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چکیده
سواحل مکران اهمیت استراتژیکی زیادی دارد و طرح کالن توسعة آن به منظور بهرهبرداری از پتانسیلهای
این منطقة ساحلی در حال اجرا است؛ از این رو ،ارزیابی پایددداری سددواحل ایددن منطقدده اهمیددت زیددادی دارد و
میتواند به برنامهریزان در جهت بهرهبرداری بهتر از ایددن سددواحل کمددک کنددد .هدددا ایددن تحقید  ،ارزیددابی
تغییرات خطوط ساحلی مکران از چابهار تا گواتر در بازة زمانی  34ساله ( 1989تا  )2020است .مرز پهنددة آبددی
در سواحل ،با استفاده از دادههای ماهوارهای لندست و بهرهگیری از شاخص  NDWIاستخراج شد .تغییددرات
کمددی خطددوط سدداحلی نیددز بددا اسددتفاده از افزونددة سددامانه تحلیددل خطددوط سدداحلی ( ،)DSASدر سدده واحددد
ژئومورفولوژیکی پادگانههای دریایی ،سواحل ماسهای و سدهای ساحلی برآورد شد .نتایج نشددان مددیدهددد کدده
متوسط میزان جابهجایی ( )LRRدر همة سواحل ،حاکی از پسروی خط ساحلی بدده میددزان  0.96متددر در سددال
است ،ولی این میزان جابهجایی در هر یددک از واحدددهای ژئومورفولددوژیکی متفدداوت اسددت؛ بدده گونددهای کدده
تغییرات خطوط ساحلی در سدهای ساحلی  ،2.75در سواحل ماسهای  0.11و در پادگانههای دریددایی  0.03متددر
در سال است .همچنین نتایج نشان میدهد که پایداری خط ساحلی در طول دورة مورد مطالعه ،در پادگانددههددای
دریایی بیش از سایر واحدها است و میتوان گفت علت آن ،مقاومت بیشتر واحدهای مارنی و ماسددهسددن ی در
برابر فرسایش نسبت به سایر واحدهای ژئومورفولوژی است .در کنار آن ،بیشترین میزان تغییددرات در سدددهای
ساحلی و دهانة ورودی رودخانهها به دریا مشاهده میشود و این تغییددرات شدددید ،تددابعی از طغیانهددای فیددلی
رودخانههای باهو کالت ،زیردان و شور ،و ورود حجم زیادی از آب این دو رودخانه به خط ساحلی و تخریب
این خط و بازسازی مجدد آن توسط امواج و جریانهای موازی ساحل اسددت .عددالوه بددر تددیریر عوامددل طبیعددی،
تغییرات خطوط ساحلی در هر یک از واحدهای ژئومورفولوژیکی تابعی از فعالیتهای گسترة انسددانی در ایددن
منطقه است .برآوردهای تغییرات خطوط سدداحلی در ده و بیسددت سددال آتددی در مجدداورت برخددی از سددازههددای
ساحلی ،نشاندهندة فرسایش و رسوبگذاری بیش از روند طبیعی است و این امر در آینده میتواند در بهددره-
برداری از این سازهها تیریر منفی بر جای ب ذارد.
واژگان کلیدی :پایش خطوط ساحلی ،پایداری خطوط ساحلی ، DSAS ،چابهار ،مکران.
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1د مقدمه
خطوط ساحلی به عنوان خط تماس زمین و بدن ة آب تعری ف میش ود )  ( Klein and Lichter, 2006و از لح ا
طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی اهمیت استراتژیکی دارد .یکی از مهمترین ویژگیهای مناطق س احلی ،پوی ایی آن اس ت
) .)Winarso and Budhiman, 2001این پویایی ،پیشرویها و پسرویهایی در خطوط س احلی ب ه هم راه دارد و ب ه
فرسایش و رسوبگذاری در مناطق ساحلی منجر میشود .تغییرات خطوط ساحلی ،تهدیدی برای سازههای س احلی و از
بین رفتن خاک و عناصر خاکی و سنگی به شمار میرود .منطقة مورد مطالعة این تحقیق در سواحل جنوب شرق مکران
و حد فاصل چابهار و خلیج گواتر قرار دارد .این منطقه ،امروزه اهمیت استراتژیک بس یار خاص ی دارد و وج ود بن در
چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی و یکی از قطبهای توسعة اقتصادی جنوب شرق ایران به همراه بنادر صیادی مهم ی
مانند تیس ،بریس ،پسابندر و گواتر ،اهمیت بسیار زیاد این منطقه را نشان میدهد .توسعه در این منطقه ،توسعة دریا پایه
است؛ از این رو ،استقرار حجم زیاد تأسیسات ساحلی در این منطقه ،ضرورت پایش و بررسی تغییرات خطوط ساحلی را
بیش از پیش نمایان میسازد .عوامل متعددی بر تغییر شکل خطوط ساحلی این منطقه تأثیر میگذارند ک ه میت وان ب ه
فرآیندهای ائوستاتیکی ،ایزوستازی و فرایندهای مورفودینامیکی دریایی همانند جریانهای دریایی ،جزر و م د ،نی روی
باد و موج از طریق حمل ،فرسایش و رسوبگذاری اشاره کرد که میتواند به تحول ،پیشروی و پسروی خطه ای
ساحلی این منطقه منجر شود .در کنار این موارد ،تأثیر رویدادهای مخرب طبیعی طوفانه ای ح ارهای همانن د گون و
) (Salehipour et al, 2010و فت در سال  ،1386همچنین بارشهای سنگین و سیالبهای مخرب در این منطقه را نی ز
نمیتوان نادیده گرفت.
عالوه بر فرایندهای طبیعی ،افزایش فعالیتهای انسانی در سه دهة گذشته نیز تأثیر زیادی بر پهنة ساحلی داشتهاست.
احداث و اجرای طرح توسعة بندر چابهار و سایر بنادر این منطقه از جمله تیس ،رمین ،بریس ،پسابندر و گواتر ،در کنار
پروژههای پرورش میگو در این منطقه از عوامل تأثیرگذار بر تغییرات و تحوالت خطوط ساحلی در این منطقه محسوب
میشود؛ از این رو ،توسعة این منطقه زمانی امکانپذیر خواهد بود که از پایداری سواحل در این مناطق اطمینان حاص ل
شود و با بررسی اسناد و مدارک موجود از جمله تصاویر ماهوارهای ،تغییرات خطوط س احلی بررس ی ش ود .ای ن ام ر
میتواند نقاط آسیبپذیر و مناطق مناسب را برای توسعة سواحل در اختیار برنامهریزان محیطی قرار دهد و زمینة توسعة
پایدار را در این مناطق فراهم کند .در تغییرات خطوط ساحلی ،عوامل طبیعی متعددی تأثیر دارن د؛ همانن د فراین دهای
مورفودینامیکی دریا و خشکی و عوامل انسانی ))Daru, 2014 & Valaouris et al, 2014؛ از ای ن رو ،پ ایش منطق ة
ساحلی و بررسی پیشروی و پسروی آن ،در حفاظت از محیط زیست ساحلی اهمیت زیادی دارد ( Nassar et al, 2018

&  .(Dellepiane et al, 2004 & Tiercelinc et al, 1998این بررسیها به مطالعة بلند مدت و کوت اه م دت می زان
تغییرات خطوط ساحلی نیازمند است که با استفاده از اسناد موجود از جمله نقشههای توپوگرافی ،عکسه ای ه وایی و
تصاویر ماهوارهای صورت میگیرد ( . (Thomas et al, 2010 & Nofal and Abboud, 2019یکی از روشهای بررسی
و پایش تغییرات خطوط ساحلی در یک منطقه در بازة زمانی بلند مدت ،استفاده از تکنیکه ای س نجش از دور اس ت
) )Abou Samr and Ali, 2018و مبنای این بررسیها ،استفاده از تصاویر ماهوارهای و تجزیه و تحلیل تغییرات طیف ی،
مکانی و زمانی این تصاویر است ) .)El-Asmar and Hereher, 2011در بررسی و پایش تغییرات خط وط س احلی ،از
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ابزارهای متعددی استفاده میشود و یکی از این ابزارها که امروزه در سراسر جهان به صورت ف راوان از آن اس تفاده
میشود افزونه سامانة تحلیل رقومی خطوط ساحلی 1یا  DSASاست.
 Baigو همکاران ( )2020به کمک تصاویر ماهوارهای در بازههای زم انی  2011 ،2001 ،1991و  2018م یالدی و ب ا
استفاده از افزونة  ،DSASتغییرات خطوط ساحلی را در امتداد شهرهای ساحلی آندرا پرادش 2بررسی کردند .آنها خ ط
ساحلی فرسایشیافته را به پنج منطقه از زیاد به کم تقسیمبندی کردند و نتایج نشان داد که در این منطق ه ،ح دود 46.5

کیلومتر پسروی ثبت شدهاست Murali .و همکاران ( )2015با استفاده از تصاویر ماهوارهای و ابزار  ،DSASتغیی رات
خطوط ساحلی اودیشا 3در هند را مطالعه کردند Tsokos .و همکاران ( )2018از سه تکنیک س نجش از دور ب ه منو ور
تعیین میزان جابهجایی خطوط ساحلی در طول بخشی از خلیج کورینس 4یونان اس تفاده کردن د Natesan .و همک اران
( )2015تغییرات خطوط ساحلی را در طول سواحل تامیل نادو 5هند با استفاده از تصاویر ماهوارهای ETM ،TM ،MSS

و  OLIلندست و ابزار  DSASارزیابی کردند )2014( Vassilakis and Papadopoulou-Vrynioti .نیز ب ر اس اس
تکنیکهای متعدد ،تغییرات خط ساحلی را در طول ساحل ایستایا 6یونان بررسی کردند Aedla .و همک اران ( )2015در
بررسی تغییرات خطوط ساحلی ،از روش یکسانسازی هیستوگرام 7و تکنیکهای آس تانهگ ذاری تطبیق ی 8ب ه هم راه
 DSASاستفاده کردند .همچنین  ،)2020( Abou Samr and Aliتغییرات خطوط ساحلی را در چهار منطق ه از دلت ای
رود نیل ارزیابی کردند.
در زمینة بررسی تغییرات خطوط ساحلی در ایران ،مطالعات متعددی انجام شدهاست؛ از آن جمله میتوان به مطالعهای
که در جنوب شرق دریای خزر انجام شد ،اشاره کرد که در آن  ،)1399( Barghamadiجنوب شرق دریای کاسپین که
شامل خلیج گرگان ،الگون و گمیشان واقع در مرز شمال شرقی ایران و ترکمنستان را به کمک افزونة  DSASدر بازة
زمانی سالهای  1987 ،1998 ،2011 ،2019و  ،1975با تصویرهای ماهوارهای لندست بررسی کردند .نت ایج پ ژوهش آنه ا
بیانگر آن است که در سالهای  1998و  2011میالدی ،بیشترین میزان تغییرات خطوط ساحلی در سد ساحلی آش وراده و
میانکاله روی دادهاست Shayan .و همکاران ( )1399در حد فاصل سالهای  1956تا  ،2017به بررسی تغیی رات خط وط
ساحلی دلتاهای هراز ،بابلرود و تالر با استفاده از  DSASپرداختند و میزان پیشروی و پسروی خط ساحلی را در دلتای
هراز برابر  - 0/17متر ،محدودة بابلرود برابر  +0/05متر و ب رای مح دودة ت االر براب ر  + 0/16مت ر ب رآورد کردن د.
 Hajikarimiو همکاران ( ،)1399تغییرات خطوط ساحلی را در ساحل گرگانرود بررسی کردند .یافت هه ای پ ژوهش
آنها نشان داد که در منطقة مورد مطالعه ،پیشروی و پسروی بیشتر تحتتأثیر نوسان آب دریا بودهاست؛ به نح وی ک ه
در بازة زمانی ( 2008تا  2017میالدی) ،بیشترین پسروی خط س احلی را میت وان مش اهده ک رد Lajimi .و همک اران
( ،)1393بخشی از خطوط ساحل جنوبی جزیرة قشم را با استفاده از افزونة  DSASدر بازة زم انی  53س اله در س الهای
( 2000 ،1982 ،1956و  )2009میالدی بررسی کردند و میزان تغییرات خطوط ساحلی به مقدار  0.18 ،0.68و  037متر بر سال
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به دست آمد Ahmadi .و همکاران ( ، )1393روند تغییرات خطوط ساحلی را در حد فاصل س الهای  1987ت ا  2006در
بندر دیر بررسی کردند و بیشترین میزان تغییر خط ساحلی ،در حدود  2829متر ب ود Yamani .و همک اران ( )1392ب ا
استفاده از روش تحلیل نیمرخهای متساویالبعد ،تغییرات خطوط ساحلی را در دلتای سفید رود بررس ی کردن د و نت ایج
نشان داد که بیشتر تغییرات در دلتای سفید رود ،به واسطة حمل رسوبات رودخانة سفید رود است.
هدف تحقیق حاضر ،بررسی تغییرات خطوط ساحلی از چابهار تا گواتر در حد فاصل سالهای  1989تا  2020است .در
این تحقیق با تقسیم منطقة مورد مطالعه به سه واحد ژئومورفولوژیکی پادگانههای دریایی ،س واحل ماس های و س دهای
ساحلی ،میزان و روند تغییرات خطوط ساحلی در هر یک از این واحدها بررسی شد تا میزان پایداری هر ی ک از آنه ا
ارزیابی و پهنههای مناسب برای توسعة آتی پیشنهاد شود .عالوه ب ر آن ،رون د آت ی تغیی رات در من اطق حس اس و
استراتژیک این منطقه در برخی از بنادر مهم آن ،در بازههای ده و بیست سال آینده نیز ارزیابی شد.
2د منطقة مورد مطالعه
منطقة مورد مطالعه در حد فاصل خلیج چابهار تا خلیج گواتر ،از نور  )1355( Nabaviدر واحد مشرق و جنوب شرق
ایران و در زون مکران قرار دارد (شکل  .)1ناحیة فرو رانش مکران ،در قسمت شمال باختری اقیانوس هند در اثر ف رو
رانش صفحة اقیانوسی عمان به زیر صفحة قارهای ایران تشکیل شد .پیچیدگیهایی که در سواحل مک ران وج ود دارد،
جریانهای دریایی ،فرآیندهای ائوستاتیکی و فرسایشهای ساحلی این منطقه را تحتتأثیر خود قرار میدهد.

شکل  .1محدودة منطقة مورد مطالعه در  :Aایران :B ،دریای عمان و  :Cموقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه (خط سبز :خط ساحل)
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نوسانات سطح آب دریاهای آزاد (استاتیک) ،تغییرات تکتونیکی و حرکات تعادلی گسلها در ای ن منطق ه باع
شده است که تاریخ تکتونیکی این منطقه به خصوص در سواحل دریای عمان بسیار پیچیده باشد و نتیجة نهایی این گونه
حرکتها ،باال آمدن زمینها و ایجاد پادگانههای دریایی ،1سواحل ماسهای 2و سدهای س احلی 3اس ت ک ه در س واحل
مکران گسترش زیادی یافتهاند .پادگانههای دریایی تقریباً افقی است و گاهی شیب کمی (در ح دود  15درج ه) دارد.
پادگانههای مورد مطالعه در این تحقیق شامل پادگانههای دریایی چابهار ،لیپار ،بریس ،پسابندر و گواتر است (شکلB 2

و  .)Dواحدهای مورد بح

در این منطقه از ماسهسنگهای سست ،دانه ریز تا دانه درشت تشکیل شدهاس ت .افقه ای

مارنی و سیلتستون نیز در آن مشاهده میشود که ضخامت آن به طور جانبی تغییر میکند .در منطقة پسابندر ،ب ریس و
گواتر ،سنگشناسی این پادگانهها شامل کنگلومرای آهکی ،آهکهای ص دفدار ،گلس نگ و س یلت اس تون اس ت
(.)Samadian and Jafarian,1995
واحد ژئومورفولوژی دیگر در محدودة مورد مطالعه ،سدهای ساحلی 4است .اصطالح سد برای بیان خصوصیات یک
ساحل ،جزیرة سدی یا اسپیت به کار گرفته میشود و بیانگر اشکالی است که در نتیجة رسوبگذاری شکل گرفته و
رسوبات آنها از ماسه تا قلوه سنگ است و همیشه باالتر از سطح مد دریا قرار میگیرد .سد ساحلی ،جزای ر س دی و
اسپیتهای سدی به موازات خط ساحلی امتداد یافته ،ولی به دلیل وجود الگون ،خ ور یا خلیج از س احل اص لی ج دا
شدهاند .یک سد ممکن است از طریق یک دهانة ورودی به صورت رشته ای از سدها از یکدیگر جدا شوند .دهانههای
ورودی اجازه می دهند که آب دریا در زمان جزر و مد به سمت دریا و خشکی وارد ش ود .جزای ر س دی ،یک ی از
لندفرمهای ساحلی و نوعی از تپههای ماسهای است که به وسیلة فعالیت موج و جزر و مد به موازات خشکیه ا تش کیل
میشود .این جزایر سدی اغلب به صورت رشتهای (زنجیر) شکل گرفتهاند .در مقابل ،اسپیتها از یک طرف به خشکی
متصل است و عامل شکلدهنده آنها ،جریانهای موازی ساحل و رانههای امتداد ساحل است؛ از این رو ،با جزایر س دی
تفاوت دارند ( .)Daniels, 1999در شرق خلیج چابهار دو اسپیت ساحلی وجود دارد که یکی از آنها در دهانة رودخانة
شور و دیگری در شمال بندر تیس قرار دارد و روند آنها شمالی و جنوبی است و پهنههای جزر و مدی پشت این سدها
را از دریا جدا میکند .در گذشته در شمال خلیج چابهار و در مصب رودخانة پارک نیز اسپیت و خ ور م رتبط ب ا آن
وجود داشت که از سال  2000پس از احداث بند خاکی بر روی این رودخانه که ب ه جل وگیری از ورود س یالبهای
مخرب به خط ساحلی این منطقه منجر شد به تدریج دهانة خور بسته و منطقه به یک ساحل ماسهای تبدیل شد (ش کل،
َ .)2Aدر خلیج گواتر و در سواحل ایران ،سه جزیرة سدی در دهانة رودخانههای زیردان و باهوکالت ق رار دارد ک ه
پهنههای جزر و مدی را از دریا جدا میکند (شکل  .)2Eعالوه بر آن ،سواحل ماسهای منطقة مورد مطالعه شامل س احل
ماسهای پارک ،بندر چابهار ،لیپار ،کچو به بریس ،بریس به پشات و دو منطقه در شمال پسابندر و شرق روستای گواتر
است.

1

Marine Terrace
Coastal Beach
3
Barrier
4
Coastal Bar
2
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شکل  :2واحدهای ژئومورفولوژی ساحلی در منطقة  :Aخلیج چابهار :B ،چابهار تا لیپار :C ،کچو به بریس :D،بریس و پسابندر و  :Eشمال خلیج
گواتر

3د مواد و روش
هدف این مطالعه ،بررسی تغییرات خطوط ساحلی منطقة مورد و ارزیابی میزان تغییرات آن در بازة زمانی س اله ای
 1989تا  2020است؛ از این رو ،تغییرات خطوط ساحلی از طریق پایش خطوط ساحلی در بازة زم انی م ورد مطالع ه ب ا
استفاده از دادههای ماهوارهای لندست  TMبرای سالهای  1995 ،1989و  𝐸𝑇𝑀+ ،2010برای سال  2001و  OLIب رای
سالهای  2015و  2020انجام شد .در ابتدا تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری بر روی تصاویر ماهوارهای انج ام ش د ت ا
تأثیر پارامترهای اتمسفری موجود بر روی این تصاویر کاهش یابد .در ادامه ،بازة مقادیر تصاویر ماهوارهای بین صفر تا
یک نرمال شد .برای استخراج خطوط ساحلی در منطقة مورد مطالعه نیز از شاخصهای طیفی مربوط به محیطهایی آب ی
شامل  NDMI ،NDWI2 ،MNDWI ،AWEI2 ،AWEIو  WRIاستفاده و بهترین شاخص برای استخراج پهنة آبی
6
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انتخاب شد .پس از استخراج خطوط ساحلی از تصاویر ماهوارهای به منوور مطالعة بهتر تغییرات این خطوط ،منطقة مورد
مطالعه از لحا ژئومورفولوژیکی به سه بخش سواحل ماسهای ،سدهای ساحلی و پادگان هه ای دری ایی تقس یمبن دی و
مطالعات به صورت مجزا بر روی آن انجام شد .خطوط ساحلی استخراج شده در مرحلة قبل ،به نرماف زار  DSASوارد و
تغییرات خطوط ساحلی در این سامانه که افزونهای در نرمافزار  ArcGISاست محاسبه شد .این افزونه ،آمار می زان
تغییرات را برای یک سری از دادههای بردار خط ساحلی محاسبه و با استفاده از فاصلة هر نقطة اندازهگیری شده تا خ ط
مبنا و تاریخ خطوط ساحلی استخراج شده ،میزان تغییرات خطوط ساحلی را مشخص کرد .خط مبنا ،1به فاصلة  500مت ری
از خط ساحلی تهیه شد .طول خطوط ساحلی مورد بررسی در سدهای ساحلی در حدود  69/5کیلومتر ،سواحل ماس های در
حدود  68/9کیلومتر و در پادگانههای دریایی در حدود  77کیلومتر است .به منوور دقت بیشتر مطالعه ،فاصلة ترانسکت-
ها  100متر در نو ر گرفت ه ش د .در ای ن مطالع ه از ش اخصهای می زان نقط ه پای انی ( ،2)ERPمی زان رگرس یون
خطی ،)LRR(3میزان جابهجایی خط ساحلی )NSM(4و متوسط تغییر خطوط س احلی )SCE(5ب رای ارزی ابی خط وط
ساحلی استفاده و دالیل تفاوت تغییرات ارزیابی شد .عالوه بر تحلیل این تغییرات ،پیشبینی تغییرات خطوط س احلی در
ده و بیست سال آینده در مناطقی که از لحا توسعهای اهمیت زیادی دارند ،بررسی شد.

داده های ماهوا ره ای

)Landsat8(2015 , 2020

)Landsat7(2001

) 1995 ،1989و Landsat5( 2010

تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری

شاخص  NDWIو استخراج خطوط ساحلی

اجرای مدل  DSASو ساخت ترانسکت  100متری

اجرای محاسبات آماری تغییرات خطوط ساحلی

LRR

EPR

SCE

NSM

تغییرات خطوط ساحلی در واحد های ژئومورفولوژی

نمودار  :1فلوچارت روششناسی تحقی
1

Baseline
End Point Rate
3
Linear Regression Rate
4
Net Shoreline Movement
5
Shoreline Change Envelope
2
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4د یافتهها (نتایج)
4د1د استخراج خطوط ساحلی
در ابتدا به منوور تعیین شاخص بهینه برای استخراج خط وط س احلی ،مجموع های از ش اخصهای طیف ی تفکی ک
مح دودهه ای آب ی ش امل  NDWI ،NDMI ،NDWI2 ،MNDWI ،AWEI2 ،AWEIو  WRIدر ن رماف زار
 ENVI5.3بررسی شد تا از بین آنها بهترین شاخص طیفی انتخاب شود .مقادیر ضرایب کاپا ،1صحت کل ی ،2ص حت
کاربر 3و صحت تولیدکننده ،4برای همة شاخصهای طیفی محاسبه شد و نتایج نشان داد که شاخص  NDWIبا فرم ول
 ،1بهترین عملکرد را در بین شاخصهای طیفی به خود اختصاص دادهاست و از آن ب ه عن وان ش اخص طیف ی ب رای
تفکیک خطوط ساحلی استفاده شد:
𝑅𝐼𝑁𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛−

𝑅𝐼𝑁NDWI= 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+
جدول  :1خطاهای محاسبهشدة شاخصهای طیفی در منطقة مورد مطالعه

صحت تولید

صحت کاربر

صحت کلی

ضریب کاپا

شاخص طیفی

70/88

62/47

64/11

0/282

AWEI

99/24

97/76

98/48

0/96

AWEI2

100

97/31

98/61

0/97

MNDWI

100

96/99

98/44

0/96

MNDWI2

98/34

66/25

74/09

0/48

NDMI

100

97/71

98/82

0/97

NDWI

99/79

97/97

98/8

0/97

WRI

از آنجایی که منطقة مورد مطالعه در دو سین اطالعاتی قرار گرفتهاس ت ،ای ن ش اخص طیف ی  NDWIدر ه ر دو
تصویر و در بازههای زمانی برای منطقة چابهار (شکل  )3و منطقة پسابندر (شکل  )4محاس به ش د .ب ا آس تانهگ ذاری
تصاویر  NDWIدر نرمافزار  ،ENVI 5.3خطوط ساحلی برای هر سال استخراج و به فایل برداری تبدیل شد و تغییرات
آنها در حد فاصل سالهای  1989تا  2020بررسی شد (شکل  5و .)6

6

Kappa Coefficient
Overall Accuracy
8
User Accuracy
9
product Accuracy
7
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شکل  :3شاخص طیفی  NDWIدر منطقة حد فاصل چابهار تا بندر بریس در سالهای 2001:C ،1995 :B ،1989 :A
 2015 :E ،2009 :Dو 2020: F

شکل  :4شاخص طیفی  NDWIدر منطقة حد فاصل بندر بریس تا گواتر در سالهای2001:C ،51995 :B ،1989 :A
 2015 :E ،2010 :Dو 2020: F
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شکل :5تغییرات خطوط ساحلی در حد فاصل سالهای  1989تا  2020؛  : Aخلیج چابهار : B ،بندر چابهار :C ،حد فاصل رمین تا لیپار :D ،حد فاصل
کچو تا بریس و  :Eحد فاصل کچو تا بریس
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شکل  :6تغییرات خطوط ساحلی در حد فاصل سالهای  1989تا 2020؛  :Aبندر بریس  :Bبریس تا پشات :C ،پسابندر و  :Dشمال خلیج گواتر

4د2د جابهجایی خط ساحلی در سواحل ماسهای ( 1989تا )2020
در ساحل شمال چابهار در حد فاصل آب شیرینکن این شهر تا خور شور پهنه ،ساحل ماسهای به طول ح دود 7700

متر وجود دارد .در گذشته در حد فاصل سالهای  1989تا  ،2000در بخش شرقی این منطقه یک سد ساحلی ماسهای فع ال
وجود داشت که هر ساله به وسیلة سیالبهای ناشی از رودخانة پارک ،تغییراتی را در این منطقه به وج ود م یآورد و
دهانة این خور عمدتاً در تعامل با آب دریا قرار داشت .از سال  2000به بعد برای کنترل سیالب این رودخان ه ،ب ر روی
11
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آن بند خاکی در شمال جادة چابهار به کنارک احداث شد .از این زمان به بعد به دلیل کاهش ورودی آب رودخان ه و
تأثیر کمتر این رودخانه بر دهانة خور پارک ،به تدریج دهانة این خور بسته شد و خط ساحلی آن به یک ساحل ماس ه-
ای پایدار تبدیل شد .مقادیر  ،LRRنشاندهندة پیشروی خط ساحلی در این منطقه به میزان  1/24متر در سال است .ه ر
چند در بخشی از منطقة مورد مطالعه پسرویهایی مشاهده میشود ،ولی روند غالب ،پیشروی خط ساحلی است .میت وان
احداث آب شیرینکن و موج شکن را در این منطقه ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر این پیشروی دانست که زمینة تشدید
رسوبگذاری را در آن فراهم کردهاست (شکل . (7A
در حد فاصل سالهای  1989تا  ،2020به دلیل گسترش بندر شهید رجایی چابهار تغییر عم دهای در خط وط س احلی
ایجاد شد و نتیجة آن ،پیشروی خطوط ساحلی در این منطقه است که در بیشترین قسمت خود ،این تغییرات به ص ورت
پیشروی خط ساحلی به میزان  2714متر به واسطة توسعة بندر شهید بهشتی مشاهده میشود ،ولی در برخی از من اطق ب ه
خصوص در حد فاصل اسکلة شهید بهشتی تا اسکلة صیادی چابهار که تحتتأثیر ساخت و سازهای خط ساحلی نیس تند،
پسروی این خط ساحلی دیده میشود .به منوور بررسی بهتر تغییرات خطوط ساحلی بندر چابهار که تحتت أثیر س اخت
ساز قرار نگرفتهاند ،میزان پیشروی ناشی از توسعة این دو بندر حذف شد و نتیجه نشان داد که در ای ن بخ ش از خ ط
ساحل ماسهای ،فرسایش روی داده است و میزان حداکثر این پسروی با توجه به  NSMآن در حدود  31/36متر اس ت
که میتواند تحتتأثیر کاهش قدرت جریانهای موازی ساحل و کاهش آورد رسوب در منطقه باشد که روند فرسایش
خط ساحلی را در این بخش از ساحل تشدید کردهاست (شکل .)7B
در شرق خلیج چابهار و در منطقة لیپار نیز بررسیها بیانگر روند غالب پیشروی خط ساحلی در دورة م ورد مطالع ه
است .هر چند میزان پیشروی در این منطقه نسبت به سایر مناطق کم است ،ولی حداکثر پیشروی با توجه به  NSMآن
در حدود  37/1متر است .میانگین میزان پیشروی در طول دورة مورد مطالعه با توجه به  0/36 ،LRRمتر در س ال اس ت
که این میزان جابهجایی ،عدد کمی به نور میرسد و تقریباً نشانة پایداری این منطقه است .میتوان گفت یکی از دالیل
این پایداری و تشدید رسوبگذاری در این منطقه ،ایجاد بند خاکی بر روی رودخانة لیپار اس ت .در گذش ته رودخان ة
لیپار پس از گذر از دشت لیپار ،سیالبهای خود را از محل کنونی ساحل ماسهای این رودخانه به دریا تخلی ه میک رد،
ولی احداث این بند سبب شد تخریب و فرسایش خط ساحلی به واسطة کنترل سیالبهای منطقة مورد مطالع ه ک اهش
یابد و روند رسوبگذاری تشدید شود (شکل .)7 B
منطقة ساحلی بریس ،ساحلی ماسهای است که در حد فاصل کچو ت ا بن در ب ریس ق رار دارد و ط ول آن ب ه 35/5

کیلومتر میرسد .مقادیر  LRRنشان میدهد که میانگین میزان جابهجایی و پیشروی در این منطقه ،در حدود  0/46مت ر
در سال است که عدد بسیار کمی را نشان میدهد و از پایداری خط ساحلی در این منطقه حکایت دارد ،ولی نکت های را
که باید در این منطقه مد نور قرار داد ،تأثیر احداث بندر بریس و تجمع رسوبات در بخ ش ش مالی ای ن بن در اس ت.
همانطور که شاخص  SCEنشان میدهد ،تجمع رسوب در این منطقه به پیشروی خط ساحلی به میزان حداکثر  393متر
در حد فاصل سالهای  1989تا  2020منجر شدهاست .از آنجایی که بخش کوچکی از منطقه تحتتأثیر این رسوبگذاری
شدید قرار گرفتهاست ،برای بررسی بهتر روند طبیعی تغییرات در منطقة مورد مطالع ه ،مج دداً ب دون در نو ر گ رفتن
رسوبگذاری بندر بریس ،سایر بخشهای خط ساحلی نیز بررسی شد .نتایج به دست آمده مجدداً نشانة پای داری منطق ة
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مورد مطالعه است؛ زیرا شاخص  LRRپیشروی در حدود  0/14در سال است و این امر پایداری خط ساحلی و تغیی رات
بسیار جزئی با روند پیشروی در خط ساحلی را نشان میدهد (شکل .)8A
سواحل ماسهای حد فاصل بین بندر بریس تا پادگانة پسابندر در غرب روستای پشات ،به طول تقریبی  13/5کیلومتر
است .برآوردهای صورت گرفته با توجه به شاخص  ،LRRنشاندهندة پسروی خط ساحلی به میزان ح دود  0/11مت ر
در سال است و پایداری نسبی خط ساحلی را در منطقة مورد مطالعه نشان میدهد .هر چند با توجه ب ه ش اخص ،NSM
پیشروی محدودی حداکثر  32/5متر در برخی مناطق مشاهده میشود ،ولی روند غالب این منطقه پسروی تدریجی و
کم در کل منطقه است و در برخی نقاط نیز شاهد فرسایشی در حدود  33متر در حد فاصل سالهای  1989تا  2020است.
در این منطقه ،شواهدی از فعالیتهای انسانی مشاهده نمیشود و میتوان گفت یکی از دالیل پایداری نسبی این منطق ه،
عدم بهرهبرداری از آن و عدم ورود رودخانه به این بخش از خط ساحلی است (شکل .)8B
نتایج  LRRنشان میدهد که میانگین جابهجایی خط ساحلی در حد فاصل سالهای  1989تا  2020در شمال پس ابندر،
به صورت پسروی خط ساحلی و به میزان  0/83متر در سال است .حداکثر پسروی ثبت شده در این بخش از خط ساحلی
با توجه به نتایج  ،SCEدر حدود  114متر است .یکی از دالیل پسروی خط ساحلی در این منطقه ،احداث موجش کن در
این منطقه است که مانع از جابهجایی رسوب از بخش شمالی به جنوبی میشود و زمینه را برای فرسایش بیش تر بخ ش
جنوبی اسکله توسط امواج به وجود آوردهاست .در شرق روستای گواتر نیز بخشی از خط س احلی ب ه ص ورت س احل
ماسهای به طول  1115متر وجود دارد .بررسیهای انجام شده بیانگر این است که خط ساحلی در این منطقه به طور غالب
در حال پسروی است ،ولی مقدار آن در حدود  0/55متر در سال برآورد میش ود .ح داکثر می زان پ سروی در ای ن
منطقه ،در حدود  54متر محاسبه شدهاست (شکل .)8B
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صالحیپور میالنی و اسکندری

جدول  :2تغییرات سواحل ماسهای منطقة مورد مطالعه (اعداد منفی در میان ین معادل پسروی)

شاخص

دامنددددددددة پارک

چابهار

تغییرات
پیش

روی

3/93

52/35

چابهددددار لیپار

بدددددریس بریس

پشدددات -پسابندر

بدددددددون

بدددددددون

بریس

بندر

بندر

1/6

0/95

0/78

13/44

1/11

گواتر

-

1/19

LRR
متر بر سال

حداکثر
پس

روی

-

1/74

1/47

0/66

2/29

2/29

1/27

3/3

0/09

حداکثر
میانگین

 EPRمتر بر سال

پیش

روی

1/24

8/24

-0/05

0/36

0/14

0/46

-0/11

-0/83

-0/55

3/95

77/07

2/14

1/29

2/6

11/51

1/16

0/62

0/01

حداکثر
پس

روی

-

0/9

0/9

0/66

3/41

3/41

1/21

2/85

0/85

حداکثر
میانگین

NSM
(متر در طول  31سال)

پیش

روی

1/20

11/57

0/16

0/51

0/15

0/43

-0/06

-0/85

21/8

2670/35

74/2

37/1

70/1

392/65

32/5

21/14

-0/5
0/29

حداکثر
پس

روی

-

31/36

31/36

13/57

116/32

116/32

33/96

97/79

23/81

حداکثر
میانگین

SCE
(متر در طول  31سال)

پیش

روی

37/33

46/44

216/34

17/45

5/33

68/14

-1/73

-29/42

26/88

53/2

13/17

15/1

13/82

13/82

1/35

6/61

-14/3
14/83

حداکثر
پس

روی

121/8

609/7

174/3

53/03

158/18

393/18

70/97

114/2

54/4

حداکثر
میانگین

-54/3

-447/6

-52/41

-29/09

-56/72

-64/53

-27/93

-39/33

28/88
-

4د3د جابهجایی خط ساحلی در سدهای ساحلی ( 1386تا )2020
در منطقة مورد مطالعه و در شرق خلیج چابهار ،دو اسپیت وجود دارد که یکی از آنه ا در دهان ة رودخان ة ش ور و
دیگری در شمال بندر تیس قرار دارد و روند آنها شمالی و جنوبی است .سدهای ساحلی اغل ب در س واحل ک م عم ق
شکل میگیرند ،در اثر حرکت ماسه و رسوب در دهانة ورودی رودخانه به دریا یا دریاچه ساخته میشوند و پهن هه ای
آبی همانند تاالب ،الگون یا جزر و مدی را از دریا جدا میکنند .س دهای س احلی در منطق ة م ورد مطالع ه در دهان ة
رودخانة شور ،زیردان و باهوکالت قرار گرفتهاند و پهنههای جزر و مدی واقع در پشت این سدها را از دریا جدا م ی-
کنند .در سد ساحلی رودخانة شور در شرق خلیج چابهار ،بررسیها نشان میدهد که روند غالب در منطقة مورد مطالعه با
توجه به مقادیر  ،LRRپسروی خط ساحلی به میزان  2/17متر در سال است .حداکثر پسروی در این بخش از ساحل ب ا
توجه به شاخص  ،SECبه میزان  346متر مشاهده میشود .این تغییرات بیشتر در دهانههای ورودی سدهای ساحلی دیده
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 ،)۴۳( ۳: ۱۱پائیز ۱-۲6 ،۱۴۰۰

میشود که به دلیل ورود سیالبهای رودخانه به خورها و پس از آن تخلیة آنها به داخل دریا ،به فرس ایش ،تخری ب و
جابهجایی دهانة خورها منجر میشود .هر چند پس از تأثیر سیالبها بر خط ساحلی ،جریانهای موازی ساحل ،این خ ط
را مجدداً بازسازی میکنند ،ولی این امر به تغییر شکل سدهای ساحلی منجر میشود و میتواند پیشروی و پس رویهای
گستردهای را در این منطقه به همراه داشته باشد .در دورة مورد مطالعه ،روند غال ب تغیی رات خط وط س احلی در س د
ساحلی کوچکی که در شمال بندر تیس در غرب خلیج چابهار قرار دارد ،فرسایش و پسروی خط ساحلی است و می زان
آن با توجه به مقادیر  ،LRRدر حدود  4/67متر در سال ثبت ش دهاس ت؛ از ای ن رو ،ای ن بخ ش از خط وط س احلی
ناپایدارترین خط ساحلی در منطقة مورد مطالعه به شمار میرود؛ به گونهای که در دورة مورد مطالعه با توجه به مق ادیر
 ،NSMحداکثر  100/5متر پیشروی خط ساحلی و در بخش دیگر آن در حدود  415متر پسروی مشاهده میشود (شکل
.)7A
بخش دیگری از سدهای ساحلی در منطقة مورد مطالعه ،در شمال خلیج گواتر و در دهانة رودخانههای باهو کالت و
زیردان شکل گرفتهاند .این سدها متشکل از سه جزیرة سدی است که یک سد در دهانة رودخانه زیردان ،یکی در دهانة
رودخانة باهو کالت و دیگری در مرز این دو رودخانه قرار گرفتهاست.
سد رودخانة زیردان و سدهای ساحلی حد فاصل رودخانة باهو کالت و زیردان ،به طول حدود  14600متر در ش مال
اسکلة صیادی گواتر قرار گرفتهاست .سیالبهای بسیار قدرتمند این دو رودخانه ،هر ساله این منطقه را تحتتأثیر ق رار
میدهد و همانطور که در شکل ( )6Dمشاهده میشود ،جابهجایی بسیار زیادی در خطوط ساحلی هم در قالب پیشروی
و پسروی و عالوه بر آن ،جابهجایی طولی روی دادهاست .هر چند نتایج  ،LRRبیانگر جابهجایی و پیشروی حدود 1/22

متر در سال است که میتواند به گونهای پایداری نسبی کلی این منطقه را نشان دهد ،ول ی می زان جاب هج ایی خ الص
 NSMنشان میدهد که در حد فاصل سالهای  1989تا سال  ،2020تغییرات بسیار زیادی در این منطقه روی دادهاس ت؛
به گونهای که حداکثر میزان پیشروی در بخشهایی از این سد ساحلی ،در حدود  706متر و در بخشهای دیگری از این
سد ،در حدود  957متر پسروی ثبت شدهاست .این تغییرات شدید ،تابعی از طغیانهای فصلی هر دو رودخانة باهو کالت
و زیردان ،ورود حجم زیادی از آب این دو رودخانه به خط ساحلی و تخریب این خ ط ،همچن ین بازس ازی مج دد آن
توسط امواج و جریانهای موازی ساحل است (شکل .)8C
سرانجام تغییرات خطوط ساحلی در سد ساحلی که در شرق رودخانة باهوکالت قرار گرفت هاس ت مق ادیری در
حدود  2/6متر در سال و با روند غالب پسروی را نشان میدهد؛ با این وجود ،بررسی  NSMنشان میدهد که این منطقه
با وجود میزان جابهجایی  LRRکم ،تغییرات زیادی را از سر گذرانده است و در حد فاصل سالهای  1989ت ا  ،2020در
بخشهایی از این خطوط ساحلی در حدود  696متر پسروی و در بخشهایی نیز  886/5متر پیشروی داشته که این اعداد،
بیانگر ناپایداری کلی این منطقه از خط ساحلی است (شکل .)8C
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جدول :3تغییرات سدهای ساحلی منطقة مورد مطالعه (اعداد منفی در میان ین معادل پسروی)

شاخص

دامنة تغییرات

باهوکالت)

زیردان

خور شور

خور تیس

LRR
متر بر سال
EPR
متر بر سال
 31سال)

NSM
(متر در ط ول

 31سال)

SCE
(متر در طول

پیشروی حداکثر

-

24/67

2/47

2/27

پسروی حداکثر

12/81

31/86

10/24

14/04

میانگین

-2/63

-1/22

-2/17

-4/67

پیشروی حداکثر

20/5

32/4

3/04

2/9

پسروی حداکثر

26/07

28/17

11/04

12

میانگین

1/6

-0/84

-2

-4/81

پیشروی حداکثر

696/45

706

95/42

100/5

پسروی حداکثر

886/46

957/87

346/05

415/23

میانگین

-53/82

-27/46

-59/7

-167/63

پیشروی حداکثر

13/28

20/13

80/75

19/84

پسروی حداکثر

975/4

1110/6

346/05

470/75

میانگین

-206

-380/68

-202/36

-118

4د4د جابهجایی خط ساحلی در پادگانههای دریایی ( 1989تا )2020
جابهجایی خطوط ساحلی پادگانههای دریایی ،در چهار منطقة چابهار (شامل تیس ،جنوب چابهار و لیپ ار) ،ب ریس،
پسابندر و گواتر مطالعه شد .در منطقة چابهار ،بیشترین میزان تغییرات خطوط س احلی در بخ ش جن وبی و در جن وب
اسکلة شهید بهشتی این منطقه مشاهده میشود و شامل پیشروی خط ساحلی است که مقدار آن با توج ه ب ه  ،NSMب ه
میزان  61متر و دلیل آن ،اجرای طرح گسترش بندر چابهار در این بخش از پادگانة ساحلی است .ولی در ک ل ،می زان
جابهجایی در پادگانة ساحلی منطقة چابهار بسیار کم است و با وجود تأثیر ساخت این بخش از پ روژة بن دری در ای ن
منطقه ،میانگین میزان جابهجایی به مقدار  0/50متر در سال و به صورت پیشروی خط ساحلی است (شکل  .)7Bدر بندر
بریس نیز میزان جابهجایی بسیار اندک و به صورت پیشروی و به میزان  0/39متر در سال در طول دورة م ورد مطالع ه
است و تنها در بخش محدودی از این ساحل با توجه به شاخص  NSMبه میزان  39متر مشاهده شدهاست ک ه ای ن
امر میتواند به دلیل ریزش پرتگاه ساحلی در بخش جنوبی این پادگانه باشد ( .)8Aدر پادگانههای پسابندر و گواتر نیز
ثبات نسبی در خط ساحلی دیده میشود و میانگین میزان جابهجایی در پادگانة پسابندر با توجه ب ه ش اخص  ،LRRب ه
میزان پسروی  0/17متر در سال و در پادگانة گواتر به صورت پیشروی  0/10متر است (شکل . )8A
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جدول  :4تغییرات پادگانههای دریایی منطقة مورد مطالعه (اعداد منفی در میان ین معادل پسروی)

شاخص

LRR
متر بر سال
بر سال

 EPRمتر

 31سال)

NSM
(متر در طول

 31سال)

SCE
(متر در طول

دامنه تغییرات

گواتر

پسابندر

بریس

چابهار

پیشروی حداکثر

2/87

1/65

1/8

5/17

پسروی حداکثر

3/6

1/83

2/26

4/5

میانگین

0/01

-0/17

0/39

0/05

پیشروی حداکثر

5/8

1/8

1/4

4/4

پسروی حداکثر

3/13

1/86

2/8

4

میانگین

0/10

-0/18

0/52

0/02

پیشروی حداکثر

39/12

25/34

39/28

61/57

پسروی حداکثر

43/76

26/02

19/05

55/9

میانگین

1/1

-2/55

-6/92

-0/07

پیشروی حداکثر

2/2

1/55

2/67

0

پسروی حداکثر

49/94

30/8

39/48

64/09

میانگین

-15

-10/4

-15/65

-19/08

شکل  :7تغییرات خطوط ساحلی بر مبنای ترانسکت شاخص  NSMدر  :Aشمال خلیج چابهار و  :Bچابهار تا لیپار
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شکل  :8تغییرات خطوط ساحلی بر مبنای ترانسکت شاخص  NSMدر  :Aکچو تا بریس و  :Bپسابندر و  :Cشمال خلیج گواتر
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5د بحث
5د1د ارزیابی تغییرات خطوط ساحلی در واحدهای ژئومورفولوژی
یکی از اهداف بررسی تغییرات خطوط ساحلی ،بررسی پایداری خط ساحلی به منو ور برنام هری زی ب رای توس عة
سواحل است .شناسایی مناطق پایدار و ناپایدار در خطوط ساحلی ،این امکان را در اختیار برنامهریزان ق رار میده د ت ا
مناطقی را که از جهت استقرار سازههای ساحلی دارای پتانسیل توسعه هستند ،شناسایی کنند و ریس ک خس ارته ای
طبیعی آتی بر این سازهها را به حداقل برسانند؛ از این رو ،بررسی تغییرات خطوط ساحلی یکی از پارامتره ای مه م در
این برنامهها است.
در این تحقیق به منوور تحلیل بهتر تغییرات خطوط ساحلی ،هر یک از واحدهای ژئومورفولوژیکی ب ه ط ور مج زا
بررسی شد .جمعبندی این تغییرات در جدول  5ذکر شدهاست .در این جدول ،میانگین تغیی رات ب ا توج ه ب ه مق ادیر
 EPR ،LRRو  NSMدر هر یک از واحدها تهیه شد .نتایج نشان داد که بیشترین میزان تغییرات خط وط س احلی در
سدهای ساحلی منطقة مورد مطالعه مشاهده میشود که روند غالب آن پسروی خط وط س احلی اس ت .می انگین می زان
تغییرات در سدهای ساحلی در شاخص  2/75 ،LRRمتر در سال است که نسبت به سواحل ماسهای ( 0/03متر در سال) و
پادگانههای دریایی ( 0/11متر در سال) میزان بسیار باالیی را نشان میدهد و روند همگی آنها پسروی است .عالوه ب ر
آن با توجه به شاخص  ،NSMمیانگین بیشترین پیشروی ( 399/55مت ر) و بیش ترین پس روی ( 651/4مت ر) در واح د
ژئومورفولوژیکی سدهای ساحلی دیده میشود؛ این در حالی است که مقادیر میانگین  NSMدر س احل ماس های ب رای
پیشروی خط ساحلی  103/7متر و بیشترین میزان پسروی در حدود  49/5متر در حد فاصل سالهای  1989تا  2020اس ت.
عالوه بر آن بر مبنای شاخص  ،NSMمقادیر برای پادگانههای دریایی به ترتیب مع ادل  36مت ر پیش روی و  41مت ر
پسروی است که این امر تنها در چند نقطة محدود روی دادهاست (جدول .)5
همانطور که در این بررسی مشخص شد ،پادگانهه ای دری ایی و خ ط س احلی آن منطق ه نس بت ب ه واح دهای
ژئومورفولوژیکی دیگر پایداری بیشتری دارد که میتوان گفت علت آن ،مقاومت بیشتر واحدهای مارنی و ماسهس نگی
در برابر فرسایش است.
جدول  :5مقایسة تغییرات خطوط ساحلی در واحدهای ژئومورفولوژیکی (اعداد منفی در میانگین معادل پسروی)

شاخص

LRR
متر بر سال
EPR
متر بر سال
 31سال)

NSM
(متر در طول

دامنه تغییرات

سواحل ماسه ای

پیشروی حداکثر

3/12

2/78

پسروی حداکثر

1/64

3/04

17/24

میانگین

-0/11

-0/03

-2/75

-0/96

پیشروی حداکثر

3/48

3/35

14/7

7/18

پسروی حداکثر

1/73

2/94

19/32

8

میانگین

0/14

-0/14

-1/52

-0/51

پیشروی حداکثر

103/7

36/27

399/58

179/85

پسروی حداکثر

49/5

41/23

651/4

247/38

میانگین

16/15

-1/94

-77/15

-20/98

19

میان ین کل

پادگانه های

سد های

دریایی

ساحلی
2/4

2/8
7/31

پایش تغییرات خطوط ساحلی در واحد مکران

صالحیپور میالنی و اسکندری

5د2د برآورد تغییرات آتی خطوط ساحلی
مدل  DSASاین امکان را در اختیار محققان قرار میدهد که با توجه به محل خطوط ساحلی کنونی و میزان جاب ه-
جایی که با بررسی تغییرات خطوط ساحلی در گذشته به دست آمدهاست ،روند تغییرات خطوط ساحلی را در ده و بیست
سال آینده برآورد کنند .همانطور که در مبح

قبل اشاره شد ،سواحل ماسهای بعد از سدهای ساحلی بیش ترین می زان

تغییرات را در خطوط ساحلی به همراه دارد .هر چند میزان این جابهجایی در سواحل ماسهای کم است ،ولی در من اطقی
که سازه های ساحلی در آن قرار دارد ،میزان این تغییرات نسبت به مناطق مش ابه خ ود بیش تر اس ت و در آین ده نی ز
میتواند بر روی کارکرد سازههای ساحلی تأثیر بگذارد .همانطور که برآوردهای تغییرات خط وط س احلی نش ان داد،
سواحل ماسهای پارک در شمال خلیج چابهار ،به میزان  1/24متر در سال پیشروی دارد .نتیجة این پیشروی در بازة زمانی
ده و بیست سال آینده در شکل  A9بازسازی شدهاست و به تدریج ،رسوبگذاری در ش رق س ازة آب ش یرینک ن و
پیشروی خط ساحلی را در این منطقه به همراه خواهد داشت .این سازه ،به صورت مانعی در مس یر جریانه ای م وازی
ساحل عمل میکند و رسوباتی را که به وسیلة این جریانها جابهجا میشود ،در پشت این اسکله به دام میاندازد؛ با ای ن
وجود ،این جابهجایی در طول بیست سال آینده ،مشکلی در مسیر عملکرد حوضچة آب شیرین ایجاد نخواهد ک رد .ام ا
این روند در اسکلة چابهار به خصوص در بخش ساحل ماسهای آن که در حد فاصل اس کلة ش هید بهش تی و اس کلة
صیادی وجود دارد متفاوت است .با توجه به برآوردهای انجام شده ،روند تغیی رات خط وط س احلی در ای ن منطق ه
فرسایشی و همراه با پسروی است .این روند تغییرات در شکل  9Bمشاهده میشود و با توجه به برآوردهای انجام ش ده
در طی بیست سال آینده ،در برخی از بخشهای این منطقه در حدود  50متر پسروی دیده میشود .ب رآورد ای ن مق دار
پسروی در این منطقه ،با توجه به روند دراز مدت ( 1989تا  )2020تعریف شدهاست و این در حالی است که با گسترش
اسکلة شهید بهشتی و محدود شدن تغذیه رسوب مناسب در این منطقه از خط ساحلی ،به دلیل کاهش جریانهای م وازی
ساحل احتمال میرود روند فرسایشی نسبت به برآوردها شدت یابد.
خط ساحلی در حد فاصل کچو تا بندر بریس در دورة مورد مطالعه پیشروی داشته و میانگین پیشروی در حدود 0/46

برآورد شدهاست ،ولی میزان جابهجایی و پیشروی خطوط ساحلی در شمال بندر بریس با توجه ب ه ش اخص  ،LRRب ه
حدود  6/01متر در سال میرسد .دلیل این پیشروی شدید در این منطقه ،به دام افتادن رسوبات در شمال موجشکن اسکلة
بریس است .همانطور که برآوردها نشان میدهد ،روند رسوبگذاری در طول ده سال آینده به گونهای خواهد بود که
ال پر میشود و ادامة این روند در بیس ت س ال آین ده میتوان د ب ه
بخش شمالی موجشکن اسکلة بریس از رسوب کام ً
افزایش رسوبگذاری در دهانة خروجی و حتی خود اسکلة بریس منجر شود و روند بهرهب رداری از ای ن اس کله را ب ا
مشکل مواجه سازد (شکل .)9C
و در انتها ،در ساحل ماسهای غرب اسکلة بریس و در موجشکن غربی این اسکله ،دو روند پیشروی و پسروی خ ط
ساحلی مشاهده میشود .در بخش شمالی این موجشکن نیز روند به صورت رسوبگ ذاری و در بخ ش جن وبی آن ب ه
صورت فرسایشی است؛ علت این امر همانند موارد اشاره شده در باال ،به دام افتادن رسوبات در شمال موجشکن و فقدان
تغذیة رسوب در بخش جنوبی این موجشکن است .برآوردهای ده و بیست سال در شکل  9Dنشان میدهد که بیشترین
پسروی خط ساحلی در بخش جنوب موجشکن ،در طول بیست سال آینده به حدود  100متر خواهد رسید.
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شکل  :9پیشبینی تغییرات آتی خطوط ساحلی در ( 10رنگ سبز) و ( 20رنگ قرمز) سال آینده در  :Aآب شیرینکن چابهار : B ،بندر چابهار:C ،
بندر بریس و  :Dغرب پسابندر

5د نتیجهگیری
تغییرات و ناپایداری خطوط ساحلی ،یکی از چالشهای مهمی است که برنامهریزان در زمینة توسعة س واحل ب ا آن
روبرو هستند و بیتوجهی به این تغییرات و روند آن در آینده میتواند خسارتهای جبرانناپذیری را ب ه پ روژهه ای
عمرانی وارد کند .تحقیق حاضر ،به منوور بررسی پایداری خطوط ساحلی با استفاده از دادهه ای م اهوارهای دورهای در
منطقهی بسیار با اهمیت چابهار تا گواتر صورت گرفت و به وسیلة ابزار  DSASاجرا شد .نتایج نشان داد که ش اخص
 ، NDWIبهتر از شاخصهای دیگر توانست پهنة آبی را از خشکی جدا کند .نتایج نشان داد که دو منطقة پادگانهه ای
دریایی و سواحل ماسهای ،پایداری نسبی دارند و بیشترین تغییرات در سدهای ماسه روی دادهاست که میت وان گف ت
دلیل این تغییرات زیاد ،نقش تأثیر همزمان عوامل مورفودینامیکی خشکی و دریا در تحول مورفول وژیکی ای ن منطق ه
است؛ از این رو در توسعة آتی سواحل و استقرار سازههای ساحلی ،در درجة اول پادگانههای دریایی همچن ین س واحل
ماسهای میتوانند در اولویتهای بهرهبرداری برنامهریزان ساحلی برای توسعة این سازهها در این منطقه قرار گیرد .عالوه
بر آن ،سازههای احداث شده در پهنة ساحلی ،در تغییر و تشدید فرآیندهای فرسایش و رس وبگ ذاری ت أثیر زی ادی
داشت و نمونة آن را به خوبی میتوان در بندر چابهار و بریس مشاهده کرد که ادامة این روند در آینده مشکالتی را در
زمینة بهرهبرداری از این بنادر به وجود خواهد آورد .هر چند سدهای ساحلی بیش ترین می زان جاب هج ایی را در ب ین
واحدهای ژئومورفولوژیکی منطقه داشتهاند ،ولی پیشبینی تغییرات آنها در ب ازهه ای ده و بیس ت س ال در ن رماف زار
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 DSASو تعمیم آن به این بخش از خط ساحلی ،نمیتواند دقت الزم را داشته باشد؛ زیرا همانطور ک ه در ش کل 6D

مشاهده میشود ،این سواحل عالوه بر پیشروی و پسروی عرضی در خط ساحلی ،ب ه دلی ل ورود جریانه ای س یالبی
رودخانهها به آنها در بازههای زمانی متفاوت به خصوص در زمان سیالبهای شدید و ناگهانی همانند طوف ان ح ارهای
گونو و تأثیر جریانهای موازی ساحل ،دهانة ورودی آنها به شدت تأثیر پذیرفته و ب ا جاب هج ایی و فرس ایش ش دید
سدهای ماسهای همراه خواهد بود؛ از این رو ،نمیتوان برای آنها روندی ثابت پیشبینی کرد .عالوه بر آن ،مدل پ یش-
بینی طراحی شده برای  DSASدر زمینة پیشبینی تغییرات آتی خطوط ساحلی ،برای مناطقی طراحی شدهاست که ف رم
اصلی خط ساحلی در آن ثابت است و روند در آنجا صرفاً پیشرونده یا پس رونده است ،و ای ن م دل ب رای س دهای
ساحلی که عالوه بر پیشروی و پسروی خط ساحلی ،در راستای طولی این خط هم جاب هج ایی دارن د ،ک ارایی الزم را
ندارد .عالوه بر آن ،در سال  1398بر روی رودخانة زیردان که به خلیج گواتر وارد میشود سد زده شد و از این رو
در دراز مدت ،تأثیر سیالبها همچنین حجم رسوب ورودی به این منطقه کاهش خواهد یافت و نق ش آن ب ر تکام ل
سدهای ساحلی به خصوص در دهانة رودخانه زیردان کمتر خواهد شد .تا کنون مطالعاتی که در مورد تغیی رات خط وط
ساحلی در کشور انجام شده بود ،کل خط ساحلی را به عنوان یک واحد در نور گرفته بودن د و تغیی رات ک ل خط وط
ساحلی را به طور یکسان و بدون تفکیک واحدهای ژئومورفولوژی ارزیابی کردند ( Zeinali et al, 2020 & Rajabi

)et al, 2019؛ این در حالی است که تغییرات خطوط س احلی در من اطق مختل ف ای ن خ ط ب ا توج ه ب ه ماهی ت
ژئومورفولوژی هر منطقه میتواند متفاوت باشد .این روند به خص وص در س واحل جن وبی کش ور ک ه پارامتره ای
هیدرودینامیک متنوعی (موج ،جزر و مد ،جریانهای دریایی و سیالبهای رودخانهای) دارند ،بر ش کلزای ی خط وط
ساحلی تأثیر میگذارند و از ساختمان زمینشناسی متفاوتتری برخوردار هستند ،اهمیت زیادتری دارد؛ از این رو ،نتایج
این تحقیق نشان میدهد که تفسیر و تحلیل تغییرات خطوط ساحلی و عوامل م ثر ب ر آن ،زم انی میتوان د از دق ت
باالتری برخوردار باشد که واحدهای ژئومورفولوژی در منطقة ساحلی تفکیک و هر یک از واحدها به طور مجزا بررسی
شود .در مطالعهای که  Negahbanو همکاران ( )1395با استفاده از روش طبقهبن دی تص اویر م اهوارهای ب ه بررس ی
تغییرات خطوط ساحلی خلیج چابهار تا بندر تنگ پرداخته بودند ،سد ساحلی رودخانة شور و بندر چابه ار را ب ه عن وان
منطقة حساس به تغییرات خطوط ساحلی برشمردند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد ،ولی در این تحقی ق ب ه دلی ل
استفاده از سامانة  DSASو برآورد دقیقتر (ترانسکتهای  100متری) ،تحلیل تغییرات خطوط ساحلی نسبت ب ه س ایر
مطالعات گذشته با دقت بیشتری انجام شد و در اختیار برنامهریزان سرزمین در این منطقه قرار گرفت .با وج ود اینک ه
پایداری خطوط ساحلی تابعی از فرایندهای مورفودینامیکی غالب در منطقة ساحلی اس ت ،ول ی فعالیته ای انس انی و
احداث سازههای ساحلی ،در برخی موارد میتواند بر پایداری این خطوط تأثیر منفی داشته باشد؛ از این رو ،اجرای مدل-
سازی فرایندهای مورفودینامیکی دریایی با در نور گرفتن شرایط مورفوینامیکی پارامترهای دریایی بعد از احداث سازه-
های ساحلی با نرمافزارهایی همانند  ،MIKE 21میتواند تغییرات فرایندهای هیدرودینامیکی خط ساحلی و ت أثیر آن را
بر خطوط ساحلی در آینده برآورد کند و از این طریق ،اقدامات الزم برای کاهش اثرات منفی بر خطوط و س ازهه ای
ساحلی پیشبینی شود.
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Extended abstract
1- Introduction
Coastlines are defined as the contact line between land and water body and have strategic natural, social
and economic importance. One of the most important features of coastal areas is their dynamics. These
dynamics lead to advances and regressions along the coastline and lead to erosion and sedimentation in
the coastal regions. Coastline changes are one of the significant threats to coastlines. The study area of
this research is on the southeastern coast of Makran and between Chabahar and Quatre Bay. This region
is of special strategic importance today. The study area is divided into three geomorphological units of
marine terraces, sandy beaches, and coastal barriers. The rate and trend of shoreline changes in each of
these units were investigated to determine the stability of each geomorphological unit and evaluate and
suggest suitable areas for future development. In addition, the future trend of changes in this region's
sensitive and strategic areas in some important parts of this region in the next 10 and 20 years will be
evaluated.

2- Methodology
The purpose of this study is to investigate the changes in coastlines of the study area. Hence, shoreline
changes through shoreline monitored between 1989 and 2020 using Landsat (TM) satellite data (1989,
1995 and 2010, ETM for 2001 and OLI 2015). The extracted shorelines were entered into DSAS
software, and shoreline changes were evaluated in this system in ArcGIS software. In this study,
endpoint rate (ERP), linear regression rate (LRR), shoreline displacement rate (NSM), and shoreline
average change (SCE) indices were evaluated. In addition, the prediction of shoreline changes was
examined in the next 10 and 20 years in areas of great importance for development.

3- Results
One of the purposes of studying coastline changes is to study the sustainability of the coastline to plan
for coastal development. Identifying stable and unstable areas along the coastline allows planners to
identify areas that have the potential for development in terms of establishing coastal structures and
minimizing the risk of future natural damage to coastal structures. Therefore, the study of coastline
changes is one of the important parameters in these programs. This study was examined separately to
analyze better the shoreline changes in each of the geomorphological units. The average changes were
prepared according to LRR, EPR, NSM, and SCE values in each unit. The results show that the highest
amount of shoreline changes is observed in the coastal barriers of the study area. The average rate of
change in coastal barriers in the LRR index in coastal barriers is 2.75 meters per year, which shows the
ratio of sandy beaches (0.03 meters per year) and high beaches (0.11 meters per year) is very high. In
addition, according to the NSM index, maximum advance (399.55 m) and the highest regression (725
m) can be seen in the geomorphological unit of coastal barriers, while the average values of NSM on
the sandy beach for shoreline are 103.7. the maximum regression rate is about 49.5 meters between
1989 and 2020. In addition, the NSM index values for the terraces beaches are 36 meters forward and
41 meters backward, respectively.
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4- Discussion & Conclusions
Changes and instability of coastlines are some of the major challenges that planners face in developing
coastal structures, and not paying attention to these changes in the past and its future trend can impose
irreparable damage to development projects. The present study was conducted in a very important area
of Chabahar to Goater to evaluate the stability of coastlines using periodic satellite data and DSAS
tools. The results showed that the NDWI index separates the water area from the land better than other
indicators. This study showed that the analysis of shoreline changes in the coastal region could be more
accurate when geomorphological units in the coastal zone are separated and shoreline changes in these
areas are evaluated. The results show that the two coastal areas and sandy beaches are relatively stable.
Thet changes have occurred in sand dams, which can be attributed to the simultaneous effect of
morphodynamic factors of land and sea in this area. Therefore, in the development of beaches and the
establishment of coastal structures, coasts have risen, and also sandy beaches can be among the
priorities of coastal planners in these areas. In addition, the structures constructed in the coastal zone
have greatly impacted changing and intensifying the processes of erosion and sedimentation. Its
example can be seen well in the port of Chabahar and Beris, which can cause problems in the future in
the field of exploitation. It created ports.
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