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 Introduction: Oil pollution is an important environmental issue that can destroy marine and 

coastal ecosystems. The purpose of this study was to rank the coastal strip of Gilan province in 

terms of sensitivity to oil spills. First, the main criteria affecting oil spills on the coast were 

identified.  

Materials & Methods: Required data through field studies and surveillance by GPS device, 

topographic maps of 1.25000, maps of protected areas, satellite images, data of Industry, Mining 

and Trade Organization and etc. were collected. After mapping for each criterion, they were 

standardized by fuzzy method and combined using WLC method. 
Result:  The results showed that for low, medium and high degrees of sensitivity, 14, 36 and 

50% of the coastline are involved, respectively. The high sensitivity is mostly related to the 

eastern part of the coast, which is located along the rivers. Low sensitivity is also located on the 

seafront on granular to medium sandy beaches. In order to validate the WLC method, the 

longitudinal profile of the shore was prepared based on the sensitivity to oil spills. The position 

of the peaks of the longitudinal profile of the coast in terms of sensitivity to oil spills was 

extracted and with field studies, the criteria affecting the sensitivity of the coast at each point 

were investigated.  

Conclusion: The results showed that the error of the WLC method is less than 5% and in other 

words, this method can be trusted with 95% confidence. 
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های نفتی با استفاده از بندی نوار ساحلی استان گیالن از نظر حساسیت به ریزشرتبه

 گیری چند معیاره مکانیروش تصمیم

 
 

 1، سیدعلی جوزی2آزادمسعود ترابی، *1طهرانی، مهناز میرزا ابراهیم1صدیقه جهانگیری

 
 
 ، ایران، تهراندانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران شمال، یایی، گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون در  1
 واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانفیزیك دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی،  گروه  2

 چکیده  کلمات کلیدی
 های نفتیریزش
 گیالن

 حساسیت محیط زیستی
WLC 

 

هدف از این  یب کند.های دریایی و ساحلی را تخرتواند اکوسیستمزیستی است که می آلودگی نفتی یک مسئله مهم محیط مقدمه: 

 .های نفتی بودبندی نوار ساحلی استان گیالن از نظر حساسیت به ریزشپژوهش رتبه

سازمان  25000/1ی های توپوگراف، نقشهGPSهای مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و برداشت توسط دستگاه داده ها:مواد و روش

عدن های سازمان صنعت، مای، دادههای مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست، تصاویر ماهوارهبرداری کشور، نقشهنقشه

ردید و با گ ازیا با روش فهدن آنکر معیار، اقدام به استاندارد سازی برای هرگردید. بعد از نقشه آوریگیالن و غیره جمع و تجارت استان

 تلفیق شدند.  WLCگیری از روش بهره

احلی درگیر است. درجه سدرصد از نوار  50و  36، 14ترتیب نتایج نشان داد برای درجات کم، متوسط و زیاد حساسیت به نتایج:

اسیت اند. درجه حسفتهرجاری قرار گ هایمصبی رودخانه حاشیه نواحی باشد که درشرقی ساحل می تر مربوط به بخشحساسیت باال بیش

پروفیل طولی ساحل بر  WLCسنجی روش منظور صحتریز تا متوسط قرار دارند. بهکم نیز در حاشیه دریا بر روی سواحل شنی دانه

های نفتی ه ریزشاسیت بهای نفتی تهیه شد. موقعیت نقاط اوج پروفیل طولی ساحل از نظر میزان حساساس میزان حساسیت به ریزش

 رفت. گتخراج گردید و با مطالعات میدانی، معیارهای موثر بر حساسیت ساحل در هر نقطه مورد بررسی قرار اس

توان به این روش درصد می 95عبارتی با اطمینان باشد و بهدرصد می 5تر از کم WLCنتایج نشان داد خطای روش  گیری و بحث:نتیجه

 اعتماد نمود.
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 قدمهم
مختصات  دریا با و بوم خشکیدو زیست القیت محل ساحلی منطقه

ص جغرافیایی مشخ انتقالی ناحیه یک هک است مستقل فیزیکی و زیستی

مناطق ساحلی نواحی پویایی  (.1391)فاطمی و همکاران،  سازدرا می

حال تحت در عین که با آب و اتمسفر هستند از عملکرد متقابل زمین

و  Fattalانسانی قرار دارند ) تأثیر تغییرات دائم طبیعی و دستکاری

ها و آبزیان حساس، این مناطق دارای زیستگاه (.2010همکاران، 

بوده و پشتوانه بسیار مهمی  مالحظه قابل منابع معدنی و تفرجگاهی

شمار های معیشتی شیالت و صنایع حمل و نقل بهبرای فعالیت

برداری باال از بهره دلیل(. امروزه به1397راد، آیند )صائب و کرمیمی

منابع دریایی و در مقابل افزایش ورود مواد آالینده به محیط زیست 

شده است.  کاسته دریایی هایپاالیی اکوسیستمتوان خود دریا از میزان

منابع ملی سبب نابودی  الفبر ات الوهزیست دریایی ع آلودگی محیط

)ستاری و  نیست پذیرهایی از آبزیان گشته که جبران آن امکان گونه

های دریایی کننده اکوسیستمعوامل مهم و آلوده (. از1399همکاران، 

 گذارد، نشت نفت ناشی از که تأثیرات منفی زیادی برجای می

ها و دریاها، های غول پیکر در طی حمل و نقل در اقیانوسکشنفت

های نفتی کف دریاها و سکوهای نفتی مستقر در شکستگی لوله

آلودگی نفتی یک  (.2007و همکاران،  Vethamonyباشد )ها میدریا

های دریایی و تواند اکوسیستمزیستی است که میمهم محیط مسئله

ساحلی را تخریب کند. این یک واقعیت علمی اثبات شده است که 

های مرجانی، پستانداران تواند تأثیرات عمیقی بر صخرهنفت می نشت

رندگان، گیاهان دریایی و خطوط ساحلی بگذارد دریایی، ماهیان، پ

(Fox  ،؛2016و همکاران Stienen ،2017 اولین نشت نفت دریایی .)

رخ  TW Lowsonهنگام غرق شدن تانکر  1907قابل توجه در سال 

تن نفت خام را در سواحل انگلستان آزاد کرد  7400داد که 

(Mapelli  ،به2017و همکاران .)ظم و سریع به منظور پاسخگویی من

ساحلی و ابزارهای مدیریت  هایمحیط وقایعی انسان باید دانش چنین

 ارزیابی (.2011 همکاران، و Smith) آورد دستهب را پیشگیری و

در ایالت  1970حساسیت سواحل به رخدادهای نشت نفت در دهه 

 دلیل توسعهو به (Hayes ،1978و  Gundlach) آمریکا آغاز شد متحده

(، GIS: Systems Information Geographic) جغرافیایی اطالعات سیستم

 )sensing Remote :RS) دور از سنجش و تکنیک چندمتغیره هایتحلیل

و همکاران،  Lorenzoهای گذشته نمود پیدا کرد )به سرعت در دهه

(. محققین بسیاری به این 2009و همکاران،  Azevedoet ؛2007

حساسیت سواحل به  بندیند و ارزیابی و رتبهاضرورت عملی پی برده

 ( نقشه2016و همکاران ) Kankara اند.نشت نفت را به انجام رسانده

نفت را در امتداد  خطر نشت سازی حساسیت محیط زیستی و ارزیابی

هند به انجام رساندند. ایشان برای ارزیابی خطر  Chennaiساحل 

و  Rustandiبهره گرفتند.  GISسازی در محیط نشت نفت از مدل

اندونزی به  Sumatera( در سواحل جنوبی استان 2020همکاران )

عنوان استراتژی پیشگیری در حساسیت محیط زیستی به تهیه نقشه

شاخص حساسیت  ایشان با استفاده از پرداختند. نفت نشت آلودگی برابر

فضایی  یلتحل و (ESI: Index Sensitivity Environmentalزیستی)محیط

 Abouحساسیت دست یافتند.  نهایی به نقشه GISافزار محیط نرم در

Samra زیستی( شاخص حساسیت محیط2020) و همکاران (ESI را )

کارگیری بهبرای ارزیابی خط ساحل نیل در برابر نشت احتمالی نفت 

نمودند. زیرا دلتای نیل به کانال سوئز بسیار نزدیک است و یکی از 

و  Hernawanی اصلی حمل و نقل نفت در جهان است. مسیرها

Risdianto (2020)  برای مدیریت نشت احتمالی نفت در بلوک تولید

 ESIاندونزی از شاخص  Kalimantanنفت و گاز استان مرکزی 

های تحقیق از طریق پیمایش میدانی و تصاویر استفاده نمودند. داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار  GISدست آمد و در محیط های بماهواره

هایی مبنی بر های اخیر منابع خبری مختلف گزارشدر سال گرفت.

اند وجود آلودگی نفتی در نوار ساحلی استان گیالن را ارائه نموده

های (. با توجه به جهت ساعتگرد جریان1396)سپهر و همکاران، 

ال سطحی در خزر جنوبی و در عین حال حرکت عمومی آب از شم

شرقی به سمت شمال )علیزاده، غربی به سواحل جنوب و از جنوب

های نفتی کشور (، بنابراین بدیهی است که آلودگی میدان1383

آذربایجان تحت تأثیر جهت جریان آب به سمت سواحل گیالن نفوذ 

بندی نوار ساحلی ش درصدد است رتبهروی این پژوهنماید. از این

های نفتی را با استفاده از یت به ریزشاستان گیالن از نظر حساس

 گیری چند معیاره مکانی به انجام برساند.روش تصمیم

  

 مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه نوار ساحلی استان : منطقه مورد مطالعه       

آستارا تا چابکسر  کیلومتر از 271خزر به طول  جنوب دریای در گیالن

عرض شمالی  و 464731تا  314173طول شرقی  که در بین باشدمی

 UTM (Universalبر حسب سیستم  4256905تا  4090712

Transverse Mercator)  (.1است )شکل قرار گرفته 

در ابتدا با مطالعه منابع علمی معیارهای اصلی روش تحقیق: 

شدند. عوامل مورد های نفتی در ساحل شناسایی موثر بر ریزش

ساحلی، جهت شیب خط ساحلی،  مواد خط عبارتند از: جنس استفاده

 های اقتصادی.شیب خط ساحلی، اکوسیستم، سکونتگاه و مشخصه

هر  های نفتی برایبرای تعیین درجات حساسیت ساحل به ریزش

سازی برای این منظور نقشهشد. به گیریبهره 1معیار، از جدول 
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هندسی و توصیفی استانداردهای  مورد نیاز با رعایت هایالیه معیارها،

مبنا های مکانافزارهای قابل قبول در محیط نرمو تطبیق با فرمت

تهیه و به محیط پایگاه  Google Earthو  ArcGIS ،ENVIشامل 

 داده زمینی وارد شدند.
 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعهنقشه   :1شکل 

 ESIختلف متغیرهای مورد استفاده در ارزیابی طبقات م :1جدول 

 

افزار نرمکردن معیارها از روش فازی در محیط جهت استاندارد 

TerrSet توابع مورد استفاده را نشان  2گیری گردید. جدول بهره

منظور تعیین ها و اهدافی که بهسازیدهد. در بسیاری از مدلمی

در سیستم اطالعات جغرافیایی انجام  بندیسطوح حساس و پهنه

 عنوانها بر روی یکدیگر بهگیرد عملیات انطباق یا قرار دادن الیهمی

گزینی مناطق مورد نظر صورت یکی از مراحل اصلی در مکان

های اطالعاتی الزم پوشانی الیهپذیرد. با توجه به نوع هدف در هممی

ها میزان و ضریب اهمیت هر الیه نسبت به سایر الیهکه بهاست 

ها ضریب اهمیت هر الیه توجه شود تا در هنگام جمع نمودن الیه

معیارها از روش  برای تعیین وزنداده شود.  مشخص و ترتیب اثر

( Analytical Hierarchy process :AHPتحلیل سلسله مراتبی )

 تعدادیمنظور (. بدین1394گیری گردید )باقری و همکاران، بهره

 توزیع شدآلودگی  متخصصین محیط زیست در حوزهبین  پرسشنامه

های پرسشنامه دسیهن میانگیننظر گرفتن ضریب ناسازگاری، با در و

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تکمیل شده
 

 هاتوابع فازی مورد استفاده برای معیار :2جدول 

 معیار نوع الیه نوع تابع فازی نام تابع
Linear جنس مواد خط ساحلی کیفی باینری 
Linear جهت شیب خط ساحلی کیفی باینری 
Small شیب خط ساحلی )درصد( کمّی کاهشی 
Linear اکوسیستم کیفی باینری 
Linear سکونتگاه کیفی باینری 
Linear های اقتصادیمشخصه کیفی باینری 

 

 :WLCروش ترکیب خطی وزنی )ها بهسپس تلفیق الیه

Weighted Linear Combiationترین ( انجام شد. این روش از رایج

کنیک گیری چند معیاره مکانی است. به این تها در تصمیمروش

( SAW: Simple Additive Weighting) پذیرجمع دهیوزن ساده روش

 های نفتیمیزان حساسیت به ریزش
 متغیر

 کم متوسط زیاد
 جنس مواد خط ساحلی ایصخره رسوبات خوب های انسان ساختشنی، سازه

SE-NW W-E NE-SW جهت شیب خط ساحلی 
 شیب خط ساحلی )درصد( > 10 10-5 < 5

 اکوسیستم سواحل بایر های نمکالقبات ها، مناطق حفاظت شدهتاالب
 سکونتگاه خالی روستاها ها، مناطق باستانیشهرها، استراحتگاه

 های اقتصادیمشخصه بدون استفاده اقتصادی مناطق بالقوه برای فعالیت اقتصادی بنادر، مناطق صید ماهی، مناطق صنعتی، مزرعه
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شود. این روش براساس نیز گفته می( Scoring) و روش امتیازدهی

(. تصمیم 1390)عرفانی و همکاران،  وزنی استوار است میانگین مفهوم

هایی به گیرنده مستقیماً بر مبنای اهمیت نسبی هر معیار، وزن

هر گزینه  برای (Final Suitability) نهایی مقدار قابلیت دهد.می معیارها

 (:Eastman ،1995دست آمد )هب 1از طریق رابطه 

                                                    :1 رابطه

Sمیزان قابلیت = ،wiوزن هر معیار = ،xiده هر = ارزش استاندارد ش

ده ش= ارزش استاندارد cj، است دهنده عالمت ضرب= نشانΠ، معیار

 هر محدودیت است.

ا ای است که در مرحله بعد بنقشه WLCحاصل استفاده از تابع 

اسیت نظر حس ساحلی از بندی نواررتبه نهایی بندی مقادیر، نقشهطبقه

برای تهیه نقشه حساسیت  آید.دست میههای نفتی ببه ریزش

 های مناطق حفاظت شدهقشههای نفتی از ناکوسیستم به ریزش

های میدانی توسط دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست، برداشت

GPS استفاده 2020مربوط به سال  8ی لندست و تصاویر ماهواره 

های نفتی ها به ریزشحساسیت سکونتگاه منظور تهیه نقشهبه شد.

 تر تقسیماتدف توسط که مناطق سیاسی های مرزابتدا براساس نقشه در

هی نقاط سکونتگا شده است، اقدام به تعیین کشور تهیه وزارت سیاسی

ز و کدگذاری آن گردید. سپس مناطق تفرجی و استراحتگاهی نیز ا

 و شدروی تصاویر ماهواره و تکمیل توسط مطالعات میدانی مشخص 

 دستهب نفتی هایریزش به هاسکونتگاه حساسیت نهایت نقشه فاکتور در

 هایمیزان حساسیت فاکتور فعالیت برای دستیابی به نقشهآمد. 

ن، های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالاقتصادی از داده

های مربوط به اداره کل شیالت، اداره کل بنادر و دریانوردی و داده

 گیری گردید.بهره 8لندست  تصاویر ماهواره

 

 نتایج
نس مواد خط ساحلی از نظر برای تهیه نقشه طبقات مختلف ج

 GPSهای نفتی از مطالعات میدانی و برداشت توسط دستگاه ریزش

ها و کددهی به نقاط طبق جدول شد. بعد از اتمام برداشت گیریبهره

اولیه  انجام شد و نقشه ArcGISافزار نقاط در محیط نرم، فراخوان 1

یه گردید های نفتی تهحساسیت جنس مواد خط ساحلی به ریزش

های شیب و جهت شیب خط ساحلی از نقشه (. برای تهیه2)شکل 

برداری کشور استفاده  سازمان نقشه 25000/1های توپوگرافی نقشه

های مذکور مدل رقومی ارتفاع ساخته شد و شد. در ابتدا از نقشه

 گردید. در مرحله شیب از آن استخراج های شیب و جهتسپس نقشه

بندی انجام شد و به طبقات مورد نظر عدد کالسه 1دول بعد طبق ج

های حساسیت نقشه ترتیببه 7الی  3 هایشکل گرفت. تعلق حساسیت

دهند. های نفتی نشان میساحلی را به ریزش شیب خط و جهت شیب

افزار منظور استاندارد کردن معیارها از روش فازی در محیط نرمبه

TerrSet معیارها را  های فازینقشه 13الی  8ای هاستفاه شد. شکل

دست آمده برای هر معیار ههای ببعد از اعمال وزن دهند.نشان می

های نقشه( به انجام ها )پیکسلگزینه تعیین قابلیت نهایی (،3)جدول 

دهد. سپس ها را نشان مینقشه میزان قابلیت گزینه 14رسید. شکل 

نظر حساسیت  از ساحلی نوار بندیرتبه نهایی قشهن مقادیر، بندیبا طبقه

  (.15آمد )شکل دست ههای نفتی ببه ریزش
 

 
به   : نقشه میزان حساسیت جنس مواد خط ساحلی2شکل 

 های نفتیریزش
 

 
 ی به : نقشه میزان حساسیت جهت شیب خط ساحل3شکل 

 های نفتیریزش
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 های نفتی: نقشه میزان حساسیت اکوسیستم به ریزش5شکل  های نفتی: نقشه میزان حساسیت شیب خط ساحلی به ریزش4شکل 

  

  
 های نفتیهای اقتصادی به ریزش: نقشه میزان حساسیت فعالیت7شکل  های نفتینقشه میزان حساسیت سکونتگاه به ریزش :6شکل 

  

 های نفتینتایج مربوط به وزن دهی معیارهای موثر بر ریزش :3جدول 
 ردیف معیار وزن
 1 جنس مواد خط ساحلی 227/0
 2 جهت شیب خط ساحلی 107/0
 3 حلیشیب خط سا 114/0
 4 اکوسیستم 184/0
 5 سکونتگاه 217/0
 6 های اقتصادیمشخصه 151/0

 09/0ضریب نا سازگاری: 
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 های نفتیب خط ساحلی به ریزش: نقشه فازی میزان حساسیت جهت شی9شکل  های نفتیبه ریزش  : نقشه فازی میزان حساسیت جنس مواد خط ساحلی8شکل 

  

  

 های نفتی: نقشه فازی میزان حساسیت اکوسیستم به ریزش11شکل  های نفتی: نقشه فازی میزان حساسیت شیب خط ساحلی به ریزش10شکل 

  
 سهم نقاط مختلف نوار ساحلی گیالن از طبقات مختلف حساسیت درصد

طولی  پروفیل 16شکل  منعکس شده است. 4های نفتی در جدول به ریزش

ن های نفتی نشاساحل استان گیالن را بر اساس میزان حساسیت به ریزش

 دهد.می

 
 

های درصد طبقات حساسیت نوار ساحلی استان گیالن به ریزش: 4جدول 

 نفتی

 درجه حساسیت درصد (کیلومترطول معادل )

 کم 14 94/37

 متوسط 36 56/97

  زیاد 50 5/135
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 های نفتیه ریزشهای اقتصادی ب: نقشه فازی میزان حساسیت فعالیت13شکل  های نفتی: نقشه فازی میزان حساسیت سکونتگاه به ریزش12شکل 

  

  
 های نفتی: نقشه رتبه بندی نوار ساحلی از نظر حساسیت به ریزش15شکل  های نفتیها از نظر حساسیت به ریزش: نقشه میزان قابلیت گزینه14شکل 
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 بحث
براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در پروفیل طولی نقاط اوج 

منظور دارند. به جاری قرار هایمصبی رودخانه نواحی حاشیه نمودار در

ها قابلیت گزینه میزان نقشه آوردن دستهدر ب WLC روش سنجیصحت

 Global Mapperافزار های نفتی، توسط نرمحساسیت به ریزش نظر از

موقعیت نقاط اوج پروفیل طولی ساحل از نظر میزان حساسیت به 

های نفتی استخراج گردید و با مطالعات میدانی، معیارهای ریزش

موثر بر حساسیت ساحل در هر نقطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 

عبارتی باشد و بهدرصد می 5ر از تکم WLCنشان داد خطای روش 

چنین هم توان به این روش اعتماد نمود.درصد می 95با اطمینان 

درصد از نوار ساحلی استان گیالن دارای  50نتایج نهایی داد که 

باشد. سپهر و همکاران های نفتی میحساسیت زیاد نسبت به ریزش

ن گیالن به عدد در پژوهشی بر روی نوار ساحلی شرقی استا (1396)

حساسیت باال رسیدند. در مورد این اختالف  درصد برای طبقه 19

 NOAA (National Oceanic and Atmospheric روش از ایشان گفت باید

Administration )شاخص  برای محاسبهESI گیری نمودند که بهره

که پژوهش ایشان حاضر اختالف دارد. ضمن این نظر با پژوهش از این

مثل موقعیت  مواردی مدت است، لذا در این بوده 1393 مربوط به سال

های اقتصادی در نوار ساحل تغییراتی داشته مکانی و یا نوع فعالیت

و همکاران  Hernawanاست. نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیق 

حساس، حساسیت کم، سو است. ایشان برای مناطق غیر( هم2020)

درصد را  7/40و  6/14، 9/31، 8/12اعداد  ترتیبمتوسط و زیاد به

مجاور بلوک نفت و  دهد ساحل رودخانهدست آوردند که نشان میهب

تری بیش درصد گیالن نوار ساحلی همانند کالیمانتان اندونزی استان گاز

را به طبقه حساسیت باال نسبت به طبقات کم و متوسط اختصاص 

حساسیت در پژوهش تعیین ، (1394)نوروزی و همکاران دهد. می

محیط نوار ساحلی شهرستان بابلسر بر اساس شاخص محیط زیستی 

درصد سواحل دارای حساسیت پایین،  44 نشان دادند که  زیستی

درصد سواحل دارای  25درصد سواحل با حساسیت متوسط و  31

 همکاران و احمدیخواجوی پژوهش در چنینهم باشند.می باال حساسیت

را حساسیت فیزیکی نوار ساحلی شهرستان محمودآباد ( که 1393)

سواحل با  ،بررسی نمودندمحیط زیستی براساس شاخص حساسیت 

ترین درصد کرانه ساحلی را از بیش درصد، 68حساسیت متوسط با 

های بعدی سواحل با لحاظ طول به خود اختصاص دادند و در رده

درصد  3با زیاد  درصد و سواحل با حساسیت 29حساسیت کم با 

در پژوهش حاضر نقاط با حساسیت کم و متوسط در  .قرار گرفتند

نواحی مصبی  دریا و نقاط با حساسیت زیاد در حاشیه حاشیه

که نواحی مصبی با توجه به این ،اندجاری شناسایی شده هایرودخانه

که از لحاظ فیزیکی و جنس بستر علت اینهای جاری بهرودخانه

تری زمان بیش داری و ماندگاری آلودگی نفتی را در مدتهتوانایی نگ

تر است، در صورت سازی و بازسازی آن پاییندارد و سرعت پاک

های نفتی و نشت نفت و سرایت آن به این نواحی دچار بروز آلودگی

. قابل ذکر است نقاط با حساسیت کم در شوندباالترین آسیب می

نی دانه ریز تا متوسط قرار گرفتند. دریا بر روی سواحل ش حاشیه

 
 های نفتی: پروفیل طولی ساحل بر اساس میزان حساسیت به ریزش16شکل 
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این نوع ساحل نسبت به نشت نفت با توجه به اندازه ذرات آن 

پایین نسبت به نشت نفت  و بنابراین دارای حساسیت نفوذناپذیر است

تری باشد و در صورت بروز آلودگی نفتی این ساحل آسیب کممی

( 1396همکاران )سپهر و  بخش از نتایج با نتایج پژوهش بیند. اینمی

سو است. ایشان نیز عنوان کردند در بخش شرقی سواحل گیالن، هم

باشد. ریز میمناطق با حساسیت پایین مربوط به سواحل شنی دانه

( نیز در پژوهش تعیین حساسیت محیط 1391فاطمی و همکاران )

زیستی نوار ساحلی شهرستان تنکابن بر اثر ریزش احتمالی نفت 

های با حساسیت باال منحصراً نواحی مصبی را ه رتبهنشان دادند ک

ترین ریز تا متوسط کمشوند و در مقابل سواحل شنی دانهشامل می

به این معنی که در صورت بروز حوادث  ،حساسیت را دارا هستند

های فصلی متناوب و از دلیل وجود طوفاننشت نفت، این مناطق به

نفوذپذیری پایین جنس ساحل  جابجایی کم رسوبات و طرفی سرعت

سازی طبیعی و با تر و قابلیت پاکاز حساسیت محیط زیستی کم

باشند که این نتایج با نتایج پژوهش تر برخوردار میسرعت بیش

 خوانی دارد. حاضر هم

ساحل در  درصد از کرانه 50جا که در پژوهش حاضر از آن

بت دارد و این عدد نسهای نفتی قرار طبقه حساسیت زیاد به ریزش

 درصد در 28( )1392به نتایج محققینی مثل حبیبی و همکاران )

درصد در  10( )1397راد )حساسیت باال( و صائب و کرمی طبقه

 وحساسیت باال( بسیار باال و قابل توجه است و شکنندگی  طبقه

های نفتی ضرورت حساسیت باالی ساحل گیالن نسبت به ریزش

های ها و طرحریزیها و برنامهگذاریرا در سیاستتوجه ویژه 

 پذیری این مناطقپتانسیل آسیب دلیلدهد. بهای نشان میتوسعه

 دوینتری در جهت تدر هنگام بروز خطرات انتشار نفت، اهتمام بیش

روز ت براهکارهای الزم در مدیریت بحران مورد نیاز است، تا در صور

 ین میزان آسیب در این نقاط ساحلی حساسترهرگونه سانحه، کم

 وارد شود.
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