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چکیده:
قلمرو ساحلی بهعنوان محل تالقی دهنده فرآیندهای ژئومورفیک دریا با خشکی تلقی میشود .دینامیک و
تحولپذیری سواحل هرچند پدیده شناخته شده ای است ،اما فرکانس و شدت این تییینر و تحنول آن در
طول زمان ،فرآیندهای مختلفی را در پی دارد و منجر به ایجاد تیییراتی در خطنو سناحلی میشنود کنه
میتواند عالوه بر تیییر در جنبههای طبیعی سواحل ،ابعاد انسانی-اقتصادی و زیست محیطی را تحت تأثیر
قرار دهد .سواحل دریای عمان از کنارک تا کالت در استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط محیطی و
استراتژیک خود همیشه محل استقرار تأسیسات ساحلی نظامی و صیادی بنوده اسنت ،از این رو ارزینابی
تیییرات و پایداری ساحل ای منطقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .در ای تحقیق بنا اسنتفاده از
دادههای ماهوارهای لندست و بهرهگیری از افزونه  DSASدر حد فاصل سالهای  9191تنا  2020تییینرات
خطو ساحلی در واحد های ژئومورفولوژی ساحلی ای منطقه مورد ارزیابی قرار گرفنت .نتنای بررسنیها
نشان میدهد که تیییرات در کل منطقه مورد مطالعه کم و با توجه به شاخص  LRRبه صورت پیشروی و به
میزان  0/00متر در سال است .عالوه بر آن ارزیابی نرخ تیییرات خطو سناحلی در منطقنه منورد مطالعنه
نشان داد که پادگانههای دریایی پایدارتری واحد ژئومورفولوژی هستند و نرخ تیییرات آنها تنها  0/00متنر
در سال است و ای در حالی است که و ساحل ماسهای با  0/91متنر پیشنروی در سنال در رتبنه بعندی و
همچنی اسپیتهای ساحلی با پسروی حدود  0/70متر در سال ناپایندارتری واحند مورفولنوژی منطقنه
ارزیابی شدند .عالوه بر آن نتای حاصل از روند آتی تیییرات خطو ساحلی نشان میدهد که بندر کالت به
دلیل افزایش فرآیند رسوبگذاری و پیشروی خط ساحلی احتماال مشکالتی در راستای بهرهبنرداری از آن
در آینده به وجود خواهد آمد.

واژگان کلیدی:

تیییرات خطو ساحلی ، DSAS ،فرسایش و رسوبگذاری ،کنارک ،کالت
* Ar.salehipour@gmail.com

 .1استادیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهیید هیشهتی،
تیران ،ایران.
 .2کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی و آمایش محیط ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شیید هیشتی ،تیران ،ایران.
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مقدمه

محیط های ساحلی از حساس ترین سیسهت های محیطهی هه شهاار می رونهد که تحه تهث یر
فرآیندهای هیدرودینامیکی حاک هر این منطق  ،تغییر و تحول در آنیها نسهبتاً سهری ههوده و
شاید از این نظر قاهل مقایس ها سایر سیست های ژئومورفولوژیکی نباشهد نوحه گهر و یاهانی،
 .)1:31:11تغییر موقعیه
محیطی اس

ططهوس سهاحلی در سهال ها ی اطیهر یکهی از می تهرین مشهکت

ک ططوس ساحلی جیان را تحه تهث یر طهود قهرار داده اسه

و می توانهد ایهن

تغ ییرا در نتیج مخاطرا ساحلی متعددی هاشد ک ططوس ساحلی و سهازه های موجهود در
آنیا را تح تث یر طود قرار می دهد موهان و هاکاران 21: 32001 ،و متقین.)1201 32012 ،
در واق  10درصد از ططوس جیان در حال فرسایش هستند کرمانی و هاکاران.)72 32012 ،
تغییرا در ططوس ساحلی تهث یر مسهتقیای ههر منهاه محهیط زیسهتی موجهود در طورهها و
پین های جزر و مد ی دارد و می تواند منجر ه تغییرا در مناه و فرآی ند های زیستی در ایهن
مناطق شود ژو و هاکاران ،211 3201: ،وو و ژو ،1121 32012 ،دونادیو و هاکهاران32011 ،
 ،9:9گورمن و هاکاران 1772 32020،و دینگ و هاکاران .)20:1 32019 ،شهناط

ططهوس

ساحلی و ارزیاهی تغییرا آنیا ه واسطة حضور جوام انسهانی و سهازه های سهاحلی متعهدد از
اهای

زیادی هرطوردار اس

هورنینگ ها و فرنانهدز نهونز .)777 32020 ،از ایهن رو شهناط

سواحل و پایش تغییرا ناحی ساحلی در توسع پایدار و حفاظ
ضروری اس

از محیط زیسه

احادی و هاکاران .)21 31:9:،مسائلی مانند تغییرا

آن هسهیار

سطح آب دریها ،انتقهال

رسوب در امتداد طهط سهاحلی ،تغییهر مسهیر رودهها در سهطح جلگه های سهاحلی نگیبان و
هاکاران ) 119 31:12 ،و نظایر آن از جال مواردی هستند ک لزوم توج هه طهرم مهدیری
ناحی ساحلی را توجی می ناایند پاد و درفشی.)201: 31:9: ،
سواحل مکران در ایران یکی از مناطق سهاحلی هسهیار میه در زمینه تو سهع اقتاهادی،
امنیتی و اجتااعی کشور اس

و طرم ها ی توسع سهواحل مکهران از جاله پروژه ههای کهتن

اقتاادی در این منطق ه شاار می آید که نشهان دهنهده جایگهاه اسهتراتکیکی ایهن منطقه
می هاشد .هاوجود این مخاطرا ساحلی متعددی نیز در این منطق وجود دارد که می تهوان از
آن جال ه وقوع طوفان های حارهای صالحی پهور میتنهی و هاکهاران ،)2: 31:91،سهونامی
مقیای و هاکاران ،)1: 31:9: ،ریزش پرتگاه های ساحلی ،تغییرا

ططوس ساحلی در دلتاها

نگیبان و هاکاران )1:923119 ،در نتیج سیتب های رودطان ای و هاچنین هیره هرداریهای
انسان اشار ه ناود .این مخاطرا در سال ها ی مختلف زمینه سهاز تغییهرا رژیه فرسهایش و
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ارزیاهی نرخ تغییرا در ططوس ساحلی ...

رسوب گذاری ،در این مناطق ساحلی را فراه آورده اس
در پروژههای توسع ای ،طسارا
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و در صور عدم پایش این تغییرا

جبران ناپذیری را ه ایهن سهازهههای سهاحلی وارد مهیآورد.

منطق حد فاصل هنهدر کنهار ک در طلهی ااهیهار تها رودطانه زرآههاد در اسهتان سیسهتان و
هلواستان ه واسطة اهای

استراتکیک هسیار زیاد در ده های اطیر توسع زیادی یافت اس .

طرم توسع هنادر صیادی کنارک ،پزم ،تنگ ،کت و زرآهاد و هاچنین توسهع هنهادر نظهامی
نیروی دریایی ارتش در کنارک نشان از پتان سیل هاالی ایهن منطقه در طهرم توسهع سهواحل
مکران دارد .از این رو ارزیاهی و پایش تغییرا ططوس ساحلی در این منطق عهتوه ههر اینکه
امکان ارزیاهی میزان آسیب پذیری این سواحل را فراه می آورد ،پین های مناسب جی

توسع

آتی در این منطق را در اطتیار هرنام ریزان سرزمین قرار می دهد .امروزه دادههای سهنجش از
دور و هاچن ین سیست اطتعا جغرافیایی ه عنوان کارآمدتر ین منب اطتعاتی ،هرای هررسی
و تفسیر لندفرم های ساحلی ،سطوم جزر و مدی ،تغییرا ططوس ساحلی ،عاق و ژرفای آب و
نظایر آن ه شاار می رود سیاون .)111 32010،ناصر و هاکاران در سال  )2019ه هررسهی
تغییرا

ططوس ساحلی در منطق ساحلی شاالی سینا در مار پرداط  .در ایهن پهکوهش هها

استفاده از تااویر ماهواره ای در هین سال های  1919تا  2012نرخ تغییرا و میزان فرسایش
را هرای س منطق از طط ساحلی را اندازه گیری ناود.
نرخ تغییر در این منط ق هسیار شدید و ها میانگین متوسط  11/11متر در سال اس
این مقدار فرسایش ،تث یر جریان های دریایی از سا
اس  .اهای

هررسی وضعی

و عل

شرق یا هاان ضل شهرقی طلهی ههوده

ططوس ساحلی هاعﺚ شده ک امروزه متخااان امر در پی اجرای

مدلهای عددی هر روی حوزههای کواک و وسی آهی هاشند یههاداو و هاکههاران.)11 32011 ،
یکی از مدل سازی های عددی ک امروزه استفاده گسهترده ای در مطالعها میندسهی سهواحل
داشت  ،استفاده از سامان تحلیل رقهومی ططهوس سهاحلی  )DSASاسه

آدو ،2 3 2011 ،و

کانکارا و هاکاران .)111 32011 ،ولسامی و هاکهاران  )2020هه ارزیهاه ی تغییهرا

ططهوس

ساحلی در منطق تامیل هند ها استفاده از  DSASو شاطص  LRRپرداطتند و نتهای نشهان
داد ک  29درصد از منطق مورد مطالع تغییرا هسهیار کاهی داشهت انهد .هیگهی و هاکهاران
 )2020در هررسی ططوس ساحلی و پهایش تغییهرا آن از داده ههای مهاهواره ای لندسه
افزون

و

 DSASاستفاده کردند .ارزیاهی های صور گرفت در ایهن تحقیهق نشهان داد ،افزونه

 DSASتوانست ه طوهی تغییرا
سواحل این منطق در معهر

ططوس ساحلی را ارزیاهی کند و در حدود  :7/2کیلومتر از

فرسهایش شهدید قهرار دارنهد .گوانهگ و هاکهاران  )2021در

 / 110علیرضا صالحیپور و راضیه مزروعی

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره چهارم ،زمستان ( ،0011پیاپی )7

مطالع ای ها استفاده از دادههای سنتینل  2و لندس
ه هررسی تغییرا

در حد فاصل سال های  1990تها ،2020

ططوس ساحلی در منطق گوانگ نام ویتنام پرداطتند .در این مطالع ضان

هیره گیری از نرم افزارهای سیسهت اطتعها جغرافیهایی و سهنجش از دور ،از سهامان تحلیهل
رقومی ططوس ساحلی  ) DSASجی

تعیین نرخ تغییرا

ططوس ساحلی استفاده شد .نتای

نشان می دهد ک تغییرا ططوس ساحلی ها توج ه شاطا  EPRه میزان  0722تا  172متر
در سال اس

و روند پیشروی در ططوس ساحلی مشاهده میشود.

ایشان و هاکاران  )2020در پور دیکسون مطالعاتی انجام داد تا تغییرا طهط سهاحلی
در این منطق را مورد ارزیاهی قرار دهد .نتیج مطالعا آن ها مشخص کهرد که الگهوی طهط
ساحلی از  1911تا  2019در منطق مورد مطالع تغییر کرده و فرسایش زیادی هین سال های
 2001تا  2010رخ داده اس  .صالحیپور میتنهی و اسهکندری  )1700هه تحقیهق در مهورد
تغییرا ططوس ساحلی مکران از ااهیار تا گواتر در ههازه زمهانی  :7سهال
پرداط

 1919تها )2020

و نتای آن تغییرا زیاد را در دهان طورهای زیهردان و ههاهو کهت نشهان می دههد.

یاانی و هاکاران  )1:91ه هررسی تث یر متقاهل نوسانا سری دریای طزر و هیتن رسوهی در
تغییرا طط ساحلی سواحل رودطان تجن) ها استفاده از افزون  DSASپرداطتنهد و نتهای
هیانگر آن اس

ک در این هخش از سواحل دریای طزر ،وضعی

پیش روی و پس روی سهاحل

دق یقاً منطبق ها تغییرا تراز آب دریاسه  .امهانی و هاکهاران  )1:91هها هررسهی تغییهرا
ططوس ساحلی جنوب غرهی دریای طزر ها استفاده از تکنیک سنجش از دور و افزونه DSAS

ه این نتیج رسیدند ک در سواحل غرهی دریای طزر در هازه زمانی  :0سال  ،در هرطی نواحی
ه طور متوسط ها نرخ  :1/12متر در سال پیش روی و در هرطی نواحی ه طور متوسط ها نهرخ
 9/1متر در سال پس روی اتفاق افتاده اس  .طان محادی و هاکهاران  )1:99هها تحقیهق و
مطالع هر روی طط ساحلی دریای عاان ها استفاده از داده های سری زمهانی ،سهنجش از دور،
سیست اطتعا جغرافیایی و سیست تجزی و تحلیل دیجیتال ساحلی  DSASه این نتیجه
رسیدند ک طط ساحلی در این دوره  20سال پیشروی قاهل توجیی داشهت اسه  .ههدف ایهن
تحقیق ا رزیاهی و پایش تغییرا ططوس ساحلی در حهد فاصهل سهال های  1919تها  2020در
ساحل کنارک تا زرآهاد در استان سیستان و هلواستان اس  .ها استفاده از تااویر مهاهواره ای
لندس

و شاطص طیفهی  NWDIططهوس سهاحلی ههر دوره زمهانی اسهتخرای گردیهد و نهرخ

تغییرا این ططوس ها استفاده از نرم افزار  DSASمورد ارزیاهی قرار گرف  .در ادام ه منظور
تعیین واحد های ژئومورفولوژی پایدار در هراهر تغییرا ططوس ساحلی ،منطق هه سه واحهد
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ژئومورفولوژی سواحل ماس ای ،اسپی

و پادگان های دریایی تفکیک و ه طور جداگانه مهورد

هررسی قرار گرفتند و هاچنین روند تغییرا
سال هرا ی مناطق ساحلی ها اهای

111

آتی ططوس ساحلی در هازههای زمهانی  10و 20

از جال اسکل های صیادی محاسب شد.

منطقه مورد مطالعه

محدود مورد مطالع در استان سیستان هلواستان در ناحی جنوب شرقی ایران و در محهدوده
شیرستان کنارک قرار گرفت و ه صور یک نوار هاریک  ،هخشی از ساحل را از هندر کنارک تها
کت را در هرمی گیرد شکل .)1

شکل  -1موقعی جغرافیایی منطق مورد مطالع

نوسانا

سطح آب دریاهای آزاد استاتیک) ،تغییرا

در این منطق هاعﺚ شده اس

تکتونیکی و حرکا تعادلی گسهل ها

ک تحوال مورفولوژیک ی در این منطق ه طاوص در سهواحل

دریای عاان هسیار پیچیده هاشد و نتیج نیایی اینگون حرک ها ،هاال آمدن زمین هها و ایجهاد
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پادگان های دریایی ،1سواحل ماس ای 2و اسهپی ههای سهاحلی:اسه

که در سهواحل مکهران

گسترش زیادی یافت اند .پادگان های دریایی تقر یباً افقی هوده و گاهی شهیب کاهی در حهدود
 11درج ) دارند .پادگان های مورد مطالع در این تحقیق شامل پادگان ههای دریهایی کنهارک،
گوردی  ،تنگ می هاشد شکل  .)2پادگان های دریایی در این منطق از ماس سنگ های سس ،
دان ریز تا دان درش
می شود ک ضخام

تشکیل شده اس  ،افق ههای مهارنی و س یلتسهتون نیهز د ر آن مشهاهده
آن ه طور جانبی تغییر می نااید سییلی و هاکاران ،1:27 ،صهادیان و

هاکاران 1:22 ،و محاد طانی و طزائی .)1:9: ،واحد ژئومورفولوژی دیگر در محهدوده مهورد
مطالع اسپی

های ساحلی 7اس  .اصطتم سد هرای هیهان طاوصهیا یهک سهاحل ،جزیهره

سدی یا اسپی

که در نتیجه رسهوب گهذاری

هکار گرفت میشود و هیان کننده اشکالی اس

شکل گرفت اند و رسوها

آنیا از ماس تا قلوه سنگ اس

و هایش هاالتر از سطح مد دریا قرار

گرفت اند .در غرب طلی ااهیار و در شرق شیر کنارک یک اسپی
شاال شرق و جنوب غرهی اس

و پین های جزر و مد ی پش

وجود دارد که رونهد آنیها

این اسپی  ،آن را از درطشهکی

جدا میکند.
در شرق و غرب طلی پزم نیز جزیره سدی و طور مرتبط ها آن وجهود دارد که در ورودی
رودطان نیکشیر ه طط ساحلی شکل گرفت اس
شکل گرفت و موقعی
تنگ نیز یک اسپی

و در غرب این طلهی نیهز اسهپی

آن در دهان رودطا ن کییر قرار گرفته اسه

شهکل .)2A ،در طلهی

مشاهده میشود و پین آهی را از طشکی جدا ناوده اس

ورای آن شکل گرفت اس  .در منطق کت نیز دو اسپی

دیگهری

و یک طهور در

کواک وجود دارد ک هر دوی آنیا

در دهان رودطان های هیر و هندینی واق شده اند و در ان تیای منطقه مهورد مطالعه در ماهب
رودطان زر آهاد نیز یک سد ساحلی کواهک وجهود دارد شهکل .) 2F ،عهتوه ههر آن سهواحل
ماس ای منطق مورد مطالع  ،شامل ساحل ماس ای کنهارک در شهرق طلهی ااهیهار ،سهواحل
ماس ای پزم ک در شاال این طلی حداکثر گسترش دارنهد ،سهاحل ماسه ای طلهی تنهگ و
هاچنین ساحل ماس ای در غرب کت مجاوع واحد های ژئومورفولوژی منطق مورد مطالع
را شکل میدهند.

1. Marine Terrace
2. Coastal Beach
3. Barrier
4. Coastal Bar

ارزیاهی نرخ تغییرا در ططوس ساحلی ...
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شکل -2واحدهای ژئومورفولوژی در منطق  3Aکنارک و شرق پزم 3B ،غرب پزم ،گوردی و غرب گوردی 3C ،
 3هندر تنگ 3D ،شرق کت  3E ،کت و زر آهاد3F ،شرق زر آهاد
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روش پژوهش

در پکوهش حاضر از تااویر ماهوارهای لندس  ،سنجندهههای  ،TM ،ETM ،OLIسهالهای،1919
 2011 ،2010 ،2000 ،1991و  2020هرای پایش تغییرا ططوس سهاحلی اسهتفاده شهد .تاهاویر
ماهوارهای لندس ها قدر تفکیک مکانی  :0متر از می ترین تااویر ماهوارهای در دسترس جیه
ارزیاهی تغییرا طط سهاحلی در ههازه ههای زمهانی هلنهد مهد اسه  .پهس از دریافه داده ههای
ماهواره ای مراحل پیش پردازش این دادهها شامل تاحیحا رادیومتریک و اتاسفریک ها اسهتفاده
از نرم افزار  ENVI 5.3انجام گرف  .هرای تفکیک پینه ههای آههی از طشهکی و اسهتخرای ططهوس
ساحلی از شاطص  NDWIاستفاده شده اس راهط .)1
)NDWI= (Green-Near infrared)/ (Green +Near infrared) (1

ها هدف مطالع هیتر تغییرا ططوس ساحلی ،منطق مورد مطالع ه سه واحهد ژئومورفولهوژی
سواحل ماس ای ،اسپی و پادگان های دریایی تقسی هندی شد و مطالعا ه صور مجهزا ههر روی
آن انجام گرف تا میزان پایداری هر یک از این واحدهای ژئومورفولوژی مشخص گهردد .از سیسهت
تحلیل دیجیتال ططوس ساحلی ) (DSASک ه عنوان یک افزون در نرم افزار  ARCGISاس  ،هه
منظور هررسی نرخ تغییرا ططوس ساحلی استفاده شد .این افزون آمار نرخ تغییهرا را ههرای یهک
سری از دادههای هردار طط ساحلی محاسب میکنهد .ایهن افزونه هها اسهتفاده از فاصهل ههر نقطه
اندازهگیری شده تا طط مبنا و تاریخ ططوس ساحلی استخرای شده ،نرخ تغییرا ططوس سهاحلی را
مشخص مینااید .طط مبنا1ه فاصل  100متری از طط ساحلی تیی شد .ه منظهور دقه هیشهتر
مطالع  ،فاصل ترانسک ها  10متر در نظر گرفت شد .در این مطالع شاطصهای نرخ نقط پایهانی
 ، 2)ERPنرخ رگرسیون ططی ،)LRR :نرخ جاهجهایی طهط سهاحلی )NSM 7و متوسهط تغییهر
ططوس ساحلی )SCE 1جی ارزیاهی ططوس ساحلی مورد اسهتفاده قهرار گرفه  .در ادامه میهزان
تغییرا ه تفکیک واحدهای ژئومورفولوژی در منطق مورد مطالع ارزیاهی شد تا پایداری هر یک از
واحدهای ژئومورفولوژی مورد هررسی قرار گیرد .هاچنین تغییرا آتی  10و  20سال در ایار هندر
کت  ،پزم ،هندر کت و شرق کت ها توج ه روند تغییرا در دوره زمهانی مهورد مطالعه پهیش
هینی ارزیاهی شد.

1. Baseline
2. End Point Rate
3. Linear Regression Rate
4. Net Shoreline Movement
5. Shoreline Change Envelope

ارزیاهی نرخ تغییرا در ططوس ساحلی ...
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یافتههای پژوهش
تیییرات خطو ساحلی

در اهتدا واحدهای ژئومورفولوژی منطق مورد مطالع از روی تاهاویر مهاهوارهای لندسه اسهتخرای
گردید .طول ططوس ساحلی در حد فاصل کنارک تا کت در واحد ژئومورفولوژی زهان های ماس ای
در حدود  29/1کیلومتر ،در سواحل ماس ای در حدود  21/9کیلومتر و در پادگانه ههای دریهای در
حدود  22کیلومتر اس  .در ادام ططوس ساحلی در دورهههای زمهانی مهورد مطالعه در سهالهای
 2011 ،2010 ،20001991 ،1919و  2020ها استفاده از تااویر ماهوارهای لندس و ها هیرهگیری
از شاطص طیفی  NDWIاستخرای گردید شکل : ،و .)7

شکل  -:تغییرا ططوس ساحلی در حد فاصل سالهای  1919تا  2020در  3Aآب شیرین کن 3B
کنارک 3C ،جنوب کنارک و پادگان کنارک 3D ،هندر صیادی پزم و طلی پزم 3 E ،شرق طلی پزم
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شکل  -7تغییر ططوس ساحلی در حد فاصل سال های  1919تا  2020در  3Aشرق گوردی  3B ،منطق
تنگ 3C ،هندر کت  3D ،شرق هندر کت  3 E ،زرآهاد

ارزیاهی نرخ تغییرا در ططوس ساحلی ...
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جابهجایی خط ساحلی در سواحل ماسهای ( 9191تا )2020

در ساحل شاالی و غرهی طلی ااهیار واحد ژئومورفولوژی ساحل ماس ای در حد فاصل آب شیرین کهن
ااهیار تا دهان اسپی کنارک ه طول حدود  1000متر وجهود دارد .مقهادیر  LRRدر ایهن منطقه هه
میزان  1/99متر در سال و روند غالهب هه صهور پیشهروی و رسهوبگذاری در طهط سهاحلی را نشهان
میدهد .یکی از عوامل تث یرگذار هر این پیشروی طط ساحلی را میتوان احداث آب شهیرین کهن و مهوی
شکن آن در این منطق دانس ک زمینه تشهدید رسهوبگذاری را در ایهن منطقه فهراه آورده اسه .
مقادیر  NSMنشان میدهد ک هیشترین مقدار پیشروی طط ساحلی ه میزان  111متهر اسه و دلیهل
آن احداث موی شکن در این هخش از طط ساحلی اس  .عتوه هر آن در جنوب طور و اسهپی کنهارک و
شاال پادگان دریایی این منطق ساحل ماس ای دیگری ه طول  1012متهر مشهاهده میشهود .مقهادیر
 LRRنشان میدهد ک میانگین نرخ جاهجایی و پیشروی در ایهن منطقه در حهدود  0/1:متهر در سهال
اس و  NSMآن حداکثر  120/71متر اس ک این جاهجایی اندک ،حکای از پایداری طط سهاحلی در
این منطق دارد .از دالیل روند پیشروی طط ساحلی در این منطق را میتوان احداث اسکل صیادی هنهدر
کنارک اشاره ناود ک در هخشهایی از طط ساحلی منجر ه افزایش میزان رسوب گهذاری در کنهار طهط
ساحلی مجاور و داطل این اسکل شده اس  .در منطق شاال طلی پزم ساحل ماس ای هه طهول 221:
متر مشاهده می شود و هررسیها نشان دهنده روند غالب ،پیشروی طط سهاحلی در حدفاصهل سهالهای
 1919تا  2020اس  .حداکثر پیشروی ها توج ه  NSMآن در حدود  77/2متهر اسه  .میهانگین نهرخ
پیشروی در طول دوره مورد مطالع ها توج ه  0/11: ، LRRمتر در سال و تغییهرا ططهوس سهاحلی
در این منطق ک و تقریباً نشان پایداری این منطق اس .
ساحل ماس ای واق در حد فاصل گوردی تا تنگ طولی در حدود  2172:1کیلومتر دارد .هرآوردههای
صور گرفت ها توج ه شاطص  NSMنشان دهنده روند غالب پیشروی طط ساحلی هه میهزان 22/72
متر و روند غالب ه صور رسوب گذاری در این هخش از منطق مورد مطالع اس  .هر اند ها توجه هه
شاطص  LRRپیشروی در حدود  0/21متر در سال اس  ،ها این وجود در هرطی نقهاس فرسهایش در حهد
فاصل سالهای  1919تا  2020نیز مشاهده میشود.
در منطق شرق کت ساحل ماس ای ه طول تقریبهی  12722متهر قهرار دارد .هرآوردههای صهور
گرفت ها توج ه شاطص NSMهیانگر پسروی طط ساحلی ه میزان حدود  21/12متهر اسه  .هها ایهن
وجود شاطص  LRRروند غالب در این منطق را ه صور پسروی و ه مقدار  0/22متر در سهال نشهان
میدهد.
منطق کت نیز دارای پین ماس ای ه طول  11171متر اس و هررسیها نشاندهنده رونهد غالهب
پسروی طط ساحلی در دوره مورد مطالع اس  .هر اند نسب ه سایر سواحل ماس ای نهرخ پیشهروی
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در این منطق ک اس  ،ولی حداکثر پیشروی ها توج ه  SCEآن در حهدود  :92متهری نیهز مشهاهده
شده اس  .این مقدار پیشروی مرهوس ه ساط اسکل صیادی در این منطقه اسه  ،ولهی در کهل رونهد
تغییرا هاانند هسیاری از سواحل ماس ای دیگر ،هسیار انهدک میهاشهد هه گونه ای که میهانگین نهرخ
پسروی در طول دوره مورد مطالع ها توج ه شاطص 0/12 ،LRRمتر در سال اسه  .در طهط سهاحلی
ماس ای منطق غرب رودطان زر آهاد و در حد فاصل سالهای  1919تها  2020رونهد غالهب هه صهور
پسروی و مقدار  LRRآن  1/02متر در سال هوده اس  .ولی در هرطی از مناطق هه طاهوص پهسروی
طط ساحلی مشاهده میشود ،در هخش ساحل ماس ای میزان پیشروی ها توجه هه شهاطص  NSMهه
میزان حدود  :01متر در حد فاصل سال  1919تا  2020اس  ،که مرههوس هه سهاط اسهکل در ایهن
هخش از طط ساحلی اس جدول.)1،
جدول -1تغییرا سواحل ماس ای منطق مورد مطالع اعداد منفی در میانگینها نشان دهنده پسروی اس )

1/21
7/22
0/212
9/12
1/11
-0/17
:01/1
119/27
-7/:9.
7/12
::079
227192

2/12
0/1:
-1/02
1/77
0
0/17
77/1
0/12
12/01
1/72
90/97
71/27

2/21
1/11
0/12
2
1/11
-0/77
111/92
12/21
-1:/12
0/71
:92/71
:9/201

0/09
1/:7
-0/22
0/11
1/19
-0/19
21/12
79/:2
-11/:2
0/71
22/29
22/:21

1/22
1/:9
-0/02
0/11
7/91
-0/22
22/72
117/72
-1/:7
1/:2
191/12
22/12

12/22
27:/1
72/92

:/21
0/2:
-0/1:
:/19
0/91
0/17
120/71
21/12
7/7:
2/79
207/07
21/02

پیشروی
پسروی
میانگین
پیشروی
پسروی
میانگین
پیشروی
پسروی
میانگین
پیشروی
پسروی
میانگین

SCE
NSM
EPR
LRR
متر در طول متر در طول
متر هر سال متر هر سال
 :1سال)  :1سال)

زرآهاد

غرب
زرآهاد

کت

شرق
کت

تنگ

شاال
طلی
پزم
2/09
17/7:
-0/11:
0/07
20/21
-0/09
77/2
27:/1
-1/01

کنارک

آب
شیرین
کن
22/01
0/1
-1/99
11/92
1/71
1/21
111/17
7:/22
:9/9
:0/7:
212/:2
92/71

دامن
تغییرا

شاطص

جابهجاییخط ساحلی در پادگانههای دریایی ( 9191تا )2020

روند غالب تغییرا ططوس ساحلی در پادگان دریایی کنارک ،ه صور رسوبگذاری اس  ،البت ه
میزان هسیار ک در حدود  0/12متر در سال ک عدد هسیار ناایزی ه شهاار میآیهد .ههر انهد در
هخشی از ساحل پادگان های دریای کنارک پیشروی در حدود  710متر در فاصل سالهای  1919تا
 2020ه اش میطورد ولی این پیشروی ناشی از ساط و توسع هنهدر نظهامی در ایهن هخهش از
طط ساحلی ن تغییر ططوس ساحلی در ا ر فرآیندهای طبیعی اس  ،از این رو این منطق تغییهرا

ارزیاهی نرخ تغییرا در ططوس ساحلی ...
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هسیار اندکی را ه هاراه دارد .ها این وجود ه منظور ارزیاهی دقیقتر تغییرا در این هخهش از طهط
ساحلی اسکل حذف شد تا نرخ طبیعی و واقعی تغییرا ه دسه هیایهد که نتهای نشهان دهنهده
تغییرا ه صور پسروی و ه میزان  0/12متر در سال اسه  .در ارزیهاهی پادگانه ههای دریهایی
گوردی نیز هررسیها نشان میدهد ک روند غالب در منطق مورد مطالعه هها توجه مقهادیر ،LRR
پسروی طط ساحلی ه میزان  0/017متر در سال اس  .حداکثر میزان تغییرا و پیشروی در طط
ساحلی ه میزان  710متر مشاهده می شود ک در ا ر احداث اسکل صیادی گوردی در غهرب ایهن
پادگان دریایی اس  .پادگان دریایی تنگ ه طول  1/12کیلومتر در غرب هندر صهیادی تنهگ قهرار
گرفت اس مقادیر تغییرا ططوس ها توج ه شاطص  LRRدر حدود  0/171و ها پسروی هاراه
اس و هیشترین میزان پسروی ب شده ه میزان  7::متر در هخش جنوهی این هندر و مجدداً ه
دلیل پسروی و ساط اسکل صیادی در ایهن منطقه مشهاهده مهیشهود جهدول .)2،در پادگانه
دریایی کت نیز میزان جاهجایی ططوس ساحلی ها توج ه شهاطص  LRRهه میهزان  071متهر در
سال اس .
جدول  -2تغییرا ططوس ساحلی در پادگان های دریایی اعداد منفی در میانگینها نشان دهنده پسروی اس )

پیشروی

2/92

7::/22

9:/12

971/19

710/:7

پسروی

79/1

:0/11

:0/1

79/1:

:1/072

میانگین

LRR

20/22
12/91
:90/17

21/:1
-1/22
1/11

9:/12
-12/12
1/01

211/2
-9
1/01

110/77
-1/11
7/:9

متر هر سال

1/92
0/12
:21/72

1/91
-0/21
709/22

:/0:
-0/:9
11/72

9/:1
-0/29
:0:/99

1/12
0-/22
710/:7

پیشروی

پسروی
میانگین
پسروی
میانگین

EPR

پیشروی

متر هر سال

-0/1
12/21

-0/17
1:/22

-0/12
2/2:

0/12
9/11

0/01
17/1:

میانگین

NSM

1/27

1/97

2/27

1/79

2/71

پسروی

SCE

1:/29

1/71

2/1:

1:/27

12/9:

متر در طول متر در طول :1
سال)
 :1سال)

کت

تنگ

هدون هندر

کنارک

گوردی

دامن
تغییرا
پیشروی

شاطص

جابهجایی اسپیت ماسهای ( 9191تا )2020

میانگین جاه جایی طط ساحلی در اسپی منطق کنهارک در حهدود  0/01متهر در سهال و رونهد آن هه
صور پسروی اس  .هر اند در هرطی سالها نرخ پسروی ه حدود  1002متر نیز میرسد ،که عله
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آن را میتوان وقوع سیتبهای متعدد در این منطق دانس  .محل طروی این سیتبهای رودطان ای هه
دریا ار طریق دهان اسپی های ساحلی اسه و در صهور ههاال ههودن حجه سهیتب امکهان تخریهب و
فرسایش دهان طروجی طورها ،در اسپی های ساحلی وجود دارد.
هخش دیگری از زهان های ماس ای در منطق مورد مطالع  ،در منطق پزم ه طول  :200متهر شهکل
گرفت اند .رودطان نیک شیر پس از عبور از دش ساحلی ،طود را در این منطقه هه دریها میرسهاند .در
این اسپی مقادیر شاطص  1/01 LRRمتر در سال و روند آن ه صور پسروی اس و در مقایسه هها
سایر واحدهای ژئومورفولوژی هاانند پادگان های دریایی و هاچنین ططوس ساحلی ماس ای ،عهدد هسهیار
زیادی را نشان میدهد .نرخ جاهجایی طط ساحلی در شاطص  NSMحتی در مقطعهی  1722متهر و هها
روند پسروی اس ک نشان میدهد ،تغییرا زیادی در این هخش از ططوس ساحلی روی داده اس .
اسپی ساحلی دیگر در منطق مورد مطالع در شرق گوردی و در ماب رود هیر شکل گرفته اسه
و طول آن ه طول  7100متر میرسد .هررسیها نشان میدهد ک روند غالب در این منطقه هه صهور
پسروی ططوس ساحلی اس ک مقادیر  LRRعددی در حدود  1/::متهر در سهال و شهاطص NSM
پیشرویهای حداکثری ه میزان  710متر و پهسروی در حهدود  117متهر را نشهان میدههد که هیهان
کننده تغییرا شدید ططوس ساحلی در حد فاصل سال های  1919تا  2020را دارد.
در غرب روستای تنگ نیز یک اسپی ساحلی ه طول  12977متر قرار دارد .هررسیهای انجام شهده
در هین سالهای  1919تا  2020نشان میدهد ک روند غالب در این منطق روند پیشروی طهط سهاحلی
ه میزان  1/22متر در سال اس  .هاوجود این ،نرخ تغییرا ها توج ه شهاطص  NSMحتهی هه 1109
متر و ها روند پسروی نیز میرسد .یکی از دالیل زیاد تغییرا در ایهن هخهش از طهط سهاحلی را میتهوان
تغییرا مورفولوژی تومبولو تنگ در این منطق در حد فاصل سالهای  1191تا  2020دانسه  .یکهی از
معدود استوک های دریایی در سواحل دریهای عاهان در سهاحل هنهدر تنهگ وجهود دارد که در نتیجه
پسروی پادگان دریایی تنگ در این منطق هرجای گذاشت شده اس  .هاان طور ک در تاهویر مهاهواره
ای سال  1919مشاهده میشود ،این استوک هه صهور جزیهره ای در جنهوب هنهدر تنهگ قهرار دارد و
ارتباطی ها طشکی ندارد شکل .) 2A ،ولی در سال  1991ه دلیل تشدید فرآینهد ههای رسهوب گهذاری
یک هاند ماس ای در پش آن شکل گرفت اس و هاعﺚ شده ک این استوک هه اسهپی تنهگ متاهل و
یک تومبولو را در این منطق ه وجود آورد شکل .) 2B ،در واق تومبولو جزو اشکال تراکاهی هه شهاار
میآیند ک از طریق یک زهانه ماسه ای یهک جزیهره را هه طشهکی متاهل میکنهد اسهای .)199: ،
مکانیس تشکل تومبولو ه دلیل حال رسوها در امتداد سواحل در ا ر جریانهای موازی ساحل اسه و
سرع این جریانها ها رسیدن ه طط ساحلی و پش جزیره ،ک شهده و رونهد رسهوب گهذاری در ایهن
منطق افزایش مییاهد و این روند منجر ه تشکیل هاند ماس ای در پش جزیره شده و ها گسترش آن هه
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تدری ه طشکی سرزمینی متال میگردد .ها وجود شهکلگیری ایهن تومبولهو در حهد فاصهل سهالهای
 1919تا  1991ها مطالع تااویر سال  2000مشاهده میشود ک این تومبولو مجدداً از ههین رفته اسه
شکل .) 2C ،یکی از دالیل از هین رفتن این تومبولو در این هازه زمهانی را میتهوان طغیانههای فاهلی و
دوره ای رودطان گروک دانس  .رودطانه گهروک پهس از انشهعاب از کوهههای مکهران و عبهور از دشه
ساحلی طود را ه طور تنگ میرساند و سیتب حاصل از هارندگیهای شهدید در ایهن منطقه را از طهرق
دهان طور و اسپی تنگ وارد دریا مینااید شکل.)1 ،

شکل  -1تخریب اسکل صیادی تنگ در ا ر طغیان رودطان گروک و در محل اسپی تنگ هازمان ها طوفان حاره
ای گونو در سال  1:12منب نگارنده)

در سال  2010مجدداً این تومبولو شکل گرفت اس ولی این ههار اتاهال آن هه جهای اسهپی
تنگ ،ه طشکی تنگ هوده اس شکل .)2D ،این تغییرا در سالهای هعد نیز ادام داشت اس و
در سال  2011شاهد قط شدگی مجدد این تومبولو و در سال  2020مجهدداً ایهن تومبولهو شهکل
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گرفت و این هار اتاال آن ها اسپی تنگ هوده اس شکلE ،و  .) 2Fاین مقدار تغییرا شهدید در
این هخش از طط ساحلی و ه طاوص تومبولو و اسپی ههای سهاحلی نشهان دهنهده پویهایی ایهن
هخش از طط ساحلی نسب ه سایر هخشهای طط ساحلی اس .

شکل -2تغییرا تومبولو تنگ در حد فاصل سالهای  2011 E ،2010 3D ،2000 3C ،1991 3B ،1919 3Aو F:

2020
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12:

اسپی موجود در غرب کت در ماب رودطان هیر قرار دارد .روند غالب تغییرا ططوس سهاحلی در
منطق غرب تنگ ه صور فرسایشی در دوره مورد مطالع اسه و میهزان ایهن پهسروی هها توجه هه
شاطص  1/1 ،LRRمتر در سال اس و ها توج ه مقادیر  NSMهیشین پهسروی در حهدود  :71متهر
هیشتر تجاوز ناینااید.
اسپی دیگر در شرق کت قرار گرفته اسه و رودطانه هنهدینی از طریهق طهور کهت وارد دریها
میشود .میزان  LRRتغییراتی در حدود  0/11در سال و ها روند غالب پهسروی را نشهان میدههد ،ولهی
میزان این پسروی ها توج ه شاطص  NSMاز  2:2متر تجاوز ناینااید .در منطق غهرب زرآههاد نیهز
یک اسپی ه طول  11212متر قرار دارد ،تغییرا ططوس ساحلی در این اسپی ه صهور پسهروی و
ها توج ه شاطص  LRRه میزان  0/7متر در سال دارد و شاطص  NSMنیز تغییراتی هین  2101متهر
پیشروی و  1022متر پسروی را ارائ مینااید .در منطق زرآهاد طول اسپی  1921:متهر اسه  ،رونهد
تغییرا ه صور پسروی ططوس ساحلی و ه میزان  1/92متر در سهال هها توجه هه شهاطص LRR
مشاهده میشود .این در حالی اس ک نرخ  SCEدر هرطی مناطق ه میزان  1221متر نیز میرسهد که
نشان از تغییرا هسیار زیاد ططوس ساحلی در این منطق دارد .سهرانجام در اسهپی سهاحلی که غهرب
زرآهاد قرار دارد ،تغییرا ططوس ساحلی مقادیری در حد  0/7متر در سال و ه صور پسروی اس که
هیان کننده تغییرا هسیار ک این منطق ساحلی دارد جدول.): ،
جدول  -:تغییرا اسپی های ساحلی منطق مورد مطالع اعداد منفی در میانگینها نشان دهنده پسروی اس )
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بحث
ارزیابی تیییرات خطو ساحلی در واحدهای ژئومورفولوژی

ارزیاهی تغییرا ططوس ساحلی از اهای هسیار زیادی در مطالعها مهدیری و میندسهی سهواحل
هرطوردار اس و عدم توج ه تغییرا گذشت در ططوس ساحلی یک منطق و هاچنهین تغییهرا
آتی آن ،میتواند طسارا جبران ناپذیری را ه تثسیسا و سازه های ساحلی ه طاوص هنادر وارد
آورد .هزین هسیار زیاد پروژه های عارانی ه طاوص در نواحی ساحلی نیاز ه مطالع دقیقتر روند
تغییرا ططوس ساحلی را اجتناب ناپذیر میکند .هاان طور ک در هررسی تغییرا ططوس ساحلی
در واحدهای ژئومورفولوژی مشاهده میشود ،نرخ تغییرا ططوس ساحلی از یک منطق هه منطقه
دیگر و از یک واحد ژئومورفولوژی ه واحد ژئومورفولوژی دیگر متفاو اس .
از این رو انتخاب واحد ژئومورفولوژی مناسب ،هرای توسع آتهی منهاطق سهاحلی میتوانهد ریسهک
مخاطرا ططوس ساحلی را هرای احداث سازههای ساحلی کاهش دهد .نتای ایهن تحقیهق هیهانگر
این اس ک هیشترین میزان تغییرا ططوس ساحلی در اسپی های ساحلی منطق مهورد مطالعه
وجود دارد و روند غالب آن ه صور پسروی اس  .میانگین نرخ تغییرا در زهان ههای ماسه ای
در شاطص  0/22 ،LRRمتر در سال و ه صور پس روی اس و در مقاهل سواحل ماس ای رونهد
تغییرا ه صور پیشروی و ه میزان  0/:9متر در سال اس  .این در حالی اس ک نرخ تغییرا
ططوس ساحلی در پادگان های دریایی تنیها در حهدود  0/01متهر در سهال و رونهد آن هه صهور
پیشروی اس  .عتوه هر آن ها توج ه شاطص  NSMمیانگین هیشترین پیشروی  :22/22متهر) و
هاچنین هیشترین پسروی  292/92متر) در واحد ژئومورفولوژیکی اسپی هه اشه میطهورد و
این در حالی اس ک مقادیر میهانگین NSMدر سهاحل ماسه ای ههرای پیشهروی طهط سهاحلی
 122/17متر و هیشترین میزان پسروی در حدود  171/9متهر در حهد فاصهل سهالهای  1919تها
 2020اس  .عتوه هر آن میانگین شاطص  NSMهرای پادگان های دریایی ه ترتیهب معهادل 1:2
متر پسروی و  :72متر پیشروی اس ک این امر تنیا در اند نقط محدود روی داده اس و عل
آن ساط اسکل های صیادی و هاچنین اسکل های نظامی در این منطق اس  .نتای حاصل از این
تحقیق نشان داد ک سواحل پادگان های دریایی کاترین میزان تغییرا را در هین سایر واحهدهای
ژئومورفولوژی در منطق مورد مطالع کنارک تا کت داشت اس  .از این رو منطق ای مناسب هرای
توسع سازههای ساحلی ه شاار میآیند .دلیل ک هودن نرخ تغییرا در این منطق نسب ه سایر
واحدهای ژئومورفولوژی را میتوان در مقاوم هیشتر واحدهای سنگی تشکیلدهنهده پادگانه ههای
دریایی نسب ه سواحل ماس ای و زهان های ماس ای دانس  .مارن های میوسن و هاچنهین ماسه
سنگهایی ک سنگ هنای پادگان های دریایی را شکل دادهاند ،در هراهر فرسایش مقاومه هیشهتری
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نسب ه سواحل ماس ای و اسپی های ساحلی دارند که رسهوها تشهکیل دهنهده آنیها رسهوها
ماس ای اس  .عتوه هر آن اکثر اسپی های ساحلی در دهان رودطان های می منطق هاانند هیهر،
هندینی ،زرآهاد و کییر قرار گرفت اس  .هر سال ه زمان ها وقوع هارشهای رگباری در ایهن منطقه
سیتبها شدیدی در این منطق روی میدهد و این سیتبها وارد طورهای منطق شهده و سهپس
در دریا تخلی میشوند .اسپی های در دهان این طورهها قهرار گرفته انهد و در زمهان تخلیه ایهن
سیتب ها در صورتی ک حج سیتب ها شدید هاشد ،اسپی های ایهن طورهها را تخریهب و سهبب
پسروی در آنیا میشود .در ادام  ،جریانهای ساحلی مجدداً هها انتقهال رسهوب توسهط جریانههای
موازی ساحل ،زمین رشد و توسع و شکلدهی مجدد این اسپی ها را فراه میآورد .این روند ههر
سال روی میدهد و منجر می شود ک این محیط تبدیل ه محیطی ناپایدار هرای توسع سهازهههای
ساحلی شود جدول  7و شکلهای .)9،1،2
جدول  -7مقایس تغییرا ططوس ساحلی در واحدهای ژئومورفولوژیکی اعداد منفی در میانگینها
نشاندهنده پسروی اس )
شاطص

LRR
متر هر سال
سال

متر هر EPR

 :1سال)

NSM
متر در طول

سواحل
ماس ای

پادگان های
دریایی

اسپی های ساحلی

میانگین

دامن تغییرا
پیشروی

2/02

10/12

10/99

9/02

پسروی

:/11

7/22

19/11

9/2:

میانگین

0/:9

0/01

-0/22

0/02

پیشروی

1/2:

10/71

20/:1

12/11

پسروی

7/11

7/72

2:/11

10/11

میانگین

0/01

-0/1:

-1/11

0/17

پیشروی

122/17

:27/1

:22/22

211/11

پسروی

171/92

1:2/01

292/92

:11/12

میانگین

2/27

-:

:2/07

21/22
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ططوس ساحلی از غرب ااهیار تا گوردی هر مبنای شاطص NSM

شکل  -1تغییرا ططوس ساحلی از تنگ تا کت

هر مبنای شاطص NSM
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شکل  -9تغییرا ططوس ساحلی از کت

122

تا زر آهاد هر مبنای شاطص NSM

پیشبینی تیییرات آتی خطو ساحلی در بنادر منطقه مورد مطالعه

یکی از ضروری ترین مطالعا در راهط ها پایش تغییرا ططوس ساحلی ،ارزیاهی و پهیشهینهی تغییهرا
آتی این مناطق و هازسازی آن ها توج ه تغییرا گذشت اس  .هرنام ریزان سواحل ها در اطتیهار داشهتن
این اطتعا میتوانند طرم ریزی دقیق تری هرای استقرار سازههای ساحلی داشت و هاچنین هها اطهتع
از روند آتی تغییرا  ،اقداما الزم جی کاهش ا را منفی آن هر سازهههای سهاحلی را انجهام دهنهد .در
هررسی تغییرا ططوس ساحلی در ساحل کت مشاهده میشود ک در سهال  1919هنهدر کهت هنهوز
ساطت نشده اس ولی ها مقایس این طط ساحلی ها تاویر ماهوارهای سهال  2020اشهکار مهیشهود که
عتوه هر ساط اسکل در این منطق در حد فاصل سهالههای  1919تها  2020در سها شهرق اسهکل
تجا رسوب و هاچنین پیش روی طط ساحلی نسب ه سال  1919ه اش میطورد .در هخشههای
شرقی این اسکل در طول دوره مورد مطالع و از زمان تاسیس آن ،رونهد رسهوبگهذاری در ایهن منطقه
تشدید شده اس و حداکثر  :21متهر پیشهروی داشهت اسه  .ارزیهاهیههای صهور گرفته هها ههدف
پیشهینی روند آتی تغییرا در افزون  DSASنشان میدهد ،در صورتی ک این روند رسوبگذاری ادامه
داشت هاشد ،شاهد پیشروی هیشتر طط ساحلی در ضل شرقی این هنهدر طهواهی ههود .هرآوردههای  10و
 20سال آینده هیانگر این مسال اس ک در سال  20:0نسب ه سال  ،2020پیشهروی طهط سهاحلی
در این منطق حداکثر  121متر و در سال  2070ه عدد  222متر نیز طواهد رسید .ایهن امهر در نتیجه
توقف فرآیند انتقال رسوب توسط جریانهای موازی ساحل در این منطق و ه دام افتاد رسهوب و تشهدید
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رسوبگذاری در هخش شرقی این هندر اس  .ولی در هخهش غرههی هنهدر ،پهیشهینهی تغییهرا ططهوس
ساحلی نشان میدهد ک هرطتف پیشروی طط ساحلی در هخش شرقی اسهکل  ،طهط سهاحلی در سهال
 2020نسب ه سال  1919در این هخش پسروی داشت اس که عله آن را مهیتهوان نتیجه هه دام
افتادن رسوب در ساحل شرقی هندر کت و عدم انتقال رسوب ه ساحل غرهی ،توقف رسهوب گهذاری در
این منطق و تشدید فرآیند های فرسایشی در این منطق دانسه  .میهزان ایهن پهسروی در حهد فاصهل
سالهای  1919تا  2020هین  27تا  11متر متفاو اس و هرآوردها نشان مهیدههد در  20سهال آینهده
،روند پسروی در این هخش از ساحل ه حهدود  102متهر افهزایش طواههد یاف شهکل .)10A ،در هنهدر
صیادی غرب تنگ نیز تغییراتی در حد فاصل سالهای  1919تا  2020مشاهده میشهود شهکل.)10B ،
روند تغییرا ططوس ساحلی در این هخش از ساحل و هندر صیادی ،هاانند هندر کت اس و در هخهش
شرقی این هندر روند تغییرا ه صور رسهوب گهذاری و در هخهش غرههی آن فرسایشهی اسه  .عوامهل
تشدید فرسایش و رسوبگذاری در این هندر نیز هاانند هندر کت اس  .میزان پیشروی طط سهاحلی در
این ساحل در حد فاصل سال های  1919تا  ،2021نسب ه هنهدر کهت کاتهر و در حهدود  11متهر و
میزان پسروی نیز در ساحل غرهی در حدود  11متر اس  .پیشهینی میشود که ایهن میهزان پیشهروی
طط ساحلی در سال  20:0ه حدود  170متر و در سال  2070ه حدود  120متر هرسد .البت این رونهد
پیشروی تث یر منفی در عالکرد هندر صیادی غرب تنگ نخواهد داش و هاچنین پهیشهینهی مهیشهود
روند تغییرا ه صور پس روی نیز در هخش شرقی افزایش قاهل توج نداشت هاشد و مقهدار آن در 10
و  20سال آینده ،حداکثر  10تا  20متر طواهد هود .در هندر صهیادی پهزم تیهاب رونهد تغییهرا ططهوس
ساحلی ه صور پیشروی طط ساحلی در شاال اسکل صیادی در حد فاصل سالهای  1191تها 2020
مشاهده میشود .در این دوره طط ساحلی در حهدود  110متهر پیشهروی داشهت اسه که عله آن را
میتوان توسع هندر صیادی کنارک در این دوره زمانی دانس  .گسترش این هندر روند جاهجهایی رسهوب
توسط جریانهای موازی ساحل را کاهش داده اس و رسوهاتی ک توسهط رودطانه نیکشهیر و از طریهق
طور و اسپی ماس ای پزم وارد دریا شده ،پس از هدای توسط جریانهای موازی ساحل در این منطقه
و در پش اسکل پزم رسوبگذاری میشود .ها ایهن رونهد مهیتهوان در سهالهای  20:0و  2070انتظهار
پیشروی طط ساحلی را ه ترتیب ه میزان  170و  190متری طط ساحلی را نسب هه سهال  2020هه
هاراه داشت هاشد شکل .)10C ،پیشروی صور گرفت در این منطق در حد فاصل سهالهای  1919تها
 2020و هاچنین ادام روند پیشروی طط ساحلی در آینده میتواند فضای مناسبی را جی توسع آتهی
هندر صیادی پزم فراه آورد .در هندر کنارک نیز پیشروی طط ساحلی مشاهده میشهود و حهداکثر آن از
سال  1919تا  2020در حدود  1:0متر اس و روند آتی نیز نشهان دهنهده پیشهروی طهط سهاحلی در
نتیج تشدید روند رسوب گذاری در این منطق هه میهزان  127تها  110متهر در  10و  20سهال آینهده
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اس  .ولی این میزان پیشروی ه دلیل طوالنی هودن طول موی شکن کنارک و وسهع زیهاد ایهن اسهکل
تیدید جدی را هرای این اسکل ه هاراه نخواهد داش شکل.)10D ،

شکل  -10پیش هینی تغییرا آتی ططوس ساحلی در  3Aهندر کت  3B ،هندر صیادی غرب تنگ 3C ،هندر پزم و
 3Dهندر کنارک
نتیجهگیری

شناسایی مناطق پایدار و ناپایدار در ططوس ساحلی این امکان را در اطتیار هرنامه ریزان قهرار میدههد تها
مناطقی ک پتانسیل توسع از جی استقرار سازههای سهاحلی دارنهد را شناسهایی و ریسهک مخهاطرا
طبیعی هر سازههای ساحلی را ه حداقل هرسهانند .از ایهن رو هررسهی تغییهرا ططهوس سهاحلی یکهی از
پارامترهای می در این هرنام ها اس  .یکی از اهزارهای میای که میتهوان در راسهتای پهایش و ارزیهاهی
تغییرا ططوس ساحلی مورد استفاده قرار گیرد ،سهری زمهانی دادهههای مهاهوارهای اسه و نتهای ایهن
مطالع نشان داد ک دادههای ماهوارهای لندس ه دلیل قدر تفکیک مکهانی و زمهانی مناسهب ،امکهان
استخرای ططوس سهاحلی و هاچنهین واحهدهای ژئومورفولهوژی را در پینه ههای سهاحلی امکهان پهذیر
میسازد .عتوه هر آن نتای این تحقیق هیان گر این مسال اس که نهرم افهزار  DSASتوانسهت ارزیهاهی
آماری مناسبی را از روند تغییرا در ططوس ساحلی منطق مورد مطالع ارائ ناایهد .در ایهن تحقیهق هه
منظور تحلیل هیتر نرخ تغییرا ططوس ساحلی در منطق مورد مطالع  ،تعیهین منهاطق آسهیب پهذیر و
تعیین عوامل مو ر هر تغییرا ططوس ساحلی در منطق مورد مطالع  ،منطق ه س واحهد ژئومورفولهوژی
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سواحل ماس ای ،اسپی ماس ای و پادگان های دریایی تقسی هندی شد و میزان تغییرا در ههر یهک
از واحدها مورد ارزیاهی قرار گرف  .ارزیاهیها نشهان میدههد کاتهرین میهزان تغییهرا در پادگانه ههای
دریای منطق مورد مطالع مشاهده میشود و میزان تغییرا ها توج ه شهاطص  LRRدر حهدود 0/01
متر در سال و ه صور پیشروی اس .
در کنار آن هیشترین میزان تغییرا در واحد ژئومورفولوژی اسپی های ماس ای مشهاهده میشهود و
میانگین نرخ تغییرا در این منطق در حدود  0/22و روند آن پسروی در طط ساحلی میهاشهد .سهاحل
ماس ای نیز میانگین  0/7را از دیدگاه شاطص  LRRه طهود اطتاهاص داده اسه که تغییهرا آن از
واحد اسپی ماس ای کاتر اس  .نتای حاصل از این هررسیها نشان میدهد ک پادگانه ههای دریهایی
ه دلیل تغییرا هسیار ک در طول دوره زمانی مورد مطالع  ،پایداری هیشتری نسب هه سهایر واحهدهای
ژئومورفولوژی ه طاوص در راستای احداث سازه های ساحلی از جال هنادر صیادی و هاچنهین نظهامی
دارد .عتوه هر آن میزان تغییرا در ططهوس سهاحلی در سهواحل ماسه ای نیهز که میهاشهد ،از ایهن رو
میتواند در راستای توسع تثسیسا ساحلی مورد استفاده قرار گیهرد هه طاهوص در زمانیکه نیهاز هه
فضای زیاد هرای توسع در منطق ساحلی هاشد ،این منطقه محهدودی فضهایی پادگانه ههای دریهایی را
ندارد .در انتیا مناطق مجاور اسپی های ماس ای ه دلیل تغییرا هسیار زیادی ک ططوس سهاحلی آن در
طول دوره زمانی مورد مطالع داشت اند ،هرای اجرای پروژههای عارانی ه هیچ عنهوان توصهی نایشهوند.
دلیل تغییرا زیاد اسپی های ساحلی را میتوان فعالی های رودطانه ای در ایهن منطقه دانسه و در
زمان طغیان فالی رودطان ها ه طاوص در دوره های مانسون و هاچنین طوفانهای حارهای ،تغییهرا
شدید را ططوس ساحلی شکل می دهد و هاعﺚ ناپایداری شدید در طهط سهاحلی میشهود .پادگانه ههای
دریایی متشکل از تودههای سنگی و حاصل توالی مهارن و ماسه سهنگ میهاشهد .مقاومه هیشهتر ایهن
تودههای سنگی در پادگان های دریایی در هراهر فرسایش اموای ،موجهب پایهداری هیشهتر ایهن تهودهههای
سنگی و محیطی امن را هرای استقرار سهازهههای سهاحلی را هه وجهود آورده اسه  .نتهای ایهن تحقیهق
هاچنین نشان داد ک ها وجود اینک روند رسوبگذاری و فرسایش در کنهار سهازهههای سهاحلی هااننهد
اسکل های صیادی و نظامی روند کند و تدریجی دارد ،ولی در دراز مد تشدید شهرایط رسهوبگهذاری و
فرسایش میتواند هر عالکرد این سازههای ساحلی تث یر منفی هگذارد.
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