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  1395 تابستان ،1  شماره ،پنجمسال  ،كمي ژئومورفولوژي هاي  پژوهش
  27-42 .صص

  در محدوده ساحلي درياي عمان از چابهار تا بندر تنگ ازدور سنجشپايش تغييرات خط ساحلي با استفاده از 
  

  شيراز، دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشكده، بخش جغرافيا ژئومورفولوژي استاديار - سعيد نگهبان
  اي، دانشگاه تهرانشناسي ماهوارهاقليم ،دانشجوي ارشد جغرافياي طبيعي - دانا رستمي  

  دانشجوي ارشد هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه تهران  - حميدگنجائيان
  

  18/03/1395: تأييد نهايي          05/06/1394: پذيرش مقاله
  

  چكيده
متفاوت قـرار دارنـد همـواره داراي     زاييمناطقي كه بين دو نوع محيط شكل  عنوان بهنواحي ساحلي 

هاي مختلف طبيعي بوده و داراي اهميت هستند كـه ايـن منـاطق در طـول زمـان تغييـر        تنوع فرآيند
سـاحلي، يكـي از عوامـل     تغييـرات خـط   ازجملـه ساحلي هاي مختلف نواحي پايش ويژگي.  كنند مي

ايـن پـژوهش    باشد مي ها آنپايدار ي بهينه از اين منابع طبيعي و مديريت اساسي در جهت استفاده
اي بپـردازد و  ساحلي چابهار تا تنگ به كمك تصـاوير مـاهواره  سعي دارد كه به بررسي تغييرات خط

ـ  . ييرات را استخراج كندها و نمودارهاي مربوط به اين تغنقشه تحليـل   –وع توصـيفي  پـژوهش از ن
كه  ابتـدا بـه كمـك     صورت بدينافزاري، آماري و ميداني است،  ، نرماي كتابخانههاي  مبتني بر روش

ها و مدارك موجود،  منطقه مورد شناسايي قرار گرفـت، سـپس از طريـق    هاي ميداني، نقشهفعاليت
ساحلي -غييرات خطت 2015تا  1988هاي مربوط به سال  OLI وTM , ETMاي تصاوير ماهواره

نتايج حاصـله  . بررسي شدند موردنظربراي فاصله زماني  بندي طبقهمبتني بر  هاي روشبا استفاده از 
سال گذشته داراي تغييـرات چشـمگيري بـوده     30در طي  موردمطالعهبيانگر اين است كه محدوده 

كي به كالس آب كيلومترمربع كالس خش 67/1) 1998-1988(در طول دوره اول  كه طوري به. است
در . است شده تبديلكيلومترمربع كالس آب به كالس خشكي  75/8در همين دوره . است شده تبديل

ــول دوره دوم  ــالس آب و    58/6) 2008-1998(ط ــه ك ــكي ب ــالس خش ــع ك  2/260كيلومترمرب
) 2015-2008(همچنين در دوره سـوم  . است شده تبديلكيلومترمربع كالس آب به كالس خشكي 

كيلومترمربـع كـالس آب بـه كـالس خشـكي       12رمربع كالس خشـكي بـه كـالس آب و    كيلومت 7
هاي انساني در اين منطقـه  نيز  بيشتر ناشي از فعاليت روي پس صورت بهتغييرات . است شده تبديل

ها و بنادري اسـت  بيشترين تغييرات در محدوده شهر چابهار،كنارك و اسكله كه طوري به. بوده است
خـط   روي پـس ديگـر در   تأثيرگـذار عامل مهم و . است ايجادشدهحلي اين منطقه كه در محدوده سا

عامل ديگر . باشدهاي اين محدوده ميگذاري در مصب رودخانهساحلي اين منطقه حجم زياد رسوب
  . باشدساحل اين منطقه شده تكتونيك مي باالآمدگيكه باعث 

  

   ، چابهار، بندرتنگايماهوارهساحلي، تصاوير ساحل، تغييرات خط :واژگان كليدي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نويسنده مسئول:  E-mail: Snegahban@shirazu.ac.ir  
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  مقدمه
به دليل برخورد دو محيط ديناميك دريا و خشكي،  ها در آنهاي ساحلي بسيار پويا و فعال هستند و تغيير و تحول سيستم
 تأثيراز سواحل جهان تحت  توجهي قابلدر چند دهه اخير، بخش ). 1390يماني و همكاران،( دهد ميسريع روي  نسبتاً

المللي جغرافيا مناطق كميته بين ارتباط دراينكه طوريبه). 1985بيرد، (اند خط ساحلي بوده روي پسفرسايش مداوم و 
محل تالقي دهنده  عنوان بهاين قلمرو ).  2010،رسولي(مناطق طبيعي در نظر گرفته است  فردترين منحصربهساحلي را از 

مناطق ساحلي به  محيطي زيست ازنظرو  ) 2011 لي و همكاران، (شود ميفرايندهاي ژئومورفيك دريا با خشكي تلقي 
هاي به دليل كاربري). 1389كورشي نيا، (هاي حساس از اهميت و ارزش بااليي برخوردارند دليل دارا بودن اكوسيستم

 70حدود  كه طوري به) 1385هوك، (كنند خودنمايي مي و تضاديك منطقه كشش  عنوان بهمتعدد انساني، سواحل همواره 
 تغيير در خط .)1996، 1بيرد(دارند  روي پسفرسايش ساحلي قرار دارند و ميل به  تأثيردرصد از سواحل جهان تحت 

- اي، تغيير سطح دريا، فرآيندهاي فرسايش ساحلي، جابههاي دورهساحلي به دليل عواملي چون امواج، جزر و مد، طوفان

نتايج تحقيقات نشان ). 2007، 2كرون(باشد هاي انساني ميو فعاليت گذاري رسوبها، جايي و تغيير مسير رودخانه
  ).IPPC, 2007(بسزايي دارند  تأثيركه تغييرات آب و هوايي و باال آمدن سطح آب دريا در تشديد اين مشكل  دهد مي

و  يرهو غماني، اقتصادي هاي زهاي فراواني جهت پايش تغييرات خط ساحلي وجود دارد كه با توجه به محدوديتروش
و سيستم اطالعات جغرافيايي  ازدور سنجشها و اطالعاتي با ميزان دقت مطلوب، علم و تكنولوژي همچنين نياز به نقشه

 ي ها لندفرم تفسير و بررسي براي اطالعاتي منبع كارآمدترين عنوان به ازدور سنجش هاي داده امروزه. شودپيشنهاد مي
). 2010 ، 3سيمون(رودمي شمار به آن نظاير و آب ژرفاي و عمق ساحلي، خطوط تغييرات مدي، و جزر ساحلي، سطوح

: از اند عبارت ها آن ازجملهتحقيقات زيادي در سطح ايران و جهان صورت گرفته است كه  موردمطالعهدر مورد موضوع 
و با كمك  2002و  1992، 1981هاي هاي هوايي مربوط به سالبا استفاده از عكس 2004در سال  4ماكوتا و همكاران

با  2006در سال 5چاالبي و همكاران. اندتغييرات خطوط ساحلي كونداچي را بررسي كرده GISهاي تحليلي قابليت
سازي، به استخراج تغييرات خط ساحلي و اي و به كمك روش سگمنتهاي هوايي و تصاوير ماهوارهاستفاده از عكس

به  درنهايتدر منطقه كاالترنگانو در كشور مالزي اقدام كردند و ) 2006-1996(ساله  8دوره نقشه تغييرات آن براي يك 
به بررسي تغييرات خط ساحلي مناطق دلتايي رودخانه زرد در چين به روش ) 2011(6لي. تفسير اين تغييرات پرداختند

change detection اي بر روي تصاوير ماهوارهTM  وETM   مديريت  منظور بهو درنهايت تهيه نقشه ساحلي
در تحقيقي به بررسي تغييرات خط ساحلي كارنتاكاي هند با استفاده ) 2013( 1چنتا منسيلوان و همكارن. سواحل پرداخت

 درصد ناحيه ساحلي داراي حالتي ناپايدار 70نتايج تحقيق نشان داد كه . ي پرداختندازدور سنجشو   GIS هاياز تكنيك
در . است قرارگرفتهمتغيرهاي فرسايشي زيادي  تأثيردرصد باقيمانده هم تحت 30و پيشروي زيادي داشته و روي پسو 

 پراكنش مواد نقشه ترسيم و پيراموني مرز نوسانات شناسايي جهت خود تحقيق ، در)1386(ايران شايان و همكاران 

استفاده و به روش رقومي ساري دستي  ETM+  -  -TM LISSهاي سنجنده تصاوير از اروميه، درياچه آب معلّق
) 1390(يماني و همكاران . اندپرداخته و تغييرات آن را بررسي كرده موردنظرهاي زماني به ترسيم مرز درياچه در دوره

ميزان در اين پژوهش بعد از بررسي . بررسي كردند ازدور سنجشتغييرات خط ساحلي در شرق تنگه هرمز را با استفاده از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. bird 
2. kroon 
3 .simon 
4.makota 
5. chelbi 
6.li 
7. Schenthamilselvan 
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ساحت 
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بررسي 
 ارتباط 
، واقعي

حققان 
سته به 

و  طالعه

رصد تغييرات، مس
مورد مقايسه و ا

خليجقه عسلويه 
ين پژوهش نيز

ازنظركه  گرفته
طول جغرافيايي 
1.( 

 

د شناسايي و ب
، آماري درازي

نتايج مطلوب و و
طالعات متعدد مح

وابس كه آنش از 
موردمط، منطقه 

عداد پيكسل، در
ساله م 24ماني 

ط ساحلي منطق
هدف از اي دشده

قرارگتان چابهار
ازنظرشمالي، و

1شكل(است  ده

  لعه

اي، مور ماهواره
سا مدل ميداني،

و استخراج ن زي
نتايج مط.  شوند
سازي ، بيششكار
،موردمطالعهاي 

تع ازنظر ساحلي 
در محدوده زم ه

يش تغييرات خط
يادجه به موارد 

محدوده شهرستا
دقيقه ش 26ه و
شد واقعشرقي ه

موردمطامحدوده 

هاي م مك داده
اي، كتابخانه -ي

ساز پيادهه براي 
 در نظر گرفته

 انتخاب روش آش
هاي بر نوع داده

 

جايي خطوطابه
موردمطالعهدوده
به پا) 1389(ن

با توج. پرداختند
 

تان است و در م
درجه  25 مدار

دقيقه43درجه و

عيت جغرافيايي م

 تغييرات به كم
هاي اسنادي سي

 يك روش بهينه
ي آشكارسازي
،سازي تغييرات

، متكيختلف باشد

...سنجش از دور

كمي، مقادير جا
خط ساحلي محد

و همكاران آبادي
Thematic 

. باشد مي تنگ

يستان و بلوچست
دقيقه شمالي تا

60 النهار نصف

موقع :1شكل 

ختلف تشخيص
ش از تركيب بررس

جهت انتخاب. 
هاييك از روش

س در آناليز آشكار
هاي مخر روش

لي با استفاده از س

هاي كگيريندازه
جايي خت و جابه
آ نظامين نعيمي

Mapper Im

حدوده چابهار تا

شي از استان سي
د 26درجه و  2
دقيقه شرقي تا 7

هاي مخ ا روش
وين اين پژوهش

شود  استفاده مي
 و معايب هر ي
ساس است كه

در شده بيانلمي

غييرات خط ساحل

، با استفاده از ان
، جهت تغييرات
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ت خط ساحلي 
ست كه محاسن

بر اين اس عموماً 
 و موضوعات عل

پايش تغ

 

 

تغييرات
تغييرات
قرارگرفت

استفادبا 
تغييرات

  
منطقه
ممنطقه 
جغرافياي
النهنصف

  
  

مواد و ر
در تحقي
قرارگرفت

با تغييرات
الزم اس
مختلف
مطالب
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قرار  تأثيربيش از ساير موارد انتخاب يك روش مناسب را تحت  آنچه.باشداز استخراج تغييرات مي موردنظرنوع كاربري 
اي از چه دقت زماني و مكاني برخوردار هستند، يعني داراي تصاوير ماهواره كه اين. باشدموجود مي هاي داده، نوع دهدمي

 تأثير. ي زماني تكرار جهت اخذ تصوير مجدد از منطقه هستندها و چه بازهابعاد پيكسل ازنظرچه توان تفكيك مكاني 
نيافته يافته از مناطق تغييرهدف استخراج مناطق تغيير صرفاًاگر . مختلف دارند هاي روشزيادي در نتايج حاصل براي 

اين . فاده نمودهاي تبديالت استهاي حسابي و حتي روشاز روش توان مياهميت نداشته باشد  داده رخباشد و نوع تغيير 
هايي يك سازي چنين روشو حاصل  پياده. باشدمي ها آنها مبتني بر استخراج مناطق تغيير بدون توجه به نوع روش

ها بروز خطا در در اين روش. كندرا از مناطق بدون تغيير تفكيك مي تغييريافتهمناطق  صرفاًباشد كه نقشه باينري مي
تغييرات نوع تغييرات  آشكارسازياما اگر در ). 1999لونتا و الويج ،(يار حائز اهميت است مراحل انطباق مكاني تصاوير بس

هايي كه روش ازجمله. باشد استخراج قابلهايي استفاده نمود اطالعات تغيير و نوع تغيير باشد بايد از روش موردتوجههم 
 تأثيراتبندي هاي مبتني بر طبقهروش. هستندبندي ي مبتني بر طبقههاي روشگذارند اطالعات فوق را  در اختيار مي

و نياز به تصحيح راديومتريكي را كاهش  دهد ميرا كاهش  موردمطالعهخارجي اتمسفري و محيطي بين دو تصوير 
محققان  موردتوجهبندي به تعريف حد آستانه براي آشكارسازي تغييرات بسيار هاي طبقهبه دليل عدم نياز روش. دهد مي

هاي الگوريتم صورت بههايي استوارند و يا حداقل بر مبناي چنين الگوريتم مستقيماًو بيشتر مطالعات يا  اند رفتهقرارگ
بندي با در تحقيق حاضر روش طبقه. گيرندقرار مي مورداستفادهبخشي از فرايند آشكارسازي  عنوان بهبندي ، طبقهتركيبي

ي شد و براي پايش تغييرات خط ساحلي منطقه انتخابسازي دارد هاي آشكارتوجه به امتيازهايي كه نسبت به ساير روش
هاي مختلف پردازش تصاوير انجام گرفت سپس الگوريتمجهت انجام اين روش ابتدا پيش. شود مي كاربرده به موردمطالعه

مراحل مختلف . دهد ميفلوچارت انجام مراحل تحقيق حاضر را نشان  2شكل ..شد سازي پيادهبندي بر روي تصاوير طبقه
  :   قرارداد موردبررسيتواند در پنج قسمت اصلي  انجام تحقيق را مي

 هاي مناسب جهت انجام تحقيق اخذ داده. 1

 هاي مورداستفاده پردازش تصاوير و داده پيش.2

  تهاي مختلف تشخيص تغييرا پردازش داده و اعمال الگوريتم.3

 پس پردازش نتايج.4

اي  هاي مختلف تغييرات فصلي و دوره هاي مختلف آشكارسازي تغييرات و استخراج نقشه ارزيابي نتايج حاصل از روش.5
 .خط ساحلي محدوده موردمطالعه، براي بازه زماني موردمطالعه

 
  فلوچارت مراحل تحقيق: 2شكل
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  بحث و نتايج  
 درنهايتقرار گرفت و  موردبررسياي بود در ابتدا چگونگي انتخاب تصاوير ماهوارهمرحله اول كه مربوط به اخذ و .1

 تصوير، هر رنگي تركيب براي ديگر عبارت به شدند انتخاب بندي طبقهرنگي مناسب جهت انجام عمليات  هاي تركيب
RGB كه طور همان. باشد مي اتاطالع بيشترين داراي زيرا دارد قرار اول رتبه در كه است باندي تركيب به مربوط آن 
 تركيب تصاوير  6 تا 3 هاي شكل. هستند قرمز مادون باندهاي بيشتر ، باندي هاي تركيب اين ي همه در شود، مي مالحظه
پوشش ابر بررسي و  ازلحاظالبته الزم به ذكر است كه تصاوير ابتدا . دهد ميمختلف نشان  هاي دورهمناسب را براي  رنگي
  .باشندمي تائيدمورد 

  

 
 TMحاصل از) 7،5،4(با تركيب رنگي 1988تصوير سال  :3 شكل

  

 
 +ETMحاصل از سنجنده ) 7،5،4(با تركيب رنگي 1998تصوير سال :4شكل
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 TMحاصل از سنجنده ) 7،5،4(با تركيب رنگي 2008تصوير سال  :5شكل

 

 
 OIFحاصل از سنجنده) 7،6،5(با تركيب رنگي 2015تصوير سال  :6شكل

  
در اين مرحله، ابتدا اقدام به شناسايي و حذف انواع خطاهاي موجود در : اي پردازش تصاوير ماهواره مرحله پيش.2

هاي موردمطالعه  ها كامالً بستگي به هدف پژوهش و نوع دادهپردازش از طرفي نوع پيش. اي شده استتصاوير ماهواره
اند از تصحيح راديومتريكي  پردازش تصاوير انجام شدند، عبارت تصحيحاتي كه در مرحله پيش ازجملهدر اين تحقيق . دارد

  .شود پرداخته مي ها آنو تصحيح اتمسفري كه در ادامه به بررسي 
اند  شده اي معرفي و ارائه هاي ماهواره بندي داده هاي فراواني جهت طبقه ها و الگوريتم تاكنون روش :بندي مرحله طبقه.3
هاي  اي، روش فازي و شبكه هايي همچون حداكثر احتمال، حداقل فاصله از ميانگين، روش جعبه تواند به روش مي كه

كه روش حداكثر احتمال از قابليت بسيار بااليي  دهد ميتحقيقات متعدد صورت گرفته تاكنون نشان . عصبي اشاره نمود
، )1380(پناه ، علوي)1386(زاده به مطالعات فيضي توان ميات باشد كه ازجمله اين تحقيق بندي برخوردار مي براي طبقه

شده  بندي نظارت بنابراين در تحقيق حاضر الگوريتم حداكثر احتمال، جهت انجام طبقه. اشاره نمود)  1994(ويلسون 
: و كالس شامل، د)1(هاي موجود، مطابق جدول  در تحقيق حاضر با توجه به هدف مطالعه و داده. مورداستفاده قرار گرفت
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مدت،  زيرا با آگاهي از اين دو كالس براي يك دوره طوالني. باشد مي) land( و كالس خشكي) water(كالس آب
هاي  ضمن پايش تغييرات خط ساحلي به بررسي ارتباط و همبستگي بين تغييرات خط ساحلي با تغييرات پوشش توان مي

  .دهد ميرا نشان  بندي طبقهتصاوير حاصل از نتايج ،10تا  7 هاي شكل.آبي و خشكي ذكرشده نيز پرداخت
 بنديشده در طبقه هاي تعريفمشخصات كالس :1جدول

  شرح  نام كالس
ها و دهانه ب جمع شده در تاالبآهاي مختلف و دريا باكيفيتاين كالس مربوط به محدوده آب  )water(آب

  باشدريزند ميكه به دريا مي هايي رودخانه
 هاي ساخت دستهاي مختلف منطقه، پوشش گياهي، پوشش سنگي و ها شامل خاكاين كالس  )land(خشكي

  باشد انسان مي
 
 

 
  1989بندي سال نقشه حاصل از طبقه :7 شكل

 

 
 1998بندي نهايي سال نقشه حاصل از طبقه :8شكل
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 2008بندي نهايي سال نقشه حاصل از طبقه :9شكل

 

 
  2014بندي نهايي سالنقشه حاصل از طبقه :10شكل

  
ها اقدام به ارزيابي ميزان صحت و دقت نتايج بندي تصاوير و ادغام كالس بعد از انجام طبقه :بندي ارزيابي صحت طبقه.4

براي اين كار، ابتدا ماتريس خطاي مربوط به هركدام از تصاوير . گرفته شد هاي انجام بندي شده از طبقه حاصل
هاي مختلف ارزيابي صحت، همچون دقت  شده  و سپس شاخص ،  استخراج 3و 2هاي  جدولشده مطابق  بندي طبقه

  .كاربر، دقت توليدكننده، ضريب كاپا، خطاي افزايش و خطاي كاهش محاسبه گرديدند
 ارزيابي صحت حاصل از ماتريس خطا هاي شاخصمقادير : 2جدول

 2014سال   2008سال   1998سال  1988سال  تصوير

99/0  98/0  99/0 99/0 ضريب كاپا
  

 Commissionو  Omissionماتريس خطاي : 3 جدول

  
تصاوير مربوط و  ازاينكه پس: هاي زماني موردمطالعهبررسي ميزان و نحوه تغييرات خط ساحلي دريا براي دوره.5

قرار  موردبررسي بندي طبقهاين تصاوير، نتايج  يدو دوبهبندي گرديدند، در مرحله بعد با تالقي دادن اي طبقهچندزمانه
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تا سال  1988مربوط به تغييرات پوشش اراضي در منطقه از سال    from-toاطالعات  6تا  4هاي جدول. گرفتند
مربوط به تغييرات  4تا  1و همچنين نمودارهاي   13تا  11 هاي شكلو  ها جدولبا توجه به اين . دهد ميرا نشان  2015
به بررسي  توان ميبه كمك اين اطالعات . دهد ميپوشش اراضي منطقه موردمطالعه را نشان  2015تا  1988 اي دوره

ميزان تغييرات مساحت كالس   13تا 11 هاي شكل. نيز پرداخت با يكديگرمختلف  هاي كالسارتباط بين روند تغييرات 
WATER  و مساحت كالسLAND   كه مشخص هست  طور همان. دهد ميساله را نشان  30زماني  فاصلهرا در

ولي مشخص است كه در هر دوره ميزان مساحت بيشتري از كالس  .كندروند تغييرات از الگوي خاصي پيروي نمي
WATER  به كالسLAND خط ساحلي  روي پس صورت بهگفت بيشتر تغييرات  توان مي درواقع.است شده تبديل

  .بوده است
و  WATERشده از مرحله قبل كه داراي دو كالس  حلي، تصاوير حاصلدر ادامه جهت پايش تغييرات خط سا

LAND كنيماي بررسي ميدوره صورت بهاند را شده هستند كه با يكديگر تالقي داده.  
مربوط به دو كالس به هم  مطابق   change detection تغييرات حاصل از  نقشه) 1988-1998(براي دوره اول  

 LANDبه كالس  WATERهستند كه كالس  هايي مكانسبز  هاي يكسلپدر اين شكل . اند شده حاصل11شكل
است و  شده تبديل WATERبه كالس   LAND كه كالس هايي مكانقرمز يعني  هاي پيكسلاست و  شده تبديل
) مترمربع(مربوط به درصد تغييرات ميزان مساحت 1و نمودار  4 جدول. هم مناطق بدون تغيير است رنگ سياه هاي پيكسل

شده  بندي نظارت اساس نتايج طبقه كه بر دهد ميرا نشان  LANDو  WATERايجادشده در منطقه براي دو كالس  
تر  ي دقيقتواند به بررس مي دهد ميها كه مساحت مناطق تغييريافته را نشان با توجه به اين نمودار و شكل. اند شده حاصل

كه ميزان  1988-1998هاي  شود در فاصله زماني بين سال كه مالحظه مي طوري به. وضعيت خط ساحل پرداخت
گفت  توان مياست كه  شده تبديل LANDبه كالس  WATERمساحت بيشتري از كالس  مترمربع 7082100
 .دريا پيشروي داشته است طرف بهخط ساحلي 

 
  1998-1988دوره    change detectionتصوير حاصل از  اجراي  :11شكل 
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مربوط به دو   change detection تغييرات حاصل از  نقشه) 2008 -2015(نمايش تصويري  دوره سوم  13شكل 
به كالس  WATERهستند كه كالس  هايي مكان سبزرنگ هاي پيكسلدر اين شكل .  دهد ميكالس را نشان 

LAND كه كالس ييها مكانقرمزرنگ يعني  هاي پيكسلاست و  شده تبديل LAND به كالسWATER 
مربوط به درصد تغييرات   3و نمودار  6جدول . هم مناطق بدون تغيير است رنگ سياه هاي پيكسلاست و  شده تبديل

با توجه به . دهندرا نشان مي LANDو  WATERايجادشده در منطقه براي دو كالس  ) مترمربع(ميزان مساحت
تر وضعيت خط ساحل  تواند به بررسي دقيق دهند مي ها كه مساحت مناطق تغييريافته را نشان مياين نمودار و شكل

مترمربع ميزان   5066300،  2008-2015هاي   شود در فاصله زماني بين سال كه مالحظه مي طوري به. پرداخت
 طرف بهساحل گفت  توان مياست كه بازهم  شده تبديل LANDبه كالس  WATERمساحت بيشتري از كالس 

 .پردازيممي باهمحال به بررسي و مقايسه تغييرات در سه دوره مذكور . دريا پيشروي داشته است 

 
 2008-2015دوره    change detectionتصوير حاصل از  اجراي  :13شكل 

 

منطقه ) مترمربع(مربوط به تغييرات مساحت change detection حاصل از    from‐toاطالعات  :6جدول
 2015-2008از  موردمطالعه

 Image 2015 

 
 

Image 
2008 

area WATER LAND Class Total 

WATER 1491732000 6997300 1578729300 
LAND 12063600 1654360400 1666424000 

Class Total 1503795600 1661357700 0 
Class Changes 12063600 6997300 0 
Image Difference -5066300 5066300 0 
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  منطقه موردمطالعه نسبت به تغييرات خط ساحلترين مناطق ، نقشه حساس)14(شكل

  

 
  ترين مناطق منطقه موردمطالعه نسبت به تغييرات خط ساحلنقشه حساس :15 شكل
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  ترين مناطق منطقه موردمطالعه نسبت به تغييرات خط ساحلنقشه حساس :16شكل 

  گيرينتيجه
نتيجه گرفت كه جهت پايش تغييرات خط ساحلي ،  توان مي،  بندي طبقهروش  كارگيري بهاز  شده حاصلبا توجه به نتايج 

با .باشد ميمناسبي  جهت پايش و آشكارسازي تغييرات خط ساحلي  هاي قابليتداراي  اي ماهوارهتصاوير  بندي طبقهروش 
 ي دوره هر سه در طولكه بيشترين تغييرات .باشد ميناپايدار  موردمطالعهخط ساحلي محدوده  ها يافتهتوجه به نتايج و 

بوده  اي ماسهخط ساحلي ، يا تبديل كالس آب به خشكي و اكثر در سواحل  روي پس صورت بهمورد برسي 
است در  شده تبديلمترمربع ،كالس زمين به كالس آب  1668600،) 1988-1998(اول ي دورهدر طول  كه طوري به.است

، )1988-2008(دوم  ي دورهدر طول .مترمربع كالس آب تبديل به خشكي شده است 8750700همين دوره ميزان ،
مترمربع كالس آب تبديل  260210900در همين دوره ميزان ،.است شده تبديلكالس خشكي به آب  مترمربع 6584400
 شده آب بهكالس خاك تبديل  مترمربع 6997300 ، ميزان)2008-2015(در طول دوره سوم .است شده تبديلبه خشكي 

از كل اين تغييرات نصبت خيلي كمي . است شده تبديلمتر از كالس آب به خشكي 12063600است در همين دوره ميزان
 ي محدودهكه اين تغييرات بيشتر در .خشكي بوده طرف بهتبديل كالس خشكي به آب يا پيشروي خط ساحلي  صورت به

و نيز  تصويربرداري هاي زماندليل اين تغييرات نيز بيشتر مربوط باال آمدن آب دريا در هنگام مد در . بوده ها تاالب
تغييرات .مديريت پايدار نواحي ساحلي در اين منطقه بوده است هاي زمانتوسط سا ها باتالقاين  هاي ماسهاليروبي 

بيشترين تغييرات در  كه طوري به.نطقه بوده استانساني در اين م هاي فعاليتنيز  بيشتر ناشي از  روي پس صورت به
 عامل مهم و. است ايجادشدهساحلي اين منطقه  ي محدودهو بنادري است كه در  ها اسكلهمحدوده شهر چابهار ،كنارك و 

اين محدوده ....ي ها رودخانهدر مصب  گذاري رسوبخط ساحلي اين منطقه حجم زياد  روي پسديگر در  تأثيرگذار
ساحل اين منطقه ناشي  باالآمدگي. . باشد ميساحل اين منطقه شده تكتونيك  باالآمدگيعامل ديگر كه باعث . باشد مي

اين فرايند موجب وقوع . واحد مكران است اي قاره زيرپوستهاز حركت پوسته اقيانوسي درياي عمان و فرورانش آن در 
رسوبي  هاي اليه جايي جابهنيز موجب  ها گسلو عملكرد  رسوبي جوان ساحلي شده هاي اليهگسل ،در  نتيجتاًشكستگي و 

از طريق . گيرد ميي متعدد و موازي هم صورت ها گسلرسوبي اغلب در امتداد  هاي اليه باالآمدگي. شود ميباال  طرف به
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ع اين ناحيه ساحل كنارك ، زمان شرو ي باالآمده هاي اليهموجود در  هاي صدف و ها فسيلروي  14كربن  يابي سنروش 
بر اين اساس مقدار ).1364كوثري ، (متر برآورد شده است 8/104حدود  باالآمدگي مقدار وسال قبل  30500فرايند

چون اين حركت ادامه دارد بنابراين فرايند باالآمدگي .سال اخير بوده است 30500در سال در  متر ميلي 5/3 باالآمدگي
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