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مقذمٍ -5
تطیي ػَاهلل   ضًَس. یکی اظ ػوسُ تَرْی هی هٌبطك سبحلی ّوَاضُ ثط احط ػولکطز ػَاهل طجیؼی ٍ اًسبًی، اظ لحبظ فیعیکی زچبض تغییط ٍ تحَالت لبثل

 ضلسُ  لیهْن ثطط تجس بضیثس ّبی یًگطاًیکی اظ اهطٍظُ، ثِ ٍَّایی است کِ  تغییطات آةٍ  يیظه کطُ صیگطهبّبی سبحلی، ثحج  طجیؼی هَحط ثط هحیط

سبل اذیلط ًیلع ضًٍلس افلعایص گطهلبی       50یبفتِ ٍ طی  زضرِ سلسیَؼ افعایص 74/0ظهیي حسٍز  حطاضت کطُ کِ طی لطى ثیستن زضرِ طَضی ثِ است.

ّبی تطاظسلٌزی سلطح    زازُ ػول آهسُ ثط ضٍی ّبی ثِ اضظیبثی آذطیي(. 2014فٌگ ٍ ّوکبضاى، است )ظهیي اظ ضتبة ثیطتطی ثطذَضزاض ثَزُ  سطح کطُ

ِ  ّلب  تطاظ الیبًَؼس کِ ٌزّ سسُ اذیط ًطبى هی ّب طی یک آة الیبًَؼ هلسل تغییلطات    سلبًتیوتط ثبالآهلسُ اسلت. ّونٌلیي،     10-25طلَض هتَسلط    ثل

س یبفلت  زضرلِ سلسلیَؼ افلعایص ذَاّل     1/1-4/6ظهیي ثلیي   ، هیبًگیي زهبی َّای سطح کط1990ُ-2100ّبی  زّس طی سبل ٍَّایی ًطبى هی آة

، حلسٍز یلک هتلط ثلبال     2100کٌٌس کِ سطح آة زضیبّب تب سلبل   ثیٌی هی ضسُ، زاًطوٌساى پیص اًزبم ثطپبیِ هطبلؼبت(. 2000کطًٌٍجطگ ٍ ّوکبضاى، )

ٍسلکی ٍ   یهبظهیي یکسبى ًرَاّس ثَز ) کطُ بحلیهٌبطك سّب زض توبهی  ذَاّس آهس ٍ تَظیغ ٌّسسی ایي همساض افعایص زض سطح آة زضیبّب ٍ الیبًَؼ

ای زیگط ضلن ذلَضزُ اسلت.    گًَِ یؼٌی زضیبی کبسپیي ثِظهیي  تطیي آثگیط ثستِ کطُ ایي زضحبلی است کِ ضفتبض ّیسضٍلَغیکی ثعضگ (.2004ّوکبضاى، 

زٌّس  ضسُ ًطبى هی حجت آهبضّبی (.2013 لطٍی ٍ ّوکبضاى،ّبست ) الیبًَؼًطخ تغییط سطح تطاظ آة زضیبی کبسپیي تمطیجب صس ثطاثط ًَسبًبت تطاظ آة 

یص زض سلطح آة  یبفتِ کِ ایي هیعاى افعا سبًتیوتط افعایص 34سطح تطاظ آة زضیبی کبسپیي هؼبزل  ذَضضیسی( 1370هیالزی ) 1991کِ طی سبل 

سُ اظ ًَسلبًبت  ضل  ثطضسی ٍ هطبلؼِ پیطیٌِ زستگبّی حجت .ثبضس ّب طی یک لطى هی ة الیبًَؼسبل ثطاثط ثب افعایص سطح تطاظ آ زضیبی کبسپیي زض یک

ِ  طَضی ثِ ثبضس. ٍذیع تطاظ ایي زضیب ثسیبض سطیغ ٍ ًبهَظٍى هی زّس کِ آٌّگ تغییط ٍ افت ضٍضٌی ًطبى هی تطاظ زضیبی کبسپیي طی یک سسُ اذیط ثِ  کل

ثبضلس   هلی ّلب   بًَؼیل ال کیسطح استبت صیتط اظ افعا غیصس ثطاثط سطایي هیعاى  ایي زض حبلی است کٍِ  زاضتِهتط ًَسبى  3حسٍز ثیستن زض لطى  یحت

پصیط  ضست ًسجت ثِ آى حسبؼ ٍ آسیت ّبی رٌَثی ایي زضیب زض ضوبل کطَض ثِ زیگط، کطاًِ اظ سَی (.2015؛ کبکطٍزی ٍ ّوکبضاى، 2012کبکطٍزی، )

هتلط کلبّص یبفتلِ ٍ     -29ب صس سبل اذیط حبزث ضس، تطاظ زضیب تل  تطیي فبظ پسطٍی یک کِ گستطزُ 1309-1357ّبی  ثبضٌس. ثطای هخبل، طی سبل هی

طلَض کلل لطلغ ضلس. ّونٌلیي، فلبظ        کِ اضتجبط آثی ذلیذ گطگبى ثب زضیب ثِ طَضی ّبی زضیب اتفبق افتس، ثِ ای زض کطاًِ ظایی گستطزُ ثبػج ضس تب ذطکی

هتط ثبال ثیبیلس ٍ ذسلبضات    5/2ى هیعا ٍلَع پیَست سجت گطزیس تب تطاظ آة زضیبی کبسپیي ثِ ثِ 1357-1375ّبی  پیططٍی تطاظ ایي زضیب کِ ثیي سبل

زض یلک ثلبظُ    ی کبسپیيضَز کِ ًَسبًبت تطاظ زضیب ضٍضي هی کَتبُ اهب هْن، ثب ایي همسهِّبی گًَبگَى ایي ًَاحی ٍاضز ًوبیس.  ای ضا ثِ کبضثطی گستطزُ

ثط هٌطمِ ٍ سبکٌبى هحللی ایلي هٌلبطك ذَاّلس      ّبی رْبًی، تبحیطات ضگطف ٍ هتٌَػی ضا ظهبًی کَتبُ ٍ ثب ایي زاهٌِ گستطزُ ذَز ًسجت ثِ الیبًَؼ

ّبی هَضفَلَغیکی سَاحل ضوبلی ٍ ًیع ایٌکلِ ثسلیبضی اظ هطاکلع روؼیتلی زض ایلي       ثب تَرِ ٍیػگی کِ طَضی . ثِ(1396هٌصَضی ٍ سطثبظی، ) گصاضت

ارتوبػی، ازاضی، تفطیحلی ٍ ییلطُ زض هٌطملِ     ،ّبی التصبزی ضسى ظًسگی، فؼبلیت تَاًس ثبػج هرتل اًس، هی هٌطمِ زض ًعزیکی ذط سبحلی لطاض گطفتِ

هحیطلی،   ًَسبًبت سطیغ سطح تطاظ آة زضیبی کبسپیي ًمص هْوی زض تؼییي هیعاى هرلبططات فطسبیطلی، پیبهلسّبی ًلبگَاض ظیسلت     گطزز. زض ٍالغ، 

 سطیغ تلطاظ  تبحیط ًَسبًبت یثطضسػٍّص ثٌبثطایي، ّسف اصلی ایي پای ذَاّس زاضت.  ّبی کٌبضُ ّب ٍ ذلیذ ضسى هٌبطك سبحلی، تبالة ترطیت ٍ ذطک

 1357-1395طلی ثلبظُ ظهلبًی     تصلَیط هلبَّاضُ لٌسسلت   ثب اسلتفبزُ اظ   ذلیذ گطگبىٍ ّیسضٍلَغیکی ّبی هَضفَلَغیکی  زضیبی کبسپیي ثط ٍیػگیآة 

 ثبضس. هیذَضضیسی 

ًَسبًبت تطاظ زضیب، زضیبی کبسپیي، ذلیذ گطگبى، تصبٍیط لٌسست. :ياژگان کلیذی

ی پژيَصَا ريشمًاد ي  -2
 ثطای ایلي  .ضسُ است یثطضسذلیذ گطگبى ٍ ّیسضٍلَغیکی  ّبی هَضفَلَغیکی سطح آة زضیبی کبسپیي ثط ٍیػگی سطیغ تبحیط ًَسبًبت، پػٍّصزض ایي 

Mss, TM, ETMی ّب سٌزٌسُ یسط لٌسست یا هبَّاضُ طیتصبٍآضضیَ ، 50000/1 تَپَگطافی ثب همیبؼ ّبی ًمطِ اظهٌظَض 
+ 

and OLI ثلَط ثلِ   هط
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 Arc GIS 10  ٍImagine 2014  Erdas ّلبی افعاض ًلطم ، (1رسٍل ) پػٍّصهٌطمِ هَضز ثطای  1395ٍ  1382، 1378، 1366، 1357ّبی  سبل

 ػول آهس. اظ هحسٍزُ هَضز هطبلؼِ ثِ هتؼسزی ثبظزیسّبی هیساًی. ّونٌیي، گطزیسُ است استفبزُ پػٍّص اصلی اثعاضّبی ػٌَاى ثِ

 .در ایه پژيَص ای مًرد استفادٌ : مطخصات تصايیز ماًَار5ٌجذيل 

ETMسٌزٌسُ  TMسٌزٌسُ  MSSسٌزٌسُ  تصَیط لٌسست
+

 Pushbroom (OLI)سٌزٌسُ  

    * هیالزی 1977 ذَضضیسی 1357

   *  هیالزی 1987 ذَضضیسی 1366

  *   هیالزی 1999 ذَضضیسی 1378

  *   هیالزی 2003 ذَضضیسی 1382

 *    هیالزی 2015 ذَضضیسی 1395

ی پژيَصَا یافتٍبحث ي  -9
کلِ   طَضی ، ثِثبضس ضست ثِ ًَسبًبت تطاظ زضیبی کبسپیي ٍاثستِ هی ثِّیسضٍلَغیکی ذلیذ گطگبى ضفتبض ٍ ٍاکٌص کِ  زٌّس ّبی پػٍّص ًطبى هی یبفتِ

 ّولطاُ ثلَزُ اسلت.   هتؼلسزی  زضیبی کبسپیي ثلب پیطلطٍی ٍ پسلطٍی    ثِ پیطٍی اظ ًَسبًبت تطاظ ٍ ذط سبحلی هٌطمِ  گطگبىهَلؼیت ٍ حسٍز ذلیذ 

 طلی ِ کل  ضلَز، زضحلبلی   ًوبیبى هلی  آىّبیی اظ  ضسى ثرص ضکل پسطٍی ٍ ذطک ثِ گطگبىّبی کبّص تطاظ زضیب، ضفتبض ذلیذ  ػجبضت زیگط، زض زٍضُ ثِ

-1395طی ثلبظُ   ضاسبحلی  ذطپیططٍی ٍ پسطٍی  هیعاىٍ  هَلؼیت 1ضکل  .ضٍثطٍ ّستین ثب گستطش ٍ پیططٍی زض هحسٍزُ آى افعایص سطح تطاظ

 زّس. ًطبى هی 1357

 
 میالدی(. 5311-2151) خًرضیذی 5911-5931گستزٌ آبی خلیج گزگان طی باسٌ سماوی  ي ساحلی خط تغییزات :5ضکل 

زٌّس ثط احط کلبّص تلطاظ زضیلبی کبسلپیي ذللیذ گطگلبى ًیلع زچلبض پسلطٍی ضلسُ ٍ زض حلبل             ای زِّ اذیط هٌطمِ ًطبى هی ثطضسی تصبٍیط هبَّاضُ

هتط پسلطٍی   500زضصس آى ذطک ضسُ ٍ ذط سبحلی زض ثطذی ًَاحی اظ رولِ ثٌسض گع تب حسٍز  35کِ اهطٍظُ حسٍز  طَضی ثبضس. ثِ ضسى هی ذطک

ّبی اضتجبطی چلبپملی ٍ ذلَظیٌی ثلِ حلسالل      ، ضطیت ثبظزّی هَحط کبًبل1395هتط زض سبل  -1/28سَی زیگط، ثب کبّص تطاظ زضیب ثِ  زاضتِ است. اظ

سلبًتیوتط   50هتط کبّص یبفتِ است. اگط ضًٍس کبّص تطاظ زضیب ّونٌبى ازاهلِ یبثلس ٍ حلسٍز     5/0هوکي ذَز ضسیسُ ٍ غضفبی هتَسط آًْب ثِ حسٍز 

ّبی هصکَض زچبض اًسساز کبهل ضسُ ٍ ذلیذ گطگبى ثب ذطط ذطکی کبهل ضٍثطٍ ذَاّس ضس. ثطپبیِ هطبلؼِ آضضیَ تصبٍیط لٌسست  ، کبًبلزیگط افت ًوبیس

ٍّلَایی ٍ ًَسلبًبت تلطاظ زضیلب ثسلیبض       ّبی اضتجبطی ثیي ذلیذ گطگبى ٍ زضیبی کبسپیي اظ لحبظ فیعیکی ًسجت ثِ تغییلطات آة  هطرص ضس کِ کبًبل

گلطزز.   ّلب هلی   ّبی هَضفَهتطی ٍ ٌّسسی ایي کبًبل ای زض ٍیػگی ّطگًَِ ًَسبى زض تطاظ زضیب سجت تغییطات ػوسُ یطاظثبضٌس.  پصیط هی حسبؼ ٍ آسیت

ّط زلیلی ضًٍس کلبّص   ّبی هطوئي ٍ پبیساضی ثطای اًتمبل آة زضیب ثِ ذلیذ ٍ ثطلطاضی ضطایط ّیسضٍلَغیکی هٌبست آى ًیستٌس. اگط ثِ ثٌبثطایي، کبًبل

زازُ ثلطای   ّبی آتی ازاهِ یبثس ٍ ذلیذ گطگبى ذطک ضَز، زٍض اض اًتظبض ًرَاّس ثَز کِ هطلکالتی هطلبثِ هطلکالت ضخ    تطاظ زضیبی کبسپیي طی سبل

زاًلِ(  ای اظ ضسَثبت ثستط ذلیذ اظ هَاز ضیعزاًِ )گل ٍ هبسلِ ثسلیبض ضیع   ذبٍضی ایي زضیب اتفبق افتس. چطاکِ ثرص ػوسُ زضیبچِ اضٍهیِ زض گَضِ رٌَة

ضسُ ثستط ذللیذ ظًلسگی ٍ التصلبز     ّبی گلی ذطک ، ضیعگطزّبی ًبضی اظ پٌِْآىّبیی اظ ثستط  توبم یب ثرص ضسى ( ٍ ثب ذطک2ضکل ضسُ ) تطکیل

 سبکٌبى هٌطمِ ضا ثِ چبلص ذَاّس کطیس.
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 (.5933)الَیجاوی ي َمکاران، بىذی رسًبات بستز حًضٍ خلیج گزگان  : پزاکىذگی داو2ٍضکل 

صس سلبل گصضلتِ ضسلیسُ     تطیي حس هوکي ذَز زض یک ثِ پبییي 1357کِ تطاظ زضیبی کبسپیي زض سبل  زٌّس ٌّگبهی زست آهسُ ًطبى هی ّبی ثِ یبفتِ

ّبی اضتجبطی ثیي ذللیذ   ل کبًبلای هیبًکبلِ کِ هٌزط ثِ اًسساز کبه ّبی سبحلی ٍ ًیع گستطش ٍ ضضس حساکخطی ظثبًِ هبسِ پسطٍی آةزلیل  است، ثِ

گطلتِ  ( %40حلسٍز  )تلَرْی اظ آى   ّبی لبثل ضسى ثرص ضسُ ٍ ثبػج ذطک گطگبى ثب زضیبی کبسپیي ضسُ است، اضتجبط ثیي ذلیذ ٍ زضیب اظ ّن لطغ

اهب  .(2، رسٍل الف 3ضکل کیلَهتط ثَزُ است ) 17/100کیلَهتط هطثغ ٍ  04/290است. زض ایي سبل هسبحت ٍ هحیط ذلیذ گطگبى ثِ تطتیت ثطاثط ثب 

ِ ضست زگطگَى سلبذت  ، ثبالآهسى سطح آة زضیب هحیط هٌطمِ ضا ث1370ِتب اٍاسط زِّ  1366تطاظ آة زضیب اظ سبل ٍ سطیغ ًبگْبًی  پیططٍی فبظطی 

زٍثبضُ پیططٍی زاضتِ  ّبی زضیب . ذلیذ گطگبى زض احط پیططٍی آةّبیی ضس کِ طی زٍضُ پیص اظ ظیط آة ثیطٍى آهسُ ثَزًس ظهیيظیطآة ضفتي  ثبػج ثٍِ 

ِ    ة، د 3ضکل ٍ تمطیجب ثِ حسٍز زٍثطاثط گستطش لجلی ذَز ضسیسُ است )  46/454، 1366تطتیلت ثلطای سلبل     (. هسبحت ٍ هحلیط ذللیذ گطگلبى ثل

ّ  2رلسٍل  کیلَهتط ثَزُ است ) 3/214کیلَهتط هطثغ ٍ  02/539، 1378کیلَهتط ٍ ثطای سبل  16/210کیلَهتط هطثغ ٍ  بی ًبضلی اظ  (. اظ روللِ پیبهلس

ی هسلکًَی، ازاضی ٍ  ّلب  سبذتوبى، ذطَط اًتمبل ًیطٍ،  ّب ربزُّبی سبحلی،  ای اظ کطاًِ ّبی گستطزُ تَاى ثِ ظیطآة ضفتي ثرص پیططٍی ایي زٍضُ هی

ٍ یکن آیبظ  ای لطى ثیستًیع صٌبیغ ٍاثستِ ثِ زضیب ضا شکط ًوَز. ایي زضحبلی است کِ طی فبظ رسیسی اظ کبّص تطاظ زضیب کِ اظ اثتس تفطیحی ٍ -ضفبّی

ّبی اًزبم ضسُ  گیطی ّبیی اظ آى ضٍثطٍ گطتِ است. طجك اًساظُ ضسى ثرص ّبی سبحلی ٍ ذطک ضسُ است، زٍثبضُ ٍضؼیت ذلیذ گطگبى ثب پسطٍی آة

سلت،  کلِ ثیطلتطیي حلس گسلتطش ذلَز ضا طلی زٍضُ ثطضسلی ضلسُ زاضلتِ ا          1387زض ایي پػٍّص، هسبحت ٍ سطح آة ایي ذلیذ ًسجت ثِ سبل 

(. ضبیبى گفتي اسلت  2رسٍل کیلَهتط ثَزُ است ) 04/197کیلَهتط هطثغ ٍ  45/439تطتیت ثطاثط ثب  ( ٍ هسبحت ٍ هحیط آى ثِز 3ضکل یبفتِ ) کبّص

ثطضسلی زض   ّبی هطثَط ثِ هسبحت ٍ هحیط آًْب زض ّط زٍضُ هلَضز  اًس کِ ٍیػگی ظهبى ثب افعایص تطاظ زضیب، تؼسازی رعیطُ زض هٌطمِ ًوبیبى ضسُ کِ ّن

 زض سطح ثبالتطی لطاض زاضتِ 1395ًسجت ثِ سبل  1378تطاظ آة زضیبی کبسپیي زض سبل  زٌّس ای ًطبى هی تصبٍیط هبَّاضُ آٍضزُ ضسُ است. 2رسٍل 

ٍ  چبپبللیاضتجبطی  ّبی کطزُ ٍ ثبػج تؼطیض ٍ ثبظضسى کبًبلّبی سبحلی زض ذطکی هیبًکبلِ ٍ آضَضازُ پیططٍی  آةزًجبل ثبالآهسى تطاظ زضیب،  ثِ. است

ِ َثب ثبالآهسى تطاظ زضیب ٍ ثبظضسى کبًبل ذ ضسُ است.ّبی اضتجبطی ذلیذ گطگبى ثب زضیبی کبسپیي  ػٌَاى ضاُ ثِظیٌی َذ صلَضت   ظیٌی هٌطمِ آضَضازُ ثل

ّبیی اظ آى زض ثلبذتط   ، ثرصای هٌفطز زضآهسُ ٍ اظ ذطکی اصلی هیبًکبلِ رسا ضسُ است. ّونٌیي زض پی پیططٍی آة زضیب زض ذطکی هیبًکبلِ رعیطُ

کیلَهتط ًوبیبى گطتِ است. اهب ثط احط پبییي ضفلتي تلطاظ زضیلب ٍ     12صَضت سسّبی سبحلی ثب زضاظای تمطیجی حسٍز  ظیٌی ثَِرعیطُ آضَضازُ ٍ کبًبل ذ

هطرص است، ثِ کللی تغییلط کلطزُ ٍ    ًیع کبهال  2015ایي ٍضؼیت کِ زض تصَیط سبل  -این کِ زض زِّ اذیط ثب آى ضٍثطٍ ثَزُ-ّبی سبحلی پسطٍی آة

کیللَهتط   2تلب حلسٍز    1378ظایی ضٍثطٍ ثَزُ است. ایي زض حبلی است کِ زض ثطذی ًَاحی ذط سبحلی ًسجت ثِ سبل  توبهی هٌطمِ ثب فطایٌس ذطکی

 زاضتِ است. پسطٍی

ٍ کبًبل ذَظیٌی )ثِ  ٍ اصلی( زایویکبًبل تٌْب ػٌَاى  )ثِ کبًبل چبپبللی کبسپیيذلیذ گطگبى ثب زضیبی  یاضتجبط ّبی ضاُ زض پبیبى ضبیبى گفتي است کِ

ٍللَع   ،ثٌلبثطایي ضلًَس.   ای هلی  زسترَش تغییطات ػوسُآة زضیب، پیططٍی ٍ پسطٍی تطاظ زًجبل  س کِ ثٌِثبض هی (زٍهیي ضاُ اضتجبطی ییط زایویػٌَاى 

ّبی  ذلیذ گطگبى ٍ لٌسفطم ثط ضطایط حبکن ثط تَاًس طَض حتن هی ای، ثِ هبسِ پیکطُ ایي ظثبًِزًجبل آى زگطگًَی زض  تطاظ آة زضیب ٍ ثِزض  ًَسبًیّطگًَِ 

سلطح آة   زضیلبًَضزی، هطبلؼبت سبظهبى ثٌبزض ٍ  ثطپبیِسَی زیگط،  اظ (.1395حطٍتی ٍ ّوکبضاى، ثگصاضز )غئَهَضفَلَغیکی ٍالغ زض هحسٍزُ آى ًیع احط 

 ایي ضًٍس کبّطلی  اگطزّس کِ  است. ّونٌیي، هطبلؼبت ایي سبظهبى ًطبى هیکبّص بل حزض ٍ ثِ پیطٍی اظ آى سطح آة ذلیذ گطگبى کبسپیيزضیبی 

. زض حلبل حبضلط   ضلَز  یهجلتال هل   ِیاضٍه بچِیثِ سطًَضت زضضسُ ٍ  ذطک ی گطگبىّعاض ّکتبض 40آیٌسُ گستطُ ثعضگی اظ ذلیذ  سبل 3تب  بثسیازاهِ 

 ذیضا ثلِ ذلل   بیکِ آة زض یچبپبلل کبًبل بطاضتج ،سٌزّ یًطبى ه یا هبَّاضُ طیتصبٍ ٍ پسطٍی زاضتِ لَهتطیک کیگطگبى  ذیًمبط ذل یسطح آة زض ثطذ

 ت.اس ضسُ ّن لطغ یٌیظَذ اظ ططف کبًبل ذیٍ اضتجبط ذل سُیذَز ضس عاىیه يیثِ کوتط ضسبًس یهگطگبى 
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