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 چکیده

یزی مجزا مورد رعنوان یک فضای برنامهفضایی جغرافیایی میان دو اکوسیستم با خصوصیات مستقل از یکدیگر است که به ،مناطق ساحلی

دام مدیریت بندی اقیتاولوریزی و گیری، برنامهیمتصمتواند ابزار مناسبی در گیرد. در این فضا، تحلیل مخاطرات طبیعی میتوجه قرار می

ترین اقدامات و مراحل در تحلیل مخاطرات، تعیین انواع مخاطرات است. در این مطالعه، بررسی مخاطرات طبیعی در منطقة بحران باشد. مهم

منظور، ابتدا ( انجام شد. بدینICZMو بلوچستان مرتبط با اهداف طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی این استان ) ساحلی استان سیستان

حلیل گسترة منظور تبندی شد. بهمخاطرات موجود در منطقة ساحلی با استفاده از روش دلفی تعیین و پس از شناسایی دامنة تأثیر آن، طبقه

 گرفتند، شناسایی و حوضة نفوذ آن برای هر کاربری با تشکیلیمهایی که تحت تأثیر قرار ها و فعالیتبریمخاطرات بر محیط اثرپذیر، کار

ری گذاهمهای موجود در منطقة ساحلی و رویکاربری تعیین شد. در نهایت با تهیة نقشة هر یک از مخاطرات و کاربری-ماتریس مخاطرات

کنند، مشخص شد. نتایج نشان داد که، بیشترین مخاطرات در اتی که هر کاربری را تهدید می، تعداد مخاطرArcGISها در محیط این الیه

تند که ای هسای دو مخاطرههای ماسهبخش غربی ناحیه ساحلی استان و بین خلیج پزم تا خور میدانی قرار دارند. سونامی و فعال بودن تپه

شتری متأثر ها از مخاطرات بیها نیز کاربری کشاورزی و دیم نسبت به سایر کاربریریگذارند. در بین کارببر تعداد کاربری بیشتری اثر می

ری منطقة ساحلی پذیهای مختلف و استفاده در تعیین آسیبخواهند شد. نتایج این مطالعه با در اختیار گذاشتن گسترة اثر مخاطرات بر کاربری

ی از ای با آگاهتری از اطالعات تدوین و اتخاذ اقدامات توسعهلعه با دامنة وسیعزیستی محدودة مطا سبب خواهد شد، برنامه مدیریت محیط

 همراه داشته باشد. تری را در منطقه بهگسترة مخاطرات موجود، توسعة امن و ایمن
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 مقدمه

باالی اقتصادی و های مناطق ساحلی به سبب ارزش

اکولوژیک، جمعیت زیادی را به خود جذب نموده 

(., 2022et alPaulson -Godwyn و با استقرار ) واحدهای

 هایمختلف کاربری در این نواحی، دامنة استفاده از محیط

 Hoseinzadeh etباشد )دریایی بسیار گسترده می-ساحلی

al., 2016رغم جذابیت مناطق ساحلی برای استقرار (. علی

های ناشی از نواحی همواره در معرض آسیبجمعیت، این 

(. از Esmailnejad, 2022) مخاطرات محیطی قرار دارند

توان به کنندة نواحی ساحلی میجمله مخاطرات تهدید

شناسی و زمین مخاطرات اقلیمی، مخاطرات زمین

 شناختی، دریاییشناختی، آبشناختی، مخاطرات خاکریخت

(. Yaghoubzadeh et al., 2013و زیستی اشاره کرد )

ترین و چالش بحث مخاطرات محیطی، یکی از مهم

های مطالعاتیِ روابط انسان و محیط برانگیزترین موضوع

-زیریهای صحیح و برنامهاست و بررسی و تدوین سیاست

ر منطقة های اصولی نیازمند شناسایی مخاطرات موجود د

ها است ساحلی و کاهش میزان خسارت ناشی از آن

(Danehkar, 2003 مخاطره از ریشه خطر است و در .)

ر، ی، مهلکه، خطخطر افکندگمعانی در خطر افکندن، در بال و 

 ,Hafezniaبیم و ترس از جان و مال بیان شده است )

یختگی محیط رهمبه( و در اصطالح، آن را هر گونه 2016

انسانی که بیش از توانایی جامعه برای کاربرد طبیعی زیست 

(. اصطالح مخاطرات Moin, 2014اند )باشد، تعریف کرده

طبیعی را باید شامل هر رویدادی دانست که منشاء آن، 

رو رفتارهای انسانی و وقایع طبیعت و ذات آن چیز است، ازاین

 Matinاند )ها از شمول مخاطرات طبیعی خارجناشی از آن

Parsa and Gholami, 2018 وقوع مخاطرات طبیعی .)

خودی خود )مانند سیل، زلزله، توفان، سونامی و غیره( به

ان و پذیری انسآمیز نیستند بلکه در رابطه با آسیبفاجعه

توانند موجب مخاطرات و به زیست است که میمحیط 

 ,Shamloo and Yusefiهای انسانی تبدیل شوند )بحران

ی از پذیرترتیب اگر جمعیت یا عنصر آسیبدین(. ب2015

جامعة انسانی در معرض مخاطرات وجود نداشته باشد نیازی 

به تحلیل مخاطره نیست. از طرفی دیگر مخاطره در کنار 

عنوان یکی از سه وجه در پذیری و نبود سازمندی بهآسیب

شود شده برای ریسک در نظر گرفته مینظر گرفته 

(Villagrán de León, 2004 .)Smith (1992 ،)

Dowing ( و 3442و همکاران )Jones and boer (3442 ،)

نیز مخاطره را یک رویداد با پتانسیل ایجاد آسیب یا احتمال 

بار و ریسک را احتمال یک رخداد یک پدیدة بالقوه خسارت

جهت کاهش میزان اند. آمیز تعریف کردهرویداد مخاطره

مشخص که تهدید جانی و  ةت ناشی از یک مخاطراخسار

شود، شناسایی مخاطرات موجود در اقتصادی محسوب می

(. Majdi et al., 2008است )مناطق ساحلی امری ضروری 

همین دلیل پژوهشگران مختلف اقدام به شناسایی به

اند. در ویژه در مناطق ساحلی نمودهمخاطرات طبیعی به

( به 3440و همکاران ) Majdiمطالعة انجام شده توسط 

ارزیابی کلی مخاطرات طبیعی در سواحل ایران پرداخته شد 

کنندة نواحی ساحلی و بیان کردند که مخاطرات تهدید

، لغزهشناسی شامل زلزله، زمینعبارتند از مخاطرات زمین

فرونشست و روانگرایی، مخاطرات اقلیمی و هیدرولوژی 

های های شدید، سیل و بارششامل خشکسالی، طوفان

گین، مخاطرات دریایی شامل برکشند طوفان و فرسایش. سن

Finkl (3412 نیز در کتاب مخاطرات ساحلی به تشریح )

مخاطراتی از جمله سیل و آبگرفتگی، مخاطرات مربوط به 

های های ساحلی، طوفانفرسایش و رسوب، فرسایش تپه

گرمسیری و مخاطرات برکشند موج و طوفان پرداخته است 

(Finkl, 2013.)  Shroder (3414در بخش ) های مختلف

ها و بالیای ساحلی و دریایی به کتاب مخاطرات، ریسک

شناختی و شناسی، زیستمخاطراتی از جمله مخاطرات زمین

(. در مطالعة انجام Shroder, 2014دریایی پرداخته است )

(، نیز 3419و همکاران ) Mafi Gholamiشده توسط 

سواحل جنوب ایران ارزیابی  پذیری مخاطرات چندگانهآسیب

(. Mafi Gholami et al., 2019شده است )

Esmailnejad (3433 مخاطرات محیطی سواحل دریای )
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عمان را در راستای ارزیابی مبتنی بر مشارکت مورد بررسی 

قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که، سیالب ساحلی، طغیان 

انه و طوفان ها، نفوذ شوری، فرسایش سواحل رودخرودخانه

 ,Esmailnejadبیشترین خطرات را در منطقه دارند )

2022 .) 

یت دلیل موقعسواحل استان سیستان و بلوچستان به

یار های بسجغرافیایی و اهمیت باالی راهبردی، دارای قابلیت

ای است. مخاطرات محیطی در مناطق زیاد در امور توسعه

ای هریزیر برنامهساحلی این استان از جمله عوامل اثرگذار د

ای و نحوة استقرار جوامع انسانی و تأسیسات محسوب منطقه

شوند. همچنین، عدم توجه به وقوع و آثار مخاطرات در می

این منطقه زیان سرمایه و نابودی منابع طبیعی و انسانی را 

های تدقیق دنبال خواهد داشت. با توجه به انجام طرحبه

های ( در استانICZM) مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

ات شناسایی مخاطرساحلی کشور و نیاز این نوع مطالعات به

منظور جلوگیری از طبیعی موجود در منطقة ساحلی، به

جا و انجام اقدامات مناسب جهت ای نابهاقدامات توسعه

ناپذیر به این مناطق و در کاهش خسارات و پیامدهای جبران

 مؤثر در این نواحی، در اینراستای اتخاذ تصمیمات مدیریتی 

مطالعه اقدام به بررسی مخاطرات طبیعی موجود در منطقة 

ساحلی استان سیستان و بلوچستان شد. منظور از مخاطرات 

در منطقة ساحلی، مخاطراتی است که اثر آن در محدودة 

شود. قابل ذکر است کانون برخی از مطالعه دیده می

خارج از محدوده  مخاطرات داخل محدوده و تعدادی نیز

ها در محدودة مطالعه است، است، مخاطراتی که کانون آن

تواند دارای آثاری درون محدوده و یا خارج از آن باشد. می

ها خارج از محدودة همچنین در مورد مخاطراتی که کانون آن

مطالعه است، ممکن است آثار آن وارد محدودة مطالعه شود. 

لب ذکر شده، سعی شد تمام ترتیب و با توجه به مطابدین

مخاطراتی که محدودة مطالعات طرح مدیریت یکپارچه 

مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار 

دهد، مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه می

شود، مخاطرات بر اثر فرآیند رابطة انسان با محیط تعریف می

ثر آن روی جمعیت و منابع هدف از بررسی مخاطرات، ا

انسانی مدنظر بوده تا با داشتن اطالعات الزم از احتمال 

های مختلف محدودة مطالعه، رخداد مخاطرات در بخش

اقدامات الزم در جهت کاهش اثرات و پیامدهای ناشی از 

 تری انجام شود.    ریزی مناسبها با برنامهرخداد آن

 

 مواد و روش ها

بررسی مخاطرات طبیعی در منطقة  مطالعه: محدودۀ

ساحلی شامل مخاطرات موجود در ناحیة ساحلی، ناحیة 

 ICZMای مرتبط با اهداف های کرانهای و ناحیة آبکرانه

های ذکر شده است. استان سیستان و بلوچستان در پهنه

بنابراین با توجه به احتمال وجود کانون مخاطره در پهنة 

های فراساحلی، محدودة این بناحیه اثرگذار و یا پهنة آ

مطالعه عالوه بر منطقة ساحلی استان سیستان و بلوچستان، 

 هایآبشامل پهنة اثرگذار بر منطقة ساحلی و پهنه 

 (. 1( )شکل PMO, 2021باشد )ی نیز میفراساحل

این مطالعه، تجمیعی از مخاطرات موجود در  روش بررسی:

ر های خطر دجنبهناحیة ساحلی بوده و سعی شده است تمام 

این منطقه را مورد توجه قرار دهد. روش تحلیل در این 

 تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی-مطالعه روش توصیفی

 Shayanای بر مبنای موقعیت جغرافیایی بوده )و کتابخانه

et al., 2012 و بر اساس نقش هر یک از مخاطرات در )

 لیل مخاطراتبررسی و تحتوسعة پایدار منطقة ساحلی به

(. در PMO, 2022موجود در منطقة ساحلی پرداخته است )

 این راستا، مراحل زیر برای انجام مطالعه طی شد:

 ةمنطق در موجود محتمل طبیعی مخاطرات شناسایی

منظور شناسایی مخاطرات بهها: آن بندیطبقه و ساحلی

طبیعی در ناحیة ساحلی استان سیستان و بلوچستان، ابتدا با 

های انجام شده در بررسی منابع داخلی و خارجی، پروژه

محدودة مورد مطالعه، مصاحبه با کارشناسان آشنا به منطقه 

و مطالعات میدانی، انواع مخاطرات محتمل موجود در منطقة 

 ;Majdi et al., 2008بندی شد )ساحلی شناسایی و طبقه

Dean et al., 2013; Aris et al., 2013; Kearney, 
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2013; Finkl, 2013; Shroder, 2014; Mafi 

Gholami et al., 2019; PMO, 2022; Esmailnejad, 

2022.) 

تعیین نهایی مخاطرات طبیعی موجود در منطقة 

ابع با توجه به من :هاساحلی و تعیین موقعیت مکانی آن

موجود و اتفاقات رخ داده و همچنین تجربة متخصصان آگاه 

مخاطرات ذکر شده در منطقة ساحلی وجود در این زمینه تمام 

همین دلیل، لیست اولیة مخاطرات شناسایی و در ندارد، به

قالب پرسشنامه تهیه و پس از تأیید اعتبار کیفی و کمی 

پرسشنامه، برای غربال نهایی مخاطرات از روش دلفی 

(. قابل ذکر Yaghoubzadeh et al., 2022استفاده شد )

پرسشنامه با برگزاری جلسات  است بررسی روایی کیفی

های علوم دریایی، متعدد و حضور کارشناسان خبره در زمینه

مهندسی و مدیریت سواحل، محیط زیست و منابع طبیعی و 

بررسی کمی پرسشنامه با استفاده از روش نسبی روایی 

 ,Hajizadeh and Asghari( انجام شد )1CVRمحتوایی )

ان در تأیید روایی کمی شوندگ(. همچنین تعداد پرسش2011

نفر بود. پس از نهایی شدن  17پرسشنامه و روش دلفی 

ها از لحاظ دارا مخاطرات موجود در منطقة ساحلی، شرایط آن

بودن موقعیت مکانی و یا عدم وجود موقعیت مکانی بررسی 

 ها مشخص شد. و طبقة مخاطره نیز برای هر یک از آن

                                                      
1Content Validity Ratio 

شناسایی محیط پذیرندۀ مخاطرات طبیعی موجود در 

ریایی د-با توجه به اینکه در محیط ساحلی: منطقة ساحلی

های ها و فعالیتمحیط پذیرندة مخاطرات شامل کاربری

انسانی هستند و ممکن است در منطقه مطالعه وجود داشته 

باشند و یا در آینده به وجود آید، بر اساس تجارب موجود، 

ای اسنادی و میدانی و مشورت با متخصصان آشنا هبررسی

های موجود و پیشنهادی در منطقة ساحلی به منطقة کاربری

ی هاای و ناحیة آبدر سه بخش ناحیة ساحلی، ناحیة کرانه

 ;PMO, 2022ساحلی و فراساحلی شناسایی شد )

Yaghoubzadeh et al., 2013 .) 

متأثر از مخاطرات در  یها یکاربر یینو تع یررسب

پس از تعیین مخاطرات موجود در منطقة  ی:منطقه ساحل

هایی که در محدودة مطالعه وجود ساحلی و همچنین کاربری

آمیز هر یک از مخاطرات ها و طبقة مخاطرهدارند، کاربری

ها را تحت تأثیر قرار دهند با نظر توانند کاربریکه می

 PMO, 2022; Yaghoubzadehمتخصصین تعیین شد )

et al., 2013 .) 

ز متاثر ا هاییمخاطرات و کاربر یلو تحل یسازنقشه

های موجود، نقشة پس از بررسی منابع و داده :هاآن

مخاطراتی که در محدودة ساحلی وجود داشته و دارای 

 
 مطالعه مورد محدودۀ -1 شکل
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موقعیت مکانی نیز هستند، تهیه شد. مخاطراتی که نقشة 

 سازی بودجود قابل نقشهها موجود بود و یا با اطالعات موآن

در تحلیل مکانی مخاطرات مورد استفاده قرار گرفت. با توجه 

های مختلفی در به اینکه هر یک از مخاطرات بر کاربری

های فراساحلی تأثیر های کرانه و آبمنطقة ساحلی، آب

های محتمل در منطقة ساحلی ها و فعالیتگذارند، کاربریمی

ها تها و فعالیاطرات بر این کاربریتعیین و اثر هر یک از مخ

مشخص شد. تحلیل موقعیت مکانی هر یک از مخاطرات بر 

ترتیب انجام شد. بدین GISهای محتمل در محیط کاربری

هایی هستند که بر های خروجی این مطالعه، نقشهنقشه

-های پیشمبنای اثر مخاطرات مختلف بر هر یک از کاربری

ت اند و سعی شده اسبینی شده در منطقة ساحلی تهیه شده

های خطر در منطقة ساحلی را برای هر یک از تمام جنبه

 ها نشان دهد. ها و فعالیتکاربری

 

 نتایج

وجود م یعیمخاطرات طب یبندو طبقه ییشناسا یجنتا

مخاطرات محتمل موجود در منطقة : یدر منطقة ساحل

 1چستان شناسایی و در جدول ساحلی استان سیستان و بلو

 ارائه شده است.    

 یتو موقع یموجود در منطقة ساحل یعیمخاطرات طب

مخاطراتی که در منطقة ساحلی استان : هاآن یمکان

سیستان و بلوچستان وجود داشته و دارای موقعیت مکانی نیز 

های ارائه شده است. در این جدول دامنه 3هستند در جدول 

تعیین شده برای مخاطرات نشان داده شده موجود و طبقات 

است. قابل ذکر است مخاطراتی از جمله دمای میانگین 

حداقل، دمای میانگین حداکثر و شتاب زلزله با وجود داشتن 

ر آمیز آن ددلیل اینکه طبقة مخاطرهموقعیت مکانی اما به

منطقه ساحلی وجود ندارد از لیست جدول مذکور حذف شد. 

وجه داشت که طبقات مختلف مخاطراتی همچنین باید ت

لغزش و متوسط حداکثر سرعت جریان بر مانند زمین

هر  4همین دلیل در جدول های متفاوتی اثر دارد، بهکاربری

کدام از طبقات این دو مخاطره دارای یک ردیف با شاخص 

 متفاوت هستند.  

موجود در منطقة  یعیمخاطرات طب یرندۀپذ یطمح

های موجود و پیشنهادی در منطقة ساحلی کاربری :یساحل

ی هاای و ناحیة آبدر سه بخش ناحیة ساحلی، ناحیة کرانه

 ارائه شده است. 2ساحلی و فراساحلی شناسایی و در جدول 

در : یمتأثر از مخاطرات در منطقة ساحل هاییکاربر

هایی که توسط مخاطرات تحت تأثیر قرار کاربری 4جدول 

ها ای که برای هر یک از کاربریهمچنین طبقهگیرند و می

کنند، مشخص شده است. قابل عنوان مخاطره عمل میبه

دهد که دارای ذکر است این جدول مخاطراتی را نشان می

نقشه هستند. مخاطراتی نیز در منطقة ساحلی وجود دارند که 

دلیل کمبود اطالعات و یا ماهیت ها بهموقعیت مکانی آن

 ها نقشه تهیه نشده است. ندارد و برای آن ها وجودآن

ثر متأ هاییکاربر یلمخاطرات و تحل یمکان یتموقع

های موجود و با توجه به اینکه برای کاربری: هااز آن

هایی که در آینده پیشنهاد خواهد شد، آگاهی از کاربری

تواند به در نظر گرفتن موقعیت هر یک از مخاطرات می

بوط به آن کاربری کمک نماید، گسترة مالحظات استقرار مر

های ناحیة ساحلی تعیین شد. مخاطرات مربوط به کاربری

های ساحلی و فراساحلی ای و آبهای ناحیة کرانهکاربری

وند شهای دریایی متأثر میعالوه بر اینکه از برخی پدیده

وان عنبه گیرند.تحت تأثیر مخاطرات خشکی نیز قرار می

لغزش، روانگرایی، ریایی تحت تأثیر زمینهای دمثال سازه

ای و برخی مخاطرات دیگر قرار های ماسهفعال بودن تپه

دارند و امکان نمایش موقعیت مکانی این مخاطرات برای 

پذیر نیست و در واقع باید اثرات مربوط ها امکاناین کاربری

های مد نظر قرار گیرد. به این مخاطرات برای آن کاربری

ی های دریایدلیل نقشة مربوط به مخاطرات کاربریهمین به

ا به هتهیه نشده است و باید در زمان پیشنهاد این کاربری

ها توجه ها و مخاطرات آنمالحظات مربوط به استقرار آن

ها در اما در مورد گسترة مخاطرات هر یک از کاربری کرد.

خشکی نیز قابل ذکر است با توجه به اینکه مخاطرة مربوط 

به گردشگری متمرکز محدود به سونامی بود، نقشة مربوط 
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به مخاطرات این کاربری تهیه نشد و در پیشنهاد این کاربری 

در مناطقی که سونامی اثرگذار است باید مالحظات مربوط 

گسترة  2و  3های به آن نیز در نظر گرفته شود. شکل

نشان داده است. ها را در خشکی مخاطرات هر یک از کاربری

ها تعداد مخاطراتی که در هر مکان برای آن هر یک از نقشه

 .دهدکاربری وجود دارد را نشان می

، 2و  3های های ارائه شده در شکلبا توجه به نقشه

برای کاربری سکونت شهری بخش عمدة مخاطرات در 

محدودة ناحیة ساحلی بوده و از خط ساحلی به سمت ناحیة 

ای شود. بخش گستردهاثرگذار از تعداد مخاطرات کاسته می

هایی از نوار ساحلی دارای یک یا دو مخاطره بوده و محدوده

ای سه یا چهار مخاطره هستند بیشتر در بخش غربی که دار

 ساحلی استان سیستان و بلوچستان ةمخاطرات محتمل در منطق -1 جدول
 اریمع رگروهیز  گروه

و  یشناسنیزم
 ساختیزمین

 یاتوده حرکت
 سنگ  زشیر

 لغزشنیزم

 یکیتکتون تیفعال

 رفعالیغ و فعال آتشفشان
 فشانگل
 ویواکتیراد معادن

 یزیخلرزه و لرزه یهاگسل
 باالآمده سواحل

 ییروانگرا

 یهواشناس

 دما
 حداکثر نیانگیم یدما
 حداقل نیانگیم یدما

 یخشکسال بارش

 یحد یبادها
   طوفان

 زگردیر
 یاماسه یهاتپه ییجا به جا

 یشناختخاک
 شیفرسا

 یباد شیفرسا
 یآب شیفرسا

 یشور مستعد مناطق یشور استعداد
 خاک بافت رییتغ مستعد مناطق خاک بافت رییتغ

 یشناختآب

 ریگ لیس یهاپهنه لیس
 یهاآبخوان یآبده کاهش یخشک

 مخاطره ةشد ییشناسا یهاپهنه هاآبخوان به ایدر شور آب نفوذ
 مخاطره ةشد ییشناسا یهاپهنه نیزم فرونشست

 مخاطره ةشد ییشناسا یهاپهنه آب تیفیک کاهش از یناش مخاطرات

 یهادهیپد
 ییایدر

 بلند امواج با مواجه مناطق بلند امواج
 یسونام یشناسنیزم ءمنشا با امواج

 خطر خط ایرد آب سطح آمدن باال از یناش یآبگرفتگ پهنه
 ییایدر یهاانیجر ةمخاطر طبقات ییایدر یهاانیجر
 شده ییشناسا یهاپهنه شکافنده یهاانیجر

 مخاطره ةشد ییشناسا یهاپهنه ایدر آب یدما

 یندهاآیفر
 ییایدر

 مخاطره ةشد ییشناسا یهاپهنه یساحل شیفرسا
 مخاطره ةشد ییشناسا یهاپهنه یساحل رسوب

 یستیز
 مخاطره ةشد ییشناسا یهاپهنه هایماریب و آفات

 مخاطره ةشد ییشناسا یهاپهنه یربومیغ یها گونه تهاجم
 رمزق کشند رخداد لیپتانس یها پهنه قرمز کشند
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ویژه در پس کرانة بندر گوردیم و خلیج منطقة ساحلی و به

ها )از غرب پزم تا غرب گوردیم( پزم قرار دارد. این بخش

عالوه بر خطر سونامی توسط دو مخاطرة روانگرایی و سیل 

ه ترین مخاطرشود. قابل ذکر است، گستردهنیز تهدید می

برای این کاربری پهنة آبگرفتگی ناشی از وقوع سونامی بوده 

که در صورت رخداد این پدیده، بخشی از ناحیة ساحلی دچار 

 بلوچستان و ستانیس استان یساحل ةمنطق در یمکان تیموقع یدارا مخاطرات -2 جدول

 مخاطرات فیرد
 شده ییشناسا مخاطرات از کی هر طبقات

1 3 2 4 7 2 5 

    باال متوسط نییپا نییپا اریبس لغزشنیزم 1
     ادیز کم تیقابل بدون ییروانگرا 3

 یاماسه یهاتپهبودن  فعال 2
 وجود ةمحدود داخل

 ندارد
 وجود محدوده داخل

 دارد
     

4 
 یخشکسال وقوع سکیر

 یهواشناس
 یجد محدود

 یلیخ
 یجد

    زیآمفاجعه

 ادیز متوسط کم کم یلیخ یطوفان یبادها وزش شدت 7
 یلیخ
 ادیز

  

    ادیز یلیخ ادیز متوسط کم یباد شیفرسا شدت 2
      ادیز کم یآب شیفرسا شدت 5

 کم یشور بدون خاک شدن شور استعداد 0
 تا کم

 متوسط
تا  ادیز اًنسبت

 ادیز
 ادیز

 یلیخ تا ادیز
 ادیز

 یلیخ
 ادیز

      دارد وجود ندارد وجود خاک بافت رییتغ احتمال 9

 متوسط یعاد فیخف اًنسبت فیخف لیس خطر شدت 14
 اًتبنس
 دیشد

  دیشد

 مواجه با امواج بلند خطر 11
 در یریقرارگ عدم

 موج معرض
 معرض در سواحل

 موج
     

13 
 دادرخ از یناش یآبگرفتگ پهنه

 یسونام
 وجود همحدود داخل

 ندارد
 وجود محدوده داخل

 دارد
     

12 
 انیجر سرعت حداکثر متوسط

 (هی)متر بر ثان
4-2/4 2/4-2/4 2/4-1     

 یربومیغ یهاگونه تهاجم 14
 وجود همحدود داخل

 ندارد
 وجود همحدود داخل

 دارد
     

 

 یساحل ةمنطق در موجود یهایکاربر -3 جدول

 ردیف
 هاکاربری

 های ساحلی و فراساحلیناحیة آب ایناحیة کرانه ناحیة ساحلی

 و نقل دریاییحمل  های دریاییسازه سکونت شهری 1
 توسعة میادین نفتی گردشگری دریایی سکونت روستایی 3
 های معدنیفعالیت کاری مانگروجنگل کشاورزی آبی 2
 توسعههای زیرساخت صید سنتی کشاورزی دیم 4
 صیادی و ماهیگیری  داریمرتع 7
 پروری در قفسآبزی  کاریجنگل 2
 های تجدید پذیرانرژی  صنعت 5
 دفع زائدات  گردشگری گسترده 0
   گردشگری متمرکز 9
   پروریآبزی 14
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 یساحل در منطقة یمکان یتموقع یدارا هاییاثر مخاطرات بر کاربر یسماتر -0جدول 

 
 مخاطرات

 
 شاخص

 های ساحلی و فراساحلیهای آبکاربری ایهای ناحیه کرانهکاربری های ناحیه ساحلیکاربری

سکونت 
 شهری

سکونت 
 روستایی

کشاورزی 
 آبی

کشاورزی 
 دیم

 صنعت کاریجنگل داریمرتع
گردشگری 

 گسترده
گردشگری 

 متمرکز
 پروریآبزی

های سازه
 دریایی

گردشگری 
 دریایی

جنگلکاری 
 مانگرو

صید 
 سنتی

ونقل حمل
 دریایی

توسعة 
میادین 

 نفتی

 هایفعالیت
 معدنی

های زیرساخت
 توسعه

صیادی و 
 ماهیگیری

پروری آبزی
 در قفس

های انرژی
 رپذیتجدید

دفع 
 زایدات

 - - - - - - - - - - - * - * - * - - - - - * طبقات خطر باال لغزشزمین

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - طبقات خطر متوسط و باال لغزشزمین

 - - - - - - - - - - - * * - - * - - - - * * طبقة روانگرایی زیاد روانگرایی

 - - - - - - - - - * * * * * - * * - * * * * طبقة داخل محدوده ایهای ماسهفعال بودن تپه

 - - - - - - - - - * - - * - - - * - - * - - آمیزخیلی جدی و فاجعه ریسک وقوع خشکسالی هواشناسی

 - - - - - - - - - - - * * * - - - - * * - - طبقات زیاد و خیلی زیاد شدت فرسایش بادی

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * - - طبقة زیاد شدت فرسایش آبی

 - - - - - - - - - * - - - - - - * * * * - - طبقات زیاد، زیاد تا خیلی زیاد و خیلی زیاد استعداد شور شدن خاک

 - - - - - - - - - - - - - * - - * * * * - - طبقة داخل محدوده احتمال تغییر بافت خاک

 - - - - - - - - * - * * * * - * - - - * * * طبقات شدید و نسبتا شدید شدت خطر سیل

 - - - - - - - - * - * * - - - - - - - - - - خطر باالی مواجه با امواج بلند مواجه با امواج بلند

 - - - - - - - - * * * * * * * * * * * * * * طبقة داخل محدوده سونامی

 - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - متر بر ثانیه 2/4تا  2/4 متوسط حداکثر سرعت جریان

 * - * * - - - - * - - - - - - - - - - - - - متر بر ثانیه 1تا  2/4 متوسط حداکثر سرعت جریان

 - - * * - - - - * * - - * - - - * * * * - - طبقة داخل محدوده های غیربومیتهاجم گونه
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شود. برای کاربری سکونت روستایی مشابه با آبگرفتگی می

سکونت شهری، بیشتر محدودة مطالعه دارای یک یا دو 

مخاطره است. روستاهای اطراف شهر پالن که بیشترین 

تجمع را نیز در ناحیة اثرگذار دارند تنها توسط روانگرایی 

 دشوند. اما مخاطرات مربوط به این کاربری نیز ماننتهدید می

ة بندر کران مخاطرات مربوط به سکونت شهری بیشتر در پس

گوردیم و خلیج پزم قرار داشته و شامل خطر سیل، آبگرفتگی 

 شود. ناشی از سونامی و روانگرایی می

های غربی منطقة ساحلی در مجاورت با استان بخش

هرمزگان نیز عالوه بر خطر روانگرایی و سونامی، فعال بودن 

کند. مخاطرات ای نیز این مناطق را تهدید میهای ماسهتپه

مربوط به کاربری کشاورزی آبی در تمام منطقة ساحلی وجود 

 
  زمتمرک یگردشگر و صنعت ،ییروستا سکونت ،یشهر سکونت یهایکاربر به مربوط مخاطرات تعداد -2 شکل
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 داشته و مخاطرة خشکسالی از جمله مخاطراتی است که کل

کند. بیشترین تعداد محدودة مورد مطالعه را تهدید می

های شمالی خلیج پزم، مخاطره برای این کاربری در بخش

هایی از ساحل بندر جد گوردیم و بیردف و همچنین در بخش

تا انتهای مرز همجوار با استان هرمزگان قرار دارد. 

های مذکور عالوه بر مخاطرة خشکسالی، مخاطراتی بخش

ه فرسایش آبی و بادی، تغییر بافت خاک، فعال بودن از جمل

کند. در ها و سونامی نیز این مناطق را تهدید میتلماسه

هایی از شمال، شمال شرق و شرق شهرستان چابهار بخش

و همچنین نوار ساحلی رمین تا بریس نیز عموماً این 

مشکالت وجود دارد. بررسی مخاطرات مربوط به کاربری 

کشاورزی دیم نیز نشان داد در تمام منطقة ساحلی حداقل 

ود، شمخاطره که شامل شوری و فرسایش آبی می یک یا دو

هایی از شمال وجود دارد. بیشترین تعداد مخاطره در بخش
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هایی از نوار ساحلی بندر گوردیم تا تنگ، خلیج پزم، بخش

ای از شمال بندر بیردف تا بندر زرآباد و های عمدهبخش

همچنین بخش جنوب غربی منطقة ساحلی در مجاورت با 

ها ان وجود دارد. عمده مخاطرات در این بخشاستان هرمزگ

شامل فرسایش آبی و بادی، تغییر بافت خاک، فعال بودن 

باشد. در مورد مخاطرات مربوط به ها و سونامی میتلماسه

ای از منطقة توان گفت بخش عمدهداری میکاربری مرتع

ساحلی کمتر از دو مخاطرة محدودة مطالعه را تحت تأثیر 

. این مخاطرات شامل تغییر بافت خاک، شوری، دهدقرار می

 هاییهای غیر بومی است. اما در بخشسونامی و وجود گونه

های جنوبی پارک بشیربندر از شمال خلیج چابهار و در بخش

و همچنین در اطراف بیردف و هوتک در دهستان کهیر تعداد 

. شودمخاطرات افزایش یافته و بیش از دو مخاطره دیده می

ها نیز وجود داشته رات ذکر شده در باال در این بخشمخاط

افزایی ها در این مناطق سبب افزایش همو وجود همزمان آن

منظور پیشنهاد کاربری شود. بهها در محدوده میاثرات آن

های کاری در منطقة ساحلی باید توجه داشت در بخشجنگل

ای از ناحیة ساحلی حداقل سه مخاطرة خشکسالی، عمده

تغییر بافت خاک، وجود گونه غیربومی سمر و شوری وجود 

دارد. از ناحیة ساحلی به سمت ناحیه اثرگذار از تعداد 

مخاطرات کاسته شده و در ناحیة اثرگذار حداکثر یک یا دو 

مخاطره که عموماً شامل شوری و خشکسالی است، وجود 

هایی مانند شمال خلیج چابهار و در دارد اما در بخش

ی جنوبی پارک بشیربندر و در اطراف بیردف و هابخش

هوتک در دهستان کهیر تعداد مخاطرة بیشتری برای این 

 ها احتمالتواند وجود داشته باشد. در این بخشکاربری می

وجود خشکسالی، تغییر بافت خاک، گونة غیربومی و شوری 

تواند صنایع صورت همزمان وجود دارد. مخاطراتی که میبه

لغزش، روانگرایی، ثیر قرار دهد عموماً شامل زمینرا تحت تأ

های ماسه، سونامی و سیل است. در منطقة فعال بودن تپه

ل هایی از شماساحلی استان سیستان و بلوچستان بخش

خلیج پزم تا انتهای بخش غربی ناحیة ساحلی در نزدیکی 

مرز استان هرمزگان بیشترین مخاطره برای استقرار صنعت 

های مذکور حداقل سه مخاطره از چهار در بخش وجود دارد.

های مخاطرة روانگرایی، سیل، سونامی و فعال بودن تپه

هایی از شمال غرب خلیج پزم ای وجود دارد. در بخشماسه

صورت همزمان وجود دارد. و بیردف هر چهار مخاطره به

ای، فرسایش بادی، های ماسهلغزش، فعال بودن تپهزمین

بافت خاک، سیل و سونامی از جمله مخاطراتی  احتمال تغییر

جز هکنند. بهستند که گردشگری متمرکز را دچار مشکل می

های شمالی بخش غربی ناحیة ساحلی که شامل محدوده

از  هاییخلیج پزم، بخشی از سواحل بیردف تا تنگ، بخش

از  هاییمنطقة ساحلی بندر بیردف تا بندر زرآباد و بخش

شود و مخاطراتی از جمله فرسایش د میجنوب غربی زرآبا

خاک و خطر سیل وجود دارد،  بافت ییرتغبادی، سونامی، 

های منطقة ساحلی تعداد مخاطرات کمتر بوده و سایر بخش

ند. کحداکثر سه مخاطره پیشنهاد این کاربری را تهدید می

های مذکور نیز عموماً توسط مخاطرة فرسایش بادی بخش

های نزدیک به نوار ساحلی در بخششوند اما تهدید می

 احتمال وجود سونامی نیز وجود دارد. 

 

 گیریبحث و نتیجه

تواند ابزار مناسبی در تحلیل مخاطرات طبیعی می 

بندی اقدام مدیریت یتاولوریزی و گیری، برنامهیمتصم

ترین اقدامات و مراحل در تحلیل بحران باشد. مهم

(. در Imani, 2021است )مخاطرات، تعیین انواع مخاطرات 

ا( هعنوان پارامترهای اثرگذار )تنشاین مطالعه مخاطرات به

 Yaghoubzadeh etعنوان محیط اثرپذیر )ها بهو کاربری

al., 2013 از مخاطرات تعیین شدند. در بین مخاطرات )

شناسایی شده، سونامی که یکی از مهمترین مخاطرات 

 ,Majidi Nik and Biglariرود )شمار میطبیعی به

ها اثر ی است که بیش از همه بر کاربریامخاطره(، 2022

 ایهای لرزهگذارد. شواهد تاریخی نشان از وقوع سونامیمی

در ناحیة فرورانش مکران در گذشته و احتمال وقوع آن در 

 ,.Choi et al., 2007; Heidarzadeh et alآینده دارد )

ین مخاطره کم است (. اگرچه احتمال وقوع ا2008 ,2007
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ولی در صورت رخداد آن، خسارات ناشی از آن زیاد خواهد 

ای مخاطره دیگری است که های ماسهبود. فعال بودن تپه

گذارد. شنزارهای فعال و نیمههای زیادی تأثیر میبر کاربری

فعال منطقه با وزش باد جابجا شده و با هجوم خود به اراضی 

رتباطی، شهرها و روستاها، های اکشاورزی، انهار، راه

تأسیسات اقتصادی و حیاتی منطقه مشکالت متعددی را 

های زیربنایی را کند و فعالیتبرای زیست مردم فراهم می

(. در این Ahmadian, 1999دهد )تحت تأثیر قرار می

ها، کاربری کشاورزی و دیم نسبت مطالعه، در بین کاربری

تری متأثر شد، ها از مخاطرات بیشبه سایر کاربری

Negaresh  وLatifi (3414 نیز بیان کردند حرکت )

های روان بر روی اراضی کشاورزی بیشتر از سایر شن

افزایی این پدیده با خشکسالی شرایط ها بوده و همبخش

حادی را در منطقه ایجاد کرده و در حال تبدیل شدن به یک 

یة ها در ناحتوان گفت کاربریفاجعه انسانی است. می

های ساحلی و فراساحلی در معرض ای و آبساحلی، کرانه

های ناحیة مخاطرات مختلفی قرار خواهند گرفت. کاربری

های ساحلی و فراساحلی عالوه بر اینکه از ای و آبکرانه

 شوند تحت تأثیر مخاطراتهای دریایی متأثر میبرخی پدیده

یی دریا هایعنوان مثال سازهگیرند. بهخشکی نیز قرار می

ی هالغزش، روانگرایی، فعال بودن تپهتحت تأثیر زمین

ای و برخی مخاطرات دیگر قرار دارند و امکان نمایش ماسه

پذیر ها امکانموقعیت مکانی این مخاطرات برای این کاربری

نیست در واقع باید اثرات مربوط به این مخاطرات برای آن 

همین دلیل ( بهPMO, 2022های مدنظر قرار گیرد )کاربری

های در این مطالعه، نقشة مربوط به مخاطرات کاربری

دریایی تهیه نشده است و باید در زمان پیشنهاد این 

ها و مخاطرات ها به مالحظات مربوط به استقرار آنکاربری

ها توجه کرد. اما در مورد گسترة مخاطرات هر یک از آن

ینکه توجه به ا ها در خشکی نیز قابل ذکر است که باکاربری

مخاطرة مربوط به گردشگری متمرکز محدود به سونامی بود، 

نقشة مربوط به مخاطرات این کاربری تهیه نشد و در پیشنهاد 

این کاربری در مناطقی که سونامی اثرگذار است باید 

 مالحظات مربوط به آن نیز در نظر گرفته شود. 

 با توجه به اینکه مناطق ساحلی دربرگیرنده بخش

های اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، نظامی ای از فعالیتعمده

و تنوع اکوسیستمی بوده و با توجه به ارزش و اهمیت آن، 

های چندجانبه و پایدار این مناطق است، ریزینیازمند برنامه

بررسی آسیب پذیری های منطقه ساحلی ناشی از مخاطرات 

ه ارچطبیعی و انسانی در مطالعات طرح های مدیریت یکپ

مناطق ساحلی ضرورت پیدا می کند. این مطالعه به بررسی 

مخاطرات اختصاص پیدا کرد اما پیشنهاد می شود در 

مطالعات آینده با تعیین مناطق حساس ساحلی، آسیب پذیری 

ناشی از در معرض قرار گرفتن به این مخاطرات نیز انجام 

 شود.

 

 و تشکر یرتقد

 مطالعات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه"این مقاله برگرفته از 

توسط  است که "مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان

پردازی ایران برای سازمان بنادر و مهندسین مشاور سازه

دریانوردی به انجام رسیده است. 
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Abstract 
Coastal zone is an area between two ecosystems with independent characteristics, which is considered 

as a separate planning unit. In this area, the analysis of natural hazards is an essential tool in decision-

making, planning and prioritization of crisis management actions. The most important action in this 

analysis is determining the types of hazards. In this study, the investigation of natural hazards in the 

coastal zone of Sistan and Baluchistan province related to the objectives of the Integrated Coastal Zone 

Management (ICZM) plan was carried out. For this purpose, firstly all possible hazards in coastal zone 

were determined using the Delphi method and classified after identifying the scope of its impact. In 

order to analyze the influence area of each hazards, all related activities were identified and their 

influence was determined by forming a hazard-use matrix. Finally, an overall map was prepared by 

overlaying layers in GIS, and the number of all hazards which threaten activities was determined. The 

results showed that the largest number of hazards are located in the western part of Sistan & Baluchistan 

coastal zone between Pozm Bay and Khor-e Maydani. Also, Tsunami and sand dunes are two dangerous 

hazard, which affect all activities. Among all possible landuse, agricultural and dry farming are more 

affected activities by natural hazards. The results of this study, by determining of hazard influence areas 

and by using them in determining the vulnerability of coastal zone, will cause the environmental 

management plan (EMP) of the study area prepared with a wider range of information and development 

measures will lead to a safer development in this region. 
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