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استادیار دانشگاه فارابی و رئیس سازمان جغرافیایی  نیروهاي مسلح1
1استادیار دانشگاه فارابی و رئیس اداره اطالعات جغرافیایی سازمان جغرافیایی  نیروهاي مسلح2

مسلح اداره اطالعات جغرافیایی سازمان جغرافیایی نیروهايکارشناس ارشدوGISسنجش از دور و کارشناس ارشد 3

چکیده
دیدنآسیبسواحل،فرسایش.کندمیتهدیدراساحلیمقاصدهموارههوا،وآبتغییراتهايجلوهازیکیعنوانبهسواحلدرآنپیشرويودریاآبآمدنباال

از نیزفارسخلیجومکراندریاي.گرددمیسببدریاآبآمدنباالکهاستتهدیدهايازهمگیانسانیمخاطراتافزایشوساحلیسیساتأتتخریبها،زیرساخت
درجه سانتی گراد در طول 4تا 2ها نشان دهنده افزایش دماي سطح زمین به میزان پیش بینی.پذیرندمیثیرأتییهواوآبتغییراتاینازباشند کهجمله دریاهایی می

کهمتر خواهد بود30بنابراین در صورت رخداد چنین پدیده اي یخ هاي قطبی آب شده و منجر به افزایش سطخ آب هاي کره زمین به مقدار .دسال آینده می باش50
رعایتوسویکازها شکل اسکلهدریایی وسیساتأتبااليتمرکزوجمعیتیتراکم.شودمیایرانجنوبی کشورو از جمله سواحلباعث تغییر شکل سواحلهمین امر

روایناز. تاسدادهافزایشراساحلیمقاصددرفارسخلیجومکراندریايآبآمدنباالاجتماعی-اقتصاديخطراتاحتمالدیگرسوییازدریاواقعیحریمنکردن
برمحوريموضوعیعنوانبهوگیردقراربررسیموردسواحل جنوبی کشوربردریاهاآبسطحآمدنباالوهواوآبتغییراتثیرأتتااستشدهسعیمقالهایندر

در نهایت محدوده هاي متاثر از این پدیده در نواحی . دگردتمرکزبنایی ساحلی زیرسیسات عمرانی وأاحداث تمقاصدربهواییوآبپدیدهاینازمنتجهايچالش
.ساحلی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مشخص گردیده است

نگرمایش جهانی، ایران، تغییرات اقلیمی، سواحل مکرا:هاي کلیديواژه

:مقدمه-1
است، اقلیم کره زمین در طول انسانیجوامعدرتوسعهفرآیندوبر زندگیآنپیامدهايوجهانیگرمایشموضوعجهانی،جامعهمسائلترینبزرگازیکی

از آن جا که اقلیم به عنوان یک جز .  انقالب صنعتی نقش بشر در تغییرات اقلیمی افزایش پیدا کرده استتاریخ همواره در حال تغییر بوده، اما با شروع 
.تواند سایر اجزا را به درجات مختلف تحت تأثیر خود قرار دهدگردد، تغییرات هر چند ناچیز آن میفراگیر و مهم اکوسیستم انسانی محسوب می

ر آب و هواي یک منطقه است که در حال حاضر روند گرم شدن دماي کره زمین را بخشی از تغییر اقلیم قلمداد تغییر اقلیم نوسان کلی و گسترده د
افزایش دماي جهان است که الگوهاي آب .  رو استهاي محیطی است که جهان امروز با آن روبهترین چالشتغییر اقلیم یکی از بزرگ).  1شکل (کنندمی

.باشدهاي آب و هوایی از پیامدهاي تغییر اقلیم میباال آمدن سطح آب دریاها و تغییر در آستانه. دهدو هوایی را تغییر می
توسعه اقتصادي، هاي انسانی مانندچرا که فعالیت. تغییر اقلیم  به دلیل اثرات زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار است

.باشنداي ثبات و پایداري تغییر اقلیم میکشاورزي، صنایع و مانند آن بر مبن
جوسیستمدرراتعادلزمینازقرمزمادوناشعهو بازتابزمینبهخورشیداشعهورود. مؤثرندهواوآبتغییراتبرانسانییاطبیعیازاعمزیاديعوامل
گردشمداردرکوچکخورشید، تغییراتباریکسال11چرخه. استمتغیرمحیطیعواملتأثیرتحتدیگرمکانبهمکانیازآورده کهبه وجودزمین
کربن،اکسیدديآب،بخارمثلطبیعیگازهايسایروازونمعلق،ذراتابر،یلهبوسخورشیدورودياشعهجذبیاطبیعیايگلخانهاثرزمین،

.هستندعواملاینجملهازهواوآبطبیعیتغییراتباالخرهوهاآتشفشاننیتروژن، طغیاناکسیدهاي
بیشترمحلیمقیاسدروهواشدنگرمغالب،عاملجهانیمقیاسدرکهگذارندتاثیردریاسطحآمدنباالدرمحلیوجهانیعاملدوکلیطوربه

.باشدمیزمینتکتونیکیحرکات
... وگرینلندیخیصفحاتشدنذوبآلپی،هايیخچالآّب، کاهشگرماییانتشارجهانی،شدنگرمهمچون:جهانیاثرات

نویسنده مسئول1
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مقاصدبرايرادریاسطحآمدنباالتوانمیبسیاريدالیلبهانسانی هايفعالیتوفرونشستفشردگی،به همتکتونیک،حرکاتهمچون:محلیاثرات
هادلتادرشوريمیزانافزایشوهاتاالبدرسیلشیرین،آبذخایرآلودگیساحلی،خطوطفرسایشسواحل،درسیلطغیان. دانستخطرناكساحلی

وتاسیسات بندري ساحلی،شهرهاي. افتندمیاتفاقدریاناچیزآمدنباالباحتیکههستندحقیقیمسائلجملهاز

2040تا1989هايسالازحرارت کره زمیندرجهتغییرات: 1شکل 

باید.افتندمیخطربهوحشحیاتهايزیستگاهومرجانیجزایرشیالت،ماهیگیري وشیرین،آبمنابعچونهمساحلیمناطقساکنانمنابع حیاتی
. مدیریتوسواحلشناسیریختوشکلآب،سطحآمدنباالمیزانبهونیستیکسانساحلیمناطقهمهدردریاآبآمدنباالتاثیرکهگردداذعان

.داردبستگیهافعالیتواقدامات
:نمودتقسیماقتصاديوانسانیمحیطی،زیستگروهسهبهتوانمیراساحلیمناطقبردریاآبسطحآمدنباالاثراتاصوالً

:ساحلیمقاصددردریاآّبآمدنباالمحیطیزیستاثرات
:نموداشارهزیرمواردبهتوانمیهاآنبارزترینازکهگذاردمیبرجايسواحلدرراگوناگونیمحیطیزیستاثراتدریاآّبسطحآمدنباال
ساحلیمناطقدرهاسیلفراوانیافزایش. 1
هاآننشینیعقبوساحلیخطوطفرسایش. 2
آبایستاییسطحآمدنباال. 3
زیرزمینیهايآبوهاخاكشوريدرجهافزایشوسواحلدرشورآبنفوذ. 4
موجودهاياکوسیستمبرآنثیرأتوهاتاالبگرفتگیآب. 5
.استاثرگذارجمعیتوماهیگیريدرعاملاینکهگرددمیايماسهرسوباتافزایشبهمنجرکهدلتاهاوسواحلشکلتغییر. 6

:ساحلیمقاصددردریاآّبآمدنباالانسانیمخاطرات
.دادقراربررسیموردمختلفیابعاددرتوانمیراگذارندمیبرجايدریانورديهايفعالیتوساحلیمقاصدبردریاسطحآمدنباالکهانسانیمخاطرات

ازبسیاريرفتنآبزیراحتمالدریاآبآمدنباالکهچرادانستساحلیمناطقدرهواییوآبپدیدهاینثیرأتترینمهمراانسانیخطراتبتوانشاید
زیربهمالدیوکشوربیایدباالتردریاسطحمتریکتنهااگرکهچنان.اندازدمیمخاطرهبهراانسانیحیاتوکندمیتشدیدراسیسات ساحلی أتوجزایر

درکهجزایراین. داردوجودنامیسلُجزایروفیجیکَوك،جزایرمارشال،جزایرکیریباتی،جزایرچونهمجزایرسایربرايتهدیداینورفتخواهدآّب
درکهاستنفرمیلیون5ازبیشجزایراینجمعیت. برخوردارنددریانوردي زیاديکاربريازمرجانیسواحلبودندارادلیله باندپراکندهآراماقیانوس
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باالمشکل. کننداندیشیچارهآنبرايبایدالمللیبینهايسازمانکهاستايپدیدهجزایراینساکنانمهاجرتآب،سطحآمدنباالتداومصورت
زیربهنیویوركوبانکوكلندن،مانندشهرهاییکندپیداادامهفعلیشدنگرمروندکهچنانوکندنمیتهدیدراسواحلوجزایرتنهادریاسطحآمدن

.رفتخواهدآبزیربهدریاآمدنباالمتریکباکهاستبندريهايشهرجملهازنیزمصردراسکندریه. رفتخواهندآب
استجهانیمتوسطبرابرسهبهنزدیکساحلیمناطقدرجمعیتتراکمکهچنان. میدهدافزایشراانسانیخطراتاحتمالسواحلدروجمعیتیتراکم

کنندمیزندگیسواحلکیلومتري100ودریاسطحازمتري100فاصلهدر-نفرمیلیارد2-جهانجمعیتاز% 23بهنزدیککهاستشدهبرآوردو
هايبیماريسرایتومصدومیتمیر،ومرگخطرکهچراگیردقرارساحلیمناطقآبگرفتگیتاثیرتحتتواندمینیزدریانوردانوساکنانسالمت
.میکندپیداافزایشهازمانایندرخاص

چندینوویتنامچین،تایلند،درآبزیرزمینیذخایرزوديبهکهچنانکندمیآلودهراشیرینآبزیرزمینیوسطحیذخایراقیانوسآبآمدنباال
اثرات.کندتحمیلرازیادياقتصاديهايهزینهتواندمیبهداشتیمشکالتبرعالوهپدیدهاین. کردخواهندتجربهراشورآبناخالصیجزیره،- کشور

وگذاريسرمایهحجمنظرنقطهازتوانمیراساحلیمقاصدبرآناقتصادياثراتودریاآبآمدنباالساحلیمقاصددردریاآّبآمدنباالاقتصادي
ازباالییحجمدارندمایه گزاران اقتصاديسربرايکهخاصیهايجذابیتبدلیلسواحل. داردقرارنظردقتوبحثموردگردشگريهايفعالیتتراکم

.نمایندمیجذبخوداطرافدرگردشگريتاسیساتوتسهیالتساختجهتراهاسرمایه
براي. سازدوارداقتصاديهايفعالیتبررامهمیاقتصاديهايزیانتواندمیدریاآبآمدنباال،هابازارها ، اسکلهوهاهتلتراکموپراکنشدلیلبه

میلیارد500ازبیشاروپا،سواحلمتري500درگرفتانجامکهدربرآورديیاواندآمدهبوجودسواحلکناردرتونسکشورمراکز اقتصادي% 90نمونه
انسانیهاياستقرارگاهکردخواهدواردمناطقاینبهراناپذیريجبرانمالیهايزیانساحلبهآبپیشرويکهاستگرفتهانجامگذاريسرمایهیورو
اروپاییشهرهايدرتوانمیراموارديچنین. دارندقرارخطرمعرضدرهاطوفانامواجبرابردرباشندگرفتهشکلهاتاالبودلتاهابستردرکه

ومسکونیمناطقبهتواندمیساحلیمناطقبهدریاآبپیشرويروازاین. نمودمشاهدهونیزوسالونیکاسنپترزبورگ،هامبورگ،لندن،همچون
.برساندآسیبموجودهايزیرساخت
بنگالدشکشوراراضیاز% 17دریا،آّبمتر1آمدنباالبانمونهبراي. استگذارتاثیر-کشاورزيبویژه-اقتصاديهايفعالیتسواحلدرآبپیشروي

نظردربایدپایاندردهدمیکاهش% 50را-شانکشاورزيمحصولعمده-برنجتولیدنفر،میلیونهادهآوارگیبرعالوهکهگرفتخواهدفراسیلرا
یکازگردشگرانذهنیتصویرووجهبرمنفیاثريتواندمیشده،بیاننامطلوباثراتبرعالوهساحلیمناطقبهآبپیشرويوآمدنباالکهداشت
.استبسیاريهايهزینهصرفنیازمندخودآن،ذهنیجایگاهارتقاوسازيپاكدریافتی،درآمدووروديگردشگرتنزلبرعالوهکهگذاردبرجايمقصد

که اکثر این مطالعات .  تحقیقات و مطالعات زیادي در جهان و ایران در ارتباط با روند تغییرات پارامترهاي اقلیمی در دوره هاي گذشته انجام گرفته است
.  عمدتا بر تغییر پذیري بارندگی و درجه حرارت تمرکز دارند

ي دما افزایش معناداري را نشان می دهد و ند که در شرق اروپا نوسان ساالنهان داده ا، صد سال دماي اروپا را بررسی کرده و نش)2002(گریزر و همکاران
.تقریبا در سراسر منطقه دما روند افزایشی داشته است

وسانات ن"، "نوسانات اطلس شمالی"، ضمن بررسی تغییرات دما در ایستگاه جاسک، به این نتیجه رسیدند که تغییرات سه عامل )1380(کاویانی و عساکره
. در تغییرات بلند مدت میانگین دماي ساالنه جاسک تاثیر دارند"کلف هاي خورشیدي"و "جنوبی

نتایج این پژوهش .  ي بارندگی و دما، تغییر اقلیم ایستگاه هواشناسی گرگان را مورد مطالعه قرار دادندساله40، با استفاده از آمار )1381(قربانی و سلطانی
. نشان داد که تغییر اقلیم جهانی در این منطقه بر دما اثر محسوسی نداشته ولی موجب کاهش بارندگی گردیده است

ایستگاه سینوپتیک مورد مطالعه 16ف ایران، روند شاخص هاي حدي دما و بارش را در ، به منظور آشکارسازي تغییر اقلیم در نواحی مختل)1384(تقوي
. هاي حدي گرم، افزایشی و شاخص هاي حدي سرد، کاهشی می باشدین نتیجه رسید که روند اکثر شاخصقرار داد، و به ا

بر منابع آب خاورمیانه به بررسی اثرات تغییر اقلیم (IPCC)ییر اقلیم، با استفاده از اطالعات بانک جهانی و هیات بین الدول تغ)1389(خسروي و همکاران
درجه افزایش خواهد یافت و 2تا 1درجه حرارت در این منطقه 2020تا سال IPCCنتایج این پژوهش حاکی از آن است که بر اساس سناریوي .پرداختند

.  درصد کاسته خواهد شد20از میزان بارش تا 
:مواد و روشها-2
:منطقه مورد مطالعه2-1

ابعادازکشوردراقلیمتغییر. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق کشور ایران و بخصوص سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان می باشد
نظرچهازآبمنابعکهحساسیتیبهتوجهبا.تاسطرحقابلملیاقتصادبرتأثیرنهایتدروو تغییر شکل سواحلخشکسالی،سیل،بروزچونمختلفی
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کل دهی شهاي جنوبی کشور پرداخته و تاثیرات این عامل را در دریاآبسطحآمدنباالاین مقاله بهداراست،اجتماعیواقتصادينظرازچهوسیاسی
بارشنظرازایراناقلیمتغییروضعیت1997تا1901سالازموجودآماربراساس.سال آینده مورد بررسی قرار میدهد50سواحل جنوبی کشور در 

خلیجتاالبرزجنوبیهايدامنهازکشورمرکزيمناطقبرايبارشرژیمتغییر.شودمیبینیپیشبارندگیکاهشطرفبهکشور،شمالینواحیبراي
شرقیههايدامنبینفاصلحدفارسخلیجتاالبرزجنوبیهايدامنهازکشورمرکزيمناطقنواحیتازاگرسشرقیهايدامنهبینفاصلحدفارس

تغییرکشورغربوشرقدرجنوبتاشمالازفرضینواردوبراي.شودمیبینیپیشبارندگیافزایشطرفبهبارشرژیممرکزينواحیتازاگرس
بطرفبارشرژیمتغییراردبیلوآذربایجانوخراساناستانهايشمالبرايیعنیمذکورمنطقهالیهمنتهیدر. شودنمیدیدهبارشمیزاندرچندانی
نویسندگان، ضمن بررسی تغییرات دما در ایستگاه جاسک، به این نتیجه رسیدند که تغییرات سه عامل .شودمیبینیپیشبارندگینسبیافزایش

بررسیحالهردر.بلند مدت میانگین دماي ساالنه جاسک تاثیر دارنددر تغییرات "کلف هاي خورشیدي"و "نوسانات جنوبی"، "نوسانات اطلس شمالی"
واست،تکوینشرفدرمروربهکشورهواییوآبسیستمدرايپیچیدهفرآینددهدکهمینشاناخیردهههیدرومتريوهواشناسیهايدادهواطالعات

محسوسیدگرگونیدستخوشآنحديمقادیروروانابمیزاننتیجهدروبرفذوبزمانبارش،نوعوشدتمقدار،تبخیر،میزانمناطقبرخیدر
کهاستخوزستانهايرودخانهسرچشمهبرفیذخیرهزودرسذوباست،گردیدهاخیرمشاهدههايسالدرکهايکنندهنگرانپدیده.استگردیده

در تاثیر را بر روي سواحل جنوبی کشور دارد ذوب شدن یخهاي قطبی وبیشترینکهآنچهاما. شودمیآبیکمفصولذخیرهرفتندستازبهمنجر
.کردبنديدستهزیرشرحبهوخالصهطوربهتوانمیراکشوردراقلیمتغییرپیامدهاي.متر است30نتیجه باال آمدن سطح آبهاي آزاد به میزان 

تغییروروانابضریبتغییرآنمستقیمپیامدهايازکهزاییبیابانتشدیدنیزومناطقبرخیجنگلیوگیاهیپوششنابوديباعثجهانیگرمایش•
.شدخواهداست،آبریزهايحوضهخیزيرسوبافزایشونفوذمیزان

،مکرانهاي دریاي آبسطح. گرددمیمختلفمناطقدرروانابمیزانتغییرهمچنینوزمینیزیرآبهايسطحتغییرباعثنفوذبهتبخیرنسبتتغییر•
.شدخواهدتغییردچارخزردریايوفارسخلیج

.شدخواهداجتماعیاقتصاديهايبحرانبروزومردممهاجرتموجبعامبطورفوقهايپدیدهوجود•

: داده هاي مورد استفاده2-2
آبگرفتگیوسیالب. کندمیتهدیدراساحلیمقاصدهموارههوا،وآبتغییراتهايجلوهازیکیعنوانبهسواحلدرآنپیشرويودریاآبآمدنباال

باالکهاستییتهدیدهاازهمگیانسانیمخاطراتافزایشوساحلیتاسیساتتخریبها،زیرساختدیدنآسیبسواحل،فرسایشساحلی،مناطق
.گرددمیسببدریاآبآمدن

در این صورت سطح آب در . درجه افزایش خواهد یافت4تا 2میالدي دماي سطح کره زمین 2060در این پژوهش فرض بر این است که تا سال 
متر باال خواهد آمد که این وضیعت آثاري را در سواحل و جزایر جنوب ایران در دریاي عمان و خلیج فارس در پی خواهد داشت که باید 30ها تا اقیانوس

زیر آب رفتن تمام یا قسمتی از جزایر و ایجاد جزایر جدید از جمله این اثرات می باشد . زمینه صورت پذیرداز قبل پیش بینی شده و اقدامات الزم در این
و مدلسازي در آن می توان GISهاي نوین از جمله هاي بدست آمده در حوزه فناوريبا پیشرفت. که خود آنها بالطبع آثار زیادي را به دنبال خواهد داشت

. ریزي نمودر را پیش بینی کرده و براي آن برنامههاي تحت تاثیمحدوده
باشد که هر چقدر داراي دقت ارتفاعی باالتري باشد، می) DEM2(، مدل رقومی ارتفاعGISهاي الزم براي مدلسازي این پدیده در محیط از جمله داده

اي در روي زمین بر روي آن باشد که مقدار ارتفاعی هر نقطهمیمدل رقومی ارتفاعی این خاصیت را دارا . خروجی نیز داراي دقت بیشتري خواهد بود
توان در محیط میDEMهاي سطح زمین را با استفاده از در واقع ناهمواري. باشدباشد که عمدتاً این ارتفاع برحسب ارتفاع از سطح دریا میمشخص می

GISسازي نمودمدل.

:هاي تحقیقیافته- 3
نتایجی بدست ArcGISمتر در محیط 30ه بر روي مدل رقومی ارتفاعی منطقه و مدلسازي میزان افزایش سطح آب به مقدار هاي انجام گرفتبا بررسی

متر30باال آمدن سطح آب دریاها به مقدار در صورت 1با توجه به جدول شماره . ارائه شده است5تا 2و همچنین شکل 2و 1که در جدول ه است آمد
درصد 3,4و 12,3، 26,9هاي بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب همچنین از استان. درصد از استان خوزستان زیر آب خواهد رفت43,2

.زیر آب خواهد رفت

1 Digital Elevation Model
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هاي ساحلی جنوبی قبل و بعد از باال آمدن سطح آبمساحت استان: 1جدول شماره 

1388مساحت درسال استانردیف
Km2برحسب 

مساحت اراضی زیر آب رفته با فرض باال آمدن 
Km2_متر آب دریا30

درصد اراضی زیر آب رفته

18218662163,4سیستان و بلوچستان1
634912741743,2خوزستان2
22833615026,9بوشهر3
69225854412,3هرمزگان4

کیلومتر مربع 1883,7جزیره کالً زیر آب رفته و از مجموع 6آمده است، 2ها در جدول شماره ایران در خلیج فارس که نام آنگانه 18بطور کلی از جزایر 
بعالوه تعدادي . باشدمیدرصد مساحت این جزایر 33,6کیلومتر بیشتر باقی نخواهد ماند که معادل 634گانه در حال حاضر، 18مساحت این جزایر 

.باشدمشخص می5تا 2هاي شکلایجاد خواهد شد که که محدوده آنها در جزیره نیز 

مساحت جزایر ایرانی قبل و بعد از باال آمدن سطح آب: 2جدول شماره 

Km2مساحت بر حسب نام جزیرهردیف
ایر با احتساب باال زمساحت جدهباقیمان

Km2_متر آب دریا30آمدن 

1477,1513قشم1
4225,6هرمز2
31,515,3هنگام3
76,821الوان4
88,24,3کیش5
220,4هندورابی6
11,90,1بوموسی7
16,50,04سیري8
10,51,8تنب بزرگ9
1,30تنب کوچک10
0,70فاروران11
5025,8الرك12
0,30فارسی13
2818,5فارور14
10شیدوار15
14,80عباسک16
20,78,2خارك17
3,20خارکو18

1883,7634,04مجموع مساحت
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استان هرمزگان قبل و بعد از باال آمدن سطح آب: 4شکل شمارهاستان خوزستان قبل و بعد از باال آمدن سطح آب: 2شکل شماره

استان سیستان و بلوچستان قبل و بعد از باال آمدن سطح: 5شکل شمارهو بعد از باال آمدن سطح آباستان بوشهر قبل : 3شکل شماره

نتیجه گیري - 4
هان و آزاد جسال آینده وبه طبع آن ذوب شدن یخ هاي قطبی و باال آمدن سطح آبهاي 50زمین در طی کره با توجه به بررسی مطالعات گرم شدن سطح 

ان باال آمدن سطح دریاي مکران وخلیج فارس و بررسی این پدیده بر روي سواحل جنوب کشور مشخص گردید با توجه به شکل توپوگرافیک استان سیست
نکه داراي آه بر دریانوردي  عالوساحلی و،گزاري اقتصاديوهر گونه سرمایه. وبلوجستان کمترین تغییر شکل ساحلی در این استان به وجود می آید

.هاي اقتصادي مناسب است به آمایش سواحل کشور کمک نموده و آینده پژوهی نیز درآن وجود داردپتانسیل
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