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  1علي نعيمي نظام آباد

  2منيژه قهرودي تالي

  3محمد رضا ثروتي

  

با استفاده  ي ژئومورفولوژيكي خليج فارسهالندفرمپايش تغييرات خط ساحلي و 

  از تكنيك سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

  )منطقه ساحلي عسلويه: مطالعه موردي(
  

  20/08/1388 :اريخ پذيرش مقالهت  16/07/1388 :تاريخ دريافت مقاله

  

  چكيده

هاي صنعتي كشورمان در سواحل جنوب ايران سبب شده كه بخـش هـايي از               گسترش فعاليت 

سـواحل  . لندفرم هاي ساحلي نابود گردد و تغييرات قابل توجهي در خط ساحلي ايجـاد شـود         

هـاي آزاد   آببـا   باط  شمالي خليج فارس به دليل دارا بودن ذخاير نفتي و گازي و همچنين ارت             

در ايـن بخـش     . بيشتر از ساير سواحل ايران دستخوش تحوالت شديد ژئومورفولوژيكي است         

                                                           
  .آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقاتدكتراي جغرافياي طبيعي دانشگاه ي  دانش آموخته-1

 E- mail: Alin58@gmail.com     

   :ghohroudi@tmu.ac.ir E-mail                                 . دانشگاه تربيت معلم تهراندانشيار گروه جغرافياي -2

   :M-Sarvati@sbu.ac.ir E-mail                          .             دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه شهيد بهشتي -3

  

  30ي  هم، شمارهسال د

  45-61، صفحات 1389 تابستان

  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

  پژوهشي فضاي جغرافيايي-مجله علمي
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ناحيه عسلويه از جمله مناطقي است كه به دليل گسترش تاسيسات نفتي در طي دهـه               ،  ساحلي

در اين تحقيـق بـا مقايـسه        . اخير تغييرات اساسي در ساختار ژئومورفولوژي آن رخ داده است         

   IRSاي  مـيالدي و تـصاوير مـاهواره   1990مربـوط بـه سـال     TMو نرم افزاري تصوير بصري  

تغييـرات خـط سـاحلي و       ،  اني به عالوه مشاهدات ميد    2006 و   2004،  2002،  2000هاي  سال

به منظور شناسايي   .  آمد به دست   هاي ژئومورفولوژيكي منطقه ساحلي عسلويه       لندفرم تغييرات

 & Low و Change Detection نطقه مطالعاتي از متدهااده در موضعيت تغييرات محيطي رخ د

High Position هاي نرم افزاري در محيط Erdass وArcGIS استفاده شده است .  

رسـوب  ميـزان  ،  ساله16در منطقه مطالعاتي در طي بازه زماني       ،   آمده به دست   بر اساس نتايج    

 و فرسايش به    رسوب گذاري عادل چرخه    دو برابر نسبت به فرسايش افزايش داشته و ت         گذاري

ي يهاهاي رسوبي در پشت سازه     بيشتر به صورت دماغه    رسوب گذاري  ميزان   .هم خورده است  

تـر  با بررسي دقيـق ). هاها و موج شكناسكله( مي باشد ،اندكه بخشي از آنها در آب پيش رفته     

 درصـد از  85كه حـدود   آمد به دست اين نتايج منطقه ساحلي عسلويه در شمال خليج فارس  

هاي ژئومورفولوژيكي منطقه ساحلي در نتيجه ايجاد تاسيسات صنعتي و با تاثير پـذيري              لندفرم

هاي بخـش   باتالقاز اين تحوالت در نوار ساحلي تغيير ماهيت داده و تنها بخشي از خورها و                

سازمان محيط  منطقه مطالعاتي به دليل اينكه زيستگاه درختان حرا بوده و تحت حفاظت           شرقي

تغييـرات در بخـش سـاحلي عـسلويه بـه صـورت       .  بدون تغيير باقي مانده است     ،زيست است 

ها و  به صورت دماغهرسوب گذاريهاي سيالبي و تخريب اشكال رسوبي شبيه دلتاها و دشت     

در اين تحقيق تكنيك سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي            . ايجاد باتالق مي باشد   

  . هاي فضايي بوده استها و اطالعات و تحليلابزار مهمي براي تهيه دادهبه عنوان 

   

حـداكثر و حـداقل تـشابهات       ،  آشكارسـازي تغييـرات   ،  تغييرات ژئومورفولوژيكي : هاواژهكليد

  . سواحل ايران، تغييرات خط ساحلي، عسلويه، فضايي
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  ه مقدم

ي هــالنــدفرمتخريــب گــسترش ســاخت و ســاز در ســواحل جنــوبي ايــران نــه تنهــا باعــث 

  در منطقـه سـاحلي نيـز       رسوب گـذاري   تغيير روند فرسايش و      بهژئومورفولوژيكي شده بلكه    

ها در بعضي كرانه، خورها و مصبهاكانال عالوه بر فرسايش در  طوري كه  به   منجر شده است،  

 رسوب گذاريشواهد نشان مي دهد افزايش ميزان     ،   مشاهده شده است   رسوب گذاري افزايش  

 عمدتا معطوف به پشت مـوج       رسوب گذاري فرايند  .  درصد است  50منطقه ساحلي حدود    در  

 ميالدي تاكنون در سواحل ايـران احـداث         1990هايي است كه از سال      هاي بنادر و سازه   شكن

هـاي  ساحل عسلويه از جمله مناطقي است كه گسترش ساخت و ساز و احداث سازه             . اندشده

د شده به منطقه ساحلي را افزايش داده و در نتيجـه باعـث            ساحلي در آن حجم بار رسوب وار      

ي سـاحلي را تخريـب      هالندفرمبيشتر  فرايند  همچنين اين تغيير     .تغيير شكل ساحل شده است    

  . نموده است

ها و ساير عوارض كه اسكله، ها ساحل در اثر موج شكنمله مطالعاتي كه به تغيير تدريجياز ج

 1997در سـال      4كرائـوس و روسـائي      تحقيقـات  جـه دارد   تو ،در خط ساحل ايجاد مي شـود      

اين تحقيق عدم تقارن در اشكال ساحلي را نتيجه گسترش ساخت و سـازها              . ميالدي مي باشد  

 در  رسـوب گـذاري   هـا باعـث افـزايش        زيرا ايـن سـازه     ،هاي ساحلي مي داند   و احداث سازه  

مينه تغييرات خـط سـاحل      تحقيقات ديگري در ز   . دست مي شود  باالدست و فرسايش در پايين    

هاي دريايي و نـرخ   مي باشد كه در طرح جامع پادگانه )1999( 5در ايران كار ريس و همكاران     

 آثـار فـسيلي در ترازهـاي    ژئوكرونولـوژي اساس باالآمدگي آنها در سواحل جنوب ايران را بر      

آمدگي چنـدين   و نرخ باالكردههاي دريايي به تفصيل بررسي مختلف قرارگيري آنها در پادگانه  

  . اند آوردهبه دست پادگانه دريايي را 

                                                           
4- Kraus and Rosati, (1997)  
5- Rise and Etall , (1999) 
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ي ژئومورفولوژيكي و   هالندفرم،  در خصوص روش شناسايي تغييرات رخ داده در خط ساحلي         

 زيادي مورد اسـتفاده     محقققانتكنولوژي سنجش از راه دور توسط       ،  همچنين ديناميك سواحل  

6قرار گرفته است
.  

  : موارد زير اشاره نموداز جمله مطالعات ديگر مي توان به

هـاي تلفيقـي توسـط      مطالعات در خصوص بررسي اختالفات وضعيت پوشش گياهي با مولفه         

هاي جنگلي بـا اسـتفاده از   بررسي اتوماتيك تغييرات اكوسيستم، 1996 در سال آنيامبا و استمن 

از آنـاليز   استفاده .صورت پذيرفته است )1996(كوپين و بيوئر به وسيله سنجش از راه دور كه      

 توسـط  جهت طبقه بندي وضعيت كاربري اراضي  AVHRRاي فوريه بر روي تصاوير ماهواره 

هاي متفاوت سنجش از راه دور       استفاده از تكنيك   . صورت پذيرفت  )1994(آندرس و ساالس    

جهت شناسايي وضعيت تغييرات كاربري اراضي در شرق مديترانه كه توسط بربرگولو و آكـين    

سايي وضـعيت تغييـرات     جهت شنا  TMاي  استفاده از تصاوير چند دوره    . گرفتانجام   )2009(

   . مي توان اشاره نمود، انجام شد)1990( توسط فونگ كاربري اراضي

ز ساحل جنـوب و همچنـين   هاي اخير دولت ايران مبني بر آزاد سازي تجاري بخشي ا      سياست

فولوژيكي در سواحل جنـوب     سيسات نفتي در آن سبب شده كه تحوالت شديد مور         استقرار تا 

منطقه ساحلي عسلويه در حاشيه خليج فارس از جمله ). 1384.ثروتي، قهرودي(ايران رخ دهد    

سيسات استخراج نفت در يك بازه زماني كوتـاه   ايران است كه در اثر استقرار تا    نواحي ساحلي 

  .به شدت تخريب شده است
  

  

  منطقه مطالعاتي

الي خليج فارس از جمله نواحي ساحلي ايران است كه در منطقه ساحلي عسلويه در حاشيه شم

اثر استقرار تاسيسات استخراج نفت و گاز در يك بازه زماني كوتاه مدت  محيط طبيعي آن بـه               

منطقه مطالعاتي از نظر موقعيت مطلق در مختصات جغرافيـايي بـين   . شدت تخريب شده است 

 درجه 27 دقيقه تا  23 درجه و 27رقي و  دقيقه طول ش45 درجه و 52 دقيقه تا 27 درجه و 52

                                                           
6- Gentelman et al, (2003) 
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از نظر تقسيمات سياسي جـزو اسـتان بوشـهر و در    .  دقيقه عرض شمالي واقع شده است  38و  

از سمت غرب بـا آبـادي   ،  از سمت شرق به پارك ملي نايبند   .شهرستان كنگان واقع شده است    

وبي تاقديس عـسلويه    شيرينو و از سمت شمال با اولين تراست دريايي بارز در سطح دامنه جن             

 طول متوسط منطقه بـه      . هكتار مي باشد   12282مساحت تقريبي منطقه درحدود     . محدود است 

ارگيـري  به دليل قر  .  كيلومتر است  35 كيلومتر و عرض متوسط منطقه در حدود         3طور متوسط   

 درصد از مساحت منطقه     82شيب عمومي ،   انتهايي مخروط افكنه   منطقه مطالعاتي در يك سطح    

اي هـاي رودخانـه   از نظر ساختار زمين شناسي به دليل گـذر جريـان          .  درصد است  7دود  در ح 

فراوان از سطح منطقه و همجواري با خليج فارس و همچنين مستقر بودن منطقه مطالعـاتي در                 

بات آهكـي و    رسوبات جوان كواترنري بر روي پي سنگ رسـو        ،  سطح بااليي ناوديس عسلويه   

 غالب زمين شناسي منطقه رسوبات جوان كواترنري با پي سنگ           ساختارمارني سازند آسماري،    

بررسي متغيرهاي اقليمي و همچنين بررسي شرايط اقليمي كالن منطقه          . مارنهاي آسماري است  

 قرارگيري منطقـه    ،دومارتن و دومارتن گسترش يافته    ،  سيليانف،  هاي آمبرژه با استفاده از روش   

 نمايانگر موقعيت عمـومي و   1شكل شماره  . نمودمطالعاتي را در اقليم گرم و خشك مشخص         

  . جغرافيايي منطقه مطالعاتي است

  

  

  

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1389 ، تابستان30ي  هم، شمارهسال د ي،فضاي جغرافيايي  مجله                         50

  

  نمايي از موقعيت عمومي  منطقه مطالعاتي: 1شكل 

  
  هامواد و روش

 1990مربـوط بـه سـال     TMاي اطالعات مورد استفاده در اين تحقيق شـامل تـصوير مـاهواره      

 مـيالدي و  2006و  2004، 2002، 2000هـاي   سال مربوط بهIRSاي تصاوير ماهواره، ميالدي

جدول . برداري كل كشور است   سازمان نقشه  1 :25000هاي توپوگرافي رقومي در مقياس      نقشه

اي مـورد    نمايانگر وضعيت قدرت تفكيك طيفي و قدرت تفكيك مكـاني تـصاوير مـاهواره              1

لنـدفرم  ايي وضعيت تغييرات اي جهت شناسبه منظور استفاده از تصاوير ماهواره     . استفاده است 

از نظر  ،  اي مورد استفاده  ي ژئومورفولوژيكي و تعييرات خط ساحلي بايستي تصاوير ماهواره        ها

بـدين منظـور در راسـتاي تـصحيح         . هندسي و راديومتريك شرايط كامالً برابري داشته باشـند        
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اي اين منـابع داده   .  استفاده شده است   8اي زمين مرجع  اي از منابع داده    تصاوير ماهواره  7هندسي

هاي توپوگرافي رقومي زمين مرجع و همچنين موقعيت مكـاني عـوارض برداشـت         شامل نقشه 

اي يـا   زمين مرجع نمودن تصاوير مـاهواره     . است GPSاي توسط   شده بر روي تصاوير ماهواره    

ترين مراحل در شناخت وضعيت     ترين و اصلي  اي يكي از مهم   تصحيح هندسي تصاوير ماهواره   

زيرا در شناسـايي  . ي ژئومورفولوژيكي منطقه ساحلي استهالندفرمييرات خطوط ساحلي و  تغ

تـرين  هـا يكـي از مهـم      اي قرارگيري نظير به نظير پيكـسل      ها با تصاوير ماهواره   وضعيت پديده 

اي بـر اسـاس     در نهايـت تـصاوير مـاهواره      . ها در ارزيابي كنترل كيفيت نتـايج اسـت        مشخصه

به منظور . پيكسل زمين مرجع گرديدند% 1رداشت شده از منطقه با خطاي و ب اطالعات موجود

9سيستم تصوير، بررسي و شناسايي واحدهاي محاسباتي در سيستم متريك
UTM    با مختـصات

 نيمكـره شـمالي بـه عنـوان زون مبنـايي در ايـن       39ورد استفاده قـرار گرفتـه و زون         متريك م 

 موجـود   10ور رفع اشكاالت و خطاهاي راديومتريك     به منظ . محاسبات مورد استفاده بوده است    

11اي جهت رفع ابرناكي با شاخصاي آناليز بارزسازي تصاوير ماهوارهدر تصاوير ماهواره
 CIE  

 تصحيحات هندسي و راديومتريك تـصاوير مـاهواره         .اي اعمال گرديد  روي تصاوير ماهواره   بر

  . صورت پذيرفته است ArcGIS و Erdass اي در نرم افزار 

ها و اطالعات ذكر شده جهت آناليزهاي فضايي و مكاني در نرم افزارهاي فـوق     استفاده از داده  

مورد استفاده جهت آناليزهـاي سـنجش از راه دور و نـرم              Erdassنرم افزار   .  است انجام گرفته 

  . هاي فضايي است مورد استفاده در جهت تحليلArcGISافزار 

  

  

  

  

                                                           
7- Geometric Correction 
8- Georefrence 

9- Universal TransFer Mercator 

10- Radiometric Correction 
11- Cloud Index Error 
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  ي تصاوير ماهواره اي مورد استفاده در تحقيقساختار طيفي و مكان: 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي هـا لنـدفرم ها و اطالعـات جهـت شناسـايي تغييـرات خـط سـاحلي و          پردازش و آناليز داده   

در مرحله اول جهت شناسايي وضـعيت تغييـرات        . ژئومورفولوژيك در دو مرحله انجام گرفت     

 بـه دو روش خطـوط سـاحلي بـر روي     مطالعـاتي در ابتـدا   طي بازه زماني   خطوط ساحلي در  

ترسـيم   ArcGIS اي هر دوره زماني به صورت رقومي در محيط نـرم افـزاري   تصاوير ماهواره

ي بود كه جهت شناسايي فرايند تفكيك طيفي و تفسير چشمي جهت شناسايي داغاب  . گرديد

 در تفكيك طيفي بـا ترسـيم        .ستخطوط ساحلي در هر دوره زماني مورد استفاده قرار گرفته ا          

بـا شناسـايي نقـاط      ) سـاحل ( بر روي منطقه تالقي آب و خشكي          الكترومغناطيسي نمودارهاي

روندهاي طيفي نقاط در سطح منطقه ساحلي در هر دوره زماني           ،  عطف و نقاط شكست طيفي    

 بعد از مشخص شدن .شدمعين گرديد كه با ترسيم اين نقاط به همديگر خط ساحلي مشخص     

خطوط ساحلي بـراي هـر      ،  با تفسير چشمي  ،  فرايند  طيفي موقعيت خطوط ساحلي توسط اين       

 طول خط ساحلي در هـر دوره زمـاني مـشخص شـده              2در جدول   . ره زماني تعيين گرديد   دو

   .هاي زماني مطالعات است نيز نمايانگر خطوط ساحلي در طي دوره2 شكل شماره .است

  شماره

  باند

  )ميكرومتر( قدرت تفكيك راديومتريك
TM/IRS 

  )متر(قدرت تفكيك مكاني 
TM/IRS 

1 45 to 52 / 52to59 30 / 15 

2 52to63 / 62to68  30 / 15 

3 63to 69 / 77to86 30 / 15 

4 76 to 90 / 1.55to1.70 30 / 15 

5 1.55 to 1.75/ 30 

6 10.5to12.4/ 60 

7 2.08to2.35/ 30 

Pan Nil/50to75 15 / 5 
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  هاي زماني مطالعاتطول خطوط ساحلي در دوره: 2جدول 

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمايي از خطوط ساحلي ترسيم شده از تصاوير ماهواره اي در دوره هاي زماني مطالعات: 2شكل 
  

ي ژئومورفولوزيكي منطقه مطالعاتي    هالندفرم داده در    مرحله دوم بررسي وضعيت تغييرات رخ     

 به منظـور بررسـي وضـعيت تغييـرات رخ داده در             . ساله مطالعات است   16در طي بازه زماني     

ي ژئومورفولوژيكي در هر كدام از دوره       هالندفرم بايستي   هاي ژئومورفولوژيكي در ابتدا   لندفرم

 .شناسايي و به صورت رقومي ترسيم گردد،  تهيهايهاي زماني مورد بررسي از تصاوير ماهواره

هــاي اي جهــت شناســايي لنــدفرممــشتركي بــر روي تــصاوير مــاهوارهفراينــد بــدين منظــور 

ي ژئومورفولوژيـك در    هـا لنـدفرم شناسـايي   فرايند  روند كلي   . ژئومورفولوژيكي اعمال گرديد  

   . مشخص است3شكل شماره 

  طول خط ساحلي به متر  دوره زماني محاسبه خط ساحلي

1990  32,5  

2000  35,1  

2002  34,2  

2004  39,2  

2006  42,1  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1389 ، تابستان30ي  هم، شمارهسال د ي،فضاي جغرافيايي  مجله                         54

بندي نظارت  با طبقه در ابتدا   ،  3وژيك مطابق با شكل     ي ژئومورفول هالندفرمبه منظور شناسايي    

 8ي زئومورفولوزيكي منطقه مطالعـاتي در  هالندفرماي روند كلي ساختار   نشده تصاوير ماهواره  

، ي اوليـه ژئومورفولـوژيكي از نظـر فـضايي     هالندفرمبا مشخص شدن    . كالس مشخص گرديد  

ي منطقه مطالعاتي با بازديد هالندفرم از جهت نامگذاري دقيق واحدها و همچنين نمونه برداري

ي موجود در منطقه مطالعاتي بر اساس اطالعات        هالندفرمميداني و نمونه برداري مختصاتي از       

نتايج حاصـل   . اي اعمال گرديد  بندي نظارت شده بر روي تصوير ماهواره      طبقه،  گردآوري شده 

هـاي فـضايي   اي بـه منظـور نهـايي شـدن مرزبنـدي     بندي نظارت شده تصاوير ماهواره    از طبقه 

نقـشه  يد ميداني تدقيق گرديد و در نهايت        ي ژئومورفولوژيك با تفسير چشمي و بازد      هالندفرم

الزم به يادآوري است كه اخـتالف  . شدهاي ژئومورفولوژيكي براي هر دوره زماني تهيه    لندفرم

ي ژئومورفولوژيك مربوط به هر     هارملندفاي معرف نقشه    طيفي حاكم بر روي تصاوير ماهواره     

   .دوره زماني است

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  روند تهيه نقشه هاي لندفرم هاي ژئومورفولوژيكي: 3شكل 
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ي ژئومورفولـوزيكي در    هـا لندفرمي ژئومورفولوژيكي كه معرف     هالندفرم نقشه   5بدين ترتيب   

  .تهيه و توليد گرديد است به صورت رقومي 2006 و 2004، 2002، 2000، 1990هاي طي سال

 دوره زمـاني    ي ژئومورفولـوژيكي در طـي     هـا لنـدفرم  به منظور شناسـايي وضـعيت تغييـرات         

 معـرف و  در نهايـت   نتايج حاصـل از ايـن دو روش          . است شدهمطالعاتي از دو روش استفاده      

   .ي ژئومورفولوزيكي در طي دوره مطالعاتي استهالندفرممشخص كننده وضعيت تغييرات 

بر مبناي . است Erdass در محيط نرم افزاري  12 استفاده از تابع آشكارسازي تغييراتروش اول

 هـاي نقـشه ،  هاي مكـاني برابـر اسـت      اين تابع كه بر اساس تفريق اطالعات طيفي در موقعيت         

13ايي ژئومورفولوژيكي به فرمت شبكههالندفرمگانه پنج
 درآمـده و  14با كيفيت اعداد صـحيح  

هـاي  ي زئومورفولوژيكي بـين سـال  هالندفرمهاي تغييرات    نقشه در نتيجه   و وارد تابع گرديدند  

  .شد  به صورت رقومي حاصل 2006 و 2004، 2004 و 2002، 2002  و2000، 2000 و 1990

حداكثر  استفاده از تابع  ،  ي زئومورفولوژيكي هالندفرمروش دوم در شناسايي وضعيت تغييرات       

15و حداقل تشابهات فضايي
 مـي باشـد كـه بـر اسـاس      16ابع از توابع آناليز مكانياين ت. است 

هاي مشابه در چند اليه زمين مرجـه تحليـل          حداكثر و حداقل تشابه ارزش سلولي در موقعيت       

17ه چنـد بانـدي   به اين ترتيب كه با تعيين مبناي زماني براي يـك داد .مي كند
هـاي  سـاير داده  

 را با آن مقايـسه نمـوده و تغييـرات در            )ي ژئومورفولوژيك هالندفرمهاي رقومي   نقشه(مكاني  

اين تـابع در محـيط نـرم افـزاري           .بندي شده  را به دست مي آورد       ارزش طيفي يا ارزش طبقه    

ArcGIS به صورت زير اجرا مي شود.   
UPOS (ingrid1, (ingrid2+ingrid3*sin (ingrid3)), ingrid4) 

 به عنوان مبنـايي     2006فولوزيكي سال   ي زئومور هالندفرمبدين ترتيب بر اساس اين تابع نقشه        

   .ي ژئومورفولوژيك وارد تابع گرديدندهالندفرمهاي جهت مقايسه ساير نقشه

                                                           
12- Change Detection 

13- Raster 
14- Integer Value Data 

15- Low & High Position 

16- Local Function 
17- Multi Band Raster Layers 
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ي ژئومورفولـوژيكي نـسبت بـه       هالندفرمبررسي نتايج حاصل از وضعيت تغييرات        در نتيجه با  

قل تشابهات ي ژئومورفولوژيكي بر اساس تابع آشكار سازي تغييرات و حداكثر و حداهالندفرم

. ي ژئومورفولوژيكي مشحص گرديـد    هالندفرم وضعيت و روند كلي و نهايي تغييرات      ،  فضايي

  .ي ژمورفولوژيكي نشان داده شده استهالندفرم وضعيت نهايي تغييرات 3در جدول 
  

  ي ژمورفولوژيكي در منطقه مطالعاتيلندفرم هاوضعيت نهايي تغييرات : 3جدول 

  

  بررسي نتايج 

 ساله  16با بررسي نتايج حاصل از بررسي وضعيت تغييرات خطوط ساحلي در طي بازه زماني               

هايي كه در منطقـه سـاحلي در معـرض          پهنه،  و شناسايي پيش روي و پسروي خطوط ساحلي       

نتايج . اند مشخص گرديديش بوده و فرسارسوب گذاريپيش روي و پس روي و يا به عبارتي 

ج فـارس در     ساله در طول ساحل شـمالي خلـي        16 آمده نشان داده كه در بازه زماني         به دست   

.  رخ داده اسـت    رسـوب گـذاري   هكتـار    52,5  هكتار فرسايش و   150منطقه مطالعاتي مجموعا  

  درصد

 تغييرات

مساحت 

ال س در

2006 

درصد 

 تغييرات

مساحت 

در سال 

2004 

درصد 

 تغييرات

مساحت 

در سال 

2002 

درصد 

 تغييرات

مساحت 

در سال 

2000 

مساحت 

در سال 

1990 

ي هالندفرم

 ژئومورفولوژيك

32,1 5,3 42,86 7 90 10 2,3 19 20 
 تپه هاي ماسه

 اي ساحلي

 ايسواحل ماسه 264 1133 15,8 1020 26,47 995 17,66 914 16,35

 باتالق 1002 935 7,2 850 10 803 5,82 780 2,95

 تپه ها 1700 1600 603 1500 6,67 1328 12,95 1325 0,23

 سبخا 85 75 13,3 95 15,38 42 54,76 41,7 0,72

 الگون 34 23 47,8 18 27,78 15 20 5 200

 مانگرو 850 750 13,3 500 50 420 19 408 2,94

0,72 9485,7 3,8 9417,6 6,77 9057 3,9 8444 8114 
مورولوژي 

 انساني
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 و   سـاله  16 نشانگر روند تغييرات خطوط سـاحلي در طـي بـازه زمـاني               5 و   4بررسي شكل     

  .  در منطقه ساحلي عسلويه استرسوب گذاريهاي در معرض فرسايش و نمايانگر پهنه
  

  
 

   خطوط ساحلي منطقه مطالعاتيروند تغييرات: 4شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   در منطقه ساحليرسوب گذاريوضعيت فرسايش و : 5شكل 
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 مطالعاتي نمايانگر اين موضوع هاي ژئومورفولوژيكي در منطقهفرمبررسي وضعيت تغييرات لند

هاي ژئومورفولـوژيكي منطقـه در طـي تغييـرات حاصـل از             اي از لندفرم  است كه بخش عمده   

 ايـن تغييـرات صـرفا     . انـد تغيير و نابود گرديـده    ،  توسعه صنعتي كه در منطقه رخ داده تخريب       

بـه  . ه اسـت  هاي طبيعي نيز به شدت تخريب شد      فرم بلكه لند  ،ديناميك ساحلي نيست  تغييرات  

اند و به  درصد نابود شده60ها بيش از اي و الگونسواحل ماسه، طوري كه سواحل قلوه سنگي

نمايـانگر  ،  6شـكل   . هاي انساني و تاسيسات نفتـي جـايگزين شـده اسـت           جاي آن سكونتگاه  

 سال كه مصادف بـا توسـعه صـنايع          16هاي ژئومورفولوژيكي در طي     لندفرموضعيت تغييرات   

  . در منطقه است مي باشدنفت و گاز 

  
  ي ساحلي در منطقه مطالعاتيلندفرم هاوضعيت تغييرات  : 6شكل 

  

  گيريبحث و نتيجه

پايداري بخش رسوبي خط ساحلي به تعادل بين حجم رسوب موجود در آن قسمت و ظرفيت  

بـاد و   ،  دور از ساحل و در طول ساحل توسـط امـواج           حمل رسوب خالص در نزديك ساحل     

اين خط ساحل مـي توانـد در معـرض فرسـايش يـا              بنابر. در آن قسمت بستگي دارد    ها  جريان

 تعـادل   معمـوال ،  اگر تعادل برقرار باشد   .  قرار گيرد يا در حال تعادل باقي بماند        رسوب گذاري 

امواج و جريانات متغير ، ديناميكي است كه در آن خط ساحل به طور پيوسته در واكنش با بادها

، تعـادل دينـاميكي  .  در ساحل در زمان و مكان متغيـر اسـت     ب گذاري رسوهمچنين  . مي باشد 
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بيش از چند ماه يـا چنـد         چنين معنا مي دهد كه موقعيت متوسط خط ساحل در مدتي             معموال

 .اگرچه در برخي مواقع داراي نوسانات كوتاه مدت خواهد بود،  پايدار باشدسال نسبتا

سايشي در سواحل خليج فارس كاهش ذخيره       ترين علت برقراري رژيم فر    به نظر مي رسد مهم    

عدم تعادل در اين سواحل سبب شـده كـه          . رسوبي الزم جهت ايجاد تعادل در آنها بوده است        

فرايند ي و تغيير در عرض و پهنا شود و در طي اين             ال و مصب بيشتر خورها دچار جابجاي      كان

 بـه وقـوع پيوسـته       اريرسوب گـذ  هايي  هايي رخ داده و در عوض در كرانه       فرسايش در كرانه  

هايي كه در دريا سازهبويژه هاي ساحلي  حضور سازه نشان مي دهد،2شكل همچنان كه . است

 سبب شده كه ماهيت حركت امواج تغيير يابد و ،هاها و موج شكناند از جمله اسكلهپيش رفته

 شواهد و نتايج  به طور كلي.هاي ساحلي ايجاد شودهايي از رسوب قبل از سازهدر نتيجه دماغه

. ميزان فرسايش بـوده اسـت     % 50 حدود   گذاريرسوب آمده نشان مي دهد كه ميزان        به دست   

 تا  1990هاي بنادري است كه از سال        معطوف به پشت موج شكن      عمدتا گذاريرسوبفرايند  

. يشتر شده اسـت    ب رسوب گذاري در اين رابطه در ساحل عسلويه حجم        . اندكنون احداث شده  

ايـن   سيسات نفتي در آن سبب شده كه تحـوالت شـديد مورفولـوژيكي در          ستقرار تا همچنين ا 

هـا سـبب گـشته ماننـد        ساحل عسلويه به دليل گـستره سـازه       . بخش از سواحل ايران رخ دهد     

 .پناهگاهي براي به تله انداختن رسوب عمل كند و سطوح رسوبي در خط ساحل ايجاد نمايـد           

 سـال   ميزان تغييرات در اشكال ساحلي نسبت بـه   ،هد نشان مي د   4طور كه شكل شماره      همان

ه كه اهميت دارد اين است كه اگرچه اشكال سـاحلي تخريـب             اما آنچ .  قابل توجه است   1990

هاي جديـد   زيرا تجمع رسوب در محل    . شده ولي اشكال ديگري ساحل را اشغال نموده است        

ها در پنـاه اشـكال    و الگونهاباتالق، در ساحل سبب شده كه هنگام مد و باال آمدن سطح آب           

سبب نابودي اشكالي شبيه ، اين در حالي است كه تخريب بخشي از ساحل. اي ايجاد شودماسه

  .هاي سيالبي شده استها  و دشتدلتا
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