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   چکیده

به  و  یساحلتحوالت مناطق  در اساسیو نقش بوده  یاپو یـطبیعتداراي  مینز سطحبه عنوان یکی از عرصه هاي جغرافیایی در  آبخیز هاي حوزه
می  وريرـضمحاط به آن آبخیز  حوزه وضعیت محدوه باالدست واز  گاهیآ ،ساحلی مناطق محیطی یستز مدیریت رمنظو هـب. دارندخورها ویژه 
 مانگرو هاي جنگلحفاظت از   در گذار تاثیراز عوامل  یکیبه عنوان و تغییرات کاربري اراضی آبخیز  زهحو مدیریت نقش ،تحقیقاین در. باشد

 واقعفارس در استان بوشهر   یجخل یو در سواحل شمال بند ينا یجدر خل بساتین خور. قرار گرفته است یبررس مورد بساتین خور ساحلی درمنطقه
 دریائی، هاي علف ،ها مرجان جمله از متعددي گیاهیو  يجانور هاي گونه رشد یگاهجا اکولوژیکی، ویژه شرایط دارابودن لحاظ به خور این. است  شده

تغییرات  نقشهبه فرسایش، و  حساسیت نقشه ،آبخیز حوزه مدیریت و کاربري اتتغییراثر  یابیارز ايبر. باشد می حرا جنگل و شورپسند گیاهان
 بنديطبقه روش به 2014و 2000، 1990، 1986هاي  اي لندست سالارهاهوـم تصاویر از استفاده با تحقیق موردکاربري اراضی منطقه ساحلی 

 با سپس. شد حاصل فوق سالهاي در کاربریها طبقات تغییرات و شد، تهیه میدانی هايداده با تدقیق و تراکمی ينظارت نشده و طبقه بند یبریده
 پیمایش. شد انجام کف رسوب و معلق رسوب گیري نمونه خور، دهانه عرض در متري 10 فواصل به رسوبگیر هايتله نصبانجام عملیات میدانی و 

 یجنتا. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد میدانی و دفتري آزمایشگاهی، مطالعات نتایج سپس. شد انجام ساخت انسان عوارض بررسی براي میدانی
 متر 39 هب متر 740 از یاراض یافتو باز یجاده دسترس یجادشامل ا انسانی دخالت یلبه دل) 1986(مبنا سال به نسبت خور دهانه که داد نشان

عدم خود پاالئی رودخانه و عدم تخلیه مناسب رسوبات در هنگام طغیان رودخانه  ،کاهش میزان ورودي آب از طریق دریا. است یافته کاهش
کاهش عمق کانال و عدم  ینهمچن. خور شده است موجب اختالل در سیستم طبیعینماید  که رسوبات زیادي را با خود حمل می ،گاوبندي

   .درصد از درختان این منطقه به طور کامل خشک گردد80شده است حدود  موجب یازدسترسی درختان حرا به آب مورد ن
  

 تغییرات کابري اراضی بساتین، خور بند، ناي خلیجفارس،  خلیج حرا، جنگل یکپارچه، حوزه آبخیز ، مدیرت :هاي کلیدي واژه
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   مقدمه
 مناطق تحوالت در اساسیو نقش بوده  یاپو یـطبیعت داراي مینز سطحبه عنوان یکی از عرصه هاي جغرافیایی در  آبخیز هاي حوزه
آبخیز  حوزه وضعیت محدوه باالدست واز  گاهیآ ،ساحلی مناطق محیطی یستز مدیریت رمنظو هـب.  دارندخورها به ویژه و  یساحل

ها هستند  گی زیرا خورها بعنوان خروجی حوزه آبخیز محل ریزش و تجمع رسوبات معدنی، آلی و آلوده. می باشد وريرـضمحاط به آن 
رابطه بسیار تنگاتنگی مابین حوزه آبخیز و . اند ها به این مناطق زهکش شده آوري شده و توسط رودخانه که از سراسر حوزه آبخیز جمع

بطوریکه فهم کاهش و نابودي ). 1998و همکاران،  Duarte(خورها با یکدیگر وجود دارد سالمت زیستی جانداران و ساکنین 
. )2009همکاران، و Ikida(باشد هاي انسانی در حوزه آبخیز امکان پذیر نمی هاي ساحلی کشور ژاپن بدون در نظر گرفتن فعالیت مرجان

 ونفزروز ا همیتا). 2011و همکاران،  Dalas(آبخیز وجود همچنین یک رابطه بسیار نزدیک بین تغییرات خطوط ساحلی و حوزه 
 کاهش و تخفیف ورتضر و یستزمحیط  و بیآ يکوسیستمهاا حفاظت و جتماعیا و ديقتصاا يفعالیتها در مناطق ساحلیمدیریت 

 ديمتما يخشکسالیها نهمچو طبیعی يهاانبحر هاي دور از دریا و در باالدست و سرزمین دخالت انسانی از ناشی منفی تتبعا و رثاآ
از . دشو تعریف زبا و شناخته کامل بینی قعوا با و ستیدر به مناطق ساحلی نقش مدیریت و همیتا که مینماید بیجاا یگرد يسو از

 Integrated Watershed and(هاي جدید مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز و مدیریت مناطق  ساحلی تحت عنوان  اینرو در نگرش
Coastal Area Management  ( مورد توجه دست اندرکاران بخصوص در سازمان ملل قرار گرفته است)Global 

Environmental Facility،2004 .(ردمو یکژکولوا يمحیطها انعنوخلی بهدا هايخور محیط هیژو به ،ساحلی مناطق ینابنابر 
 ملی توسعه در مهم مرا یک انعنو به ندامیتو مناطقی چنین یابیارز و پایش یطاشر ینا در). Jensen ،2005(ست ا گرفتهار قر توجه

در پایش تغییرات  GISو  دور از سنجش قابلیت از دهستفاا خیرا يهههاد در و رمنظو بدین. ددگر تلقی هاي آبخیز حوزه مدیریتو 
در دو ). Tucker ،1979( استده نمو همافر مینزسر مایشآ در را يبینظیر تطالعاا و ستا یافته یشافزا تشد بههاي آبخیز  حوزه 

 .R.K. (ها انجام شده استروي خطوط ساحلی و از جمله سواحل و خور بر هاي مختلفی در سطح جهان و ایراندهه اخیر پژوهش
Singh ،يهاآب یابیارز به دور از سنجش از دهستفاا با نستاوهند رکشو در لبوپا ژيتکنولو و تحقیق نجمنا در )1991و همکاران 
 و دارينقشهبر ايبر ايارهماهو يهاداده از دهستفاا ناییاتو نتایج منتشر شده، نشان دهنده. ختندداپر لبوپا یاچهدر مدیریت وسطحی 

 ايبر) 2001و همکاران،  Zavoianu. (ختلف بوده استم يهادوره طی و رابطه تنگاتنگ آن با حوزه آبخیز دربی آ رگبز زنمخا پایش
 را تصویر دازشپر يتکنیکها و دهستفاا دور از سنجشي هاداده از هسیا يیادر در مانیرو رکشو ساحلی مناطق محیطی اتتغییر کشف

 را ایدرفلو در ي جکسونیاچههادر آب سطح نبیال) Astephen ،2002(. کردندیابی ارز محیطی تمطالعا در ساسیا اريبزا انعنو به
 آب سطح ايدوره يهاننوساثبت  کهداد  ننشا تحقیق ینا نتیجه .مطالعه کردهاي اقلیمی و قابلیت سنجش از دور اساس مولفهبر 
 واحد محیط زیست سازمان ملل. ، قابل پایش و ارزیابی استقیقد رطو به دور از سنجش وريفنا استفاده ازبا  رمذکو يیاچههادر
)UNEP  ( نتایج نشان داد که یک رابطه . پرداختبه بررسی مدیرت حوزه آبخیز و نواحی ساحلی در کشور جامایکا  2001در سال

مستقیم بین مدیریت حوزه آبخیز و تغییرات مناطق ساحلی وجود دارد و تغییرات در حوزه آبخیز منجر به تغییرات در مرفولوژي و 
تا  1998يهالسا بین لندست هسنجند یروتصا از دهستفاا با)  2007و همکاران،   Ale  sheikh. (گردد اکولوژي مناطق ساحلی می

 از مطالعه ردمو دوره لطو در مربع کیلومتر 1040که یافتند در و ختهداپر میهارو یاچهدر ساحلیبه بررسی تغییرات خطوط   2001
 .بوده است یاچهدر یزآبخ حوزه روي بر شده ایجاد ییراتتغ  ،عوامل کاهش دهنده یناز مهمتر یکی کاسته شده است کهیاچه در سطح

 از ناشی ساحلی خطوط تغییرات و انسانی هاي فعالیت سایر و شهرنشینی و صنایع توسعه منظور به اراضی بازیافت و سرزمین گسترش
 توان می میان آن از که. بگیرند قرار نابودي معرض در ساحلی طبیعی و اکولوژیکی جوامع از بسیاري تا است شده سبب انسان دخالت

 نوار از کیلومتر 60 در دنیا مردم درصد 60 از بیش حاضر حال در. نمود اشاره ها مرجان و مانگروها جوامع و خورها ها، تاالب نابودي به
در این میان ) Yu،2008(. دهند می اختصاص خود به را زمین کره سطح از% 10 فقط مناطق این حالیکه در. کنندمی زندگی ساحلی

 .باشند اي در روي کره زمین می داراي اهمیت ویژهاز این سطح به خود % 13خورها و تاالبها با اختصاص 
 هاي جنگل مانند اکولوژیکی هاي پدیده با زمانیکه و) 2008همکاران،  و Karunarathan( هستند فیزیکی کامل سیستم یک خورها
، و همکاران santin(دهند می اختصاص خود به جهان مولد اکوسیستم 16 بین در را اقتصادي ارزش بیشترین شوند، می همراه مانگرو
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 و Huxham( دارند ها ماهی تعداد و ها گونه ها، ریزمغذي بر را مهمی اثرات که هستند ارزش با بسیار درختانی مانگروها .)2009
 بخصوص کفزي موجودات خورها، در  موادآلی توزیع نحوه ارگانیک، مواد و رسوب میزان بر درختان این همچنین). 2010همکاران،
 Prasad(دارند بسزایی تاثیر گرمسیري نیمه و گرمسیري مناطق خورهاي در  موادآلی و) 2006همکاران، و Nordhaus( ها خرچنگ

& Ramanathan ،2009 .(باشند می سواحل فرسایش دهنده کاهش )Kristensen   ،حفاظت کننده سواحل از . )2008و همکاران
 16 از گونه، 60مانگروها با بیش از ). Elison ،2008(و بنابراین بهترین محافظان اکولوژیکی سواحل هستند 2ها گردباد و 1سونامی
این درختان  ).2008و همکاران،  Agormoorthy(کشور جهان وجود دارند 121 در) Takashi & Kalibala ،2009(خانواده
هاي مانگرو در حال  بر اساس مطالعات انجام شده، جنگل). Silva ،2007(شوند هاي تولید مواد شیمیائی ارزشمند محسوب می کارخانه

 دهد می نشان جدید مطالعات. )Alongi ،2008 (اند هکتار از اراضی ساحلی گرم جهان را به خود اختصاص داده000/650/14حاضر
 برابر مانگرو درختان در کربن جهانی ذخیره میزان و سال در کربن مول8/1* 1013 با است برابر مانگرو درختان توسط کربن تولید
اگر چه ). 2004و همکاران،  Alongi( است شده واقع جغرافیائی عرض 10◦در  هاکربن این از% 70 که کربن مول 3*  1014 با است

سطح از  یاما کربن آل). Alfaro،2006(هستند  مطالعات نشان داده است که مانگروها یکی از بزرگترین تولید کنندگان موادآلی
این درختان به  یندر رسوبات ب  گردد که موادآلی وارد محیط آنها شده و باعث می یزن یاهادر ها و هاي آبخیز، از طریق رودخانه حوزه

  ).2008و همکاران،  Kristensen(هاي جهان نماید بوم ترین زیست حداکثر خود برسد و این اجتماعات را جزء غنی
 و ایران سواحل. اند شده واقع  بوشهر استان در فارس خلیج شمالی سواحل در و بند ناي خلیج در بساتین و عسلویه خورهاي

با  4با نام محلی حرا و مانگروي قرمز 3خاکستري مانگروي عبارتنداز که اند داده جاي درخود را مانگرو درختان از گونه دو آن خورهاي
. خور بساتین، برخالف خور عسلویه از قسمت شرقی خود با رودخانه فصلی گاوبندي یا پارسیان در ارتباط است. نام محلی چندل

مند  هزار تنی آن بهره 580بنابراین در طی فصول بارندگی چندین بار توسط این رودخانه پر آب شده و از رسوبات ساالنه 
  ) 1385تماب، .(گردد می

 ساحلی طوطخ اتتغییرهاي آبخیز و  تأثیر مدیریت حوزه بررسی خصوص در مستقلی پژوهش کنون تا آمده عمل به هاي بررسی با
انجام شده،  هايپژوهش نتایج حسب اینکه به توجه با. است نشده مشاهده کشور داخل اثرات آن بر اکولوژي درختان حرا در و هاخور

 خطوط تغییرات تاثیر یباشد، لذا بررس تاثیرگذارحرا  یاهانرشد گ یطمح یکیاکولوژ تغییراتبر  تواندیم ساحلی خطوط تغییرات
 و هشد کرذ اردمو به توجه با. ها شودخورسواحل و  ینهبه یریتدر خصوص مد یبه اطالعات یابیدست به منجر تواندیم هاخور ساحلی

 و خور بساتین ساحلی وطخطکاربري اراضی بر  اتتغییراثرات ، در این تحقیق ملی طبیعی اثمیر یک انعنو به مناطق ساحلی همیتا
  .گیرداثرات آن بر اکولوژي درختان حرا مورد بررسی قرار می

  
  مواد و روش ها

  ویژگی  و موقعیت منطقه تحقیق
 یساحل منطقه درشمالی  27° 24´تا  27° 22´شرقی و  52° 44´تا  52° 37´در موقعیت جغرافیائی  بندبساتین در خلیج ناي خور

  ).1شکل(است  شده واقع فارس خلیج یشمال يها استان بوشهر و کرانه
  

                                                        
1 Tsunami 
2 Hurricanes 
3 Aviccenia marina 
4 Rhizophora mucronata 
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  مطالعه مورد منطقه: 1 شکل

  
بوده و این به دلیل کمبود ورود  لیتر در گرم 50 تا 38 آن هاي آب شوري میزان خشک، منطقه یک در فارس خلیج قرارگیري دلیل به

 خلیج شمالی هاي کرانه.  )Thoppi & Hogan ،2010( و ).2010و همکاران،  Zahed( باشد آبهاي تازه، و تبخیر بسیار باالي آن می
 هر. باشد هاي دریایی از سمت دریا می که حاصل ورود رسوبات از سمت ساحل و جریان است خلیج و خور هاده توسعه جایگاه فارس

به . نمایند می هدایت عمق کم دریاي این سمت به خود با را زیادي رسوباتنیز  کماما همین تعداد  است اندك  ها رود اینچند تعداد 
 116600به مساحت جمع آوري شده از سراسر حوزه  آبخیزي  هزار تن رسوبات 580عنوان نمونه رودخانه فصلی گاوبندي ساالنه 

این حوزه آبخیز . بر عهده داردن خور یدر حفظ و بقاء ا يا ن کنندهییکه نقش تعنماید  را  به خور بساتین سرازیر می )2شکل ( هکتار
به  ) 2در رتبه ( 27، به نام حوزه آبخیز مهران  با شماره 1385طبق آخرین تقسیمات آبخیز انجام شده توسط شرکت تماب، وزارت نیرو 

وبات رس. هزار هکتار واقع شده است 230با وسعتی حدود  2733تقسیم شده است که منطقه تحقیق با شماره  4زیر حوضه رتبه  25
در بعضی از نقاط موجب  که اند  اند و شرایطی را بوجود آورده هاي آبخیز، خود را به مناطق ساحلی رسانده با جدا شدن از سطح حوزه

 ینخور بسات. اند آورده را  به وجودحرا   هايجنگل ایجاد این رسوبات شرایط. اند هاي خلقت گشته ایجاد یکی از شگفت انگیزترین پدیده
  . رود میخورها به شمار  ینا از جمله
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   ژئومرفولوژیکی هاي واحدآبخیز رودخانه گاوبندي و  حوزه:  2 شکل

  روش تحقیق
، 1990، 1986هاي سال 8و 5،7لندست  ماهواره تصاویراستفاده از  با ابتدا: اراضی کاربري و ساحلی خطوط هاي نقشه تهیه
حوزه آبخیز جهت مشخص شدن  تغییرات کاربري اراضی در مقیاس بزرگ  خطوط ساحلی و ییراتتغ به ترتیب، نقشه 2014و  2000

در سه دوره  شده برداشت کنترلی نقاط از استفاده با و یهته فوق هايسال همچنین حدود خور بساتین در. مورد بررسی قرار گرفت
 روش. شد تهیه 5تراکمی بنديبه روش طبقه یت خور و مهمتر از همه دهانه خور و خطوط ساحل ییراتغ نهایی نقشهعملیات میدانی 

در زمان جذر انتخاب شدند و   یرتصاو یهکل ترسیم، از ناشی هايو کاهش خطا تولیدي هايدقت نقشه افزایش برايکار بدینگونه بود که 
 بر تصاویر ابتدا در کهصورت  بدین. شد استفاده تغییرات هاينقشه یهته يدو روش سیستماتیک و کارشناسی برا یقاز تلف ینهمچن
بهترین  تعیین از پس. به دو حد آبی و خشکی تقسیم بندي گردید تراکمی، بنديطبقه روش به DN یرقوم عدد مقادیر آستانه اساس

  .شد داده تشخیص 14 رقومی عدد برابر خصوص این در بهینه آستانه مقادیر. شدمربوطه تولید  رستري هاي نقشه ،مقادیر آستانه
  ).3شکل (
  

                                                        
5 Density Slicing 
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  خشکی از آب کننده جدا عنوانبه 14 ارزش با )DN(مقادیر آستانه انتخاب: 3 شکل

  
 به 15 تا 11 اعداد از آستانه، مقادیربا ارزشیابی  .پنج باند به عنوان سال پایه مشخص گردید با 1986 درتاریخ 5 لندست  تصویر

در عملیات  شده ثبت کنترلی نقاط ازیا پسرفت خطوط ساحلی  پیشرفتمحاسبه  دقت یشافزا يسپس برا. گردید انتخاب جداگانه طور
با خاموش و . شد تعیین 14آستانه مقادیر براي این تصویر و این سال عددي با ارزش   بهتریناستفاده شد و  28/2/1393میدانی مورخ 

 حاصلاي، این انتخاب مورد تایید قرار گرفت تا کمترین خطاي تولید نقشه رستري  هاي تولیدي بر روي تصویر ماهواره روشن کردن الیه
هاي   تمام مقادیر و محدوده وبه خط تبدیل  رستري نقشه ویرایش،امکان  یجادا براي.  رستري به پلیگون تبدیل شد نقشهسپس . شود

اي قرار داده شد و با  بر روي تصاویر ماهواره مجدداً شده استخراج خورها محیط و ساحلی خطوط مرحله این در. شدوري حذف غیر ضر
و الیه  ساخت انسان هاي سازه و بنادر الیه ساحلی، خطوطالیه  چهار. شدها اصالح  استفاده از روش بصري و کارشناسی تمامی قسمت

 . شد، با شرایط ذکر شده در باال تولید 2014و  2000،1990سالهاي، برايخور بساتین به طور مجزا 
  
  
  فرسایش به حساسیتزمین شناسی و  نقشه تهیه

یکی از مباحث مهم در مطالعات علوم طبیعی و اکولوژیکی شناخت و بررسی زمین شناسی منطقه : )چینه شناسی(زمین شناسی
شود تا مطالعات مربوط به رسوب و همچنین تهیه  ها و حساسیت آنها به فرسایش باعث می شناخت سرشت سنگ. باشد تحقیق می

ولوژیکی از چند جنبه حائز اهمیت است زیرا بستري است شناسی در مطالعات اک بحث زمین. هاي کاربردي مورد نیاز میسر گردد نقشه
هاي سنگی موجود  و رخساره) 4شکل (براي زندگی گیاهی و جانوري، از اینرو به مطالعه کامل زمین شناسی و تولید نقشه زمین شناسی

. پردازد می 1:50000س به تولید نقشه سنگ شناسی منطقه در مقیا) Ahmadi، 1374( در منطقه پرداخته و با استفاده از روش
سازمان زمین شناسی کشور براي  1:100000و  1:250000هاي زمین شناسی  اي، نقشه ره مطابق این روش با استفاده از تصاویر ماهوا

از آنجاییکه اساس این تحقیق بر مباحث ژئومرفولوژي، فرسایش و رسوب ). 1-4(شناسی تقسیم گردید واحد چینه 17منطقه تحقیق به 
 و خاك حفاظت پژوهشکده فرسایش ذاتی جدول به استناد با آبخیز هاي حساسیت به فرسایش حوزه تولید نقشه. نهاده شده استبنا 

 2 شماره جدول و 3 شماره شکل. گردد مشخص آبخیز حوضه در فرسایش به مستعد اراضی مقدار و درصد تا. گردید تولید آبخیزداري
  .  اند شده تولید اساس این بر
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  میدانی مطالعات
  برداري نمونه
هاي مختلف  در این تحقیق نمونه باشد، دقیق می ریزيبه همراه برنامه فنی اصول رعایت مستلزم طبیعی هاي محیط در گیري نمونه

الی  10هاي سطحی با استفاده از یک گرب کوچک دستی به عمق  نمونه. سطحی، عمقی و زیر سطحی از محل تحقیق به انجام رسید
همچنین براي بررسی روند رسوبگذاري در . سانتی متري براي بررسی آخرین تحوالت صورت گرفته در رسوبات به انجام رسید 15

اي گذشته اقدام به نمونه گیري عمقی با استفاده از دستگاه کر سمپلر به انجام رسید که یک نقطه در خور بساتین، یک نقطه در ه دوره
به منظور . خور عسلویه به عنوان شاهد و یک نقطه از رودخانه گاوبندي به عنوان عامل اصلی رسوبگذاري خور بساتین قراردارند

این منظور  به .اجراءگردید هاي رسوبی طراحی و ذاري در شرایط و زمان حال نمونه گیري با تلهمشخص نمودن سرعت و نوع رسوبگ
زمان حداکثر جزرو  ،تر با استفاده از اطالعات اخذ شده از سازمان بنادر و کشتیرانی ایران هاي دقیق آوري داده دقت بیشتر و جمع براي

هاي  براي آگاهی از میزان رسوبات کف و نزدیک به کف، تله. نظر گرفته شد هاي رسوب معلق و رسوب کف در مد براي گرفتن نمونه
. شد نصب با استفاده از یک قایق کوچک پاروییمتر از طرفین و یک تله رسوبی هم وسط کانال  10عرض کانال و به فاصله  دررسوبی 

هاي  در محل مجدداً جزر شروع از قبلبالفاصله و  ).3شکل ( در ظروف پالستیکی تخلیه شد واز یک مد کامل از آب خارج  بعد هاتله
و  تکرار کامل جزر سه و مد سه براي فرآینداین عمل تخلیه براي مرحله جزر نیز همانند مد به انجام رسید و . شد داده قرارقبلی 
 آنها آب اضافیپالستیکی ظروف  داخلشدن کامل رسوبات  یناز ته نش هاي رسوبی، پس در مرحله تخلیه تله. شدآوري  ها جمع نمونه
. شدو درب آنها به طور کامل ایزوله  کدگذاري قرار داده شده، لیتري یک هاي دبه در مانده باقی آب لیتر یک همراه به رسوبات و تخلیه

 رسوب همراه به آب هاي نمونه است فعال زمستان و بهار  فصل در معموال که گاوبندي رودخانه از معلق و انتقالی رسوبات برآورد براي(
 خور نزدیکی در کههاي رسوب از خور عسلویه  نمونه بساتین، خور در گاوبندي رودخانهرسوبات  تاثیر یبررس يبرا. شد گرفته آن از نیز

  . شد برداشتبه عنوان شاهد  دارد، قرار بساتین
  

  مطالعات آزمایشگاهی
ها به آزمایشگاه  با کر سمپلر ابتدا منجمد و سپس به همراه سایر نمونه شده گرفتهعمقی  هاي نمونهمنظور انجام آزمایشات مختلف  به

 (Bulk Density)ها  پژوهشکده حفاظت خاك وآبخیزداري منتقل و در آنجا آزمایشات مورد نیاز از جمله وزن مخصوص نمونه
حجم آنها مشخص گردد سپس به طور کامل با استفاده از ترازوي دیجیتالی با  تا شد گیري اندازه کولیس با هانمونه  .شد گیري اندازه
ها توزین و تراکم حجمی هر  مجددا نمونه. ها خشک گردند ساعت قرارداده شد تا نمونه 36گرم توزین و درون آون به مدت  0.1دقت 

  .ها محاسبه گردید یک از نمونه
  

  نتایج و بحث
هاي نرم و حساس به  دهد که حوزه آبخیز مورد نظر از سازند نقشه زمین شناسی و حساسیت به فرسایش نشان می از حاصل نتایج

هایی هستند که  اند و مابقی جزو سازند درصد منطقه را پوشانده12هاي مقاوم تنها حدود  فرسایش تشکیل شده است به طوریکه سازند
بنابراین حوضه مورد مطالعه استعداد طبیعی زیادي نسبت به فرسایش و . باشند نسبت به فرسایش متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف می

  . ایجاد رسوب دارد
و به طور مداوم در معرض امواج دریا . کیلومتر مرز مشترك با خلیج فارس دارد 213از سوي دیگرحوزه آبخیز مورد تحقیق حدود 

رسوبات حاصل از این برخورد با جریانات آبی که از سمت تنگه هرمز به . باشد تغییرات خطوط ساحلی نیز در آن بسیار مشهود است می
سمت غرب یعنی خور بساتین در حرکت است به سمت این خور و دهانه اصلی آن هدایت شده و در این قسمت منجر به ایجاد 

اي به طور دائم در حال تغییر  هاي ماسه هاین زبان. دهد اي به خوبی آن را نشان می شود که تصاویر ماهواره اي بزرگی می هاي ماسه زبانه
  . باشند که خود یکی از عوامل مهم در تغییر مرفولوژي خور و خطوط ساحلی در این منطقه است می
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دهد با  شروع عملیات اکتشاف گاز در منطقه نایبند که جزیی از حوزه  اي  مورد نظر نشان می نتایج حاصل از بررسی تصاویر ماهواره
هاي صنعتی  بیش از هزار هکتار از اراضی ساحلی در مدت کوتاهی تغییر کاربري داده شده و به مجتمع. باشد مطالعه میآبخیز مورد 

  . تبدیل گردیده است
 740حدود  1365عرض دهانه خور در سال دهد  نشان می) 3شکل (هاي تولید شده  اي و نقشه نتایج حاصل از بررسی تصاویر ماهواره

 متر 39 به دهانه عرضاز میان خور و استفاده از لوله براي گذر آب،  1379س از ایجاد جاده دسترسی در سال متر بوده است که پ
  ).5و 6شکل ( است یافته کاهش
  

  
  بساتین خور ورودي در جاده ساخت براي شده استفاده هاي لوله: 4شکل

  
باعث کاهش میزان ورودي از یک سو  کاهش عرض دهانه، ینا. دهانه باعث ایجاد دو مشکل اساسی براي خور بساتین شده است کاهش

هاي تغییر کاربري اراضی که در  از سوي دیگر رسوبات جدا شده از عملیات. شده استآب از طریق دریا و عدم خود پاالئی رودخانه 
ور بساتین شده اند که این هاي فصلی رودخانه گاوبندي وارد خ حجم بسیار زیادي تولید شده اند در هنگام بارندگی و هنگام طغیان

انباشت رسوب در کانال اصلی  وبا گذشت زمان . اند حجم از رسوبات محل گذر نداشته و به اجبار در داخل خور بساتین رسوب نموده 
  . و انباشت رسوب مواجه شده استبا کاهش عمق کانال خور بساتین . در انتهاي خور این امر به طور کامل مشهود استکه 

درختان دچار خفگی و ش عمق کانال و عدم دسترسی درختان حرا  به آب مورد نیاز، بخصوص در حواشی و اطراف کانال این اثر کاه
 یخوبهکتار به  20میزان حدود به  1393درختان حرا از سال مبنا تا سال  خشکیدگی در فرآیند این انعکاس. اندشدهدر نهایت مرگ 

کاربري  تغییر تاثیر بر مبنی )Saintilan ،2004(نتایج تحقیقات با بساتین خور در شده ایجاد اتتغییر ین فرآیندا. استقابل مشاهده 
  .دارد تطابق حرا درختان جمله از خور گیاهان روي هاي آبخیز حوزه
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  1365-1379 هاي سال بین بساتین خور دهانه تغییرات: 5شکل

  
  )1385 شناسی زمین سازمان نقشه به استنادبا ( تحقیق منطقه شناسی چینه هاي واحد: 1 جدول

  مساحت  فراوانی
  Age واحد هاي سنگی توضیحات )راتهک(

 Qal گراول، شن، سیلت و نمک: اي  هاي رودخانه نهشته  33119 005/7

Quaternary 

C
en

oz
oi

c
 

 Qalf هاي شن وماسه مخروط افکنه، دانه 18309 87/3
 Qint هاي گلی نهشتهمنطقه جذرو مدي، گیاهان شورپسند و  1256 27/0
 Qsd اي هاي ماسه فسیل و تپه 495 10/0
 Qt1 ها و شن وماسه یکپارچه هاي قدیمی و جدید، ترکیبی از سنگریزه تراس 4575 97/0
 Plbk Pliocene هاي ماسه سنگ و سیلت تناوبی از کنگولومرا با میان الیه: سازند بختیاري 790 17/0
هاي از  هایی از ژیپس، و رگه آهکی، الیهسنگ   تناوب ماسه: سازند آغاجاري 34787 36/7

  مارن و سیلتستون
 

MUPlaj  

Miocene 
 Mgrm  هایی از سنگ آهک مقاوم و شل، کمی هوازده، رگه نسازند میشان، مار  3602 76/0
 Mmn  گروه گوري، سنگ آهک 47817 11/10

هاي خاکستري و قرمز با  نانیدرید، نمک، تناوبی از مارسازند گچساران  21798 61/4
 Mgs انیدرید، خاك رسی و سنگ آهک

Oligocene 
 OMEas-ja جهرم، سنگ آهک و دولومیت –سازند آسماري  25585 41/5

Eocene 

مارن آهکی، سنگ آهک نازك الیه، سنگ آهک : گورپی –سازند پابده   10244 17/2
 Ekpd-gu مارنی

Paleocene 

داریان، گدوان، فهلیان، حیث و سورمه آهکهاي نازك الیه و : گروه خامی  1159 245/0
 KJkgp برجسته

Cretaceous 

M
es

oz
oi

c
 

 Kbgp سنگ آهک و کمی شیل: گروه بنگستان 14333 03/3
 Kdr-Fa فهلیان سنگ آهک و شیل –داریان  4800 1

 Jhi-Sm Jurassic انیدرید، آهک دولومیتی: سورمه –حیث  1481 31/0
   Sea خلیج فارس 243807 57/56



  
  
  1397 خرداد  30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

1247 
 

  
  )1385کشور شناسی زمین سازمان به استنادبا ( شده تولید شناسی زمین نقشه: 6 شکل

  
  

  
  1385 آبخیزداري و خاك حفاظت پژوهشکده فرسایش ذاتی حساسیت جدول اساس بر شده تولید فرسایش به حساسیت نقشه: 7 شکل
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  تحقیق منطقه فرسایش به حساسیت: 2 جدول
  هکتار به وسعت  شرح  درجه  درصد  ردیف

  26372  مقاوم  3  77/11  1
  1159  مقاوم تا متوسط  4  52/0  2
  68432  متوسط  5  53/30  3
  75005  ضعیف تا متوسط  6  46/33  4
  18309  ضعیف  8  16/8  5
  1256  ضعیف خیلی  9  56/0  6
  33614  ضعیف العاده فوق  10  15  7

  224147    -  100  جمع
  

هکتار بندرسازي در منطقه اتفاق افتاده است که  700دهد در یک مدت کوتاه بیش از  نشان می 3نتایج حاصل از جدول شماره 
سال  14به طوریکه تنها در مدت . باعث تولید حجم عظیمی از رسوبات وایجاد تغییرات خطوط ساحلی در حوزه مورد مطالعه شده است

هاي سخت و  ها نیاز به حجم زیادي از سازند ساخت بنادر و اسکله. دهند درصدي را نشان می 2000بنادر پارس جنوبی رشدي حدود 
ها و موج شکنها از  مقاوم به امواج دارد بنابراین بخشی از مناطق مقاوم به فرسایش انتخاب و مصالح مورد نیاز براي ساخت بنادر، اسکله

حل سازي صورت گرفته است که این عوامل نیز باعث ایجاد انبوهی از رسوبات ها جدا و سا حوزه آبخیز توسط انفجار و سایر عملیات
  . شده است که هنگام بارندگی با شدت تمام توسط رودخانه گاوبندي به سمت خور بساتین منتقل شده است

  
  بر حسب هکتار سواحل در ژئومورفولوژیکی تغییرات و بنادر وسعت: 3 جدول

  بنادر سایر  جنوبی پارس بنادر  تقی نخل بندر  عسلویه بندر  سال
1365  57/3  45/5  0  0  
1369  45/3  22/5  0  0  
1379  73/2  55/3  77/34  0  
1393  54/14  80/14  28/679  03/49  

 
  پژوهش دوره طیایجاد شده در  تغییرات:  4جدول

کیلومتر به ساحل خط طول سال هکتار به بساتین خور مساحت   
1365)1986(  8/165  545 
1369)1990(  5/166  431 
1379 )2000(  6/168  454 
1393)2014(  1/213  193 

 
 قرار گاوبندي رودخانه تاثیر تحت بیشتر بساتین خور رسوبات منشاء که داد نشان ها نمونه روي بر آزمایشگاهی مطالعات از حاصل نتایج
 يگاوبند رودخانه يبرا عدد نیا دهد یم نشان رسوبات يظاهر مخصوص وزن نهیکم مقدار کهیطور به). 5 جدول( ایدر رسوبات تا دارد

 که داد نشان مطالعه نیا باشد یم 91/1 حدود نیبسات خور يظاهر مخصوص وزن نهیکم کهیحال در. باشد یم  06/1 برابر نیبسات خور و
 نیبنابرا. باشد یفصل نوع از رودخانه نیا اگر چند هر باشد یم يگاوبند رودخانه زیآبخ حوزه نیبسات خور يمورفولوژ در یاصل عامل

تخصیص در که است ازین و دارند عهده بر خورها يمرفولوژ در یاساس ینقش زیآبخ يها حوزه در يرییتغ گونه هر که شود یم مشخص
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به طوریکه نتایج با مطالعات انجام شده توسط ایکیدا و . گردد يشتریب دقت زیآبخ يها حوزه دست نییپا و باالدست در یاراض يکاربر
 یطمح يو اثر آنها بر رو یزدر حوزه آبخ ها يمغذ یزرسوبات و ر "در برروي رودخانه ناگورا در کشور ژاپن تحت  عنوان  2009همکاران 

 یدتول رسوبات ینب یمو مستق یکنزد یاررابطه بس یککه  کامال همخوانی دارد این محققین در مطالعات خود دریافتند " یساحل یستز
 رغم علی رسوبات این که نحوي به دارد وجود ساحلی اکوسیستم تخریب آبخیز ودر باالدست حوزه  يکشاورز يها  ینشده در زم

ژاپن  یزمنطقه مرجان خ یندر بزرگتر ها  موجود در محل تحقیق باعث مرگ مرجان مانگرو هاي شدن و بدام افتادن توسط جنگل محدود
  . شده اند

  
  عسلویه و بساتین گاوبندي،: رسوبات ظاهري مخصوص وزن کمینه، بیشینه، میزان: 5جدول

  مقدار  عسلویه  بساتین  گاوبندي  ردیف
 بیشینه  26/2  93/1 91/1  1
  کمینه  46/1  06/1  06/1  2

  
 گیري نتیجه
 دست پایین در چه و حوزه باالدست در چه آبخیز حوزه در اراضی کاربري تغییراتنشان داد که  پژوهش این نتایج کلی بنديجمع

 تغییراتاز  یناش یعامل انسان ینکهنظر به ا.  آنها داشته باشد یکیخورها و جوامع اکولوژ يبر رو فراوانی نامطلوباثرات  تواند یمحوزه 
شده  یزحجم رسوبات در باالدست حوزه آبخ یشافزا ودهانه خور  یکیمورفولوژ ییراتمنجر به تغ یساحل یاراض یافتو باز یاراض يکاربر

جامع مناطق  دیرتو م یزدر حوزه آبخ یریتمد سوءگرفت  یجهنت توانمی. درختان حرا شده است یدگیآن باعث خشک بدنبالو 
هاي  گردد براي جلوگیري از تخریب خورها و سایر پدیده پیشنهاد می .است تحقیق منطقه در حرا درختان نابودي یاصل عامل یساحل

هاي آبخیز  و هر گونه تغییراتی و انجام عملیاتی در باالدست حوزه. هاي آبخیز در نظر گرفته شود ساحلی مدیریتی کالن بر سطح حوزه
  .هاي شدید اکولوژي و مرفولوژي ساحلی جلوگیري گردد با نگرشی همه جانبه صورت پذیرد تا از آسیب

 
  قدردانیو  تشکر

 ینبد. است یدههمکاري منطقه پارس جنوبی به انجام رس و آبخیزداري و خاك حفاظت پژوهشکده امکانات از استفاده با پژوهش این
  نماییمیمهندس محمد احرار تشکر م يآقا یژهو کارشناسان محترم، به و ینو مساعدت مسئول یاز همراه یلهوس
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