نام جسیرهٍٙٞ :اْ

موقعیت:
ایٗ جضیش ٜوٛچه دس ٔ 14ایّی فالت ایشاٖ  ٚدس ٘ضدیىی ساحُ جٛٙتی لطٓ ٚالغ ضذ ٜاست  .ط َٛجضیشٍٙٞ ٜاْ 9
ویّٔٛتش  ٚػشض آٖ  3تا  6ویّٔٛتش ٔ ٚساحت آٖ تمشیثا  50ویّٔٛتش ٔشتغ ٔی تاضذ  .ت ٝضىُ ٞشْ ٘الصی است و ٝاص ضٕاَ
ضشلی ت ٝجٛٙب غشتی وطیذ ٜضذ ٜاست  .جضیشٍٙٞ ٜاْ دس  60ویّٔٛتشی جضیش ٜالسن  ٚدس  5/5ویّٔٛتشی جٛٙب جضیشٜ
لطٓ لشاس داسد

1

 -نام استانٞ :شٔضٌاٖ

موقعیت جغرافیایی:
جضیشٍٙٞ ٜاْ دس ٔٛلؼیت جغشافیایی  55دسج 54 ٚ ٝدلیم 55 ٚ ٝثا٘ی ٝتا  55دسج 54 ٚ ٝدلیمٚ ٝ
 40ثا٘ی ٝدس تٞ ٍٝٙشٔض لشاس داسد .اص ضٕاَ ت ٝجضیش ٜلطٓ ،اص ضشق ت ٝجضیش ٜالسن  ٚاص جٛٙب ضشلی
ت ٝساس إِسٙذاْ ٔٙتٟی ٔی ضٛد.

وسعت 5000 :هکتار
جمعیت 400 :نفر
نقاط مسکونی:
نقشه:

لند فرم و توپوگرافی سواحل:
جضیشٍٙٞ ٜاْ یه جضیش ٜتپٔ ٝاٛٞسی است  .ػٛاسض تٛپٌٛشافی ٕ٘ٛد چٙذا٘ی ٘ذ اسد .تّٙذ تشیٗ ٘مط ٝآٖ و ٜٛفاوس
است ؤ 105 ٝتش اص سطح آب دسیا استفاع داسد  .ایٗ و ٜٛدس تخص ضٕاِی جضیش ٜلشاسداسد  ٚدس دأٞ ٝٙای ضٙی آٖ آتادی
ٍٙٞاْ لشاس داسد  .پس اص آٖ و٘ ٜٛط٘ ٝ٘ٛسثت ت ٝتك ی  ٜسطٛجضیش ٜتّٙذ تش است ؤ 103 ٝتش استفاع داسد  .تخص ٚسیؼی اص
جضیشٍٙٞ ٜاْ تپٔ ٝاٛٞسی است  ٚدستخص ٞای ضٕاَ ضشلی  ٚجٛٙب غشتی ٕٛٞاس ٔی تاضذ ٘ .یٕ ٝضٕاِی جضیش٘ ٜإٛٞاس تش
اص ٘یٕ ٝجٛٙتی آٖ است.

کاربری ها:
 - 1صنعتی :معادن نمک  ،خاک وسرب
 - 2کشاورزی
 - 3شیالتی :ماهیگیری
 - 4غیره
سازمانها و مناطق ویصه و آزاد:
 - 1نام
 - 2نقشه
زیستگاهای ساحلی – دریایی

 :حذٚد 40دسصذ اص سٛاحُ آٖ صخش ٜای و ٝاستفاع آٖ ٌا ٜتٔ30 ٝتش ٘یض ٔیشسذ  .سٛاحُ

ٔاسٟای ت ٝطٛس غاِة دس اضالع ضٕاَ ضشق  ،ضشق  ٚجٛٙب ضشق ٚالغ ضذ ٜاست .ػشض ٔتٛسط ایٗ ٌ ٝ٘ٛسٛاحُ تیٗ 5-3
ٔتش ٚدس طِٟٛای ٔتغییش تیٗ 50تا ٔ200تش دس ْاتیٗ سٛاحُ صخش ٜای دیذٔ ٜیطٛد
ٔٙطم ٝصیش جضسٔ ٚذی جضیش ٜدس اطشاف  ٚت ٝصٛست پشاوٙذ( ٜتیص اص 25دسصذ)داسای تستش سٍٙی  ٚتخت ٝسٍٙی است و ٝتا
فاصّ10 ٝتأ200تشی اص سٛاحُ دیذٔ ٜیط٘ٛذ  .دس اػٕاق ٔ 7-6تشی اص اضال ع جٛٙب ضشق ،ضشق  ٚضٕاَ ضشق تٛدٟٞای
پشاوٙذٞای اص آتسٍٟٙای ٔشجا٘ی لاتُ ٔطاٞذٔ ٜیثاضذ.
دس تخص جّٛیی سٛاحُ صخش ٜای تخت ٝسٍٟٙایی لشاس داس٘ذ و ٝسطح آٖ ٞا ٌاٞی ت ٝچٙذ ٔتش ٔشتغ ٔی سسذ  ٚت ٝصٛست
جضیش تسیاس وٛچه ٔجضادس آٔذ ٜا٘ذ ؤ ٝحُ استشاحت تاوالٖ ٞا ٔی تاضٙذ  .ػٕك ٔٙاسة آب ایٗ ٌ ٝ٘ٛسٛاحُ سثة
ضذٞاست و ٝپش٘ذٌاٖ ٔاٞی خٛاسی ٔثُ تاوالٖ دس آٖ ت ٝصیذ ٔاٞی تپشداص٘ذ  ٚ ٚتش س ٚی تخت ٝسٞ ًٙا ت ٝاستشاحت
تپشداص٘ذ  .تخص اػظٓ سٛاحُ ضٕاِی  ٚضشلی جضیش ٜسا ایٗ ٘ٛع صخشٞ ٜا پٛضا٘ذ ٜاست  .دستخص ٞای وٛچىی اص
سٛاحُ ٘یض صخشٞ ٜا داسای استفاع وٓ  ٚضیة ٔالیٓ ٔی تاضٙذ و ٝت ٝسٛاحُ ضٙی ختٓ ٔی ض٘ٛذ وٛ٘ ٝاس تاسیه ساحُ ضٙی
پٙاٍٞاٙٔ ٜاسثی تشای پش٘ذٌاٖ ن ٘اس آب صی است  .ػٕك ٔٙاسة سٛاحُ صخش ٜای جضیشٍٙٞ ٜاْ ٔىاٖ تغزی ٝتاوالٖ ٌّٛ
سیأ ٜی تاضذ

-

صیستٍا ٜالن پطت ٞای دسیایی ٚپستا٘ذاساٖ دسیایی

مناطق تحت مدیریت:
تنوع گونه ای دریایی:
-1جانوری:
اص ٟٔش ٜداساٖ دس جضیش ٜج٘ٛذٌاٖ ت ٝتؼذاد وٓ ٔطاٞذٔ ٜی ض٘ٛذ  .خاسپطت  ٚسٚتا ٜضٙی ٘یض اص آٖ
ٌضاسش ضذ ٜاست  .دسآب ٞای ا طشاف الن پطت دسیایی  ٚپستا٘ذاساٖ دسیایی ٘ظیش دِفیٗ ٔشتثاً
ٔطاٞذٔ ٜی ض٘ٛذ  .تٛٙع پش٘ذٌاٖ آب صی جضیشٍٙٞ ٜاْ تیطتش اص سایش ٟٔش ٜداساٖ آٖ است ٞ ٌٝ٘ٛ ٚای

- Phalacrocorax nigrogularisتاوالٖ ٌّ ٛسیاٜ
 Vanellus indicusدیذٔٚهٌNumenius Phaopusیال٘طاٜ
ٌNumenius arquataیال٘طا ٜاتش ٚسفیذ
4 12 3 31 Sterna repressaپشستٛدسیایی ٌ ٝ٘ٛسفیذ
ٛ٘- Esacus recurvirostrisن خٙجشی
Strerna anaethetusپشستٛدسیایی پطت تیشٜ
Larus geneiواوایی صٛستی
- Charadrius alexandrinusسّیٓ وٛچه

دس آٖ دیذٔ ٜیط٘ٛذ.
-2گیاهی:
دسختچ Ziziphus spina ٝوٙاس
دسختچ Prosopis ٝوٟٛس
دسختچ Magnifera ٝا٘ثٝ
دسخت ِٛ Ficusس
دسخت  Pestaciaتٝٙ
دسختچ Acer campester ٝوشب
دسختچٌ Terminalia ٝاسْ صٍ٘ی
دست واضت  Phoeinaخشٔا
دست واضت  ٌُ Albiziaاتشیطٓ

تهدیدات زیست محیطی با ذکر نام :

 ٔ ،شي ٔٚیشپستا٘ذاساٖ تؼّت تشخٛسد تأتٛس لایك ٞای صیادی واٞص حضٛس دِفیٗ ٞاصیذ تی سٚی ٚغیش ٔجاصٚسٚد فاضالب ٚپساب ت ٝآتٟای جضیشٜ تشداضت غیش ٔجاص  ٚلاچاق ٌٞ ٝ٘ٛای ٔشجا٘ی -آِٛدٌی فیضیىی  ٚضیٕیایی  ٚتاثیش تش ٘ا تٛدی جٞ ٍُٙای حشا

لاتّیت ٞای ٌشدضٍشی تا روش دلیك ٔحُ:
تٕاضای دستٞ ٝای دِفیٗ ٚالن پطت ٞای اطشاف جضیش ،ٜسٛاحُ صیثا صخش ٜای ٚضٙی تا طثیؼت ٔٙحصش تفشد،
آٛٞاٖ  ٚپاسن وشٚوٛدیُ

لیست پروشه های (مربوط به جسیره ) انجام شده در معاونت محیط زیست دریایی:
پشاوٙص  ٚاسای ٝساٞىاس ٞای حفاظتی جٟت تاص ساصی ٚحفظ رخایش الن پطت ٞای دسیایی دس آتٟای خّیج فاسس-تشسسی پشاوٙص ٚاسای ٝساٞىاسٞای حفاظتی جٟت تاص ساصی ٚحفظ رخایش الن پطت ٞای دسیایی دس آتٟای خّیج فاسس

سفش٘س ٞا:
سؼیذ پٛس  ،تٟضاد ،تٟاس ، 1384پشاوٙص  ٚاسای ٝساٞىاس ٞای حفاظتی جٟت تاص ساصی ٚحفظ رخایش الن پطت ٞایدسیایی دس آتٟای خّیج فاسس
 اداس ٜوُ ٔحیط صیست استاٖ ٞشٔض ٌاٖ، 1385،تشسسی پشاوٙص ٚاسای ٝساٞىاسٞای حفاظتی جٟت تاص ساصیٚحفظ رخایش الن پطت ٞای دسیایی دس آتٟای خّیج فاسس

