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چکیده
محیطهای ساحلی از حساس ترین سیستم های محیطی به شمار می روند که تحت تأثیر فرآیندهای هیدرودینامیکی حاکم ،تغییر و تحول در آنها
نسبتاً سریع بوده و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومرفولوژی نباشد .سواحل قشم به واسطۀ نوسانات و تغییرات زیاد دوره ای
سطح آب ،محیطی منحصربه فرد با ویژگیهای خاص به وجود آورده است .به واسطۀ همین تغییر سطح آب ،شاهد تغییرات زیاد خط ساحلی در مناطق
ساحلی هستیم .با درک این تغییرات قادر خواهیم بود برنامه ریزی دقیق تری برای مناطق مذکور داشته باشیم و مدیریتی کارآمد برای آینده ای بهتر در
سواحل قشم داشته باشیم .پهنۀ مورد مطالعۀدر این پژوهش ،خطوط ساحلی جزیره قشم می باشد .هدف از این مطالعه ،پهنه بندی پایدار ساحلی جزیره
قشم جهت احداث مناطق دریایی جدید می باشد .روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و هدف ،روش تحقیق ارزیابی -تحلیلی با هدف کاربردی است
 .بخش مهمی از مطالعات ،مربوط به گردآوری و تحلیل اطالعات و دادههای موجود و مورد نیاز برای شبیهسازیها است .در این پژوهش با استفاده از
روش فازی تاپسیس ( ) FTOPSISو سلسله مراتبی فازی ) (FAHPبه تحلیل معیار مؤثر بر پهنه بندی سواحل دریایی می پردازیم .نتلیج بدست آمده
حاکی از آن است که قسمت شمالی جزیره موقعیت بهتری جهت از لحاظ شاخصهای بررسی شده دارا است .بنابراین این قسمت با مساحت هزار هکتار
به عنوان مکان مورد نظر مشخص میگردد.
واژههای کلیدی :سواحل ،پهنه بندی پایدار ،فازی،الیه های اطالعاتی ،جزیره قشم.

 .2نویسنده مسئول59232567265 ،babak.ejtemaei@gmail.com :
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مقدمه:
مناطق ساحلی ،محیط دریاچههای داخلی ،نوسانات دریاچه و پارامترهای مهم دیگر ،بهعنوان محیط اکولوژیک موردتوجه قرار می گیرند
(جنسن .)5 :2995 ،محیط های ساحلی از حساس ترین سیستم های محیطی به شمار می روند که تحت تأثیر فرآیندهای هیدرودینامیکی
حاکم ،تغییر و تحول در آنها نسبتاً سریع بوده و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومرفولوژی نباشد (یمانی و همکاران،
 . ) 25،2756به طوری که در این ارتباط ،کمیته بین المللی جغرافیا مناطق ساحلی را منحصر به فردترین محیطهای طبیعی در نظر گرفته
است (سیمن پاتریک . )96،5525،از این رو در مطالعه ی مسائل ژئومرفولوژی ساحلی با شکل متفاوتی از فرآیندهای دینامیکی روبرو
خواهیم بود (حافظی مقدس . ) 292،2755 ،از نظر زیست محیطی نیز مناطق ساحلی به دلیل دارا بودن اکوسیستم های حساس و مولد از
اهمیت و ارزش باالیی برخوردارند (کوروشی نیا . )22،2759 ،در این شرایط پایش و ارزیابی چنین مناطقی میتواند بهعنوان یک امر مهم در
توسعهی ملی و مدیریت منابع آب تلقی گردد .در دهههای گذشته ،پایش مناطق ساحلی و استخراج تغییرات منابع آب و عوامل تأثیرگذار بر
روی این تغییرات اعم از سطحی و زیرزمینی ،در فاصلههای زمانی مختلف ،بهعنوان یک پژوهش زیر بنایی موردتوجه واقعشده است ،زیرا
برخی از این تغییرات دینامیکی بوده و مدیریت آنها نیاز به کسب اطالعات دقیق در فواصل زمانی مختلف دارد .در این راستا ،فنآوری
سنجشازدور و استفاده از قدرت تحلیل نرمافزارهای  GISو تفسیر رقومی دادهها از مهمترین امتیازها محسوب میشود .جدا از پتانسیل های
اقتصادی – طبیعی – جغرافیایی جزیره قشم  ،بعضی پتانسیل های ویژه و پنهان در این جزیره وجود دارند که باید آنها را در معادله مزیت
های جزیره و آماده سازی آن برای تبدیل به یک سکوی صادراتی و کسب مکان شایسته در بازارهای منطقه ای وارد کرد  .وجود امنیت
سیاسی – اجتماعی و دوری از نواحی بحران زا وجود امنیت سیاسی – اجتماعی در همه جا و به ویژه در مناطق آزاد از مهمترین پیش زمینه
های فعالیت های اقتصادی و تجاری به شمار می رود  .منطقه آزاد قشم به قدر کافی از مناطق خطر پذیر شرقی  ،غربی و یا شمال شرقی
کشور دور است و از ناحیه همسایگان خود نیز در معرض خطر جدی قرار ندارد .سواحل قشم به واسطۀ نوسانات و تغییرات زیاد دوره ای
سطح آب  ،محیطی منحصربه فرد با ویژگیهای خاص به وجود آورده که به واسطۀ همین تغییر سطح آب  ،شاهد تغییرات زیاد خط ساحلی
در مناطق ساحلی هستیم  .با درک این تغییرات قادر خواهیم بود برنامه ریزی دقیق تری برای مناطق مذکور داشته باشیم و از وقوع
مخاطرات مرتبط با نوسانات سطح آب آگاه شده و مدیریتی کارآمد برای آینده ای بهتر در سواحل قشم داشته باشیم  .با توجه به موارد
ذکرشده هدف ما در این مطالعه پایشی جامع در راستای پهنهبندی پایدار سواحل قشم با در نظر گرفتن پارامترهای مورد نیاز به منظور
دستیابی به یک پایگاه اطالعات مکانی جامع در جهت احداث مناطق دریایی هست .در نتیجه مقاله حاضر در جواب به این سوال است که با
توجه به موقعیت طبیعی جزیره قشم پهنه بندی پایدار ساحلی در کدام قسمت جزیره قرار می گیرد؟
ادبیات و پیشینه تحقیق:
توسعه شهرنشینی ،صنعتی شدن و پیشرفت صنعت ،باعث دور شدن انسان از بستر طبیعت شده ،به همین دلیل تقاضا را برای تعامل با
محیط های طبیعی به خصوص محیط های دریایی از جمله سواحل افزایش داده است و ارزش این محیط ها برای توریسم روز به روز
افزایش می یابد (فالح فرید و همکاران .)6،2795همواره باید در نظر داشت سنجش قابلیت اراضی در مناطق ساحلی از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است و نواحی ساحلی به عنوان یک اکوسیستم حساس و آسیب پذیر به لحاظ محیطی و منطقه ای و فصل مشترک زمین و دریا
بسیار حساس و آسیب پذیر است(شهرکی .)2،2795،در این راستا حفاظت زیست محیطی رکن اصلی توسعه ی پایدار می باشد ،و در راستای
پهنه بندی کاربری اراضی ساحلی از جهت زیست محیطی برای حفظ مناطق طبیعی به منظور اهداف توسعه و ارتقای گردشگری از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار می باشد (کریمی و همکاران. )552،2795،
نگهبان و همکاران  2795به بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک پرداختند که نتایج حاکی از این است
که محدوده مورد مطالعه در طی  55سال گذشته ،دارای تغییرات چشمگیری به صورت پسروی و پیشروی خط ساحل بوده است .طوری که
در طول دوره اول ( 9 )2992-2955کیلومترمربع کالس خشکی به کالس آب و  55کیلومترمربع کالس آب به خشکی تبدیل ،در طول
دوره دوم ( 29 )5552-2992کیلومترمربع خشکی به آب و  23کیلومترمربع آب به خشکی تبدیل و در دوره سوم (27 )5555-5552
کیلومترمربع کالس خشکی به کالس آب و  7کیلومترمربع کالس آب به خشکی تبدیل و در دوره آخر ( 56 )5522-5555کیلومترمربع
کالس خشکی به کالس آب و  75کیلومترمربع کالس آب به کالس خشکی تبدیل شده است .در نهایت مناطق حساس به تغییرات در خط
ساحلی تعیین ،و با تهیه نقشه ژئومورفولوژی آن منطقه تحلیل شد ،حسین زاده و همکاران()2796در خصوص پهنه بندی منطقه ساحلی
محمودآباد با استفاده از شاخص آسیب پذیری سواحل دو محدوده عمودی اولیه و ثانویه را جهت پهنه بندی در نظر می گیرند.
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قاسم لرستانی و همکاران (  )2792به بررسی تغییرات خط ساحلی دریای خزر در مصب رودخانه های هراز  ،بابل رود و تاالر پرداختند که
هدف از این مطالعه بررسی میزان تغییرات و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر شدت و ضعف تغییرات خط ساحلی در مصب رودخانه های
مذکور می باشد  .نتایج این تحقیق ،تأثیرپذیری مستقیم تغییر در مساحت بازه ها نسبت به نوسان آب دریا را نشان می دهد .اما بررسی
طول خط ساحلی در سه بازه مذکور ،بیانگر دخالت متغیرهای دیگری بر تغییرات خط و پهنه ساحلی می باشد  .افزایش مساحت واحدهای
شرقی و تغییرات زیاد واحدهای شماره  6تا  25بازه های مطالعات ی نسبت به سایر واحدها از نقش آوردن رسوب رودخانه به دریا و رانش
جانبی رسوب به سمت شرق در امتداد خط ساحلی حکایت دارد .ملک و همکاران ( )2792به بررسی تغییرات خط ساحلی دریای خزر در
محدوده بندر امیرآباد پرداختند که در این مطالعه تغییرات خط ساحل این منطقه در مقاطع سالهای  2757, 2726و  2792مورد بررسی قرار
گرفته است  .بدین منظور ،با استفاده از نتایج حاصل پردازش داده های دورسنجی در دورههای زمانی  2726و  2757و برداشت موقعیت
خط ساحل در سال  ، 92روند تغییرات خط ساحل که هم ناشی از نوسانات دریا و هم حاصل احداث سازه در منطقه بوده ،ارزیابی شده است.
این مطالعه نشان میدهد ،که سواحل منطقه امیرآباد بدلیل احداث تأسیسات بندری از وضعیت تعادل و پایداری خارج شده و در سواحل
باالدست (ضلع غربی) و پایین دست (ضلع شرقی) به ترتیب رسوبگذاری و فرسایش دیده می شود.
یمانی و همکاران (  )2795به بررسی تغییرات دوره ای خط ساحلی شرق تنگه هرمز با استفاده از تکنیک های سنجش از دور پرداختند
در این تحقیق با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای  TM - 5مربوط به سالهای  5525و  2955میالدی ،در بازه زمانی  52ساله و با استفاده
از روش طبقه بندی  ( MLCحداکثر احتمال  BEC ،و ( MDCحداقل فاصله) تغییرات دوره ای در سواحل شرق تنگه هرمز مورد مقایسه
و ارزیابی قرار گرفت و در ادامه با اندازه گیریهای کمی ،مقادیر جابه جایی خطوط ساحلی از نظر تعداد پیکسل ،درصد تغییرات ،مساحت
سطح تغییریافته ،جهت تغییرات و جابجایی خط ساحلی محدوده مورد مطالعه ،در فاصله زمانی  52ساله مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و
به منظور ارزیابی دقیقتر ،برای بررسی در مقیاسی بزرگتر سه بازه نمونه مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که اوال
روش  BECدر میان رو ش ها ی مورد مطالعه برای طبقه بندی تصاویر و نهایتاً  change detectionخط ساحلی بسیار کارآمدتر است .
ثانی ًا در فاصله زمانی  52ساله ،تغییرات خط ساحلی در پار ه ای نقاط به ویژه در مصب رو دها که حجم رسوبگذاری بیشتر است ،نسبتاً باال
است  .به طوری که حداکثر پیشروی خط ساحلی حدود  335متر در نزدیکی مصب رود گز اندازه گیری شده است.
نعیمی نظام آبادی و همکاران ( )2759به پایش تغییرات خط ساحلی منطقه ساحلی عسلویه خلیج فارس با استفاده از روش Change
 Detectionپرداختند .آزرم سا و رزمخواه ( )2759به بررسی موقعیت خط ساحلی در خلیج چابهار با استفاده از داده های ماهواره ای
پرداختند .این تحقیق با به کارگیری تصاویر ماهواره ای و پردازش آن ها از یک سو و استفاده از دانش علوم دریایی از سوی دیگر ،امکان
بهره گیری از تصاویر ماهواره ای برای تهیه اطالعات دریایی در زمینۀ تعیین موقعیت خط ساحلی و روند تغییرات آن فراهم شده است.
خوش رفتار ( )2752با استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای تحوالت دلتای جدیدسفیدرود را در طول سدة اخیر موردبررسی
قرار داده و به بیان نقش فعالیت های انسانی و دینامیک دریا در ایجاد تغییرات خط ساحلی پرداخته است.
تیمیز و همکاران ( )5525در پژوهش خود به منظور تشخیص خط ساحلی دریاچه اکیقول از تصاویر ماهواره لندست استفاده کرده و به
نتیجه رسیدند که کاهش قابل توجهی در مساحت آب دریاچه وجود داشته و در نهایت به این نتیجه رسیدند که خط ساحلی ،تغییرات مکانی
قابل توجهی برای یک دوره سی ساله داشته است .چنتامیلسون و همکاران ()5527در پژوهش خود در خط ساحلی کارتاکای هند به این
نتیجه رسیدند که  35درصد ناحیه ساحلی دارای حالتی ناپایدار و پسروی و پیشروی زیادی داشته است و  75درصد باقیمانده هم تحت تأثیر
متغیرهای فرسایشی زیادی قرار گرفته است .لی (  )5522به بررسی تغییرات خط ساحلی مناطق دلتایی رودخانه ی زرد در چین به روش
 Detection Changeبر روی تصاویر ماهواره ای  TMو  ETMنهایت تهیه ی نقشه ی ساحلی به منظور مدیریت محیطی سواحل
پرداخت .چن (  )2995در پژوهشی تغییرات خط ساحلی را با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و با اندازه گیری جزر و مد ارائه داد.
ایدة اصلی پژوهش با بازسازی یک مدل رقومی سطح زمین برای مناطق ساحلی تحت تسلط جزر و مد با استفاده از تصاویر ماهواره ای
اسپات در یک دوره زمانی کوتاه مدت می باشد .در این مطالعه ،ارتفاع جزر و مد با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و مدل رقومی
سطح زمین محاسبه شده است .وایت و همکاران (  )2999به بررسی تغییرات موقعیت خط ساحلی در دلتای نیل با استفاده از Thematic
 Mapper Imageryو مقایسه آن با نتایج میدانی پرداختند.
روش تحقیق:
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روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف موضوع " پهنه بندی سواحل قشم " ،روش تحقیق ارزیابی -تحلیلی با هدف کاربردی
است  .برای انجام این مطالعات ابتدا الزم است وضعیت منطقه بر اساس اطالعات موجود بهدرستی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته و
وضعیت تغییرات عوامل مختلف بهدرستی روشن گردد .عالوهبراین ،انجام صحیح شبیهسازیهای عددی هیدرودینامیکی نیازمند استفاده از
اطالعات درست و قابل اعتماد برای ورودیهای مدل و نیز جهت واسنجی و صحتسنجی نتایج آن است .بنابراین بخش مهمی از مطالعات،
مربوط به گردآوری و تحلیل اطالعات و دادههای موجود و مورد نیاز برای شبیهسازیها است .در این پژوهش با استفاده از روش فازی
تاپسیس و سلسله مراتبی فازی و تاپسیس نسبت به تحلیل معیار موثر بر پهنه بندی سواحل دریایی می پردازیم.
محدوده مورد مطالعه:
قشم یکی از شهرستانهای استان هرمزگان محسوب میشود که در مختصات  55درجه و  75دقیقه تا  53درجه و  5دقیقه عرض
شمالی و  66درجه و  26دقیقه تا  65درجه و  75دقیقه طول شرقی واقع شده است .موقعیت این شهرستان در شکل  2آمده است .این
جزیره از شمال به شهر بندرعباس  ،مرکز بخش خمیر و قسمتى از شهرستان بندر لنگه  ،از شمالشرقى به جزیرهى هرمز  ،از شرق به
جزیرهى الرک  ،از جنوب به جزیره هنگام و از جنوب غربى به جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسى محدود مىگردد  .فاصله جزیرهى
قشم ( از بندر قشم ) تا بندرعباس 5/25مایل ( 55کیلومتر) ،تا بندر هرمز 35/9مایل ( 25کیلومتر) ،جزیره الرک (تا مرکز دهستان الرک)
 56/2مایل ( 9کیلومتر) ،تا جزیره بوموسى  52/55مایل ( 257کیلومتر) و جزیره تنب بزرگ 66/52مایل ( 222کیلومتر) است .نزدیکترین
بندر در ساحل اصلى کشور به جزیرهى قشم ،بندرعباس است که فاصله آن تا محل سربندر قشم 5/25مایل دریایى ( 55کیلومتر) است.
نزدیکترین فاصله این جزیره به ساحل اصلى کشور ،در دماغهى شمالى جزیره ،در محل بندر الفت (در جزیرهى قشم) تا آبادى پل ،مرکز
دهستان خمیر (در ساحل اصلى کشور) که فاصله آن در حدود یک مایل دریایى ( 2555متر) بوده و در آینده محل احداث پل خلیج فارس
خواهد بود .جزیره قشم در شمال داراى دماغههاى قشم ،الفت و باسعیدو و در جنوب دماغه دیرستان است (عباس زاده.)2792 ،

شکل  -8موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه ( -منبع :ترسیم کننده  ،بر اساس داده های قرمانداری قشم ) 2793

یافته های تحقیق:
شرایط طبیعی ،مورفولوژیک ،عناصر اقلیمی همراه با ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جزیره ،اشکال گوناگون و متنوعی به وجود
آوردند که هر کدام به لحاظ کارکردهای طبیعی و فرهنگی از سایر نواحی متمایزند .در این پژوهش ،به بررسی عوامل اثرگذار بر توسعه
مناطق دریایی در جزیره قشم پرداخته ،تا با ایجاد دید علمی و مبتنی بر واقعیتهای موجود ،ضمن شناسایی عوامل دخیل در گسترش این
مناطق ،به ارایه راهبردهای اجرایی توسعه مناطق دریایی جدید در این جزیره پرداخته شده است.
زمین شناسی :زمین شناسی جزیره قشم  -و یا لیتولوژى رسوبات و ساختار آنها در این منطقه ـ طبیعتاً تأثیر زیادى در کیفیت و کمیت
ذخایر و منابع آب مربوط دارد .خلیج فارس دریایى حاشیهاى است که توسط تنگه هرمز با اقیانوس هند ارتباط مىیابد .از نظر زمینشناسى
ساختمانى ،خلیج فارس یک چاله تکتونیکى است که به اواخر پلیوسن تا پلیستوسن تشکیل شده و در نتیجه تداخل چینخوردگىهاى
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زاگرس و چینخوردگىهاى عربى شکل امروزى را پیدا کرده است .اغلب جزایر و تپه ماهورهاى زیردریایى نیز در اثر باال آمدن گنبدهاى
نمکى تشکیل شدهاند (مهندسین مشاور آبران.)2755 ،

شکل  - 2زمینشناسی جزیره قشم( -منبع  :ترسیم کننده  ،بر اساس داده های قرمانداری قشم )2793

توپوگرافی :جزیره قشم از ناهموارىهاى آهکى تشکیل شده است .در جنوب و پشت شهر قشم (منتهىالیه شرق جزیره) ،زمین به تدریج
ارتفاع مىیابد و به تپههاى معروف به «پرتگاه قشم» ختم مىشود .بلندترین نقطه در پرتگاه قشم در  6کیلومترى شهر قشم واقع شده و
 235متر ارتفاع دارد.ارتفاعات جزیره را غالباً تراسهایى تشکیل مىدهند که دامنههاى آنها شیب تند دارند و اغلب مضرس اند.

شکل - 5نقشه توپوگرافی جزیره قشم( -منبع  :ترسیم کننده  ،بر اساس داده های قرمانداری قشم .)2793

بررسی روند تغییرات بارش و دما :منطقه قشم و نواحی ساحلی مربوطه به دلیل باال بودن شدت تبخیرات و عدم وجود جریانات
مناسب جهت ایجاد سیکل هیدرولوژی معموال از بارش کمتری برخوردار هستند .این نوار ساحلی دامنه تغییرات بارش بین  6تا 25میلیمتر
بسیار رایج هست(منبع :بارندگیهای ساالنه و ماهانه ایستگاه سینوپتیک قشم طی دوره آماری  25ساله .)2755-2795کمبود بارندگی را می
توان ناشی از عدم وجود کوههای بلند و پابرجا در منطقه دانست و این مقدار کم بارش را هم میتوان از جریانات دریایی و شرایط آب و
هوایی که درمناطق ساحلی باعث بارش میشود نتیجه گرفت .با توجه به بررسی روند تغییرات میانگین  23ساله برای این منطقه  55درجه
بوده است .این مقدار دما در طول سال از لحاظ بررسی شرایط بارشی و وضعیت منطقه بسیار حایز اهمیت است .چون این دما نشان میدهد
که در بیشتر سال در منطقه و نوار ساحلی پدیده تبخیر رایج است و این تبخیرات به دلیل نبود یک منبع منسجم مانند کوه که بتواند دوباره
با سرد شدن وارد سیکل هیدرولوژی منطقه شود از دسترس خارج میشوند.
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تهیه الیه های اطالعاتی با روش فازی:
الیه

ارتفاع

شیب

نوع
تابع

کاهشی

کاهشی

جدول  - 8مشخصات فاکتورهای مربوط به مدل فازی
راههای
مخاطرات
زمین-
جهت
خاکشناسی
ارتباطی
زمین ساخت
شناسی
شیب

تاسیسات
خدماتی

سکونتگاه
انسانی

چشمانداز
طبیعی

کاهشی

کاهشی

کاهشی

کاهشی

میلهای

میلهای

میلهای

افزایشی

(منبع :داده های پژوهش.)2793 ،

شکل  -3فازی ارتفاع جهت احداث مناطق دریایی جدید

شکل  -4فازی شیب جهت احداث مناطق دریایی جدید

شکل  -8فازی مخاطرات زمین ساخت جهت احداث مناطق دریایی جدید  -شکل  -8فازی زمین شناسی جهت احداث مناطق دریایی
جدید
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شکل - 1نقشه فازی راه ارتباطی جهت احداث مناطق دریایی جدید -شکل  -9فازی تاسیسات خدماتی جهت احداث مناطق دریایی جدید

شکل  -89فازی سکونتگاههای انسانی جهت احداث مناطق دریایی جدید

 -شکل  - 88فازی چشماندازهای طبیعی

عملگرد فازی :AND
این عملگر اشتراک مجموعههاست.بدین صورت که حداقل درجه عضویت اعضا را استخراج می کند یعنی در بین کلیه الیه های
اطالعاتی حداقل ارزش (وزن) هر پیکسل را استخراج کرده و در نقشه نهایی منظور می کند .با توجه به شکل  25قسمت های صورتی رنگ
دارای ارزش پایینی جهت احداث مناطق دریایی جدید می باشند و قسمت های سبز رنگ با وزن  5 / 595 – 5 / 2دارای ارزش باالیی
جهت احداث مناطق دریایی جدید در جریزه قشم می باشند.
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شکل  -82عملگرد ضرب فازی( -منبع :داده های پژوهش.)2795 ،

عملگر فازی گاما :این عملگر از حاصل ضرب عملگرهای ضرب و جمع فازی به صورت رابطه زیر تعریف می شود.
m (Fuzzy Algebric Sum)g Combinatio n (Fuzzy Alg eabric Pr oduct )1g

در رابطه فوق مقدار عددی بین صفر تا یک میباشد .انتخاب صحیح و آگاهانه بین صفر و یک ،مقادیری را در خروجی به وجود می-
آورد که نشاندهنده سازگاری قابل انعطاف میان گرایشات کاهشی ضرب فازی و گرایشات افزایش جمع فازی میباشد .با توجه به شکل
27قسمت های بنفش رنگ دارای ارزش پایینی جهت احداث مناطق دریایی جدید در جریزه قشم و قسمت های سبز و آبی رنگ جهت
احداث مناطق دریایی جدید دارای ارزش باالیی هستند.

شکل  -85فازی گاما( -منبع :داده های پژوهش.)2795 ،

اولویت بندی مناطق مستعد:
کلیه الیه های اطالعاتی بعد از تعیین ارزش ،با استفاده از عملگرهای فازی و تبدیل با همدیگر تلفیق شده و محدوده مورد مطالعه از
نظر قابلیت احداث مناطق دریایی جدید برحسب میزان مطلوبیت در  6دسته طبقه بندی شده است که در شکل  22نشان داده شده است.
همان طور که مشاهده می شود ،مکان های معرفی شده برای احداث مناطق دریایی جدید به صورت پراکنده و در ابعاد مختلف در نقشه
فازی گاما ، AND ،و همچنین شاخص همپوشانی ارائه شده است .از آنجا که زمین اختصاص یافته برای احداث مناطق دریایی جدید باید از
نظر مساحت و شکل مناسب باشد ،بنابراین با تبدیل نقشهها به وکتور با استفاده از پرسشگیری شرطی مناطق مساعدتر و بهینهتر مشخص
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شدند مکانهای در ابعاد کوچک و دور افتاده حذف شدهاند و با استفاده از تصاویر ماهوارهای و تصاویر از  google earthو بازدیدهای میدانی
در نهایت دو مکان به عنوان مکانهای پیشنهادی معرفی شده است که قسمت شمالی جزیره موقعیت بهتری جهت احداث مناطق دریایی
جدید با توجه به شرایط بررسی شده در تغیرات دمایی ،بارش ،تغییرات ارتفاع ،توپوگرافی ،شیب و جهت شیب و لرزه خیزی و سایر عوامل
جغرافیایی پارامترهای جغرافیایی و طبیعی دارا میباشد بنابراین قسمت شمالی با مساحت هزار هکتار به عنوان مکان مورد نظر مشخص
میگردد.

شکل -84اولویت بندی مناطق بهینه جهت احداث مناطق دریایی جدید( -منبع :داده های پژوهش.)2795 ،

نتیجهگیری:
مناطق ساحلی کشور ،مناطقی توسعه یافته هستند که به عنوان پل ارتباطی و تعاملی با سایر کشورهای جهان  ،تسهیل کننده روابط
درونی و بیرونی اقتصاد کشورند و ضمن کمک به ایجاد تعادلهای منطقهای  ،استفاده از موقعیت جغرافیایی و منطقهای کشور  ،استفاده
پایدار از منابع ،قابلیتها و حفظ محیطزیست ،امنیت مناطق داخلی از طریق مرزهای آبی را تضمین و در مجموع به عنوان نمادی از توسعه
یافتگی کشور ،عمل میکنند .در این راستا ،سواحل کشور به عنوان الگویی برای استفاده مناسب از توانهای محیطی ،حفظ و ارتقای مناظر
و چشماندازهای طبیعی و ذخایر ارزشمند اکولوژیکی ،قابلیتهای گردشگری و گذران اوقات فراغت برای مردم کشور و سایر کشورهای
منطقه در کنار استفاده پایدار از سایر قابلیتها و مزیتهای کشاورزی ،صنعتی ،خدماتی و فرهنگی ،در جهت تأمین نیازهای ملی و توسعه
صادرات عمل میکنند.وضعیت دمای منطقه نشان میدهد که در بیشتر سال در نوار ساحلی پدیده تبخیر رایج است و این تبخیرات به دلیل
نبود یک منبع منسجم مانندارتفاعات که بتواند دوباره با سرد شدن وارد سیکل هیدرولوژی منطقه شود از دسترس خارج میشوند .البته باید
این نکته را ذکر کرد که در سالهای  5555تا  5553دما روند باالیی داشته است اما این مقدار دمایی تا  5523مقدار  5درجه کاهش داشته
است اما چون بصورت میانگین ساالنه است مقدار باالیی را نشان میدهد .که در ایجاد عوامل ساحلی همراه بارش میتواند تاثیرگذار باشد تا
بسیاری از پروژهها در مناطق ساحلی پیشرفت و توسعه چندانی نداشته باشند .نتیجه تحقیق نشان می دهد که تغییرات دمایی ،بارش ،ارتفاع،
توپوگرافی ،شیب و جهت شیب ،لرزه خیزی و سایر پارامترهای جغرافیایی طبیعی جزیره قشم از مهمترین عوامل در پهنه بندی سواحل می
باشند.لذا با استفاده از تصاویر ماهوارهای و  google earthو بازدیدهای میدانی و ترکیب الیه های اطالعاتی ،قسمت شمالی جزیره موقعیت
بهتری از لحاظ شاخصهای ذکر شده دارا میباشد .بنابراین این قسمت با مساحت هزار هکتار به عنوان مکان مورد نظر مشخص می گردد.
منابع و مآخذ:
.2
.5

آزرم سا ،علی ،رزمخواه ،فرهاد (  :)2759پیش بینی موقعیت و نحوه تغییرات خط ساحلی در خلیج پزم ،مجله فیزیک و زمین و فضا ،دوره
. 95 – 75،59
حافظی مقدس ،ناصر و قائمقامیان ،محمدرضا( :)2755ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور،نشریه زمین
شناسی مهندسی ،شماره  ،2صص.297-625
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 .7حسین زاده،محمد مهدی .متولی ،صدرالدین .درفشی،خه بات.خاکپور،ایمان ( :)2796پهنه بندی منطقه ساحلی محمودآباد از طریق شاخص
آسیب پذیری سواحل،مجله مخاطرات محیط طبیعی ،سال پنجم ،شماره نهم ،صص52-75
 .2خوش رفتار،رضا (  :)2752تکامل ژئومورفولوژیکی دلتای سفیدرود ،پایان نامه دکتری جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
 .6شهرکی ،مریم ( :)2795رویکرد اکو سیستمی مدیریت گردشگری در مناطق ساحلی خلیج فارس بر اساس مدل تحلیل مدیریتی ،SWOT
ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس.
 .5فالح فرید ،شیال ،حسیبی ،علیرضا ،امین زاده ،بهناز ،دهداردرگاهی ،محمد ( :)2795ارایه اصول وراه کارهای طراحی جهت توسعه گردشگری
پایدار در مناطق ساحلی نمونه موردی سواحل کیاشهر ،اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار ،مرودشت ،صص .5-3
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