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های دریایی در با استفاده از چارتساحلی  خطوطتغییرات پایش 

 استان بوشهرمدیریت نواحی ساحلی، مطالعه موردی: 

 
 3نجفی علمداریمهدی  ،2علیرضا آزموده اردالن، 1فائزه سالمی

 

 شمال واحد تهران ،، دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسالمی. کارشناس ارشد هیدروگرافی1
faezeh_salami@yahoo.com 

 

 دانشگاه تهران ،دانشکده فنیگروه مهندسی نقشه برداری، قطب مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی، استاد تمام، . 2
ardalan@ut.ac.ir 

 

 شمال واحد تهران ،انشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسالمیدانشیار، د. 3
mnajalm@yahoo.com 

 

 

 چكیده 

 هاای دریاایی ارا اه گردیاده اسا .     پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از چارتدر این تحقیق، روشی بمنظور 
بر اساس نتایج حاصل از  .گرفته اس بوشهر مورد بررسی قرار تغییرات نوار ساحلی استان بعنوان مطالعه موردی، 
 (1): اصلی ذیال دساته بنادی نماود    سه دسته توان به را می استان بوشهر مناطق ساحلیمطالعه صورت گرفته، 

کاه رییام    نواحی سااحلی  (2) ه به عنوان سواحل نسبتا پایدار،سواحلی که در آنها تغییرات چشم گیری رخ نداد
در  و( 3) ،هاا راروری اسا    های حفاظ  سواحل در آند که اجرای روشفرسایشی در آنها دارای شدت می باش

خطاو    گاذاری فرسایش و رسوبو پایش روند  امکان بررسی اس . سواحلی که تح  رسوب گذاری بودهخاتمه 
توان از مهمترین دستاوردهای روش ارا ه سواحل، را می تر و خشک و پیشروی یا پسروی خطو میزان  ساحلی،

 آورد. شده به حساب
 

 .دریا ی هایچارت رسوب، نوار ساحلی، فرسایش،تغییرات  :های كلیدی واژه

 

 مقدمه -1
دارای  ای کاه بر شمرد، بگونهمناطق ساحلی  هایمهمترین بخش توان از جملهرا می محدوده نوار ساحلی

این محدوده طرفی، از  .]3[ اس های دریا ی ات مستقیم و غیر مستقیم پدیدهناشی از اثر های خاصپیچیدگی

ای فرسایش و رسوب گذاری ساهم عماده   ،که در این میان شده، دستخوش تغییرات دالیل گوناگونهمواره به 

 نیال باه  هاای مربوطاه بارای    تغییرات خطو  سااحلی و طراحای نقشاه   پایش بر این اساس، باشند. را دارا می

، جلاوگیری از  مختلا  گیااهی و جاانوری    هایساحلی، حفاظ  منابع طبیعی و گونهمدیری  یکپارچه مناطق 

مطالعاه فرساایش منااطق    رو، از ایان باشاد.  میو در نهای  توسعه پایدار بسیار حا ز اهمی   ،مخاطرات ساحلی

اصالی  . هدف [1 ;4 ;5 ;6 ;11] و عالقه محققین مختلفی قرار گرفته اس های اخیر مورد توجه ساحلی در سال

باشاد.  های دریایی مای پایش تغییرات خطو  ساحلی با استفاده از چارت ارا ه یک روش بمنظورتحقیق حارر 

تاا عماق بیسا     انتخاب گردیده، و بر این اساس تغییرات خطو  ساحلی استان بوشهر بعنوان مطالعه موردی 
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هاای  ین منظاور ابتادا چاارت   دبا  .مورد بررسی قرار گرفته اس حدود یکصد سال  در طی یک دوره زمانیمتر 

هاای  های جدید قابل مقایسه شوند. سپس مبناهای مختلا  در چاارت  می رقومی شدند تا با چارتکاغذی قدی

قدیم و جدید یکسان شده و نقشه ها همپوشانی پیدا کردند. پس از آن خطو  ساحلی و همچنین عماق هاای   

های باا مقیااس    متر در این چارتها با یکدیگر مقایسه شد و نهایتا شش فایل رقومی در قالب نقشه 22کمتر از 

تهیه شد که در آنها محدوده های فرسایش یافته، تح  رسوب گذاری و توسعه سازه های سااحلی   1:122222

با تفاوت رنگ مشخص شده مساح  هر یک از نواحی محاسبه گردید، همچنین منحنی میزانهاای فرساایش و   

 متر محاسبه و در نقشه ها ترسیم شد. 22رسوب تا عمق کمتر از 

 

 یش تغییرات خطوط ساحلیپا -2
هاای  عکاس  ،بارداری مساتقیم  نقشاه  هاای با اساتفاده روش ی ساحل و تغییرات خط بررسی بطور معمول

در ذیال  . باشاد خاص خاود مای   ا و معایبدارای مزای ، که هر یکصورت گرفتههای ماهواره ای عکسو  ،هوا ی

 بطور خالصه جز یات هر یک بیان می شود.

به عرره اطالعات تفصیلی از جملاه توپاوگرافی و عماق سااحل و     ر این روش د :برداری مستقیمنقشه

. این گونه نقشه برداری ها نسبتاّ گران میباشند. بعاالوه اگار منطقاه قابالّ ماورد      شودپرداخته میخط ساحلی 

 باشند.ت نمیها قادر به تعیین تغییرات بلند مدنقشه برداری قرار نگرفته باشد، آن

یکه عکس های هوا ی در دسترس باشند، بررسی تغییرات خط ساحل با اساتفاده از  هنگام :عكس هوایی

عکس های هوا ی اشخاص را قادر به تجزیه و تحلیل تاریخی تغییرات می سازد. برخالف نقشه برداری زمینای،  

داده  های سنتی تجزیه و تحلیل تغییرات خط ساحل با استفاده از عکس های هوا ی عموماّ قادر باه ارا اه  روش

های سه بعدی تهیه شده توسط نقشه برداری زمینی نیستند. اگر از تکنیک های فتوگرامتری شاامل تجزیاه و   

تحلیل هم پوشانی زوج عکس های هوا ی استفاده شود، داده های سه بعدی قابل دساتیابی هساتند. باه علا      

کنون فقط در تعاداد معادودی از   اینکه فتوگرامتری سنتی فقط متکی به دستگاه های تحلیلی پیچیده اس ، تا

پرویه های مهندسی، تکنیک های سه بعدی فتاوگرامتری بارای تجزیاه تحلیال تغییارات خاط سااحل ماورد         

  [7]استفاده قرار گرفته اند.

استخراج خطو  ساحلی از طریق پاردازش تصااویر مااهواره ای اسا . در ایان روش       :ایعكس ماهواره

و قادرت تفکیاک آن و مااهواره ای کاه تصاویر را گرفتاه، فصال        دق  تشخیص خط سااحل باه ناوص تصاویر     

های پردازش تصویر بستگی دارد. به عنوان مثال گاهی خشکی های اشاباص از آب  عکسبرداری و همچنین روش

در روی تصاویر به ویژه در تصاویر ماهواره ای با تفکیک پایین یا متوسط به شکل آب کم عمق ظاهر میشاوند،  

  ]2[ی آب در نزدیکی ساحل بر دشواری استخراج دقیق خط ساحلی می افزاید.بعالوه گل آلودگ

ارا ه شود. بدین منظاور  های دریا ی چارت روشی مبتنی بر استفاده ازدر این تحقیق سعی بر آن شده که 

خاط  کیلاومتر   1222استان بوشهر با داشتن حدود  استان بوشهر بعنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده اس .

د. از آنجاا کاه   باشیکی از استانهای مهم جنوبی کشور می و بندر پارس و بنادر مهم از جمله بندر بوشهر لساح

 صنایع مختل  و به دنبال آن جمعی  به خصوص در سواحل شارقی ایان اساتان در حاال گساترش میباشاد،      

مای  در ایان منااطق    مطالعه تغییرات ساحلی کمک شایانی به مدیری  کشور جه  برنامه ریزی توسعه پایادار 

نماید. لذا مقایسه صورت گرفته از نظر جغرافیایی از محدوده مرز استان بوشاهر باا اساتان خوزساتان یعنای از      
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شروص شده و در مرز استان بوشاهر باا هرمزگاان     E12 ' 20 ˚02 "و   N32'  20˚32 "نقطه ای به مختصات 

 ختم می شود. E "10 '44 ˚02و  N "22  '10 ˚22یعنی به نقطه ای با  مختصات  

توپوگرافی مناطق جزرومدی و به ویژه خط ساحل در سواحل استان بوشهر بدس  آماده و  بر این اساس، 

با هم مقایسه شده و با استفاده از تغییرات توپوگرافی حاصله مساح  نواحی فرسایش یافته )یا رسوب گاذاری  

یرالتی با قدمتی حادود یکصاد ساال و در مقیااس     های دریا ی آدممنبع اولیه چارت شده( محاسبه شده اس .

میباشد که پوشش کاملی از سواحل استان بوشهر را ارا ه می دهاد. منباع دوم چارتهاای دریاا ی      1:302222

از همین مناطق اسا . بناابراین    1:  122222سازمان نقشه برداری کشور با عمر حداکثر ده سال و در مقیاس 

توپوگرافی مناطق ساحلی بوشهر در دو دوره زمانی مختل  و با فاصله زمانی  این دو منبع نشان دهنده ورعی 

حدود یکصدسال می باشند. علیرغم کاستی های وسیعی که به ویژه منبع اولیاه در برداش  اطالعاات داشا ،   

نکاه در  این دو منبع تنها انتخاب ها ی بودند که پوشش کاملی از خط ساحلی بوشهر را دارا بودند. با توجه به آ

چارتهای دریایی خط ساحلی با دق  باال برداشا  شاده و خطاایی در تشاخیص خاط سااحلی وجاود نادارد،         

همچنین با داشتن عمقهای دریایی امکان بررسی سه بعادی منااطق دور از سااحل نیاز وجاود دارد، باه نظار        

بناابراین در   باشاند.  میرسد این چارتها منابع خوبی برای مقایسه خطو  ساحلی و بدسا  آوردن تغییارات آن  

این تحقیق برای مقایسه  دو منبع ، ابتدا چارتهای آدمیرالتی را رقومی نموده و مقیااس، مبناای مساطحاتی و    

. با مطالعه سطوح جزرومادی ایساتگاههای هاردو    [8],[9]سیستم تصویر آنها با چارتهای منبع دوم یکسان شد

( و ساپس در  2و  1)جاداول  ن دو منباع بدسا  آمد  منبع، تطابق یا عدم تطاابق ساطوح مبناای ارتفااعی ایا     

. در حقیقا   [10]ایستگاهها ی که دارای عدم تطابق بودند مقادیر الزم جه  تصحیح عمق هاا اعماال گردیاد   

همه کارهای الزم برای تطابق این دو منبع که در نتیجه فرایند کاری دارای مبناهای یکساان شاده اناد انجاام     

ورد نظر منابع  با هم مقایسه شده و تغییرات در هر نقطه ثبا  گردیاد، کااهش    گرف . دو توپوگرافی مناطق م

عمق به معنی رسوب گذاری و افزایش آن  به معنای فرسایش در آن نقطه اس . همچنین با توجه باه خطاو    

فایل نقشاه بدسا     0ساحلی هر دو منبع، پس رف  و یا پیشرف  این خط در این دوره زمانی مشخص شده و 

با تفاوت رنگها، سه ناحیه فرسایش یافته به رنگ قرمز، تح  رسوب گذاری با رنگ سبز و توسعه ساازه   آمد که

 .های ساحلی با رنگ طوسی در آنها تعیین شده اس ، آنگاه مساح  هر کدام از نواحی محاسبه گردیده اسا  

 22و ساپس  تاا عماق     همچنین از فایل اختالف نقا  عمق دو دوره زمانی، مدل سه بعدی زمین ساخته شد 

قسامتی از نقشاه هاای     1های فرسایش و رسوب با فواصل یک متر ترسیم شده اس . شکل متر منحنی میزان

یکی از نقشه های تهیه شده را نمایش میدهد. بر اساس محاسبات انجام شده برای نقشاه   2تهیه شده و شکل 

 سانتی متر میباشد. 23ارتفاعی  RMSمترمربع و  0330مسطحاتی  RMSهای تهیه شده،
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 از لحاظ موقعیت و سطوح جزرومدی به تفكیک نقشه ها مقایسه ایستگاههای جزرومدی -1جدول

 نام ایستگاه
شماره 

 نقشه

N E 

MHHW MLHW MHLW MLLW ML 

 دقیقه درجه دقیقه درجه

 دیلم

 )سازمان(
3222 32 24 02 20 2804 2822 1802 2802 1802 

 دیلم

 یرالتی()آدم
2004 32 24 02 20 2842 1802 1812 2802 1840 

 خارک

 )سازمان(
3223 20 10 02 22 1802 1840 1812 2820 1820 

 خارک

 )آدمیرالتی(
2004 20 10 02 22 2822 1842 1812 2802 1820 

 بوشهر

 )سازمان(
3224 20 00 02 02 1802 1831 1811 2800 1821 

 بوشهر

 )آدمیرالتی(
2004 20 04 02 40 1802 2802 2802 2822 2820 

 الور

 )سازمان(
3220 20 10 01 10 1804 1830 2801 2840 1814 

 الور

 )آدمیرالتی(
2003 20 10 01 10 2822 1802 1822 280 1822 

 بردخون

 )سازمان(
3220 20 22 01 23 180 1801 2803 2840 1812 

 نخیلو

 )آدمیرالتی(
2003 22 40 01 20 282 184   182 

 خل تقین

 )سازمان(
3220 22 32 02 30 1800 1840 2800 2844 1810 

 عسلویه

 )آدمیرالتی(
2003 22 20 02 32 1802 1802 2822 2832 182 
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 نتایج مقایسه متوسط سطوح جزرومدی -2جدول

ایستگاه کشندی سازمان 

 نقشه برداری

ایستگاه 

 کشندی 

 آدمیرالتی

 محل قرار گیری
اختالف بین میانگین 

 به سانتیمترسطوح 
 نتایج

 قابل قبول 3 مشابه خارک خارک

 قابل قبول 0 مشابه الور الور

 قابل قبول 3 متفاوت نخیلو بردخون

 قابل قبول 10 متفاوت عسلویه نخل تقی

 نیاز به تصحیح نقا  عمق یابی 40 متفاوت بوشهر بوشهر

 نیاز به تصحیح نقا  عمق یابی 32 متفاوت دیلم دیلم

 
 

 

 
 

 .  نمونه قسمتی از نقشه های تهیه شده در خلیج نای بند1 شكل
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 . نمونه یكی از نقشه های تهیه شده 2 شكل

 

 

 

 نتایج  -3
های دریا ی امکان مقایسه خطو  ساحلی و نیز عمق های دریا ی را از آنجا که استفاده ار چارت

. البته هرچه مقیاس این چارتها فراهم می نماید، برای بررسی فرسایش و رسوب گذاری مناسب می باشد

های تهیه شده بدس  آمده و همچنین مقایسه نقشه نتایج عددی بزرگتر باشد موجب دق  باالتری می شود.

 حاکی از آن اس  که:

هکتار فرساایش و   0332/30210از نظر مسطحاتی در استان بوشهر در بازه زمانی حدود یکصد ساله  .1

هکتار توسعه سازه های سااحلی صاورت    240/020اده اس  وهکتار رسوب گذاری رخ د 012/1202

برابار باوده اسا .     32گرفته اس . بطور کلی میزان فرسایش سواحل نسب  به میزان رسوب گاذاری  

مهمترین عل  برقراری رییم فرسایشی احتماالً کاهش ذخیره رسوبی الزم جه  ایجاد تعادل در آنهاا  

 بوده اس .

جزیره خارک وخارکو و فرسایش کم آنها، همچنین عدم وجود  به عل  مرجانی بودن خط ساحل .2

 نقشه با دق  باال محاسبات بدون در نظر گرفتن این دو جزیره انجام شده اس .

ساله بیشترین میزان متر در بازه زمانی حدود یکصد  22از نظر ارتفاعی در این استان تا عمق  .3

محاسبات انجام شده را  3بوده اس . جدول متر  0متر و بیشترین میزان رسوب گذاری  10فرسایش 

 نمایش میدهد.
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 محاسبات كلی انجام شده به تفكیک هر نقشه -3جدول

 

 

 

همچنین مناطقی که در بازه زمانی مورد مطالعه دچار فرسایش و رسوب گذاری شده اند به تفکیک  .4

رنامه ریزی های توسعه برای هر نقشه به شرح زیر شناسایی شدند که می توان از نتایج حاصله در ب

مناطق ساحلی استفاده نمود و از ساخ  و ساز و سرمایه گذاری در مناطق  در معرض فرسایش و یا 

 در مناطق تح  رسوب گذاری بسته به نوص سازه جلوگیری نمود.

 

ای بین بندر دیلم تا بندر امام حسن فرسایش بیشتر از نواحی دیگر بوده و در خوره: 1محدوده نقشه شماره 

جن، چای، انجیرو، عبد و چیتو فرسایش زیادی دیده می شود، همچنین سواحل خور کبوتری و بندر امام 

حسن دچار فرسایش کمتری شده اند. در سواحل بین بندر امام حسن تا چاهک در خورهای کبوتری، 

بین قلعه کمرزرد، بینک و بندشکی رییم فرسایشی حاکم بوده اس . کمترین فرسایش مربو  به سواحل 

حیدر و مال خلیفه می باشد. مصب بیشتر خورها دچار جابجا ی و تغییر در عرض و پهنا بوده و در طی این 
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مناطق  فرایند فرسایش در کرانه ها رخ داده و در عوض در کرانه ها ی رسوب گذاری به وقوص پیوسته اس .

 و بندر دیلم و همچنین در نقاطی از رسوب گذاری شده شامل قسمتی از نوار ساحلی بین امام زاده عبداهلل

 خور جفیر می باشد.

 

از مال خلیفه تا گناوه رییم فرسایشی کمی وجود داشته اما از گناوه تا بندر ریگ : 2محدوده نقشه شماره 

در خور غراب و ارش و خور سلیمان فرسایش زیادی رخ داده اس . بیشترین فرسایش این منطقه در خور 

نه شور تا مصب رودخانه حله می باشد. در این محدوده نیز کرانه های بعضی خور ها هم مزین و مصب رودخا

فرسایش داشته و هم در آنها رسوب گذاری رخ داده اس . به عنوان مثال می توان از  خور کوهک و خور 

ه حالل نام برد. همچنین در مصب رودخانه حله رسوب گذاری به صورت جزایر کوچک ماسه ای نمایان شد

 اس .

 

نوار ساحلی  از رودخانه حله تا بندر بوشهر، منجمله جزایر شی  و عباسک دچار : 3محدوده نقشه شماره 

رییم فرسایشی بوده اند. بیشترین فرسایش در قسم  خلیج هلیله می باشد. سواحل پرشیب دلوار، محمد 

تر در بوشهر و جزایر شی  و رسوب گذاری بیش عامری تا بندر رستمی نیز دارای فرسایش کمی بوده اند.

 عباسک صورت گرفته اس .

 

سواحل بندر رستمی ، بندر عامری، کاری، کالت، باریکان، الور ساحلی تابخش  :4محدوده نقشه شماره 

شمالی دهانه رودخانه مند به عل  شیب زیاد به میزان کم دچار فرسایش شده اند. بیشترین فرسایش در این 

ارت در دهانه رودخانه مند و دماغه خان می باشد و نیز سواحل خور تهمادون رییم محدوده مربو  به خور زی

 فرسایشی داشته اس . 

 

سواحل این محدوده از خور بورری تا دمیگز و همچنین از بی بی خاتون تا دیر و از  :5محدوده نقشه شماره 

ل  شیب بستر و شکل سواحل کنگان تا تنبک دارای رییم فرسایشی بوده اند. در قسم  شرقی نقشه به ع

محدوده فرسایش نسب  به محدوده غربی کمتر شده اس . در بخش ها ی از سواحل بین دمیگز و جبرانی و 

 بین کنگان و دیر فرایند رسوب گذاری انجام گرفته اس .

 

ندر در این نقشه سواحل تمبک، سواحل اختر، احمدآباد، طاهری، پرک، شیرینو تا ب :6محدوده نقشه شماره 

پارس دارای رییم فرسایشی بوده اند. فرسایش در سواحل نخل تقی و عسلویه و خلیج نای بند صورت گرفته 

اما دراین سواحل در دهانه خورهای بساتین و هاله رسوب گذاری نیز مشاهده شده اس . از دماغه نای بند تا 

میزان قابل توجهی ساحل سازی  در منطقه پارس جنوبی به مرز نقشه نیز سواحل دچار فرسایش شده اند.

 صورت گرفته اس .
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  گیری نتیجه -4
در این تحقیق، روشی بمنظور پایش تغییرات خطو  ساحلی مبتنی بر استفاده از چارتهای دریایی ارا ه گردید. 

 تحقیق حاصل بر شمرد:  زعمده ذیل را بر گرفته ا و پیشنهادات توان نتایجبطور کلی، می

   گرافی بستر دریا در حد فاصل خط صفر و خط باالترین مد کامل با مقیاس بزرگ برداش  توپولزوم

 .S44 و با استاندارد مناطق ویژه 

  این برداش  باید در دوره های زمانی پنج الی ده ساله و بسته به روند نرخ فرسایش )یا رسوب

 گذاری( تکرار گردد.

 آن تکنولویی الزم بکار گرفته عمق بودن  با توجه به توپوگرافی ویژه مناطق جزرومدی و بسیار کم

 شود.

  از آنجا که رفتار جزرومد در طول سواحل متغیر اس  لزوم توسعه ایستگاههای جزرومدسنجی

 کیلومتر تجاوز ننماید. 42رروری اس ، بطوری که فاصله دو ایستگاه متوالی از 

 ناطق ساحلیبکارگیری نتایج حاصل از مطالعات فوق در برنامه ریزی های توسعه م. 
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