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ABSTRACT
Aims & Backgrounds The purpose of this research was to analyze the coastline changes, sedimentation,
and erosion in Bushehr coastline using TM, ETM+, OLI from 1976 to 2018.
Methodology This is an applied case study that used satellite imagery, geological maps, and
meteorological information as well as field observations. Pre-processing, processing, and visualization
of satellite images were done using ENVI5.3 software. The images were classified using the supervised
classification method and the maximum likelihood algorithm. Finally, the changes detected was analyzed.
To determine the hydraulic and hydrostatic specification of the study area, the coefficient of curvature
index was used.
Findings Results showed the maximum length of the coastline was 200 kilometers in 2018 while it
was 122 kilometers in 1976. The length of the coastline has increased during all study periods. Human
activities have played the most important role in coastal change. Some structures and installations have
caused an imbalance between erosion and sedimentation, which made changes in width and length
of the coast in some parts of canals, and Khor. For the quantitative analysis of coastline change, the
coefficient of curvature index was used to compare the studied years.
Conclusion Results of the research showed that most of the changes have been coastline retreat.
Increasing the number of arches in the range of more than 2 (curvature coefficient) in 1986, 2018, and
2018 indicates a non-equilibrium which is a consequence of human activities as well as natural factors.
Increasing sea level as a result of this region’s gentle slop and human interference may cause serious
challenges and environmental threats.
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گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق
اردبیلی ،اردبیل ،ايران
صیاد اصغری سراسکانرود PhD
گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق
اردبیلی ،اردبیل ،ايران
چکيده
اهداف و زمینهها :هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات خط ساحلی
شهرستان بوشهر و بررسی رسوبگذاری و فرسایش سواحل بوشهر با استفاده از
سنجندههای  OLI ،ETM+،TMاز سال  7111تا  2171میالدی است.
روششناسی :روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش از نوع کاربردی و بر پایه
موردی استوار بوده که در آن عالوه بر تصاویر ماهوارهای،نقشههای زمینشناسی
و اطالعات هواشناسی شهر بوشهر از مشاهدات میدانی نیز استفاده شد .پیش-
پردازش ،پردازش و بارزسازی تصاویر ماهوارهای با استفاده از نرم افزار
 ENVI5.3صورت گرفت .با استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده و الگوریتم
بیشترین شباهت ،تصاویر طبقهبندی شدند .آشکارسازی تغییرات و در نهایت
تحلیل تغییرات خط ساحلی انجام شد .جهت شناسایی خصوصیات هیدرولیکی
و هیدروفیزیکی محدوده مورد مطالعه از شاخص ضریب خمیدگی استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد بیشترین طول خط ساحلی در سال  2171میالدی به
طول 211کیلومتر و کمترین مقدار آن در سال  7111به طول 722کیلومتر بوده
است .طول خط ساحلی در تمامی دورههای مطالعاتی افزایش نشان میدهد.
فعالیت های انسانی بیشترین نقش را در تغییر خط ساحلی داشته است .برخی
سازه ها و تاسیسات باعث ایجاد عدم تعادل در فرسایش و رسوبگذاری شده که
این عامل باعث شده در این قسمت از سواحل کانالها و مصب بیشتر خورها
دچار جابجایی و تغییر در عرض و پهنا شوند .جهت تحلیل کمی تغییرات خط
ساحلی از شاخص ضریب خمیدگی برای مقایسه سالهای مورد مطالعه استفاده
شد.
نتیجهگیری :تحقیقات نشان داد بیشتر تغییرات بهصورت پسروی خط ساحل
بوده است .افزایش تعداد قوسها در بازه بیشتر از (2ضریب خمیدگی) در
سالهای  6891و  2006و  2069حاکی از وجود ناتعادلی دارد که عالوه بر
اثرگذاری عوامل طبیعی ،بیشترین تأثیر را فعالیتهای انسانی داشته است.
نتایج نشان داد با توجه به شیب کم و دخالتهای انسانی ،افزایش سطح تراز
آب میتواند باعث بروز چالشهای جدی و تهدیدات زیست محیطی مختلفی
گردد.
کلیدواژهها :بندر بوشهر ،تغییرات خط ساحلی ،سنجش از دور ،ضریب خمیدگی
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مقدمه
در چند دهه اخیر حدود  %00سواحل جهان تحت تأثیر فرسایش
مداوم و پسروی خط ساحلی بودهاند .به طوری که در این زمینه
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

کمیته بینالمللی جغرافیا مناطق ساحلی را از منحصر بهفردترین
مناطق طبیعی در نظر گرفته است ] .[Rasuly et al, 2010در
سالهای اخیر پایش مناطق ساحلی در فاصلههای زمانی مختلف
بهعنوان یک پژوهش زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است .زیرا
چنین مناطقی ماهیتی دینامیکی داشته و مدیریت آن نیاز به
کسب اطالعات دقیق در فواصل زمانی مختلف دارد [Jupp,
] .1988خط ساحلی تحت تأثیر پارامترهایی مانند هیدرودینامیک
محیط ،مورفولوژی منطقه ،عوامل انسانی ،پوشش گیاهی ،اقلیمی،
هیدرولوژی ،زمینشناسی همواره در تحول است .استفاده از
تصاویر ماهوارهای اشراف کلی بر پدیدهها و منابع زمینی و ثبت
ویژگی پدیدهها توسط سنجندهها و در نهایت تحلیل آنها در این
زمینه میتواند کمک بسیاری به ما کند ].[Zarghami, 2011
پایش و کنترل آب نقش مهمی را در مدیریت منابع آبی ایفاء می-
کند .اقداماتی نظیر بررسی کیفیت آب شامل مطالعات شوری،
بررسی مواد معلق و رسوب ،بررسی رنگ آب ،میزان کلروفیل و
همچنین مطالعات کمی منابع آب از جمله اقداماتی است که
میتوان با استفاده از سنجش از دور انجام داد [Hashemi et al,
] .2018به کارگرفتن چنین تکنیکی بهمنظور کنترل و مدیریت
بهتر محیط در کشورهای پیشرفته نوعی فناوری راهبردی محسوب
میشود ] .[Mobasheri, 2014دادههای سنجش از دور با قدرت
تفکیک مکانی ،طیفی و زمانی مختلف ،یک منبع ارزشمند را برای
ارزیابی سطح آب و تغییرات آن دردهههای اخیر ارائه نموده است
] .[Jawak et al, 2015با توجه به اینکه بیش از  %00سطح
زمین را آب پوشانیده است ،بنابراین استفاده از دادههای سنجش
از دور برای استخراج اطالعاتاز اقیانوسها ،دریاها و آبهای
بسته ،اهمیت زیادی دارد ] .[Alavipanah, 2018در حالی که
برخی از باریکههای ساحلی طی شش هزار سال گذشته تغییر
اندکی کردهاند ،بسیاری از آنها دچار پسروی یا پیشروی شدهاند و
برخی نیز تناوب این دو را نشان میدهند .باریکههای ساحلی در
نقاطی دارای پیشروی هستند که نهشتهگذاری رسوبات ،بیشتر از
میزان فرسایش باشد .پسروی سواحل نیز نتیجه افزایش دامنه
فرسایش ساحلی نسبت به رسوبگذاری ،به زیر آب رفتن خشکی
در اثر فرونشست زمین ساختی و یا افزایش سطح آب دریا است.
برخی از خطوط ساحلی بر اثر فعالیتهای انسانی با اهداف آمایش
سرزمین ،توسعه اراضی جدید در نوار ساحلی از طریق خاکریزی یا
خاکبرداری تغییر شکل پیدا میکنند .این فعالیتها باعث شده
است که نوارهای ساحلی چندین کیلومتر گسترش پیدا کنند.
نخستین تالش سیستماتیک برای تشریح اشکال ساحلی
(لندفرم ها) توسط دانشمندان قرن نوزدهم مانند چارلز لیل ،چارلز
داروین و ژئومورفولوژیست پیشکسوت یعنی ویلیام موریس
دیویس صورت گرفته است .با این وجود بخش عمده مطالعات
انجام گرفته در مورد خطوط ساحلی کره زمین مربوط به قرن
بیستم است ] .[Bird, 2016در چند دهه اخیر مطالعات مربوط
به سواحل گسترش پیدا کرده است ،ولی با این وجود هنوز جای
دوره  ،53شماره  ،2بهار 7511
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کار و پژوهش دارد .در مورد موضوع مورد مطالعه تحقیقات زیادی
در ایران و جهان انجام گرفته است که به بعضی از آنها اشاره می-
شود .دادههای سنجندههای
 TMو MSSمربوط به یک دوره زمانی  61ساله )(1973-1988
با استفاده از الگوریتم طبقهبندی شبکههای عصبی نوسانات خط
ساحلی دلتای رودخانه پیرل را در چین مورد بررسی قرار گرفت
] .[Zhu, 2001در سال  2002در پایش خطوط ساحلی دریاچه
ارومیه عالوه بر استفاده از تصاویر لندست از دادههای)(TOPEX
نیز استفاده شد و تغییر ارتفاع سطح دریاچه 3متر برآورد گردید
] .[Allesheikh et al, 2004در پژوهشی با استفاده از
تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی به
بررسی تغییرات خط ساحلی عسلویه در استان بوشهر پرداخته شد.
نتایج نشان داد در طی بازه زمانی مورد مطالعه (61سال) میزان
رسوبگذاری به نسبت فرسایش دو برابر افزایش داشته است و
عامل انسانی بهعنوان بزرگترین عامل در این تغییر ذکر گردید
] .[Naemi et al, 2010در تحقیقی به بررسی تغییرات خط
ساحل کارنتاکای هند با استفاده از تکنیکهای  RSو  GISپرداخته
شد که نتایج حاکی از این بود که  %00ناحیه ساحلی دارای حالتی
ناپایدار و دارای پسروی و پیشروی زیادی است و  %30باقیمانده
هم تحت تأثیر متغیرهای فرسایشی زیادی قرار گرفته است
] .[Chethnamilselvan et al, 2013بخش جنوبی دریای خزر
در سال 2063مورد مطالعه قرار گرفت .در این مطالعه از دادههای
لندست ،تصاویر هوایی ،نقشههای عوارض زمین و تکنیک
بارزسازی لبه استفاده شد .نتایج نشاندهنده تغییر محسوس در
خط ساحلی بود که از تغییر سطح تراز دریا تأثیر پذیرفته است
] .[Kakroodi et al, 2014در پژوهشی با استفاده از سنجش از
دور ،سیستم اطالعات جغرافیایی و روشهای آماری در قالب
رویکرد تحلیلی ،بررسی تغییرات خط ساحلی در واکنش به افزایش
سطح آب دریا در راستای ساحل دایا در هندوستان مشخص شد
که استفاده همزمان از تصاویر ماهوارهای ،دادههای سطح آب دریا
و روشهای آماری میتواند روشی قابل اعتماد برای ارزیابی
تغییرات خط ساحلی نسبت به افزایش سطح آب دریا باشد [Jana
] .et al, 2014تحقیقات تغییرات فضایی و زمانی خطوط ساحلی
شمال چین طی دوره  2000-2062مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد خط ساحلی منطقه مورد مطالعه تا 130/81کیلومتر با
نرخ 13/61کیلومتر در سال افزایش یافته است [Jiang et al,
] .2015در تحقیقی با عنوان بررسی روند تغییرات خط ساحلی
بندر دیر با استفاده از  GISو  RSنتایج نشان داد که تغییرات
مکانی در  10نقطه از محدوده مطالعاتی به گونهای است که آب
دریا به سمت خشکی پیشروی داشته است [Ahmadi et al,
] .2015در پژوهشی با استفاده از تصاویر ماهوارهای برای نظارت
بر تغییرات خط ساحلی در جزیره هائیتی نتایج به گونهای بود که
در محدوه مورد مطالعه 1201هکتار فرسایش رخ داده است
] .[Kumar & Ghosh, 2012پایش تغییرات خط ساحلی با
Volume 35, Issue 2, Spring 2020

استفاده از سنجش از دور در محدوده ساحلی دریای عمان از
چابهار تا بندر گنگ نشان داد که محدوده طی دوره مطالعاتی30
ساله دارای تغییرات چشمگیری بوده و ساحل دارای پسروی بوده
است ] .[Negahban et al, 2017در بررسی تغییرات خط
ساحلی کرانههای جنوب خاوری دریای خزر ( )6890 -2061مشخص
شد خط ساحل طی دوره زمانی یادشده بیشتر دارای پیشروی بوده
است ] .[Servati et al, 2017در پژوهشی دیگر بررسی تغییرات
خط ساحلی شهرستان دیر ،نتایج جابجایی خط ساحلی را هم به
سمت دریا و هم به سمت خشکی نشان داد [Razmi et al,
] .2017در تحقیقی با عنوان آشکارسازی خطوط ساحلی با تکنیک
پردازش تصویر ماهوارهای و بررسی تغییرات آن در یک بازه زمانی
 61ساله در منطقه میانکاله (جنوب شرق دریای خزر) با استفاده از
تصاویر ماهوارهای لندست و سنتینل  2Aمشخص گردید بهعلت
تغییرات سطح تراز آب میزان رسوبگذاری افزایش داشته است
] .[Akbarinasab et al, 2017خط ساحلی دریای عمان در
محدوده جاسک را با استفاده از روشهای مبتنی بر طبقهبندی
حداکثر احتمال مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد محدوده
مطالعاتی دارای تغییرات زیادی بهصورت پسروی و پیشروی خط
ساحل بوده است ] .[Negahban et al, 2018بررسی روند
تغییرات خط ساحلی بندر عسلویه تا بندر دیر با استفاده از داده-
های ماهوارهای لندست  6881تا  2061نشان داد همزمان با توسعه
میدان نفتی پارسجنوبی از مساحت کاربریهای آب ،مرتع،
پوشش گیاهی کاسته و به مساحت اراضی انسانساخت افزوده
شده است ] .[Ebadati et al, 2019پژوهشی در رابطه با مقایسه
شاخصهای استخراج آب با استفاده از تصاویر لندست  9و
سنتینل  2Aنتایج نشان داد طی دوره زمانی یادشده ()2006 -2069
سواحل بوشهر متحمل تغییرات زیادی شده است [Sotoudeh
] .pour et al, 2019با توجه به مطالعات صورت گرفته میتوان
گفت سنجش از دور یکی از برترین و قابل اعتمادترین روشها در
پایش و مدیریت محیط زیست و منابع است .داشتن اطالع از
رفتار خط ساحلی به مدیریت بهتر سواحل ،طراحی صحیحتر،
احداث تاسیسات ساحلی مناسبتر و نیز تعیین حاشیه امن
ساحل کمک فراوانی میکند ] [Razmi et al, 2017همچنین
اطالع از موقعیت گذشته ،حال و آینده خط ساحلی و نحوه
تغییرات آن از ملزومات مدیریت بهینه سواحل است .هدف از
انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات خط ساحلی شهرستان بوشهر،
میزان جابجایی خطوط در بازه زمانی  22ساله ( )6801 -2069با
استفاده از سنجندههای  OLI ،ETM+،TMبود .پرسش اصلی این
تحقیق آن است که از میان عوامل موثر و فرایندهای مختلف کدام
یک بیشترین تأثیر را در این تغییرات دارند؟

روششناسی
این پژوهش از نوع کاربردی و بر پایه پژوهش موردی استوار است.
چهارچوب کلی گردآوری این پژوهش استفاده از روشهای کمی،
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تحلیلهای فضایی بوده که از بررسیهای میدانی نیز استفاده شده
است .در این پژوهش از تصویر ماهوارهای لندست سالهای 2069
 6891 ،2006،و  6801میالدی مربوط به بوشهر استفاده شده است
(جدول .)6
جدول  )6مشخصات تصاویر استفاده شده در این پژوهش
تاریخ اخذ قدرت تفکیک مکانی (متر)
ماهواره
51
لندست (2171/1/72 )2171
51
لندست (2117/1/71 )2117
51
لندست (7111/1/21 )7111
31*11
لندست (7111/1/23 )7111

ردیف
01
01
01
-

گذر
715
715
715
-

برای مقایسه تصاویر ،سعی گردید عالوه بر گرفتهشدن تصاویر در
حالت مد حداکثری ،هر چهار تصویر با فاصله زمانی کمی نسبت
به هم و در فصل تابستان اخذ شوند .این کار عالوه بر بهتربودن به
لحاظ مقایسه تصاویر ،به لحاظ انجام تصحیحات اتمسفری (عدم
وجود پوشش ابر و غیره) باعث شد ترسیم خطوط ساحلی و نقشه-
های خروجی ما دقیقتر باشد .در این تحقیق برای شناسایی و
تهیه نقشه خطوط ساحلی بوشهر و همچنین شناخت بهتر وضعیت
توپوگرافی محدوده مطالعاتی از نقشه توپوگرافی  6:10000سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح و نقشه زمینشناسی با مقیاس
 6:600000استفاده گردید .ترسیم ،رقومیسازی ،تصاویر ماهوارهای و
نقشه توپوگرافی در محیط نرم افزار  ARC GISانجام شد و سپس

پیش پردازش ،پردازش و بارزسازی تصاویر ماهوارهای در محدوده
مطالعاتی با استفاده از نرم افزار  ENVI5.3صورت گرفت.
محدوده مورد مطالعه شهرستان بوشهر واقع در استان بوشهر است
که در شکل  6نشان داده شده است .استان بوشهر با بیش از 100
کیلومتر مرز دریایی دارای طوالنیترین مرز آبی با خلیج فارس
است و به لحاظ سیاسی ،اقتصادی و استراتژیکی از موقعیت
مهمی برخوردار است .برای انجام این پژوهش یک بازه
630کیلومتری از ساحل بوشهر انتخاب شده است .مساحت
محدوده مطالعاتی حدود 692110هکتار است که در ∘ 10و ' 21تا
∘ 16و ' 1طول شرقی و ∘ 29و ' 22تا ∘ 28درجه و ' 60عرض شمالی
قرار گرفته است .زمینشناسی محدوده مورد مطالعه در زون چین-
خورده زاگرس واقع شده است .این زون زمینشناسی در جنوب
غربی ایران قرار دارد و ساخت زمینشناسی آن ساده و مالیم است
] .[Shayna et al, 2016شبکه هیدروگرافی محدوده نیز تابع
شبکه هیدروگرافی زاگرس چینخورده است .برآوردهای آماری 20
ساله نشان میدهد متوسط دمای ساالنه استان  21درجه
سلسیوس و میانگین حداکثر و حداقل دما به ترتیب  33و 69/1
درجه سلسیوس است .میانگین ساالنه بارش در ایستگاه بوشهر
206میلیمتر است .به لحاظ اقلیمی استان بوشهر کامال در کمربند
پرفشار جنبحاره قرار گرفته است که دارای اقلیمی گرم و مرطوب
است .این منطقه از رسوبات کواترنری و عصر حاضر پوشیده شده
است.

شکل  )7موقعیت محدوده خط ساحلی شهرستان بوشهر

بهطور کلی از نظر ارتفاعی محدوده مورد مطالعه چندان مرتفع
نبوده و بیشتر آن را اراضی پست و هموار تشکیل داده است به
طوری که کمترین شیب منطقه حدود صفر درجه است که بیشتر
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

اراضی ساحلی و دشتهای هموار را دربر میگیرد و بیشترین شیب
آن حدود 21درجه است که اراضی ناهموار را شامل میشود .شبکه
زهکشی موجود بیشتر از نوع فصلی بوده و رودهای دائمی کمی
دوره  ،53شماره  ،2بهار 7511
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که در محدوده وجود دارند از نواحی کوهستانی خارج از محدوده
سرچشمه میگیرند.
پیش ماهوارهای پردازش دادههای
بعد از اخذ تصاویر لندست عملیات پیش پردازش روی آنها انجام
گرفت .عملیات پیش پردازش مورد نیاز برای آماده سازی دادهها
شامل دو مرحله تصحیحات رادیومتریک و هندسی است .در
استفاده از تصاویر ماهوارهای جهت شناسایی تغییرات میبایست
این تصاویر به لحاظ هندسی و رادیومتریکی شرایط کامال برابری
داشته باشند .بهمنظور انجام تصحیحات رادیومتریکی ،دادهها ابتدا
به تابش طیفی و سپس به بازتاب طیفی تبدیل شدند .استفاده از
مقادیر بازتاب در مقایسه با مقادیر رادیانس دو مزیت دارد :اول
اینکه میتوان تأثیر کسینوس زاویه زنیت خورشید متفاوت ،به
نسبت اختالف زمانی بین برداشت دادهها را اندازهگیری کرد و دوم

نمودار  )7الف :رفتار طیفی (قبل از انجام تصحیحات)

اینکه مقادیر مختلف تابش خورشیدی بیرون اتمسفر که ناشی از
اختالفهای باند طیفی است ،تصحیح میشود [Chander et al,
] 2009در این مرحله با استفاده از روش (Quick Quac
) Atmospheric Correctionتصحیحات رادیومتریکی بر روی
تصاویر انجام گرفت.
بهمنظور صحتسنجی این تصحیحات رفتار طیفی قبل و بعد از
تصحیحات رادیومتریکی مورد بررسی قرار گرفت .در نمودار 6
قسمت (الف) ،رفتار طیفی خاک روند منطقی را نشان نمیدهد .در
صورتیکه با افزایش طول موج ،بازتاب آن نیز باید افزایش پیدا
کند .ولی در قسمت (ب) ،رفتار طیفی بعد از تصحیحات را نشان
میدهد که با افزایش طول موج  ،بازتاب آن نیز افزایش پیدا می-
کند که در محدوده مادون قرمز (به علت وجود رطوبت در خاک)
منحنی افت پیدا میکند.

ب :رفتار طیفی بعد از انجام تصحیحات رادیومتریکی

مرجع و همچنین موقعیت مکانی عوارض برداشت شده بر روی
تصاویر ماهوارهای توسط سیستم موقعیتیاب جهانی است.
تصحیحات هندسی تصاویر یکی از مهمترین و اصلیترین مراحل
در شناخت وضعیت تغییرات است .زیرا در شناسایی وضعیت
پدیدهها بر روی تصاویر ماهوارهای ،قرارگیری نظیر به نظیر
پیکسلها یکی از مهمترین مشخصهها در ارزیابی کنترل کیفیت
نتایج است .در نهایت تصاویر براساس نقاط کنترل زمینی با
خطایی حدود  0/1زمین مرجع شد .بهلحاظ مقایسه تصاویر با
استفاده از عملیات فیوژن (یکسانسازی باندها) قدرت تفکیک
باندها به 30متر تغییر کرد و یکسان شدند و سپس با استفاده از
نمونههای تعلیمی طبقهبندی تصاویر انجام گرفت .روش کلی کار
در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  )2فلوچارت روش کار

سپس تصحیحات هندسی روی تصاویر انجام شد .بهمنظور
تصحیح هندسی تصاویر ،از منابع دادههای زمین مرجع استفاده
گردید .این منابع دادهای شامل نقشههای توپوگرافی رقومی زمین
Volume 35, Issue 2, Spring 2020

پردازش دادههای ماهوارهای
پردازش تصاویر ماهوارهای و جداسازی آب و زمین در تصاویر
ماهوارهای نقش مهمی در تحلیلهای بعدی دارد .لذا برای ارائه
بهترین عملکرد جهت تفکیک خط ساحلی در تصاویر ماهوارهای
دقت زیادی به کار رفت .بهترین محدوده امواج الکترومغناطیس
برای جداسازی آب از زمین ،بخش مادون قرمز است.
Geographical Researches
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جذب تابش امواج مادون قرمز توسط آب و بازتابش زیاد آن توسط
پوشش گیاهی و تاحدودی خاک ،کنتراست خوبی بین آب و زمین
ایجاد میکند ] .[Wilson, 1997باید توجه داشت که روش
بارزسازی روش مبتنی بر آزمون و خطاست

] .[Alavipanah, 2015در این پژوهش برای بررسی تغییرات
خط ساحلی از روش آشکارسازی تغییرات استفاده شد .در همین
راستا با توجه به اعتمادپذیری بهتر از روش طبقهبندی نظارتشده
استفاده گردید.

شکل  )5نقشه حاصل از طبقهبندی کاربری اراضی سواحل بوشهر در سالهای  7111 ،7111، 2117، 2171بر روی تصاویر ماهوارهای (با استفاده از نرمافزار )Envi

این روش دارای الگوریتمهای مختلفی است ،که از آنها میتوان به
الگوریتمهایی مانند بیشترین شباهت و کمترین فاصله اشاره کرد.
در این شیوه بر پایه الگوی توزیع آماری و آموزش اولیهای که
ردهبند از نمونه واقعیتهای زمینی کسب کرده است ،ردهبندی
صورت میگیرد .در این روشها در مورد هر پیکسل فقط یک
تصمیم اتخاذ میشود و در نتیجه این تصمیم هر پیکسل به یکی
از ردههای از پیش تعیین شده تعلق میگیرد .در این تحقیق جهت
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

طبقهبندی کاربریها و تفکیک آب از خشکی ،ترکیب باندی 610
 RGBبهعنوان بهترین ترکیب مورد استفاده قرار گرفت.
با استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده و استفاده از الگوریتم
بیشترین شباهت ،تصاویر طبقهبندی شدند و خطوط استخراج
گردید .در طبقهبندی برای هر تصویر ابتدا  2کالس تعریف شد که
عبارت بودند از :مناطق جزر و مدی ،نواحی مرطوب ،آب و سایر
کاربریها که در شکل  3نشان داده شده است .سپس آشکارسازی
دوره  ،53شماره  ،2بهار 7511
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تغییرات و در نهایت تحلیل تغییرات خط ساحلی انجام شد.
جهت شناسایی خصوصیات هیدرولیکی و هیدروفیزیکی محدوده
مورد مطالعه از شاخص ضریب خمیدگی بهعنوان یکی از
پارامترهای هندسی کمی استفاده شد و ضریب خمیدگی قوسها
محاسبه گردید.

یافتهها
پس از بررسیهای میدانی و تحلیل تصاویر ماهوارهای ،لندفرمهای
ژئومورفولوژیکی در محدوده مطالعاتی شناسایی شدند که عبارتند
از :خلیج دهانهای رود حله ،خورها ،سواحل شنی ،دلتا ،سطوح

گلی ،دشت سیالبی ،اراضی بدلندی ،درههای آبرفتی که طی بازه
زمانی مورد مطالعه (22سال) دچار تغییر شدهاند.
با تحلیل نتایج حاصل از بررسی وضعیت تغییرات خطوط ساحلی
در طی بازه زمانی 22ساله ( )6801-2069و شناسایی تغییرات
خطوط ساحلی ،پهنههایی که در محدوده مطالعاتی در معرض
پسروی یا پیشروی یا به عبارتی رسوبگذاری و فرسایشی بودهاند،
مشخص شد.
بیشترین طول خط ساحلی در سال  2069میالدی به طول
200کیلومتر و کمترین مقدار آن در سال  6801به طول 622کیلومتر
بوده است که در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  )0استخراج تغییرات و جابجایی مکانی خط ساحلی بوشهر در بازههای زمانی سالهای ( 7111، 7111، 2117، 2171ترسیم با استفاده از نرمافزار )GIS

شکل  )3محاسبه مساحت تغییریافته براساس جابجایی تغییرات خط ساحل بازههای زمانی سالهای ( 7111 -2171ترسیم با استفاده از نرمافزار )GIS
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همچنین باالترین مساحت تغییریافته در بازه مطالعاتی به میزان
111کیلومتر مربع مربوط به سال  2006میالدی و کمترین آن
مربوط به سال  6801به میزان 161کیلومتر مربع بوده است که
نشاندهنده تغییرات نسبتا قابل توجه خط و پهنه ساحلی در

محدوده مطالعاتی است که در شکل  1مشخص شده است.
پس از طبقهبندی تصاویر در مرحله بعدی با مقایسه دوبه دوی
تصاویر ،نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد بیشتر
تغییرات بهصورت پسروی خط ساحل بوده است.

شکل  )1مقایسه خطوط ساحلی در بازههای زمانی سالهای ( )7111 ،7111و ( 2117و ( )7111ترسیم با استفاده از نرم افزار)Envi

شکل  )1مقایسه پسروی و پیشروی خطوط ساحلی در بازه زمانی سالهای  2171و ( 2117ترسیم با استفاده از نرم افزار)Envi

برای دوره اول ( )6801-6891نقشه حاصل از آشکارسازی نشان
میدهد که خط ساحل پسروی داشته است که این پسروی در
تمامی محدوده بهصورت یکسان نبوده است .بهعنوان مثال در
شمال محدوده مطالعاتی حوالی بندر گناوه خط ساحل تا حدی
پیشروی داشته است .این در حالی است که از دماغه ساحلی
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

بوشهر هر چه بیشتر به سمت جنوب محدوده مطالعاتی برویم،
برعکس ،خط ساحل پسروی داشته است که البته این میزان
پسروی شدید نبوده است (شکل .)0برای دوره دوم ()6891-2006
خط ساحل در بیشتر محدوده پیشروی داشته است که در شکل 1
نشان داده شده است.
دوره  ،53شماره  ،2بهار 7511

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پایش ژئومورفولوژیک نوسانات خط ساحلی بندر بوشهر 713

محاسبه میزان ضریب خمیدگی خط ساحل شهرستان بوشهر در
سالهای 6801-2069
در دوره سوم ( )2006-2069در تمامی محدودهها پسروی خط ساحل
دیده میشود که این پسروی در قسمتهای جنوبی محدوده بیشتر
از نقاط دیگر است (شکل .)0
بهطور کلی در طی  22سال بازه زمانی مورد مطالعه ،خط ساحل
پسروی داشته است .طول خط ساحلی در سالهای ،6891 ،6801
 2069 ،2006به ترتیب 200 ،698 ،600 ،622کیلومتر افزایش داشته
است .با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد این تغییرات
در سالهای اخیر شدیدتر بوده است .برای شناسایی خصوصیات
هیدرولیکی و هیدروفیزیکی رودخانهها و سواحل بایستی
مشخصاتی از آنها بهصورت پارامترهای هندسی کمی اندازهگیری و
بهعنوان شاخص جهت طبقهبندی مورد استفاده قرار گیرند .یکی از
پارامترهای مهم در این رابطه ضریب خمیدگی است .جهت تحلیل
کمی تغییرات خط ساحلی از شاخص ضریب خمیدگی برای
مقایسه سالهای مورد مطالعه استفاده شد .با توجه به جدول ،2
 %69قوسهای خط ساحلی بوشهر در سال  ،6801ضریب خمیدگی
کمتر از  %38 ،6قوسها ضریب خمیدگی  %20 ،6/1-6قوسها
ضریب خمیدگی  2-6/1و  %23قوسها ضریب خمیدگی بیش از 2
دارند .همچنین در سال  %9 ،6891قوسهای خط ساحلی در طبقه
کمتر از  %00 ،6قوسها دارای ضریب خمیدگی  %63 ،6/1-6قوس-
ها به طبقه  2-6/1و  %8به طبقه بیش از  2تعلق دارند .ضریب
خمیدگی قوسهای خط ساحلی منطقه مورد مطالعه در سال 2006
به ترتیب  %66در طبقه کمتر از  %00 ،6در طبقه  %8 ،6/1-6در
طبقه  2-6/1و  %3در طبقه بیش از  2قرار دارند .در سال %60 ،2069
قوسها در طبقه کمتر از  %96 ،6در طبقه  %1 ،6/1-6در طبقه 2-6/1
و  %3قوسها ضریب خمیدگی بیش از  2دارند.
جدول  )2طبقهبندی و مقایسه قوس های ساحل بوشهر با استفاده از ضریب
خمیدگی لئوپولد (به درصد)
ضریب
2171
2117
7111
7111
خمیدگی
قوسها
71
77
1
71
<7
17
11
11
51
7.3-7
1
1
75
21
2-7.3
5
5
1
25
>2

جدول  ،2روند تغییرات تعداد و ضریب خمیدگی قوسهای خط
ساحلی بوشهر در چهار دوره مورد مطالعه را نشان میدهد .نکته
قابل تأمل کاهش تعداد قوسها در بازه کمتر از ( 6ضریب
خمیدگی کمتر از )6و بازه بیش از  2و افزایش تعداد قوسها در
بازه  6/1-6است .نکته مهم دیگری که میتوان اشاره نمود ،افزایش
تعداد قوسهای طبقه  6/1-6در سال  6891با اختالف زیاد نسبت به
سال  6801و کاهش تعداد قوسها در دو بازه کمتر از  6و بیش از
 2در سالهای  2006 ،6891و  2069است که میتواند نمایانگر یک
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رخداد و ناتعادلی در منطقه مورد مطالعه باشد که میتواند به
عواملی مانند ساخت و ساز بیرویه در امتداد ساحل و گسترش
مناطق مسکونی روی پهنههای ماسهای ،جهت گسترش دماغه
ساحلی بوشهر به سمت جنوب مرتبط باشد.

بحث
محیطهای ساحلی از حساسترین سیستمهای محیطی به شمار
میروند که تحت تأثیر فرایندهای هیدرودینامیکی حاکم ،تغییر و
تحول در آنها نسبتا سریع بوده و شاید از این نظر قابل مقایسه با
سایر سیستمهای ژئوموفولوژی نباشد ].[Shakor et al, 2019
خطوط ساحلی از مهمترین عوارض زمینی بوده که همواره در حال
تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت هستند .این تغییرات ممکن
است بر اثر عوامل طبیعی یا به وسیله بشر ایجاد شده باشند.
سواحل محدوده مطالعاتی (بوشهر) جزء سواحل هموار و پالژیک
است .این نوع سواحل بیشتر در مناطقی وجود دارند که وسعت
جلگه زیاد است .بیشتر محدوده مطالعاتی را مناطق پست و هموار
در برگرفته است و این محدوده بهلحاظ داشتن ارتفاع کم به ویژه
در کنار سواحل باعث شده که آب در خشکی نفوذ کند و باعث
ایجاد باتالقها ،مردابها و پهنههای وسیع گلوالی شوند.
همانطور که ذکر گردید ،بیشتر تغییرات بهصورت پسروی خط
ساحل بوده است .نواحی دارای بیشترین تغییر در شکل  9نشان
داده شده است.
در این نقاط بهدلیل احداث رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر ،تأسیس
فرودگاه بینالمللی ،احداث استخرهای پرورش ماهی و میگو،
تأسیس صنایع مربوط به تصفیه فاضالب شهری ،و تأسیس و یا
گسترش سازههای ساحلی مانند اسکله و موج شکنها بیشترین
تغییرات را در محدوده ساحلی ایجاد کردهاند .عالوه بر موارد ذکر
شده میتوان به بزرگترشدن مراکز شهری کوچک و ایجاد
شهرکهای صنعتی در نزدیکی ساحل اشاره کرد که در سالهای
گذشته یا وجود نداشته اند یا بسیار کوچک بودهاند .از طرف دیگر
توسعه فیزیکی بندر بوشهر ،احداث و گسترش تأسیسات عظیم
نفت ،گاز ،پتروشیمی و صنایع گسترده مرتبط با آن ،احداث منطقه
ویژه اقتصادی و غیره باعث جذب جمعیت زیادی از اطراف و سایر
استانها به این منطقه شده است و باعث تغییر خط ساحلی
بوشهر شده است؛ بنابراین فعالیتهای انسانی نقش بیشتری در
تغییر خط ساحلی داشته است.
در واقع هر یک از موارد ذکر شده به نحوی در این تغییرات نقش
داشتهاند .بهعنوان مثال ایجاد برخی سازهها و تأسیسات باعث
ایجاد عدم تعادل در فرسایش و رسوبگذاریشده که این عامل
باعث شده در این قسمت از سواحل کانالها و مصب بیشتر خورها
دچار جابجایی و تغییر در عرض و پهنا شوندکه در شکل  9نشان
داده شده است و از جمله آنها میتوان به خور بندر بوشهر اشاره
کرد که بین سواحل شهر بوشهر و جزیره شیف قرار دارد و نقش
مهمی در هدایت کشتیها و قایقهای باری و مسافری به بندر
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بوشهر دارد .حتی در مواردی نیز سازههای ساحلی باعث گردیده تا
ماهیت حرکت امواج تغییر کند که این مورد خود باعث ایجاد
دماغههایی شده است .عوامل انسانی مانند :ساختوساز بیرویه،
مکان و نحوه استقرار شهر بوشهر ،وجود تأسیسات دریایی و جاده
ساحلی در امتداد خط ساحلی ،گسترش بعضی نواحی مسکونی
روی پهنههای ماسهای و از طرف دیگر موقعیت و جهت گسترش
دماغه ساحلی بوشهر به سمت جنوب وجود دشتهای باریک
ماسهای به موازات ساحل که به وسیله دره مند قطع میشود از
جمله عواملی هستند که میتوانند باعث ایجاد ناتعادلی و افزایش
تغییرات در طول خط ساحل و خشکی شوند .در این سواحل
بهدلیل رسوبگذاری افزایش سرزمین رخ داده است.

رسوبگذاری با آسیبپذیری باال قرار خواهند گرفت .این مسئله در
درازمدت میتواند منجر به بروز مخاطرات ساحلی شود .هر چند
امروزه در مطالعه موردی و بررسی مخاطرات ساحلی با توجه به
شاخصهای ژئومورفولوژیکی و ژئوتکنیکی از جمله مسائل مهمی
است که در مطالعات دانشگاهی کمتر به آن پرداخته شده است
] .[Derafshi & Sadogh, 2014لذا پیشنهاد میشود با ارائه و
اعمال مدیریتی مناسب به نحوی که از حالت تعادل خارج نشوند،
مورد بهرهبرداری قرار گیرند .مطالعات بر روی تغییرات خط ساحلی
بوشهر بهصورت محدود انجام گرفته است .بیشتر تحقیقات
صورتگرفته در قالب مطالعات غیرجغرافیایی مانند :دریانوردی،
صنایع مربوط به شیالت و اکتشاف نفت و گاز بوده است .در این
مقاله جهت پایش خط ساحل از روش طبقهبندی نظارتشده و
الگوریتم بیشترین شباهت استفاده شد .استفاده از طبقهبندی
تصاویر در این پژوهش با تحقیقات نگهبان و همکاران
] ،[Negahban et al, 2017تمسکی ] [Tamassoki, 2016و
نگهبان و همکاران ] [Negahban et al, 2018مشابهت دارد.
استفاده از این روش بهلحاظ برخورداری از دقت باال دارای قابلیت
مناسبی جهت پایش و آشکارسازی تغییرات خط ساحلی است.

نتیجهگیری

شکل  )1نقشه نهایی بیشترین تغییرات صورتگرفته در محدوده ساحلی بوشهر

لذا پیشنهاد میشود با مدیریت فرایند رسوبگذاری از بروز
مشکالت جلوگیری کرده و از پتانسیل ایجادشده در افزایش سطح
سرزمینی استفاده و بهرهبرداری بهینه از آنها به عمل آید .در این
محدوده با توجه به شیب کم و دخالتهای انسانی ،افزایش سطح
تراز آب میتواند باعث بروز چالشهای جدی و تهدیدات زیست
محیطی مختلفی شود .لذا پیشنهاد میشود )6 :دستگاههای
مربوطه در نواحی آسیبپذیر حریم دریا را در دستور کار خود قرار
دهند  )2ضروری است جهت ساماندهی فعالیتهای انسانی حریم
رعایت شود و در صورت امکان حریم جدید تعریف شود و تا حد
امکان برخی ساختارها به بیرون از محدوده ساحلی منتقل شود )3
بهدلیل قرار داشتن تأسیسات و صنایع نفت و گاز و نیروگاه اتمی
ضروری است که طرح مدیریت زیست محیطی تهیه و تدوین شود.
این سواحل اگرچه از نظر برخی شرایط محیطی و دسترسی دچار
برخی محدودیتها هستند ولی از نظر زمینشناسی و
هیدرودینامیکی دارای تعادل نسبی هستند .البته این بدین معنا
نیست که این مناطق مورد هجوم انواع مختلف کاربریها قرار
بگیرد .زیرا این شرایط باعث عدم تعادل بین فرایندهای فرسایشی
و رسوبگذاری شده و آنها در زمره سواحل فرسایشی و یا
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

پایش سواحل بوشهر از سال  6801تا  2069میالدی نشان میدهد
که سواحل بوشهر در این مدت تغییرات زیادی متحمل شده است.
این تغییر و ناپایداری در همه نقاط آن یکسان نیست .هر چند با
وجود ناپایداری نمیتوان به روند دقیق و منظمی از تغییرات خط
ساحل پی برد .نتایج نشان داد مناطق ساحلی بوشهر را می توان
به سه دسته تقسیم کرد .الف) سواحلی که دچار تغییرات
چشمگیری نشدهاند و سواحل پایدار نامیده میشوند .ب) سواحلی
که در آنها رژیم فرسایشی شدت بیشتری داشته است مانند سواحل
خلیج هلیله در اطراف نیروگاه اتمی که در شکل  9مشخص شده
است یا سواحل جزیره شیف در شمال بوشهر ،که مهمترین علت
برقراری رژیم فرسایشی احتماال کاهش ذخیره رسوبی الزم جهت
ایجاد تعادل در آنها بوده است .ج) سواحل تحت رسوبگذاری که
در شکل  9مشخصشده و در این مناطق ساحل پسروی داشته
است .تحلیل ضریب خمیدگی قوسهای خط ساحلی بوشهر حاکی
از وجود ناتعادلی در محدوده مورد مطالعه دارد که عالوه بر
اثرگذاری عوامل طبیعی ،بیشترین تأثیر را فعالیتهای انسانی
داشته است .در سواحل بوشهر ،عدم تعادل بین فرایندهای
فرسایش و رسوبگذاری باعث تغییراتی در لندفرمهای ساحلی نیز
شده است.
تشکر و قدردانی :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
تأییدیه اخالقی :ما نویسندگان متعهد میشویم که این مقاله در هیچ
نشریهای چاپ نشده است.
تعارض منافع :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
دوره  ،53شماره  ،2بهار 7511
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