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 مقدمه

تشکیل  ساحل پشت در روند،می شمار به ساحلی مناطق مورفولوژی مهم اشکال از یکی که ساحلی، ایماسه هایتپه
 و باد وزش دریایی، دریا،جریانات امواج متقابل اثرات زاییده هاتپه این (.218: 2931حجازی و محمودی، ) گردند می
 ایپیچیده و پویا هایسیستم ای،ماسه هایتپه(.  08:2939، و همکاران شایان) باشندمی ساحل در موجود رسوبی مواد

، 2دیویس و همکاران) دهنددهند واکنش سریع نشان میمی تشکیل را ها آن که ایمحرکه نیروهای به تغییر که هستند
 جوی، هایفرایند بین تعامل نتیجة سست هایاندازچشماین  ،(081: 1،1882، گارسیا مورا و همکاران 08: 2331

(. 941: 1883، 9الیورا و همکار) است سیستم این ژئومورفولوژی، و انسانی هایفعالیت گیاهی، پوشش دریایی، فرایندهای
ثباتی هستند و مداخله در یک عنصر باعث فرایند بی یوستهپ هم به شدت بهای خشکی و ساحلی های ماسهتپهعالوه بر این 

که نشان از (. 2114: 1822، 4مکارانویلیامز و ه) گرددیک کل می عنوان بهای های ماسهدر دیگری، و سیستم تپه
ای در برابر حوادث ای به از دست دادن توانایی سیستم تپه ماسههای ماسهحساسیت تپه. هادارداندازهاچشمحساسیت این 

اطالق   1بعد از تغییر وضعیت سیستم از حالت پایداری ،آستانه مانند طوفان، سیالب، بادهای سیکلونی و سونامی و غیره

 (. 40:  1824، 1دیاپاجان و همکاران) شودمی
 عنوان بهعالوه بر این  کنندعمل می مانعی در برابر امواج عنوان به این است که ای ساحلیهای ماسهاهمیت نقش تپه 

ای ساحلی های ماسهدر خور توجه بوده، عالوه بر این تپهاند از شن و ماسه منبع تغذیه ساحل در برابر فرسایش یمخزن
تواند به مدیران، افزایش پذیری میارزیابی آسیب . .دهندرا تشکیل می جانوری خاص خود های گیاهی واکوسیستم

در  محیطی یستزعواقب ناشی از تغییرات  یجهدرنتو دهد هشدار را  زادرون زا یابرون اتتغییر علت پذیری بهآسیب
 جدید هایاسکلهساخت  موردمطالعهدر منطقه (. 2114: 1822ویلیامز و همکاران، )  ها را بهبود بخشدهای، تپهسیستم

انجام کارهای  منظور بهها تپه سازی پاک، همچنین اند شده ساخته سال 1881 سال از بعد سورگلم، که و هجدان بونی،یک
تواند باعث افزایش و نیز عدم وجود قوانین حفاظتی و مدیریتی، می هاچون ساخت جاده و توسعه سکونتگاه یربناییز

 . پذیری گرددآسیب
ای ممکن است مربوط به موارد مشابهی باشد که در سیستمهای ماسهبسیاری از مشکالت یک سیستم خاص مثل تپه  

لیست یک ابزار مفید براین، چکبنا. مجاور نباشد لزوماًای وجود داشته باشد که ممکن است های ماسههای دیگر تپه
از عوامل بروز مشکالت  هرکدام ،شود که در آنیک روش تشخیص مشکل استفاده می عنوان بهبرای مدیران است که 

 ابزارهای از یکی لیست چک(. 112: 2333، 8الرانجیرا و همکاران) ، استذکرشدهای های ماسهپذیری تپهمربوط به آسیب
توسط تیلور  لیست چک .است ساحلی ایماسه هایتپه پذیریآسیب سطح ترسیم برای محققین توسط مورداستفاده

و  ، پریرا(a,b 2331)و همکاران ، دیویس(2334) 3بوردر و همکاران، (1882و  2334،2339)، ویلیامز و همکاران (2312)0
که در آن عوامل  است شده شناختهروش مفیدی نظر  عنوان به( 1882)و همکاران  و گارسیا مورا( 1888) 28همکاران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Davies  
2 Geoarcia Mora  
3 Oliveira  
4 Williams  
5 steady state 
6 Dipanjan  
7 Laranjeira  
8 Taylor  
9 Bodere  
10 Pereira  
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 پذیری و اقداماتاند، با در نظر گرفتن میزان آسیبایسیستم تپه ماسه ثباتی یبمستقیم مسئول  طور بهای که عمده

  .گیردقرار می موردمطالعه حفاظتی،
صورت گرفته است  مختلفای در کشورهای در مقیاس منطقه هاپذیری تلماسهدر ارزیابی آسیب لیست چکاستفاده از   

ها با که به ارزیابی وضعیت تپه در پرتقال( 2334)و همکاران 2آلورینوچون، افرادی : شوداشاره می ها آنکه به برخی از 
و ای پرداختند و آن را روشی سریع سیستم تپه ماسه 98برای مطالعه  ای ماهوارهو استفاده از تصاویر  لیست چکروش 

اسکاتلند و انگلستان با استفاده از در ( 2339و 1822)ز و همکاران ویلیام برای ارزیابی منطقه وسیعی یافتند، ینههز کم
 گارسیا . ای پرداختندهای ماسهبندی شرایط محیطی و دامنه اقدامات حفاظتی تپهبه بررسی روشی برای رتبه لیست چک

-مدیریت مناسب فراهم می منظور به ،های ساحلی رابندی تپهسیمامکان تق لیست چک دریافتند، (1882) مورا و همکاران

امکان  روش ایندر تمرکز کنند زیرا مهای خاص در مکان ی رادهد تا راهکارهای مدیریتو به مدیران اجازه می کند
به دو  پذیریآسیب از نظر ها رادر اسپانیا، تپهنیز ( 1822) 1والس و همکارانوجود دارد، پذیری بالقوه شناسایی آسیب

 تقسیم کردندعوامل انسانی مانند گردشگری است  توجه قابل فشار تحتبا بودجه رسوب منفی و مناطقی که  بخش مناطق
و مارتینز و  قراردادند وتحلیل یهتجزرابطه با فشار و میزان دسترسی گردشگری مورد  را درپذیری و وضعیت آسیب

 تأثیر، عرضه رسوبات فراوان و هاتپه پذیری کمهای با آسیبمکان پی بردندمکزیک، با این روش در ( 1881) 9همکاران
  .کم فعالیت انسانی هستند

-های ماسهپذیری تپه، با عنوان ارزیابی شاخص آسیبلیست چکپذیری با استفاده از در تعدادی از منابع ارزیابی آسیب  

 18و بررسی بیش از  یستل از چکبا استفاده  هند کهدر ( 1824) پانجان و همکارانااست مانند دی شده عنوان( DVI) 4ای

 تأثیر و گیاهی پوشش شرایط جوی، عوامل دریایی، عوامل ای،های ماسهتپه ژئومورفولوژی شرایط شامل متغیر 18

بدون نیاز  ،نیازمند حفاظتمناطقی شامل  ای وجود داردهای ماسهکه سه ناحیه مدیریت تپه پی بردند ،انسانی هایفعالیت
های توان از دادهنتیجه نهایی نشان داد که می ،به حفاظت و مناطق که مدیریت حفاظت یک ضرورت فوری است

برداری مناطق حساس و پیشنهاد اقدامات استراتژیک مناسب برای مدیریت در سطح محلی و برای نقشه آمده دست به
  .استفاده کرد ایمنطقه

ای ساحلی در های ماسهپذیری تپهبرای اولین بار در ایران به بررسی میزان آسیب که (2931) و همکاران صدوق  
 پنج با قطعات این وکرده  تقسیم قطعه چهار به منطقه ابتدا ها آنند، پرداخت لیست چکمیانکاله با استفاده از  یرهجز شبه

-تپه ژئومورفولوژی شرایط شامل گانهپنج هایمؤلفه .قراردادند ارزیابی مورد این سیستم، در تأثیرگذار متغیرهای از گروه

 مورد و یریگ اندازه،  انسانی هایفعالیت تأثیر و گیاهی پوشش شرایط جوی، عوامل دریایی، عوامل ای،های ماسه

 .. پذیری پایینی استای این منطقه دارای شاخص آسیبهای ماسهنتایج نشان داد تپه .گرفت قرار ارزیابی

برای محدوده ( DVI) مدل از استفاده با ساحلی یا ماسه هایتپه پذیریآسیب ارزش تعیین مطالعه این هدف  

 .است موردمطالعه
موردمطالعهمحدوده

ن به این آ قرار دارد و مختصات استان هرمزگان در شرق وساحل شرقی شهر بندر جاسک، در  موردمطالعهمحدوده   
درجه شمالی است  N"18    '41°11تا   N"41    '48°11درجه شرقی و  E"11 '11°18تا  E"88    '12°18شرح است 

 (. است شده دادهنشان  1تا  1های به تفکیک در شکل موردمطالعههای تصاویر محوطه(. ) 2شکل )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alveirinho-Dias 
2 Valles  
3 Martinez  
4 Dune Vulnerability Index 



13...ايساحلشرقيبندرهايماسهپیيريتپهبررسيآسيب

 

 
موردمطالعهايهايماسههايتپهمحلمحوطه:1شكل

باشد درصد می 42بیش از جاسک این منطقه در معرض فرسایش بادی است میزان بادهای بیش از آستانه در ایستگاه   
 وزش(.  8شکل ) باشدمی غرب از غالب بادوزش   جاسک ایستگاه در. شودها در این منطقه میکه باعث تحرک ماسه

، شدید باد وزش هرچند .باشدمی شرق سمت از ی سالهاماه ی بقیه در و غرب از ی ماهد در ایستگاه این در شدید باد
  (.213: 2931رامشت و همکاران، )  شودمی دیده نیز شرقشمال سمت از مرداد و اسفند،آذر هایماه در

با توجه به شیب کم پیش کرانه در بیشتر طول خط ساحلی و باال بودن دامنه جذر و مد باعث شده که در در این منطقه 
شیب  خارج گردد که علت آن کم از آبکشد، سطح وسیعی ساعت طول می 1تا  4بین  عموماًدو مد متوالی که  حدفاصل

در این زمان با توجه به شرایط اقلیمی  .شودبودن کرانه جذر و مدی آب دریا است و باعث پسروی چندین ده متر دریا می
-ها توسط باد به پیشو سپس این ماسه .شودخشک می سرعت بهمنطقه و تابش آفتاب در بیشتر ایام سال، ماسه ساحلی 

 .(280: 2901گر و همکار، نوحه) دشوکرانه حمل میکرانه و سپس به پس
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(منب گوگلار )1هواييمحوطهعكس:9شكل


(منب گوگلار )9هواييمحوطهعكس:3شكل
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(منب گوگلار )3هواييمحوطهعكس:9شكل

(منب گوگلار )9هواييمحوطهعكس:.شكل
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(منب گوگلار ).هواييمحوطهعكس:6شكل

 
(1316محموديوهمكاران،)جاسکسينوپتيکايستگاهساالنهگلباد:1شكل

روشتحقيق

های از داده) لیست چک، جهت تکمیل شده استفاده لیست چکها از تپهپذیری دراین تحقیق برای ارزیابی آسیب  
های سازمان های سازمان هواشناسی در رسم گلباد و استفاده از دادهاز داده: است شده استفادهبه این شرح  شده یآور جمع
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، اطالعاتی مانند شیب و پهنای منطقه اینترتیدال با استفاده شد استفاده  مد و رزبرداری جهت مشخص شدن دامنه جنقشه

ای مانند ارتفاع ، شیب و غیره های ماسهمشخصات تپه گشت، عملیات میدانی استخراج ای گوگل ارث واز تصاویر ماهواره
برای مشخص شدن . ها گرانولومتری شداز تپه شده برداشتنمونه، از هر سایت صورت گرفت و نمونه رسوب  صورت به

 در اتمسفری تصحیح از پس )، 2303، می 21 و 1821می 21 به لندست متعلق های تصاویرباند تغییرات خط ساحلی، از
 .شد استفاده ArcMap محیط در calculator bands ابزار، در عملگرهای طیفیو  ،NV ) افزارنرم
ای ساخت اسکله، جاده، تغییرات پوشش گیاهی، های ماسهمحدوده تپه سازی پاکچون  ،عوامل انسانی برای بررسی  

و نیز تصاویر  1821تا   2303 یها سالای ، تصاویر ماهواره2941های هوایی مقایسه عکس از ،غیره وکاربری زمین 
توسط کارشناسان  شده یلتکمبرای ارزیابی اقدامات حفاظتی و مدیریتی از پرسشنامه . شد استفادهای گوگل ارث ماهواره

 گشت همچنین، اهالی محلی و بازدید میدانی استفاده بعضاًو فرمانداری شهرستان جاسک و  زیست یطمحمنابع طبیعی، 
 .شد استفادهExcel و  NV   ،ArcMap  ،WRPLOT Veiwافزارهای در انجام این تحقیق از نرم

 متغیرها از گروه 1 انسانی و مدیریتی، گیاهی، پوشش جوی، دریایی، ژئومورفولوژیکی، عوامل بر اساسدر این تحقیق   
 این محاسبه برای پارامتر تعداد چه اینکه در اما ،است شده یلتشک پارامترها از ایمجموعه از هرمتغیر. شدند شناسایی
در  شده گرفتهپارامترهای در نظر  .ندارد وجود توافقی ساحلی، هایتپه محیط پیچیدگی به توجه شود،با لحاظ باید شاخص

) شود مربوط میای ماسهپذیری و وضعیت حساسیت سیستم تپههای آسیببه پتانسیل مستقیم طور بهلیست محققین چک
 از یک هر تأثیر میزان گرفتن نظر در با توانندمی هاپارامتر تعداد (1882)  گارسیا نظر بر اساس. (03: 2331دیویس،
 این در شده لحاظ متغیرهای. (43: 1824دیاپانجان، )انتخاب شوند مطالعه هدف و( گانه 1 متغیرهای) مؤثر عوامل

 .است آمده 2پژوهش در جدول 


:9001،ويليامزوهمكاران،9019:91دياپانجانوهمكاران،)ايهايماسهپیيريتپهدرآسيبمؤثرمعرفيعوامل:1جدول

(9001:003،گارسياموراوهمكاران،1191

     

 شماره

ايهايماسهپیيريتپهدرارزيابيآسيبشدهگرفتهدرنظرمؤثرعوامل

اند مانند باد یا امواج تأثیرهای شنی ساحلی که تحت ای شامل محل و مورفولوژی تپههای ماسهتپهشرایط ژئومورفولوژیکی سیستم  2
 (.Geomorphological condition) ((GC)ارتفاع، وسعت و غیره 

گرفتن ساحل در شود مانند نحوه قرار عوامل دریایی که عوامل مربوط به فرایندهای فرسایشی دریایی در آن در نظر گرفته می تأثیر 1
 (.Marine influence) (MI ))برابر امواج، شیب ساحل و اندازه ذرات رسوبات ساحلی و غیره 

 Effects( AI Aeolin.))متری از ساحل دریا  188فرایندهای بادی تا فاصله  تأثیر 9
 متری ازساحل 188شرایط پوشش گیاهی تا  4

((Vegetation Condition(VC) 
 

هایی است که شامل  گونه(: I)اولپوشش گیاهی نوع 
هستند و  ساله یکعمده کوچک و  طور بهگیاهان آن 

های نرم دارند، این گیاهان با شرایط محیط تپه برگ
 .ای سازگار نیستندماسه

. گیرد یمهایی را در بر گونه: (II)پوشش گیاهی نوع دوم 
در زمین  ها آن های یشهرکه دارای ریشه دائمی بوده، 

دارای خصوصیاتی است که  ها آنو برگ  شوند یمپخش 
 .شوددر فشار محیطی ساحل امتیاز محسوب می

 
 قادرند که هستند گیاهانی (:III)پوشش گیاهی نوع سوم

 آب برابر در و ساحلی هایشن در شدن مدفون مقابل در

 .نروند بین از و کنند مقاومت
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 ،((Anthropogenic  effects( AE )و غیره  یساز جاده، یکار جنگلهای انسانی مانند کشاورزی، فعالیت تأثیر 1
 PM Protection))  های روان و غیرهو مراقبت کاشت گیاه در منطقه شن نظارتعوامل مدیریت حفاظتی مانند  1

measures() 



 :باشدهای الزم در این تحقیق به شرح زیر میگام  

و  اکولوژیکی و مورفولوژیکی هایویژگی بر اساس ابتدا ساحلی منطقه، ایماسه هایمحوطه مطالعه تپه: گام اول  
 ها آنکه در  1و  2ی ، بر این اساس  است، محوطهشدند تقسیم متجانس درونی هایویژگی قطعه با 1شناختی بهانسان

طر جدایی به خا 4سایت . دستخوش تغییر شده است ها آناخیر صورت گرفته و ساحل  یها سالساخت اسکله در 
های عالوه بر این بیشتر تپه جداشده 9و2دو خور از محدوده  یلهوس بهاز دو طرف  1، محوطه  9توپوگرافیک از محوطه 

  .(1تا 2شکل )  اند متفاوتهای دیگر از نظر تراکم پوشش  گیاهی با محوطه 2و 1محوطه  یا ماسه
های های هوایی و سایر دادهای، عکساز بازدید میدانی ، تصاویر ماهواره آمده دست بهاز اطالعات  استفادهبا : گام دوم   

 (.8تا  1جداول )شد لیست چکذکر شد، اقدام به پر کردن  قبالًکه 
(1.-0.:9019اقتباسازدياپانجانوهمكاران،)ايهايماسهعاملشرايطژئومورفولوژيكيتپه:9جدول

  ((GC)ایهای ماسهپذیری تپهبر آسیب مؤثرعوامل شرایط ژئومورفولوژیکی 
شماره 

 متغیر

                                                                                                  امتیاز                                                
                                                متغیر نام

4 9 1 2 8 

 21> 28> 1> 1> 8.1> ای فعال به کیلومترماسهطول  سیستم تپه 2
 1< 2< 8.1< 8.2< 8.2> ای فعال به کیلومترماسهپهنای  سیستم تپه 1
 21< 28< 1< 2< 2> ای به مترهای ماسهارتفاع متوسط تپه 9
 18< 21< 28< 1< 1> متر به fore duneارتفاع متوسط  4
 21>  98-21  98< ای به درجهماسهتپه شیب ینتندتر 1
 28< 4< 1< 1 2 وجود دره یا شیار 1
 1>  1-1  1< اند ها روی صخره واقعدرصد تپه 8
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب باد روبه دامنه یجور شدگ 0
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب باد به پشت دامنه شدگیجور 3

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب قله شدگیجور 28
 حساسیت باال 48حداکثر امتیاز    92 امتیاز جمع 





(1.-0.:9019اقتباسازدياپانجانوهمكاران،)عواملاثراتدريايي:3جدول

 ( MI)یا ماسه هایپذیری تپهبر آسیب مؤثر  دریایی عوامل اثرات
 شماره

 متغیر 

 امتیاز                                                                                                                                                 
 نام متغیر                                               

4 9 1 2 8 

 کم  متوسط  پرشیب منطقه برم از روی مشاهدهشیب  2
 1>  28-1  28< شیب منطقه اینتر تیدال درجه 1
 188> 188> 288> 18< 18> پهنای منطقه اینترتیدال  به متر 9
 1>  1-4  4< مد به مترورزحد ج 4
های پهنای منطقه بین حداکثر مد و شروع تپه 1

 ای به مترماسه
<1 <21 <11 <18 >81 

 2 1 9 4 1 اندازه  رسوبات ساحل به فی 1
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(1.-0.:9019اقتباسازدياپانجانوهمكاران،)عواملفرايندهايبادي:9جدول

 (AE) ایماسه هایتپه پذیریبر آسیب مؤثرفرایندهای بادی   عوامل
 شماره

 متغیر 

                                                                                             امتیاز                                                
                                                متغیر نام

4 9 1 2 8 

 کم  متوسط  زیاد ورودی شن و ماسه به درصد 2
 8 1> 1< 11> 18< ساحل باالدستدرصد پوشش صدفی در  1
 38< 18< 98< 28< 28> یادر روبهدر سمت  ها تپهدرصد پوشش گیاهی  9
 28> 28< 18< 48< 81< درصد سیستم بدون پوشش 4
 کم  متوسط  زیاد های انسانیماسه در اثر کلونی نشست ته 1
ها و حـداکثر  تپه حدفاصلکلونی گیاهی در منطقه  1

 مد
 زیاد  متوسط . کم

ــال  در  پسروی تغییرات خط ساحلی 8 حــــ
 نوسان

 پیشروی 



(1.-0.:9019اقتباسازدياپانجانوهمكاران،)عواملپوششگياهي:.جدول

 (  CV) ایماسه هایتپه پذیریبر آسیب مؤثرگیاهی  عوامل پوشش
                                                                                                  امتیاز                                                 شماره متغیر

                                                متغیر نام
4 9 1 2 8 

 foreاز کنار دریـا تـا    9درصد پوشش گیاهی تیپ  2

dune %  
<21 >21 <98 >18 >38 

 تـا  دریـا  کنار از 1 تیپ گیاهی پوششنسبت تقریبی  1
fore dune% 

>18 <18 <98 <21 <1 

 تـا  دریـا  کنار از 2 تیپ گیاهی پوشش تقریبی نسبت 9
fore dune% 

>98 >28 >1 >2 <2 

 متر بطرف خشکی از288در  9به  1نسبت گیاه تیپ  4

fore dune 
<28 >28 >11 >18 >81 

ــا    کاهش 1888وضعیت پوشش گیاهی از سال 1 در نوســان ی
 ثابت

 افزایش 

 
 

      



(1.-0.:9019اقتباسازدياپانجانوهمكاران،)عواملانساني:6جدول

 ( AE) ایماسه هایتپه  پذیریبر آسیب  مؤثرعوامل انسانی 
ــماره  شـــ

 متغیر

                                                                                                  امتیاز                                                
                                                متغیر نام

8 2 1 9 4 

 81< 18> 18< 11< 1> گذرند به درصدمی هاتپه از که هایجاده 2
 18< 11< 1< 1> 8 نخاله به درصد پوششش ضایعات انسانی اشغال و 1
مقدار ماسه استخراج شده بـرای مصـارف سـاختمانی بـه      9

 درصد
8 <1 >1 <11 >18 
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(1.-0.:9019اقتباسازدياپانجانوهمكاران،)عواملمديريتحفاظتي:1جدول

 ( PM)ای ماسه هایتپه پذیریبر آسیب مؤثرعوامل مدیریت حفاظتی 
شماره 

 متغیر

                                                                                                  امتیاز                                                
                                                متغیر نام

8 2 1 9 4 

 زیاد  مقداری  هرگز و مراقبت نظارت 2
 18> 11> 28< <28 8 درصد مناطق با محدودیت دسترسی 1
 زیاد  مقداری  هرگز ماسه و شن وجود سپرهای حفاظتی بیولوژیک یا تله  9
 18> 11> 28< <28 8 روان به درصد های شنکاشت در مناطق  4
 زیاد  تعدادی  هرگز وجو تابلو اعالنات 1
 زیاد  مقداری  هرگز اقدامات و کارهای حفاظت از سواحل 1
 شدید زیاد متوسط کم ندارد وجود سواحل حفاظت شده و قوانین مربوط به آن 8

 ) 2طبق رابطه  هر عامل جداگانه Pv)) پذیری جزییابتدا آسیبپذیری جزیی، محاسبه شاخص آسیب: گام سوم   

پذیری جزیی برای عامل ژئومورفولوژیک برای مثال نحوه محاسبه آسیب شد،محاسبه  (43: 1824دیاپانجان و همکاران، 

پذیری و یک حداکثرآسیب) کندبین صفر تا یک تغییر می Pv))پذیری جزیی شاخص آسیبمیزان . آمده است 0در جدول 

توان از پذیری جزیی میبندی کیفی شدت آسیببرای طبقه (.دهدپذیری را در برابر هر عامل نشان میصفر عدم آسیب
 .کرداستفاده  3جدول 

(2رابطه )  ( پذیری جزیی برای هر عاملشاخص آسیب ) Pv=             
     

 ، مجموع(43: 1824دیاپانجان و همکاران،  ) 1طبق رابطه  (:DVI)پذیری کلیمحاسبه شاخص آسیب: گام چهارم  

 ژئومورفولوژیکی شرایطشامل )  عامل اول جدول شماره یک 1برای  ،( Pv)پذیری جزییآسیب آمده دست بهامتیاز 

 پوشش متری از ساحل، شرایط 188فرایندهای بادی تا فاصله  ، تأثیر دریایی عوامل تأثیر، ایُماسه هایتپه سیستم
تقسیم کرده تا شاخص ( تعداد عوامل )  1را با هم جمع و بر ( انسانی هایفعالیت ، تأثیرمتری از ساحل188تا  گیاهی
-یک حداکثرآسیب) کندپذیری کلی نیز بین صفر تا یک تغییر میشاخص آسیب میزان .پذیری کلی مشخص شودآسیب

پذیری کلی برای برای مثال نحوه محاسبه آسیب .(دهدپذیری کلی را نشان میصفر عدم آسیب و( DVI)پذیری کلی

 .استفاده کرد 3توان از جدول پذیری کلی میبندی کیفی آسیببرای طبقه .آمده است 0در جدول  2محوطه 

( 1 رابطه) (پذیری کلیشاخص آسیب  ) DVI ∑PV / 5 (GC MI AI VC AE) / 5  

 fore duneمتـری   188درصد نسبی جنگل در فاصـله   4
 به سمت خشکی

<1 >11 >18 <18 >81 

متـری از   188درصد نسبی سطوح کشـاورزی در فاصـله    1
fore dune 

<1 >11 >18 <18 >81 

 خیلی زیاد زیاد معمول کم خیلی کم چرای دام 1

 زیاد  متوسط  کم ها تپههای چاه در روی وجود لوله 8

اژانـــس هـــای  مدیران و مالکان اصلی 0
 حفاظتی

 خصوصی  دولتی 

 اند شده فعالهای که جانشین تپه هایی یرساختزدرصد  3
 مانند جاده خانه و غیره

<1 >11 >18 <18 >81 

 81< 18> 18< 11< 1> ساحل باالدستدر  شده پاکهای درصد زمین 28
 بار دو روزی  روزانه  بندرت میزان تمیز کردن ساحل  22
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 توسطپذیری در هر تحقیقی ممکن است با تحقیق دیگر کمی متفاوت باشد در مطالعاتی که روش محاسبه آسیب  

به این صورت است که در ( شود یاد می 1( ((VIکه از آن با عنوان )پذیری برای محاسبه شاخص آسیب 2(2331) دیویس
 آمده دست بهمجموع امتیازات پذیری از تقسیم شود، و شاخص آسیبپذیری جزیی انجام نمیدر آن محاسبه شاخص آسیب

دیویس، ) آید می به دستحداکثر مجموع کل امتیازات تمام گروه متغیرها، برای هر سایت  ، برااز تمامی گروه متغیره
بندی کیفی، برای طبقه. آمده است 0ی مثال، نحوه محاسبه این شاخص برای سایت شماره یک در جدول برا .(32: 2331
 .است شده استفاده 3پذیری کلی در این روش از جدول آسیب
پیيريكليبرايمحوطهشمارهيکوشاخصپیيريجزييعاملژئومورفولوژيک،آسيبمثالبراينحوهمحاسبهآسيب:0جدول

VIبرايمحوطهشمارهيک 

شمار
ه 

 متغیر

  عامل نام  عامل نام  عامل نام  عامل نام  نام عامل  

شرایط 
ژئومورفولوژیکی 

(GC)) 

اثرات  امتیاز
 دریایی

( MI) 

فرایندهای  امتیاز
 ((AI بادی 

 پوشش گیاهی امتیاز
(VC) 

عوامل  امتیاز
AE)انسانی

) 

 امتیاز

2  9  8  1  4  1 
1  1  8  4  8  4 
9  9  4  2  2  9 
4  4  1  4  4  8 
1  4  4  4  1  8 
1  4  1  4  -  8 
8  8  -  4  -  8 
0  4  -  1  -  1 
3  9  -  -  -  9 

28  9  -  -  -  1 
22  -  -  -  -  8 

 21  22  11  21  98امتیاز  مکتسبه هر عامل
 امتیاز برای حداکثر

                                               44                              18                               91                               14                        48هر عامل                          

شرایط ژئومورفولوژیکی، فرایند دریایی، فرایند بادی، پوشش گیاهی و )ل عام 1آ مده برای  به دستمجموع امتیاز 
 (فعالیت انسانی

34  =98+28+11+28+21 
عامل شرایط ژئومورفولوژیکی،  1برای ) متغیر  48امتیاز شامل  218عامل  1مجموع حداکثر امتیاز مکتسبه برای هر 

 . باشد یم 4ضربدر حداکثر ارزش هر متغیر که ( فرایند دریایی، فرایند بادی، پوشش گیاهی و فعالیت انسانی
 VI 8.10 =218/34:محاسبه شاخص 

(2رابطه )  ( پذیری جزیی برای هر عاملشاخص آسیب ) Pv= Pv=             
    

98/22= 8.81پذیری جزیی برای عامل ژئومورفولوژیک شاخص آسیب  

( 1رابطه ()پذیری کلیشاخص آسیب ) DVI ∑PV / 5 (GC MI AI VC AE) / 5  
( 8.91+ 8.11+ 8.80+ 8.18+8.81/ ) 1=8.10: پذیری کلیسیبآشاخص   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
2
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پیيريشدتآسيبكيفيبنديطبقه:1جدول

پذیری جزیی و برای شاخص آسیب آمده دست بهمیزان 
 کلی

8-
8.11 

8.11-8.1 8.12-8.84 8.81-2 

 خیلی شدید شدید متوسط کم پذیریوضعیت شدت آسیب
 
پذیری جزیی از عامل دیگر اما به همان روش آسیب 1و حفاظت است که جدای از  محاسبه عامل مدیریتی :گام پنجم  

 .(43: 1824دیاپانجان و همکاران،  ) شودمحاسبه می 9رابطه 
(9رابطه ) Pv=             

    

و در هر دو روش . پذیری عامل مدیریتی در منابع استنادی  تفاوتی نداشتندالزم به ذکر است، نحوه محاسبه آسیب
  .استعامل دیگر محاسبه شده 1ز جدای ا صورت به( 2331و دیویس،  1824دیاپانجان ، )

پذیری کلی کم شاخص مدیریتی از شاخص آسیب( در روش دیاپانجان) بندی نیازهای مدیریتیبرای طبقه :گام ششم  
 .استفاده شد 28بندی عامل مدیریتی از جدول برای طبقهشود می

(..:9019وهمكاران،ندياپانجا)DVI-PMهايمديريتيبراساسشاخصبندينيازطبقه:10جدول
051تا051-بين0511مساوييابيشتراز0511-كمتريامساويDVI-PMشاخص

 بدون نیاز به مدیریت نیاز به مدیریت فوری نیاز به محافظت  های مدیریتینیاز

 
و نحوه محاسبه آن به این صورت است که  شده مطرح( 2331)شاخص تعادل است که توسط دیویس محاسبه: گام آخر

برای  (.32: 2331دیویس، ) شودبرای همان سایت می (PM) برای هر سایت تقسیم بر شاخص مدیریت ( VI) شاخص

 .استفاده شد 22از جدول بندی وضعیت مدیریتی بر اساس شاخص تعادلطبقه
(11:.111ديويس،)بنديوضعيتمديريتيبراساسشاخصتعادلطبقه:11جدول

153ازتربزرگ153-050050كمتراز(  VI/PM) شاخصتعادل

تفاوت کم میان میزان مدیریت و  وضعیت مدیریتی
 پذیریآسیب

 پذیریتعادل میان میزان آسیب
 و میزان مدیریت

 نبود و یا ناکافی بودن شدید مدیریت

 

هايافتهبحثو
از منابع و روشی که در بخش روش تحقیق  آمده دست بههای داده بر اساس هامتغیرگروه از  هردهی به امتیازپس از   

-طبقه 28محاسبه و سپس بر اساس جدول  موردمطالعهپذیری جزیی برای هریک از عوامل ذکر شد، ابتدا شاخص آسیب

پذیری جزیی میزان آسیب. است شده دادهنشان  21خالصه آن در جدول  شد کهها نیز محاسبه سایر شاخص. بندی شد

(Pv  )بوده و شدت  8.81ها باالی این میزان در تمامی محوطه ،(21جدول ) دهدنشان می برای عامل ژئومومورفولوژیک

، شیب ( متر 1کمتر از  عمدتاً) ها ای منطقه شامل ارتفاع کم تپههای ماسهویژگی تپه .پذیری خیلی شدید استآسیب
ها را پذیری این تپهها ، آسیب، جورشدگی خوب تا خیلی خوب رسوبات سازنده تپه ها آندرجه دامنه روبه باد  98بیش از 

 .روب بادی زیاد کرده استونسبت به عوامل طبیعی چون رفت

کوچک (. 21جدول ) دهدی را نشان میپذیری متوسطارزیابی شد که آسیب 8.1 ها محوطهدر تمامی عامل اثرات دریایی 
-پذیری است چرا که ماسهدر این آسیب مؤثر از عواملیکی ( فی 1.8قطر میانگین )بودن میانگین قطر رسوبات ساحلی 

در معرض امواج برگشتی بوده و حساسیت باالتری نسبت به فرسایش دارند لذا سواحل با ( از یک فی تر بزرگ)های ریز 
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پذیری جزیی نسبت به فرایندهای آسیب(. 213: 1821اینگریدا،) ریز مقاومت کمتری به فرسایش دارند ایهای ماسهدانه

ها، محوطه یهدر بقدهد، بوده و حساسیت خیلی شدید نسبت به این عامل را نشان می 8.81یک بیش از  بادی در محوطه
 (.21جدول) های بادی دارددبوده و داللت بر حساسیت شدید نسبت به فراین 8.1این شاخص بیش از 

ای و های ماسهبین تپه حدفاصلدرصد کم پوشش گیاهی در سمت رو به دریا و نیز درصد پایین کلونی گیاهی در   
در  (سورگلم و هجدان بونی،یک)ها شکنساخت اسکله و موج به خاطرتغییرات خط ساحلی که بیشتر .حداکثر مد و نیز

پذیری جزیی نسبت میزان آسیب. پذیری هستندامل باال بودن این شاخص نسبت به آسیبوعاز  های اخیر بوده استسال
با  .ها متوسط ارزیابی شدو شدت آن شدید، و در سایر محوطه 8.11های یک و دو، به عامل پوشش گیاهی در محوطه

 2941هی نسبت به سال پوشش گیا 1821تا  1888های ای سالو تصاویر ماهواره 2941های هوایی سال مقایسه عکس
) های ممتدمیزان پوشش گیاهی علیرغم بروز خشکسالی( 1سال مورد احتساب در جدول )  1888زیاد شده اما از سال 

ثابت مانده که علت آن کاشت و مراقبت گیاهان توسط منابع طبیعی استان هرمزگان  تقریباً ،(298: 2904محمودی، 
است که در برخی  شده افزودهها در این منطقه بر میزان جاده یادشدههای مشخص شد در طی سال همچنین. است

 وساز ساختای برای ماسههایی از تپهها قسمتعالوه بر این در طی این سال. کند یمها عبور مناطق جاده از میان تپه
 .اند شده یساز پاک

که است  8.91و  8.90به ترتیب با میزان  یک و پنجهای یری توسط عامل انسانی در محوطهپذآسیب بیشترین میزان  
با توجه  (.21جدول ) . دهدکمی را نشان میپذیری آسیب ،ها این شاخصدر سایر محوطه ،شده یابیارزمتوسط شدت آن 

افراد محلی و کارشناسان منابع طبیعی،  بانین مصاحبه چها و هماز پرسشنامه آمده دست بهبه بازدید میدانی و نتایج 
انجام نگرفته  ی مذکورهابرای محوطه گونه اقدام مدیریتی جهت حفاظت از سواحلو فرمانداری جاسک هیچ ستزی یطمح

) است  در این دو محوطه، توسط منابع طبیعی گیاه که تنها اقدام حفاظتی، کاشت پنج و چهاردر محوطه  جز به .است
 (.21جدول 

. و شدید ارزیابی شداست  12و 8.19، 8.10دو و سه به ترتیب ،  در محوطه شماره یک،( DVI) پذیری کلیمیزان آسیب 

در میان عوامل (. 21جدول )  شد، متوسط ارزیابی ها آنپذیری کلی در و آسیب 8.1کمتر از  این میزان دیگر محوطهدر دو 
و عامل انسانی  ثیرتأبه ترتیب بیشترین  ،ای، عامل فرایندهای بادیهای ماسهرفولوژیک تپهومژئو، وضعیت موردبررسی

داد نشان   DVI-PMبرای شاخص  آمده دست بهبندی نتایج طبقه. دارند هاپذیری تپهآسیب یزاندر مرا  تأثیرکمترین 
بر . بوده و نیاز به مدیریت سریع دارند 8.22بیشتر از ها، محوطهتمامی برای  آمده دست به DVI-PMمیزان شاخص 

ها وجود ندارد چرا که یک از محوطهدر هیچها پذیری و مدیریت تپهتعادل میان آسیب، آمده دست بهاساس شاخص تعادل 
های بسیارکمی از وجود عوامل حفاظتی و مدیریتی که نیاز است ها، نشانهپذیری شدید تا متوسط محوطهبا توجه به آسیب

مدیریت و یا  یتکفا عدم که ییازآنجا (.های روانر منطقه شندکاشت  جز به) شود در منطقه وجود داشته باشد دیده می
تواند در طول زمان به این سیستم آسیب وارد آورد لزوم توجه به این مسئله با توجه به نبود مدیریت و قوانین الزم می

رسد یکی از علل عدم البته به نظر می .یابدهای جدید اهمیت بیشتری میهای زیر بنایی چون احداث اسکلهگسترش طرح
 . مدیریت این است که ارگان مشخصی در این زمینه متولی نیست یتکفا عدممدیریت یا 

دهد که نشان می( 2331دیویس، ) و روش دوم ( 1824دیاپانجان، )پذیری، روش اول مقایسه دو روش محاسبه آسیب. 
ها اختالف ناچیزی یکسان اما در سایر محوطه کامالًدر محوطه شماره یک،  آمده دست بهدر هر دو روش، مقادیر کمی 

دهد، در هر دو روش شدت می نشاندر دو روش مذکور  آمده دست بهمقایسه نتایج کیفی . وجود دارد 8.1حداکثر 
پذیری شدید اما در در مورد محوطه شماره دو که در روش اول شدت آسیب جز به. ها یکسان استمحوطه پذیری یبآس

 8.1البته اختالف کمی بین دو روش، در مورد محوطه شماره دو، ) است شده یابیارزپذیری متوسط سیبروش دوم شدت آ
 (.21جدول () بیشتر نیست
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پیيريوشاخصتعادلآسيبهايبرايشاخصآمدهدستبهخالصهنتايج:19جدول

 محوطه شماره                2محوطه   1محوطه 9محوطه  4 محوطه  1محوطه 
 
 
 یا شاخص نام عامل و 

8,88 8,88 8,88 8,88 8,81 Pv(GC) پذیری جزیـی نسـبت بـه    میزان آسیب
 ایماسه هایتپه سیستم شرایط ژئومورفولوژیکی

 Pv(GC)پذیری کیفیت آسیب خیلی شدید خیلی شدید خیلی شدید خیلی شدید خیلی شدید

8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Pv(MI) بـه  پـذیری جزیـی نسـبت   میزان آسیب 
 دریایی  عوامل

 Pv(MI)پذیری کیفیت آسیب متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط

8,11 8,1 8,11 8,11 8,80 Pv(AI) پـذیری جزیـی نسـبت بـه     میزان آسیب
 متری از ساحل 188فرایندهای بادی تا فاصله 

 Pv(AI)پذیری کیفیت آسیب خیلی شدید شدید شدید متوسط شدید

8,4 8,4 8,41 8, 1 1  8,11 Pv(VC) پذیری جزیـی نسـبت بـه    میزان آسیب
 متری از ساحل188گیاهی تا  پوشش شرایط

 Pv(VC)پذیری کیفیت آسیب شدید شدید متوسط متوسط متوسط

8,90 8,83 8,22 8,83 8,91 Pv(AE) پذیری جزیی نسبت به میزان آسیب
 انسانی هایفعالیت

 Pv(AE)پذیری کیفیت آسیب متوسط ضعیف ضعیف ضعیف متوسط

 (GC MI AI VC AE)جمع  1.34 1,11 1,93 1,11 1,18

8,19 8,41 8,48 8,12 8,10 DVI پذیری کلی شاخص آسیب 

 DVIپذیری کیفیت آسیب شدید شدید متوسط متوسط شدید

8.80 8.80 8 8 8 PM )  ) عامل مدیریت حفاظتی 

 (  ( PMپذیری کیفیت آسیب ضعیف متوسط ضعیف ضعیف متوسط

8.41  8.98 8,40 8,12 8,10 DVI-PM  

 مدیریت به نیاز
 سریع

 مدیریت به نیاز
 سریع

 بــــه نیــــاز
ــدیریت  مـــ
 سریع

 مدیریت به نیاز
 سریع

 مدیریت به نیاز
 سریع

-DVIمیزان نیاز مدیریتی بـا توجـه بـه شـاخص     

PM  

 1بـرای   آمـده  دسـت  بـه  یازاتامتمجموع  34 83 81 82 00
 عامل 

 (PVGC+ PVMI+ PVAI+ 

PVVC + PVAE) 

VI 

مجموع حداکثر امتیاز قابل  احتساب برای  218 218 218 218 218
 عامل 1

(PVGC+ PVMI+ PVAI+ 

PVVC + PVAE) 
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218 /00 = 

8,11 

218 / 82 = 

8,44 

218 /81 = 

8,41 

218 / 83 = 

8,43 

218 / 34 = 

8,10 

VI  ( پذیری یبآسشاخص  ) 

  VIپذیری کیفیت آسیب شدید متوسط متوسط متوسط شدید
نهایت یب 1.1 8 نهایت بی  نهایت بی    VI/PM(شاخص تعادل( 

پــذیری بـر اســاس شــاخص تعــادل  میـزان آســیب  خیلی باال خیلی باال  خیلی باال خیلی باال خیلی باال 
VI/PM 



گيرينتيجه

 تأثیربه ترتیب بیشترین  ،ای، عامل فرایندهای بادی های ماسهرفولوژیک تپهومژئو، وضعیت موردبررسیدر میان عوامل   
ها ای منطقه شامل  ارتفاع کم تپههای ماسهویژگی تپه .هارا دارندپذیری تپهآسیب یزاندر م تأثیر عامل انسانی کمترین و
-، جورشدگی خوب تا خیلی خوب رسوبات سازنده تپهها آندرجه دامنه روبه باد  98، شیب بیش از ( متر 1کمتر از  عمدتاً) 

درصد کم پوشش گیاهی در سمت رو به دریا و نیز .ها را نسبت به عوامل طبیعی زیاد کرده استپذیری این تپهها، آسیب
ه علت تغییرات خط ساحلی که بیشتر ب.ای و حداکثر مد و نیزهای ماسهبین تپه حدفاصلدرصد پایین کلونی گیاهی در 

ها نسبت به فرایندهای بادی تپه پذیریآسیبعامل باال بودن های اخیر بوده است ها در سالشکنموج ساخت اسکله و
 .است

-و فرمانداری جاسک هیچ زیست محیط، میدانی و مصاحبه با افراد محلی و کارشناسان منابع طبیعی دبا توجه به بازدی  

-اخت اسکلهعواملی چون س ،در میان عوامل انسانی .صورت نگرفته است گونه اقدام مدیریتی جهت حفاظت از سواحل

ساخت جاده و  همچنین ،عث تغییرات خط ساحلی شده استاب 1881بعد از سال بونی و یک هجدان، سورگلمهای 

های در محوطه (DVI)پذیری کلی میزان آسیب. استها این محوطه ،پذیریسیبآدر  مؤثرزمین از عوامل  سازی پاک

 8.1این میزان کمتر از  ،گردی در دو محوطه .شداست و شدید ارزیابی  12و  8.19، 8.10شماره یک، دو و سه به ترتیب ، 
 .شد، متوسط ارزیابی ها آنپذیری کلی در و آسیب

تمام  برای آمده دست به DVI-PMمیزان شاخص  داد نشان DVI-PMبرای شاخص  آمده دست بهبندی نتایج طبقه  
بین میزان حساسیت  دادنشان  آمده دست بهشاخص تعادل  .نیاز به مدیریت سریع دارند و بوده 8.22ها، بیشتر از محوطه
دسترسی در مناطق در  ارت و مراقبت و محدودیتظون نچ) ،ها آن حفظجهت ی مدیریتاقدامات  به  ها آننیاز  ها ومحوطه
ی حفاظت امناطق، و یا کارهاین  رسان در، وجود تابلو هشدار یا اطالعاد سپرهای بیولوژیک و غیرهجخطر، و یا ایمعرض 

 سازمان رسدبه نظر نمی یبه عبارتندارد  دوجوتعادل ( در این مناطق  وساز ساختمانند قوانین  ،از ساحل و وضع قوانین
 .وجود داشته باشددر این امور  جهت نظارت مشخصی

دهد که نشان می( 2331دیویس، ) و روش دوم ( 1824دیاپانجان، )روش اول پذیری، مقایسه دو روش محاسبه آسیب  
ها اختالف ناچیز، و حداکثر یکسان اما در سایر محوطه کامالًدر محوطه یک،  آمده دست بهدر هر دو روش، مقادیر کمی 

در مورد  جز به. ن استها یکسامحوطه پذیری آسیباز دو روش مذکور،  آمده دست بهدر مقایسه نتایج کیفی . است 8.1
 شده ارزیابیپذیری متوسط پذیری شدید اما در روش دوم شدت آسیبمحوطه شماره دو که در روش اول شدت آسیب

 .است
مناب 

 ای شرق شهرستان های ماسههای بافتی رسوبات تپهبررسی ویژگی، 2931سداهلل، محمودی، شبنم، .حجازی، سید ا
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