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 1 یشبنم محمود

 2یداود مختار

 3مقدم ییرضا نیمحمدحس

 4یعباس مراد

 چکیده

احداث تاسيسات و تعيين حاشيه امن ساحلي، بدون آگاهي از رفتار خط ساحلي امکانپذير   
هدف اين پژوهش، بررسي تغييرات خط نيست و اتالف هزينه و مخاطرات زيادي را بدنبال دارد. 

سک، واقع در شرق استان هرمزگان است. در اين تحقيق به منظور ساحلي بخشي از ساحل شهر جا
ترکيب رنگي کاذب ساخته  ،7191مي، 71 و 4376مي 76 به لندست متعلق تفسير بصري از تصاوير

مشخص گرديد  Arc Mapمحيط  و آب با استفاده از عملگرهاي طيفي در خشکي بين شد. و مرز
از  برآورد شد. گون تغييراتاز پليبا استفاده  طع زمانيمقدو ميزان تغييرات خطوط ساحلي در سپس 

هايي از ساحل استفاده گرديد. بر اي گوگل ارث براي بررسي و نشان دادن بخشتصاوير ماهواره
 مساحت مناطق داراي پيشروي بيش از پسروي است اما شرقي ساحل ، دراساس نتايج اين پژوهش

د. در مجموع تغييرات در ساحل شرقي بيش از ساحل شومي عکس اين مسئله ديده غربي ساحل در
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جديد داراي  اسکله تواند نتيجه ساخت سهمي شرقي تغييرات بيشتر، در ساحل غربي است علت
آمدگي سواحل به علت فرورانش باالشده است.  ساخته سال 4336 سال از بعد که شکن باشدموج

  ط ساحلي باشد.تواند از عوامل طبيعي تغييرات خصفحه عمان نيز مي

 ، بندرجاسک، درياي عمان RS & GISمدلسازي خط ساحلي،: واژگان کلیدی

 

 مقدمه 

هاي نزديک ساخت ها براي مناطق ساحلي و همچنين زيريکي از مهمترين چالش  
، مور و 7764: 4333، 7ساحل و خورها، تغييرات خط ساحلي است )بونوف و همکاران

(. از  43: 4379، 2، کاتز و موشکين299: 4339، 9و سيتار، کولين 466-461: 4334، 4گريس
 ارزش و اهميت از مولد حساس و هاياکوسيستم بودن دارا دليل به مناطق ساحليآنجاييکه 

 خط آينده و حال گذشته، موقعيت از اطالع(، 739: 7991نيا ، برخوردارند)کوروشي بااليي
از نظر  (. 93: 7991زم آرا و رزمخواه، است )ر ضروري امري آن تغييرات چگونگي و ساحلي

، پاردو و همکاران 1(4331اودي )، پسکوف و کلوس6(7112، کولين و تام) 1(7112ليسيتزن )
 قرار رسوبگذاري يا فرسايش معرض در تواندمي ساحلي . خط1(4379و تبودو ) 9(4374)

از اينرو آگاهي و  (.19: 7991بماند )نعيمي نظام آباد و همکاران،  باقي تعادل حال در يا گيرد
ارزيابي از تغييرات خط ساحلي در درک بيشتر ديناميک ناحيه ساحلي و عوامل 

 کند. شوند، به ما کمک ميمورفوديناميک، که باعث اين تغييرات مي

 و عوامل مورفوتکتونيک توان ازاز عوامل طبيعي موثر در تغييرات خط ساحلي مي  
 و رسوبات انباشت محل و س و اندازه رسوبات، منابعجن ساحل، شکل ساخت، نوزمين

                                                           
1-Benumof et al 
2- Moore and Griggs 
3- Collins and Sitar 
4- Katz and Mushkin 
5
 -Lisitzen 

6- Cowell and Thom 
7- Paskoff R and  Clus-Auby 
8
 -Pardo_Pascual et al 

9
 -Thebaudeau et al. 



 

 

 

 

  917 ...بندر جاسک در  يو غرب يشرق يخط ساحل راتييتغ هيپا RSو  GIS يمدلساز

 

توان به ساحلي نام برد، عالوه بر اين مي خطوط به نزديک مناطق همچنين هيدروديناميک
موازي که جلو رسيدن امواج به ساحل و در شکن موج ساخت مانند انساني، هايفعاليت

 عمودي که شکنموج ساختشوند و يا نتيجه باعث کاهش انتقال رسوب به ساحل مي
) کتابداري و دهد اشاره کردمي کاهش ساحل طول در موج را، از ناشي انتقال رسوب

 (.9: 7919همکاران، 

 و سنگي ساحلي، شهرنشيني هايو ماسه از ساحل، يا ساخت ديواره شن استخراج  
خط و در نتيجه تغيير  ساحلي فرآيندهاي بر گذارتاثير نيز از ديگر عوامل شدن صنعتي
 هستند.  ساحلي

 هايداده از يکسو و 7( 7111) در اين منطقه، توسط ويتافينزي گرفته انجام مطالعات  
عمان دارد  درياي در فرورانش قوي يک حکايت از وجود ازسوي ديگر، موجود ژئوديناميکي

 از مکران سواحل باالآمدگي ميزان. است مکران سواحل آمدگيباال که يکي از نتايج آن،
که اين باالآمدگي در امتداد ساحل جاسک تا  ايگونهبه کند،مي پيدا شرق افزايش به غرب

 شرق در دريايي هايپادگانه وجود. است شده گيرياندازه مترميلي 1/9بندر عباس، حدو
   اثبات را موضوع اين موجود، ژئوديناميک هاينيز ايستگاه و آنها يابيسن نتايج و هرمز

 (.761: 7914و همکاران، کند ) يماني مي

تواند خط ساحلي را تحت تاثير قرار دهد. جنس رسوبات ساحلي از عواملي است که مي  
شناسي به طور کلي جلگه ساحلي درياي عمان از تنگه هرمز تا خليج گواتر از وضعيت زمين

 است مارن شيل و از متشکلو ژئومورفولوژي يکساني برخوردار بوده، جنس اکثر رسوبات 
نگارش  )سنگ يا کنگلومرا پوشيده شده است که.قسمت فوقاني آنها با يک اليه نازک ماسه

 ( که عمدتا بافتي دانه ريز دارند.762: 7914، يماني و همکاران، 797:  7913و همکاران، 
کوچکتر از يک في(  هاي خيلي درشت)هاي گراول پبل و ماسهدهد دانهمطالعات نشان مي

شوند در نتيجه سواحل با اندازه ذرات امواج و کاهش اين اثرات ميباعث جذب انرژي 
هاي خيلي درشت و يا مخلوط اين ذرات، از سواحل مقاوم و پايدار گراول، پبل و يا ماسه

                                                           
1- Vita-Finzi 



 

 

 

 

073  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

هاي ريز )بزرگتر از يک في( در معرض امواج برگشتي بوده و شوند اما ماسهمحسوب مي
اي ريز مقاومت هاي ماسها سواحل با دانهحساسيت باالتري نسبت به فرسايش دارند لذ

   .(741: 4371، 7کمتري به فرسايش دارند) انگريدا و همکاران

تغييرات سطح اساس بر اثر تغيير اقليم نيز از ديگر عوامل موثر درتغيير خط ساحل   
اين تغيير جهاني،  9و توپيکس 4هاي جيسونهاي بدست آمده از ماهوارهبر اساس دادهاست، 

 (. 7ميلمتر در سال است)شکل 9.1ور متوسط بط

 
متوسط تغییرات جهانی سطح اساس دریا  )1(شکل 

https://podaac.jpl.nasa.gov/Integrated_Multi- Mission_Ocean_AltimeterData)) 

، تحقيقات محققين بر روي خط ساحلي را، به دو دسته تقسيم 2(4331بوک و تورنر)  
 ،1ي را بر اساس رويت شکل ساحل، مثال باالترين حد مدکردند، گروه اول خط ساحل

و  يامونو ،1(4331) و همکاران نيدرمير ،6(4331) و همکاران فودي اند مانندمشخص کرده
-، و گروه دوم که خط ساحلي را بر اساس داده7(4339) و همکاران زوبا و 9(4336)همکاران

                                                           
1- Ingrida &et al 
2- Jason 
3- Topex 
4-Boak & Turner 
5- High water level 
6- Foody et al. 
7- Niedermeier et al 
8- Yamano et al 
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ومدي مورد هاي جزرو يا داده4 هاي پروفيل عمودي ساحل، مثال متوسط سطح آب دريا
اخيرا تعريف ديگري از خط ساحلي در ادبيات  (4331)تورنر و مطالعه قرار دادند. به نظر بوک

هاي سنجش از دور و مطالعات انجام گرفته مطرح شده است، که اساس آن کاربرد و تکنيک
مشخص  براي آن از که اياي است. اولين ماهوارههاي ماهوارهاستخراج خط ساحلي از داده

 و لندست هايماهواره سري گرفت، استفاده قرار مورد سيالبها و آب هايپهنه کردن
بود) هندرسن،  کرده آغاز 7914 سال از را خود برداريتصوير بود، که MSS سنجنده

97111 :4249.) 

 و انساني هايفعاليت بر پديده اين تأثير و خط ساحلي تغييرات اهميت با توجه به  
 هايروش مطالعات، اين. گرفته است بيشماري در اين زمينه صورت تحقيقات اقتصادي،

و  مانند روئيزدهند، محققيني مي نشان ما به ساحلي خط تغييرات درک براي مختلفي
-خطوط ساحلي از تصاوير ماهواره استخراج جهت 1(4373لي و دامن )و  2(4331همکاران )

بندي به بررسي گونبا روش پلي 6(4379رک و همکاران )آلبوکاي استفاده کردند همچنين 
هاي اخير، مطالعات در ايران نيز با توجه به توسعه بنادر در سال خط ساحلي پرداختند.

-هاي ساحلي صورت گرفته است از جمله، علويمتعددي جهت بررسي تغييرات خط و پهنه

(، رضواني 7914، اتصالي )(7913(، رنجبر )7991(، محمدي )7991(، رسولي )7991پناه)
اي تغيير شکل هوايي و تصاوير ماهواره(، که با استفاده از عکس7912( و لرستاني )7919)

بندي گونپلي روش از استفاده باخط ساحلي را مورد بررسي قرار دادند. ازجمله محققيني که 
( و 7914کاران)توان به يماني و هماند ميبه بررسي تغيير خط ساحلي در ايران پرداخته

 ( اشاره کرد. 7912لرستاني)

(( در ساحل 4373بوني) ( و يک4331شکن) سورگلم و هجدان) اسکله و موج 9ساخت   
تواند تغييرات طبيعي ساحل را تحت شرقي جاسک در فاصله مکاني و زماني نزديک، مي

                                                                                                                                  
1- Zhao et al 
2- Mean high water 
3- Henderson 
4- Ruiz et al 
5
 -Li & Damen 

6
 -Albuquerque et al 
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غييرات خط ساحلي تاثير قرار دهد و آنرا آشفته سازد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسي ميزان ت
ساخت، ياد شده است. اين بررسي با استفاده از تصاوير بندر جاسک با توجه به تغييرات انسان

 بندي صورت گرفته است.  گوناي و روش پليماهواره

 هاو روش مواد

 TM و تصاوير سنجنده 9لندست  OLI TIRS هاي سنجندهباند در اين تحقيق از
برداري شده، استفاده تصوير ،7191 مي 71و  ،4376مي 76ريخ که به ترتيب در تا 1 لندست

، با کمک 4مپمحيط آرک در ،7ويان افزارنرم در اتمسفري تصحيح از انجام شد، پس
مپ(، ترکيب رنگي کاذب با آرک افزازنرم 2ويندوز) پنجره  9پردازش تصوير عملگرهاي

دقيق  کردن مشخص شد. اما براي استفاده از باندهاي مختلف آن براي تفسير بصري ساخته
 هايمپ، شاخصآرک محيط در 1و خشکي، با استفاده از حسابگر طيفي بين آب مرز خط

NDWI, SWI, AWEI اعمال  از آمده بدست تصوير از شد، اما در نهايت ساخته
 چرا که اين ترکيب، با شد استفاده تصوير اين کردن باينري سپس ، وb5/b2<1 فرمول

(. سپس محدوده ساحلي، 9کرد )شکلتفکيک مي را و خشکي آب مرز بينبيشتري  دقت
 74 طول به غربي درساحل و کيلومتر 71 طول به شرقي در ساحل پيکسل به پيکسل
بندي و مشخص کردن برداشت شد. بعالوه، برداشت رسوبات ساحلي، جهت دانه کيلومتر

 حساسيت رسوبات به فرسايش، انجام گرفت.

استفاده شد:  6پسکوويچ -ل ساحل از فرمول پيشنهادي هاوسدروف براي بررسي شک  
D = LOGN/ LOGR،ضريب انحناي خط ساحلي :N :  طول ساحلي حقيقي با

:طول همان خط ساحلي در يک امتداد مستقيم  Rاحتساب بريدگي و شکستگي، 
ابطه را . پارامترهاي الزم در اين ر(791: 7991نوحه گرويماني، ، 691: 7161، 1)مندلبورت

                                                           
1

- ENVI 
2

 - Arc Map 
3

- Image prossing 
4

- windows 
5

 - Calculator bands 
6

- Hausdorff pesicovitch 
7

 - Mandelbrot 
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مي7/ 4679توان با استفاده از مقياس نقشه محاسبه کرد. ضريب يک ساحل ايده ال، مي
ال ساحلي است که نقش فرايندهاي عامل در آن حداقل باشد بر باشد منظور از ساحل ايده

باشد، خط ساحلي  4باشد بيانگر خط ساحل مستقيم، و اگر اين مقدار  D=1اين اساس اگر
شکسته خواهد بود اگر ضريب شکستگي به يک نزديک باشد تا ضريب بسيار پيچيده و 

ال نشانگر آن است که تمرکز انرژي وارده بر روي خط ساحلي زياد بوده و ساحل قابليت ايده
 (.796: 7991گر و يماني، )نوحهتحول دارد

کيلومتر، از  94منطقه مورد مطالعه بخشي از ساحل شهرجاسک به طول تقريبي   
 ( .4هاي استان هرمزگان، واقع در شمال درياي عمان است )شکلشهرستان

 
 معرفی منطقه مورد مطالعه (2)شکل
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 یافته ها و بحث

به  4376ها در ساحل شرقي در سال گون، مجموع مساحت پلي7براساس نتايج جدول   
 کاهش، و در ساحل غربي در بازه زماني مشابه،7191مترمربع نسبت به سال  99121ميزان 
مترمربع افزايش داشته است. در ساحل شرقي ميزان پيشروي بيش از پسروي، و در  99764

  (.2و  9، شکل 7ساحل غربي ميزان پسروي بيش از پيشروي است ) جدول 

 2112و  1191جاسک در سال  تغییرات محدوده ساحلی بندر ( 3)شکل
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 جاسک) به متر مربع( ندرها در ساحل شرقی و غربی بگونمساحت پلی (1)جدول         

شماره پلی 

)ساحل گون

 شرقی(

سال  سالمیزان تغییرات 
 شماره پلی

 غربی( ساحل)گون
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-گونها)) اعداد منفی نشانگر پیشروی ) کاهش مساحت پلیگوننمودار دامنه تغییرات مساحت پلی (4)شکل 

 ها(گونها(و اعداد مثبت نشانگر پسروی) افزایش مساحت پلی

-احلي در اين تحقيق به دو دسته عوامل طبيعي و انساني تقسيم ميعوامل تغييرات س  

هاي جديد  اسکله ها و شکنتوان به ساخت موجعوامل انساني موثر مياز جمله  شود؛
( در ساحل شرقي، و بازوي جديد اسکله جاسک 4373بوني)( و يک4331سورگلم ) هجدان و

-انباشتگي رسوب در پشت بازوي موجشکن باعث ساخت موج(. 1( اشاره کرد )شکل 4336)

شکن، منجر به پيشروي دريا شکن و پسروي دريا، و برداشت رسوب در جهت ديگر موج

-

-28 - 

 میزان تغییر مساحت پلی گون

 میزان تغییر مساحت پلی گون 
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هاي محدوده مطالعاتي شکن(. اين روند فرسايش و رسوبگذاري در محل موج6شود)شکلمي
 شود. نيز ديده مي

 
 1191در  ب( تعداداسکله ها 2112الف( تعداداسکله ها در سال ( 5 )شکل

 
 ، 1(1199شکن بر روی فرسایش خط ساحلی. به نقل اکیوف)اثر موج (2)شکل 

www.aquarium.co.za/uploads/files/1b_erosion.pdf)) 

                                                           
1 O’Keeffe 

http://www.aquarium.co.za/uploads/files/1b_erosion.pdf)
http://www.aquarium.co.za/uploads/files/1b_erosion.pdf)
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اشت رسوب توسط شکن بحل، به علت بردالبته بر خالف انتظار در پشت بازوي موج
 (. 1شود )شکل انسان، پيشروي ديده مي

شک

 2115و  2111های ساحل شرقی اسکله بحل  در سال (9)ل

هاي هاي بحل و هجدان کاشت درختان سمر و کرت و تثبيت تپهدر حد فاصل اسکله  
 (. 9اي مانع پيشروي آب در دو طرف اسکله هجدان شده است ) شکل ماسه

 
 پوشش گیاهی دو طرف اسکله هجدان محدوده (9)شکل  
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اند قبل از ها احداث شدههاي ذکر شده در باال که در کنار اسکلهشکنعالوه بر موج  
 4373شود که يکي از آنها بعد از سال شکن سنگي کوچک ديده ميبوني دو موجاسکله يک

 .(1ساخته شده است)شکل

شکل  

 2111بعد از  بونیشکن جدید قبل از اسکله یکساخت یک موج (1)

شود) شکل هاي ساحلي به طول چند کيلومتر به موازات ساحل شرقي ديده ميديواره  
پشت خود امکان احداث يک ساحل در پيشروي امواج شده و  ها مانعاين ديواره (.73

 7992سا و جعفري، )آرزمدهندميتغيير را رسوبگذاري  ورژيم فرسايش  ، ومصنوعي را فراهم
:7 .) 
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 های ساحلی در بندر جاسکدیواره( 11)شکل 

و  (4336اسکله جاسک ) جديد شامل بازوي ساخت در ساحل غربيتغييرات انسان  
(. در مجموع تغييرات 77به خور متصل شده است) شکل  7111احداث يک کانال که در 

اي هاي ماسهها، کاشت درخت و تثبيت تپهسکلهها و اشکنآنتروپوژنيک مانند ساخت موج
 غربي است.  در ساحل شرقي بيش از ساحل

 

 کانال حفر شده در ساحل غربی بندر جاسک (11)شکل
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 74شود)شکل اي در ساحل غربي نشان داده ميدراينجا يک مورد تغييرات زبانه ماسه
 (.79و

 

 ماتیک(تغییرات در زبانه ساحل غربی بندر جاسک)ش (12) شکل

 
 تغییرات در زبانه ساحل غربی بندر جاسک (13) شکل
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توان به اندازه قطر رسوبات، ضريب شکل و از عوامل طبيعي تغيير خط ساحلي مي  
ومد، مشخص کرد بندي رسوبات برداشت شده از منطقه رخداد جزرتکتونيک اشاره کرد. دانه

و مقاومت کمي نسبت به فرسايش في(،  7.1ريز هستند) ميانگين قطر اين رسوبات دانه
 ريز است.ترين منبع اين رسوبات دانهمهممکران  دارند. سازند

حساب شد که قابليت  7.21و  7ضريب شکل براي دو ساحل شرقي و غربي به ترتيب،   
آمدگي سواحل دهد. فرورانش صفحه مکران و در نتيجه باالتحول هر دو ساحل را نشان مي

 ميلي متر در سال (. 9.1ر خط ساحلي در اين منطقه است )عامل ديگري در تغيي

در مجموع در ساحل غربي پسروي بيش از پيشروي است و در ساحل شرقي پيشروي   
آمدگي ساحل بعلت فرورانش بيش از پسروي است. در هر دو ساحل غربي و شرقي، باال

هاي و ديوارهها شکنشود اما ساخت اسکله، موجصفحه عمان باعث پسروي ساحل مي
نيز ساحلي اين روند را تحت تاثير قرار داده و در برخي مناطق عالوه بر پسروي، پيشروي

 شود.ديده مي

 گیرینتیجه

تغيير را رسوبگذاري  ورژيم فرسايش  هاي ساحلي،ها و ديوارهشکنساخت اسکله، موج  
ر سوي ديگر آن شکن انباشت رسوب و در نتيجه پسروي، و د. در يک سمت موجدهندمي

 .آيدبرداشت رسوب و پيشروي دريا بوجود مي

، با 4331 سال از سورگلم بعد هجدان و بوني،يک هاي جديدشکناسکله و موج ساخت  
شرقي باشد.  ساحل پيشروي و پسروي در تواند علتفاصله زماني و مکاني نزديک بهم مي

را رسوبگذاري  وه رژيم فرسايش پيشروي امواج شد هاي ساحلي مانعهمچنين ساخت ديواره

 . دهندتغيير مي

 از اسکله جاسک بعد جديد غربي، شامل ساخت بازوي تغييرات آنتروپوژنيک در ساحل  
 به خور متصل شده است. 7111و ساخت کانالي است که در  ،4336 سال
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بطور کلي در سالهاي اخير تغييرات بوجود آمده در ساحل شرقي بيش از ساحل غربي   
 ست. ا

دهد در ساحل شرقي نشان مي  بندي محدوده خط ساحليگوننتايج حاصل از پلي  
پيشروي دريا بيش از پسروي است و در ساحل غربي پسروي بيش از پيشروي است. در هر 

آمدگي ساحل بعلت فرورانش صفحه عمان باعث پسروي دو ساحل غربي و شرقي، باال
ها، اين روند را تحت تاثير قرار داده و در شکنساحل شده است اما ساخت اسکله و موج

 شود.برخي مناطق عالوه بر پسروي، پيشروي نيز ديده مي
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