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1ـ دانشجوی دکتری رشته شئومورفولوشی /مدیریت محیطی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
 2ـ دانشیار گروه شئومورفولوشی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی
3ـ استاد گروه شئومورفولوشی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
 4ـ دانشیار گروه شئومورفولوشی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی

چکیذُ:
سَاحل هاسِای یا دریاکٌارّا ،حذٍد  40درصذ از خطَط ساحلی جْاى را تِ خَد اختصاظ هیدٌّذ ٍ عوَها ضاهل
ًْطتِّای ًاپیَستِای از ضي ٍ گراٍل در هٌطقِ ساحلیاًذ .ایي سَاحل عوَها در حاضیِ زهیيّای پست تطکیل
هیضًَذ ٍ از اّویت تاالیی ترخَردارًذ .اهرٍزُ ،تیص از ًیوی از جوعیت جْاى در هٌاطق ساحلی زًذگی هیکٌٌذ ٍ
تسیاری از هردم ًیس ّوَارُ از ساحل تازدیذ هیًوایٌذ .در ایراى ًیس ،رٍدخاًِّا ٍ ساهاًِّای ساحلی یکی از هْوتریي
عَاهل در تعییي هحل ضْرّا ،ضثکِ حولًٍقل ،فعالیتّای تازرگاًی ،گردضگری ،کطاٍرزی ٍ تَسعِ هٌاطق صٌعتی
هیتاضٌذ ٍ از تراکن جوعیتی تاالیی ترخَردارًذ .هٌطقِ هَرد پصٍّص از لحاظ هَقعیت ریاضی در راستای پٌْای
جغرافیایی ´´ 36° 18´ 55تا ´´ 36° 44´ 00ضوالی ٍ در راستای درازای جغرافیایی ´´ 51° 30´ 00تا ´´52° 45´ 00
خاٍری تا هساحت  2068/57کیلَهترهرتع قرار گرفتِ استّ .ذف ایي پصٍّص طثقِتٌذی هَرفَلَشیکی هٌطقِ ساحلی
ًَضْر تا تاتلسر تِ رٍش ضپارد هیتاضذ .در ایي راستا از ًقطِّای تَپَگرافی ،زهیيضٌاسی ،کارتریزهیي ،تصاٍیر
هاَّارُای  IRS ٍ Landsatدر هحیط ساهاًِ اطالعات جغرافیایی ٍ ًیس چٌذیي تار تازدیذ هیذاًی استفادُ ضذُ است.
یافتِّای پصٍّص ًطاًگر ایي هطلة است کِ از هیاى کالضّای طثقِتٌذی ضذُ تِ رٍش ضپاردٍ ،احذّای دضتّای
آترفتی ،دضتّای داهٌِای ،زهیيّای پست ٍ دضتّای سیالتی ٍ رٍدخاًِای تِ ترتیة تا هساحت 11/85 ،16/7 ،42/8
ٍ  9/6درصذ ،تسرگتریي ٍاحذّای ساحلی هٌطقِ هَرد پصٍّص را تطکیل هیدٌّذ.
ٍاشگاى کلیذی :شئَهَرفَلَشی ساحلی ،رٍش طثقِتٌذی ضپارد ،دریای کاسپیيًَ ،ضْر ،تاتلسر.

هقذهِ:
ّایزضیاییٍؾاحلیاظزیطتاظزاوٌَىواضتطیّایهسٌَؿٍهْویزاقسٍِتطایؾاوٌیيحاقیِایآىّوَاضُ


هحیظ
حائعاّویرفطاٍاىتَزُاًس،تِعَضیوِ زضعَ لزاضید،تكطتِؾَاحلٍتِزثـآى،اؾىاىٍزوطوعخوقیرزض
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حاقیِهطظی(ؾَاحل)ٍزضیازَخْیضٍظافعٍىزاقسِاؾر(ثطٍزی1381،؛.)5یىیاظظیثازطیيًَؿؾَاحلوِ
تطایتؿیاضیاظفقالیسْایگطزقگطیٍزفطیحیهَضززَخِاًؿاًْاٍالـقسُاؾرؾَاحلهاؾِای1یازضیاوٌاضّای
زضنساظذغَطؾاحلیخْاىضاتِذَزاذسهالهیزٌّس ٍفوَهاقاهل

هاؾِایّؿسٌس.زضیاوٌاضّاحسٍز 40
ًْكسِّای ًاخیَؾسِای اظ قي ٍ گطاٍل زض هٌغمِ ؾاحلیاًس (تیطز2008 ،2؛  .)133ایي ؾَاحل فوَها زض حاقیِ

ظهیيّایخؿرزكىیلهیقًَسٍاظهٌاعكؾاحلیهْنتازطاونخوقیسیتاالتكواضهیآیٌس.اهطٍظُ،تیفاظًیوی

اظخوقیرخْاىزضهٌاعكؾاحلیظًسگیهیوٌٌسٍ،تؿیاضیاظهطزمًیعّوَاضُاظؾاحلتاظزیسهیًوایٌس(تیطز،
ضٍزذاًِّاٍؾاهاًِّای ؾاحلییىیاظهْوسطیيفَاهلزضزقییيهحلقْطّا،قثىِ

2008؛ّ.)1وچٌیيزضایطاى،
هیتاقٌس (لٌَازی ٍ ّوىاضاى،
فقالیرّای تاظضگاًی ،گطزقگطی ،وكاٍضظی ٍ زَؾقِ هٌاعك نٌقسی  

لًٍمل ،
حو 
2008؛.)947تٌاتطایيتازَخِتِزطاونخوقیسیتاالزضایيهٌاعك،اّویرقٌاؾایی،عثمِتٌسیٍهسیطیریىداضچِ
ایيهٌاعكتوٌؾَضاؾسفازُتْیٌٍِانَلیزطّطچِتیكسطا یيهحیغْاتیفاظخیفًوایاىهیقَز.ایيهَضَؿ
تطایوكَضهاًیعوِزضزضیایواؾدیي،وطاًِّایًؿثسازضاظیآًْنتازطاونًؿثیخوقیسیتاالزاضز،ههساقهی
یاتس.خْرزَؾقِخایساضهٌاعكؾاحلیٍحفؼ،احیاءٍزَؾقِهٌاتـآبٍذان،ایدازاقسغالٍزَؾقِفقالیسْای
وك اٍضظی،قیالزیٍخْاًگطزیزضایيهٌاعكالظماؾرّوِذهَنیاذعثیقیآىقٌاؾاییٍاعالفاذتِزؾر
آهسُعثمِتٌسیٍ خطزاظـقًَس.ضٍقي اؾروِزضؾایِقٌاذر ایيذهَنیاذ ،تْسطیياتعاضخْرهسیطیر

تْیٌِهٌاعكؾاحلیفطاّنآهسٍُاظٍاضزآهسىذؿاضاذًاقیاظووثَزآهاضٍاعالفاذتِعطحْاٍخطٍغُّای
اخطاییٍ  زحمیمازیایيهٌاعكخلَگیطیذَاّسقس(وطهیذاًیىیٍّوىاضاى1383،؛وطهیذاًیىیٍهقهَهی،
1384؛ضاّیٍّوىاضاى1384،؛لسضزی .)1385،تٌاتطایيیىیاظضاُّایزؾسیاتیتِچٌیيهْویعثمِتٌسیًوَزى
یىداضچِ ایٌگًَِ هٌاعك هی تاقس .اظ ایي ضٍ ،غئَهَفَلَغیؿرّا تایس اعویٌاى ًوایٌس وِ ّط گًَِ هساذلِ زض
تطزاضیهَفمیرآهیعاظؾیؿسن هٌدطقَزًِ،

تِعَضیوِتِتْطُ
ؾیؿسنّایلٌسفطهْا تاهالحؾاذالظم زٌؾین قًَس  

ایٌىِ تافث فطٍؾایی ٍ زرطیة 3آى گطزز (ثطٍزی ٍ هٌهَضی1392 ،؛  .)89تسیي هٌؾَض اظ هیاى ضٍـ ّایی وِ
زاوٌَىتطایعثمِتٌسیؾَاحلاضایِقسُ،ضٍـقداضزضاوِیىیاظهقطٍفسطیيضٍقْازضایيظهیٌِاؾرضاتطای
عثمِتٌسیؾَاحلاؾساىهاظًسضاىاظًَقْطزاتاتلؿطوِّسفایيخػٍّفهیتاقس،گعیٌفًوَزین .
وطهیذاًیىیٍّوىاضاى()1382زضلالةیهعطحخػٍّكیولیِذهَنیاذهٌاعكؾاحلیوكَضضااظلثیل
ذهَنیاذ ّیسضٍزیٌاهیىی ،ظهیي قٌاؾی ،ذهَنیاذ اللیوی ،واضتطی ظهیيٍ ،یػگیْای ذان قٌاؾی ٍ  ...ضا
گطزآٍضیٍایياعالفاذضاتافٌَاى"تاًهاعالفاذؾاحلیایطاى"تِنَضذیهًطمافعاضواهدیَزطیاضائًِوَزُ
اؾرّ،و چٌیيًاهثطزگاىزض ایيخػٍّفؾَاحلاؾساىذَظؾساىضاتاتْطُگیطیاظزازُّایهاَّاضُایٍتِ
ضٍـقداضزتِفٌَاىهسلیتطایزوامؾَاحلایطاىعثمِتٌسیًوَزُاًس.ضاّیٍّوىاضاى()1384ٍ1383توٌؾَض
قٌاؾایی ٍ عثمِ تٌسی ًوَزى ؾَاحل اؾساى تَقْط ،ولیِ ذهَنیاذ هٌاعك ؾاحلی ایي اؾساى ضا اظ لثیل
- Beaches
- Bird
- Degradation
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ذهَنیاذّیسضٍزیٌاهیىی،ذهَنیاذظهیيقٌاؾی،ذهَنیاذذانقٌاؾیٍواضتطیاضاضیؾاحلیًَ،ؿٍ
زقسازؾاظُّایحفاؽسیاخطاقسُزضؾَاحلٍزیگطفقالیسْایفوطاًیؾاحلیخوـآٍضیًوَزٍُؾَاحلضاتِ
گًَِ ای هٌاؾة تِ ضٍـ قداضز هَضز عثمِ ت ٌسی لطاض زازُ اًسّ .وچٌیي ًاهثطزگاى خْر زؾسیاتی تِ یافسِ ّای
خػٍّفاظزهاٍیطهاَّاضُایاؾسفازًُوَزٍُزضخایاىًمكِخلیگًَیاظؾَاحلهٌغمِضااضایًِوَزُاًس.یافسِّای
ایيخػٍّفًكاىهیزّسوِؾَاحلاؾساىتَقْطاظخٌؽیىٌَاذسیتطذَضزاضًیؿسٌس.ایيفاهلتافثقسُاؾر
زاقطایظٍیػُایزضًماطهرسلفاؾساىتَقْطخسیسآیس.تِعَضیوِترفافؾنؾاحلزضاؾساىذهَنااظ
قْطتَقْطتِؾَیقوالغطبزاآذطیيهطظقوالی،تِقىلخؿرٍهاؾِاییاگلیٍتًِسضذنرطُای
اؾر .وطهیذاًیىیٍهقهَهی()1384تاتىاضگیطیزهاٍیطهاَّاضُایزضهحیظؾاهاًِاعالفاذخغطافیاییٍ
ؾٌدفاظزٍضٍتاظزیسّاینحطاییؾَاحلاؾساىؾیؿساىٍتلَچؿساىضاوِاظوطاًِّایووسطقٌاذسِقسُزض
تیيوطاًِّایوكَضهیتاقسضاتِضٍـقداضزعثمِتٌسیًوَزُاًس .لٌَازیٍّوىاضاى()1384تِهٌؾَضزْیِ
ًمكِ لٌسفطهْ ا ٍ خعض ٍ هس ؾاحل قْطؾساى تَقْط زض هحسٍزُ لاًًَوٌس ؾاحلی اظ اتعاضّای ؾَزهٌسی ّوچَى
ٍ GIS, RS & GPSتِنَضذزلفیمیاظزىٌیه ّایعثمِتٌسیزهاٍیطهاَّاضُایاؾسفازًُوَزُاًس .لسضزی
() 1385زضخػٍّكیٍ،یػگیؾَاحلاؾساىگیالىضاتااؾسفازُاظزهاٍیطهاَّاضُای هَضزتطضؾیلطاضزازٍُزض
خایاىؾَاحل ایي اؾساى ضا تِ ضٍـقداضزعثمِ تٌسیًوَزُ اؾر .حؿیي ظازُ ٍ ّوىاضاى ( )1387تا اؾسفازُ اظ
زهاٍیطهاَّاضُایً،مكِّایزَخَگطافیٍتطضؾیّایهیساًیتِقٌاؾاییاقىالغئَهَضفَلَغیىیؾَاحلآؾساضا
خطزاذسِ ٍ ایي هٌغمِ ضا تِ  ضٍـ قداضز عثمِ تٌسی ًوَزُ اًسّ .سف انلی خػٍّف آًْا قٌاؾایی اقىال
غئَهَضفَلَغیههٌغمًٍِمففطآیٌسّایهرسلفزضایدازآىتَزُاؾر.ذساترفٍّوىاضاى()1387هحیظّای
ضؾَتیؾاحلیضاتااؾسفازُاظزلفیكضٍقْایضلَهیٍچكویتطایؾَاحلاؾساىذَظؾساىزفىیهٍعثمِتٌسی
ًوَزًس.آًْازضایيخػٍّفتااؾسفازُاظزهاٍیط) ETM+ (2000)ٍ TM (1988السامتِقٌاؾایی،زفىیهٍ
زهیظازٍُّوىاضاى()2006تااؾسفازُ
خٌِْتٌسیهحیظّایضؾَتیؾَاحلٍآًالیعآىزضهحیظ GISخطزاذسٌس  .
اظزهاٍیطهاَّاضُای(ٍ)Aster 2001تطاؾاؼضٍـقداضز تِعثمِتٌسیهٌاتـظهیيزضهٌغمِؾاحلیهیٌاب
خطزاذسٌس.آًْاتااؾسفازُاظزىٌیىْایخطزاظـزهاٍیطهاَّاضُایٍزفؿیطچكوی،لٌسفطهْایؾاحلیضاقٌاؾاییٍ
)السامتِعثمِتٌسیًوَزُاًسً.سایحخػٍّفآًْاًكاىزازوِزقرّای

تااؾسفازُاظالگَضیسنذَقِای(IsoData

آتطفسی ،هرطٍط ّای آتطفسی ٍ زلساّا تعضگسطیي ٍاحسّای ؾاحلی زض ایي هٌغمِ هی تاقس .قاّطذی ٍ ّوىاضاى
( ) 1390زض خػٍّكی السام تِ عثمِ تٌسی وطزى ؾَاحل چاتْاض تا اؾسفازُ اظ ضٍقْای ّیسضٍزیٌاهیىی ٍ ضٍقْای
زدطتی(قطذٍهؿلیٌه)ًوَزُاًس.یافسِّایایيخػٍّفًكاىهی زّسوِحالرؾاحلزضتیكسطهاّْایؾال،
ؾسهاؾِایخعضیٍزضتقضیهاُّا،فطاخطاوٌااؾر .لٌَازیٍهٌهَضی(ٍ)1392هٌهَضی()1392زضخػٍّكی

تطایًرؿسیيتاضزضوكَضاظضٍـخسیسذظَّقوٌسؾاحلیتِهٌؾَضعثمِتٌسیهَضفَلَغیىیهٌاعكؾاحلی
وطاًِ ّایًَقْط زا تاتلؿط  زض اؾساى هاظًسضاى اؾسفازًُوَزُ اًسً .اهثطزگاى تطاؾاؼ ضٍـ ذظ َّقوٌس ؾاحلی
وطاًِ ّای هٌغمِ هَضز خػٍّف ضا زض خٌح والؼ هَضفَلَغیىی گًَاگَى عثمِ تٌسی ًوَزًسّ .وچٌیي لٌَازی،
هٌهَضیٍحیسضی() 1392زضخػٍّكیزیگطخیطاهَىزْیًِمكِهَضفَلَغیىیذظَّقوٌسؾاحلیتطایوطاًِ
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ّایقوالیٍخٌَتیوكَضخطزاذسٌسٍتازَخِتِاّویرٍهؿایلهَخَززضؾَاحلوكَضتطلعٍمزْیِآىتطای
وطاًِّایوكَضایطاىزاویسٍضظیسُاًس.یواًی،لسیویًٍَحِگط()1392تااؾسفازُاظزهاٍیطهاَّاضُلٌسؾر
ؾطیؾٌدٌسُ ETMزضیهتاظُتیؿرٍّكرؾالِتِ تطضؾیزغییطاذظهاًیذظؾاحلیقطقزٌگِّطهعاظ
عطیكزحلیلآهاضیًیوطخّایهسؿاٍیالثقسخطزاذسٌس.خػٍّفًاهثطزگاىًكاىهیزّسوِتیكسطیيزغییطاذزض
هَضفَلَغیخیىاىّایهاؾِایٍزضهحسٍزُذَضّاٍزّاًِضٍزذاًِّاتَزُاؾر .
تكطاظزیطتاظزاوٌَىؾیؿسوْایگًَا گَىضاتوٌؾَضؾازگیزضهغالقٍِتطضؾیآًْاعثمِتٌسیًوَزُاؾر،چطاوِ
ؾیؿسوْایگًَاگَىفطاضٍیتكطزضتیكسطهَاضزخیچیسُهیتاقٌسٍتاایيواضتطاحسیهیزَاىتازَخِتِّسف
واضتِهغالقٍِتطضؾیؾیؿسنهَضزًؾطخطزاذر.ؾیؿسوْایؾاحلیًیعاظایيلافسُهؿسثٌی ًیؿسٌس(هٌهَضی،
1392؛  .)95ؾیؿسن ّای ؾاحلی اظ حؿاؼ زطیي ٍ تا اّویر زطیي هٌاعك ضٍی وطُ ظهیي للوساز هی قًَس.
ذَقثرساًِوكَضایطاىًیعزضهٌاعكقوالیٍخٌَتیذَززاضایؾَاحلچكوگیطیٍگؿسطزُایتاٍیػگیّای
واهالهسفاٍزیاؾروِّطیهواضوطزّاًٍمفّایهرسلف یضازضؾطًَقروكَضایفاهیًوایٌس.اهاهساؾفاًِزض

خیزذالرّایقساتساضٍتقضاتسٍىتطًاهِضیعیاًؿاى-وِتطضٍیفطایٌسّایعثیقیایٌگًَِهٌاعكًیعزاثیطگصاض
تَزُاؾر  -هؿایلٍهكىالذفطاٍاًیزضهٌاعكؾاحلیوكَضٍتَیػُوطاًِّایخٌَتیزضیایواؾدیيتازطاون
خوقیسیتاالیذَزضٍیزازُاؾروِلعٍمزَخِتِخػٍّفّایگًَاگًَیفلویزضایيهٌاعكحؿاؼٍقىٌٌسُ
ضاتیكسطًوایاىهیؾاظز.زاوٌَىضٍـّایگًَاگًَیتطایقٌاؾاییٍتطضؾیهٌاعكؾاحلیزَؾقِیافسِاًستِ
ّایهسقسزی اظ

َز.اظایيضٍ،زاوٌَىعثمِ 
تٌسی

تٌسی ًو
گًَِایوِؾَاحلضاتِضٍقْایهرسلفهیزَاىعثمِ 

ؾَاحلاضائِقسُاؾروِّطیهاظافسثاضٍاّویرٍیػُایتطذَضزاضًس(لٌَازی،هٌهَضی،حیسضی.)1392،زض
ایيخػٍّفًیعتازَخِتِاّویروطاًِّایقوالیوكَضزضاؾساىهاظًسضاىٍتِهٌؾَضقٌاؾاییٍعثمِتٌسی
هَضفَلَغ یىیایيهٌاعكاظضٍـهَضفَلَغیىیقداضزاؾسفازُقس.زضٍالـ،زضایيخػٍّفزضخیآىّؿسینزا
هٌاعكهَضفَلَغیىیهٌغمِضاقٌاؾاییٍخْرتىاضگیطیزضتطًاهِّایهسیطیسیهٌغمِهقطفیًوایین.اًسؾاضآىهی
ضٍز،یافسِّایایيخػٍّفوِهثسٌیتطٍیػگیّایعثیقیٍهَضفَلَغیىیهٌغمِهیتاقستسَاًسزضضاؾسایتطًاهِ
ضیعی،هسیطیرانَلیٍفلویًٍیعزَؾقِخایساضهٌغمِتِواضآیس .

هَقعیت جغرافیایی هٌطقِ هَرد پصٍّص:
هٌغمِهَضزخػٍّفزضایيًَقساض،هٌاعكؾاحلیاؾساىهاظًسضاىاظًَقْطزاتاتلؿطضازضتطهیگیطز.اینيهٌغمنِاظ

لحاػهَلقیرضیاضیزضضاؾسایخٌْنایخغطافینایی´´36°18´55زنا´´36°44´00قنوالیاظذنظاؾنسَاٍزض
ضاؾسایزضاظایخغطافیایی´´51°30´00زنا´´52°45´00ذناٍضیاظًیونطٍظگطیٌنَی ،تناهؿناحسیزضحنسٍز
ویلَهسطهطتـتركیاظؾَاحلخٌَتیزضیایواؾدیيضاقاهلهیقَز(قىل.)1

2068/57
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قىل:1هَلقیرخغطافیاییهٌغمِهَضزخػٍّفزضؾغحاؾساىٍوكَض 

ٍیصگیّای کلی طثیعی هٌطقِ هَرد پصٍّص:
زضیایواؾدیياظتمایایزضیاّایلسیویاؾروِزضگصضزٍضاًْایهرسلفظهیيقٌاؾیزحَالذقسیسییافسِزا
ؾطاًدام تسًثال حطواذ ظهیي ؾاذسی خایاى زٍضاى ؾَم اؾسمالل ٍ هَلقیر وًٌَی ضا تسؾر آٍضزُ اؾر (فالیی
عالماًی1390،؛.) 326زضٍالـزضیایواؾدیيتِفٌَاىتعضگسطیيحَضِآتیهحهَضزضذكىیاظظهاىخلیَؾي
هیاًی(ضیٌَلسظٍّوىاضاى1996،؛) 170تٍِؾیلِضقسِوَّْایلفماظزضتاذسط،الثطظزضخٌَب،ودِزاكزضخٌَب
اٍضیٍنحطاییگؿسطزُزضترف ّایقوالیٍذاٍضیزضتطگطفسِقسُاؾر(ٍٍضٍخیف1986،؛الّیداًی،

ذ
،تًِملاظقاُوطهیٍّوىاضاى1387،؛ .)41

1997
 فلَمهطتَطتِظهیيٍاظخولِغئَهَضفَلَغیزضاضزثاطتاگصضظهاىزضحالزغییطٍزحَلّؿسٌس(همیویٍ
هحوَزی1383،؛،) 7اظایيضٍ،زضخیزغییطاذنَضذگطفسِزضعیزٍضاىچْاضمزضهٌغمِؾاحلیهَضزخػٍّف
چیٌِقٌاؾیخَاًیزاقسِتاقس،تِگًَِایوِؾغحزوامهٌغمِ
تافثقسُزاایيترفاظوطاًِّایزضیایواؾدیي 

ّازفاٍذضؾَتگصاضیزضهحیظّای


).ایيًْكسِ
قٌاؾیوَازطًطیخَقیسُقسُاًس (قىل2

زَؾظٍاحسّایچیٌِ
ؾاذسیٍآبٍَّایی


تطاثطزغییطاذظهیي
زضیاییٍذكىیضاوِتسًثالخیكطٍیّا ٍخؿطٍیّایزضیایواؾدیي
ًوایاىهیؾاظًس.زضایيهیاى،اًثاقسِّای

(خساضیفیَضیٍّوىاضاى1383،؛)103زضگصقسِنَضذگطفسِ ضا 
زقرؾاحلیزضهٌغمِهَضز خػٍّفزمطیثاًعزیهتِ 1/2هؿاحرولهٌغمِضاتِذَزاذسهالزازٍُتیكسطزض

تاتلؿطزضضاؾسایوطاًِّایزضیایواؾدیياًثاقسِقسُاًسٍخٌْایلاتلزَخْیًیع

فانلِتیيقْطّایًَضزاتاتل-
زاضًس .هؿاحر ایي اًثاقسِّا حسٍز  1004/15ویلَهسطهطتـ هی تاقس وِ  48/29زضنس اظ هؿاحر ایي هٌغمِ ضا
خَقفهیزّس.اظزیگطٍاحسّایزیگطچكوگیطهٌغمِهیزَاىتِضؾَتاذزضیاییاقاضًُوَزوِتغَضلاتل

29

ضٌاسایی ٍ طثقِتٌذی هَرفَلَشیکی هٌاطق ساحلی جٌَب دریای کاسپیي...

زَخْیزضزٍترفتاذسطیٍخٌَبذاٍضیگؿسطـیافسِاًس.ایيٍاحسحسٍز 20/7ویلَهسطهطتـاظهؿاحر
هٌغمِضاتِذَزاذسهالزازُاؾر .هْوسطیيگ ؿلیوِاظهٌغمِگصضهیًوایسگؿلهقطٍفتِذعضیاهاظًسضاى
هیتاقس.ایيگؿلزَؾظیاؾیٌیٍتطتطیاىتِایياؾاهیًاهگصاضیقسُاؾر.اّویرایيگؿلتِذاعطؾطاؾطی
تَزىآىزضهٌغمِقوالیوكَضاؾر.ایيگؿلاظًَؿهقىَؼتعضيظاٍیِتَزُ،قیةآىتِؾورخٌَبهی
تاقسٍاظذاٍض(گطگاى)زاتاذسط(الّیداى)ازاهِیافسِاؾر .
وطاًِّایزضیایواؾدیيزضایطاىحسٍز 673ویلَهسطزضاظازاضًس(فالییعالماًی1390،؛ٍ)6قثیًِقلاؾة،
 
ترفخٌَتیزضیاضافطاگطفسِاؾر.خلگِ ؾاحلی هٌغمِ هَضزخػٍّفحاقیِتاضیه خٌَبزضیایواؾدیيضا
ّایزضیاازاهِهییاتس.ؾغحّوَاض


ّایقوالیالثطظقطٍؿقسٍُزاوطاًِ

قَزوِتالفانلِخؽاظخایىَُ
قاهلهی
تٌسیّای ؾاذسواًی ایطاى،
ٍ یىٌَاذر تا قیة تؿیاض هالیناظ ٍیػگیْای آى تكواض هیآیس .ایي هٌغمِ ،زض زمؿین 
خٌْایذكىیْااظزاهٌِّای

ضقرهیتاقس(فالییعالماًی1390،؛.)325

خعییاظالثطظقوالییقٌیٍاحسگطگاى-
قیةضقسِوَّْایالثطظزازضیایواؾدیيواّفهییاتسٍزضحالحاضطحسٍز26هسطخاییيزطاظزطاظهسَؾظ


ون
زضیاّایآظازلطاضزاضز(تیطز2010،؛ .)861


قىلً:2مكِظهیيقٌاؾیهٌغمِهَضزخػٍّف 
لاینقْط .
ؾاظهاىظهیيقٌاؾیوكَضقاهلًَ:قْطًَ،ض،آهل،تاتلٍ 

هاذصً:مكِّایظهیيقٌاؾی1:100000

 خطاوٌسگی ذان ،خَقف گیاّی ٍ حیاذ اًؿاًی ٍ خاًَضی زضایطاى تِقسذ زحر زاثیط خطاوٌسگیوَّْا ٍ
ٍظـتازّایهطعَبهیتاقس.زٌْاخایایطاىوِاظذانغٌیٍحانلریعٍخٌگلاًثَُخَقیسُقسُزاهٌِّای
قوالیالثطظٍذاٍضیزالفٍظهیٌْایٍالـتیيایيوَّْازاوطاًِّایزضیایواؾدیيهیتاقٌس(فالییعالماًی،
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1390؛.) 12خلگِّایزضیایواؾدیيٍزاهٌِّایهكطفتِآىاظتاضـفطاٍاى(تیي600-2000هیلیوسط)زمطیثازض
زوامعَلؾال،ضعَترز ایویٍزهایهالینتاًَؾاىونضٍظاًٍِؾاالًِتطذَضزاضاؾرّ.ویيفَاهلهَخة
خیسایفذانهٌاؾةٍؾطقاضاظهَازآلیٍخَقفگیاّیخیَؾسٍِهوسسٍهكسولتطخٌگلْایاًثًَُ،یوِاًثٍَُ
چوٌعاضّای ؾطؾثع زایوی ٍ خٌْاٍض زض ایي ًاحیِ قسُ اؾر (ّواى) .تغَضی وِ حسٍز  %68ول ذاوْای اؾساى
هاظًسضاىضاخٌگلْاٍهٌاعكؾطؾثعخَقاًسُاؾر(ذسیَی1385،؛.) 26زضایياؾساىؾطؾثعهیزَاىاظخٌگلْای
اًثَُزازهزضذسْایاؾسدیضاهكاّسًوَز.ذَاؾسگاُخَقفگیاّیایياؾساىوِتِخَقفّیطواًیهكَْضاؾر
تؿیاضلسیویتَزٍُهسقلكتِزٍضاىؾَم ظهیيقٌاؾیهیتاقس.تیكسطیيواضتطیظهیيزضًَاضؾاحلیهٌغمِهَضز
خػٍّف ،هسقلك تِ ترف ّای هؿىًَی یا تِ گفسِ تْسط هٌاعك قْطی ٍ ضٍؾسایی زض لالة ؾاذر هدسوـ ّای
هؿىًَی،الاهسگاّْایزفطیحی -گطزقگطییاٍیالّایهسقسزهیتاقس.زمطیثاهٌغمِهَضزخػٍّفاظًؾطخوقیسی
ًعزیهتِحالراقثاؿاؾر،زٌْازضخاّاییوِخٌگلیاظهیٌْایوكاٍضظیاظًَؿآتیٍخَززاضزخلَیخیكطٍی
اًؿاىهسوسىضاگطفسِاؾر.ظهیٌْایوكاٍضظیهٌغمِوالاظًَؿآتیتَزُ،خٌگلْاًیعاظًَؿاًثَُهیتاقٌس .
دادُّا ٍ رٍشّا:
الف :دادُّا:
وساتراًِای ،آظهایكگاّی ،زحلیلی ٍ تاظزیسّای هیساًی نَضذ گطفسِ اؾر .زازُ ّا ٍ

ایي خػٍّف تا ضٍقْای 
اتعاضّایانلیتىاضضفسِزضایيخػٍّفتوٌؾَضعثمِ تٌسیًوَزىهٌغمِهَضزخػٍّفوِّسفانلیایيًَقساض

ً،مكِّای

ّایظهیيقٌاؾی1/250000ٍ1/100000


ً،مكِ
ضازكىیلهیزّس،قاهلً:مكِّایزَخَگطافی1/50000

ؾٌدٌسُّای  IRS ٍ ETM+ & TMهطتَط تِ

ّایضلَهی ،زهاٍیط هاَّاضُ  Landsatؾطی 
واضتطیظهیي ،زازُ 

ّایفضاییٍزطؾینًمكِّا


توٌؾَضزدعیٍِزحلیل
هٌغمِهَضزخػٍّفٍؾاهاًِاعالفاذخغطافیایی()ArcGIS
هیتاقس .
ب :رٍشضٌاسی:
عثمِتٌسی
تٌسی ًوَز،اظایيضٍزاوٌَىضٍـّایگًَاگًَی تطای 
زَاىعثمِ 


ضٍقْایهرسلفهی
ؾَاحلضاتِ
وِّطیهاظافسثاضٍاّویرٍیػُایتطذَضزاضًس.

لٌسفطهْایهَضفَلَغیىی ؾغحیهٌاعكؾاحلیاضائِقسُاؾر 
تطای هثال ،هی زَاى تِ عثمِتٌسی غئَزىسًَیىی ظئَؼ  ،)1888( 1عثمِتٌسی غًسیىی خاًؿَى ،)1919( 2عثمِتٌسی
)،عثمِتٌسی

)،عثمِتٌسی ٍالٌسیي1952( 6

)،عثمِتٌسیقداضز1977( 5

)،عثمِتٌسیوٍَاضزیي1979( 4

وَزَى1952( 3
تٌسیْاتطحؿةتِواضگیطیفاوسَضّاٍفَاهل هرسلفیهاًٌسهاّیرؾاحل


ٍ...اقاضًُوَز.ایيگًَِعثمِ
زیَیؽ 7
1

- Suess, 1888
- Johnson, 1919
3
- Cotton, 1952
4
- Cowardian, 1979
5
- Shepard, 1973
6
- Valentin, 1952
7
- Davies
2
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گیطی ؾاحل
(زَنیفی) ،ههطف اًطغی ،قواضـ زقساز زضاضیؽ ذظ وطاًِ ،ظهیيؾاذر ٍ چگًَگی قىل 
(غًسیىی)ٍ،یػگیْایغئَهَضفَلَغیىی  ٍیاٍیػگیْایزیگطلطاضزاقسِاؾر(فالییعالماًی1372،؛ .)31اظهیاى

تٌسیّا،ضٍـقداضزتطایؾَاحلهٌغمِهَضزخػٍّف گعیٌف قسُاؾر وِزضازاهِتغَضذالنِقطح
عثمِ 
ایي 
زازُذَاّسقس .

طثقِ تٌذی ضپارد:
قداضزعثمِتٌسیذَزضازضؾال 1973اضایِزاز(قداضزٍ.) 1977،یزضعثمِتٌسیذَزاظؾَاحل،هٌكاءزكىیل

ؾَاحلزَؾظفطایٌسّایذكىییازضیاییضاهقیاضانلیعثمِتٌسیلطاضزازُاؾر.زضایيعثمِتٌسیفطایٌسّای
ز ضیاییهْوسطیيفاهلزضزكىیلؾَاحلزضًؾطگطفسِقسُاؾر.عثمِتٌسیقداضزیهعثمِتٌسییىداضچِهی
هیوٌس.ؾَاحلاٍلیِوِ
زمؿین  

تاقس .قداضززضعثمِتٌسیذَزً ،رؿرؾَاحلضاتِزٍگطٍُولیاٍلیٍِثاًَیِ
زضخیفطایٌسّایذكىی زكىیل

ایي ؾَاحلً،رؿر 
گیطیآًْازذالرًساقسِاًستلىِ 


فطایٌسّایزضیاییزضقىل
ؾاذسِقسُاًسٍ.ی

زضیایی 

ٍضقسُاًسٍؾَاحلثاًَیِوٍِؾیلِفطایٌسّایاهَخَزاذ 


قسٍُؾدؽزضآبغَعِ
ّایوَچىسطعثمِتٌسیوطزُاؾر :


ّاضاتِنَضذظیطتِزؾسِ
ؾدؽّطوساماظایي 
زؾسِ

الف) سَاحل اٍلیِ ،سَاحلی ّستٌذ کِ تذٍى دخالت فرایٌذّای دریایی ضکل گرفتِاًذ ٍ ضاهل اًَاع زیر
هیتاضذ:
 ؾَاحلی وِ تط اثط فطؾایف ؾایكی قىل گطفسِاًس ٍ ؾدؽ تِ ظیط آبفطٍضفسِاًسوِ ذَزهیزَاًٌس تِ
ٍؾَاحلضیازمؿینگطزًس.

هاًٌسؾَاحلفیَضزی

ّایوَچىسطی


ظیطزؾسِ
اًسوِآًْاًیعحساللتِزٍگطٍُزمؿینهیگطزًس.یىی


زطاوویقىلگطفسِ
ؾایف

 ؾَاحلیوِزضًسیدِفط
ؾَاحلی وِ زض ًسیدِ ضؾَتگصاضی ضٍزّا تَخَز آهسُاًس ٍ زیگطی ؾَاحلی وِ زض ًسیدِ ضؾَتگصاضی
یرچالْازكىیلقسُاًس.
زؾسِّایوَچىسطلاتلزمؿیناًس.
اًسوِذَزآًْاًیعتِ 


آزكفكاًیقىلگطفسِ
ؾَاحلیوِزضاثطفقالیسْای


 ؾَاحلی وِ زض اثط حطواذ ظهیي تَخَز آهسُاًس ،هاًٌس ؾَاحل چیيذَضزُ ٍ ؾَاحل گؿلِای وِ زٍ
ظیطعثمِهكرمآًطازكىیلهیزٌّس.

ب) سَاحل ثاًَیِ ،کِ اضکال ًاضی از فرایٌذّای دریائی در آًْا حاکویت دارد.ایي دستِ از سَاحل ًیس ضاهل
اًَاع زیر هیتاضذ.
ؾَاحلیوِزضًسیدِفولؾایكیآبزضیاقىلگطفسِاًس.


ضؾَتگصاضیآبزضیاقىلگطفسِاًس.

ؾَاحلیوِزضًسیدِفول


ؾاذسِقسُاًسهاًٌس

ظیؿرزضیایییقٌیگیاّاىٍخاًَضاىزضیایی 

ؾَاحلیوِزضًسیدِفقالیسْایحیاذ 


ؾَاحلهاًگطٍٍؾَاحلهطخاًی.
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یافتِّای پصٍّص:
ّاٍاعالفاذهَضزًیاظ،هٌغمِؾاحلیهَضزخػٍّفوِوطاًِّایزضیایواؾدیياظًَقْطزا


خؽاظگطزآٍضیزازُ
تٌسییىداضچِهیتاقس هَضزعثمِتٌسیلطاضگطفسِاؾروِ


یهعثمِ
تاتلؿطضاقاهلهیقَز،تِضٍـقداضزوِ
یافسِّایآىزضظیطزكطیحذَاّسقس.
 تاتطضؾیّاینَضذگطفسِتطضٍیًمكِّا،زهاٍیطهاَّاضُایٍتاظزیسّایهیساًیاظهٌغمِهَضزخػٍّف
عثمِ تٌسیًوَزى هٌغمِ ؾاحلی ،زض خایاى چْاضزُ ٍاحسهَضفَلَغیىی گًَاگَى قاهل :زقرّای آتطفسی ٍ
خْر  
ضٍزذاًِای ،زقرّای ؾیالتی ،زقرّای زاهٌِای ،ظهیيّای خؿر ،هٌاعك زلسایی ،زضیاوٌاض ،هٌاعك وَّؿساى،

زدِهاَّض ،واًال ضٍزذاًًِْ ،كسِّای تازضفسی وطاًِای ،هرطٍطافىٌِ ٍ خازگاًِّا ،هرطٍطافىٌِ ّطاظ ،ضؾَتاذ
قٌاؾاییٍعثمِتٌسیقسُاًسٍ.احسّایتسؾرآهسُاظایيعثمِتٌسیزض

زضیاوٌاضیٍهٌاعكهؿىًَیزضهٌغمِ
قىل( )3اضایِقسُاؾر.زضتیيٍاحسّای قٌاؾاییقسٍُ ،احسوَّؿساىتاهؿاحر 0/38زضنسوَچىسطیي ٍ
زطیيٍاحسهیتاقسوِترفتعضگیاظهٌغمِضازض


زضنستعضگسطیيٍگؿسطزُ
ٍاحسزقرآتطفسیتاهؿاحر42/8
ظهیيّای
ّایزاهٌِای  ،

یافسِّایخػٍّفًكاىهیزّسوِزقرّایآتطفسی،زقر
تطگطفسِاؾر.تِگفسِتْسط ،
زقرّای ؾیالتی ٍ ضٍزذاًِای تِ زطزیة تا هؿاحر  9/6 ٍ 11/85 ،16/7 ،42/8زضنس ،تعضگسطیي
خؿر ٍ  
ٍاحسّایؾاحلیهٌغمِهَضزخػٍّفضازكىیلهیزٌّس.هؿاحرّطیهاظایيٍاحسّازضخسٍل( )1اضایِقسُ

اؾر .


ًمكِعثمِتٌسیهَضفَلَغیىیهٌغمِؾاحلیهَضزخػٍّفتِضٍـقداضز 

قىل:3
زهاٍیطهاَّاضُایETM+2010 ٍ 1987ؾاظهاىخغطافیاییٍ،

هاذصً:مكِّایزَخَگطافیٍ1:50000

تاظزیسّایهیساًیاظهٌغمِهَضزخػٍّف .
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جذٍل ٍ :1احذّای ضٌاسایی ضذُ از طثقِتٌذی هَرفَلَشیکی هٌطقِ هَرد پصٍّص تِ رٍش ضپارد
ردیف

ٍاحذ (ًَع لٌذفرم)

هساحت (هترهرتع)

هساحت تِ درصذ

1

زقرّایؾیالتیٍ


 198525762

 9/6

ضٍزذاًِای 

2

زقرّایآتطفسی 


 884354669/5

 42/8

3

ّایزاهٌِای(خایىَّی) 


زقر

 345667883/2

 16/7

4

ظهیيّایخؿر 


 245238862/5

 11/85

5

زلسا 

 51903674/79

 2/5

6

زضیاوٌاض(وطاًِّایهاؾِای

 76530399/76

 3/7

یاتی ) 
7

هٌاعكوَّؿساًی 


 7992011/184

 0/38

8

زدِهاَّض 

 56059957/6

 2/7

9

هٌاعكهؿىًَیٍ

 12610347/26

 0/61

اًؿاًؿاذر 
 10

واًالضٍزذاًِ 

 68643173/12

 3/3

 11

هرطٍطافىٌِّطاظ 

 57275421/26

 2/8

 12

ضؾَتاذزضیاوٌاضی 

 10697970/68

 0/51

 13

هرطٍطافىٌٍِخازگاًِ 

 29367339/51

 1/4

 14

ًْكسِّایتازضفسیوطاًِای


 23711755/74

 1/14

فْسحاضط 
 15

هٌغمِهَضزخػٍّف 

 20685792228

 100

زهاٍیطهاَّاضُایETM+2010 ٍ 1987ؾاظهاىخغطافیاییٍ،

هاذصً:مكِّایزَخَگطافیٍ1:50000

تاظزیسّایهیساًیاظهٌغمِهَضزخػٍّف .


یافتِ ّای طثقِ تٌذی هٌطقِ هَرد پصٍّص تِ رٍش ضپارد:
تازَخِتِزحلیلٍ زفؿیطزازُّاٍاعالفاذگطزآٍضیقسُ،زضخایاىهٌاعك ؾاحلیًَقْطزاتاتلؿطتِضٍـ
قداضزتهَضذظیطعثمِتٌسیگطزیسُاًس .
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سَاحل اٍلیِ:
ّواًغَض وِ خیف زط گفسین ؾَاحل اٍلیِ زَؾظ فطایٌسّای ذكىی (غیط زضیایی) ایداز هی قًَس ،تٌاتطایي تا
زغییطاذزطاظزضیاّازغییطظیازیًویوٌٌس.زضعثمِتٌسیقداضزاظؾَاحل،ؾَاحلاٍلیِ تِخٌحظیطضزُقاهل:
ؾَاحلًاقیاظفطؾایفذكىی،ؾَاحلًاقیاظضؾَتاذاًسمالیاظذكىی،ؾَاحلآزكفكاًی،ؾَاحلیریٍ
ؾَاحلًاقیاظحطواذًاگْاًیظهیي،زمؿینهیقًَس.اظهیاىایيخٌحظیطضزُزضعثمِتٌسیقداضز،زٌْاؾَاحل
ًاقیاظضؾَتاذاًسمالیاظذكىیتِقطحظیطقٌاؾاییٍعثمِتٌسیگطزیسًس .

سَاحل ًاضی از رسَتات اًتقالی از خطکی:
سَاحل دضت آترفتی 1یا هخرٍطافکٌِای

2

 هقوَال زقسْای آتطفسی ًاقی اظ ضؾَتگصاضی هَاز حول قسُ زَؾظ ضٍزّای تعضگی ّؿسٌس وِ زض هٌاعك
گًَاگَى خطیاى زاضًس .ایي ٍاحس زض خی تط خای هاًسى آتطفسْای ضٍزذاًِ تاتلطٍز زض هٌغمِ قىل گطفسِ اؾر ٍ
هٌحهطازضهحسٍزُقْطؾساًْایتاتلٍتاتلؿطیقٌیذاٍضهٌغمٍِالـگطزیسُ اؾر.ضٍزذاًِتاتلطٍزاظزاهٌِّای
وَّؿساى الثطظ زض هحسٍز قْطؾساى تاتل ؾطچكوِهی گیطز ایي ضٍزذاًِ خؽ اظ آتیاضیًوَزى ظهیي ّای هؿیط
ذَز،تاگصضاظقْطّایتاتلٍاهیطوالاظزاضنقْطتاتلؿطتِزضیایواؾدیيهیخیًَسز.زضٍالـهیزَاىگفرایي
ٍاحسًاقیاظضؾَتس ّیهَازحولقسُزَؾظتاتلطٍززضزٍضُّایعغیاًیذَزهیتاقس .

سَاحل دلتایی:3
 ؾَاحل زلسایی ًاقی اظ ضؾَتگصاضی هَاز حول قسُ زَؾظ ضٍزّا زض زّاًِ آًْا زض هحل خیَؾسي تِ زضیا
هی تاقٌس.زضهٌغمِهَضزخػٍّفزضزّاًِتیكسطضٍزّایهْنٍتعضيتسًثالخیكطٍیآًْازضزضیاؾَاحلزلسایی

زكىیلقسُاؾر .

سَاحل ثاًَیِ:
 ؾَاحلثاًَیِزَؾظفطایٌسّایزضیایییاهَخَزازیوِزضزضیاظًسگیهیوٌٌس،ایدازهیقًَس.ؾاحلاٍلیِ
ًیعهوىياؾر،زَؾظفطایٌسّایزضیاییتِؾاحلثاًَیِزثسیلقًَس.زضهٌغمِهَضزخػٍّفًیعؾَاحلثاًَیِ
ٍخَ ززاضًسوِّطیهاظظیطضزُّایآىتِقطحظیطقٌاؾاییٍعثمِتٌسیقسُاًس .

سَاحل ًاضی از رسَتات دریایی:4
 ایيؾَاحل،اظضؾَتاذتطخایگصاقسِقسُزَؾظاهَاجٍخطیاًْازكىیلهیقًَسٍفوَهاتِؾورزضیا
خیكطٍیهیوٌٌس.ایيًَؿاظؾَاحلتیكسطزضترفّایذاٍضیهٌغمٍِخَززاضًس .

1

- Alluvial Plain
- Alluvial Fan
3
- Deltaic Coasts
4
- Marine Deposition
2
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سَاحل ًاضی از فرسایص اهَاج:
زغییطقىلذغَطؾاحلیزَؾظفطایٌسّایزضیاٍاؾاؾازضخیاًطغیهَجّایزضیایینَضذهیگیطز.ایي


ًَؿاظؾَاحلًیعزضترفّاییاظهٌغمِهَضزخػٍّفزیسُهیقَز .


سَاحل اًساًساخت:1
ضطٍضذاؾسفازُاظهَ اّةزضیاییزضترفؾاحلی،تكطضاهلعمتِایدازیىؿطیزاؾیؿاذٍظیطؾاذرّای
ّاییاظهٌاعكوطاًِایوِؾاذرٍؾاظزضآًْانَضذهی


گًَاگَىزضایيهٌاعكًوَزُاؾر،تِگفسِتْسطترف
گیطز،خعءؾَاحلثاًَیِتَزُوِزضظیطضزُؾَاحلاًؿاًؿاذرخایهیگیطًس.زضهٌغمِهَضزخػٍّفًیعتسیي
هٌؾَضزاؾیؿازیاظلثیلتٌسض(تٌسضًَقْط)،اؾىلِ،لٌگطگاٍُهَجقىيٍ،...خیطاهَىؾاحلایدازقسُاؾر .
ایاظهٌغمِهَضزخػٍّفضاظهیيّایخؿرٍ


ّواًغَضوِیافسِّایخػٍّفًكاىهیزّس،ؾغَحگؿسطزُ

ّوَاضُاظخولِزقسْایآتطفسی،ضٍزذ اًِای،ؾیالتیٍ...زكىیلزازٍُظهیيّایآىاظقیةٍفطاظایووی
تطذَضزاضهیتاقٌس.تِگفسِتْسط،ترفتعضگیاظهٌغمِ ؾغَحخاییيزطاظ زطاظزضیاّایآظازضازضتطهیگیطز
هیيّایخاییيزط

تگًَِایوِهیزَاىگفر،هٌغمِؾاحلیترفتاذسطیهٌغمِ،یقٌیاظًَقْطزازمطیثافلوسُظ
اظزطاظزضیاضازضتطهیگیطًسّ.وچٌیيفطاظایتیكیٌِهٌغمٍِ 300وویٌِآىحسٍز -26هسطوِزطاظوًٌَیزضیا
اؾر،هیتاقس(قىل.) 4تٌاتطایيتازَخِتٍِضقیرزَخَگطافیهٌغمِهَضزخػٍّفوًِكاًگطخؿرتَزىظهیي
ّایآىاؾرًٍ،یعزَخِتِایيهَضَ ؿوِایيهٌغمِاظواًًَْایخوقیسیهْنتافقالیسْایگًَاگَىهیتاقس،زض
تطاتطتاالآهسىزطاظزضیاوِتطایزضیایواؾدیيخیفتیٌیقسُاؾرزضهقطوذغطٍآؾیةخصیطیلطاضهیگیطز.
الثسِزقییيهیعاىآؾیةخصیطیٍتطآٍضزذغطّایاحسوالی،ذَزًیاظهٌسهغالقاذٍتطضؾیْایتیكسطٍزلیكزطی
اؾروِتایؿسیتطایزواموطاًِّایخٌَتیزضیایواؾدیيزضلالةخػٍّفّایزیگطینَضذگیطز.تاایٌحال
تایؿسیزضتطًاهِّایهسیطیسیهٌغمِتِایيهَضَؿزَخِقَز.چطاوِزضنَضذٍلَؿ،تؿیاضیاظظیطؾاذسْای
هْنٍحیازیهَخَززضهٌغمِضاتاهكىالزیضٍتطٍذَاّسوطز .








1

- Manmade Coasts
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قىلً:4مكِزَخَگطافی(ذغَطزطاظهٌحٌی)هٌغمِهَضزخػٍّف 
هاذصً:مكِّایزَخَگطافی1:50000ؾاظهاىخغطافیاییهطتَطتِهٌغمِهَضزخػٍّف .

تحث ٍ ًتیجِ گیری:
فلَمهطتَطتِظهیيٍاظخولِغئَهَضفَلَغیزضاضزثاطتاگصضظهاىزضحالزغییطٍزحَل،حالاگطترَاّینایي
زغییطٍزحَالذضاقٌاؾاییٍلٌسفطهْایهحیغیآًطاعثمِتٌسیًوایینالظماؾرزااظاتعاضّاٍضٍقْاییاؾسفازُ
ًوایینوِتسَاًٌساظفْسُایيهْنتطآیٌسٍخػٍّكگطضازضضؾیسىتًِسایحهغلَبیاضیزٌّس.ذَقثرساًِهٌاتـ
لاتلزَخْ یزضظهیٌِچگًَگیاؾسفازُاظاتعاضٍفٌَىزضاذسیاضخػٍّكگطاىلطاضزاضزّ.وچٌیيزَخِتِویفیر
ضٍقْای هَضز اؾسفازُ اهىاى زؾسطؾی خػٍّكگطاى ضا تِ ًسایح هغلَب افعایف هی زّس .قایاى شوط اؾر وِ زض
خػٍّكْایغئَهَضفَلَغیتؿسِتِظهیٌِخػٍّفتایساظضٍقْاییتْطُخؿر وِزضغٌایویفیرًسایحزاثیطزاقسِ
حلّای هٌؿدوی ّؿسٌسّ .واًغَضی وِ خاضاهسطّای
ضاُ 
تاقسً .یاظّای خیچیسُ اهطٍظی زض هَضز ؾَاحل ًیاظهٌس  
قٌاذرٍعثمِتٌسیتطایحاقیِ

ؾاهاًِّای

تیَفیعیىیزضعطحْایاخطاییؾَاحلزضخْاىواضّاضاآؾاىًوَزُ،
زَاًسضاُحلهٌاؾثی زضظهیٌِ ؾَاحلتاقس.عطحّای عثمِ


توٌؾَضزَؾقِهی
وطاًِای یقٌیهٌغمِؾاحلی،
ذغَط 
تٌسی هَضفَلَغیىی ؾاحلی،تا تْطُ گیطی اظ هَضفَلَغی ٍ زغییطاذ تكط زض ؾَاحلهیزَاًس تِ فٌَاى خایِ انلی
تطای اضظیاتی آؾیةخصیطیٍذغطاذگًَاگَىزضایيهٌاعكتاقسّ.1وچٌیيتااؾسفازُاظایيعطحّاهیزَاى
هسٌاؾةتاٍیػگیّاٍزَاًاییْایهٌاعكواضتطیّایانَلیٍهٌاؾةضازقطیفٍتِهطحلِاخطاگصاقر.هٌاعك
ًاحیِ ای وِ هحل اًسضوٌف فطایٌسّای زضیایی ،ذكىی ٍ حسی ظیؿسی هیتاقس ،خایگاُ
ؾاحلی ،2تِ فٌَاى  
فقالیرّایگًَاگَى تاظضگاًی،وكاٍضظی،قیالزیًٍؾاهیتَزٍُتیفاظ 10هیلیَىًفطاظخوقیروكَضضازض

آبٍَّاییزضوٌاضفقالیسْایتكطی
ّایظهیيقٌاؾیّ،یسضٍزیٌاهیىیٍ 

ذَزخایزازُاؾر.فولىطزگؿسطزُ 
خسیسُ
1

- http://coastal.er.usgs.gov/coastal-classification/class.html
- Coastal Zone
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چْطُای تؿیاض هسغیط ٍ فقال تِ هٌاعك ؾاحلی وكَض تركیسُ اؾرٍ .لَؿ تطذی اظ ایي خسیسُّا هَخة تُطٍظ

هحیغی،السهازی،فضایی(واضتطیظهیي)،هكىالذاخسوافی-فطٌّگی


هكىالذعثیقیٍظیؿر
هكىالذاظخولِ
زضفقالیرّایالسهازیٍاخسوافیؾاحلًكیٌاىوكَضگطزیسُاؾر.تٌاتطایيضطٍضیاؾرزاتوٌؾَضزَؾقِ

ٍ...
خایساض هٌاعك ؾاحلی ،خاؾساضی ،احیاء ٍ زَؾقِ هٌاتـ آب ٍ ذان ٍ ًیع ایداز اقسغال ٍ زَؾقِ زض فقالیرّای
قٌاؾاییٍعثمِتٌسیگطزًس.

ٍیػگیّایعثیقیایيًَاحی

گًَاگَىزضایيهٌاعك
ظهیٌْایخؿروطاًِ ّایخٌَتیزضیایواؾدیيزضقوالوكَض،تیكسطقاهلهَازآتطفسیٍضٍزذاًِایهسقلكتِ


وَازطًطیهیتاقسوِاظزاهٌِ  ّایقوالیوَّؿساىالثطظؾطچكوِگطفسٍِظهیٌْایحانلریعیضازضوطاًِّای
ایيزضیاتٍِخَزآٍضزُاًس.ایيهٌاعكیىیاظواًًَْایخوقیسیهْنزضوكَضهحؿَبهیقَزٍاظاّویر
فطاٍاًیتطذَضزاضاؾر،چطاوِهحلفقالیسْایگًَاگَىاًؿاًیزضترفّایهرسلفهیتاقس.ایيزضحالیاؾر
وِوطاًِ ّای خٌَتی وكَض تا ٍخَز زضاظای تیكسط ًؿثر تِوطاًِ ّای قوالیاظ زطاون ووسطی تطذَضزاض اؾر.
ؾَاحلقوالیوكَضتِفلرقطایظهؿافساللیویٍخاشتِّایعثیقی،هٌاعكتؿیاضخطخوقیروكَضضا

ّوچٌیي
تِذَزاذسهالزازٍُایيضًٍستغَضضٍظهطُزضحالافعایفاؾر.خیاهسافعایفخوقیرزضایيهٌاعكتٍِیػُ
ّایهحیظظیؿسی،هؿائلفطاٍاًیضازضایيهٌاعكتٍِخَز


زضفهَلگطمؾالٍفسمضفایرتؿیاضیاظهحسٍزیر
آٍضزُ اؾر .فالٍُ تط هَاضز شوط قسُ تِ ظیط آب ضفسي وطاًِّای ؾاحلی زضًسیدِ تاال آهسى زطاظ زضیا ،اظ خولِ
هؿایلاؾاؾیزیگطایيهٌاعكهیتاقس.زضعیؾالْایگصقسِ،هراعطاذعثیقیتِتؿیاضیاظؾاذسواًْاٍؾاظُّا

زضضاؾسایًَاض ؾاحلیآؾیةضؾاًسُاؾر .افعایففعایٌسُهَازظائسخاهسٍهایـ زَلیسقسُ زَؾظاخسوافاذ
اًؿاًی،آلَزگیّایهٌاعكؾاحلیضازكسیسًوَزُ اؾر.اظایيضٍ،توٌؾَضهسیطیرٍاؾسفازُتْیٌٍِانَلیزطاظ

هٌاعكؾاحلیوكَضزضخاؾدتِهؿایلٍهكىالذهَخَز،عثمِتٌسیهٌاعكؾاحلیهیزَاًستِفٌَاىاتعاضٍ
ضٍقیؾَزهٌسهَضزاؾسفازُلطاضگیطز.زضایيضاؾساتوٌؾَضقٌاؾاییٍعثمِتٌسیوطاًِّایاؾساىهاظًسضاىاظ
ً َقْطزاتاتلؿطوِّسفایيخػٍّفهیتاقس،اظضٍـعثمِتٌسیقداضزاؾسفازُقسُاؾر .خؽاظتطضؾیّای
نَضذ گطفسِ زض هٌغمِ ،چْاضزُ ٍاحس هَضفَلَغیىی قٌاؾایی ٍ عثمِ تٌسی قسًس وِ تطاؾاؼ ضٍـ قداضز ّن
قاهلؾَاحلاٍلیٍِّنقاهلؾَاحلثاًَیِهیگطزز.تِزیگطؾري،یافسِّایخػٍّفًكاًگطایيهغلةاؾر
زقرّای
ظهیيّایخؿرٍ 
ّایآتطفسی،زقرّایزاهٌِای  ،

وِاظهیاىوالؾْایعثمِتٌسیقسٍُ،احسّای  
زقر
ؾیالتیٍضٍزذاًِای تِزطزیةتاهؿاحر 9/6ٍ 11/85،16/7،42/8زضنس ،تعضگسطیيٍاحسّایؾاحلیهٌغمِ

هَضزخػٍّفضازكىیلهیزٌّس وِزمطیثاحسٍز 81زضنساظهؿاحرهٌغمِضاتِذَزاذسهالهیزٌّس .زض

ٍالـهیزَاىگفروِترفتعضگیاظهٌاعكؾاحلیهَضزخػٍّفتیكسطاظًَؿؾَاحلاٍلیِهیتاقس.اظیهؾَ
تازَخِتِخؿرٍالـقسىظهیٌْایهٌغمِهَضزخػٍّفٍاظؾَیزیگطتازَخِتِایيهَضَؿوِایي هٌغمِاظ
واًًَْای خوقیسی هْن تا فقالیسْای گًَاگَىوكاٍضظی،نٌقسی،قیالزی ،گطزقگطی ٍ ...هی تاقس ،زض تطاتط تاال
آهسى زطاظ زضیا وِ تطای زضیای واؾدیي خیف تیٌی قسُ اؾر زض هقطو ذغط ٍ آؾیة خصیطی لطاض هی گیطز وِ
تایؿسی زض هسیطیر هٌغمِ تساى زَخِ ًوَزّ .وچٌیي ،اظ  آًدایی وِ فَاهل ٍ خاضاهسطّای هسقسز عثیقی ،ظیؿر
هحیغی،اخسوافی-السهازیٍ...زضقىلگیطیهحیظؾاحلیزاثیطگصاضّؿسٌس،تٌاتطایيالظماؾرزضهسیطیرٍ
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تْطُتطزاضیاظهٌاتـٍاهىاًاذچٌیيهحیظ ّاییزواماتقاز،خاضاهسطّاٍفَاهلهحیظؾاحلیزضًؾطگطفسِقَز.تِ

فثاضذزیگطتٌؾطهیضؾسهسیطیریىداضچِهحیظزضهٌاعكؾاحلیاظّطخایزیگطیضطٍضیزطتاقس.اظایي

ضٍ،تْثَزؾیاؾسْایهسیطیسیتوٌؾَضتْثَزٍضقیرهَخَزٍاؾسفازُتْیٌِاظایٌگًَِهٌاعكاهطیضطٍضیذَاّس
تَز.زضایيضاؾسایىیاظهطاحلانلیهسیطیرتْیٌِهٌاعكؾاحلی،عثمِتٌسیواهالیهزؾرؾاحلهیتاقس.
اهطٍظُزضخْاىضٍقْایگًَاگًَیتطایعثمِتٌسیؾَاحلٍخَززاضزوِّطیهاظآًْاتازَخٍِزاویستطخٌثِ
ایاظٍیػگیّایؾَاحلاضایِقسُاًسّ،طیهاظایيضٍقْاًماطضقفٍلَزیزاضًسوِتایؿسیزضتىاضگیطی
آًْاتطایّط  هٌغمِتِایيهَضَؿزَخًِوَزٍهٌاؾةزطیيضٍـضاتىاضگطفر.زضٍالـتْسطآىاؾروِ،تطای
هٌاعمیوِزضآىتیفاظیهًَؿؾاذساض،لٌسفطمیاچٌسخسیسٍُخَززاضزاظچٌسضٍـعثمِتٌسیتطای قٌاؾایی
ٍعثمِتٌسیآىهٌاعكاؾسفازُقَز .
هٌاتع:
 -1ثطٍزی،هحوسضضا(:)1381خغطافیایعثیقیزضیاّاٍؾَاحل(زطخوِ)،چاجزٍم،زْطاى،ؾاظهاىؾور.
):ضٍـّایخػٍّفزضغئَهَضفَلَغی(زطخوِ)،زْطاى،هدلِ

 -2ثطٍزی،هحوسضضا،هٌهَضی،ضضا(1392
ؾدْط،زٍضُتیؿرٍزٍم،قواضُ،88نم.91-81
 -3خساضیفیَضی،خوكیس،یواًی،هدسثی،ذَـضفساض،ضضا(:)1383زىاهلغئَهَضفَلَغیزلسایؾدیسضٍز
خػٍّفّایخغطافیایی،قواضُ،53نم.99-120

زضوَازطًط،زْطاى،
ٍیػگیّا ٍ عثمِ تٌسی ؾَاحل

،وطهیذاًیىی،فلی،ضٍحیاى،هحوسّازی( :)1384تطضؾی 

 -4ضاّی ،غالهطضا
زمؿینتٌسیقداضزٍوَاضزیي،قكویيّوایففلَمٍفٌَى

هاَّاضُایٍ

اؾساىتَقْطتااؾسفازُاظزهاٍیط
زضیایی.
 -5ؾاظهاى خغطافیای ًیطٍّای هؿلح ،زهاٍیط هاَّاضُ  Landsat ETM+هسقلك تِ ؾال 2010 ٍ 1987
هطتَطتِهٌغمِهَضزخػٍّف.
 -6ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح،زْطاىً ،مكِ زَخَگطافی  1/250000آهلهسقلكتِؾال ،1362قواضُ
تطي.NJ 39-15
 -7ؾاظهاى خغطافیایًیطٍّایهؿلح،زْطاىً ،مكِ زَخَگطافی 1/250000تاتلهسقلكتِؾال ،1378قواضُ
تطي.NJ 39-16
 -8ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح،زْطاىً ،مكِزَخَگطافی 1/50000آهلهسقلكتِؾال،1383تِقواضُ
.6462 I
 -9ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح،زْطاىً ،مكِزَخَگطافی 1/50000تاتلهسقلكتِؾال،1382تِقواضُ
.6563 III
 -10ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح،زْطاىً ،مكِزَخَگطافی 1/50000خَلهسقلكتِؾال،1372تِقواضُ
.6362 IV
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 -11ؾاظهاى خغطافیای ًیطٍّای هؿلح ،زْطاىً ،مكِ زَخَگطافی  1/50000چالَؼ هسقلك تِ ؾال  ،1382تِ
قواضُ.6263 II
 -12ؾاظهاى خغطافیای ًیطٍّای هؿلح ،زْطاىً ،مكِ زَخَگطافی  1/50000چوؿساى هسقلك تِ ؾال  ،1383تِ
قواضُ.6462 IV
 -13ؾاظهاى خغطافیای ًیطٍّای هؿلح ،زْطاىً ،مكِ زَخَگطافی  1/50000زضاظوال هسقلك تِ ؾال  ،1382تِ
قواضُ.6562 IV
 -14ؾاظهاى خغطافیای ًیطٍّای هؿلح ،زْطاىً ،مكِ زَخَگطافی  1/50000فلوسُ (ضٍیاى) هسقلك تِ ؾالّای
،1384ٍ1355تِقواضُ.6363 II
 -15ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح،زْطاىً ،مكِ زَخَگطافی  1/50000لاینقْطهسقلكتِؾال،1383تِ
قواضُ.6562 I
 -16ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح،زْطاىً ،مكِزَخَگطافی 1/50000وحهسقلكتِؾال،1377تِقواضُ
.6362 I
 -17ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح،زْطاىً ،مكِزَخَگطافی 1/50000هحوَزآتازهسقلكتِؾال،1382تِ
قواضُ.6463 II
 -18ؾاظهاى خغطافیای ًیطٍّای هؿلح ،زْطاىً ،مكِ زَخَگطافی ً 1/50000كساضٍز هسقلك تِ ؾال  ،1382تِ
قواضُ.6263 III
 -19ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح،زْطاىً ،مكِزَخَگطافیًَ 1/50000قْطهسقلكتِؾال،1372ٍ 1356
تِقواضُ.6363 II
آهلهسقلكتِؾال ،1382قواضُتطي

ظهیيقٌاؾی  1/100000
ًمكِ  
ؾاظهاىظهیيقٌاؾیوكَض،زْطاى  ،

 -20
.6462
ظهیيقٌاؾی  1/100000تاتل هسقلك تِ ؾال  1381قواضُ تطي
ًمكِ  
 -21ؾاظهاى ظهیيقٌاؾی وكَض ،زْطاى  ،
.6563
ًمكِ ظهیيقٌاؾی  1/100000لاین قْط هسقلك تِ ؾال  1383قواضُ
 -22ؾاظهاى ظهیيقٌاؾی وكَض ،زْطاى  ،
تطي.6562
ظهیيقٌاؾی ًَ 1/100000ض هسقلك تِ ؾال  1381قواضُ تطي
ًمكِ  
 -23ؾاظهاى ظهیيقٌاؾی وكَض ،زْطاى  ،
.6463
 -24ؾاظهاىظهیيقٌاؾیوكَض،زْطاىً ،مكِ ظهیيقٌاؾیًَ 1/100000قْطهسقلكتِؾال  1382قواضُتطي
.6363
قاُحؿیٌی ،هدیس ( :)1388زفؿیط
قاُوطهی ،ؾساضُ ،ضحینخَض ،حؿیي ،فلیعازُ ،حویس ،لطٍی ؾَظاى  ،
 -25
ؿاضُّای
زازُّایخصیطفساضیهغٌاعیؿیضؾَتاذتؿسط،هدلِضذ 
زغییطاذزطاظآبزضیایذعضتااؾسفازُاظ 
ضؾَتی،خلس،2قواضُ.1
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هدلِضقسآهَظـظهیيقٌاؾیقواضٍُ32

):عثمِتٌسیاًَاؿؾَاحل،زْطاى،

 -26فالییعالماًی،هحوَز(1372
.33
 -27فالییعالماًی،هحوَز(:)1390غئَهَضفَلَغیایطاى،زْطاى،اًسكاضاذلَهؽ،چاجقكن.
 -28لسضزی ،فلیطضا(:)1385تطضؾی ٍیػگیّاٍعثمِ تٌسیؾَاحلاؾساىگیالىتااؾسفازُاظزهاٍیطهاَّاضُ
ایٍزمؿینتٌسی قداضزّ،وایفهٌاتـعثیقیٍزَؾقِخایساضزضفطنِّایخٌَتیزضیای ذعض.
تٌسیهَضفَلَغیىیذظَّقوٌسؾاحلیزضضاؾسایهسیطیر

 -29لٌَازی،فعذاهلل،هٌهَضی،ضضا( :)1392
عثمِ
یىداضچِ هٌاعك ؾاحلی (خػٍّف هَضزی :اظ ًَقْط زا تاتلؿط) ،زْطاى ،هدلِ خػٍّفّای غئَهَضفَلَغی
ووی،ؾالزٍم،قواضُ،2نم.118-99
 -30لٌَازی ،فعذاهلل ،هٌهَضی ،ضضا ،حیسضی ،ؾیس فثسالؿالم(ً :)1392مكِ هَضفَلَغیىی ذظ َّقوٌس
ؾاحلیٍلعٍمزْیِآىتطایوطاًِّایقوالیٍخٌَتیایطاى،زْطاى،هدلِؾدْط،زٍضُتیؿسن،قواضُ.86

وطهیذاًیىی ،فلی ٍ هقهَهی ،حویسضضا( :)1384عثمِ تٌسی ؾَاحل ؾیؿساى ٍ تلَچؿساى تِ ضٍـ
 -31
قداضز،قكویيّوایففلَمٍفٌَىزضیایی.
 -32وطهی ذاًیىی ،فلی ،غطیة ضضا ،هحوس ضضا ،فؿگطی ،ضظیسا ،آق زَهاى ،خیواى( :)1383ؾَاحل ایطاى،
زْطاى،هطوعخػٍّكاذحفاؽرذانٍآتریعزاضی.
 -33هط،فطیس(ٍ:)1389اغًُاهِخاهـفلَمظهیي،قیطاظ،اًسكاضاذهْطوَقا،چاجؾَم.
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