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 از بهتر گیری بهره به قادر کارآمدی رتقایا ضمن که هستند هايی قابلیت
. دباشن می شان پیرامون محیط با بیشتر پذيری انطباق و موجود های فرصت

 خويش عواطف و احساسات خود، شناخت موفقیت، مسیر در مرحله اولین
 باشند نداشته کامل آگاهی خويش خويشتن از کارکنان که زمانی تا. است
 روبرو کامل تمرکز با و منطقی و درست تصور به مسائل با دنتوان نمی
 افزايش کارکنان اشتباه گیری تصمیم احتمال شرايطی چنین در. دنشو
 هرو بقای حیات برای  کلیدی نیروی از بخشی تنها نه، کارکنان. يابد می

، سازی فراهم در ای کننده تعیین نقش بلکهشوند  می محسوب سازمان
 نتیجه. دارند کارکنان ساير برای کاری مساعد محیط نگهداریطراحی و 

 و مرعشیان ،(1352) همکاران و پورکیانی پژوهش نتیجة با تحقیق اين
 ،(2112) همکاران و چین ،(1352) نادری و مرعشیان ،(1352) همکاران

 و لئوناديس ،(2111) همکاران و گرينچیک ،(2112) همکاران و اُقلو مت
 .دارد همخوانی( 2111) هوارد و( 2115) همکاران

 :یشنهاداتپ
پذيری  ريسک( 1) :پژوهش يشنهاد می شودبر اساس نتايج حاصل از 

مديران از  (2) در دستیابی به اهداف افزايش ياشد وکارکنان برای خطر کردن 
کنند و نسبت به پیشگام بودن کارکنان استقبال  اجرای های نو و البته قابل ايده

 وآور و پیشگام را تشويق کنند. کارکنان حساسیت نشان دهند و کارکنان ن
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 ونقل دریایی است. ، تمامی حقوق این اثر متعلق به نشریه صنعت حمل1356ونقل دریایی  نشریه صنعت حمل ©

چکیده
( برای کاهش ESIمحیطی ) حساسیت زیست دهد. شاخص ثیر قرار میو کیفیت آب را به شدت تحت تأ کند میهای ساحلی را نابود  نشت نفت، اکوسیستم

در سال حاضر پژوهش است.  شدهمحیطی ناشی از نشت نفت و کمک به اولویت تخصیص منابع و جایگزینی در طول عملیات پاکسازی تدوین  پیامدهای زیست
. به همین منظور با استفاده از تصاویر ی انجام شدمحیط های حساسیت زیست شاخصبا هدف تعیین حساسیت فیزیکی سواحل خلیج جاسک با استفاده از  1353

شده  ای ارائهمورد نظر بر اساس کده دةشناسی ساحل، جزر و مد و انرژی امواج، شیب و همچنین بازدیدهای میدانی، محدو های خصوصیت زمین ای، نقشه ماهواره
کیلومتر  1A ،65/4 ای در معرض با رتبة مورد نظر، سواحل صخره متر محدودةکیلو 15. از مجموع شدبندی  ( طبقهGISدر سیستم اطالعات جغرافیایی ) نووآ

 پناه با رتبة در انسان ساختساختارهای (، %5کیلومتر ) 1حدود  6B (، ریپ رپ  با رتبة%55کیلومتر ) 3A ،25/11 ریز تا متوسط با رتبة سواحل شنی دانه (،25%)
8B، 15/1 ( و درختان حرا با رتبة%6کیلومتر ) 10D ،53/1 ( را به خود اختصاص داده%5کیلومتر )  دارای %5سواحل دارای حساسیت کم،  %01اند. نتایج نشان داد 

حساسیت ، سواحل خلیج جاسککه اکثر از آنجا های نفتی احتمالی دارند.  دارای حساسیت باالیی نسبت به سهولت پاکسازی آلودگی% 15حساسیت متوسط و 
چنانچه و  فزایدا یم سواحل این از حفاظت وت مدیری لزوم بر نفتی، های تفعالیر د ویژه به اقتصادی روند توسعة افزایش ودارند های نفتی  نسبت به آلودگی پایینی

بنابراین، . ها تا حدودی سخت خواهد بودپاکسازی آنخلیج جاسک  بندرگاهآلودگی نفتی در این منطقه رخ دهد با توجه به وجود درختان حرا و وجود منطقه در پناه 
 تا در صورت بروز هر گونه سانحه، کمترین میزان آسیب به این منطقه وارد شود. ضروری استهای مناسب پاکسازی  استفاده از روش

 ، آلودگی نفتی.، کرانة ساحلیبندی، خلیج جاسک محیطی، پهنه شاخص حساسیت زیست :هایکلیدیواژه

                                                                                                                                                                                                 
 Msanjarani.ifro@Gmail.Comی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ادکتردانشجوی .  1
 Reza_fatemi@Hotmail.Comتحقیقات،  و علوم واحد آزاد دانشگاه .  استادیار 2
 Adanehkar@Yahoo.Com تهران، دانشگاه . استادیار 3
 Ghaderi@Pmo.ir ،دریانوردی و بنادر سازمان دریایی حفاظت و نجات کل . مدیر 4
 Mirnejad@Pmo.irدریانوردی،  و بنادر سازمان دریایی زیست محیط حفاظت اداراة . رئیس 5
 Royamarine@Gmail.Com ،دریانوردی و بنادر سازمان دریایی زیست محیط حفاظت کارشناس.  6
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مقدمه-1
 اکولوژی تأثیر تحت سو دو از که اند حساسی اراضی ساحلی مناطق

 حساس، آبزیان و ها زیستگاه دارای مناطق ایند. دارن قرار خشکی و دریا

 برای مهمی ةپشتوان و باشند می ای مالحظه لقاب گاهی تفرج وی معدنع مناب

 شوند محسوب می ونقل حمل صنایع و شیالت معیشتی، های فعالیت
(Oceans atlas, 2005 .)برایهای بررسی حساسیت  معیار ةاز جمل 

ویژه  همواد آالینده ب رتعیین حساسیت مناطق حساس ساحلی در برابر انتشا
 باشد می( ESI) 7محیطی شاخص حساسیت زیست شیمیایی و نفتی،مواد 

 .ارائه شده است 0مریکاآشناسی و هواشناسی  ملی اقیانوس ةکه توسط ادار
که در هنگام نشت نفت را وضعیتی از منابع ساحلی  ESIشاخص 

رای نخستین ب(. NOAA, 2002) دهد ارائه می ت،آنها باالسخطرپذیری 
 ةهای نفتی بر پای پذیری سواحل در برابر ریزش بار شاخص حساسیت آسیب

یاالت . در اشده استفاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی خط ساحلی ارائه 
های  محیطی کرانه تعیین حساسیت زیست ةمتحده تحقیقات جامعی دربار

ساحلی صورت گرفته است و تمام مناطق ساحلی آمریکا وآالسکا دارای 
 Murali andهند )های  کشور .(NOAA, 2002) باشند می ESIنقشه 

Kumar, 2008( نیجریه ،)Oyedepo and  Adeofu,  2011 ،)
( و Bello et al.,  2011اسپانیا )(، Jensen et al., 1998آمریکا )
ند. ا بندی نموده با این روش سواحل خود را رتبه( Santos, 2008)پرتغال 

سواحل مطالعات است.  شدهدر ایران هم آغاز  1304این مطالعات از سال 
(، هرمزگان 1307(، سیستان و بلوچستان )داور، 1304پور،  بوشهر )شریفی

( از 1352) چهرزاد،  فارس ( و سواحل ایرانی خلیج1351)اخوان پیشخانی، 
های کرانه استاندارد بندیرتبهل فهرست کامباشند.  میات این تحقیق جملة

محیطی تهیه  های مختلف برای چهار ترکیب زیستدر بخش ESI ساحلی
 12و تاالبی 11ای ، رودخانه11ای ، دریاچه5یمصبشده است که شامل مناطق 

. شده استمطالعه و بررسی فقط مناطق مصبی باشد که در تحقیق حاضر  می
مطالعه ارزیابی وضعیت سواحل خلیج جاسک از نظر  هدف از انجام این

باشد.  سهولت پاکسازی در صورت بروز نشت نفت و برخورد آن به ساحل می
گذار و مهم  جنس بستر در میزان کارآیی پاکسازی مواد نفتی بسیار تاثیرزیرا 

( خلیج ESIمحیطی ) های شاخص حساسیت زیست تهیه نقشه بنابراین،است، 

                                                                                          
7. Environmental Sensitivity Index 
8. National Oceanic and Atmospheric Administration 
9. Estuarine 
10. Lacustrine 
11. Riverine 
12. Palustrine 

 ت در این محیط ساحلی را تعیین کردهحساسیت به نشت نفجاسک سطح 
 .شودپاکسازی استفاده تواند در مدیریت  و میاست 

پیشینةپژوهش-1-1
توان  سایر سواحل ایران میمورد مطالعات مشابه انجام شده در  از جملة

که به تعیین حساسیت فیزیکی نوار  کرد( اشاره 1304پور ) به تحقیق شریفی
( ESIحیطی )م زیست اساس شاخص حساسیت برساحلی استان بوشهر 

کد ) ای  ماسهی ـ سواحل دارای بستر گل %76در این مطالعه  پرداخته است.
9A)  ریز تا متوسط  ماسه %22و( 3کدA)  را به خود اختصاص دادند. با

به نشت نسبت سواحل دارای حساسیت باالیی  %77 توجه به نتایج وی،
 باشند.  مینفت 

حساسیت فیزیکی ای در باب  مطالعه 1351در سال  اخوان پیشخان
 .انجام داد ESIمناطق ساحلی غرب استان هرمزگان با استفاده از روش 

% 12، (5کد )شنی ای ـ  بستر ماسه را سواحل %15 ،هاین مطالعطبق نتایج 
(، 8Bساخت در پناه )کد  ساختارهای انسانرا % 0، (4درشت )کد  را ماسه

( به 10Dحرا )کد را % 26( و 7های جزر و مدی در معرض )کد پهنهرا  6%
سواحل حساسیت باالیی % 45 . با توجه به نتایج وی،ندا هخود اختصاص داد

 به نشت نفت دارند.نسبت 
محیطی نوار  زیستبه تعیین حساسیت  2110ر سال دکومار و مورالی 

حیطی م تزیس اساس شاخص حساسیت برساحلی گوآ در کشور هندوستان 
(ESIپرداخت )گانهده های اصلی از رتبه رتبة 7این تحقیق، نتایج  طبق. ند 

ای بیشترین طول  تحت عنوان سواحل صخره 1Aکه رتبه  شناسایی شد
دارای  NOAAبندی  که طبق رتبه ،خط ساحلی را به خود اختصاص داد

 باشد.  حساسیت پایین نسبت به نشت نفت می
ای در باب  مطالعه 2111در سال  آدفان و اویدپو در کشور نیجریه

و  انجام دادند ESIاساس شاخص حساسیت نوار ساحلی منطقه الگوس بر 
با  9Bد. در این پژوهش رتبه کردنگانه را شناسایی هدهای  رتبه از رتبه 7

عنوان سواحل پست با پوشش گیاهی، بیشترین طول خط ساحل را تشکیل 
. در مجموع، نشدداد که این نوع ساحل در خلیج جاسک مشاهده  می
های با حساسیت پایین از لحاظ تعداد بیشترین، ولی از لحاظ میزان  رتبه

 شد. های باال را شامل می سهولت پاکسازی، رتبه

 
 
 
 

روشتحقیق-2
 به این صورت کهپیمایشی است. روش تحقیق در این پژوهش 

پذیرد. به  صورت می ها و با توجه به دادهراهنمای نووآ  اساس بربندی  طبقه
مرتبط با  های بر اساس مقیاسساحلی  بندی کرانةطبقهعبارت دیگر، 

شود  حساسیت، پایداری طبیعی نفت و سهولت پاکسازی انجام می
(NOAA, 2002 در .)های مختلفی کدبندی  این روش خط ساحل با رنگ

 باشد. پذیری خط ساحل به نشت نفت می آسیب دهندة که نشان شود می

هاتجزیهوتحلیلداده-3
 شدهبندی  رتبه 11تا  1های  ی در مقیاسـوط ساحلـخط( 1دول )ـدر ج

را پذیری  بیشترین آسیب 11 پذیری و رتبة کمترین آسیب 1 است که رتبة
  (. Oyedepo and  Adeofu, 2011دهد ) مینشان 

 رانه را ـاور خط کـهای شن که لکهیـای نفتی، هنگامـه الل نشتـدر خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتمال به علتساحلی  ةهای کرانزیستگاهدهند، تحت تأثیر خود قرار می
. گیرندقرار گرفتن در معرض مستقیم نفت، در معرض خطر قرار می

متفاوت  ساحلی ةنوع کران، با توجه به ت و اثرات ناشی از آننفسرنوشت 
 های ساحلیکرانه خصوصیت به ،های پاکسازیبسیاری از روشو  است

 ، جنسساحلی ةشیب کران، مد و امواج و جزر)شامل میزان تقابل با انرژی 
 (. NOAA, 2002و توان تولید و حساسیت زیستی( بستگی دارند ) بستر

 دـبررسی شر ـکیلومت 15ی خلیج جاسک با ـوار ساحلـن این مطالعه،در 
ای از سواحل شرق استان هرمزگان  (. این منطقه محدوده(1)شکل )

)سازمان درجه است  5های آن کمتر از  باشد که شیب در اکثر بخش می
باشد  می 13خط خطر(. مرز باالیی منطقه ساحلی، 1300، بنادر و دریانوردی

 ملی مدیریت یکپارچه مناطق نوردی در پروژةسازمان بنادر و دریاکه توسط 
ثیر شرایط . این مرز تحت تأ( تعیین شده استICZMساحلی کشور )

 یزآب ناشی ازاد، خیزآب ناشی از موج، خـاشی از بـزآب نـوفانی یعنی خیـط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
13. Hazard Line 

 ESI(NOAA, 2002) کدهای اساس بر ساحلی هایکرانه فیزیکی بندیطبقه(:1جدول)
Sensitivity Ranking ESI NO مصبی 

Lo
w

 S
en

sit
iv

ity
 

1A سواحل صخره ای در معرض 
1B ساخت در معرض ساختارهای انسان 
1C سنگ  ای با قاعدة متشکل از سنگریزه و قلوه های صخره پرتگاه 
2A سکوهای فرسایشی در معرض با سنگ بستر گلی یا رسی 
2B های خیلی تند رسی شیب 
3A ریز تا متوسط سواحل شنی دانه 
3B های خیلی تند شنی شیب 
3C های توندرا پرتگاه 
 درشت سواحل شنی دانه 4
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 سنگی سواحل شنی و قلوه 5
6A (سنگریزهو سنگ قلوه) سنگیسواحل قلوه 
6B سنگ بزرگ( ریپ رپ، سواحل قلوه سنگی )تخته سنگ + قلوه 
*6C  رپریپ 
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 پهنه های جزرومدی در معرض 7
8A نفوذناپذیر( سواحل سنگی در پناه، واحل پرتگاهی با سنگ بستر گلی یا رسی در پناهس(  
8B در پناه )نفوذ پذیر(سواحل سنگی ، ساخت در پناه ساختارهای سخت انسان 
8C ریپ رپ های در پناه 
8D سنگی در پناه سواحل قلوه 
8E زار سواحل تورب 
8F ........... 
9A های جزر و مدی در پناهپهنه 
9B سواحل پست با پوشش گیاهی 
9C های جزر و مدی بسیار شورپهنه 

10A های شور و لب شور مارش 
10B های آب شیرین مارش 
10C باتالق 
10D درختان حرا **و  زاریهای درختچهاالبت 
10E پست مغروق توندراهای 

 * توجه شود که این طبقه تنها در جنوب شرق آالسکا کاربرد دارد.
 شاخص مناطق با غالبیت پوشش مانگرو است. 10Dای های حارهدر اقلیم** 
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مقدمه-1
 اکولوژی تأثیر تحت سو دو از که اند حساسی اراضی ساحلی مناطق

 حساس، آبزیان و ها زیستگاه دارای مناطق ایند. دارن قرار خشکی و دریا

 برای مهمی ةپشتوان و باشند می ای مالحظه لقاب گاهی تفرج وی معدنع مناب

 شوند محسوب می ونقل حمل صنایع و شیالت معیشتی، های فعالیت
(Oceans atlas, 2005 .)برایهای بررسی حساسیت  معیار ةاز جمل 

ویژه  همواد آالینده ب رتعیین حساسیت مناطق حساس ساحلی در برابر انتشا
 باشد می( ESI) 7محیطی شاخص حساسیت زیست شیمیایی و نفتی،مواد 

 .ارائه شده است 0مریکاآشناسی و هواشناسی  ملی اقیانوس ةکه توسط ادار
که در هنگام نشت نفت را وضعیتی از منابع ساحلی  ESIشاخص 

رای نخستین ب(. NOAA, 2002) دهد ارائه می ت،آنها باالسخطرپذیری 
 ةهای نفتی بر پای پذیری سواحل در برابر ریزش بار شاخص حساسیت آسیب

یاالت . در اشده استفاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی خط ساحلی ارائه 
های  محیطی کرانه تعیین حساسیت زیست ةمتحده تحقیقات جامعی دربار

ساحلی صورت گرفته است و تمام مناطق ساحلی آمریکا وآالسکا دارای 
 Murali andهند )های  کشور .(NOAA, 2002) باشند می ESIنقشه 

Kumar, 2008( نیجریه ،)Oyedepo and  Adeofu,  2011 ،)
( و Bello et al.,  2011اسپانیا )(، Jensen et al., 1998آمریکا )
ند. ا بندی نموده با این روش سواحل خود را رتبه( Santos, 2008)پرتغال 

سواحل مطالعات است.  شدهدر ایران هم آغاز  1304این مطالعات از سال 
(، هرمزگان 1307(، سیستان و بلوچستان )داور، 1304پور،  بوشهر )شریفی

( از 1352) چهرزاد،  فارس ( و سواحل ایرانی خلیج1351)اخوان پیشخانی، 
های کرانه استاندارد بندیرتبهل فهرست کامباشند.  میات این تحقیق جملة

محیطی تهیه  های مختلف برای چهار ترکیب زیستدر بخش ESI ساحلی
 12و تاالبی 11ای ، رودخانه11ای ، دریاچه5یمصبشده است که شامل مناطق 

. شده استمطالعه و بررسی فقط مناطق مصبی باشد که در تحقیق حاضر  می
مطالعه ارزیابی وضعیت سواحل خلیج جاسک از نظر  هدف از انجام این

باشد.  سهولت پاکسازی در صورت بروز نشت نفت و برخورد آن به ساحل می
گذار و مهم  جنس بستر در میزان کارآیی پاکسازی مواد نفتی بسیار تاثیرزیرا 

( خلیج ESIمحیطی ) های شاخص حساسیت زیست تهیه نقشه بنابراین،است، 

                                                                                          
7. Environmental Sensitivity Index 
8. National Oceanic and Atmospheric Administration 
9. Estuarine 
10. Lacustrine 
11. Riverine 
12. Palustrine 

 ت در این محیط ساحلی را تعیین کردهحساسیت به نشت نفجاسک سطح 
 .شودپاکسازی استفاده تواند در مدیریت  و میاست 

پیشینةپژوهش-1-1
توان  سایر سواحل ایران میمورد مطالعات مشابه انجام شده در  از جملة

که به تعیین حساسیت فیزیکی نوار  کرد( اشاره 1304پور ) به تحقیق شریفی
( ESIحیطی )م زیست اساس شاخص حساسیت برساحلی استان بوشهر 

کد ) ای  ماسهی ـ سواحل دارای بستر گل %76در این مطالعه  پرداخته است.
9A)  ریز تا متوسط  ماسه %22و( 3کدA)  را به خود اختصاص دادند. با

به نشت نسبت سواحل دارای حساسیت باالیی  %77 توجه به نتایج وی،
 باشند.  مینفت 

حساسیت فیزیکی ای در باب  مطالعه 1351در سال  اخوان پیشخان
 .انجام داد ESIمناطق ساحلی غرب استان هرمزگان با استفاده از روش 

% 12، (5کد )شنی ای ـ  بستر ماسه را سواحل %15 ،هاین مطالعطبق نتایج 
(، 8Bساخت در پناه )کد  ساختارهای انسانرا % 0، (4درشت )کد  را ماسه

( به 10Dحرا )کد را % 26( و 7های جزر و مدی در معرض )کد پهنهرا  6%
سواحل حساسیت باالیی % 45 . با توجه به نتایج وی،ندا هخود اختصاص داد

 به نشت نفت دارند.نسبت 
محیطی نوار  زیستبه تعیین حساسیت  2110ر سال دکومار و مورالی 

حیطی م تزیس اساس شاخص حساسیت برساحلی گوآ در کشور هندوستان 
(ESIپرداخت )گانهده های اصلی از رتبه رتبة 7این تحقیق، نتایج  طبق. ند 

ای بیشترین طول  تحت عنوان سواحل صخره 1Aکه رتبه  شناسایی شد
دارای  NOAAبندی  که طبق رتبه ،خط ساحلی را به خود اختصاص داد

 باشد.  حساسیت پایین نسبت به نشت نفت می
ای در باب  مطالعه 2111در سال  آدفان و اویدپو در کشور نیجریه

و  انجام دادند ESIاساس شاخص حساسیت نوار ساحلی منطقه الگوس بر 
با  9Bد. در این پژوهش رتبه کردنگانه را شناسایی هدهای  رتبه از رتبه 7

عنوان سواحل پست با پوشش گیاهی، بیشترین طول خط ساحل را تشکیل 
. در مجموع، نشدداد که این نوع ساحل در خلیج جاسک مشاهده  می
های با حساسیت پایین از لحاظ تعداد بیشترین، ولی از لحاظ میزان  رتبه

 شد. های باال را شامل می سهولت پاکسازی، رتبه

 
 
 
 

روشتحقیق-2
 به این صورت کهپیمایشی است. روش تحقیق در این پژوهش 

پذیرد. به  صورت می ها و با توجه به دادهراهنمای نووآ  اساس بربندی  طبقه
مرتبط با  های بر اساس مقیاسساحلی  بندی کرانةطبقهعبارت دیگر، 

شود  حساسیت، پایداری طبیعی نفت و سهولت پاکسازی انجام می
(NOAA, 2002 در .)های مختلفی کدبندی  این روش خط ساحل با رنگ

 باشد. پذیری خط ساحل به نشت نفت می آسیب دهندة که نشان شود می

هاتجزیهوتحلیلداده-3
 شدهبندی  رتبه 11تا  1های  ی در مقیاسـوط ساحلـخط( 1دول )ـدر ج

را پذیری  بیشترین آسیب 11 پذیری و رتبة کمترین آسیب 1 است که رتبة
  (. Oyedepo and  Adeofu, 2011دهد ) مینشان 

 رانه را ـاور خط کـهای شن که لکهیـای نفتی، هنگامـه الل نشتـدر خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتمال به علتساحلی  ةهای کرانزیستگاهدهند، تحت تأثیر خود قرار می
. گیرندقرار گرفتن در معرض مستقیم نفت، در معرض خطر قرار می

متفاوت  ساحلی ةنوع کران، با توجه به ت و اثرات ناشی از آننفسرنوشت 
 های ساحلیکرانه خصوصیت به ،های پاکسازیبسیاری از روشو  است

 ، جنسساحلی ةشیب کران، مد و امواج و جزر)شامل میزان تقابل با انرژی 
 (. NOAA, 2002و توان تولید و حساسیت زیستی( بستگی دارند ) بستر

 دـبررسی شر ـکیلومت 15ی خلیج جاسک با ـوار ساحلـن این مطالعه،در 
ای از سواحل شرق استان هرمزگان  (. این منطقه محدوده(1)شکل )

)سازمان درجه است  5های آن کمتر از  باشد که شیب در اکثر بخش می
باشد  می 13خط خطر(. مرز باالیی منطقه ساحلی، 1300، بنادر و دریانوردی

 ملی مدیریت یکپارچه مناطق نوردی در پروژةسازمان بنادر و دریاکه توسط 
ثیر شرایط . این مرز تحت تأ( تعیین شده استICZMساحلی کشور )

 یزآب ناشی ازاد، خیزآب ناشی از موج، خـاشی از بـزآب نـوفانی یعنی خیـط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
13. Hazard Line 

 ESI(NOAA, 2002) کدهای اساس بر ساحلی هایکرانه فیزیکی بندیطبقه(:1جدول)
Sensitivity Ranking ESI NO مصبی 
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1A سواحل صخره ای در معرض 
1B ساخت در معرض ساختارهای انسان 
1C سنگ  ای با قاعدة متشکل از سنگریزه و قلوه های صخره پرتگاه 
2A سکوهای فرسایشی در معرض با سنگ بستر گلی یا رسی 
2B های خیلی تند رسی شیب 
3A ریز تا متوسط سواحل شنی دانه 
3B های خیلی تند شنی شیب 
3C های توندرا پرتگاه 
 درشت سواحل شنی دانه 4
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 سنگی سواحل شنی و قلوه 5
6A (سنگریزهو سنگ قلوه) سنگیسواحل قلوه 
6B سنگ بزرگ( ریپ رپ، سواحل قلوه سنگی )تخته سنگ + قلوه 
*6C  رپریپ 
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 پهنه های جزرومدی در معرض 7
8A نفوذناپذیر( سواحل سنگی در پناه، واحل پرتگاهی با سنگ بستر گلی یا رسی در پناهس(  
8B در پناه )نفوذ پذیر(سواحل سنگی ، ساخت در پناه ساختارهای سخت انسان 
8C ریپ رپ های در پناه 
8D سنگی در پناه سواحل قلوه 
8E زار سواحل تورب 
8F ........... 
9A های جزر و مدی در پناهپهنه 
9B سواحل پست با پوشش گیاهی 
9C های جزر و مدی بسیار شورپهنه 

10A های شور و لب شور مارش 
10B های آب شیرین مارش 
10C باتالق 
10D درختان حرا **و  زاریهای درختچهاالبت 
10E پست مغروق توندراهای 

 * توجه شود که این طبقه تنها در جنوب شرق آالسکا کاربرد دارد.
 شاخص مناطق با غالبیت پوشش مانگرو است. 10Dای های حارهدر اقلیم** 
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روی موج نسبت به تراز باالیی مد در سواحل جنوب تغییرات فشار و باال
باشد و مرز  با منطقه سوپراتایدال می شود و برابر کشور در نظر گرفته می

 باشد ساحلی می ، خط کرانةESIبر اساس راهنمای نووآ در روش پایینی 
 (. 1300)سازمان بنادر و دریانوردی، 

وسط خودرو مورد پیمایش قرار ساحلی خلیج جاسک ت کل طول کرانة
و جهت تفکیک انواع ساحل )جنس بستر( و تعیین میزان حساسیت  گرفت

. اطالعات فوق پس از شناسایی شداستفاده  نووآ مورد نظرآنها از کدهای 
ها به  سپس داده شدای و بازدید میدانی نهایی  اولیه توسط تصاویر ماهواره

 و با توجه به خصوصیت محیط سامانة اطالعات جفرافیایی منتقل شد
شیب ، مد و امواج و جزرشامل میزان تقابل با انرژی ) های ساحلیکرانه
حساسیت  ،و توان تولید و حساسیت زیستی( بستر ، جنسساحلی ةکران

 .فیزیکی نوار ساحلی خلیج جاسک مشخص گردید
سک و بررسی منابع کیلومتر خط ساحلی خلیج جا 15پس از پیمایش 

در به شرح ذیل  ESIشاخص از رتبه  5ساحلی، تعداد  فیزیکی خط کرانة
  :شداین محدوده شناسایی 

 های نهکرا از نوع این(: 1Aکد )با ای در معرض  ( سواحل صخره1)
به خود  سواحل را %25حدود  شد کهجاسک مشاهده  در پوزة ساحلی

 اند،  اختصاص داده
این سواحل دارای   (:3A)کد با ریز تا متوسط  ( سواحل شنی دانه2)

پتانسیل کمی برای نفوذ یا دفن نفت  و  باشند می نفوذپذیربستر نیمه 
 ،اند سعت منطقه را به خود اختصاص دادهو% از 55، که دندار

های صیادی  شامل اسکله(: 6Bکد )با ( RipRapها ) رپ ریپ( 3)
اند و  های صیادی جانمایی شده جهت فعالیت منطقهد که در نباش می

  ،شوند را شامل می %5حدود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درگاه اصلی خلیج (: بن8B)کد با ساخت در پناه  ( ساختارهای انسان4)
منطقه را به خود اختصاص از وسعت  %6شود که  جاسک را شامل می

 داده است و
بخش کوچکی از خور (: 10Dکد )با ( Mangroveدرختان حرا ) (5)

 اند. % به خود اختصاص داده5جاسک را با 

که در های ساحلی  بندی کرانه رتبه پس از تعیین حساسیت فیزیکی و
میزان حساسیت آنها، درصد  با توجه به شود، ( مشاهده می2جدول )

استاندارد نووآ سواحل بر  طبق. شدحساسیت محدوده مورد نظر تعیین 
 (1: )دسته 3به  ،به نشت نفتنسبت اساس حساسیت سهولت پاکسازی 

( سواحل با 2)پایین، سواحل با حساسیت  در زمرة 4تا  1 رتبةسواحل با 
تا  7( سواحل با رتبة 3)سواحل با حساسیت متوسط و  در زمرة 6تا  5رتبه 

خلیج در  شوند. بنابراین تقسیم میسواحل با حساسیت باال  در زمرة 11
سواحل دارای حساسیت % 5سواحل دارای حساسیت کم،  %01، جاسک

نهایی  نقشة. باشند میحساسیت باال  % سواحل دارای15متوسط و 
 شود.  ( مشاهده می2) در شکل خلیج جاسکبندی فیزیکی سواحل  رتبه

فارس و دریای عمان، اشکال و عوارض   در کل طول سواحل خلیج
ای با اشکال مختلف  ای و صخره مختلفی از سواحل گلی، ماسه

که پناهگاه  وجود داردکوچک های  ها و خلیج هیدرولوژیک خورها، مصب
 ,Pak and Farajzadeد )نکن زیست موجودات فراهم میبرای را مناسبی 

شناختی سواحل خلیج جاسک  ساختارهای زمینشناسایی و تعیین . (2007
عنوان بخش مهمی از منابع فیزیکی، در زمان نشت نفت کارآیی زیادی ه ب

کامل اتفاق ه ندرت به صورت های نفتی بر روی آب ب پاکسازی لکه .دارد
مانده حاصل از عملیات پاکسازی به سمت  نفتی باقی های لکه، لذا افتد می

 ه ـب، 1353تا  1352های  ی سالـط اضرـد. تحقیق حـکنن ساحل حرکت می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(:محدودهموردمطالعه1شکل)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
بندیفیزیکیسواحلخلیججاسکبراساسسهولت(:رتبه2شکل)

پاکسازی

با توجه به  ،در زمان نشت نفتمنظور مدیریت بهتر سواحل خلیج جاسک 
 بر ساحلی و خصوصیت فیزیکی ساحل . خطانجام شده است  ESIکدهای

 سهولت و نفت طبیعی پایداری حساسیت، با مرتبط های مقیاس اساس

 (. NOAA, 2002شوند ) می بندی  رتب پاکسازی
 از وباشند  گ میبزر امواج معرض در ای سواحل صخرههای  کرانه

ل ساح از دور کرانة در نفت باقی ماندن موجب امواج، بازگشت طریق
 باقی سطح روی بر نفت ت واس نفوذ لقابرغی ستراز آنجا که بشوند.  می

 چند طی را دهش انباشته نفت هرگونه سرعت به طبیعی فرایندهای ،اندم می

 برای بیشتری پتانسیلت درش ی دانها هماس سواحل ند برد.خواه بین از هفته

آنجا  برسد. از هم متر یک به ممکن است کهت دارند نف بیشتر دفن و نفوذ
 موجب آالت ماشین و نقلیه وسایل رسوبات،کمتر  فشردگی دلیل به که

 سواحل دراست.  رت لمشک پاکسازی شود یم بستر اعماق به نفت هدایت

 نفوذ به تمایل نفت نفوذپذیری،ی باال قابلیت دلیل به شنیای ـ  هماس

 مشکالت اینکه بدون را شده آلوده رسوبات پاکسازی که دارد رت عمیق

 یند. اکن می روبرول مشک با کند ایجاد را رسوبات رفتن بین از و فرسایش

 و امواج انرژی در فصلی تغییرهای متحمل است ممکن سواحل

 یها عمق تا که نفت طبیعی پاکسازی بنابراین د،دد شونمج گذاری رسوب

 
 
 
 
 
 
 
 

 دو یا یک فقط که هایی وفانط طی است ممکن تنها ندا دهکر نفوذ بیشتری 

 از نوع این در زیستی رایندهایاتفاق دفتد. ف د،ده یم رخ سال هر در بار

 آنها سریع دنش خشک و رسوبات باالی ذیریپ کتحر دلیله ب سواحل

 عمیق بسیار نفوذ برای باال پتانسیل از شنی واحلاست. س کم جزر، هنگام

 آغشته رسوبات پاکسازی شن، بازسازی آهستة خباشند. نر دار میبرخور نفت

 عملیات علت همین به سازد می نامطلوب را سواحل از نوع این در نفت به

 مشکل بسیار ندا هشد نفت به آغشته شدته ب که شنی سواحل در پاکسازی

 بتواند هبزرگی ک امواج وقوع سنگی قلوه و شنی سواحل از بسیاری رت. داس
 دـچن هر اـتنه د،شون نفت رت قعمین دفـ برای رسوب مجدد فعالیت موجب

 مدت طوالنی ماندگاری به منجر موضوع این که فتدا می اتفاق یکبار سال
 شود.  ی میسطحیرز نفت

در  (Riprap)های ساحلی انسان ساخت، ریپ رپ از میان انواع کرانه
عنوان ه هر دو کرانه در معرض و یا سواحل در پناه در برابر انرژی، ب

 لزوم انجام عملیاتبستر از جهت ماندگاری باالی نفت و ترین نوع  مهم
رفت و آمد و اند. نوع بستر همچنین بر  ها، شناخته شدهپاکسازی در آن

ه ب آالت برای عملیات پاکسازی تأثیر دارد. ماشینایی حرکت افراد و توان
باال نسبت به  رفت و آمدخطوط ساحلی با قابلیت  بندی،در رتبهطورکلی 

در آن افراد مسئول پاکسازی به سختی و مناطقی که  سواحل غیرقابل عبور
تر از آن مناطقی که عملیات پاکسازی منجر  کنند و یا مهمرفت و آمد می

 ESIشوند، در مقیاس دیدگی به افراد در عملیات میبه وارد شدن آسیب
طور مثال سواحل شنی ه دهند. بتری را به خود اختصاص میپایین رتبة

ر این و احتمال نفوذ نفت در بست هستندریزدانه عموماً فشرده و سخت 
گونه سواحل،  . بنابراین اینباشد میمناطق در اثر رفت و آمد کارگران کم 

 باشند.  را دارا میبیشترین قابلیت رفت و آمد در بین سواحل رسوبی 

قابلیت  ،های تاالبی به دلیل وجود بستر گلی در آنها زیستگاهو  حراها
ز تجهیزات بر روی و استفاده ا دارندبسیار کمتری برای رفت و آمد 

هرگونه  باشد. میدلیل نرمی ذاتی این بسترها غیرممکن بسترهای گلی به 

جاسکبندیخطساحلیخلیج(:طبقه2جدول)
درجهحساسیتدرصدطول)کیلومتر(جنسبستروشیبنوعساحل ESIرتبه

1A 
متر(. شیب متوسط تا تند  میلی 256تخته سنگ )بیشتر از  ای در معرض سواحل صخره 

 25 65/4 درجه( 21)بیشتر از 
Low Sensitivity 

3A 55 25/11 درجه( 5 از کم )کمترشیب  متر(. میلی 1625/1 -2شن ریز )  ریز تا متوسط سواحل شنی دانه 

6B تا  متر( میلی 64سنگ )بیشتر از  سنگ و قلوه متفاوت از تخته ریپ رپ
 Medium Sensitivity 5 1 درجه( 21شیب متوسط تا تند )بیشتر از  ،بتن سخت

8B  ساختارهای انسان ساخت در
 پناه

تا  متر( میلی 64از  ترمتفاوت از تخته سنگ و قلوه سنگ )بیش
 6 15/1 درجه( 21شیب متوسط تا تند )بیشتر از  ،بتن سخت

High Sensitivity 
10D 5 53/1 درجه( 5 از )کمتر متر(. شیب کم یلیم 1625/1زاگل )کمتر  مانگرو 
  111 50/10   کل

 

 

بندیخطساحلیخلیججاسک(:طبقه2جدول)
درجهحساسیتدرصدطول)کیلومتر(جنسبستروشیبنوعساحل ESIرتبه

1A 
متر(. شیب متوسط تا تند  میلی 256تخته سنگ )بیشتر از  ای در معرض سواحل صخره 

 25 65/4 درجه( 21)بیشتر از 
Low Sensitivity 

3A 55 25/11 درجه( 5 از )کمترشیب کم  متر(. میلی 1625/1 -2شن ریز )  ریز تا متوسط سواحل شنی دانه 

6B تا  متر( میلی 64سنگ )بیشتر از  سنگ و قلوه متفاوت از تخته ریپ رپ
 Medium Sensitivity 5 1 درجه( 21شیب متوسط تا تند )بیشتر از  ،بتن سخت

8B  ساختارهای انسان ساخت در
 پناه

تا  متر( میلی 64از  ترمتفاوت از تخته سنگ و قلوه سنگ )بیش
 6 15/1 درجه( 21شیب متوسط تا تند )بیشتر از  ،سختبتن 

High Sensitivity 
10D 5 53/1 درجه( 5 از )کمتر متر(. شیب کم یلیم 1625/1زاگل )کمتر  مانگرو 
  111 50/10   کل

 

 



صنعت حمل و نقل دریایی/ سال سوم/ شماره 4/ زمستان 96
Jo

ur
na

l o
f M

ar
iti

m
e 

Tr
an

sp
or

t I
nd

us
try

79

روی موج نسبت به تراز باالیی مد در سواحل جنوب تغییرات فشار و باال
باشد و مرز  با منطقه سوپراتایدال می شود و برابر کشور در نظر گرفته می

 باشد ساحلی می ، خط کرانةESIبر اساس راهنمای نووآ در روش پایینی 
 (. 1300)سازمان بنادر و دریانوردی، 

وسط خودرو مورد پیمایش قرار ساحلی خلیج جاسک ت کل طول کرانة
و جهت تفکیک انواع ساحل )جنس بستر( و تعیین میزان حساسیت  گرفت

. اطالعات فوق پس از شناسایی شداستفاده  نووآ مورد نظرآنها از کدهای 
ها به  سپس داده شدای و بازدید میدانی نهایی  اولیه توسط تصاویر ماهواره

 و با توجه به خصوصیت محیط سامانة اطالعات جفرافیایی منتقل شد
شیب ، مد و امواج و جزرشامل میزان تقابل با انرژی ) های ساحلیکرانه
حساسیت  ،و توان تولید و حساسیت زیستی( بستر ، جنسساحلی ةکران

 .فیزیکی نوار ساحلی خلیج جاسک مشخص گردید
سک و بررسی منابع کیلومتر خط ساحلی خلیج جا 15پس از پیمایش 

در به شرح ذیل  ESIشاخص از رتبه  5ساحلی، تعداد  فیزیکی خط کرانة
  :شداین محدوده شناسایی 

 های نهکرا از نوع این(: 1Aکد )با ای در معرض  ( سواحل صخره1)
به خود  سواحل را %25حدود  شد کهجاسک مشاهده  در پوزة ساحلی

 اند،  اختصاص داده
این سواحل دارای   (:3A)کد با ریز تا متوسط  ( سواحل شنی دانه2)

پتانسیل کمی برای نفوذ یا دفن نفت  و  باشند می نفوذپذیربستر نیمه 
 ،اند سعت منطقه را به خود اختصاص دادهو% از 55، که دندار

های صیادی  شامل اسکله(: 6Bکد )با ( RipRapها ) رپ ریپ( 3)
اند و  های صیادی جانمایی شده جهت فعالیت منطقهد که در نباش می

  ،شوند را شامل می %5حدود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درگاه اصلی خلیج (: بن8B)کد با ساخت در پناه  ( ساختارهای انسان4)
منطقه را به خود اختصاص از وسعت  %6شود که  جاسک را شامل می

 داده است و
بخش کوچکی از خور (: 10Dکد )با ( Mangroveدرختان حرا ) (5)

 اند. % به خود اختصاص داده5جاسک را با 

که در های ساحلی  بندی کرانه رتبه پس از تعیین حساسیت فیزیکی و
میزان حساسیت آنها، درصد  با توجه به شود، ( مشاهده می2جدول )

استاندارد نووآ سواحل بر  طبق. شدحساسیت محدوده مورد نظر تعیین 
 (1: )دسته 3به  ،به نشت نفتنسبت اساس حساسیت سهولت پاکسازی 

( سواحل با 2)پایین، سواحل با حساسیت  در زمرة 4تا  1 رتبةسواحل با 
تا  7( سواحل با رتبة 3)سواحل با حساسیت متوسط و  در زمرة 6تا  5رتبه 

خلیج در  شوند. بنابراین تقسیم میسواحل با حساسیت باال  در زمرة 11
سواحل دارای حساسیت % 5سواحل دارای حساسیت کم،  %01، جاسک

نهایی  نقشة. باشند میحساسیت باال  % سواحل دارای15متوسط و 
 شود.  ( مشاهده می2) در شکل خلیج جاسکبندی فیزیکی سواحل  رتبه

فارس و دریای عمان، اشکال و عوارض   در کل طول سواحل خلیج
ای با اشکال مختلف  ای و صخره مختلفی از سواحل گلی، ماسه

که پناهگاه  وجود داردکوچک های  ها و خلیج هیدرولوژیک خورها، مصب
 ,Pak and Farajzadeد )نکن زیست موجودات فراهم میبرای را مناسبی 

شناختی سواحل خلیج جاسک  ساختارهای زمینشناسایی و تعیین . (2007
عنوان بخش مهمی از منابع فیزیکی، در زمان نشت نفت کارآیی زیادی ه ب

کامل اتفاق ه ندرت به صورت های نفتی بر روی آب ب پاکسازی لکه .دارد
مانده حاصل از عملیات پاکسازی به سمت  نفتی باقی های لکه، لذا افتد می

 ه ـب، 1353تا  1352های  ی سالـط اضرـد. تحقیق حـکنن ساحل حرکت می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(:محدودهموردمطالعه1شکل)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
بندیفیزیکیسواحلخلیججاسکبراساسسهولت(:رتبه2شکل)

پاکسازی

با توجه به  ،در زمان نشت نفتمنظور مدیریت بهتر سواحل خلیج جاسک 
 بر ساحلی و خصوصیت فیزیکی ساحل . خطانجام شده است  ESIکدهای

 سهولت و نفت طبیعی پایداری حساسیت، با مرتبط های مقیاس اساس

 (. NOAA, 2002شوند ) می بندی  رتب پاکسازی
 از وباشند  گ میبزر امواج معرض در ای سواحل صخرههای  کرانه

ل ساح از دور کرانة در نفت باقی ماندن موجب امواج، بازگشت طریق
 باقی سطح روی بر نفت ت واس نفوذ لقابرغی ستراز آنجا که بشوند.  می

 چند طی را دهش انباشته نفت هرگونه سرعت به طبیعی فرایندهای ،اندم می

 برای بیشتری پتانسیلت درش ی دانها هماس سواحل ند برد.خواه بین از هفته

آنجا  برسد. از هم متر یک به ممکن است کهت دارند نف بیشتر دفن و نفوذ
 موجب آالت ماشین و نقلیه وسایل رسوبات،کمتر  فشردگی دلیل به که

 سواحل دراست.  رت لمشک پاکسازی شود یم بستر اعماق به نفت هدایت

 نفوذ به تمایل نفت نفوذپذیری،ی باال قابلیت دلیل به شنیای ـ  هماس

 مشکالت اینکه بدون را شده آلوده رسوبات پاکسازی که دارد رت عمیق

 یند. اکن می روبرول مشک با کند ایجاد را رسوبات رفتن بین از و فرسایش

 و امواج انرژی در فصلی تغییرهای متحمل است ممکن سواحل

 یها عمق تا که نفت طبیعی پاکسازی بنابراین د،دد شونمج گذاری رسوب

 
 
 
 
 
 
 
 

 دو یا یک فقط که هایی وفانط طی است ممکن تنها ندا دهکر نفوذ بیشتری 

 از نوع این در زیستی رایندهایاتفاق دفتد. ف د،ده یم رخ سال هر در بار

 آنها سریع دنش خشک و رسوبات باالی ذیریپ کتحر دلیله ب سواحل

 عمیق بسیار نفوذ برای باال پتانسیل از شنی واحلاست. س کم جزر، هنگام

 آغشته رسوبات پاکسازی شن، بازسازی آهستة خباشند. نر دار میبرخور نفت

 عملیات علت همین به سازد می نامطلوب را سواحل از نوع این در نفت به

 مشکل بسیار ندا هشد نفت به آغشته شدته ب که شنی سواحل در پاکسازی

 بتواند هبزرگی ک امواج وقوع سنگی قلوه و شنی سواحل از بسیاری رت. داس
 دـچن هر اـتنه د،شون نفت رت قعمین دفـ برای رسوب مجدد فعالیت موجب

 مدت طوالنی ماندگاری به منجر موضوع این که فتدا می اتفاق یکبار سال
 شود.  ی میسطحیرز نفت

در  (Riprap)های ساحلی انسان ساخت، ریپ رپ از میان انواع کرانه
عنوان ه هر دو کرانه در معرض و یا سواحل در پناه در برابر انرژی، ب

 لزوم انجام عملیاتبستر از جهت ماندگاری باالی نفت و ترین نوع  مهم
رفت و آمد و اند. نوع بستر همچنین بر  ها، شناخته شدهپاکسازی در آن

ه ب آالت برای عملیات پاکسازی تأثیر دارد. ماشینایی حرکت افراد و توان
باال نسبت به  رفت و آمدخطوط ساحلی با قابلیت  بندی،در رتبهطورکلی 

در آن افراد مسئول پاکسازی به سختی و مناطقی که  سواحل غیرقابل عبور
تر از آن مناطقی که عملیات پاکسازی منجر  کنند و یا مهمرفت و آمد می

 ESIشوند، در مقیاس دیدگی به افراد در عملیات میبه وارد شدن آسیب
طور مثال سواحل شنی ه دهند. بتری را به خود اختصاص میپایین رتبة

ر این و احتمال نفوذ نفت در بست هستندریزدانه عموماً فشرده و سخت 
گونه سواحل،  . بنابراین اینباشد میمناطق در اثر رفت و آمد کارگران کم 

 باشند.  را دارا میبیشترین قابلیت رفت و آمد در بین سواحل رسوبی 

قابلیت  ،های تاالبی به دلیل وجود بستر گلی در آنها زیستگاهو  حراها
ز تجهیزات بر روی و استفاده ا دارندبسیار کمتری برای رفت و آمد 

هرگونه  باشد. میدلیل نرمی ذاتی این بسترها غیرممکن بسترهای گلی به 

جاسکبندیخطساحلیخلیج(:طبقه2جدول)
درجهحساسیتدرصدطول)کیلومتر(جنسبستروشیبنوعساحل ESIرتبه

1A 
متر(. شیب متوسط تا تند  میلی 256تخته سنگ )بیشتر از  ای در معرض سواحل صخره 

 25 65/4 درجه( 21)بیشتر از 
Low Sensitivity 

3A 55 25/11 درجه( 5 از کم )کمترشیب  متر(. میلی 1625/1 -2شن ریز )  ریز تا متوسط سواحل شنی دانه 

6B تا  متر( میلی 64سنگ )بیشتر از  سنگ و قلوه متفاوت از تخته ریپ رپ
 Medium Sensitivity 5 1 درجه( 21شیب متوسط تا تند )بیشتر از  ،بتن سخت

8B  ساختارهای انسان ساخت در
 پناه

تا  متر( میلی 64از  ترمتفاوت از تخته سنگ و قلوه سنگ )بیش
 6 15/1 درجه( 21شیب متوسط تا تند )بیشتر از  ،بتن سخت

High Sensitivity 
10D 5 53/1 درجه( 5 از )کمتر متر(. شیب کم یلیم 1625/1زاگل )کمتر  مانگرو 
  111 50/10   کل

 

 

بندیخطساحلیخلیججاسک(:طبقه2جدول)
درجهحساسیتدرصدطول)کیلومتر(جنسبستروشیبنوعساحل ESIرتبه

1A 
متر(. شیب متوسط تا تند  میلی 256تخته سنگ )بیشتر از  ای در معرض سواحل صخره 

 25 65/4 درجه( 21)بیشتر از 
Low Sensitivity 

3A 55 25/11 درجه( 5 از )کمترشیب کم  متر(. میلی 1625/1 -2شن ریز )  ریز تا متوسط سواحل شنی دانه 

6B تا  متر( میلی 64سنگ )بیشتر از  سنگ و قلوه متفاوت از تخته ریپ رپ
 Medium Sensitivity 5 1 درجه( 21شیب متوسط تا تند )بیشتر از  ،بتن سخت

8B  ساختارهای انسان ساخت در
 پناه

تا  متر( میلی 64از  ترمتفاوت از تخته سنگ و قلوه سنگ )بیش
 6 15/1 درجه( 21شیب متوسط تا تند )بیشتر از  ،سختبتن 

High Sensitivity 
10D 5 53/1 درجه( 5 از )کمتر متر(. شیب کم یلیم 1625/1زاگل )کمتر  مانگرو 
  111 50/10   کل
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تر های عمیقهای تاالبی، ریسک نفوذ نفت به بخشرفت و آمد در زیستگاه
تأثیر بر روی گیاهان و جانوران حفار  و در نتیجه دهد میرا افزایش 

 گذارد.  می

گیرینتیجه-4
حدود  ،تحقیق حاضر نشان داد که در مجموع نتایج به دست آمده از

نسبت به  سواحل با حساسیت پایین ء% کرانة ساحلی موردمطالعه جز01
 در مطالعاتی  % از سواحل محدودة5ند، حدود وـش بندی می طبقه نشت نفت 

قرار با حساسیت باال  از سواحل در طبقة% 15و  حساسیت متوسطبا طبقة 
ه نشت بیشترین مناطق حساس بگیرند. به این ترتیب، مشخص شد  می

حرایی  خلیج جاسک و منطقة بندرگاه نفت برای پاکسازی در محدودة
رای تمرکز ابزار مبارزه با نشت نفت بند و به همین دلیل باید باش جاسک می
با توجه به اینکه پاکسازی این بنابراین، . شودبینی و فراهم  پیشاین مناطق 

 راحتی میسر ها بهو دسترسی به آن باشد میمناطق تا حدودی سخت 
اولویت جنس سواحل انجام توجه به مبارزه با آلودگی نفتی باید با باشد،  نمی
ترین زمان  تا در صورت بروز هر گونه نشت نفت، پاکسازی در کوتاه شود

ترین آسیب به منطقه ساحلی وارد کمین طریق ه اتا ب صورت پذیرد،ممکن 
سیسات فرآوری و با توجه به برنامة توسعة کشور در خصوص انتقال تأ د.شو

 جاسک(،خلیج  ز خلیج فارس به دریای عمان )منطقةصادرات مواد نفتی ا
وقوع در صورت های مناسب پاکسازی  استفاده از روشریزی برای  برنامه
با استفاده از داد این تحقیق نشان زیادی دارد. بسیار اهمیت نفت، نشت 

بندی سواحل از نقطه نظر سهولت پاکسازی نفت بر مبنای  کدهای رتبه
وز نشت نفت به های الزم را در صورت بر توان آمادگی های نووآ می شاخص

آورد که  بینی و به مرحله اجرا در واکنش اضطراری پیش منظور اجرای برنامة
های ساحلی از اهمیت خاصی  کوسیتماز نظر حفظ و پایداری سالمت ا

 باشد.  میبرخوردار 
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 بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی بررسی رابطة
 در میان کارکنان ترمینال بندری پارس
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  چکیده
از نوع توصیفي ـ  پژوهش حاضر،روش  .عدالت سازماني با رضایت شغلي در میان کارکنان ترمینال بندری پارس بود هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة

عدالت سازماني  های استاندارد ها پرسشنامه آوری داده ابزار جمع .باشد مينفر  169 کارکنان ترمینال بندر پارس به تعداد تمامي پژوهش آماری ، و جامعةهمبستگي
ها از  پژوهش، برای بررسي روایي پرسشنامه . در اینشدتایید بررسي و )نیهوف و مورمن( و رضایت شغلي )مینه سوتا( بود که روایي و پایایي هر دو پرسشنامه 

دست آمد.  هب 696/0 و 846/0یت شغلي به ترتیب ها، مقادیر آلفای کرونباخ برای عدالت سازماني و رضا ستفاده شد و جهت پایایي پرسشنامهروش اعتبار محتوا ا
نتایج تحقیق نشان داد بین دو  .استفاده شد SPSSافزار  نرم همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون و ضریبشامل  های آمار استنباطي روش ها از برای تحلیل داده

بیني  رضایت شغلي را پیش ،ای رگرسیون نشان داد عدالت مراودههمچنین نتایج تحلیل چندگانه . وجود دارد سازماني و رضایت شغلي رابطة معنادارمتغیر عدالت 
 کند.  مي
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Abstract 

he most important and most vital asset of any organization is its human resources. Empowerment of human 
resources, the most important factor of survival and life, and this is a powerful force that creates powerful 

organization. The aim of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence empowerment 
and entrepreneurial organizations. This research is a descriptive - correlation. This research is a descriptive - correlation. 
The study population included all workers Ports and Maritime Organization and Amirabad Port Special Economic Zone 
to 231, of which 144 have been formed, for example, according to the Krejcie & Morgan is were randomly selected. 
Schering standard questionnaire (1996), psychological empowerment Spreitzer (1995) and entrepreneurship Neghabi 
and Bahadori (1390) respectively. In order to analyze the data, descriptive statistics, including the number, frequency, 
frequency distribution tables, graphs and also describes the characteristics of respondents and inferential statistics 
Pearson's correlation coefficient  and Multiple regressions was used. Data analysis has been done using SPSS19 
software. The results showed that: 1 between emotional intelligence empowerment (feel meaningful, effective sense, a 
sense of determination, a sense of confidence, competence) there is a significant relationship. 2 between emotional 
intelligence and entrepreneurial aspects (risk-taking, innovation, leadership) there is a significant relationship. (3) The 
empowerment of entrepreneurship (risk-taking, innovation, leadership) there is a significant relationship. 4. Finally, a 
significant relationship between emotional intelligence empowerment and entrepreneurship there. 

Keywords: Emotional Intelligence, Organizational Entrepreneurship, Staff, Ports, and Maritime Organization. 
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Abstract 
il spills can devastate ecosystems and severely impact water quality. The Environmental Sensitivity Index (ESI) 
was developed to reduce the environmental consequences of a spill and help prioritize the placement and 

allocation of resources during cleanup efforts. The goal of this study was to determine of the physical sensitivity of the 
Jask Bay coasts line by using the ESI method at 2014. on this basis, the shorelines of Jask Bay were classified on the 
basis of Environmental Sensitivity Index (ESI) using satellite data (IRS-PAN & ETM), Geological maps, Tide and 
Wave energy, Slope and filed observation.  All data and information obtained were fed into the GIS program. The result 
showed that the 19 km shoreline were concise about 25 % exposed, solid man-made structures (1A), 55 % of fine- to 
medium-grained sandy beaches (3A), 5% of rip rap (6B), 6 % of exposed tidal flats (8B) and  finally 9 % of mangroves 
(10D). Also, in the study area 15% were defined as High sensitivity areas 5 %Medium sensitivity areas and 80%low 
sensitivity areas. Since the majority of the Jask Bay Coast are Jask has a low sensitivity to oil pollution, On the other 
hand, the development trend of the economy, especially in the oil field activities, the need for management and 
conservation of these beaches added and if the oil pollution occurred in this area due to the presence of mangroves and 
the Gulf region in the sheltered harbor of Jask clean it is somewhat hard. Thus, using appropriate cleaning methods are 
required in case of any accident, the least amount of damage to the area to be entered. 

Key words: Environmental Sensitivity Index (ESI), Zonation, Jask Bay. 
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