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 چکیده

 مناطق، محیطي زيست نظر روند، ازمي شماربه محیطي هایسیستم ترينحساس از ساحلي هایمحیط

 از اطالع داشتنبرخوردارند.  بااليي ارزش و اهمیت از مولد و حساس هایاکوسیستم بودن دارا دلیلبه ساحلي

کاربرد هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي  .کندمي فراواني کمك سواحل بهتر مديريت به ساحلي خط رفتار

، در ارزيابي تغییرات خط ساحلي شهرستان دير، با استفاده از تصاوير OIFتکنیك فاکتور شاخص مطلوبیت 

و MATLAB ®2013 و نرم افزارهای  2364و  6336های سال OLIو  TMماهواره لندست، سنجنده 

ArcGis 9.3 آب و خشکي، مقدار شاخص  برای تفکیكباشد. ابتدا ميOIF های باندی ی ترکیببرای کلیه

بر روی  9×9با نقاب  Sobelفیلتر باالگذر محاسبه گرديد و سپس  MATLAB®2013 مختلف در نرم افزار

های مختلف به طي دوره ArcGis 9.3سازی در محیط نرم افزاری لیات رقومي mتصاوير اعمال شد. سپس عم

گذاری( و هم )رسوب نتايج جابجايي خط ساحلي را هم به سمت دريا باال انجام گرفت.صورت دستي و با دقت 

 692/3گذاری و کیلومتر مربع رسوب 484/99در مجموع  دهد، که)فرسايش( نشان مي به سمت خشکي

ها، در سواحل شهرستان دير، به دلیل احداث اسکله 2364تا سال  6336از سال  کیلومتر مربع فرسايش

 ات انسان ساخت و عوامل طبیعي رخ داده است.تاسیس
 

 . Landsat ،OIFگذاری و فرسايش، شهرستان دير، خط ساحلي، رسوب ها: ید واژهکل
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 مقدمه. 1

به عنوان خط تماس بین زمین و  خط ساحلي

 بدنه آب در يك لحظه در زمان تعريف شده است

(Gens, 2010 وNaji and Tawfeeq, 2011.) 

اراضي حساسي هستند که از دو  ،مناطق ساحلي

سو تحت تاثیر اکولوژی دريا و خشکي قرار دارند. 

ها و آبزيان حساس، اين مناطق دارای زيستگاه

ای بوده و منابع معدني و تفرجگاهي قابل مالحظه

های معیشتي، پشتوانه بسیار مهمي برای فعالیت

 آيندنقل به شمار ميشیالت و صنايع حمل و 

(Oceansatlas, 2005.) مهم از ساحلي خطوط-

 تغییرات حال در همواره و اندزمیني عوارض ترين

 تغییرات اين هستند، مدت بلند و مدت کوتاه

 یواسطه به يا طبیعي عوامل اثر بر است ممکن

رصد (. دCracknell, 1999) شده باشند ايجاد بشر

امتداد مناطق ساحلي ر زيادی از جمعیت جهان د

تخريب  .(Ghosh et al., 2014) اندمتمرکز شده

مناطق ساحلي در حال حاضر به تدريج به عنوان 

مناطق عملکردی مواجه اختالالت طبیعي و 

انساني شدت يافته است از جمله افزايش سطح 

 آب اقیانوس، فرسايش ساحلي و رسوب و بهره

 .ه استبرداری بیش از حد از منابع شناخته شد

درصد از سواحل جهان فرسايش  43تقريبا 

در بسیاری از مناطق  .ساحلي را تجربه کرده است

ساحلي میزان فرسايش هشدار دهنده است و يك 

 Addo et) خطر جدی در نظر گرفته شده است

al, 2008های (. آگاهي از کیفیت اکوسیستم

های اخیر افزايش ساحلي در جهان طي سال

ريزی و برنامه .(Zhang, 2011)يافته است 

مديريت موثر مرحله آمادگي برای توسعه ساحلي 

 (.Kumar and Ghosh, 2012پايدار هستند)

تواند به درک توزيع فضايي از مانیتورينگ مي

بیني روند توسعه و خطرات فرسايش، پیش

حمايت از تحقیقات در فرسايش ساحلي و 

 Jayson-Quashigah) کمك کند اقدامات ضد آن

et al, 2013 .)به جهان نقاط اکثر در سواحل 

-جريان و امواج از ناشي رسوبي هاینهشت صورت

 خشکي و هوا و آب میان مشترک فصل در ها

 اراضي قبال در دفاعي نقشي و شوندمي ايجاد

(. Trenhaile, 1997)کنند مي ايفا ساحل پشت

 اخذ جهت موثر دور روشي از سنجش فناوری

فاقد  روش اين است. نیازمورد  هایداده

 باشدمي معمول و مکاني زماني هایمحدوديت

(Alesheikh et al, 2003استفاده .) هایداده از 

-مي هزينه و وقت در جوييصرفه باعث ایماهواره

 تصاوير از استفاده روش حاضر حال در شود.

 تريناقتصادی و جديدترين مثابة به ایماهواره

 هایروش آيد.مي حساب به دنیا در مطرح روش

 زياد، دقت و بودن ارزان بر عالوه دور از سنجش

 را سواحل یپیوسته مديريت و مشاهده امکان

 روزافزون افزايش موجب مزايا کنند. اينمي فراهم

 موقعیت تعیین در ایماهواره تصاوير از گیریبهره

 ,Chen and Rau) است شده دنیا در ساحلي خط

1998.) 

 جهت چندطیفي هایداده از مطلوب استفاده برای

 ترکیب بهترين تا است ارزيابي خط ساحلي، الزم

 باندی ترکیب بهترين انتخاب شود. مشخص باندی

 گیروقت و مشکل تصاوير چشمي مقايسه طريق از

 به نام رقومي توان از تکنیکيمي بنابراين است.

کرد. اين  استفاده 6(OIFمطلوب ) فاکتور شاخص

-منظور مورد استفاده قرار مي دو برای شاخص

 برای باندی ترکیب ترينمناسب تعیین گیرد: الف(

 ، ب(2(FCC) کاذب رنگي تصوير ايجاد بهترين

 رقومي بندیطبقه برای باندها ترينمناسب تعیین

(Sarmasti, 2013 تکنیك .)OIF کمي ارزيابي با 

و  کندمي ترراحت را انتخاب اين باندها، بین

به صورت  را، ممکن باند سه هر آماری محاسبات

R-G-B مي ارائه(دهدChavez et al, 2011) . 

                                                           
1 Optimum Index Factor 

2 False Color Composite 
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های ، همه نقشه6324تا سال  6834از سال 

تغییرات خط ساحلي از طريق برداشت زمیني 

، 6383تا  6324های تهیه شده است. طي سال

های هوايي منبعي ويژه برای تهیه نقشه عکس

رفتند. زياد بودن تعداد ميخط ساحلي به شمار 

ای، های هوايي حتي در مقیاس منطقهعکس

آوری، تصحیح، بر بودن جمعهزينه زياد، زمان

ها به نقشه و تحلیل، انتقال اطالعات از عکس

ها، از جمله سیاه و سفید بودن اين عکس

-های هوايي به های استفاده از عکسمحدوديت

(. با ورود Lillesand et al, 2014رود )شمار مي

های سنجش از دور و ای و تکنیكتصاوير ماهواره

سیستم اطالعات جغرافیايي به عرصه، اين 

ها با دقت خیلي باال، پوشش مکاني و پژوهش

های دقیق و قابل فهم و ... زماني زياد، خروجي

های اخیر مطالعات و شوند. در سالانجام مي

ط خصوص تغییرات خطو های زيادی درپژوهش

ساحلي و پیشروی و پسروی خلیج فارس، دريای 

ها پذيری سواحل آنعمان و دريای خزر و آسیب

 انجام شده است. 

Ahmadi., et al (2013)  به پايش تغییرات خط

 ساحلي شهرستان دير، با استفاده از تصاوير

ETM و  TM،ETMلندست، سنجنده  ماهواره
+
 

ها آنپرداختند.  2331 و 2333 ،6384 هایسال

 متر( جهت 9333های برابر )فاصله با نقطه 13 از

 ساحلي خط مکاني تغییرات تعیین و بررسي

 مطالعه استفاده کردند. تغییرات مورد منطقه

ای گونهبه نقطه 13 اين در ساحلي خط مکاني

 سال به 6384 سال از مطالعاتي محدوده که است

 پیشروی شاهد ،2331 به 2333 سال از و 2333

 محدوده کاهش و خشکي سمتبه  دريا آب

 و ترينکم. است بوده مواجه نقاط تمام در ساحلي

سال  از ساحلي خط جابجايي مقدار ترينبیش

 متر 2823 و 64 ترتیب به 2333 سال تا 6384

 2331 تا 2333 هایسال طي مقادير اين و بوده

 میانگین است، متر رسیده 2 و 833 به ترتیب به

 طي متر و 132 بررسي اول دوره در تغییرات اين

 است آمده دست به متر 698 دوم دوره

(Ahmadi, et al 2013). Naeimi Nazemabad., 

et al (2010)  در سواحل عسلويه با مقايسه بصری

و تصاوير  6333سال  TMافزاری تصوير و نرم

و  2334، 2332، 2333های سال IRSای ماهواره

و مشاهدات میداني، با استفاده از نرم  2331

، تغییرات خط Erdassو  ArcGISافزارهای 

های ژئومورفولوژيکي را ساحلي و تغییرات لندفرم

نتايج نشان داد که تغییرات در بخش  بدست آورد.

ساحلي منطقه عسلويه به صورت تخريب اشکال 

ی سیالبي و هارسوبي، شبیه دلتاها و دشت

ها و ايجاد باتالق گذاری به صورت دماغهرسوب

 باشد. مي

Ghosh et al., (2014)  با استفاده از تکنیك

 سنجش از راه دور و سیستم اطالعات جغرافیايي

(GIS و شاخص نرمال شده )MNDWI
، بر روی 6

های ماهواره لندست، سال  ETMو TMتصاوير 

لي به پايش خط ساح 2363و  2333، 6383

-در بنگالدش پرداختند. نتايج آن Hatiyaجزيره 

های ها نشان داد که فرسايش شديد در بخش

های شمالي و غربي جزيره بود، در حالي که بخش

 گذاریجنوبي و شرقي جزيره از طريق رسوب

با  Rosati., (1997)و  Krausاند. ايجاد شده

ها، مطالعه تغییر تدريجي ساحل در اثر موج شکن

ها و ساير عوارض در ساحل، به اين نتیجه اسکله

رسیدند که عدم تقارن در اشکال ساحلي، نتیجه 

های ساحلي است، وسازها و احداث سازهساخت

گذاری در ها باعث افزايش رسوبزيرا اين سازه

شوند. دست ميباالدست و فرسايش در پايین

Zhu., (2001) سنجنده هایداده کمك به-

 21 زماني یدوره يك به مربوطMSSو  TMهای

                                                           
1The Modified Normalized Difference 

Water Index 



 همکارانو رزمي                 ...شهرستان ساحلي خط تغییرات بررسي

4 
 

 الگوريتم از استفاده با ( و6349-6338)ساله 

 خط نوسانات عصبي، هایشبکه بندیطبقه

 را کشور چین در Pearlی رودخانه دلتای ساحلي

 نمود. بررسي

Makota et al., (2004) هایعکس از استفاده با 

 2332و  6332، 6386های سال به مربوط هوايي

 ترسیم ، بهGISتحلیلي  هایقابلیت کمك با و

 و پرداختند Kunduchiساحلي ساحل  خطوط

 به و تولید نموده را تغییر مختلف هایسپس نقشه

 با Chalabi et al., (2006) پرداختند. هاآن تفسیر

تصاوير ماهواره  و هوايي هایعکس از استفاده

IKONOS به سازی،سگمنت روش کمك به 

 برای آن تغییرات ینقشه و ساحلي خط استخراج

-منطقه ( برای2334-6331)ساله  98 یدوره يك

Kuala Terengganu اقدام مالزی کشور در 

تغییرات  اين تحلیل و تفسیر به نهايت در و نمودند

 با El-Asmar and White., (2002)پرداختند. 

-سال در که لندست ماهواره تصوير 9 از استفاده

 بودند، شده ثبت 6336 و 6384 و 6384 های

 نیل رود دلتاهای از يکي در ساحلي خط جابجايي

 Qaid and .کردند بررسي را مصر در

Basavarajappa., (2010) فاکتور تکنیك کاربرد 

ETMهای داده( OIF) مطلوبیت شاخص
ماهواره  +

 6حجه زمین شناسي نقشه تهیه در را 4لندست

 اين که گرفتند نتیجه و نمودند ارزيابي يمن

 نقشه تهیه برای مناسب ترکیب انتخاب در تکنیك

-مي مطالعه، کارآمد مورد منطقه شناسيزمین

 .باشد

داشتن اطالع از رفتار خط ساحلي به مديريت 

تر و احداث بهتر سواحل، طراحي صحیح

تر و نیز تعیین حاشیه تاسیسات ساحلي مناسب

کند. همچنین؛ امن ساحل کمك فراواني مي

اطالع از موقعیت گذشته، حال و آينده خط 

ساحلي و نحوه تغییرات آن از ملزومات مديريت 

                                                           
1 Hajjah 

بهینه سواحل است. هدف از انجام اين پژوهش 

در  OIFکاربرد فاکتور شاخص مطلوبیت بررسي 

TMتصاوير ماهواره لندست سنجنده 
برای  OLIو  

ارزيابي تغییرات خط ساحلي شهرستان دير و 

گذاری و فرسايش در طول آورد حجم رسوببر

تا سال  6336ساحل اين شهرستان، از سال 

 در ایماهواره تصاوير از استفاده و ارزيابي 2364

 باشد.ساحلي مي خطوط تغییرات تشخیص

 

 مواد و روش ها. 4

منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش سواحل 

( 6)شکل  شهرستان دير در شمال خلیج فارس

های استان شهرستان دير از شهرستانباشد. مي

 2/2424بوشهر در جنوب ايران است که با 

درصد مساحت استان بوشهر  8/63کیلومتر مربع 

 43را دارد و در محدوده مختصات جغرافیايي 

دقیقه طول  13درجه و  16دقیقه تا  44درجه و 

 28درجه و  23دقیقه تا  13درجه و  24شرقي و 

. اين است  گرفتهقرار دقیقه عرض شمالي 

ای ساحلي قرار دارد و شهرستان در منطقه جلگه

های زاگرس در شمال شرقي ادامه رشته کوه

 در منطقه وهوایشهرستان دير قرار دارد. آب

 ساحل، کنار در و مرطوب گرم سال ايام بیشتر

 .باشد مي ساحل از دورتر فواصلر د و خشك گرم

 ها بارندگي ساالنه متوسط و کم بارندگي میزان

 .باشد مي اسفند تا آذر هایماه در مترمیلي 261

کند  تنها رودخانه دايمي که از شهرستان عبور مي

شمالي شهرستان است که در مرز  رودخانه مند

ها فصلي  دير با دشتي جريان دارد. ديگر رودخانه

درجه  .هنگام بارندگي جريان دارند در بوده و

 44حداکثر میانگین دما  يرشهرستان د حرارت در

دمای ساالنه  میانگینگراد و کمترين درجه سانتي

و هیچگاه يخبندان در اين ناحیه  است  درجه 22

وا در اواخر دی و سردترين هگیرد. صورت نمي

 .در تیر و مرداد است هواترين اوايل بهمن و گرم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AF
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رطوبت در اين منطقه به لحاظ نزديکي به دريا 

و  %633مطلق  رطوبت که حداکثر است زياد

 Ahmadi) رسد مي %11متوسط میزان رطوبت به 

et al., 2013) .دلیل انتخاب شهرستان دير به-

که اين عنوان منطقه مورد پژوهش اين است 

شهرستان خط ساحلي طويلي با خلیج فارس دارد 

ای با شیب کم است، و سواحل اين منطقه ماسه

خوبي بر همین دلیل نوسانات سطح آب دريا به به

 باشد. روی اين سواحل قابل مشاهده مي

 

 
 دير شهرستان( موقعیت جغرافیايي 6شکل)

 

(، 2)شکل  برای ايجاد تصوير رنگي شهرستان دير

سنجنده ماهواره لندست  2361تصوير سال 

OLI،  ترکیب رنگياز RGB 753  که اين ترکیب

برای ايجاد تصوير  8رنگي در ماهواره لندست 

رود، استفاده رنگي با حذف اثرات جوی بکار مي

  گرديد.

از مهمترين و بهترين ابزارها در بررسي تغییرات 

قدرت خط ساحلي، تصاوير ماهواره لندست با 

با قدرت تفکیك  IRSمتر و  93تفکیك مکاني 

در اين پژوهش از تصاوير  باشد.متر مي 1و  1/22

های سال OLIو  TMماهواره لندست سنجنده 

استفاده گرديد. انتخاب اين  2364و  6336

های موجود و قابل تصاوير با توجه به داده

دسترس، از آرشیو تصاوير ماهواره لندست، انجام 

 گرفت.

 
( تصوير رنگي شهرستان دير، ماهواره 2شکل)

 2361، سال OLIلندست، سنجنده 

 

 افزارابتدا محدوده مورد مطالعه در نرم

2013®MATLAB ای جدا از تصاوير ماهواره

سنجنده  6336ای سال گرديد. تصوير ماهواره

TM  پیکسل و تصوير  9439×2116به ابعاد

 2913×9846به ابعاد  2364ای سال ماهواره

 ازای جدا گرديدند. پیکسل از تصوير ماهواره

 از رنگ هر اختصاص و مختلف باندی 9ترکیب 

 هر ( بهRGBآبي ) و سبز قرمز، اصلي رنگ سه

 تصوير در شود.مي ساخته کاذب رنگي تصوير باند،

 رنگ مادون قرمز، باند به قرمز رنگ کاذب، رنگي

 نسبت سبز باند به آبي رنگ و قرمز باند به سبز

 حداکثر که گیاهي پوشش نتیجه در شود.مي داده

 قرمز، رنگ به دارد، قرمز مادون باند در را بازتاب

 هایرنگ به لخت خاک و آبي رنگ به آب

 تصاوير اگر شود.مي ديده خاکستری -قهوهای

 شده تهیه صحیح و مناسب به طور کاذب رنگي

 قابلیت و ترکیب خوش حاصله تصوير باشند،

 انتخاب از هدف داشت. خواهد بااليي تفسیر

به  رنگي، تصاوير ساخت برای مناسب باندهای

 استفاده و کم ارزش هایداده رسانیدن حداقل
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 Alavipanah) باشدمي مفید اطالعات از حداکثر

et al., 2004). 

جهت يافتن تغییرات خط ساحلي ابتدا باندهايي 

که کمترين همبستگي را با يکديگر دارند برای 

بهتر نشان دادن مرز بین خشکي و دريا مشخص 

باندی با کمترين  9گرديد. برای تعیین ترکیبات 

همبستگي، از فرمول زير استفاده شد 

(Functionality Algorithm
6.) 

 ( 
 
)   

  

        
  

 و باندی ترکیب بهترين انتخاب جهت OIFمقادير 

 شود.مي تعیین هاآن اطالعات طبق بر بندیرتبه

 و کلي واريانس مقدار براساس شاخصاين 

در اين  است. متفاوت باندهای بین همبستگي

که از رابطه زير  OIFراستا با استفاده از فاکتور 

توان باندهايي را که مناسب آيد ميبدست مي

 (.Jensen., 2008) است استخراج نمود

    
∑   

 
   

∑        
 
   

 

 

 rjام،  kانحراف معیار باند  Skکه در رابطه باال 

مقدار ضريب همبستگي بین هر دو باند است. 

رابطه زير سه باند مورد نظر جهت بدست آوردن 

 تصوير رنگي را بدست مي دهد.

 
   

 
                       

|          |  |          |  |          |
 

 

بیشتر باشد،  OIFهرچه مقدار شاخص 

همبستگي بین باندها کمتر است در نتیجه 

اطالعات بیشتری در ترکیب به دست آمده از آن 

گیرد و مرز خشکي و باند، در اختیار ما قرار مي 9

 شود. دريا بهتر نشان داده مي

                                                           
 1 http://spatial-

analyst.net/ILWIS/htm/ilwisapp/optimum_inde

x_factor_functionality_algorithm.htm 

مناسب برای تفکیك  RGBپس از اينکه ترکیب 

مرز آب و خشکي که کمترين همبستگي را دارند، 

 از فیلتر باالگذر سوبل برای مشخص، مشخص شد

 مرز بین خشکي و آب استفاده گرديد.کردن 

 زير است: صورترابطه سوبل به 

 

         √      
                

                 
                           

      
ای است که در عملکرد اين فیلتر به گونه

در اطراف هر پیکسل اين نقاب  9×9همسايگي 

های تصوير در مقادير درجه خاکستری پیکسل

ضرب شده و مقادير بدست آمده با يکديگر جمع 

شده و در نهايت مقدار جديد برای پیکسل 

 آيد. سپس با ضرب آن در مربوطه بدست مي

 
 

ها )جهت بدست آوردن مقدار صحیح مشتق( آن

برای بدست آوردن مقدار شوند. با هم ترکیب مي

ها به محل پیکسل بعدی بعدی گراديان اين نقاب

شود. پس از شوند و روال قبل تکرار ميجابجا مي

اجرای روال فوق برای تمام نقاط تصوير، يك 

تصوير گراديان با همان ابعاد تصوير اولیه به دست 

 ®MATLABآيد. با استفاده از نرم افزار مي

بر روی  9×9با نقاب  Sobelفیلتر باالگذر  2013

 تصاوير اعمال گرديد. 



 6931، زمستان 4، شماره 61دوره    مجله علوم و فنون دريايي

7 
 

فلوچارت استخراج خط ساحلي از  (9شکل)

 ایتصاوير ماهواره

 

منظور افزايش وضوح کامل لبه مرز ساحلي، به 

افزار  سازی هیستوگرام با نرمعملیات يکسان

 ,.Raghebi Moghadam) متلب انجام گرفت

. در نهايت با استفاده از تصوير رنگي ايجاد (2013

 RGBشده که شامل سه باند رنگي به صورت 

حاصل گرديد.  TIFFباشد، خروجي با فرمت مي

ی ساحلي، در مرحله آخر به منظور استخراج لبه

 ArcGisسازی در محیط نرم افزار عملیات رقومي

های مختلف به صورت دستي و با طي دوره 9.3

رت گرفت. مراحل انجام پژوهش در دقت باال صو

 نشان داده شده است. 9شکل 

 

 . نتایج3

کاربرد تکنیك فاکتور در اين پژوهش به ارزيابي 

های ماهواره لندست، داده OIFشاخص مطلوبیت 

 2364و  6336های سال OLIو  TMسنجنده 

در ارزيابي تغییرات خط ساحلي شهرستان دير 

مهمترين عوارض خطوط ساحلي از پرداخته شد. 

-زمیني بوده که همواره در حال تغییرات کوتاه

مدت و بلندمدت هستند. اين تغییرات ممکن 

است بر اثر عوامل طبیعي يا به وسیله بشر ايجاد 

شده باشند. برای تعیین تعداد ترکیبات باندی با 

کمترين همبستگي مشخص شد که برای 

باندی و  9ترکیب  91باند،  4با  TMسنجنده 

باندی  9ترکیب  84باند،  3با  OLIرای سنجنده ب

با توجه به اينکه منطقه مورد مطالعه  وجود دارد.

ای شامل محیط ساحلي است و تصاوير ماهواره

 در تصاوير ماهوارهباشند، آبي و خشکي مي

ترين مقدار ، بیشOLIو  TMلندست، سنجنده 

OIF 611، ترکیب باندی RGB  و کمترين مقدار

OIF ، 694ترکیب باندی RGB  .شکل بدست آمد

، تصاوير مربوط به ترکیب رنگي که بیشترين 4

و درنتیجه کمترين همبستگي، برای  OIFمقدار 

تفکیك بهتر مرز آب و خشکي را دارد، بر روی 

  دهد.ای نشان ميتصاوير ماهواره

فیلتر نمودن عبارت است از دادن اجازه عبور يا 

های معیني است کانسجلوگیری کردن از عبور فر

که بتوان به کمك آن کیفیت تصوير را برای 

هدف خاصي بهبود بخشید. نتايج اعمال فیلتر 

ای در شکل يابي سوبل بر روی تصاوير ماهوارهلبه

رقومي سازی خط نشان داده شده است.  1

ساحلي بصورت دستي انجام گرفت و مرز ساحل 

 پیکسل به پیکسل و با دقت باال از تصاوير

عملیات رقومي  1ای جدا گرديد. شکل ماهواره

-سازی خط ساحلي شهرستان دير را نشان مي

دهد. در طول خط ساحلي اين شهرستان، فرآيند 

گذاری و فرسايش، باعث تخريب سواحل رسوب

 شود.مي
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( با RGB) ( اعمال ترکیب رنگي کاذب4شکل)

 OIFبیشترين مقدار 

 

 6336از سال نتايج حاصل از بررسي خط ساحلي 

، جابجايي خط ساحلي را هم به 2364تا سال 

سمت دريا)رسويگذاری( و هم به سمت 

( که از 4دهد)شکل خشکي)فرسايش( نشان مي

در سواحل شهرستان  2364تا سال  6336سال 

ها، تاسیسات انسان دير، به دلیل احداث اسکله

ساخت و عوامل طبیعي پیشروی بیشتر به سمت 

جابجايي خط ساحلي، از سال دريا بوده است. 

 484/99، در مجموع 2364تا سال  6336

کیلومترمربع  692/3گذاری و کیلومترمربع رسوب

 دهد.فرسايش را نشان مي
 

 
( تفکیك آب و خشکي با استفاده از فیلتر 1شکل)

 سوبل

 

 
( رقومي سازی خط ساحلي شهرستان 1شکل)

 دير 

 

 . بحث و نتیجه گیری2

ساحلي، امری مهم در توسعه پايدار و ايش ناحیه پ

حفاظت از محیط زيست آن است، جهت پايش 

های ساحلي استخراج خط ساحلي در زمان ناحیه
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 به ساحلي خطوطمختلف کاری اساسي است. 

 میان دهنده ارتباط و تالقي محل عنوان

اند تعريف شده دريا و خشکي بر حاکم فرآيندهای

(Cui and li., 2011.) 

 

 
گذاری خط ساحلي ( فرسايش و رسوب4شکل)

 شهرستان دير
 

های ای و عکسکه تصاوير ماهواره در صورتي

هوايي با اندازه کافي در دسترس باشند، روش 

سنجش از راه دور نسبت به روش عددی، روند 

تر تغییرات را در مقیاس مکاني وسیع بهتر و دقیق

 به دور از سنجش هایداده امروزه دهد.نشان مي

 و بررسي برای اطالعاتي منبع کارآمدترين عنوان

 جزرومدی، ساحلي، سطوح هایلندفرم تفسیر

 نظاير و آب ژرفای و عمق ساحلي، خطوط تغییرات

 (.Simon, 2010رود )مي شمار به آن

اراضي حساسي هستند که از دو  ،مناطق ساحلي

سو تحت تاثیر اکولوژی دريا و خشکي قرار دارند. 

تخريب مناطق ساحلي در حال حاضر به تدريج به 

عنوان مناطق عملکردی مواجه اختالالت طبیعي 

و انساني شدت يافته است از جمله افزايش سطح 

-آب اقیانوس، فرسايش ساحلي و رسوب و بهره

 .برداری بیش از حد از منابع، شناخته شده است

های ماهواره در اين پژوهش با استفاده از داده

و  6336های سال OLIو  TMسنجنده  لندست

به بررسي  OIFو فاکتور شاخص مطلوبیت  2364

تغییرات خط ساحلي شهرستان دير پرداخته شد. 

تواند در معرض فرسايش يا خط ساحلي مي

گذاری قرار گیرد يا در حال تعادل باقي رسوب

بماند. اگر تعادل برقرار باشد، معموال تعادل 

خط ساحل به طور دينامیکي است که در آن 

پیوسته در واکنش با بادها، امواج و جريانات 

گذاری در ساحل، باشد، همچنین رسوبمتغیر مي

 در زمان و مکان متغیر است. 

فرسايش در سواحل خلیج فارس به دلیل کاهش 

-ذخیره رسوبي الزم جهت ايجاد تعادل رخ مي

دهد. عدم تعادل در اين سواحل سبب شده است 

صب بیشتر خورها دچار جابجايي و که کانال و م

های تغییر در عرض و پهنا شود. حضور سازه

ها اند از جمله اسکلهساحلي که در دريا پیش رفته

ها، سبب شده است که جهت حرکت و موج شکن

ها شکنامواج تغییر کند و در قسمت پشتي موج

گذاری رخ دهد. در منطقه مورد فرآيند رسوب

بررسي عامل اصلي در مطالعه طي زمان مورد 

تغییرات خط ساحلي رسوبگذاری در ساحل و 

 باشد.تخريب نواحي ساحلي مي
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Abstract 

Coastal environments are considered the most sensitive system environments. In terms of 

environmental Coastal areas because of the sensitive and productive ecosystems have high 

importance and value. Having knowledge of the coastline’s behavior can help of the coastal 

better management. The aim of this study is to assessing the application of the OIF utility index 

factor in the assessment of coastline changes in Dayyer city, Using Landsat satellite images 

sensor TM and OLI 1991 and 2014 and the software are 2013®MATLAB and ArcGis 9.3. For 

the separation of land and water, OIF index value for all different band combinations in the 

application MATLAB® 2013 was calculated and then high-pass Sobel filter with 3 × 3 masks 

was applied to the images. Then digitization process during different periods in application 

environments ArcGis 9.3 was done manually and with high precision. The results of the survey 

the coastline from 1991 to 2014 show moving the coastline to the sea side (sedimentation) and 

landward (erosion), Which totals 33/784 square kilometers sedimentation and 9/132 square 

kilometers erosion shows from 1991 to 2014, in Dayyer city occurred because of the 

construction of piers, installations manmade and natural factors. 
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Fig. 1 Geographical location of Dayyer city 
Fig. 2 Color image of Dayyer city, Landsat satellite, OLI sensor, 2015 

Fig. 3 Flowchart Extracting Coastline from Satellite Images 

Fig. 4 Apply color composite (RGB) with the greatest amount of OIF 

Fig. 5 Land and water separation filter using Sobel 

Fig. 6 Digitization of coastline of Dayyer city 

Fig. 7 Erosion and sedimentation coastline of Dayyer city 
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