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 The research objective was to identify and map the tidal zones that play a decisive role 

in integrated coastal zone management. Methodology designed based on the expert 

interpretation of the spatial boarders of the High Astronomical Tide (HAT), the spring 

and neap tides on the Sentinel-2A satellite images of 2018 with a spatial resolution of 

10 meters to determine the risk of long-term flooding, supratidal and subtidal zones, 

respectively. In the coastal region of Bushehr province, an area of 81,000 hectares is 

subject to long-term flooding, 15,000 hectares are subject to monthly flooding, and 53.5 

thousand hectares are subject to daily flooding. The results showed that up to 62% of 

the coasts of Bushehr province are tide-dominated coasts. Implementation of 

sustainable land use in the coastal region of Bushehr province is not possible without 

considering this risk. However, these lands are suitable for developing aquaculture, 

salinity, and mangrove forestry. 
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 مقدمه  -  1

در اطالعنا  و   قیمسنننت زد تندق  یمسناطق سنننال  کپنارچنهی  تینریمند

لفناتنت،    یکردهنایاسنننت کنه بنه موجنب بن رو  یطیماللظنا  مح

مسناطق بنه محو   نیا  تینریدر مند  یکپنارچریو    یتوسنننعنه و همناهسر

امواج و جزرومد   کیسامیرودیهد  تیمط وب انجاد شود  شساخت وضع

  ت ینریمند یضنننرور ارینبسننن  یبنهنا از گنامهنا  ریتحنت تن   یبسندو  پهسنه

  یپژوهش در راسنتا  نی  لذا، ارودیشنمار مبه  یمساطق سنال  کپارچهی

سنننوالا اسنننتان    ومتریک[1] 967مهم در طول  نیبه ا  یابیدسنننت

 بوشهر انجاد شده است  

هنا،  هنا، دریناهنا، خ یجای اسنننت کنه در ا  نب اقینانو و مند پندینده جزر

شنود  این پدیده  های مستهی به دریا مشناهده میها و رودخانهمصنب

دهد  جزر  ای رخ میقا م و افقی بب اسنت که به صور  دوره لرکا 

بن در بیشنننتر   ودیاسنننت که پر یو مد )کشنننسد( درواقو موج ب سد

سناعت اسنت   24و در بعضنی نقا  لدود   تسناع  12ها بیش از مکان

(  ومتری)با طول موج صنندها ک  یموج ب سد  نیو ناو  چس   یسننت   [2]

 ی(  ارتفاع موج کشسد1)شکا شوندیمد  و جزر  خوانده م  بیبه ترت

درصنور    ن،ی  جاذبه زمشنودیم  دهیجزر و مد  نام  ۀدامس  ایمحدوده  

عما جذب را  یاجراد سنماو ریو عدد وجود سنا نیعدد چرخش زم

انجاد  نیاجسنناد و به سننمت مرکز زم ۀبه هم کسواختیبه صننور   

از ادهندیم طور دا م و را بنه  هنانو اینبب اق  یلنالت  نیدرچس  سروی  

  ی روهاین ت،یدر واقع  ی  ولشنودینره داشنته م نیدر سنط  زم کسنانی

 ن،یاز مرکز لاصا از چرخش زم زیگر  یرویو ن  دیجاذبه ماه و خورش

بب  یبر رو یماه به صنننور  خارج -نیزم -دیخورشننن  سنننتمیسننن

بنه عسوان    یخنارج  یروهناین  نی  اگنذاردیا ر م  نیزم  یهناانو یناق

جاذبه  یرویبرن  روهاین نی  ا ر اشننوندیم انیمولد کشننسد، ب  یروهاین

به نقا  مخت ف  انوسهایشدن بب اق دهیاضافه شده و باعث کش  نیزم

 جادیدو مد ا نیزم  ۀ  در دو سنننمت کرشنننودیم نیسنننط  زم یرو

وجود به  هاانو یاز بب اق   یامد توسننح لرکت توده  کی  شننود یم

کشنش   نیشنتریکه ب  یاهیبب به سنمت نال یافق انیو از جر  دیبیم

  ی ناشن  بورد،یبه دسنت م  دیجاذبه ماه و خورشن  یروهاین بیرا از ترک

کنه   ییجنا  نیزم  رریدر طرف د  یدر مکنان  رریمند د  کین   شنننودیم

  به  دیجاذبه لاصننا از ماه و خورشنن یرویاز مرکز بر ن زیگر یروین

بب از مساطق   یریگبازپس  هیوسننن  جزرها بهدیبیوجود مبه  کسدیم

وجود است، به  یکشسد یدو بربمدگ  نیا  نیماب  نیزم  مهیاطراف، که ن

که در بن زمان مد رخ داده    یدرسننت در مقابا مساطق  یعسی  سدییم

)جزرها( با    نییپا  ی( و کشننسدهاهاباال )مد  یاسننت  تساوب کشننسدها

و   یدو بربمدگ نینسنننبت به ا  نیچرخش روزانه جسنننم صننن ب زم

 کینبمندن    نیی  بناال بمندن و پنادینبیوجود مبنه  ،یکشنننسند  یتورفتر

  پس از جزر، کشننسد به افتدیاتفا  نم  یکسواختیکشننسد با سننرعت  

و سنپس سنرعت باال بمدن   کسدیطور بهسنته شنروع به باال بمدن م

کرده و سنرعت   دایپ  شیطور مداود افزا سناعت بعد به 3بب تا لدود  

  سنپس سنرعت باال بمدن رسندیباال بمدن بب به لداکثر مقدارش م

کناهش    نیو ا  افتنهینسننناعنت اول بنه طور منداود کناهش    3بب پس از  

  یالرو   کیاز  زیبمدن کشنسد ن  نیی  پاکسدیم  دایسنرعت تا مد ادامه پ 

  کسدیم  یرویو سپس کاهش سرعت است، پ  شیمشابه که ابتدا افزا

نشنان   یکیبمدن کشنسد به صنور  گراف  نییکه باال بمدن و پا  یوقت

در خواهد بمد  در هر   یسوسننیسنن یبه فرد مسحس باًیداده شننود، تقر

 یبمدن کشننسد و به دنبال بن شننکا مسحس  نییباال بمدن و پا  یمکان

  ی از مکان  اشنکال نی  اشنودیم  میبه اشنکال گوناگون مشنخو و ترسن

خواهد بود  سنه موضنوع   ریمتغ یااللظهطور قابا مبه  رریبه مکان د

کشنسد مورد  یاصن   یهایژگیعسوان وها ممکن اسنت بهشنکا نیدر ا

سه مورد شاما زمان کشسد، دامسه کشسد و نوع  نی  اردیتوجه قرار گ

 کشسد هستسد 

ناتر را در هر  کیکه ماه به طور  ابت نصننف السهار   رسنندیم نظربه

مناه    سکنهیا  اینبنه دل  یول  کسندیدر روز قطو م  کبناریفقح    نیمکنان مع

  چرخد، یم نیبه دور خودش، لول زم نیمشنابه دوران زم یدر جهت

تر در هر روز درجه اضنافه 5/12  دیبا قتیدر لق نیزم یهر نقطه رو

 50در لدود    یدرجه زمان 5/12 نیشنود  ا  هسگبچرخد تا با ماه هما

 50سنناعت و    24 یروز کشننسد کی  جهیوقت الزد دارد، در نت قهیدق

جزر نسنبت به گذر ماه    ایاسنت  زمان کشنسد به زمان وقوع مد   قهیدق

 کیکشنسد در   یژگیو  نی  اشنودیناتر، مربو  م کیاز نصنف السهار 

 جادینقطه و ا کیعبور ماه از   یفواصنا زمان   هیوسنمکان مشنخو به

 .[3] شودیم انیمد و جزر ب

مکان    کیکه در  یمتوال یو باال نییپا  یکشسدها  نیارتفاع ب  اختالف

  در شنودیمشنخو رخ داده اسنت به عسوان دامسه کشنسد شنساخته م

نسننبتاً کوچک و   یتاج موج کشننسد  یبزاد ارتفاع واقع  یهاانو یاق

 کیو کمتر از بن(  دامسه کشننسد در متر   1اسننت )معموالً   کسواختی

   کسند یم  رییتغ  رریبنه روز د  یو از روز  سنننتیمکنان خناث  نابنت ن

  شنتری  اما بشنوندیرا باد و بب و هوا موجب م  را ییتغ نیاز ا یقسنمت

و  دیخورشن تیکه به موقع یاتکرار شنونده  یهادهیبه پد  را ییتغ نیا

  را ییتغ  نیدر ا   گرددیبرم  شنننودیمربو  م  نیمناه نسنننبنت بنه زم

در باره بن بحث   بالکه ق  یو دگرگون رییروزانه، کشنسد به سنه نوع تغ

  دهدیشد واکسش نشان م

 25یک رقم قابا اعتماد متوسنح   ایتراز متوسنح در نییمسظور تع به

سناعته از بن بهتر اسنت   39سناعته مشناهدا  اسنت ولی متوسنح 

روز و بعد از بن متوسنح  29متوسنح سناعتی ارقاد جزر و مد در طی  

های ماه(  سنال شنمسنی )پریود لرکت گره  6/18ارقاد سناعتی در طی 

دهد   دسننت میسننط  بب را به  حترین ارقاد متوسننبه ترتیب دقیق

به طول   یبسننتر MSL یبدسننت بمده برا  ریاعتماد به مقاد  تیب قا

  سانیو قابا اطم نیدارد  بهتر ایمد  زمان مشنناهدا  سننط  بب در

سنال   61/18گرفته شنده ازمشناهدا  درطول    جینتا یمقدار برا نیتر

   .[4]باشد    یم
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مهکشننسد ، میانریسی از ارتفاعا  دو مد پیاپی    یمتوسننح مدها  تراز

ای اسنت که محدوده کشنسد  سناعته 24ر طول دوره در سنراسنر سنال د

درجه    5/23در بن بزرگترین است، زمانی که ماکزیمم زاویه میا ماه 

مهکشنسد ، میانریسی از ارتفاعا  دو جزر   یاسنت  تراز متوسنح جزرها

از  MLWSو   MHWSاسننت  مقادیر    یودپیاپی در طول همان پر

های ماه(   ه گرهسناله )چرخ 6/18سنالی به سنال دیرر در یک چرخه  

یابد  همچسین با تغییر تراز متوسنح بب دریا تغییر تغییر کوچکی می

 کسسد می

کهکشنسد ، میانریسی اسنت از ارتفاعا  دو مد    یتراز متوسنح مدها  -

پیاپی در این دوره مطابق بنچه در قسنمت قبا تعریف شند زمانیکه 

کهکشننسد ،   یمحدوده کشننسد لداقا اسننت  تراز متوسننح جزرها

دسننت بمده از دو جزر متوالی در طول همان به یانریسی از ترازهامی

 6/18به سنال دیرر در یک چرخه    لیدوره اسنت  مقادیر هر دو از سنا

سنننالنه و همچسین بنا تغییرا  تراز متوسنننح بب درینا انندکی تغییر 

 خواهد کرد 

مدها، میانرین دو مد    نیمدها ، متوسنح ب سدتر نیمتوسنح ب سدتر  -

ب سدتر در یک روز در طول یک دوره اسننت  زمانیکه تسها یک مد در 

مدها در نظر   نیافتند، همین به عسوان متوسنننح ب سندترروز اتفنا  می

جزرها ، میانرین کوتاهترین دو    نیشنود  متوسنح کوتاهترگرفته می

پیونندد  وقوع میدر طول ینک دوره بنه    وزجزری اسنننت کنه در ینک ر

های  یر هارمونیک جزر و مد و با اسننتفاده  بیسیاین مقادیر در پیش

از جنداول جزر و مند جنایی کنه کشنننسند عمندتناً روزاننه اسنننت، مورد 

کنه    یتراز  نیگیرنند  ب سندترین مند نجومی ، بناالتراسنننتفناده قرار می

از شنننرایح  کیبیتوانند تحنت شنننرایح جوی نرمنال و تحنت هر ترمی

ترین جزر  اسننت  کوتاه  یمد نجوم نیبیسی شننود ب سدترنجومی پیش

توانند تحنت شنننرایح جوی  ترین ترازی اسنننت کنه مینجومی ، کوتناه

 نیبیسی شنننود  انرمال و تحنت هر ترکیبی از شنننرایح نجومی پیش

تراز    را ییسننال تغ 18لدود    یریگندازها  یترازها در طول بازه زمان

 .[4]  بیدیم تدسبه  ایبب در

 نیتر  نیاسنت که به پا  یچار ( سنطح  ی)سنط  مبسا  تودید چار 

درج شنده در   یهاکه عمق  یطوراسنت، به کیجزر نزد یسنط  نجوم

  این سط ، شوندیبه بن ارجاع م  یانوردیو در  یابیعمق  یهانقشه

جزر و مدی اسنننت و در واقو  یبرای ترازهامبسای رقود ذکر شنننده  

درینایی ینا صنننفر  هناینقشنننههنای ذکر شنننده در  صنننفر تمناد عمق

  ی درکتابها یو سنطو  کشنسد  هایسیب  شیهیدروگرافی اسنت  تماد پ 

 .[4] شوندیارا ه م CDمربو  به کشسد نسبت به 

 یهاعرصنه  ای یاز مسطقه جزرومد  یکسنانیمشنابه و ا  ب    یهافیتعر

در مسابو مخت ف ارا ه شنده اسنت   یکوتاه مد  نوار سنال   یببررفتر

 یاز مسطقه سال   یقسمت  یجزرومد  حیگفت، مح  توانیم یبطور ک 

شننده و در هسراد جزر از بب  دهیاسننت که در هسراد مد از بب پوشنن

  یار یبسن  یهاشنباهت زین حیمح نیا  یزااج  سهی  در زمشنودیخارج م

بنه   یجزرومند  حیکنه عمومناً مح  یدر مسنابو مخت ف وجود دارد بطور

   یجزرومد نیو مسطقه ب یجزرومد  یباال  یهاپهسه یقسنمت اصن  3

  شوندیم میتقس یجزرومد ریو ز

  
 یمنطقه ساحل  کیدر   یمناطق مختلف جزرومد –1 شكل

را از نظر   یجزرومد یهاحیمح Reading  [5]  بسدیطبقه بر اسا 

 -  اولشننوندیم میبه چهار بخش تقسنن  یبه خشننک  یکیو نزد یدور

را  یمد  یباال یهاپهسه  یباال یو شنور که بخشنها ییسنبخا  یهاپهسه

از رسننوبا    ییهاهیبا ال  زدانهیداده و معموالً از رسننوبا  ر ایتشننک

   ی ع فزار شنننور سنننال   ینوال نیاند  در اشنننده  دهیپوشننن  یریتبخ

  شنننتریکنه ب  یمند  یمسطقنه بناال  نییپنا  یهناقسنننمنت  -  دودسندیرویم

وقوع   یها معموالً طقسنننمت نی  ارندیگیجزرومد قرار م ریتحت تا 

بخش   نیدر ا ی  ع فزار شننور سننال روندیبب م ریمد به ز  سهیشننیب

مسطقه  -اسنت  سنود  زدانهیداشنته و بافت رسنوبا  ر  یشنتریگسنترش ب

در ا ر   یکوچک  یهناکنه در بن کناننال  یجزرومند  نیپهسنه ب  یالبنا

فالسنر،  یرسنوب یهاو سناخت شنودیم جادیا یجزرومد  یهاانیجر

نادر   اریبسن  اهانیبخش گ نیدر بن فراوان اسنت  در ا  یو عدسن یموج

 -  چهاردشننوندیمشنناهده م شننتریو لفار ب  ییایشننده و جانوران در

 شنتریبوده که ب یجزرومد  یهاو کانال یپهسه جزرومد  نییقسنمت پا

جزرومد   یهاانیلفر شده در ا ر جر  یهاتحت ا ر بب هسنتسد  کانال

ختم   یجزرومد  یهابه کانال  تیبخش بزرگتر شنده و در نها نیدر ا

جنانوران    یاین  ب نار و بقناابسندینیجزر ادامنه م  ریشنننده و تنا مسطقنه ز

  یا لظنهمسطقنه بطور قنابنا مال  نیمورب در ا  یبسندو طبقنه  ییایندر

  شودیم  دهید

به  Klein  [6]توسنح   ایبه در یرا از طرف خشنک یجزرومد حیمح

پهسه   یقسننمت باال  ،یشننور سننال  ریع فزا و ببر یچهار بخش اصنن 

  ی هنا و کناننال   یجزرومند  یهناپهسنه  نیی، قسنننمنت پنا  یجزرومند

 یبخشن زیرا ن یجزرومد  یهاکانال  یشنده اسنت  و میتقسن یجزرومد

 نیا نیمحقق  شنتریکه ب  یدانسنته در لال یمسطقه جزرومد  یاز اجزا

گفنت  توانیم  یطور ک   بنهدانسندیجزر م ریز حیاجزا را مربو  بنه مح

تفناوت ب  یمحندوده مسطقنه جزرومند  فیدر تعر  یکنه  مسنابو   نیدر 

بن   یاجزا  یبسندو پهسنه  فیمخت ف وجود ننداشنننتنه و تسهنا در تعر

  Reading  [5 ]و  Davis  [7]طور مثنال،  وجود دارد  بنه  ییهناتفناو 

کوچنک را   یجهنایدر سنننوالنا خورهنا و خ   یجزرومند  نیب  ینوال
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  Leederکنه    یدر لنال  اننددهینننام    یجزرومند  یتحنت عسوان پهسنه هنا

در   کنیکرده، ل  یمسناطق را تحنت عسوان الگون  ننامرنذار  نیا  [8]

    شودیمشاهده نم  یتفاوت چیدو عسوان ه نیمحدوده ا  یمعرف

 یبسدو پهسه یموجود شنننساسنننا  یهااز روش یقیپژوهش، تطب نیا

به  یجزرومد  یبر مخاطره ببررفتر  دیبا ت ک یجزرومد یهارخسنناره

 تینریو مند  یزیربرننامنه  یبنهنا در راسنننتنا  رامونیدر خورهنا و پ   ژهیو

لفاتت و توسنعه    یکردهایدر خصنوث رو  یمساطق سنال  کپارچهی

ICZM  باشدیاستان بوشهر م  
 

 هامواد و روش - 2

و به تعبیری سنیالبی شندن بن   یو اجزابسدی مساطق جزرومدی پهسه

برای اولین بار در مقیا  م ی در ایران  کوتاه مد  مساطق سنننال ی  

، مطنالعنا  مندیرینت (SMP)قنالنب مطنالعنا  مندیرینت نوار سنننال ی

  Readingو بر اسنا  تعاریف   [2]یکپارچه مساطق سنال ی کشنور 

از بین  یاد شننده نشننان داد کهانجاد شننده اسننت  تجارب  (1969)

و اجزاء معرفی    Reading  [5]روش  هنای موجود،  تعناریف و روش

شننده در بن با اجزاء مسطقه جزرومدی کشننور هماهسری بیشننتری  

 2چارچوب روش شنساسنی این پژوهش در شنکا   براین اسنا ، دارد 

  ارا ه شده است 

 بندیهای پهنهها و محدودهشاخص  - 1-2

مرز بناالیی مسطقنه زیر ،  Reading  [5]روش  بنا    مطنابق •

زیر بن که در  اسنت CDتراز  به تعبیری برابر  1جزرومدی

در نخواهد بود    بسدیپهسهدا ماً پوشنیده از بب بوده و قابا  

هنای  هم تراز کناننال  MLLWهنا تراز  و خ یج  درون خورهنا

بسدی اسننتفاده شننده اسننت که در جزرومدی برای پهسه

شننسد نیز دارای بب بوده و قاب یت  شننرایح بیشننیسه کهک

 ها است ناوبری و تردد قایق

در مقنابنا بناالترین لند ببررفتری کوتناه مند  در مسناطق   •

اسنت که در شنرایح   مهکشنسد  یتراز متوسنح مدهاسنال ی،  

افتد و در مد بیشننیسه در اوا ا و میانه ماه قمری اتفا  می

اده بسندی از بن بنه عسوان مرز بناالی جزرومندی اسنننتفنپهسنه

شنده اسنت  مسطقه باالی جزرومدی عمالً بخرین رخسناره  

های محیح محیح دریایی به شنمار رفته و با دیرر رخسناره

های ها و تپههای سنیالبی رودخانهخشنکی همچون دشنت

ای در ارتبنا  اسنننت  این مسطقنه از پنا ین بنه تراز  مناسنننه

شننود  مشننخصننه این ختم میکهکشننسد   یمتوسننح مدها

ارهای شننور سننال ی و برخی مساطق عرصننه توسننعه ع فز

 
1 Subtidal zone 
2 Backshore 
3 Berm crest 

باشند  رخسمون  گیری کفه های تبخیری و سنابخا میشنکا

شنندن این مسطقه برای چسدین روز فی مابین مد بیشننیسه  

ای کامالً قابا شنساسنایی  در معرض تبخیر باعث ایجاد پهسه

 شود   ای میدر تصاویر ماهواره

ترین عرصنه ببررفتری سنال ی  مسطقه بین جزرومدی مهم •

  ی متوسنننح مندهناشنننود کنه بین ترازهنای  حسنننوب میم

تراز کهکشنننسند    (MHWN)کهکشنننسند   بیشنننیسنه  و 

(MLLW)   یا مرز باالیی مسطقه زیر جزرومدی واقو شده

اسنننت  این مسطقنه در شنننرایح توپوگرافی مخت ف نوار  

 سال ی از چسد متر تا دهها کی ومتر نیز پهسا دارد  

یا در عرض ببررفتری نوار سنال ی یا مسطقه نوسنان بب در •

بسندی بنه بن مسطقنه بین پروفینا سنننالنا کنه در این پهسنه

ای از مساطق درختان  جزرومدی اطال  شنده اسنت  در پاره

 اند   ها توسعه یافتهمانررو در این عرصه

برونزدهای خشنننکی درون این مسطقه عمدتاً متشنننکا از  •

رسوبا  ریزدانه چسبسده که در مهکشسدهای عادی و ب سد  

ببررفتر میدچننار  ک ی  و  جز ی  این ی  در  کننه  شنننوننند، 

 .بسدی به بن سد جزرومدی اطال  شده استپهسه

ای که عموماً در سنوالا ماسنه 2برونزد خشنکی پسنکرانه •

پروفیا سننالا به طور کاما شننکا گرفته اسننت در این 

شنروع  3بسدی ترسنیم شنده اسنت  پسنکرانه از ق ه سنکوپهسه

های سننال ی  دیرر لسدفردیا    4و عموماً به ت ماسننه قدامی

خح  [9]شننود  بر اسننا  تعاریف پذیرفته شننده ختم می

باشند و به مطابق ق ه سنکو می MSLسنالا و به تعبیری 

طور فصننن ی در سنننوالنا موج  نالنب کنه دامسنه بیشنننیسنه  

 گیرند   متر است شکا می 2مهکشسد کمتر از 

برونزدهای دا می خشکی متشکا از رسوبا   یر چسبسده  •

خرده صننندفی کم عرض که به تسندر  دچار  ای وماسنننه

هنای  شنننونند لیکن در طی طوفنانببررفتری جزرومندی می

بسدی به شنوند، که در این پهسهدریایی دچار ببررفتری می

 شود نامیده می 5ایبنها زبانه ماسه

ای برونزدهای خشننکی دا می متشننکا از رسننوبا  ماسننه •

به خشکی نسنبتاً درشنت دانه و خرده صدفی که از یک سو 

ای ترکیب متصننا اسننت و در عرض از چسد زبانه ماسننه

اند، معموالً در مهکشنسدهای ب سد به طور جز ی دچار یافته

بسدی به بنها ت ماسنه شنوند، که در این پهسهببررفتری می

 .اطال  شده است  6سال ی

4 Fore Dune 
5 Sand spit 
6 Coastal dune 
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46 

 
کوتاه و بلند    یجزرومد یهاخورها و رخسـاره  یبندروش پهنه  –2 شـكل

 استان بوشهر یمدت منطقه ساحل

 

روند که شنمار میهایی بهاز عرصنه  7اراضنی درلال توسنعه •

های اخیر از مسنالت مساطق جزرومدی و سنیالبی  در سنال

دریایی اسننتان بوشننهر اسننتحصننال شننده و در لال تغییر 

ها  مساطق کم شنیب، این عرصنهکاربری هسنتسد  در برخی 

 هسوز در معرض سیالبی شدن هستسد 

روند که در شنمار میهایی بهاز عرصنه  8اراضنی توسنعه یافته •

های اخیر از مسننالت مساطق جزرومدی و سننیالبی  سننال

دریایی اسنتان بوشنهر اسنتحصنال شنده و تغییر کاربری بنها 

 به اتماد رسنیده اسنت  به دلیا اتماد عم یا  اسنتحصنال

 
7 Developing lands 

هنا پنایندار بوده و بسنننینار کم در زمین از درینا، این عرصنننه

 معرض سیالبی شدن دریا هستسد   

هایی هستسد که در مساطق های سال ی از جم ه سازهسازه •

بسدی به اند  در این پهسهسنیالبی شندن دریایی ساخته شده

ها و دیوارهای های سننال ی اعم از موج شننکنک یه ابسیه

 ی شساخته شده است های سال سال ی، سازه

 یجزرومد یهارخساره  یبندپهنه - 1-2

های جزرومدی مسطقه سننال ی شننمال بسدی خورها و رخسننارهپهسه

های دی م، گساوه و بوشنهر انجاد شنده  اسنتان بوشنهر در شنهرسنتان

-Sentinelای تصناویر ماهواره  اسنت  برای دسنتیابی به این هدف از

2A   در تصناویراسنتفاده شنده اسنت    2018سنالSentinel-2A  

8 Developed lands 
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عم کرد بهتری   (SWIR) بنانندهنای منادون قرمز بنا طول موج کوتناه

دارند   (NIR) نسبت به باندهای مادون قرمزرخساره ها در تشخیو  

  هسنتسد  12 و 11در این تصناویر باندهای شنماره   SWIR باندهای

مساطق کم  مدی در  های جزروبسدی رخسننارهو پهسهبرای تشننخیو  

باشند که دارای انعکا  خوبی از عمق سنال ی، نیاز به تصناویری می

 infrared colorباشننسد  برای انجاد این امر، ترکیب باندی  بسننتر

False    وضنو  خوبی از وضنعیت کف  3-4-8  ترکیبی از باندهایو

بنا این لنال همچسنان ترکینب بنانندی رننگ    .دهنددرینا بنه دسنننت می

یر، در برخی نقنا  بهتر از ترکینب منذکور عمنا  طبیعی این تصننناو

  د   کسمی

گیری لاصننا شننده، بین ترکیب در این پژوهش، بر اسننا  نتیجه

برای بشننکارسننازی   Sentinel-2Aباندهای توصننیه شننده تصنناویر

که نشان دهسده    4-3-2عوارض مخت ف زمین شنساختی، ترکیب باند  

ترین ترکیب برای شننساسننا ی و رنگ طبیعی عوارض اسننت، مساسننب

های جزرومدی در طول سنوالا اسنتان بسدی خورها و رخسنارهپهسه

متری بن،  10بوشنهر برگزیده شند  ترکیب باندهای با قدر  تفکیک 

در عمق خشکی مورد   (HAT)وذ بب شور دریا  شواهد ب سد مد  نف

تدقیق قرار گرفته و مرز بن ترسننیم گردد  این مهم لاصننا تفسننیر 

 انجاد شده است    On-Screen Digitizingکارشساسی و به روش  
 

 نتایج - 3

 رده بندی سواحل استان بوشهر  - 1-3

در طول   یجزرومد یترازها تیوضننع  یگاد نخسننت در شننساسننا 

رده سنوالا اسنتان بوشنهر بر اسنا   نییسنوالا اسنتان بوشنهر در تع

اسنتان  یاسنا ، رده سنوالا و خورها نیدامسه بن برداشنته شند  بر ا

مشنخو شند )شنکا   Anthony  [10]  یبسدبوشنهر مطابق طبقه

  ی از مرز شنمال بوشنهراسنتان   ینشنان داد که سنوالا شنمال  جی(  نتا3

بوشنهر شناما   رهیخور عباسنک در شنمال شنبه جز  ای جیاسنتان تا خ 

ببندان،  دره  یهنارودخناننه  یو دلتناهنا  گینبزرگ عرش، ر  یخورهنا

متر   4-2  نیکنه دامسنه جزرومند ب   دالینگن  و ل نه در رده مزوتنادره

 یمرز  حیدر شنرا  دالیاسنت، قرار دارند  به عالوه رده سنوالا مزوتا

ن و به طول  و کسرا رید یدر سننوالا شننهرسننتانها یمتر 2دامسه 

سننوالا جمعاً بال  بر  نیشنندند  ا  یشننساسننا   ومتریک 307 یبیتقر

درصند سنوالا اسنتان بوشنهر   62طول داشنته و لدود     ومتریک  600

 تیبر ضننرور  و اهم  رریبار د  جیدهسد  نتا  یرا به خود اختصنناث م

 قیاسنتان بوشنهر به مسظور تدق یجزرومد  یرخسناره ها یبسدپهسه

  ی را در مسطقه سنال   هایاسنتقرار کاربر  تیریو مد  یمخاطره ببررفتر

 دارند   دیت ک

 

بوشنهر و سنوالا نسنبتاً  رهیشنبه جز  یدما ه سنسر  یسنوالا سنسر 

 یبخش جسوب  یسنوالا سنسر زیشنهرسنتان تسرسنتان و ن  بیپرشن

 میرژ  یمرز اسنننتنان دارا  یتنا انتهنا  بسندیننا  جیاسنننتنان از دمنا نه خ 

)کمتر از    دالینکروتنایم یموج  نالنب  و رده جزرومند  یکیسنامیدرودینه

و گساوه و شنمال بوشنهر( و    می)د  یمتر( هسنتسد  در سنوالا شنمال 2

 یدا م  یهاوجود رودخانه  ایبه دل ریو د  یسنوالا شنهرسنتان دشنت

و مازاد رسنوب وجود دارد   یانباشنت یرسنوب میل ه و موند، رژ  ژهیبه و

کمتر   یبه خشننک  کیسننالا و بخش نزد  یعموم  بیو سنناالنه شنن

باعث انباشننت رسننوب درون خورها و کاهش   ح،یشننرا نی  اشننودیم

  ی که مشنکال  ناشن شنودیم  یو ناوبر  قهایتردد قا  توان  شنتریهرچه ب

شنهرسنتان گساوه به شند  بروز کرده   گیعرش و ر  یاز بن در خورها

اسنتقرار بسادر و سنازه   تیا سنوالا موج  الب که قاب اسنت  در مقاب

   ی قطو انتقال رسنوب و رانه سنال  ایاند، به دلرا داشنته  یسنال   یها

 برقرار شده است     یشیفرسا میشده و رژ  شیدچار فرسا  داًیشد

 
 ( در طول سواحل استان بوشهرMLLWکهكشندها ) و  (MHHWمهكشندها )  نهيشيدامنه متوسط ب  –3 شكل

 یجزرومد  یهارخساره یبندپهنه - 2-3
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در طول سوالا   یو رسوب یجزرومد  میو رژ تیپس از شساخت وضع

انجاد  یجزرومد  یخورها و رخسنناره ها یبسداسننتان بوشننهر، پهسه

  ، یها و عرصنه ببررفتررخسناره  قیدق کیمهم تفک  نیشند  لاصنا ا

بنها محا  شننده بودند،    نیکه ب  ییهایو کاربر  یسننال   یهالسدفرد

رخسنناره   نیمهمتر  ی(   در ادامه ضننمن تشننر1بوده اسننت )جدول  

  ی از نقشنننه هنا  یبخشننن  8تنا    5اشنننکنال    یدر ط  ،یجزرومند  یهنا

 انجاد شده ارا ه شده است  یبسدپهسه
 

تناـس  حفات  و توـس ه نوار ـساحلی ـشهرستان کدهای تلفيق  – 1  جدول

 بوشهر

 

عرصه آبگرفتگی   ردیف 
 یا لندفرم ساحلی 

م ادل 
 انگليسی  

فراوانی  
 )ت داد( 

مساح   
 )هكتار(

مسطقه باالی   1
 جزرومدی 

Supratidal 

zone 

85 2 /19456 

مسطقه بین   2
 جزرومدی 

Intertidal 

zone  

113 73 /14907 

 Tidal bar 171 10643 سد جزرومدی  3

کانال جزرومدی یا   4
مسطقه زیر  
 جزرومدی 

Tidal 

channel 

187 75 /11013 

 Tidal flat 231 38623 پهسه جزرومدی 5

عرصه بب گرفتری  6
 ب سد مد  

Medium 

term 

inundation   

134 81221 

پروری واقو در ببزی  7
 مسطقه جزرومدی

Aquaculture  11 11359 

 Backshore  97 6 /378 نوار پسکرانه   8

 Coastal ت ماسه سال ی  9

dune   

264 7 /6209 

های سال ی  سازه  10
محا  در مسطقه 

 جزرومدی 

Coastal 

structure  

99 363 

 Mangrove 53 220 مانررو 11

ای واقو در زبانه ماسه 12
 مسطقه جزرومدی

Spit 91 6 /408 

 

  یجزرومد  نيمنطقه ب  - 3-3

 113هکتنار بنه تعنداد    14907بنه مسنننالنت    یجزرومند  نیب  مسطقنه

 کیاسنتان بوشنهر تفک یدر طول نوار سنال  ییعرصنه قابا شنساسنا

مساطق عسوان شنند، مسطقه  نیا فیشننده اسننت  همانطور که در تعر

سنالا قرارداشنته از باال به   ایپروف بیعموماً در شن یجزرومد نیب

از پنا  یمسطقنه فو  جزرومند کناننال    این  یجزرومند  بنه پهسنه  نییو 

و  یازبانه ماسنه ،یاز مساطق به سند جزرومد یاریو در بسن یجزرومد

 نیگسننترش مساطق ب شننتریدر ارتبا  هسننتسد  ب  یت ماسننه سننال 

بوشنهر   جیتا خ    میو از بسدر د  هاجیعمدتاً در خورها و خ  یجزرومد

قرار   بسدینا  جیو از مصب رودخانه رودخانه موند تا خور بردخون و خ 

    دارند

  یفوق جزرومد منطقه  - 4-3

  سنهیشنننیب  حیو عمومناً در شنننرا  یامسطقنه کنه بنه صنننور  دوره  نیا

به   یعرصنه در نوار سنال  85در   شنوند،یم  یمهکشنسد دچار ببررفتر

پهسه ها   نیاند  اشنده یبسدو پهسه  ییهکتار شنساسنا  19586مسنالت 

در شنمال و  رب اسنتان بوشنهر و  شنتریو ب بیمشنخصنه مساطق کم شن

از باال به  یگسنترش دارند  مساطق فو  جزرومد  هاجیدر خورها و خ 

و   یجزرومند  نیعمومناً بنه مسطقنه ب ریمند  و از ز  انینم  یمرز ببررفتر

 یمیاق   حیشرا  ای  به دلباشسدیدر تما  م یسال  یهالسدفرد ررید

از   یپوشنشن  یها داراعرصنه نیا  شنتریاسنتان بوشنهر، ب یمساطق سنال 

 یالبیسن  یهاتدر تما  بودن با دشن  ایو به دل  یریتبخ یهانهشنته

 یبا بافت رسنن  زدانهیر  یرسننوبات  یدارا یو فصنن   یدا م یهاببراهه

شاخو بنها به شمار   یاهیپوشش گ  یشنور سال  یهسنتسد  ع فزارها

 رود     یم

  یجزرومد یسدها - 5-3

به شننمار  یجزرومد  یالبیاز جم ه مساطق سنن یجزرومد  یسنندها

کاما    یمخت ف دامسه جزرومد دچار ببررفتر  حیکه در شننرا  روندیم

  ی هاسننال یاماهواره  ری  مشنناهده دو دوره تصنناوشننوندیم یجز   ای

 ایبه دل یجزرومد  ینشننان داد که گسننتره سنندها  2018و   2003

ل ه  یاصن   یدر مصنب رودخانه ها  ژهیدانه به و زیانباشنت رسنوبا  ر

عرصنه  171در  یجزرومد  یکرده اسنت  سندها  دایپ  شیو موند افزا

اسننتان بوشننهر و   یهکتار در طول نوار سننال  10643به مسننالت  

  ی بسندو پهسنه  ییشنننسناسننناخورهنا و دلتناهنا    ییاینعمندتناً در بخش در

در    یژرفاشندگدر واقو نشناندهسده کم  یجزرومد  یاند  سندهاشنده

  ی تردد و ناوبر یرا برا حیبوده و عمالً شننرا اسننتان  یسننال  ینوال

    کسسدیمحدود م

  یجزرومد  یهاکانال  - 6-3

  سهیشننیاسننت که در ب  ییهامسطبق بر عرصننه یجزرومد  یهاکانال

تردد  حیشنرا  یبوده و دارا دهیاز بب پوشن زی( نMLLWکهکشنسد )

ها مسطبق بر تراز  کانال نیمرز ا یریهسننتسد  به تعب  یو ناوبر  قیبا قا

CD عرصنه و به  187در  یجزرومد  یهااسنت  کانال  یدرون خشنک

بزرگ مانسد   یهاجیو خ  خورهادر   ژهیهکتار به و 11013مسننالت  

و مصنننب  نیو بسنننات  هیعسننن و  گ،یعرش، ر  ،یازیخورعباسنننک، پ 

اند   شننده  کیو تفک  ییموند، ل ه و دره گ  شننساسننا  یهارودخانه

برداران  بهره یبرا  یمساسنب یها راهسماعرصنه نیگسنترش ا  یهامحا

قابا تردد در   یهالفاتت و توسننعه کانال  یبرا سننازانمیو تصننم

 خواهسد بود   ستانا یخورها

  یجزرومد  یهاپهنه  - 7-3

مد  در سنوالا اسنتان بوشنهر به کوتاه  یعرصنه ببررفتر نیترویوسن

عرصنننه بنه مسنننالنت   231تع ق دارد کنه در    یجزرومند  یهناپهسنه

ها از نظر پهسه نیاند  اشننده یبسدو پهسه  ییهکتار شننساسننا 38623

در   شنتریهسنتسد که ب  یگ  یهابا پهسه سنهیقابا مقا  یشنساسنرسنوب
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اسنتان   بیلا کم شنو سنوا  هاجیعرصنه خورها و خ   نیتربیکم شن

در  یجزرومند  یهنابوشنننهر قنابنا مشننناهنده هسنننتسند  در واقو پهسنه

 ریبه مسطقه ز  نییشننده و از پا  یدچار ببررفتر زین  سهیکهکشننسد کم

اسنتان بوشنهربه    یمساطق سنال   شنتری  در بشنوندیختم م یجزرومد

کم    یهاهم ارز عرصنه  یسنال   یهااسنتان، پهسه  یمساطق شنمال  ژهیو

در سنوالا   یانباشنت  میدهسده فعال بودن رژبوده و نشنان  یشندگژرفا 

  ت یدهسده مساطق با محدوددر واقو نشننان ،یهسننتسد  پهسه جزرومد

کنه   کسسندیسنننازان کمنک م  میو تردد هسنننتسند و بنه تصنننم  ینناوبر

مساطق اتخاذ کسسد    نیلاکم بر ا  حیبا شننرا  یمساسننب  یهااسننتیسنن

 یهاجیو موند و خ  ل ه  یهاو مصنب رودخانه یازیارش، پ  یخورها

 یجزرومد یهاگسنترش پهسه  یهاعرصنه نیترمهم  بسدیبوشنهر و نا

 هستسد   

 مدت سواحل استان بوشهر انيم  یآبگرفتگ - 8-3

مهم    یاز دسننتاوردها  یکیمد  سننوالا    انیم  یببررفتر یبسدپهسه

مساطق،   نیشنندن ا  یالبیسنن  سهیشننیپژوهش به شننمار رفته که ب نیا

   دهسد یرا نشنان م یعیطب  یدادهایمجموعه عواما و رو ریلاصنا ت  

 81221عرصنه به مسنالت  134مد  در  انیم  یببررفتر  یهاپهسه

پهسه از   نیبه ا یابیدسننت یرااند  بشننده میو ترسنن ییهکتار شننساسننا

 یاماهواره ریمتر تصننو 10 کیمخت ف با قدر  تفک  یباندها بیترک

Sentinel-2A    حیمح  یهنارخسننناره  نیو ارتبنا  ب  2018سنننال 

منانسند   ییهناسنننو و لسندفرد  کیناز    یارودخناننه  حیو مح  یجزرومند

متروک    یو خورها  یمانده در عمق خشنک یبه جا یاماسنه  یهازبانه

در   یجزرومد  یهایورود سننتمیدهسده سننکه نشننان  بنهادر پشننت 

 ریاسنت  مشناهده تصنو  نه چسدان دور اسنت، اسنتفاده شنده یاگذشنته

مساطق   یروسنننتاها یزراع  ینشنننان داد که  الب اراضننن یاماهواره

  یر یخاک و به تعب  یزیو لاصن خ  کیبر اسنا  توان اکولوژ  یسنال 

تا مرز   قاًیدق  ،یل نسنبتاً شنور تا شنور سنا  یکاشنت در اراضن  تیمحدود

 ییمهم نشنان از عدد ببشنو نیاند  امد  ختم شنده  انیم  یببررفتر

  ها تیشور پسسد هالوف  یاهیبوده و عمالً پوشش گ یاراض نیمساسب ا

به عسوان   یپروریمزارع ببز  ی  از طرفاندافتهیتوسنعه   یاراضن نیدر ا

 یهناپهسنه  کنهیطورانند، بنهمسظور شنننده  هنایبسندپهسنه  نیشننناهند در ا

مزارع گسنننترش  نیبناالتر از تراز ا  یامند ، تنا انندازه انینم  یببررفتر

 دارند   

در  بیسننوالا اسننتان بوشننهر به ترت یو جسوب  یانیم  یهابخش در

از   ییهاتسرسنتان و کسران و بخش یهاشنهرسنتان یمساطق سنال 

که مسطقه    میشنمال اسنتان در لد فاصنا بسدر اماد لسنن تا بسدر د

سنو و  کیاند از شنده ایتشنک  بیپرشن  یهااز مخرو  افکسه  یسنال 

و در لال توسنعه    افتهیال شنده در مساطق توسنعه اسنتحصن یاراضن

که در  یپار  جسوب یاقتصنناد  ژهیاسننتان در مسطقه و یبخش جسوب

مد  لحاظ شننده اسننت، عرصننه    انیم  یها ببررفترسننازه یطرال

نوار    تیکم عرض بوده و با موقع اریمد  بسن انیکوتاه و م  یببررفتر

 انیکوتاه و م  یمساطق، ببررفتر نیاسنت  در ا کینزد اریبسن  یسنال 

کوچک در  یو خورها  یفصننن   یهاببراهه یدر راسنننتنا  مد  عمندتاً

  سهی شنیشنده اسنت  در مقابا ب یبسدو پهسه  یشنساسنا  قیعم  یهادره

بردخون   ،یازیپ   گ،یارش، ر  یمد  در خورها انیم یعرصه ببررفتر

ل ه و موند که سننالا  یهارودخانه  یهابوشننهر و مصننب  جیو خ 

عواما  یا ربخشن ظراند  از نشنده یبسداسنت، پهسه  بیکم شن اریبسن

مد  در مساطق   انیم  یدر سنوالا، مرز ببررفتر  ایشندن در  یالبیسن

  ا ی یجز   ییاز هم افزا  یناشن  تواندیمخت ف سنوالا اسنتان بوشنهر م

جزرومند و امواج و عوامنا   یکیسنامیدرودینمجموعنه عوامنا ه  یک 

  ی دادهایرو  یمکانو هم  یزماناز هم  یناشن  تواندیباشند و هم م  یمیاق 

 زیو ن  ییایدر  یببررفتر  شننتریدر ارتقاء هرچه ب یاو رودخانه  ییایدر

مسطبق بر    یکیتوپوگراف  یهنابنه سنننبنب وجود فروچنالنه  توانندیم

 متروک باشد    یخورها

مند  بندسنننت بمنده، بنه عسوان    انینم  یببررفتر  ییواقو، مرز بناال  در

خح   ای( SMPاسنتان بوشنهر )  ینوار سنال   یتیریوالد مد  ییمرزباال

 نی(  به ا4شننده اسننت )شننکا    یمعرف [1] ا یپهسه الت  ایخطر  

 انیم  یببررفتر  یبسدپهسه  یارا ه شنده در نقشنه ها  یهاپهسه ب،یترت

سننازان   میبرداران و تصننمبهره یبرا یار کاربردیبسنن یمد  راهسما

محور    ایندر  یهنایو توسنننعنه کناربر یاراضننن  افنتینبناز  یهنابرننامنه یبرا

  باشسدیم
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 [11] پهنه خطر ، ینوار ساحل  یریمد ، ی مناطق ساحل كپارچهی  یریاعمال مد یمرزها –4 شكل

 

 
 [12] لمیدر ارتباط با آنها، جنوب شهرستان د یهاعرصه  ریو سا یجزرومد  یهاعرصه خورها و رخساره یبندنمونه پهنه –5 شكل
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 [13]گناوه  گیدر ارتباط با آنها، بخش ر یهاعرصه ریو سا یجزرومد  یهاعرصه خورها و رخساره یبند نمونه پهنه –6 شكل

 

 
 [1]در ارتباط با آنها، جنوب شهرستان بوشهر  یهاعرصه  ریو سا یجزرومد یهاعرصه خورها و رخساره یبندپهنه–7 شكل
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[14] رید یدر ارتباط با آنها، منطقه حفات  شده موند و پارک مل یهاعرصه ریو سا یجزرومد  یهاعرصه خورها و رخساره یبند پهنه –8 شكل

 گيری نتيجه  –  4

که در  یجزرومد یهاپژوهش از مسظر رخسنناره نیا  یدسننتاوردها

 یجزرومد  یسدهایفرا  ریتحنت ت    یخاصننن یرسنننوب  یسدهایبنهنا فرا

در   یانجاد شننده معدود  یبا دسننتاوردها  شننوندیانتقال و نهشننته م

و  [15]و همکاران   Khodabakhshکشننور مانسد   یسننوالا جسوب

Gharibreza  [16]  در سنوالا   بیبه ترت  ههسنتسد ک  سنهیقابا مقا

و عرش اسنتان بوشنهر انجاد  گیاسنتان خوزسنتان و سنوالا خور ر

 شده است 

و  یجزرومند  یهناعرصنننه یبسندپژوهش از مسظر پهسنه نیا  ن،یهمچس

پننژوهننش       هیننپننا  میننمننفنناهنن و  Mohammad-pourبننا 

Tourkqashqaeinejad  [17]  لال،   نیاسنت  در ع   سنهیقابا مقا

از   یمورد بررسنن  یپژوهش از مسظر گسننتره و تسوع رخسنناره ها نیا

که در مطالعا    [2]بر اسننا  جزرومد  رانیسننوالا ا  یطبقه بسد

گرفته است  ( الهاد ICZMکشور ) یمساطق سال   کپارچهی تیریمد

جامو مانسد    یتا کسون در سنط  کشنور پژوهشن 90از دهه   ،یاز طرف

  یهنا رخسننناره  یبسندپژوهش از مسظر وسنننعنت و توجنه بنه پهسنه  نیا

کوتناه و مند  مند  انجناد   یاز مسظر مخناطره ببررفتر  یجزرومند

 نشده است  

 میتصننم  اریدر اخت  یارزشننمسد  یتیریمد  یپژوهش دسننتاوردها نیا

قرار داده اسننت،  یمسطقه سننال  تیریسننازان اسننتان بوشننهر و مد

  ی سننال  یهزار هکتار اراضنن 2/81در   یمخاطره ببررفتر  کهیطوربه

هزار هکتار  4/19 زیو ن HATوقوع    یط کباریسننال   18لداقا هر 

ماهانه برقرار    لداقامهکشنننسد   سهیشنننیدر ب یمسطقه فو  جزرومد

  د یرا تهد  یسنال  یوسنعه اراضنو ت یگذارهیمخاطره، سنرما نیاسنت  ا

 ا یدر اسنتان بوشنهر اسنتعداد عم   یاراضن نی  در مقابا، اکسسدیم

داد دارند    فیتع  یبرا یشنورسنال  یو توسنعه ع فزارها  یشنورورز

اسنننتنان بوشنننهر عمندتناً    یجزرومند  نیهزار مسطقنه ب  15  ن،یهمچس

   گسترده را دارند   یلرا و توسعه گردشرر یجسر ها توسعهاستعداد 
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