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  یدهکچ

هاي خشکی جزایر  بسته بودن اکوسیستم. ها هستند هاي مشابه خود در خشکی جزایر داراي کارکرد اکولوژیک منحصر به فردي نسبت به اکوسیستم
شـوند کـه    به همین جهت تمامی سطوح اکولوژیک آن نوعی شاخص زیستی محسـوب مـی  . باعث شده تا در روند تکامل، سیري خاص طی شود

شدن منـاطقی  دریا باعث مهیااز طرفی قرار گرفتن در میان . باشند بخش می هاي حیات تکامل فرآیندهاي اکولوژیک و سیستم دهنده تحول و بازتاب
هاي  هاي مرجانی، بسترهاي علفی، جلبکی، محل زادآوري آبزیان و محیط سنگچون آبهاي زیستی هم ها براي حضور بانکعمق در سواحل آن کم

کلی جزایر ایران را طوربه .گران هستند شوند و بالقوه جاذب طبیعت هاي حساس ساحلی و دریایی محسوب می له زیستگاهپرورشیشده است که از جم
هـا بـه دو دسـته جزایـر     اساس محل قرارگیـري آن سرزمینی بر جزایر درون. سرزمینی و جزایر دریایی تقسیم کرد توان به دو دسته جزایر درون می

قابـل  ) مثل جزیره مینو یـا آبـادان در اسـتان خوزسـتان    (اي  و جزایر رودخانه) کبودان و سایر جزایر دریاچه ارومیهمثل جزیره اشک،(اي  دریاچه
از لحاظ منشـأ و پیـدایش، ایـن    . فارس و دریاي عمان قرار دارندها در خلیجاما جزایر دریایی ایران، جزایري هستند که اکثریت آن. تفکیک است

هاي  سنگ این میان جزایر مرجانی از تجمع پوسته آهکی آبدر .شوند زاگرسیتقسیم میتاقدیسیرجانی، دلتایی و رسوبی، و جزایر به سه دسته جزایر م
مانند جزایر کیش، فارور، فارورگان، هندورابی، خارك، خـارکو،  . اند آبی به وجود آمده و ارتفاع گرفته ها بر روي یک بلندي یا صخره زیر مرجان

اي در واقع زیستگاه اصلی مجموعهترین و این مناطق به عنوان یکی از مهم. غربی بوشهر گرم، عباسک و جزیره فارسی در جنوبال شیف، جبرین، ام
  .هاي بسیارباالیی برخوردار هستنداز ارزش) دریایی(گیرد که به عنوان ماهیان زینتی آب شور ه خصوص ماهیان را در بر میاز آبزیان و ب

  

  .ییایدر ینتیز انیماه ،یمرجان هاي سنگآب ،هاي دریایی ستگاهیز، سواحل اکولوژي ر،یجزا سازگان بوم :کلمات کلیدي
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  جزایر جغرافیاییهاي  ویژگی
دریـا،  (جزیره قطعه زمینی است که به طور کامل به وسیله آب 

احاطـه شـده و از هـر گسـتره خشـکی      ) دریاچه و یا رودخانـه 
در حقیقـت، جزیـره را بـه عنـوان     . مجزا گردیده اسـت دیگري 

قطعه زمینی که به طور طبیعی به وجود آمـده و اطـراف آن را   
. شناسند آب احاطه کرده و به هنگام مد از آب بیرون است، می

شود تا جزیره نیـاز بـه نیروهـاي     تفاوت جزیره از قاره باعث می
هـا حفـظ و    هشناسی مختلفی داشته باشد تا در مقابل قار زمین

-کـه جزایـر در محــیط   ضـمن ایـن  . برقـرار نگـه داشـته شـود    
هـا را  هاي زیسـتی کـه آن   طبیعی خود یعنی در سیستم زیست

کند، از سرعت واکنش متفاوتی نسبت بـه تغییـرات    حمایت می
ها  و توانایی بهبود یافتن از حوادث اکولوژیک در مقایسه با قاره

  .برخوردارند
وضعی خشک در میـان دریـا و   فرهنگ دهخدا جزیره را م

زمینی در دریا که آب آن پایین آمده و خشـکی نمایـان شـده،    
از جزایر به عنوان قطعات خشـکی کـه بـر    . توصیف کرده است

هـا و دریاهـا، پـس از متـراکم      ها در قعر اقیـانوس  اثر آتشفشان
هـاي   انـد و گسـتره   شدن مواد مذاب بر روي هم تشـکیل شـده  

ج دریـا و حـوادث طبیعـی دیگـر از     خشکی که تحت تأثیر اموا
  .دریا جدا شده نیز نام برده شده است
گیـري   هاي درحال شـکل  جزایر بسیار کوچک مانند زمین

خوانـده   (Islet)سـاحلی   و جزایـر کوچـک   (Atoll)هـا روي آتل
در اصـطالح  به جزایر کوچک یا جزایر پست مرجانی، . شوند می

شـده در  تشـکیل جزیـره  . شـود  نیز گفته مـی  (Key)ملهمحلی 
خوانـده   (Eyot)ايجزایـر رودخانـه  ها نیـز   ها یا دریاچه رودخانه

جزایـر  هیچ اندازه استانداردي براي اینکـه جزایـر را از   . شودمی
  .ها جدا گرداند، وجود ندارد و قارهکوچک

  
  یراجز بنديتقسیم

اي، جزایــر  جزایــر قــارهه نــوع اصــلی از جزایــر وجـود دارد؛  سـ 
چنین جزایر مصنوعی نیـز بـه عنـوان    هم. مرجانیاقیانوسی و جزایر 

گروهـی از جزایـر بـه لحـاظ     .نوع جدیدي از جزایـر مطـرح هسـتند   
  .نامند الجزایر می دیگر را مجمعجغرافیایی مرتبط با یک

ایـن جزایـر در حقیقـت    : (Continental Island)اي جزایر قـاره 
. آیند باال میها کننده آنکه از آب احاطه هستند  قاره بستربخشی از 

عمـق حاشـیه یـک قـاره      هاي کم به همین خاطر این جزایر روي آب
مانند جزایـر گرینلنـد در   . متر قرار دارند 200تر از عمق کم معموالً

آمریکاي شمالی، باربادو در آمریکاي جنـوبی، ایرلنـد و سیسـیلی در    
ی، ذخیره رسـوب . ه در آسیا و تاسمانی در استرالیااروپا، سوماترا و جاو

جزایـر  . بینی مورفولـوژي ایـن جزایـر نیسـت     خوبی براي پیشعامل 
تـر و  درصد باریـک  40دلتایی با ذخیره رسوبی زیاد به طور میانگین 

جزیـره دلتـایی نیـز    پهنـاي  . انـد  اي ساحلی تر از جزایر جلگه کوچک
در مقابل، نیروي امواج . گردد اساس مکانیزم رشد جزیره تعیین میبر

سطح باال . شود مورفولوژي این جزایر محسوب مییک عامل مهم در 
اي سـاحلی یـک عامـل مهـم محسـوب       آمدن آب براي جزایر جلگه

ولی در جزایر دلتایی، فرونشینی و سـکون آب عامـل مهـم    شود،  می
دلتاي مـی سـی سـی پـی از ایـن نـوع       جزایر . هاستگیري آن شکل

واقـع در   ، مینـو و مجموعـه جزایـر    چنین جزایر آبادانهم. باشند می
تـوان   در اسـتان خوزسـتان را مـی   ) دارا، بونه، قبر ناخدا(خور موسی 

هاي  نمونه هایی از این جزایر در کشور نام برد که در دلتاي رودخانه
 از نظر جغرافیـایی  این نوع جزایر  انواع متعدد. اند کارون تشکیل شده

  :عبارتند از
 اي جزایر ریز قاره(Micro / Poly Island)  ع نـادري از  نـو که

و زمانی که یک قاره به قطعـات کـوچکی    هستنداي  جزایر قاره
  .گردند شود، ایجاد می تقسیم می

  جزایر سـدي(Barrier Island)    جزایـر رسـوبی  کـه در واقـع 
شـده  بـه وسـیله انباشـت رسـوبات حمـل      یافته هستندوتوسعه

که ناشـی از تجمـع ماسـه    شـوند  توسط جریان آب تشکیل می
این . هاي دریایی در کف قاره است وسیله جریان شده بهانباشته
در . دهنـد  درصد خط ساحلی جهان را تشـکیل مـی   15جزایر 

تشکیل این جزایر چهار الـزام شـیب، ذخیـره رسـوبی، نیـروي      
  . وجود دارد امواج و سطح باالآمدن آب دریا

  جزایر سدي دلتایی (Delta / Estuary Barrier Island)  که
و یـا  دلتـا  رسوبی هسـتند کـه در محـل     همان جزایر سدي یا

  . دهانه رودخانه هاي بزرگ تشکیل شده است
  جزایر سدي جلگه ساحلی(Coastal Plain Barrier Island) 

هـاي سـاحلی و   جزایر رسوبی هسـتند کـه در بخـش   نوع دوم 
تـر ایـن جزایـر در شـیب     بـیش .  شـوند اي تشـکیل مـی  جلگه

  . اي قرار دارند حواشی قاره کم
  جزایر پنهانی(Hidden Island)   نوعی از جزایر سـدي دلتـایی

اند و ممکن است در صورت حجم یـا سـرعت تغییـرات     موقتی
گوینـد و بـه لحـاظ    هـا مـی  جریان آب، ناپدید شوند که بـه آن 

بـا ایـن   . آفـرین هسـتند  ناوبري در مناطق ساحلی بسـیار خطر 
     وجود بسیاري از ایـن جزایـر دائمـی و داراي عمـري طـوالنی     
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توان بر روي سازه هاي بزرگ نظیـر   به طوري که می می باشند
 .فرودگاه ساخت

منشـأ   نظـر ایـن جزایـر از   :(Oceanic Island)اقیانوسـی جزایـر  
هـاي   هـا ندارنـد، بلکـه از فعالیـت     قـاره  بسـتر تشکیل، ارتبـاطی بـا   

کـره و ضـخامت پوسـته     آتشفشانی ناشی از حرکات صفحات سـنگ 
یافته، ناشی شوند و از پوسته اقیانوسی توسعه مرتبط با قاره ایجاد می

کـه   از این نوع جزایر شناخته شده اسـت اصلی چهار گروه . شوند می
  .در تمام مناطق اقیانوسی گسترش دارند

 جایی که یک صـفحه اقیانوسـی بـه    از این جزایر در  اول گروه
) گـرا مـرز صـفحات هـم   (رود صفحه اقیانوسـی دیگـري مـی   زیر

شوند مثل جزایر ماریانـا، ایـن گونـه جزایـر در اثـر       تشکیل می
  .گردند یابند و مرتفع می هاي آتشفشانی توسعه می فعالیت

 این جزایر در جایی که یک شکاف اقیانوسـی ایجـاد   گروه دوم
اغلـب  . گردنـد  شود، یعنی در مرز صفحات واگرا تشکیل می می

اقیانوسـی قـرار دارنـد داراي     جزایري که در امتداد پشته میـان 
هــاي آتشفشــانی  منشــأ آتشفشــانی اســت و در نتیجــه فــوران

مانند .اند اند و سپس سرد و متورم شده زیردریایی به وجود آمده
  . ترین جزیره آتشفشانی استکه بزرگ جزیره ایسلند

 رانـدگی صـفحه   جزایـر اقیانوسـی در محـل زیـر      سوم گروه
شود، پیدایش جزایر قوسی یکی  اقیانوسی به زیر قاره ایجاد می

به این ترتیب در جلوي قاره ابتدا گودال . هاي آن است از نشانه
اي از جزایــر آتشفشــانی بــا مشخصــات  و پــس از آن مجموعــه

هـاي   گـذاري و گـودال   هاي رسوب حوضه. شود میاي دیده  قاره
هـا  ها است که به مجمـوع آن تر از دیگر اختصاصات آنکوچک

بنـابراین جزایـر قوسـی، جزایـري     . شـود  جزایر قوسی گفته می
هـا وجـود    هاي اقیانوسی و قاره هستند که در حد فاصل گودال

دارد و با فعالیت شدید آتشفشانی همراهند، به نحوي که بیش 
مـواد  . اند هاي فعال دنیا در این جزایر واقع نیمی از آتشفشان از

گاه داسیت هـم  آتشفشانی این جزایر اغلب آندزیتی است و گه
  .شود در آن دیده می

 جزایر اقیانوسی، بـاالي نقـاط داغ  از گروه چهارم )Hot spot (
داغ، کـم و بـیش    یـک نقطـه  . گیـرد  یک آتشفشان شـکل مـی  

حرکت و در ارتباط بـا حرکـت صـفحه تکتونیـک بـاالي آن       بی
اي  بنابراین یک زنجیره از جزایر در نتیجه رانـش صـفحه  . است

هـاي زمـانی طـوالنی ایـن نـوع از       در طی دوره. شود ایجاد می
یابد و به وسیله تعادل ایزوستاتیک  جزایر سرانجام فرسایش می

حرکـت  . شوند یتأثیر قرار گرفته و به کوه دریایی تبدیل م تحت
اي از میان نقاط داغ، خطی از جزایر را در جهت حرکت  صفحه

در زیر سطح دریـا  کند، مثل جزیره هاوایی که  صفحه ایجاد می
  .یافته استتوسعه

این جزایـر از هـر دو گـروه جزایـر     :(Coral Island)جزایر مرجانی
شـوند کـه از موجـودات     اي و اقیانوسی از این جهت متمایز مـی  قاره

،  جی رانسایت علمی (گیرند  شکل می) هاي مرجانی سنگآب(نده ز
تـوان نـوعی از جزایـر اقیانوسـی نیـز       البته این جزایر را می). 2008
این جزایر معموالً جزایري هسـتند کـه بـه وسـیله سـاختار      . دانست

هاي مرجانی  سنگساختار آب. گیرند ها شکل می سنگمرجانی و آب
درجه شـمالی تـا    25طرف خط استوا از  در یک نوار گسترده در دو

درجه جنوبی کشیده شـده اسـت و بـه میـانگین دمـاي آب در       25
متر  50گراد نیاز دارد و اغلب زیر عمق درجه سانتی 25تا  20حدود 

هاي مرجانی به میزان زیادي وابسـته   سنگتوسعه آب. کند رشد نمی
ورشید هـم  نور خ. به شوري، شفافیت، آرامی آب و نور خورشید است

هاي زنـده و هـم بـه سـاختار      سنگگیري اسکلت بیرونی آب به شکل
هـاي وابسـته    ها از ساختار سنگگاه آب تکیه. کند ها کمک می مرجان
هاي زیـر آب جزایـر یـا اشـیاء مغـروق از       هاي دریایی تا شیب به کوه

هـا یـا    بنابراین عموماً در حاشـیه قـاره  . قبیل شناورها، متفاوت است
یک مرجان به سمت هوا بیرون بیاید اگر سطح . شوند فت میجزایر یا

حفـاظ   سـطح مـرده و بـی   . میـرد  موجود زنده آن خشک شده و مـی 
مرجانی سپس به عنـوان سـکویی بـراي تجمـع رسـوبات کـه بـراي        
حمایت زنـدگی گیـاهی و جـانوري مناسـب اسـت، بـه کـار گرفتـه         

ي و نیمـه  بنابراین جزایر نزدیک ساحل در مناطق گرمسـیر . شود می
هـاي مرجـانی بیـرون     سـنگ گرمسیري در سراسر جهان اغلب از آب

ــد آمــده ــل. ان ــه از    آت ــانی هســتند ک ــر مرج ــوعی از جزای ــز ن ــا نی ه
هاي مرجانی که روي یک جزیره آتشفشانی مغروق تشکیل  سنگ آب

داراي یـک کـوالب   شـکل   اي هـاي حلقـه   آتـل . شوند شده، ایجاد می
اي از این دسـته   اقیانوس هند نمونهجزایر مالدیو در . مرکزي هستند

  .جزایر است
اي  جزیـره مصـنوعی جزیـره   :(Artificial Island)جزایر مصنوعی

ساز طبیعی،  است که توسط انسان و بدون مداخله فرآیندهاي جزیره
هـاي موجـود یـا     این جزایر با توسعه یافتن آیلـت . شکل گرفته است

تـر  جزیـره بـزرگ   هاي زنده و یا ادغـام چنـدین   ساختن روي مرجان
توانند بـه صـورت سـاختارهاي شـناور      این جزایر می. شوند ایجاد می
هاي ساکن و یا ساختارهاي سنگی بـزرگ یـا چـوبی ایجـاد      روي آب

امـروزه جزایـر مصـنوعی بـا     . عمق دیده شـوند  هاي کم شده روي آب
گیرند کـه   عمق نیز شکل می هاي کم انباشتن رسوبات و خاك در آب

 20اي  نظیر این جزایر بـا بودجـه  . موسوم شده است به احیاي زمین
امـا بـه عقیـده    شـدن اسـت،    تکمیلري در دبی در حال بیلیون دال
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بهـاي سـنگینی را بـر    زیسـت سـاخت ایـن جزایـر     داران محیططرف
تنها ساحل مرجانی شناخته . فارس وارد کرده استاکوسیستم خلیج

هـاي سـاحلی    شده دبی طی این عملیات از بین رفته اسـت، آشـیانه  
یعی آب تغییـر  هاي طب اند، جریان شده تخریبهاي دریایی  پشت الك

هـاي شـفاف خلـیج     الي حاصـل از کـار، آب  ومسیر داده است و گل
برخـی از جزایـر    .و بـاتالقی کـرده اسـت    ت، پر کدور زیبا فارس را نا

جزایـر حاصـل از   . شـوند  مصنوعی با جدایی قطعه از زمین ایجاد می
بعضی . اي از آن است ها نمونه آبراهه یا زیر آب رفتن درهساخت یک 

اي اخیـر، انـواع جدیـدي از ایـن جزایـر را بـه        هاي توسعه از فعالیت
اندازه این جزایر نیـز بسـیار   . صورت سکوهاي نفتی ایجاد کرده است

اي  همیشه تشخیص جزیره طبیعی از مصنوعی کار ساده. متغیر است
ا مانع در داخل آب دریا ایجـاد شـود تـا    مثالً اگر نوعی سد ی. نیست

هاي آبـی را متوقـف کنـد و در     ماسه به حرکت درآمده در اثر جریان
اي ایجاد شود، تشخیص طبیعی یا مصـنوعی بـودن    نتیجه آن جزیره

  .این جزیره کار دشواري است
  

  هاي انحصاري جزایر ویژگی
ــه     ــبت ب ــردي نس ــه ف ــر ب ــک منحص ــارکرد اکولوژی ــر داراي ک جزای

بسـته بـودن   . هـا هسـتند   هـاي مشـابه خـود در خشـکی     یستماکوس
هاي خشکی جزایر باعث شده تا در روند تکامـل، سـیري    اکوسیستم

به همین جهت تمامی سطوح اکولوژیـک آن نـوعی   . خاص طی شود
دهنده تحـول و تکامـل    شوند که بازتاب شاخص زیستی محسوب می

از طرفـی  . دباشن بخش می هاي حیات فرآیندهاي اکولوژیک و سیستم
عمـق در   شـدن منـاطقی کـم   ار گرفتن در میان دریا باعـث مهیـا  قر

هـاي   سـنگ چـون آب هاي زیستی هم ها براي حضور بانکسواحل آن
هاي  مرجانی، بسترهاي علفی، جلبکی، محل زادآوري آبزیان و محیط

هـاي   شده است که از جمله زیسـتگاه  (Nursery ground)پرورشی
ــایی  ــالقوه جــاذب  محســوب مــیحســاس ســاحلی و دری شــوند و ب

وحش وي دیگر منابع طبیعی، ذخایر حیاتاز س. گران هستند طبیعت
هـاي   هاي کانی و شیالتی، در جزایر نیز باعث حضور فعالیت و فرصت

انسانی شده و در نتیجه توسعه، فشارهایی را بر محیط به دنبال دارد 
 نترییکی از مهم .هاي طبیعی منطقه اثر گذارد تواند بر جاذبه که می
هاي انحصاري جزایـر مربـوط بـه پوشـش گیـاهی و جـانوري        ویژگی

گیاهـان و جـانورانی کـه در جزایـر یافـت      . خاص این مناطق اسـت 
رسند، منحصر  شوند اغلب یک مجموعه منحصر به فرد به نظر می می

  . شوند به فرد از این نظر که در جاي دیگري یافت نمی
گی هر جزیره به عوامل مختلفی بستهاي موجود در  تعداد گونه

وسـعت، پســتی و بلنــدي، تنــوع  : دارد کـه ایــن عوامــل عبارتنــد از 

اي سرزمین اصـلی   ها، نزدیکی به سرزمین اصلی، غناي گونه زیستگاه
هـاي جدیـد و نـرخ     چنین تعادل حاصل بین نرخ استقرار گونـه و هم

ت جمعیـت  ظاهراً توزیع نادرس. است هاي استقرار یافته گونهانقراض 
در نتیجـه انـدازه    در جزایر در مقایسه با سـرزمین اصـلی تـا حـدي    

تر ، از طرفی حضور موجودات زنده در جزایر بیشکوچک جزایر است
ها براي زندگی در جزیره بستگی داشته از آنکه به توانایی سازشی آن

ها براي رسیدن به جزیـره وابسـته اسـت و    باشد، به قدرت انتشار آن
گـردد کـه تنـوع موجـوداتی کـه بـه طـور بـالقوه          عث مـی این امر با

توانند به یک جزیره مهاجرت نمایند بـه شـدت کـاهش یابـد، در      می
هـاي جزایـر وجـود     واقع چون امکان مهاجرت به بیرون بـراي گونـه  

ها ایجاد زیست آنندارد، انقراض یک گونه یک جاي خالی در محیط
به عنوان یـک مـانع در    کننده جزایر همنین آب احاطهچهم. کند می

مسیر حرکـت موجـودات زنـده بـه ویـژه پسـتانداران بـزرگ عمـل         
  . نماید می

ویژگی انحصاري دیگر زندگی در جزایر به مخاطرات زندگی در 
بایست  هاي موجود در جزایر می جمعیت. شود این مناطق مربوط می

ا زیست ریرات گاه به گاه محیطها قادر باشند تغی مانند سایر جمعیت
تـري از  زندگی در جزایر به چند دلیل مخاطرات بـیش . تحمل کنند

مدتی بر  بار و طوالنی ها دارد؛ اول آنکه آتشفشان، تأثیرات فاجعه قاره
هـا   از سوي دیگـر در قـاره  . گذارد زندگی در برخی از جزایر برجا می

توانـد بـه وسـیله مهـاجرت      انقراض تصادفی و موضعی یک گونه می
از ایـن رو یـک   . ه از مناطق اطـراف جبـران گـردد   اعضاي همان گون

اي در سـرزمین اصـلی خـود     تـري از منطقـه  جزیره تعداد گونه کـم 
  .خواهد داشت که داراي شرایط زیستی مشابه باشد

جزایر کشورهاي در حال توسعه و جزایري که جوامع کوچک را 
زیست و هـم بـراي    هاي جاذبی هم براي محیط کنند، پهنه تأمین می

ــک ضــعیف و  چو توســعه هســتند، هــمرشــد  ــین از نظــر اکولوژی ن
اندازه کوچک، منابع محدود، پراکنـدگی جغرافیـایی و   . پذیرند آسیب

دور بودن از بازار، این جزایر را از لحاظ اقتصادي به منـاطق محـروم   
حـال توسـعه، تمـامی    جزایر کوچک کشـورهاي در  . نماید تبدیل می

هاي نواحی سـاحلی را بـه    ارزهها و مب محیطی و رقابت مسائل زیست
صورت متمرکز در یک ناحیه محدود دارند و نسبت به گرمـاي کـره   

پذیرنـد و   زمین و افزایش و باال آمدن سطح آب دریاها بسیار آسـیب 
دلیـل  بـه همـین  . قلمرو خاکی روبـرو هسـتند  رفتن  با خطر از دست

 هـا و  تدابیر براي رشد و توسعه جزایر کوچک محدود اسـت و رقابـت  
هاي خاصی براي طراحی و اجـراي رشـد و توسـعه پایـدار در      مبارزه

چه مسلم است انجام هر فعالیتی که منجر به آن. شود ها دیده می آن
  .شود باید با دقت و مطالعه کافی صورت پذیرد توسعه در جزایر می
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  هاکلیاتی پیرامون مرجان
تـر از  مربع که کـم کیلومتر 284300هاي مرجانی با وسعت  سنگآب
پوشـانند، از   هـا و دریاهـاي جهـان را مـی    درصد سطح اقیانوس 2/0

هـاي دریـایی جهـان محسـوب شـده و سـاکن        ترین زیسـتگاه  متنوع
ساختار آهکـی  ه دلیلب. بـاشند استـوایی میهـاي استـوایی و نیمه آب

ـ وده، العاده باال ب و معماري خاص، تنوع زیستی در این مناطق فوق ه ب
هاي استوایی دومین زیسـتگاه غنـی جهـان را     گلطوریکه پس از جن

شــاخه جــانوري و گیــاهی کــه در     33از . دهنــد تشــکیل مــی 
شـاخه در ایـن منــاطق    30شود  هـاي دریـایی یـافت می زیستگـاه

میلیـون گـونــه    9شــود، بـیش از    زنـدگی کرده و تخمین زده مـی 
وجودات این م. هـا زندگی کنند گیـاهی و جـانوري در این زیستگـاه

 450اي بـیش از  تـرین جوامـع دریــایی بـــا تـــاریخچه      جزء مسن
  . انـد کشور جهـان پراکنـده 101میلیون ســال بوده و در 

درجـه   29تـا   23هــا  درجـه حـرارت منـاسب بـراي رشد آن
. بـاشد قسمت در هزار می 42تا  32گـراد و شـوري منـاسب  سـانتی

درصـد   90کـرده و  اي طبیعی عمله شکن ه عنوان موجاین مناطق، ب
طریـق مـانع از فرسـایش    نماینـد، و بـدین   امواج را جذب مـی  انرژي

ها که از فرسایش خـاك جلـوگیري    مشابه جنگل(گردند  سواحل می
استفاده در : برداري دیگر انسان از این منابع عبارت از بهره). کنند می

وعی، صنایع دارویی و پزشکی نظیر ساخت اسـتخوان و دنـدان مصـن   
هاي گردشـگري و جـذب گردشـگر و تجـارت ماهیـان       رونق فعالیت

زیست سـازمان ملـل   براساس گزارش برنامه محیط. بـاشد زینتی می
(UNEP)هاي مختلف،  ها در جنبه ، هر کیلومتر مربع از این زیستگاه

در حـالیکه . دالر آمریکـا دارد 600000تا  100000ارزشی معـادل 
حدود . شود هـا میپول صرف حفـاظت از آن دالر 775سـاالنه تنها 

گونه مرجان سخت در سراسر دنیـا وجـود دارد کـه اکثـر ایـن       800
  .شوند آرام یافت میهاي اقیانوس ها در آب گونه

هـاي سـخت در کشـورهاي     اي مرجـان  تـرین تنـوع گونـه   بیش
گونـه مرجـان در    500نو با بیش از  فیلیپین، اندونزي، مالزي و گینه

بسته به فارس یک پیکره آبی نیمه خلیج.این کشورها است هر یک از
کیلومتر در تنگـه   60کیلومتر تا  340کیلومتر و پهناي  1000طول 

متر  100متر وحداکثر عمق آن  35متوسط عمق آن . باشد هرمز می
قسمت در هزار و نوسـانات   50تا  28میزان شوري آن بین . باشد می

درجـه   40ر زمسـتان، تـا بـیش از    گراد د درجه سانتی 12دمایی از 
ایــن شــرایط منحصــربفرد .گــراد در تابســتان، متغییــر اســت ســانتی

ـ     محدودیت وجـود آورده و باعـث   ه هایی را بـراي جوامـع مرجـانی ب
هاي سخت ایـن منطقـه در مقایسـه بـا      اي مرجان کاهش تنوع گونه
گـردد تـا    از طرفی شـرایط فـوق سـبب مـی    . گردد اقیانوس هند می

سخت این منطقه، نسبت بـه سـایر نقـاط دنیـا شـرایط      هاي  مرجان
هـاي ایـن منطقـه در     طوریکـه مرجـان  ه حادتري را تجربه نموده، بـ 

  . تر هستندممقایسه با دیگر نقاط اقیانوس هند مقاو
 

  جزایر ایرانکلیاتی پیرامون 
ــی   ــران را م ــر ای ــی جزای ــور کل ــه ط ــر    ب ــته جزای ــه دو دس ــوان ب ت

سـرزمینی   جزایـر درون . تقسیم کـرد  سرزمینی و جزایر دریایی درون
مثـل  (اي  ها به دو دسته جزایـر دریاچـه  اساس محل قرارگیري آنبر

ــه    ــه ارومی ــر دریاچ ــایر جزای ــک،کبودان و س ــره اش ــر ) جزی و جزای
قابـل  ) مثل جزیره مینو یا آبـادان در اسـتان خوزسـتان   (اي  رودخانه

اکثریـت  اما جزایر دریایی ایران، جزایري هسـتند کـه   . تفکیک است
از لحـاظ منشـأ و   . ها در خلیج فارس و دریاي عمان قـرار دارنـد  آن

  :شوند پیدایش، این جزایر به سه دسته تقسیم می
این دسته از جزایـر از تجمـع پوسـته آهکـی     : جزایر مرجانی -

آبـی بـه    ها روي یک بلندي یا صـخره زیـر   هاي مرجان سنگآب
یش، فـارور،  ماننـد جزایـر کـ   . انـد  وجود آمده و ارتفـاع گرفتـه  

الگـرم،   فارورگان، هندورابی، خارك، خارکو، شـیف، جبـرین، ام  
  غربی بوشهر؛ عباسک و جزیره فارسی در جنوب

هـاي   این جزایر معمـوالً نـوك قلـه   :زایر تاقدیسی زاگرسیج -
رشته کوه زاگرس پست هستند که سر از زیر آب بیـرون آورده  

مثل . شوند و اغلب به شکل دایره و بیضی و یا کشیده دیده می
جزایر قشم، ابوموسی، تنـب بـزرگ و کوچـک، هرمـز، هنگـام،      

  الرك، الوان و سیري؛
در بخش غربی خلیج فارس به ویـژه  : جزایر دلتایی و رسوبی -

در محل ارتباط دهانه اروندرود به خلیج فارس مقادیر متنابهی 
یافتـه  هـا، رسـوب   ریز حمل شده توسط رودخانـه  از عناصر دانه

گیـري از سـطح آب بـه صـورت      تجمع و ارتفاع است که بر اثر
جزایر مثلثی شکلی که رأس آن به سمت سـاحل و قاعـده آن   

جزایـر شـعیبه، دارا و بونـه در    . اند سمت دریاست، شکل گرفته
تـرین جزایـر دریـایی    هاي مهم اند ویژگی خور موسی از این نوع

 :هاي جنوبی به اختصار معرفی شده است کشور در آب
در استان خوزستان هفت جزیره بزرگ و کوچک : اناستان خوزست

کیلـومتر   2796جزیره آبـادان بـا وسـعت    : وجود دارد که عبارتند از
اي محسـوب   ترین جزیره این استان و از نوع رودخانـه مربع که بزرگ

هـاي ارونـدرود و    آبادان به واسطه جریـان یـافتن رودخانـه   . شود می
کیلـومتر   8/17جزیـره مینـو بـا وسـعت     . شیر ایجاد شده استبهمن

. اي است و در رودخانه ارونـد رود قـرار دارد   مربع نیز از نوع رودخانه
هـاي فراوانـی بـراي تبـدیل بـه یـک منطقـه         این جزیـره از قابلیـت  
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کیلومتر مربع  1/1جزیره دلکش با وسعت . گردشگري برخوردار است
اي  د اهواز قرار گرفته و از نوع رودخانهدر رودخانه کارون زیر پل سفی

، 1هاي  به ترتیب با وسعت جزایر دارا، بونه، قبر ناخدا و مهنازو. است
موسی قرار دارند خلیج / کیلومترمربع در دهانه خور  3/2و  2/4، 7/1

از بـین تمـام جزایـر    . شـوند  و از نوع دلتایی و رسوبی محسـوب مـی  
ان و مینـو، مسـکونی و بقیـه    بـاد استان خوزستان فقـط دو جزیـره آ  

کدام از جزایر دریایی ایـن اسـتان ماهیـت    هیچ .مسکونی هستندغیر
رود که گروه ماهیـان منـاطق   نی نداشته و در نتیجه انتظار نمیمرجا

  .ها زیست کنندندر اطراف آمرجانی 
شبه جزیره لوزي شکل بوشهر از سه سمت محصـور  : استان بوشهر

اسـت و تنهـا از شـرق بـا خشـکی در      هاي خلیج فارس در میان آب
این ارتباط نیز در هنگام بیشینه مد و ایام طوفـانی  . ارتباط می باشد

سـنگ بسـتر   . گیـرد ه و چهار طرف بوشهر را آب فرا مـی غرقاب شد
باشـد کـه در   سنگ، مارن و سنگ آهـک مـی  جزیره بوشهر ماسهشبه

برخی نواحی آن یک الیه آهک لوماشـل سسـت در سـطح تشـکیل     
گـذاري در  دار بـه عنـوان نشـانه رسـوب    این آهک صدف. است شده

جزیره در این زمان شبه) Uplift(کواترنر بوده و دلیلی بر باالآمدگی 
، خـارکو،   هـاي خـارك   جزیـره بـه نـام    12در استان بوشهر . باشدمی

الگـرم، جزیـره    فارسی، عباسک، شیف، تهمادون، جبـرین، نخیلـو، ام  
. دان و جزیـره نگـین وجـود دارد    یره علفسیله، جز شمالی، جزیره ام

رنـگ  الکرم به شکل بومن و نخیلو مثلث شکل و جزیره امجزایر جبری
اي بوده لـیکن در برخـی نقـاط    هرسه جزیره داراي بافت ماسه. است

در استان بوشهر عالوه بر هفت جزیره نام . باشندداراي بافت گلی می
کـه تنهـا بـه وسـعت،      برده شده، پنج جزیره دیگـر نیـز وجـود دارد   

جزیـره شـمالی بـا وسـعت     . گـردد  ها اشاره میموقعیت و کاربري آن
اریش قرار جواري بندر ریگ در دهانه خورکیلومتر مربع در هم 19/0

جزیـره  . رسوبی و جـزر و مـدي اسـت   مسکونی، این جزیره غیر. دارد
کیلـومتري بنـدر دیـر،     23ر کیلومتر مربع د 78/0سیله با وسعت  ام

  .شـده منـد قـرار دارد   رود مند در محـدوده منطقـه حفاظـت    مصب
کیلـومتر   13/0جزیره نگـین بـا وسـعت    . رسوبی و جزر و مدي است

د، مربــع در دهانــه کانــال بوشــهر در شــرق خــور ســلطانی قــرار دار
 4/3دان بـا وسـعت   جزیـره علـف  . کونی و جزر و مدي اسـت مسغیر

بوشهر قـرار دارد،  متري  200و کیلومتر مربع در شرق خور سلطانی 
 4جزیـره عباسـک بـا وسـعت     . مسکونی، نظامی و صنعتی اسـت غیر

و شرق بنـدر بوشـهر    )مسکونی( مربع در جنوب جزیره شیفکیلومتر
در این میان جزایر خرگ  .مسکونی و جزر و مدي استقرار دارد، غیر
باشـند کـه از   رسـی تنهـا داراي سـاختار مرجـانی مـی     و خارکو و فا

اي هـ مهم بخش شمالی خلیج فـارس در محـدوده آب  هاي زیستگاه
  .باشندایرانی براي ماهیان مرجانی می

جزیره شامل جزایر قشم،  21در استان هرمزگان : استان هرمزگان
کــیش، الوان، الرك، هرمــز، فــارور، فارورگــان، هنــدورابی، ســیري، 
ابوموسی، تنب بـزرگ، تنـب کوچـک، شـیدور، هنگـام، جزایـر نـاز،        

ر میدانی، جزیره صخره بـزرگ، جزیـره شـیخ هنـدرابی،     الجزای مجمع
سور گلم و جزیره دو کوهان  -الجزایر جگین الجزایر گز، مجمع مجمع

این جزایـر عمـدتا داراي سـاختار مرجـانی هسـتند و از      . وجود دارد
هاي ارزشمند ماهیان و سایر آبزیان مرجـانی خلـیج فـارس    زیستگاه

جزیره ذکر شده،  14عالوه بر در استان هرمزگان .محسوب می شوند
تر از یک کیلومتر مربـع نیـز وجـود دارد    جزیره دیگر با وسعت کم 7

هـا  که در اینجا تنها به ذکر نام ایـن جزایـر و وسـعت و موقعیـت آن    
 9/0م با وسـعت  متري جنوب قش 600ناز در ه جزیر. شود بسنده می

 )و گـرده د( اي، جزیره دو کوهان مسکونی و صخرهکیلومتر مربع، غیر
کیلــومتر مربــع،  1/0م بــا وســعت کیلــومتري جنــوب قشــ 400در 
 150در  ) ابـو عیسـی  ( اي، جزیره صخره بزرگ مسکونی و صخرهغیر

کیلـومتر مربـع، غیرمسـکونی و     4/0متري غرب ابوموسی با وسـعت  
ر بـا  ندرابی در تنگه خوران بین الفت و خمیـ ااي، جزیره شیخ  صخره

ــع، غیر 1/0وســعت  ــومتر مرب ــدي و داراي  کیل مســکونی، جــزر و م
کیلـومتري بنـدر سـیریک،     15الجزایـر گـز در    رویشگاه حرا، مجمع

کیلومتر مربع، غیرمسکونی و جزر و  3/0مصب رودخانه گز با وسعت 
کیلومتري بندر جاسک  34سور گلم در -الجزایر جگین  مدي، مجمع

مسـکونی،  کیلومتر مربع، غیر 7/0ن با وسعت در مصب رودخانه جگی
 -الجزایر میدانی در خور آبکوهی دماغـه میـدانی   زر و مدي، مجمعج

مسـکونی و جـزر و   کیلـومتر مربـع، غیر   3/0ن با وسـعت  دریاي عما
  .مدي

در این استان تنها یک جزیـره بـه   : استان سیستان و بلوچستان 
کیلـومتر مربـع در    5/0با وسعت  )پردیس( شیطانصخره نام جزیره 

کیلومتري پسابندر واقع در دریاي عمـان وجـود دارد کـه ایـن      6/1
  .مسکونی استاي و غیر از نوع صخره جزیره

  
  منابع

. بررسی جزرومد در سواحل جنـوبی کشـور   .1386 ،.پ  آق تومان،
پروژه مدیریت نوار ساحلی، طرح مـدیریت یکپارچـه منـاطق    

نادر و کشتیرانی، مهندسـین مشـاور   ساحلی کشور، سازمان ب
 .صفحه 197 .جهاد تحقیقات و انرژي
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. نامه آماري استان هرمزگانسال.1390 ،اسالمی. فو ال .اسدي، ب
ریــزي، دفتــر آمــار و ســتانداري هرمزگــان، معاونــت برنامــها

 .ص256اطالعات، 
ــتانی،ا ــارس   . 1371،.لفافشارسیس ــیج ف ــدورابی خل ــره هن جزی

براي جانوران،مجلـه بنـدر و دریا،شـماره    زیستگاهی مناسب 
38 :48-51.  

جزیره ابوموسی و جزایر تنب بزرگ و .1374، .لفافشارسیستانی،ا
ــک  ــب کوچ ــارات وزارت امــور    . تن ــاپ و انتش ــه چ موسس

  .صفحه 87 .خارجه،چاپ دوم،تهران
انتشارات . شناخت استان هرمزگان .1378، .لفسیستانی، اافشار

  .صفحه 123. هیرمند
: 71جزایر خلـیج فارس،مجلـه پیـام دریا،شـماره     . 1377، )؟( نابی

47-52.  
ایران شگفت انگیزترین پدیده طبیعی؛بـاغی   جزایر.1385، )؟( نابی

  .27 -4: 154در دل دریا،مجله پیام دریا،شماره 
مجله بنـدر و   جزیره خفته دیروز در بستر زمان،.1373،.لفتوفان،ا

  .107-104:  50و  49دریا،شماره 
. شناسائی مقدماتی خزندگان جزیره قشم. 1383، .ه.م. داخته، س
 .دانشگاه نور. زیستنامه کارشناسی محیطپایان

جزایـر قوسـی و انـواع برخـورد صـفحات      . 1365 ،.زاده، عدرویش
  .10-4: 7شناسی،شماره مجله رشد زمین لیتوسفر،

مجلـه   جزایر قوسی چه مشخصاتی دارند،. 1366 ،.زاده، عدرویش
  .25-24: 10شناسی،شماره شد زمینر

تـن   49اي بـا  جزیـره : جزیـره هنـدورابی   .1365 ،.ت.رهنمایی، م
 .25-21): شهریور(80بندرو دریا، س دوم، ش . سکنه
جزیره کـیش و چشـم انـداز آینـده آن بـه      . 1365، .ت.رهنمایی،م

 .10-8: 9عنوان یک بندرآزاد،مجله بندر و دریا،شماره 
جغرافیـاي جزایـر   . 1385. نیروهاي مسـلح سازمان جغرافیایی 

انتشـارات سـازمان    ).کـیش، هنـدورابی  (ایرانی خلیج فارس 
 .صفحه 327.جغرافیایی نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهران

جغرافیـاي جزایـر   . 1381 ،سازمان جغرافیایی نیروهاي مسـلح 
خارك،خارکو،شـــــیف،ام (ایرانـــــی خلـــــیج فـــــارس  

ســازمان جغرافیــایی انتشــارات ). الکرم،جبرین،نخیلو،فارســی
  .صفحه 421 .نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهران

جغرافیـاي جزایـر   . 1381 ،سازمان جغرافیایی نیروهاي مسـلح 
انتشـارات سـازمان جغرافیـایی    ).سـیري (ایرانی خلیج فـارس 

  .صفحه 107 .نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهران
جغرافیـاي جزایـر   . 1385 ،سازمان جغرافیایی نیروهاي مسـلح 

انتشـارات سـازمان    ).کـیش، هنـدورابی  (ج فارس ایرانی خلی
  .صفحه 347 .جغرافیایی نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهران

مطالعه و ازیابی توان استان هرمزگان جهـت  . 1380 ،.پور، بسعید
هـاي  معرفـی جاذبـه  : 4گزارش فاز . وریسمتوسعه صنعت اکو

 . ص 249. طبیعی استان هر مزگان
منـابع گردشـگري طبیعـی    . 1387 ،کـار دانه. الف و .عابدینی، م

تیـر و  (45و  44نامه مسـافران، شـماره   دوفصل. جزیره هرمز
  .45-40):مرداد

  -مدیریت محیط زیست مناطق ساحلی کشـور  . 1389، .عوفی، ف
گزارش فاز اول، خلیج فارس و دریاي عمان، سازمان بنادر و 

  .صفحه 571دریانوردي، تهران، 
بیولـوژي جزایـر    -ویژگیهاي اکو. 1393مهردوست، . و م .عوفی، ف

 354ایرانی تنگه هرمز، سازمان منـاطق آزاد کشـور، تهـران،    
   . صفحه

. 1385وفـایی،  . و ف. ربانی ها، دانه کـار، الـف  . ، م.عوفی، ف
مـدیریت   –طرح مدیریت یکپارچـه منـاطق سـاحلی کشـور     

ران، محیط زیست سواحل، سازمان بنـادر و دریـانوردي، تهـ   
  .صفحه 398

جغرافیــــاي جزایــــر ایرانــــی خلــــیج . 1381 ،.گلــــوردي، ع
،انتشارات سازمان )کوچکبوموسی،تنب بزرگ و تنب ا(فارس
  .ایی نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهرانیجغراف

هاي موقعیت جغرافیایی و بازرگانی جزیره. 1376 ،.نسب، ممرادي
  .76-74: 66فارور و هنگام،مجله پیام دریا،شماره 

گـزارش مطالعـات   .1386مهندسین مشاور پویا طـرح پـارس،  
زیست محیطی پروژه راه دسترسی دریایی و اسکله پشتیبانی 

مهندسین مشاور پویا طرح انتشارات  .و مسافري جزیره هرمز
  .صفحه 433، تهران، پارس

جاذبه هاي جزایـر جنـوب ایران،مجلـه پیـام     . 1377 ،.بخش، حنور
  .39-32: 67دریا،شماره 

دفتر مطالعات طـرح  . 1378وزارت کشور، استانداري هرمزگان، 
و توسعه، عمران جزایر، محیط زیست خلیج فارس و جزایـر،  
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