نام جسیره :شیدور
ایٗ خضیش ٜو ٝتا ٘اْ شیذٚس  ٚیا شتٛاس ٘یض ٘أیذٔ ٜی شٛد
موقعیت :خض ٚوٛچىتشیٗ خضایش خّیح فاسس ٔی تاشذ ِٚی اص ٘مط٘ ٝػش ٔحیط صیست ٔ ٟٓتشیٗ آٟ٘ا ٔحسٛب ٔی ٌشدد .
ٔٛلؿیت آٖ ٘ضدیه ت ٝپٛص ٜششلی خضیش ٜالٚاٖ تٛد ٚ ٜخٛد ت ٝصٛست یه رٚص٘م ٝت ٝسٕت تاال تا ط َٛحذٚد  ٚ 2ؾشض
 0/6ویّٔٛتش ٔیثاشذ
 - 1نام استانٞ :شٔضٌاٖ

موقعیت جغرافیایی:
دس ٔٛلؿیت خغشافیایی  26دسخ 47 ٚ ٝدلیم ٝؾشض شٕاِی  53 ٚدسخ 25 ٚ ٝدلیمٝ
ط َٛششلی لشاس داسد
وسعت 1.2 :ویّٔٛتش ٔشتؽ

جمعیت:
نقاط مسکونی :خاِی اص سىٝٙ

نقشه:

لند فرم و توپوگرافی سواحل :
ایٗ خضیش ٜرٚص٘م ٝشىُ تٛد ٚ ٜاتؿاد آٖ دس أتذاد غشب ت ٝششق ٔ 1700تش  ٚدس أتذادشٕاَ ت ٝخٛٙب ٔ 1500تش است.
پستی ٚتّٙذی آٖ شأُ چٙذ تپٔ ٝحصٛس تیٗ سٛاحُ ٔاس ٝای ٚصخش ٜای است و ٝحذاوثش استفاؼ آٖ تٔ 10 ٝتش ٔی-
سٛاحُ شٕاِی خضیش ٜشیذٚس تا شیة 4/5دسخ ٚ ٝسٛاحُ خٛٙب ششق شیذٚس تا شیة 9/5دسخٝ

کاربری ها:
 - 1صنعتی
 - 2کشاورزی
شیالتی  :صیذ صذفٟای ٔشٚاسیذ ساص تٙٔ ٝػٛس استحصاَ ٔشٚاسیذ طثیؿی تٛسط صیاداٖ ٔحّی .

 - 3غیره
سازمانها و مناطق ویصه و آزاد:
 - 1نام
 - 2نقشه

زیستگاهای ساحلی – دریایی:
سٛاحُ ایٗ خضیش ٜتطٛس غاِة صخش ٜای است و ٝدس ٔاتیٗ آٖ سٛاحُ تا طٔ200-50 َٛتش ٔاس ٝای است.استفاؼ صخشٞ ٜا
ت٘ ٝذست اص ٔ2تش تیشتش ٔیٍشدد ٘ .احی ٝصیش خضسٔ ٚذی خضیش ٜاص خّٕ ٝصیستٍاٟٞای آتسٍٟٙای ٔشخا٘ی استاٖ ٞشٔضٌاٖ است
پشت ٞای دسیایی  ...ٚاص ٕٟٔتشیٗ ٔٙاطك تخٍٕزاسی پشستٛدسیایی دس
ٔ ،ىاٖ تخٍٕزاسی  ٚصاد ِٚ ٚذ پش٘ذٌاٖ دسیایی  ،الن
خّیح فاسس ٔی تاشذ

مناطق تحت مدیریت:
ایٗ خضیش ٜدس ساَ 1350تؿّت إٞیت خاص اص ٘مط٘ ٝػش ٔىاٖ تخٍٕزاسی  ٚصاد ِٚ ٚذ پش٘ذٌاٖ دسیایی ،الوپشت ٞای
دسیایی ٚآتسٞ ًٙای ٔشخا٘ی ،حفاغت شذ ٜاؾالْ ٌشدیذ ٜاست ٚآتسٞ ًٙای ٔشخا٘ی آٖ دس فٟشست ٕٟٔتشیٗ ٌٝ٘ٛ
ٞای IUCNثثت شذ ٜاست ٕٞ ٚچٙیٗ داسای ؾٙاٚیٗ تاالب تیٗ إِّّی  ٚپٙاٍٞا ٜحیات ٚحش ٔی تاشذ.

تنوع گونه ای دریایی:
 - 1جانوری
خضیش ٜشیذٚس یىی اص صیستٍاٞ ٜای اصّی پش٘ذٌاٖ  ٚالن پشت ٞای دسیایی ٔی تاشذ .اص ٌشٜٚ
خض٘ذٌاٖ ٔ ،اس خؿفشی دس آٖ تٚ ٝفٛس یافت ٔی شٛد؛ تٕٞ ٝیٗ دِیُ است و ٝدس تیٗ تٔٛیاٖ ت ٝخضیشٜ
ٔاسٔ ٖٚؿشٚف است .ؾال ٜٚتش آٖ ٔاسِٔٛه شٙی ٘یض دس آٖ فشاٚاٖ است .سٛاحُ شٙی آٖ ٔحُ
تخٍٕزاسی الن پشت دسیایی ٔی تاشذ .پش٘ذٌاٖ خضیش ٜاص تٛٙؼ  ٚتشاوٓ فٛق اِؿاد ٜای تشخٛسداس است

 ٚساال٘ ٝتیش اص  50000خفت پشستٛدسیایی پشت تیش ٚ ٜپشستٛدسیایی ٌ ٝ٘ٛسفیذ دس آٖ خٛخ ٝآٚسی
ٔی وٙٙذ .تیش اص  30خفت ٘یض اٌشت ساحّی دس آٖ صاد آٚسی ٔی ٕ٘ایذ .
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛایی اص پش٘ذٌاٖ دس خضیش ٜشیذٚس سا ٘شاٖ ٔی دٙٞذ
-1حٛاصیُ سثض
 - 2پشستٛدسیایی پشت تیشٜ
 - 3پشستٛدسیایی ٌ ٝ٘ٛسفی
 - 4پشستٛدسیایی واوّی وٛچه
 - 5پشستٛدسیایی واوّی تضسي
 - 6لاس ساحّی
 - 7واوایی دٚدی
 - 8تاوالٖ ٌّ ٛسیاٜ
ٞ ٌٝ٘ٛ-ای الوپشت دسیایی :سشخ ،ؾماتی سثض ٚچشٔی

ٌیاٞی:
سیش تض
ؾّفی  Cyperus rotundusاٚیاسسالْ
ؾّفی ٔ Aeluropus iagopoidesشـ
دسختچ ٝای  Salvadora persicaدسخت ٔسٛان
دسختچ ٝای  Lycium shawiiسشیٓ
ؾّفی  Plantago afraاسفشصٜ
ؾّفی ٔ ٌُ Verbascum orientalisاٛٞس
ؾّفی ٛ٘ Erodium spن ِه ِىی
ؾّفی  Senecio spصِف پیش
ؾّفی  ٌُ Cistanche spخاِیضی
ؾّفی  Heliothropiumآفتاب پشست

تهدیدات زیست محیطی با ذکر نام :
خٕؽ آٚسی تخٓ پش٘ذٌاٖ ٚالن پشت ٞای دسیایی تٛسط اٞاِی خضیش ٜالٚاٖ  ٚسٛاحَ اطشافآِٛدٌی ٘اشی اص تاسیسات ٘فتی خضیش ٜالٚاٖصیذ تی سٚی ٝصذف ٞای ٔشٚاسیذ ساص اثشات آِٛدٌی ٘فتی دس ٔٛخٛدات آتضیلاچاق تخٓ پش٘ذٌاٖ ٚالن پشت ٞای دسیایی -تخشیة ٔشخاٟ٘ای آ تٟای ٔششف ت ٝخضیشٜ

-فشسایش ساحّی  ٚتخشیة ال٘ ٝالن پشت ٞای دسیایی دس اثش أٛاج

قابلیت های گردشگری با ذکر دقیق محل:
لیست پروشه های (مربوط به جسیره ) انجام شده در معاونت محیط زیست دریایی:
شت ٞای دسیایی دس آتٟای خّیح
تشسسی پشاوٙش ٚاسای ٝساٞىاسٞای حفاغتی خٟت تاص ساصی ٚحفع رخایش الن جفاسس

رفرنس ها :
 اداس ٜوُ ٔحیط صیست استاٖ ٞشٔض ٌاٖ، 1385،تشسسی پشاوٙش ٚاسای ٝساٞىاسٞای حفاغتی خٟت تاص ساصیٚحفع رخایش الن پشت ٞای دسیایی دس آتٟای خّیح فاسس
 سؿیذ پٛس  ،تٟضاد ،تٟاس ، 1384پشاوٙش  ٚاسای ٝساٞىاس ٞای حفاظتی خٟت تاص ساصی ٚحفع رخایش الن پشتٞای دسیایی دس آتٟای خّیح فاسس

-ساصٔاٖ خغشافیایی ٘یشٞ ٚای ٔسّح ، 1382 ،خغشافیای خضایش ایشا٘ی خّیح فاسس

