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اغلب به آن به عنوان یکی از دلایل عمده نگرانی در یکی از اثرات مستقیم و مورد پذیرش تغییر اقلیم عصر نوین است و  آب دریا بالا آمدن سطح

رخ میانگین هواره ای، سطح جهانی آب دریا با نسال گذشته و مطابق با داده های ارتفاع سنجی ما 68در طول  مورد تغییر اقلیم استناد می گردد.

میانگین جهانی سطح آب دریا مدن آبالا ام نیز  61ی قرن انتها و تا این نرخ همچنان در حال افزایش است .است بالا آمدهمتر در سال  میلی 3/3

، اکوسیستم ها، مصب ها، آبراهه ها، جمعیت انسانی بر شکل زمین ناسازگاریتغییرات مهم و اغلب  آب دریا بالا آمدن سطح .ادامه خواهد داشت

و تدوین مدیریت سازگاری متناسب می تواند آبگرفتگی شناسایی مناطق ساحلی در معرض  و فعالیت های ناحیه ساحلی برجای خواهد گذارد.

 -سواحل مکراندر دریا الا آمدن سطح آب پهنه های در معرض ب ،پژوهش حاضردر  گردد.ی تغییر اقلیم در این مناطق موجب کاهش پی آمدها

آخرین نسخه مدل  با استفاده و (IPCC)بین دولتی تغییر اقلیم هیات ارائه شده توسط تحت سناریوهای کیلومتر  696شهرستان جاسک به طول 

Bathtub،  ارائه شده توسطNOAA ، .یهاسناریو تحتآب دریا  سطحبالا آمدن  میزانحداکثر  در اثرنتایج نشان داد مورد شناسایی قرار گرفت 

RCP2.6 ،RCP4.5  وRCP6  ( و برابر)با نرخ افزایشRCP8.5 ،تا سال  کیلومترمربع از سواحل مورد مطالعه 779و  337،  699 به ترتیب

در معرض بالا آمدن  پهنه هایو  ساحلیروی هم گذاری لایه های کاربری و پوشش سرزمین منطقه  آب خواهند رفت. زیربه به طور دائم  6111

نیز  واهمیت ساحلی مانند مانگروها  اکوسیستم های با ،، بندر کوه مبارکبندر استراتژیک جاسک بخش هایی ازنشان داد نیز آب دریا سطح 

ری ارزیابی آسیب پذی از این رو. قرار خواهند گرفتدر معرض آبگرفتگی دائمی ، مکران برنامه های کنونی و آتی توسعه سواحل مناطق هدف برای

وامع بر ج تغییر اقلیمکاهش پی آمدهای  با هدف سازگاریتدوین برنامه مدیریت و  بالا آمدن سطح آب دریاکمی و کیفی این مناطق در برابر 

 .تی اجتناب ناپذیر استضروراز سوی دیگر، پایدار به شکل  در مناطق ساحلی توسعهبرنامه های اجرای  واز یک سو منطقه انسانی و طبیعی 

 جاسک ،مدیریت سازگاری، سواحل آسیب پذیری ،آب دریاسطح ، بالا آمدن تغییر اقلیم :کلید واژگان
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 مقدمه. 1

تغییر اقلیم در دهه های اخیر، موجب وارد آمدن پی 

آمدهای گوناگونی بر سیستم های طبیعی و انسانی در 

(. IPCC, 2014aها گشته است ) تمام قاره ها و اقیانوس

، میانگین جهانی دمای IPCC1مطابق با نتایج مطالعات 

درجه  65/1سطحی خشکی و اقیانوس، گرمایش حدود 

را نشان می  6116تا  1661سانتیگرادی در طی دوره 

 همچنانکه ،روند کنونی گرمایش (.IPCC, 2014bدهد )

از آن جهت دارای اهمیت  ،مشخص است( a)1شکل در

 6ای گلخانه هایانتشار گاز ویژه است که منشا بیشتر آن،

است و نرخ افزایش آن در فعالیت های انسانی در اثر 

 ,IPCCسال گذشته بی سابقه بوده است ) 1311

2007b مهمترین گاز ،میزان دی اکسید کربن(. اکنون 

هزار سال اخیر  851به بیشترین مقدار آن در ، گلخانه ای

در میزان آن بالاترین و  (NASA, 2016رسیده است )

 6119در ماه می سال  3(ppm) 4/717 برابراتمسفر 

سطح بالا آمدن  (.SIO, 2019است )ه دشمیلادی ثبت 

یکی از اثرات مستقیم و مورد پذیرش  7(SLRآب دریاها )

 ,Doyle et al., 2015تغییر اقلیم عصر نوین است )

Vitousek, S. et al., 2017) تقریبا تمام سواحل  و

 متاثر خواهند شد SLR، از 61جهان تا انتهای قرن 

(Cazenave et al., 2013.)  آب 1941از اوایل دهه ،

در اثر گرم  5شدن توده های یخ و بسط دمایی اقیانوس

بالا آمدن درصد از مشاهده های  45شدن، با هم حدود 

 Churchکند ) متوسط سطح آب دریاها را توصیف می

et al., 2013.)  6111تا  1911 فاصله سال هایدر 

 بالا آمدهمتر  19/1میانگین سطح آب دریا تا  میلادی،

آب دریا با بالا آمدن  (b)1 شکل مطابق باو اکنون  است

متر در سال شتاب بیشتری گرفته است  میلی 3/3نرخ 

(NASA, 2019b.)  متر در  میلی 16/1این میزان با نرخ

سال افزایش می یابد و در نتیجه در مقایسه با سال 

متوسط سطح آب دریاها به  آمدنبالا ، منجربه 6115

خواهد میلادی  6111متر تا سال  میلی 85 ± 16میزان 

(. این میزان افزایش به Nerem et al.,2018) گردید

اندازه ای هست که تمام شهرهای ساحلی در سراسر دنیا 

 ,NASAرا با مشکلات قابل ملاحظه مواجه نماید )

2018.) 

 
 (NASA, 2019b) 1991آب دریا از سال  جهانی بالا آمدن روند( b) - (NASA, 2019a) 1881نوسان های دمایی از سال روند ( a) -1شکل 

                                                           

1 -Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) 

2 -Greenhouse Gas (GHG( 

3 -parts per million (ppm) 

4 -Sea-Level Rise 

5 -Ocean Thermal Expansion 
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 ،لیساح هطقسطح آب دریا بر من بالا آمدناثرات ناسازگار 

ه دامن ،سطوح بالای تنوع زیستی را حمایت می کند که

م را فراه، کالا و خدمات وسیعی از عملکردهای اکوسیستم

ا را در پهنه های بدرصد از جمعیت جهان  11و  می آورد

در بر می سطح آب دریاها  ترلامتر با 11ارتفاع کمتر از 

به عنوان یک تهدید اصلی تغییر اقلیم محسوب می  ،گیرد

 ;McGranahan et al., 2007; Moser, 2015) شوند

Merkens et al., 2016 .)سطح آب  بالا آمدناثرات  از

ز مناطق ساحلی قابل در بسیاری ا نیز اکنون ، کهدریاها

 و 8دائمی زیر آب رفتنبه می توان ، مشاهده هستند

افزایش زمین های ساحلی،  7افزایش آب گرفتگی

 و زیرزمینی نفوذ آب شور به آب های سطحیفرسایش، 

را نام ها مانگروو کاهش وسعت تالاب های ساحلی مانند 

 ,.Nicholls et al., 2007; Nicholls et al) برد

2010; Griggs, 2017 .) پیش بینی شده است

ب آسطح بالا آمدن  در اثرآبگرفتگی پهنه های ساحلی 

دریا میلیون ها نفر در سراسر جهان را مجبور به جابجایی 

  (.Bernard et al., 2019کند )

یم در برابر تغییر اقلارزیابی آسیب پذیری سواحل اکنون 

به عنوان راهکاری مناسب برای تدوین مدیریت سازگاری 

، توانایی سازگاری با تغییراتافزایش  با هدفتغییر اقلیم 

شفاف سازی چگونگی پاسخ های ممکن برای کاهش 

 اجرای درآسیب پذیری و ارزشیابی ظرفیت یک کشور 

 ,.Nicholls et al) به کار برده می شودپاسخ مناسب 

آسیب پذیری در موضوع تغییر اقلیم، به طور  (.2000

)یا مستعد  9، حساسیت8عمده سه بعد در معرض بودن

                                                           

6- Inundation 

7- Flooding 

8 -Exposure 

یک سیستم در برابر  11بودن به زیان( و ظرفیت سازگاری

متغیرهای اقلیمی و رخدادهای مرتبط با تغییر اقلیم 

سطح آب دریا( را دربر می گیرد  بالا آمدن)مانند 

(Adger, 2006; Füssel, 2006; IPCC, 2014b در .)

م یآمد تغییر اقلمعرض بودن، اشاره به اثرات فیزیکی پی 

در زمینه ارزیابی  دارد که موضوع پژوهش حاضر است.

ناشی از تغییر اقلیم بر سواحل،  SLR پی آمدهای

 Yunusمطالعات وسیعی در دنیا به انجام رسیده است. 

رفتن مناطقی  ، حدود زیر آب6118در سال  و همکاران

را با استفاده از مدل  SLRسناریوهای  از لندن تحت

Bathtub تا  3که ها نشان داد  مطالعه کردند. نتایج آن

احتمالا زیر  6111تا سال  مورد بررسیدرصد از مناطق  6

 Maioدر مطالعه (. Yunus et al., 2016) آب می روند

سایت  ، کهRainsfordبر جزیره  SLRاثرات  ،و همکاران

 ،ددارباستانی و منابع فرهنگی را در برهای حائز اهمیت 

درصد از  68نشان داد  . نتایج گرفتمورد بررسی قرار 

 1بالا آمدن کل وسعت جزیره شامل مناطق باستانی با 

 Maioزیر آب خواهند رفت ) ، بهآب دریا سطح متری

et al., 2012) .Arkema با  در پژوهش خود و همکاران

ر اثر د اینکه اکوسیستم های ساحلی تخریب یافته بیان

SLRبزرگتر ریسک صدمات  باها را  ، مردم و دارایی آن

شاخص یک  مواجه می کند،شی از مخاطرات ساحلی نا

کیلومتر مربع از سواحل ایالات  1هر  برای را مخاطره

. از این شاخص برای شناسایی تعریف کردندمتحده 

یی ها استفاده گردید آسیب پذیرترین مردم و دارا

(Arkema et al., 2013.)  در یک مطالعه کمی آسیب

9- Sensitivity 

10 -Adaptive capacity 
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با در نظر گرفتن رخدادهای  و همکاران  Bernardی،پذیر

در اثر آبگرفتگی نشان دادند  SLRحدی ناشی از 

 151دارایی های سواحل کالیفرنیا به ارزش سواحل، 

متحمل  هزار نفر 811و جمعیتی به بزرگی  میلیون دلار

پژوهش  (.Bernard et al., 2019) خسارت خواهند شد

سطح آب دریای عمان  11های انجام شده برای پیش یابی

و خلیج فارس تحت سناریوهای تغییر اقلیم نشان می 

در  سطح آب دریابالا آمدن در اثر دهد این مناطق نیز 

 ;Nicholls et al., 2010معرض آسیب خواهند بود )

Goharnejad, et al., 2013; Irani, et al., 2017 .)

پی آمدهای تغییر  در زمینه ارزیابی یمطالعاتهمچنین 

جام به ان ایراناقلیم بر سواحل و بویژه جنگل های مانگرو 

 ,.Mafi et al., 2015; Etemadi et al) رسیده است

پژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی پهنه های  .(2016

کرانه شمالی دریای واقع در  ،شهرستان جاسک ساحلی

، که احتمالا تا سال عمان )موسوم به سواحل مکران(

در معرض بالا تحت سناریوهای تغییر اقلیم و  6111

به انجام رسید.  گرفتخواهند قرار آب دریا  آمدن سطح

از  SLRدر اثر  سواحل دائمی غرقاب شدگینقشه سازی 

و بنیادی پایه های داده آن جهت حائز اهمیت است که 

 فیزیکی، ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیریبرای 

 دنبالا آمسواحل در برابر اقتصادی  -اکولوژیک و اجتماعی

و تدوین برنامه های سازگاری برای کاهش سطح آب دریا 

در اختیار را بر جوامع ساحلی پی آمدهای تغییر اقلیم 

 (.NOAA, 2012)قرار می دهد 

 ها مواد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه. 2-1

در  در پژوهش حاضر، منطقه ساحلی شهرستان جاسک

 از سواحل مکران، مهمی به عنوان بخش ن،استان هرمزگا

طول حدود  به سواحل جاسکمورد مطالعه قرار گرفت. 

در کرانه های شمالی ( PMO, 2018کیلومتر ) 696

و مطابق با داده های  واقع گردیده است دریای عمان

شناخته  16ارتفاعی منطقه، غالبا به عنوان سواحل پست

 (.6)شکل  می شود

 
 منطقه مورد مطالعه )سواحل شهرستان جاسک واقع در کرانه شمالی دریای عمان( -2شکل 

                                                           
11- Projection 12 -Low lying area 
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سعه تو، به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک منطقهدر حال حاضر 

از جمله مناطق کم تراکم ، که جاسکشهرستان سواحل 

ور در دست ،محسوب می گرددو کمتر توسعه یافته کشور 

کار تصمیم گیران قرار گرفته است. طرح توسعه سواحل 

مکران و نیز طرح تدقیق مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی 

(ICZM)13 ،هستند که مسیر توسعه و  دو طرحی

مدیریت منطقه ساحلی شهرستان جاسک در آن ها 

 عمومیتبیین گردیده است. خلاصه ای از مشخصه های 

آورده شده  1منطقه ساحلی شهرستان جاسک در جدول

 (.PMO, 2018است )
 منطقه ساحلی شهرستان جاسکعمومی مشخصات  -1جدول 

 1/43 تعداد روستا تعداد شهر/

 68168/ 13611 جمعیت شهر/جمعیت روستا

 گونه های در معرض تهدید )وابسته به زیستگاه های ساحلی(
Chelonia mydas (En.) 

Eretmochelys  imbricate (CR) 

Testudo graeca zarudnyi (VU) 

هکتار 1118 مساحت تالاب ساحلی )جنگل های مانگرو( و گونه غالب  (Avicennia marina) 

 . داده های مورد استفاده2-2

در این پژوهش مورد استفاده قرار  کهپایه  داده های

ارتفاعی و داده های عبارت بودند از داده های  گرفتند

نقشه برداری و های سازمان تهیه شده در جزر و مدی )

 ایشده بر مقادیر پیش یابیسازمان بنادر و دریانوردی(، 

تحت  6111تا سال آب دریا  سطح جهانی بالا آمدن

لایه کاربری و  (IPCC, 2014b)تغییر اقلیم سناریوهای 

. (1394اراضی و پوشش زمین )سازمان بنادر و دریانوری، 

 مطابق با راهنمای آن هاآماده سازی  پس از تهیه داده ها،

تحلیل در نهایت  و صورت گرفت NOAAمدل آبگرفتگی 

فیزیکی ارزیابی آسیب پذیری نقشه سازی  و داده ها

  10.2.2نرم افزاردر محیط  SLRدر برابر سواحل جاسک 

ArcMap .به انجام رسید 

 

                                                           

13- Integrated Coastal Zone Management 

(ICZM) 

 . روش مطالعه2-3

منطقه ساحلی در برابر فیزیکی پذیری  آسیبارزیابی 

SLR اصلی صورت گرفت گام دوتغییر اقلیم در  ناشی از: 

منطقه دائمی تعیین حدود غرقاب شدگی گام اول:  -

تحت هرکدام از سناریوهای  SLR اثردر  جاسکساحلی 

RCP:  بالا آمدنوسعت پهنه های ساحلی که در نتیجه 

سطح آب دریا به زیر آب می روند از شاخص های ارزیابی 

می باشد  SLRآسیب پذیری مناطق ساحلی در برابر 

(Nichols, 1995 برای .)سطحی از منطقه  نقشه سازی

د نسطح آب دریا به زیر آب خواه آمدنبالا ساحلی که با 

 Doyleرفت، مدل های متعددی توسعه داده شده اند )

et al., 2015.)  در این مطالعه با توجه به هدف پژوهش

 Modified bathtub" از مدل ،داده های در دسترس و

approach"  ارائه شده توسط سازمان ملی اقیانوسی و
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پهنه  شناسایی( برای NOAA, 2017)آمریکا  جوی

زیر آب خواهند رفت استفاده به  SLRدر اثر که هایی 

طور گسترده ای در مطالعات  به Bathtub مدلاز . گردید

 Poulter et) می گرددمدهای تغییر اقلیم استفاده آ پی

al., 2007; Dean, 2009; Murdukhayeva et al., 

2013; Yunus et al., 2016 اتصال منطقه مورد .)

از مطالعه به دریا و عدم تاثیر امواج در سطح آب دریا 

 است پیش شرط های اصلی اجرای این مدل

(Spaulding, 2014.)  این مدل ورودی های اصلی

متوسط ، 17(DEM) داده های ارتفاعی ساحل عبارتند از

بالا مقادیر پیش یابی شده برای و  15بالاترین ارتفاع مد

 ;NOAA, 2017) سطح آب دریا آمدن

Murdukhayeva et al., 2013).  در این پژوهش از

سناریوهای  پیش یابی شده برای SLRمیزان  بالاترین

، منتشر شده در 6جدول  6111سال  تا تغییر اقلیم

 ,IPCC) گردیداستفاده  IPCC (AR5)18گزارش پنجم 

2014a .) با توجه به یکسان بودن حداکثر میزانSLR 

، نقشه سازی و تحلیل RCP6و  RCP4.5در سناریوی 

 83/1، 55/1آب دریا به میزان  بالا آمدنها تحت شرایط 

، معتبرترین مرجع IPCC متر به انجام رسید. 66/1و 

برای داده های اقلیمی است و محققان کشورهای مختلف 

منطقه ای و محلی مرتبط با تغییر  ه هایبرای مطالع

چه به طور مستقیم  IPCCاقلیم، از اطلاعات پایگاه داده 

داده های اقلیمی  14و چه از طریق ریزمقیاس نمایی

 ;Glick et al., 2010نمایند ) استفاده می

Murdukhayeva et al., 2013; Yunus et al., 

2016.)  

ن آسیب گام دوم: شناسایی کاربری ها و پوشش زمی -

آب دریا تحت سناریوهای سطح پذیر در برابر بالا آمدن 

در این گام، با روی هم گذاری نقشه  .تغییر اقلیم

با  RCP 8.5تهیه شده تحت سناریوی دائمی آبگرفتگی 

آسیب ، 19و پوشش زمین 16نقشه تلفیقی کاربری اراضی

تا  SLRدر برابر جاسک منطقه ساحلی  ی فیزیکیپذیر

 گردید. ارزیابی 6111سال 

 RCPتحت سناریوهای مختلف  SLRیابی شده برای  مقادیر پیش-2جدول 

2081–2100 

  Scenario 
Mean 

(m) 

Likely range 

(m) 

Sea-level rise (m) 

 (مقادیر استفاده شده در این پژوهش)

Global Mean 

Sea-Level 

Rise  

RCP 2.6 0.40 0.26 to 0.55 0.55 

RCP 4.5 0.47 0.32 to 0.63 0.63 

RCP 6.0 0.48 0.33 to 0.63 0.63 

RCP 8.5 0.63 0.45 to 0.82 0.82 

  

                                                           

14- Digital Elevation Models (DEM) 

15 -Mean Higher High Water (MHHW) 

16 -The IPCC Fifth Assessment Report 

17- Down scaling 

18 -Land Use 

19 -Land Cover 
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 . نتایج3

سواحل جاسک تحت  دائمی . آبگرفتگی3-1

 RCP 2.6سناریوی 

نطقه منقشه سازی پهنه های در معرض آبگرفتگی نتایج 

آب دریا  بالا آمدن سطحمتر  55/1 در اثرمورد مطالعه 

نشان داد مساحتی  RCP 2.6تحت سناریوی تغییر اقلیم 

کیلومترمربع از سواحل شهرستان جاسک تا  699برابر 

شکل به طور دائم به زیر آب خواهند رفت ) 6111سال 

3). 

سواحل جاسک تحت  دائمی. آبگرفتگی 3-2

 RCP 6و  RCP 4.5سناریوی 

یوهای سنار تحتحداکثر نرخ بالا آمدن سطح آب دریا 

RCP 4.5  وRCP 6  متر  83/1برابر  6111تا سال

 337آبگرفتگی حدود که منجربه  برآورد شده است

 (.7)شکل  خواهد گردیدکیلومتر مربع از سواحل جاسک 

سواحل جاسک تحت  دائمی. آبگرفتگی 3-3

 RCP 8.5سناریوی 

نقشه سازی مناطق در معرض آبگرفتگی تحت سناریوی 

RCP8.5  کیلومترمربع از  779نشان داد در حدود نیز

 SLR متر 66/1در اثر منطقه ساحلی شهرستان جاسک 

جمع .(5)شکل  خواهند رفتبه زیر آب  6111تا سال 

الا بوسعت آبگرفتگی منطقه ساحلی جاسک در اثر بندی 

تحت سناریوهای  6111آب دریا تا سال سطح  آمدن

 نشان داده شده است. 1نمودار در  تغییر اقلیم

الا ببرابر حداکثر در  فیزیکی. آسیب پذیری 4-3

 RCP 8.5 سناریوی آب دریا تحت آمدن

پهنه های در معرض آبگرفتگی تحت  وسعتبه با توجه 

ن و اختلاف نسبتا اندک آتغییر اقلیم  مختلف سناریوهای

نقشه سازی  برای، 8شکل در قیاس با وسعت مجموع ها 

طح آب س بالا آمدندر برابر منطقه  ی فیزیکیآسیب پذیر

تحت  SLR پیش یابی شده برای میزانحداکثر از دریا 

 (متر 66/1) 6111سناریوی چهارم تغییر اقلیم تا سال 

 از مجموع دادبه دست آمده نشان . نتایج استفاده گردید

کیلومترمربع از منطقه ساحلی شهرستان جاسک  779

معرض آبگرفتگی دائمی قرار خواهند داشت، در  که در

شهری اراضی ساخته شده/کیلومترمربع آن  5حدود 

کیلومترمربع از اراضی در معرض  6وسعتی برابر  است.

 هستند وآبزی پروری دارای کاربری آبگرفتگی دائمی، 

 پهنه های دارای کاربری نامشخصز اکیلومترمربع  56

آب  طور دائم به زیربه  6111 تا سال (ظامی)احتمالا ن

کیلومتر دیگر از سرزمین ساحلی  391خواهند رفت. 

 میلادی در معرض آبگرفتگی 6111جاسک که تا سال 

جزرو شامل پهنه های  دائمی قرار خواهد گرفت

کیلومتر مربع(، جنگل/درخت  181تالاب ساحلی )مدی/

کیلومتر مربع(  86کیلومتر مربع(، مراتع ضعیف ) 11زار )

کیلومتر مربع( خواهد بود  155و اراضی بدون پوشش )

وسعت جمع بندی  6در نمودار  (.3جدول و  4)شکل 

بالا آمدن  متر 66/1در اثر  یدر معرض آبگرفتگ یپهنه ها

 میاقل رییچهارم تغ یویتحت سنار ایآب در سطح

(RCP8.5) .ارائه شده است 
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  RCP 2.6سناریوی  تحت SLRمتر  55/1 در اثرآبگرفتگی سرزمین ساحلی  -1شکل 

 
 RCP 4.5و  RCP 2.6ی هاسناریو تحت SLRمتر  31/1 در اثرآبگرفتگی سرزمین ساحلی  -4شکل 

 
 RCP 8.5سناریوی  تحت SLRمتر  82/1 اثرآبگرفتگی سرزمین ساحلی در -5شکل 

 
 RCPی مختلف تحت سناریوها SLR میزان حداکثر در اثرآبگرفتگی سرزمین ساحلی وسعت  در حد اختلاف -3شکل 
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 RCPتحت سناریوهای  2100تا سال  SLRمنطقه ساحلی جاسک در اثر دائمی وسعت آبگرفتگی -1نمودار 

 
 RCP8.5سناریوی تحت  SLRمتر  82/1 ساحلی در برابرآسیب پذیری فیزیکی منطقه -7شکل 

 
 RCP8.5تحت سناریوی  SLR متر 82/1در اثر  آسیب پذیری فیزیکیوسعت  -2نمودار 

 

 ساحلی جاسکمنطقه  در SLRمتر  82/1 در معرضکاربری اراضی و پوشش سرزمین  وسعت -1جدول 

 (کیلومتر مربع 779) وعمساحت مجمدرصد از  )کیلومتر مربع( مساحت نوع کاربری/ پوشش سرزمین

5/7 ~ شهری  %1 

5/6 ~ آبزی پروری  %1 

 11% 56 ~ کاربری نامشخص )نظامی(

 38% 181 ~ تالاب ساحلی/پهنه آبی داخلی

 37% 155 ~ اراضی بدون پوشش

 6% 16 ~ جنگل/درخت زار

 17% 86 ~ مراتع فقیر
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 . بحث و نتیجه گیری4

تغییر اقلیم و پی آمدهای آن بر اکنون  حالی که دنیادر 

تجربه می به وضوح زمین و ازجمله مناطق ساحلی را 

نیز  وشناسایی مناطق در معرض آبگرفتگی دائمی  ،کند

آب دریا  بالا آمدن سطحتحت نرخ های مختلف موقت 

مناطق ساحلی  پایداربرای طرح ریزی، مدیریت و توسعه 

لزوم در عین حال  امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و

توجه سیاست گذاران، تصمیم گیران و برنامه ریزان به 

ی را آشکار می بعد جدیدی از آسیب پذیری مناطق ساحل

با تصویرسازی  SLRنماید. نقشه های آسیب پذیری 

ه هستند ببالا آمدن آب دریا  معرضمناطقی که بالقوه در 

 عنوان یکی ابزارهای سیستم پشتیبان تصمیم گیری در

مناطق ساحلی در برابر  سازگاریطرح ریزی مدیریت 

پژوهش حاضر با هدف اصلی  تغییر اقلیم به شمار می رود.

ا آمدن بالتعیین مناطق در معرض آبگرفتگی دائمی در اثر 

آب دریا در سواحل جاسک تحت سناریوهای  سطح

ز ا نتایج به دست آمده جهانی تغییر اقلیم به انجام رسید.

را تایید پیش فرض تحقیق  1نمودار گام نخست مطالعه 

در  6111تا سال جاسک  سواحل به این معنی که ،کرد

 شافزای با و د گرفتنخواهقرار دائمی معرض آبگرفتگی 

وسعت ، RCP فتحت سناریوهای مختل SLRمیزان 

می یابد. افزایش نیز  SLRدر برابر مناطق آسیب پذیر 

سایر تحقیق های انجام شده در این زمینه نیز نشان می 

بالا آمدن دهد سواحل دریای عمان و خلیج فارس از 

 د شد. درنآب دریا در اثر تغییر اقلیم متاثر خواه سطح

سطح  بالا آمدنو همکاران با عنوان  Nichollsمطالعه 

بخش  نیز آب دریا و پی آمدهای آن بر نواحی ساحلی

                                                           

20 -Sea Surface Temperature )SST( 

هایی از سواحل شمال دریای عمان به عنوان مناطق 

 معرفی شده است SLRساحلی آسیب پذیر در برابر 

(Nicholls, 2010)با بررسی همکاران و السادات . ناظم 

 اقیانوس غربی شمال پهنه در 61دریا ی آبدمای سطح

نشان دادند ( 1951-6119ساله ) 81هند در یک دوره 

تغییر اقلیم مهم از شاخص های دما سطحی آب دریا، که 

سال  های فصل همه در ،است آب دریابالا آمدن سطح و 

 درجه 81/1به میزان  دار معنی افزایشی روند دارای

یافته های . (Nazem, et al., 2014) سلسیوس است

د تراز آب نشان دانیز مریم ایرانی و همکاران تحقیق 

تحت  6111دریای عمان و خلیج فارس تا سال 

سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای 

RCP2.6،RCP4.5 ، RCP6.0  وRCP8.5 ترتیب  به

 افزایش سانتی متر 3/163و  18/69، 86/68، 16/67

. مقادیر پیش یابی (Irani, et al., 2017) داشتخواهد 

در  SLRی شده در این مطالعه بیشتر از میزان جهان

است که ضرورت انجام مطالعات آسیب  IPCCگزارش 

پذیری در برابر تغییر اقلیم با داده های محلی و منطقه 

نتایج مدلسازی گوهرنژاد و همکاران  ای را نشان می دهد.

نیز افزایش معنی داری در سطح متوسط آب دریا در 

را  6111تا سال گستره آبی دریای عمان و خلیج فارس 

در  SLRنشان می دهد. حداکثر مقدار پیش یابی شده 

 ,.Goharnejad, et al) استسانتی متر  81این مطالعه 

 فیزیکیدر گام دوم این پژوهش، آسیب پذیری  .(2013

با استفاده از لایه منطقه ساحلی شهرستان جاسک 

 که در معرض آبگرفتگیتلفیقی کاربری و پوشش زمین 

آب دریا خواهند بود مورد ارزیابی  ناشی از بالا آمدن سطح

این منطقه اگرچه نتایج نشاد داد . (6)نمودار  قرار گرفت
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در حال حاضر از تراکم جمعیت و توسعه کمتر برخوردار 

می باشد، با این وجود بخش های مهمی از دو مرکز 

جمعیتی اصلی آن، که در عین حال تحت برنامه توسعه 

تحت  6111تا سال د نسواحل مکران نیز قرار دار

 را آبگرفتگی دائمی ، SLR 66/1 با RCP8.5سناریوی 

و مراتع از سوی دیگر اراضی لخت  .تجربه خواهند کرد

ی عل قرار خواهند گرفتکه در معرض آبگرفتگی فقیر 

رغم اینکه درحال حاضر فاقد کاربری می باشند و آسیب 

دف هاز اراضی به دلیل اینکه ولی پذیر تلقی نمی شوند 

در مدیریت لازم است  هستندرح های توسعه ای طبرای 

قرار گیرند. اکوسیستم  ملاحظهسرزمین مورد  سازگاری

های با ارزش تالابی منطقه شامل جنگل های مانگرو و 

الا بپهنه های جزر و مدی نیز به طور وسیعی تحت تاثیر 

. بنابراین بر آب دریا قرار خواهند گرفت آمدن سطح

لزوم تدوین استراتژی  ست آمدهاساس نتایج به د

سازگاری مناسب برای کاهش آسیب پذیری و افزایش 

ها  جهت تداوم خدمات آنتاب آوری این اکوسیستم ها 

خدمات مناطق  و نقش مروزه اهمیتا ضروری است.

ساحلی در تامین معاش جوامع محلی از یک سو و نیز 

توسعه کشور در بخش های گوناگون از قبیل خدمات، 

صنعت، کشاورزی و نیز امنیت از سویی دیگر واقعیتی 

بدیهی و ملموس است. با این وجود و بویژه در قرن حاضر 

افزایش جمعیت و توسعه ناپایدار این مناطق، منجربه 

 ردهگست شی از منابع ساحلی و تخریب و آلودگیبهره ک

الا بآن گردیده است. اکنون پی آمدهای تغییر اقلیم مانند 

د مانن 61آب دریا و افزایش رخدادهای حدی آمدن سطح

افزایش تناوب  طوفان های دریایی، امواج مرتفع و

                                                           

21- Extreme events 

22 -Coastal flooding 

ناشی از عوامل  تنش هاینیز به  66ساحلیهای آبگرفتگی 

 اطقمن است. بنابراین شناساییغیراقلیمی اضافه شده 

آب دریا و تدوین  بالا آمدن سطحآسیب پذیر در برابر 

آمدهای منتج از آن  برنامه های مدیریتی برای کاهش پی

بهره برداری متناسب و پایدار توسعه و می تواند موجب 

که همسو -پژوهش حاضر  نتایج گردد. مناطق ساحلیاز 

با تلاش جامعه جهانی در کاهش اثرات تغییر اقلیم بر 

داد  نشان -جوامع انسانی و طبیعی ساحلی به انجام رسید

 بالا آمدنمناطق ساحلی شهرستان جاسک نیز از پی آمد 

آب دریا متاثر خواهد گردید. این امر بویژه از آن  سطح

طق تحت جهت دارای اهمیت مضاعف است که این منا

برنامه توسعه سواحل مکران قرار دارد و برخی از طرح 

. می باشداجرایی آن  منطقه در فازهای توسعه در 

الا ببنابراین ضروری است مناطق آسیب پذیر در برابر 

در برنامه های توسعه و نیز برنامه آب دریا  آمدن سطح

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی از طریق تدوین مدیریت 

. برنامه مدیریت ملاحظه قرار گیردمورد سازگاری 

سازگاری علاوه بر کمک به حفاظت از منافع جوامع 

 کنونی بهره بردار از منطقه ساحلی، پایداری توسعه آتی

در تجربه به دست آمده  را نیز تضمین خواهد کرد.

را  SLRدر برابر  آسیب پذیری پژوهش حاضر که ارزیابی

منتج به  در سواحل جاسک به آزمایش گذارد

می تواند در مطالعه های آتی پیشنهادهای زیر گردید که 

 نتایج حاصل و برنامه هایو مورد ملاحظه قرار گیرد 

 خشد.را ارتقا بمبتنی بر آن ها مدیریت سازگاری 

آب دریا در نتیجه  بالا آمدن سطحمیزان  پیش یابی( 1

تغییر اقلیم در مقیاس منطقه ای و محلی )خلیج فارس 
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مناطق در و دریای عمان( با هدف افزایش دقت شناسایی 

 این مطالعات. 63معرض آبگرفتگی و کاهش عدم قطعیت

در مقیاس سواحل کشور تهیه لایه های رقومی ارتفاع ( 6

مناطق در معرض  نقشه سازی بهبودبزرگ با هدف 

بروزرسانی لایه های کاربری و پوشش ( 3 آبگرفتگی.

با هدف افزایش دقت شناسایی جوامع آسیب سرزمین 

بلوک بندی مناطق ساحلی کشور ( SLR .7برابر پذیر در 

جمعیت،  مانندآماری هر بلوک  و تعیین مشخصه های

 و مانند آن با هدف کمی ، عوارض ساخته شدهاقتصاد

مطالعات رسوب ( 5 .آسیب پذیری جوامع انسانی کردن

یب آس کمی کردنگذاری در بستر جنگل ها مانگرو برای 

مطالعه ( SLR .8پذیری تالاب های ساحلی در برابر 

فرسایش سواحل صخره ای نیز و  خط ساحلی اتتغییر

( 4اتژی های سازگاری تدوین استر هدفبا  SLRدر اثر 

)با در نظر گرفتن طوفان های  67مدلسازی آبگرفتگی فعال

افزایش ارتفاع امواج، وقوع مدهای بالا و سایر  دریایی،

تدوین استراتژهای مدیریت سازگاری وقایع دریایی( برای 

کاهش پی آمدهای آبگرفتگی های  هدف کاربردی با

مطالعات ارزش اقتصادی اکوسیستم های ( 6 موقت

ساحلی از جمله پهنه های بین جزر و مدی برای کمی 

الا بدست رفتن این پهنه ها در اثر خسارت ناشی از کردن 

 .متناسبسازگاری  استراتژیو تدوین  آمدن آب دریا

به اجرا درآمدن پیشنهادهای ارائه شده، می تواند منجربه 

مرتبط با پی آمد های ات مطالعنتایج کاهش عدم قطعیت 

افزایش آب دریا بر مناطق ساحلی گردد.  بالا آمدن

ر رابر پی آمدهای تغییقطعیت مطالعات آسیب پذیری در ب

تدوین مدیریت سازگاری از مولفه های مهم در  اقلیم

به نحوی که  است با منطقه هدف ناسبتکاربردی و م

 کاهش ،قابلیت اجرا بر روی زمین را داشته باشد. بعلاوه

روند می تواند  عدم قطعیت در مطالعات تغییر اقلیم

ط توسسازگاری برنامه های مدیریت های پذیرش استراتژ

م و نیز تصمی، سایر ذی نفعان جوامع بالقوه آسیب پذیر

 تسهیل و تسریع نماید. راان گذار گیران و سیاست
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