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-و تهدیدهاي محیطی در مناطق ساحلیبررسی فرصت ها 
استان سیستان و بلوچستانموردي سواحلمطالعه

1آیت اله رضا زاده،1سحر مختاري

سازمان بنادر و دریانوردي1

چکیده
نقش غیرقابل انکاري در ،هاي اجتماعی، اقتصادي و صنعتیاي از فعالیتاز جمعیت کشور و در بر گرفتن بخش عمده% 20حدود مناطق ساحلی ایران با داشتن 

هاي محیطی تاثیر گذار بر انتخاب کاربري از دید مهندسی سواحل بر و تهدیدها فرصت،سواحلدرهاي از این رو جهت توسعه کاربري. رشد و توسعه کشور دارند
اگرچه کمی . دیبررسی گردزیست هاي طبیعی سواحل شامل جنس ساحل، عوامل هیدرودینامیکی، ژئومرفولوژیکی و زمین شناسی و عوامل محیطس ویژگیاسا

مقایسه کمی دهی نقاط ضعف و قوت امکان اي است با این همه تالش شده است با وزنهاي سواحل و تعیین وزن نسبی هر مشخصه مقوله پیچیدهنمودن ویژگی
هاي مسکونی، کشاورزي، ها در کاربريها و تهدیدبر این اساس درجه اهمیت هر یک از این فرصت. هاي مختلف وجود داشته باشدها در کابريها و تهدیدفرصت
.هاي مختلف ترسیم گردیده استيها و براي کاربرها بر اساس درجه اهمیت هر یک از این فرصتشیالتی، تجاري و توریستی مشخص گردیده و نقشه/صنعتی

، سل رسوبیفرصت، تهدید، سواحل،کاربري، محیط زیست:کلیديهايواژه

مقدمه- 1
هاي هاي ناشی از آنها در کابريها و تهدیدو بررسی فرصت) نقاط ضعف و قوت(هاي طبیعی موجود در سواحل شناسایی و طبقه بندي ویژگی

اینجا دیدگاه مهندسی سواحل در شناسایی تفکیک عوامل مد نظر قرار بندي نمود، اما در هاي گوناگون شناسایی و طبقهتوان از منظرمیرامختلف 
با وزن دهی تالش شده استاي است با این همه هاي سواحل و تعیین وزن نسبی هر مشخصه مقوله پیچیدهاگرچه کمی نمودن ویژگی. گرفته است

بر این اساس درجه اهمیت هر یک از این . جود داشته باشدهاي مختلف وها در کابريها و تهدیدنقاط ضعف و قوت امکان مقایسه کمی فرصت
هاي مربوط به آنها تهیه شده شیالتی، تجاري و توریستی مشخص گردیده و نقشه/هاي مسکونی، کشاورزي، صنعتیها در کاربريها و تهدیدفرصت

تواند در شناسایی و طبقه بندي عمومی سایر عوامل موثر میعالوه بر تجزیه و تحلیل مدیریت نوار ساحلی پس از تلفیق با هخروجی این مطالع. ستا
.دهدقرار گیرندگان مناطق ساحلی سواحل نیز بکار رفته و ابزار مدیریتی سودمندي در اختیار متولیان و تصمیم

در مناطق ساحلی) نقاط ضعف و قدرت(ویژگی هاي طبیعی -2
- هاي حاصل از این خصوصیات ذاتی را در کاربريها و تهدیدتوان فرصتدر مناطق ساحلی میهاي طبیعی موجود دهی ویژگیبا شناسایی و وزن

هاي طبیعی موجود در پاره ساحل هستند که از نقطه نظر مهندسی سواحل آن دسته از ویژگی،در این تعریف نقاط قوت. هاي مختلف بررسی نمود
به . دهندبنابراین نقاط قوت در واقع مزایاي طبیعی ساحل مورد نظر را نشان می. شوندتوانند به فرصتی در جهت استفاده از آن ساحل منجر می

اند به مراتب کمتر از سواحل مجاور آن است و هاي دریایی در مناطقی که به طور طبیعی در برابر امواج محافظت شدهعنوان نمونه هزینه احداث سازه
به همین ترتیب نقاط ضعف به خصوصیاتی از ساحل . نمودصنعتی محسوب /ر کاربري تجاريتوان این ویژگی را نقطه قوت آن بخش ساحل دمی

مثال در ساحلی که در مجاورت یک گسل فعال دریایی با خطر . تواند منشا تهدیدي در آن ناحیه گرددشود که در وضعیت فعلی یا آینده میاطالق می
. گردداحلی مناسب نبوده و سونامی تهدیدي جدي براي مناطق مسکونی محسوب میهاي سباالي وقوع سونامی قرار گرفته است، احداث شهر

ها و در صورت غفلت توانند به فرصتریزي صحیح میهاي موجود در طبیعت مناطق ساحلی هستند که با برنامهبنابراین نقاط ضعف و قوت پتانسیل
توان از دیدگاهی نقطه ضعف و از منظر دیگر نقطه قوت محسوب نمود، در را میاز آنجایی که بعضی از خصوصیات ساحل . ها منتهی شوندبه تهدید

بر اساس به عنوان مثال، .تواما ارائه شده اند،باشندهاي مثبت و منفی ساحل که به طبیعت و ذات هر منطقه مرتبط میتقسیم بندي حاضر ویژگی
اي و سواحل سست لجنی تقسیم اي سخت، سواحل ماسهدسته سواحل صخرهتوان ساحل را از لحاظ جنس بستر به سه بندي کلی مییک دسته

.بندي و نقاط مثبت و منفی هر نوع ساحل را مشخص نمود
هاي هیدرودینامیکی و هیدرولیکیویژگی- 3

هیدرودینامیکی که نقش بسزایی در این عوامل . باشندعوامل هیدرودینامیکی موثر در منطقه ساحلی می،هاي طبیعی سواحلاز دیگر ویژگی
میزان نوسانات ،هاي شکافندهوجود جریان،آبگرفتگی ناشی از سونامی،ارتفاع امواج طوفانی:کنند عبارتند ازتفاوت شرایط مناطق ساحلی ایفا می

Storm)شند طوفانآبگرفتگی ناشی از برک،میزان نوسانات بلند مدت تراز آب،)هاي جزر و مديتراز(کوتاه مدت تراز آب  Surge)، باال بودن تراز
؛میزان پیشروي خط خطر در خشکی،سیل گرفتگی،آب زیر زمینی
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ـ عوامل ژئومرفولوژیکی و زمین شناسی4
ایجاد د باعث نتوانکه میاند شدههاي طبیعی سواحل محسوب شناختی مناطق ساحلی نیز از جمله ویژگیشناسی و زمینمشخصات زمین ریخت

،هاي فعال در خشکیوجود گسل،رسوبگذاري در سواحلوفرسایش پذیري :این مشخصات عبارتند از. هایی در این مناطق شوندها و تهدیدفرصت
)هاي خور، تاالب و خلیجشامل لندفرم(شکل ساحل 

محیط زیستیـ عوامل 5
ها از نظر بر این ویژگیتأثیر . دنهایی را بوجود آورها و تهدیدمستقیم فرصتد به طور مستقیم یا غیرنتوانمنطقه میزیستیمحیطمشخصات 

توان به وجود یا عدم وجود پوشش مانگرو می،زیستی موثر از دیدگاه مدیریت نوار ساحلیمحیطاز جمله عوامل. باشدآشکار میزیستی شرایط محیط
.و مارش در مناطق ساحلی اشاره کرد

تهدیدها در مناطق ساحلیبررسی فرصت ها و- 6
ها و مجموعه عوامل منفی و بازدارنده که محدود فرصت) جان و اموال(هاي انسانی هاي ذاتی هر پاره ساحل بر روي فعالیتتاثیرات مثبت ویژگی

بر روي ) نقاط قوت و ضعف(سواحل هاي طبیعی اثرات ناشی از ویژگی. دهندها را شکل میتهدید،ْکننده توان و توسعه مناطق مورد نظر هستند
ها در ها و تهدیدفرصت1در جدول . توان طبقه بندي و تعیین نمودرا می) هاي موجود در مناطق ساحلیفرصت ها و تهدید(هاي مختلف کاربري

بی خصوصیات سواحل نسبت به در این جدول ضریب وزنی هر ویژگی بر اساس اهمیت نس. هاي مختلف ارائه شده اندمناطق ساحلی بر اساس کاربري
به این ترتیب درجه مطلوبیت پاره ساحل مورد نظر از عوامل مهندسی سواحل بستگی به . یکدیگر و بر مبناي قضاوت مهندسی تعیین شده است

.شدت فرصت و تهدید ایجاد شده در کاربري مورد نظر دارد
:12سلول رسوبی شماره 

هاي چابهار، بریس خلیج. این سلول بین دماغه ایران بندر یا دماغه غربی چابهار تا دماغه غربی خلیج گواتر واقع شده است: موقعیت جغرافیائی
. در آن قرار دارند

:وضیحاتت
حفاظت طبیعی در برابر امواج دریا؛-1
در بهبود کیفیت آب شامل کاهش کدورت آب و ذرات معلق موجود -2

آن؛
هاي الیروبی به منظور رسیدن ها شامل افزایش هزینهافزایش هزینه-3

به عمق آبخور مورد نیاز؛
هاي اجراي عملیات مهندسی در دریا شامل کوبش افزایش هزینه-4

شمع و همچنین استفاده از تجهیزات ویژه؛
حفاظت طبیعی از طریق اتالف انرژي موج و در نتیجه کاهش ارتفاع آن؛- 5
هاي موقت در مناطق مسکونی، کشاورزي، صنعتی و توریستیشامل آبگرفتگی- 6
تهدید جان شناگران در مناطق مستعد پدیده جریان شکافنده؛-7
تر و در نتیجه افزایش کیفیت آب در مناطق ساحلی؛هاي شکافنده از مناطق کم عمق ساحلی به مناطق عمیقانتقال آلودگی توسط جریان-8
ن رفتن اراضی مسکونی، کشاورزي، تجاري، صنعتی و توریستی در اثر نوسانات زیاد ناشی از جزر و مد؛از بی-9

ها به علت نوسانات زیاد ناشی از جزر ومد؛ها و موج شکنها، اسکلههاي دریایی از قبیل جتیهاي ساخت سازافزایش هزینه-10
متر تراز آب دریاي 0,5افزایش سالیانه (زمین و تغییرات آب و هوایی و زمین شناختی در دراز مدت افزایش تراز آب دریا در اثر عوامل چون گرم شدن -11

؛)متر در دهه آینده- 25عمان و خلیج فارس در اثر گرم شدن زمین و افزایش تراز آب دریاي خزر تا تراز 
؛دایکهاي محافظ ساحلی از قبیل هاي بزرگتر و همچنین احداث سازهاحداث سازه-12
شود؛هاي ساحلی میزمینی سبب سستی و نشست زمین و تخریب سازهباالبودن تراز آب زیر-13
زمینی؛هاي زیرزمینی و زهکشی آبهایی براي کاهش تراز آب زیراتخاد راهکار-14
هاي الیروبی رسوبات انباشته شده در داخل بنادر و دهانه ورودي بندر؛افزایش هزینه-15
هاي مسکونی، تجاري، صنعتی در مناطق هاي موجود در خشکی سبب بروز زمین لغزش و یا زلزله شده و باعث آسیب سازهشدن گسلفعال -16

ساحلی خواهد شد؛
یر هاي مناسبی در برابر هجوم امواج و ساهاي طبیعی باعث ایجاد پناهگاهها و تاالب- ها، خلیجوجود اشکال ژئومرفولوژیکی خاص از قبیل خور-17

.هاي مناسبی براي توسعه محسوب شوندتوانند گزینههاي هیدرودینامیکی شده و این مناطق میپدیده
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هاي مختلفهاي طبیعی و کاربريها در مناطق ساحلی بر اساس ویژگیها و فرصتـ تهدید1جدول .
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.هاي ساحلی خواهند بودهیدرودینامیکی از جمله موج و جریانهاي مانگرو و مارش به طور طبیعی باعث کاهش عواملپوشش-18
مقادیر واقعی ارائه شده براي خط خطر بر اساس **.بر اساس تراز باال آمدن آب بر حسب متر استStorm Surgeمقادیر واقعی ارائه شده براي *

.استMHHWطول آبگرفتگی در خشکی بر حسب متر نسبت به خط 
.سال بر حسب متر است50مقادیر واقعی ارائه شده براي امواج طوفانی بر اساس ارتفاع موج با دوره بازگشت ***

هاي مذکور از اثر این باشد، لذا در تهیه نقشههاي شکافنده در دسترس نمیجریانکه اطالعات دقیقی در خصوص شدت و محل وقوع از آنجا ****
.گزینه صرفنظر شده است

مذکور از اثر هاي باشد لذا در تهیه نقشهزمینی در تمامی مناطق ساحلی در دسترس نمیاز آنجا که اطالعات دقیقی در خصوص تراز آب زیر*****
.این گزینه صرفنظر شده است

.باشداي و برحسب طول در سال میمقادیر واقعی ارائه شده براي فرسایش و رسوبگذاري بر اساس مقایسه تصاویر ماهواره******
) 1عدد (تا منطقه کم خطر ) 4عدد(مقادیر واقعی ارائه شده براي گسل فعال خشکی بر اساس منطقه بندي خطر زلزله از منطقه پر خطر *******

.باشدمی
پیاده سازي تهدیدها و فرصت هاي موجود در مناطق ساحلی بر روي نقشه هاي پایه- 7

هاي مختلف، بر اساس اهمیت نسبی خصوصیات سواحل نسبت به یکدیگر و بر ها براي کاربريها و تهدیدبه منظور تلفیق هر یک از فرصت
تا حالت ) 1معادل ضریب وزنی (این ضریب وزنی از حالت خنثی . ضریب وزنی به هر یک از آنها نسبت داده شده استمبناي قضاوت مهندسی یک 

توانند در طول خط ساحل متغیر باشند به گونه از سوي دیگر، خصوصیات طبیعی خود نیز می. متغیر است) 4معادل ضریب وزنی (بسیار تاثیرگذار 
یات طبیعی داراي دو حالت وجود یا عدم وجود بوده ولی در خصوص برخی دیگر از آنها، شدت و اثر این اي که در برخی موارد این خصوص

پس از تعیین درجه بندي و . ها نشان داده شده استدرجه بندي هر یک از آن1نماید که در جدول شمارهخصوصیات در طول ساحل تغییر می
.براي تلفیق نهایی استفاده شده است1ش میانگین گیري وزنی بر اساس رابطهضرایب وزنی براي هر یک از خصوصیات طبیعی از رو

:1رابطه 

:پارامترهاي موجود در رابطه فوق عبارتند از
iA :هاي طبیعی در طول خط ساحلیبندي هر یک از خصوصیتدرجه
jB :هاي طبیعی بر اساس نوع کاربري هر یک از خصوصیتضریب وزنی

N : تعداد خصوصیات طبیعی موثر
.ها در این منطقه نشان داده شده اندها و تهدید، عوامل طبیعی موثر در تعیین فرصت12براي سلول رسوبی شماره 4تا1در شکل هاي شماره 

:مراجع-8
1387-گزارش مدیریت نوار ساحلی-مدیریت یکپارچه مناطق ساحلیمطالعات طرح -سازمان بنادر و دریانوردي-



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1065:کدمقالهمطالعه موردي سواحل استان سیستان و بلوچستان                                                                   -بررسی فرصت ها و تهدیدهاي محیطی در مناطق ساحلی

کنارك-اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري 

12ها با کاربري مسکونی در سلول رسوبی شماره ها و تهدیدنقشه فرصت-1شکل 



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1065:کدمقالهمطالعه موردي سواحل استان سیستان و بلوچستان                                                                   -بررسی فرصت ها و تهدیدهاي محیطی در مناطق ساحلی

کنارك-اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري 

12رسوبی شماره ها با کاربري کشاورزي در سلول ها و تهدیدنقشه فرصت2شکل 



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1065:کدمقالهمطالعه موردي سواحل استان سیستان و بلوچستان                                                                   -بررسی فرصت ها و تهدیدهاي محیطی در مناطق ساحلی

کنارك-اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري 

12در سلول رسوبی شمارهتجارتیها با کاربري ها و تهدیدـ نقشه فرصت3شکل 



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1065:کدمقالهمطالعه موردي سواحل استان سیستان و بلوچستان                                                                   -بررسی فرصت ها و تهدیدهاي محیطی در مناطق ساحلی

کنارك-اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري 

12ها با کاربري توریستی در سلول رسوبی شماره ها و تهدیدـ نقشه فرصت4شکل 


