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 چکیذُ:

ٍ عوَها ضاهل  دٌّذ درصذ از خطَط ساحلی جْاى را تِ خَد اختصاظ هی 40ای یا دریاکٌارّا، حذٍد  هاسِسَاحل 

ّای پست تطکیل  اًذ. ایي سَاحل عوَها در حاضیِ زهیي ای از ضي ٍ گراٍل در هٌطقِ ساحلی ّای ًاپیَستِ ًْطتِ

کٌٌذ ٍ  عیت جْاى در هٌاطق ساحلی زًذگی هیاهرٍزُ، تیص از ًیوی از جوضًَذ ٍ از اّویت تاالیی ترخَردارًذ.  هی

 هْوتریي از یکی ساحلی ّای ساهاًِ ٍ ّا رٍدخاًِ ایراى ًیس، . درًوایٌذ تسیاری از هردم ًیس ّوَارُ از ساحل تازدیذ هی

 صٌعتی هٌاطق تَسعِ ٍ کطاٍرزی گردضگری، ّای تازرگاًی، فعالیت ًقل،ٍ  ضثکِ حول هحل ضْرّا، تعییي در عَاهل

 یپٌْا یدر راستا یاضیر یتاز لحاظ هَقعهٌطقِ هَرد پصٍّص  .ضٌذ ٍ از تراکن جوعیتی تاالیی ترخَردارًذتا هی

 52° 45´ 00´´ تا 51° 30´ 00´´ یاییجغراف یدرازا یٍ در راستا ضوالی 36° 44´ 00´´ تا 36° 18´ 55´´ یاییجغراف

تٌذی هَرفَلَشیکی هٌطقِ ساحلی  پصٍّص طثقِ . ّذف ایيگرفتِ استقرار  کیلَهترهرتع 57/2068خاٍری تا هساحت 

زهیي، تصاٍیر  ضٌاسی، کارتری ّای تَپَگرافی، زهیي تاضذ. در ایي راستا از ًقطِ ًَضْر تا تاتلسر تِ رٍش ضپارد هی

در هحیط ساهاًِ اطالعات جغرافیایی ٍ ًیس چٌذیي تار تازدیذ هیذاًی استفادُ ضذُ است.  Landsat  ٍIRSای  هاَّارُ

ّای  دضت تٌذی ضذُ تِ رٍش ضپارد، ٍاحذّای ّای طثقِ گر ایي هطلة است کِ از هیاى کالضّای پصٍّص ًطاًِ یافت

 85/11، 7/16، 8/42تِ ترتیة تا هساحت  ای ّای سیالتی ٍ رٍدخاًِ دضتٍ ّای پست  زهیي ،ای ّای داهٌِ آترفتی، دضت

 دٌّذ. تطکیل هیتسرگتریي ٍاحذّای ساحلی هٌطقِ هَرد پصٍّص را  درصذ، 6/9ٍ 

 .دریای کاسپیي، ًَضْر، تاتلسر تٌذی ضپارد، رٍش طثقِ ،یساحلشئَهَرفَلَشی ٍاشگاى کلیذی: 

 

 

 هقذهِ:

ایآىّوَاضُّایهسٌَؿٍهْویزاقسٍِتطایؾاوٌیيحاقیِّایزضیاییٍؾاحلیاظزیطتاظزاوٌَىواضتطیهحیظ

لزاضید،تكطتِؾَاحلٍتِزثـآى،اؾىاىٍزوطوعخوقیرزضزضعَ،تِعَضیوِحائعاّویرفطاٍاىتَزُاًس
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(.یىیاظظیثازطیيًَؿؾَاحلو5ِ؛1381حاقیِهطظی)ؾَاحل(ٍزضیازَخْیضٍظافعٍىزاقسِاؾر)ثطٍزی،

اییازضیاوٌاض1ّایتطایتؿیاضیاظفقالیسْایگطزقگطیٍزفطیحیهَضززَخِاًؿاًْاٍالـقسُاؾرؾَاحلهاؾِ

ٍفوَهاقاهلزٌّسزضنساظذغَطؾاحلیخْاىضاتِذَزاذسهالهی40ایّؿسٌس.زضیاوٌاضّاحسٍزهاؾِ

ًاخیَؾسًِْكسِ ؾاحلیّای هٌغمِ زض گطاٍل ٍ قي اظ )ای 2تیطزاًس ،2008 حاقی133ِ؛ زض فوَها ایيؾَاحل .)

اهطٍظُ،تیفاظًیویخوقیسیتاالتكواضهیآیٌس.قًَسٍاظهٌاعكؾاحلیهْنتازطاونّایخؿرزكىیلهیظهیي

اظخوقیرخْاىزضهٌاعكؾاحلیظًسگیهیوٌٌس،ٍتؿیاضیاظهطزمًیعّوَاضُاظؾاحلتاظزیسهیًوایٌس)تیطز،

قثىِهحلقْطّا،زقییيزضفَاهلهْوسطیياظیىیؾاحلیّایؾاهاًٍِّاضٍزذاًِایطاى،ّوچٌیيزض(.1؛2008

تاظضگاًی،فقالیرًمل،ٍلحو ّوىاضاى،هینٌقسیهٌاعكزَؾقٍِوكاٍضظیگطزقگطی،ّای ٍ )لٌَازی تاقٌس

،اّویرقٌاؾایی،عثمِتٌسیٍهسیطیریىداضچِزطاونخوقیسیتاالزضایيهٌاعكتٌاتطایيتازَخِتِ.(947؛2008

ایيهَضَؿایيهٌاعكتوٌؾَضاؾسفازُتْیٌٍِانَلیزطّطچِتیكسطا یيهحیغْاتیفاظخیفًوایاىهیقَز.

تطایوكَضهاًیعوِزضزضیایواؾدیي،وطاًِّایًؿثسازضاظیآًْنتازطاونًؿثیخوقیسیتاالزاضز،ههساقهی

ایدازاقسغالٍزَؾقِفقالیسْای،ٍزَؾقِهٌاتـآبٍذانءاحیا،خْرزَؾقِخایساضهٌاعكؾاحلیٍحفؼیاتس.

اٍضظی،قیالزیٍخْاًگطزیزضایيهٌاعكالظماؾرّوِذهَنیاذعثیقیآىقٌاؾاییٍاعالفاذتِزؾروك

عثمِ آهسُ خطزاظـقًَس. تْسطیياتعاضخْرهسیطیر،زضؾایِقٌاذرایيذهَنیاذضٍقياؾروِتٌسیٍ

ُّایغٍاعالفاذتِعطحْاٍخطٍتْیٌِهٌاعكؾاحلیفطاّنآهسٍُاظٍاضزآهسىذؿاضاذًاقیاظووثَزآهاض

،هقهَهیوطهیذاًیىیٍ؛1383،زحمیمازیایيهٌاعكخلَگیطیذَاّسقس)وطهیذاًیىیٍّوىاضاىاخطاییٍ

تٌاتطایيیىیاظضاُّایزؾسیاتیتِچٌیيهْویعثمِتٌسیًوَزى(.1385لسضزی،؛1384ضاّیٍّوىاضاى،؛1384

ت هی هٌاعك ایٌگًَِ یىداضچِ ضٍ، ایي اظ ّاغئَهَفَلَغیؿراقس. اعویٌاى ّطًوایٌستایس زضوِ هساذلِ گًَِ

،ًِهٌدطقَزؾیؿسنآهیعاظتطزاضیهَفمیرعَضیوِتِتْطُتِقًَسزٌؾیناذالظمهالحؾتالٌسفطهْاّایؾیؿسن

 زرطیةتافثایٌىِ 3فطٍؾاییٍ آى هٌهَضی، )ثطٍزیٍ 1392گطزز ا.(89؛ هیاىضٍـّاییوِتسیيهٌؾَض ظ

زاوٌَىتطایعثمِتٌسیؾَاحلاضایِقسُ،ضٍـقداضزضاوِیىیاظهقطٍفسطیيضٍقْازضایيظهیٌِاؾرضاتطای

عثمِتٌسیؾَاحلاؾساىهاظًسضاىاظًَقْطزاتاتلؿطوِّسفایيخػٍّفهیتاقس،گعیٌفًوَزین.

عطحخػٍّكیولیِذهَنیاذهٌاعكؾاحلیوكَضضااظلثیل(زضلالةیه1382وطهیذاًیىیٍّوىاضاى)

ضا ... ٍ ذانقٌاؾی ٍیػگیْای ظهیي، واضتطی اللیوی، ذهَنیاذ قٌاؾی، ظهیي ذهَنیاذّیسضٍزیٌاهیىی،

تِنَضذیهًطمافعاضواهدیَزطیاضائًِوَزُ"تاًهاعالفاذؾاحلیایطاى"گطزآٍضیٍایياعالفاذضاتافٌَاى

ّو ایٍتِاؾر، ّایهاَّاضُ گیطیاظزازُ تْطُ تا ایيخػٍّفؾَاحلاؾساىذَظؾساىضا چٌیيًاهثطزگاىزض

(توٌؾَض1383ٍ1384ضاّیٍّوىاضاى)ضٍـقداضزتِفٌَاىهسلیتطایزوامؾَاحلایطاىعثمِتٌسیًوَزُاًس.

هٌا ذهَنیاذ ولیِ تَقْط، اؾساى ؾَاحل ًوَزى تٌسی عثمِ ٍ لثیلقٌاؾایی اظ ضا اؾساى ایي ؾاحلی عك

                                                           

- Beaches 

- Bird

 - Degradation 
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ذهَنیاذّیسضٍزیٌاهیىی،ذهَنیاذظهیيقٌاؾی،ذهَنیاذذانقٌاؾیٍواضتطیاضاضیؾاحلی،ًَؿٍ

زقسازؾاظُّایحفاؽسیاخطاقسُزضؾَاحلٍزیگطفقالیسْایفوطاًیؾاحلیخوـآٍضیًوَزٍُؾَاحلضاتِ

ت عثمِ هَضز ضٍـقداضز ایهٌاؾةتِ ّایگًَِ یافسِ ّوچٌیيًاهثطزگاىخْرزؾسیاتیتِ اًس. زازُ ٌسیلطاض

خػٍّفاظزهاٍیطهاَّاضُایاؾسفازًُوَزٍُزضخایاىًمكِخلیگًَیاظؾَاحلهٌغمِضااضایًِوَزُاًس.یافسِّای

تافثقسُاؾرایيخػٍّفًكاىهیزّسوِؾَاحلاؾساىتَقْطاظخٌؽیىٌَاذسیتطذَضزاضًیؿسٌس.ایيفاهل

تِعَضیوِترفافؾنؾاحلزضاؾساىذهَنااظ زاقطایظٍیػُایزضًماطهرسلفاؾساىتَقْطخسیسآیس.

تِقىلخؿرٍهاؾِاییاگلیٍتًِسضذنرطُای قْطتَقْطتِؾَیقوالغطبزاآذطیيهطظقوالی،

َاضُایزضهحیظؾاهاًِاعالفاذخغطافیاییٍ(تاتىاضگیطیزهاٍیطها1384ّوطهیذاًیىیٍهقهَهی)اؾر.

ؾٌدفاظزٍضٍتاظزیسّاینحطاییؾَاحلاؾساىؾیؿساىٍتلَچؿساىضاوِاظوطاًِّایووسطقٌاذسِقسُزض

تِضٍـقداضزعثمِتٌسیًوَزُاًس. (تِهٌؾَضزْی1384ِلٌَازیٍّوىاضاى)تیيوطاًِّایوكَضهیتاقسضا

لٌسفطهْ اتعاضّایؾَزهٌسیّوچَىًمكِ لاًًَوٌسؾاحلیاظ هحسٍزُ زض هسؾاحلقْطؾساىتَقْط ٍ ٍخعض ا

GIS, RS & GPSلسضزیّایعثمِتٌسیزهاٍیطهاَّاضُایاؾسفازًُوَزُاًس. ٍتِنَضذزلفیمیاظزىٌیه

هَضزتطضؾیلطاضزازٍُزض(زضخػٍّكی،ٍیػگیؾَاحلاؾساىگیالىضاتااؾسفازُاظزهاٍیطهاَّاضُای1385)

اؾر. تٌسیًوَزُ عثمِ تِضٍـقداضز ٍّوىاضاى)خایاىؾَاحلایياؾساىضا اظ1387حؿیيظازُ اؾسفازُ تا )

زهاٍیطهاَّاضُای،ًمكِّایزَخَگطافیٍتطضؾیّایهیساًیتِقٌاؾاییاقىالغئَهَضفَلَغیىیؾَاحلآؾساضا

 تِ ضا هٌغمِ ایي ٍ اقىالخطزاذسِ قٌاؾایی آًْا خػٍّف انلی ّسف اًس. ًوَزُ تٌسی عثمِ قداضز ضٍـ

(هحیظّای1387ذساترفٍّوىاضاى)غئَهَضفَلَغیههٌغمًٍِمففطآیٌسّایهرسلفزضایدازآىتَزُاؾر.

ٌسیضؾَتیؾاحلیضاتااؾسفازُاظزلفیكضٍقْایضلَهیٍچكویتطایؾَاحلاؾساىذَظؾساىزفىیهٍعثمِت

TM (1988)ٍETMًوَزًس.آًْازضایيخػٍّفتااؾسفازُاظزهاٍیط
+
السامتِقٌاؾایی،زفىیهٍ(2000) 

(تااؾسفاز2006ُظازٍُّوىاضاى)زهیخطزاذسٌس.GISخٌِْتٌسیهحیظّایضؾَتیؾَاحلٍآًالیعآىزضهحیظ

تِعثمِتٌسیهٌاتـظهیيزضهٌغمِؾاحلیهیٌاب(ٍتطاؾاؼضٍـقداضزAster 2001اظزهاٍیطهاَّاضُای)

ایٍزفؿیطچكوی،لٌسفطهْایؾاحلیضاقٌاؾاییٍخطزاذسٌس.آًْاتااؾسفازُاظزىٌیىْایخطزاظـزهاٍیطهاَّاضُ

ایّ(السامتِعثمِتٌسیًوَزُاًس.ًسایحخػٍّفآًْاًكاىزازوِزقرIsoDataای)تااؾسفازُاظالگَضیسنذَقِ

هیتاقس. ایيهٌغمِ تعضگسطیيٍاحسّایؾاحلیزض زلساّا هرطٍطّایآتطفسیٍ ّوىاضاىآتطفسی، قاّطذیٍ

ضٍقْای1390) ضٍقْایّیسضٍزیٌاهیىیٍ اظ اؾسفازُ تا تٌسیوطزىؾَاحلچاتْاض عثمِ تِ خػٍّكیالسام زض )

زّسوِحالرؾاحلزضتیكسطهاّْایؾال،زدطتی)قطذٍهؿلیٌه(ًوَزُاًس.یافسِّایایيخػٍّفًكاىهی

(زضخػٍّكی1392(ٍهٌهَضی)1392لٌَازیٍهٌهَضی)ّا،فطاخطاوٌااؾر.ؾسهاؾِایخعضیٍزضتقضیهاُ

تطایًرؿسیيتاضزضوكَضاظضٍـخسیسذظَّقوٌسؾاحلیتِهٌؾَضعثمِتٌسیهَضفَلَغیىیهٌاعكؾاحلی

تاتلؿط زا ًاهثطزگاىتطاؾاؼضٍـذظَّقوٌسؾاحلیوطاًِّایًَقْط اًس. ًوَزُ اؾساىهاظًسضاىاؾسفازُ زض

لٌَازی، ّوچٌیي ًوَزًس. تٌسی عثمِ گًَاگَى والؼهَضفَلَغیىی خٌح زض خػٍّفضا هَضز هٌغمِ ّای وطاًِ

یوطاًِ(زضخػٍّكیزیگطخیطاهَىزْیًِمكِهَضفَلَغیىیذظَّقوٌسؾاحلیتطا1392هٌهَضیٍحیسضی)
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ّایقوالیٍخٌَتیوكَضخطزاذسٌسٍتازَخِتِاّویرٍهؿایلهَخَززضؾَاحلوكَضتطلعٍمزْیِآىتطای

یواًی،لسیویًٍَحِگط) لٌسؾر(تااؾسفازُاظزهاٍیطهاَّاض1392ُوطاًِّایوكَضایطاىزاویسٍضظیسُاًس.

تطضؾیزغییطاذظهاًیذظؾاحلیقطقزٌگِّطهعاظتِزضیهتاظُتیؿرٍّكرؾالETMِؾطیؾٌدٌسُ

عطیكزحلیلآهاضیًیوطخّایهسؿاٍیالثقسخطزاذسٌس.خػٍّفًاهثطزگاىًكاىهیزّسوِتیكسطیيزغییطاذزض

هَضفَلَغیخیىاىّایهاؾِایٍزضهحسٍزُذَضّاٍزّاًِضٍزذاًِّاتَزُاؾر.

گَىضاتوٌؾَضؾازگیزضهغالقٍِتطضؾیآًْاعثمِتٌسیًوَزُاؾر،چطاوِتكطاظزیطتاظزاوٌَىؾیؿسوْایگًَا

ؾیؿسوْایگًَاگَىفطاضٍیتكطزضتیكسطهَاضزخیچیسُهیتاقٌسٍتاایيواضتطاحسیهیزَاىتازَخِتِّسف

ًیؿسٌس)هٌهَضی،واضتِهغالقٍِتطضؾیؾیؿسنهَضزًؾطخطزاذر.ؾیؿسوْایؾاحلیًیعاظایيلافسُهؿسثٌی

1392 حؿاؼ(.95؛ اظ ؾاحلی ّای قًَس.ؾیؿسن هی للوساز ظهیي وطُ ضٍی هٌاعك زطیي اّویر تا ٍ زطیي

ذَقثرساًِوكَضایطاىًیعزضهٌاعكقوالیٍخٌَتیذَززاضایؾَاحلچكوگیطیٍگؿسطزُایتاٍیػگیّای

یضازضؾطًَقروكَضایفاهیًوایٌس.اهاهساؾفاًِزضّایهرسلفواهالهسفاٍزیاؾروِّطیهواضوطزّاًٍمف

وِتطضٍیفطایٌسّایعثیقیایٌگًَِهٌاعكًیعزاثیطگصاض-خیزذالرّایقساتساضٍتقضاتسٍىتطًاهِضیعیاًؿاى

هؿایلٍهكىالذفطاٍاًیزضهٌاعكؾاحلیوكَضٍتَیػُوطاًِّایخٌَتیزضیایواؾدیيتازطاون-تَزُاؾر

خوقیسیتاالیذَزضٍیزازُاؾروِلعٍمزَخِتِخػٍّفّایگًَاگًَیفلویزضایيهٌاعكحؿاؼٍقىٌٌسُ

زاوٌَىضٍـّایگًَاگًَیتطایقٌاؾاییٍتطضؾیهٌاعكؾاحلیزَؾقِیافسِاًستِ تیكسطًوایاىهیؾاظز. ضا

تِضٍقْایهرسلفهیزَاىعثمِ زاوٌَىعثمًِوتٌسیگًَِایوِؾَاحلضا اظایيضٍ، اظّایهسقسزیتٌسیَز.

(.زض1392ؾَاحلاضائِقسُاؾروِّطیهاظافسثاضٍاّویرٍیػُایتطذَضزاضًس)لٌَازی،هٌهَضی،حیسضی،

ایيخػٍّفًیعتازَخِتِاّویروطاًِّایقوالیوكَضزضاؾساىهاظًسضاىٍتِهٌؾَضقٌاؾاییٍعثمِتٌسی

زضایيخػٍّفزضخیآىّؿسینزاهَضفَلَغ زضٍالـ، اؾسفازُقس. یىیایيهٌاعكاظضٍـهَضفَلَغیىیقداضز

هٌاعكهَضفَلَغیىیهٌغمِضاقٌاؾاییٍخْرتىاضگیطیزضتطًاهِّایهسیطیسیهٌغمِهقطفیًوایین.اًسؾاضآىهی

لَغیىیهٌغمِهیتاقستسَاًسزضضاؾسایتطًاهِضٍز،یافسِّایایيخػٍّفوِهثسٌیتطٍیػگیّایعثیقیٍهَضفَ

ضیعی،هسیطیرانَلیٍفلویًٍیعزَؾقِخایساضهٌغمِتِواضآیس.



 هَقعیت جغرافیایی هٌطقِ هَرد پصٍّص:

گیطز.اینيهٌغمنِاظهٌغمِهَضزخػٍّفزضایيًَقساض،هٌاعكؾاحلیاؾساىهاظًسضاىاظًَقْطزاتاتلؿطضازضتطهی

ٍزضاظذنظاؾنسَاقنوالی36°44´00´´زنا36°18´55´´هَلقیرضیاضیزضضاؾسایخٌْنایخغطافیناییلحاػ

،تناهؿناحسیزضحنسٍزاظًیونطٍظگطیٌنَی ذناٍضی52°45´00´´زنا51°30´00´´ضاؾسایزضاظایخغطافیایی

 (.1)قىلقَزویلَهسطهطتـتركیاظؾَاحلخٌَتیزضیایواؾدیيضاقاهلهی57/2068
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هَلقیرخغطافیاییهٌغمِهَضزخػٍّفزضؾغحاؾساىٍوكَض:1قىل



 هٌطقِ هَرد پصٍّص: ّای کلی طثیعی ٍیصگی

قٌاؾیزحَالذقسیسییافسِزازضیایواؾدیياظتمایایزضیاّایلسیویاؾروِزضگصضزٍضاًْایهرسلفظهیي

تسًثالحطواذظهیيؾاذسیخایاىزٍضاى اؾر)فالییؾطاًدام تسؾرآٍضزُ اؾسماللٍهَلقیروًٌَیضا ؾَم

(.زضٍالـزضیایواؾدیيتِفٌَاىتعضگسطیيحَضِآتیهحهَضزضذكىیاظظهاىخلیَؾي326؛1390عالماًی،

(تٍِؾیلِضقسِوَّْایلفماظزضتاذسط،الثطظزضخٌَب،ودِزاكزضخٌَب170؛1996هیاًی)ضیٌَلسظٍّوىاضاى،

اٍضیٍنحطاییگؿسطزُزضترفذ ؛الّیداًی،1986ّایقوالیٍذاٍضیزضتطگطفسِقسُاؾر)ٍٍضٍخیف،

(.41؛1387وطهیٍّوىاضاى،،تًِملاظقا1997ُ

فلَمهطتَطتِظهیيٍاظخولِغئَهَضفَلَغیزضاضزثاطتاگصضظهاىزضحالزغییطٍزحَلّؿسٌس)همیویٍ

هَضزخػٍّفؾاحلیهٌغمِ(،اظایيضٍ،زضخیزغییطاذنَضذگطفسِزضعیزٍضاىچْاضمزض7؛1383هحوَزی،

ایوِؾغحزوامهٌغمِگًَِِ،تزاقسِتاقسقٌاؾیخَاًیچیٌِّایزضیایواؾدیيتافثقسُزاایيترفاظوطاًِ

ایيًْكس2ِ)قىلاًسقٌاؾیوَازطًطیخَقیسُقسُزَؾظٍاحسّایچیٌِ زفاٍذضؾَتگصاضیزضهحیظ(. ّایّا

وِتسًثالخیكطٍی َّاییٍؾاذسیٍآبتطاثطزغییطاذظهیيّایزضیایواؾدیيٍخؿطٍیّازضیاییٍذكىیضا

خساضی) اًثاقسِضازضگصقسِنَضذگطفسِ(103؛1383فیَضیٍّوىاضاى، زضایيهیاى، ّایًوایاىهیؾاظًس.

هؿاحرولهٌغمِضاتِذَزاذسهالزازٍُتیكسطزض2/1خػٍّفزمطیثاًعزیهتِؾاحلیزضهٌغمِهَضززقر

اًسٍخٌْایلاتلزَخْیًیعتاتلؿطزضضاؾسایوطاًِّایزضیایواؾدیياًثاقسِقسُ-فانلِتیيقْطّایًَضزاتاتل

اًثاقسِ هؿاحرایي زاضًس. حسٍز 15/1004ّا وِ هیتاقس ضازض29/48ویلَهسطهطتـ هؿاحرایيهٌغمِ اظ نس

ًوَزوِتغَضلاتل اظزیگطٍاحسّایزیگطچكوگیطهٌغمِهیزَاىتِضؾَتاذزضیاییاقاضُ خَقفهیزّس.
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ایيٍاحسحسٍز ویلَهسطهطتـاظهؿاحر7/20زَخْیزضزٍترفتاذسطیٍخٌَبذاٍضیگؿسطـیافسِاًس.

ؿلیوِاظهٌغمِگصضهیًوایسگؿلهقطٍفتِذعضیاهاظًسضاىهْوسطیيگ هٌغمِضاتِذَزاذسهالزازُاؾر.

هیتاقس.ایيگؿلزَؾظیاؾیٌیٍتطتطیاىتِایياؾاهیًاهگصاضیقسُاؾر.اّویرایيگؿلتِذاعطؾطاؾطی

تَزىآىزضهٌغمِقوالیوكَضاؾر.ایيگؿلاظًَؿهقىَؼتعضيظاٍیِتَزُ،قیةآىتِؾورخٌَبهی

اظذاٍض)گطگاى(زاتاذسط)الّیداى(ازاهِیافسِاؾر.تاقسٍ

(ٍقثیًِقلاؾة،6؛1390ویلَهسطزضاظازاضًس)فالییعالماًی،673ّایزضیایواؾدیيزضایطاىحسٍزوطاًِ

خلگِ گطفسِاؾر. فطا ضا ؾاحلیهٌغمِهَضزخػٍّفحاقیِتاضیهخٌَبزضیایواؾدیيضاترفخٌَتیزضیا

یاتس.ؾغحّوَاضّایزضیاازاهِهیّایقوالیالثطظقطٍؿقسٍُزاوطاًِقَزوِتالفانلِخؽاظخایىَُاهلهیق

هی ٍیػگیْایآىتكواض هالیناظ قیةتؿیاض زمؿینٍیىٌَاذرتا زض ایيهٌغمِ، ّایؾاذسواًیایطاى،تٌسیآیس.

ّایخٌْایذكىیْااظزاهٌِ (.325؛1390س)فالییعالماًی،تاقضقرهی-خعییاظالثطظقوالییقٌیٍاحسگطگاى

هسطخاییيزطاظزطاظهسَؾظ26یاتسٍزضحالحاضطحسٍزقیةضقسِوَّْایالثطظزازضیایواؾدیيواّفهیون

(.861؛2010زضیاّایآظازلطاضزاضز)تیطز،



 
قٌاؾیهٌغمِهَضزخػٍّفًمكِظهیي:2قىل

.قْطلاینٍتاتلقٌاؾیوكَضقاهل:ًَقْط،ًَض،آهل،ؾاظهاىظهیي1:100000قٌاؾیایظهیيّهاذص:ًمكِ

 

ٍ خطاوٌسگیوَّْا ایطاىتِقسذزحرزاثیط خَقفگیاّیٍحیاذاًؿاًیٍخاًَضیزض خطاوٌسگیذان،

اًثَُخَقیسُقسُزاهٌِّایٍظـتازّایهطعَبهیتاقس.زٌْاخایایطاىوِاظذانغٌیٍحانلریعٍخٌگل

قوالیالثطظٍذاٍضیزالفٍظهیٌْایٍالـتیيایيوَّْازاوطاًِّایزضیایواؾدیيهیتاقٌس)فالییعالماًی،
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هیلیوسط(زمطیثازض600-2000(.خلگِّایزضیایواؾدیيٍزاهٌِّایهكطفتِآىاظتاضـفطاٍاى)تیي12؛1390

ضعَترز ّویيفَاهلهَخةزوامعَلؾال، ًَؾاىونضٍظاًٍِؾاالًِتطذَضزاضاؾر. ایویٍزهایهالینتا

خیسایفذانهٌاؾةٍؾطقاضاظهَازآلیٍخَقفگیاّیخیَؾسٍِهوسسٍهكسولتطخٌگلْایاًثَُ،ًیوِاًثٍَُ

اؾر)ّواى(. قسُ ایيًاحیِ زض خٌْاٍض زایویٍ  چوٌعاضّایؾطؾثع حسٍز ولذاوْایاؾساى%68تغَضیوِ

(.زضایياؾساىؾطؾثعهیزَاىاظخٌگلْای26؛1385هاظًسضاىضاخٌگلْاٍهٌاعكؾطؾثعخَقاًسُاؾر)ذسیَی،

اًثَُزازهزضذسْایاؾسدیضاهكاّسًوَز.ذَاؾسگاُخَقفگیاّیایياؾساىوِتِخَقفّیطواًیهكَْضاؾر

ظهیيقٌاؾیهیتاقس.تیكسطیيواضتطیظهیيزضًَاضؾاحلیهٌغمِهَضزتؿیاضلسیویتَزٍُهسقلكتِزٍضاىؾَم

ّای لالةؾاذرهدسوـ ضٍؾساییزض هٌاعكقْطیٍ تْسط گفسِ تِ یا ترفّایهؿىًَی تِ هسقلك خػٍّف،

گطزقگطییاٍیالّایهسقسزهیتاقس.زمطیثاهٌغمِهَضزخػٍّفاظًؾطخوقیسی-هؿىًَی،الاهسگاّْایزفطیحی

ًعزیهتِحالراقثاؿاؾر،زٌْازضخاّاییوِخٌگلیاظهیٌْایوكاٍضظیاظًَؿآتیٍخَززاضزخلَیخیكطٍی

اًؿاىهسوسىضاگطفسِاؾر.ظهیٌْایوكاٍضظیهٌغمِوالاظًَؿآتیتَزُ،خٌگلْاًیعاظًَؿاًثَُهیتاقٌس.

 

 ّا: ٍ رٍش ّا دادُ

 ّا: دادُالف: 

ضٍقْای خػٍّفتا وساتراًِایي تاظزیسّای ٍ زحلیلی آظهایكگاّی، اؾر.هیساًیای، گطفسِ ٍنَضذ ّا زازُ

تٌسیًوَزىهٌغمِهَضزخػٍّفوِّسفانلیایيًَقساضاتعاضّایانلیتىاضضفسِزضایيخػٍّفتوٌؾَضعثمِ

ّای،ًمك100000/1ٍ250000/1ِقٌاؾیّایظهیي،ًمك50000/1ِّایزَخَگطافیزّس،قاهل:ًمكِضازكىیلهی

زازُواضتطی زهاٍیطهاَّاضُّایظهیي، ETMّایؾٌدٌسُؾطیLandsatضلَهی،
+
 & TM ٍIRSِهطتَطت

ّاّایفضاییٍزطؾینًمكِتوٌؾَضزدعیٍِزحلیل(ArcGIS)هٌغمِهَضزخػٍّفٍؾاهاًِاعالفاذخغطافیایی

هیتاقس.

 :ضٌاسی رٍش ب:

تٌسیعثمِتطایّایگًَاگًَیضٍـزاوٌَىًوَز،اظایيضٍتٌسیزَاىعثمِضٍقْایهرسلفهیؾَاحلضاتِ

ایتطذَضزاضًس.وِّطیهاظافسثاضٍاّویرٍیػُعكؾاحلیاضائِقسُاؾراؾغحیهٌلٌسفطهْایهَضفَلَغیىی

عثمِ تِ هیزَاى عثم1888ِ)1تٌسیغئَزىسًَیىیظئَؼتطایهثال، عثم1919ِ)2غًسیىیخاًؿَىتٌسی(، تٌسی(،

عثم1952ِ)3وَزَى عثم1979ِ)4تٌسیوٍَاضزیي(، عثم1952ِ)6ٍالٌسیيتٌسی(،عثم1977ِ)5تٌسیقداضز(، تٌسی(،

هرسلفیهاًٌسهاّیرؾاحلتٌسیْاتطحؿةتِواضگیطیفاوسَضّاٍفَاهلٍ...اقاضًُوَز.ایيگًَِعثم7ِزیَیؽ

                                                           
1
- Suess, 1888 

2
- Johnson, 1919 

3
- Cotton, 1952 

4
- Cowardian, 1979 

5
- Shepard, 1973 

6
- Valentin, 1952 

7
- Davies 
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ه ظهیي)زَنیفی(، وطاًِ، ذظ زضاضیؽ زقساز قواضـ اًطغی، قىلهطف چگًَگی ٍ ؾاحلگیطیؾاذر

ٍیػگیْایغئَهَضفَلَغیىی )غًسیىی(، اظهیاى(.31؛1372ٍیاٍیػگیْایزیگطلطاضزاقسِاؾر)فالییعالماًی،

اهِتغَضذالنِقطحوِزضازقسُاؾرگعیٌفهٌغمِهَضزخػٍّفقداضزتطایؾَاحلّا،ضٍـتٌسیعثمِایي

زازُذَاّسقس.

 طثقِ تٌذی ضپارد:

(.ٍیزضعثمِتٌسیذَزاظؾَاحل،هٌكاءزكىیل1977اضایِزاز)قداضز،1973تٌسیذَزضازضؾالقداضزعثمِ

ؾَاحلزَؾظفطایٌسّایذكىییازضیاییضاهقیاضانلیعثمِتٌسیلطاضزازُاؾر.زضایيعثمِتٌسیفطایٌسّای

ضیاییهْوسطیيفاهلزضزكىیلؾَاحلزضًؾطگطفسِقسُاؾر.عثمِتٌسیقداضزیهعثمِتٌسییىداضچِهیز

وٌس.ؾَاحلاٍلیِوِهیزمؿیناٍلیٍِثاًَیِولیتِزٍگطٍُضاؾَاحلًرؿرذَز،قداضززضعثمِتٌسیتاقس.

زكىیلزضخیفطایٌسّایذكىیؾَاحل،ًرؿرایياًستلىِگیطیآًْازذالرًساقسِفطایٌسّایزضیاییزضقىل

اًس.ٍیؾاذسِقسُزضیایییاهَخَزاذاًسٍؾَاحلثاًَیِوٍِؾیلِفطایٌسّاٍضقسُقسٍُؾدؽزضآبغَعِ

:تٌسیوطزُاؾرّایوَچىسطعثمِّاضاتِنَضذظیطتِزؾسِزؾسِؾدؽّطوساماظایي

اًذ ٍ ضاهل اًَاع زیر  تذٍى دخالت فرایٌذّای دریایی ضکل گرفتِ  ٌذ کِالف( سَاحل اٍلیِ، سَاحلی ّست

 :تاضذ هی

 اثطفطؾایفؾایكی تط ظیطآبفطٍضفسِقىلگطفسِؾَاحلیوِ هیاًسٍؾدؽتِ زَاًٌستِاًسوِذَز

 .گطزًسٍؾَاحلضیازمؿینهاًٌسؾَاحلفیَضزیّایوَچىسطیظیطزؾسِ

 گطزًس.یىیاًسوِآًْاًیعحساللتِزٍگطٍُزمؿینهیزطاوویقىلگطفسِؾایفؾَاحلیوِزضًسیدِفط

آهسُ تَخَز ضٍزّا ضؾَتگصاضی ًسیدِ زض وِ ضؾَتگصاضیؾَاحلی ًسیدِ زض وِ زیگطیؾَاحلی ٍ اًس

 .اًسیرچالْازكىیلقسُ

 اًسّایوَچىسطلاتلزمؿینزؾسِاًسوِذَزآًْاًیعتِآزكفكاًیقىلگطفسِؾَاحلیوِزضاثطفقالیسْای. 

 حطواذظهیي اثط زض وِ آهسُؾَاحلی چیيتَخَز ؾَاحل هاًٌس گؿلِاًس، ؾَاحل ٍ زٍذَضزُ وِ ای

 .زٌّسظیطعثمِهكرمآًطازكىیلهی

دستِ از سَاحل ًیس ضاهل   ب( سَاحل ثاًَیِ، کِ اضکال ًاضی از فرایٌذّای دریائی در آًْا حاکویت دارد.ایي

 .تاضذ ًَاع زیر هیا

 اًسزضیاقىلگطفسِؾَاحلیوِزضًسیدِفولؾایكیآب. 

 اًسضؾَتگصاضیآبزضیاقىلگطفسِؾَاحلیوِزضًسیدِفول. 

 اًسهاًٌسؾاذسِقسُظیؿرزضیایییقٌیگیاّاىٍخاًَضاىزضیاییؾَاحلیوِزضًسیدِفقالیسْایحیاذ

 .ؾَاحلهاًگطٍٍؾَاحلهطخاًی

 

 



 1391تاىزهس، 36، ضوارُ ًْنفصلٌاهِ جغرافیایی سرزهیي، سال   

 :ّای پصٍّص یافتِ

ّایزضیایواؾدیياظًَقْطزاّاٍاعالفاذهَضزًیاظ،هٌغمِؾاحلیهَضزخػٍّفوِوطاًِخؽاظگطزآٍضیزازُ

قاهلهی تِضٍـقداضزوِتاتلؿطضا هَضزعثمِتٌسیلطاضگطفسِاؾروِتاقستٌسییىداضچِهییهعثمِقَز،

 س.یافسِّایآىزضظیطزكطیحذَاّسق

تاتطضؾیّاینَضذگطفسِتطضٍیًمكِّا،زهاٍیطهاَّاضُایٍتاظزیسّایهیساًیاظهٌغمِهَضزخػٍّف

ٍاحسهَضفَلَغیىیگًَاگَىعثمِخْر خایاىچْاضزُ زض زقرتٌسیًوَزىهٌغمِؾاحلی، ّایآتطفسیٍقاهل:

زقرضٍزذاًِ زقرای، ؾیالتی، زاهٌِّای ظهیيّای ّایای، زضیاوٌاض، زلسایی، هٌاعك خؿر، وَّؿساى،هٌاعك

ًْكسِزدِ ضٍزذاًِ، واًال وطاًِهاَّض، تازضفسی هرطٍطّای خازگاًِای، ٍ هرطٍطافىٌِ ضؾَتاذّا، ّطاظ، افىٌِ

زضتٌسیقسُاًس.ٍاحسّایتسؾرآهسُاظایيعثمِتٌسیقٌاؾاییٍعثمٍِهٌاعكهؿىًَیزضهٌغمِزضیاوٌاضی

ٍزضنسوَچىسطیي38/0ٍاحسوَّؿساىتاهؿاحر،قٌاؾاییقسُّایاضایِقسُاؾر.زضتیيٍاحس(3)قىل

اظهٌغمِضازضترفتعضگیتاقسوِزطیيٍاحسهیزضنستعضگسطیيٍگؿسطز8/42ٍُاحسزقرآتطفسیتاهؿاحر

 تطگطفسِاؾر. ّایظهیي،ایّایزاهٌِتطفسی،زقرّایآّایخػٍّفًكاىهیزّسوِزقریافسِتِگفسِتْسط،

 خؿر ضٍزذاًِزقرٍ ٍ ؾیالتی ایّای هؿاحر تا زطزیة 8/42تِ ،7/16 ،85/11 تعضگسطیيزضنس،6/9ٍ

اضایِقسُ(1)زٌّس.هؿاحرّطیهاظایيٍاحسّازضخسٍلٍاحسّایؾاحلیهٌغمِهَضزخػٍّفضازكىیلهی

اؾر.



 

هَضزخػٍّفتِضٍـقداضزؾاحلیهٌغمِلَغیىیتٌسیهَضفًَمكِعثمِ:3قىل

ETM 1987ٍ2010 ایزهاٍیطهاَّاض1:50000ٍُّایزَخَگطافیهاذص:ًمكِ
ٍؾاظهاىخغطافیایی،+

هٌغمِهَضزخػٍّف.تاظزیسّایهیساًیاظ
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 تِ رٍش ضپارد تٌذی هَرفَلَشیکی هٌطقِ هَرد پصٍّص ٍاحذّای ضٌاسایی ضذُ از طثقِ :1جذٍل 

 هساحت تِ درصذ هساحت )هترهرتع( ٍاحذ )ًَع لٌذفرم( ردیف

ٍؾیالتیّایزقر1

ایضٍزذاًِ

1985257626/9

5/8843546698/42آتطفسیّایزقر2

2/3456678837/16)خایىَّی(ایّایزاهٌِزقر3

5/24523886285/11ّایخؿرظهیي4

79/519036745/2زلسا5

ایّایهاؾِِزضیاوٌاض)وطا6ً

یاتی (

76/765303997/3

184/799201138/0یوَّؿساًهٌاعك7

6/560599577/2هاَّضزد8ِ

ٍهٌاعكهؿىًَی9

اًؿاًؿاذر

26/1261034761/0

12/686431733/3واًالضٍزذا10ًِ

26/572754218/2هرطٍطافىٌِّطاظ11

68/1069797051/0ضؾَتاذزضیاوٌاضی12

51/293673394/1هرطٍطافىٌٍِخازگا13ًِ

ایّایتازضفسیوطاًًِْكس14ِ

فْسحاضط

74/2371175514/1

20685792228100هٌغمِهَضزخػٍّف15

ETM  1987ٍ2010  ایزهاٍیطهاَّاض1:50000ٍُّایزَخَگطافیهاذص:ًمكِ
ٍ،ؾاظهاىخغطافیایی+

ضزخػٍّف.هٌغمِهَاظتاظزیسّایهیساًی



 یافتِ ّای طثقِ تٌذی هٌطقِ هَرد پصٍّص تِ رٍش ضپارد:
تاتلؿطتِضٍـ خایاىهٌاعكؾاحلیًَقْطزا زض ٍاعالفاذگطزآٍضیقسُ، ّا زفؿیطزازُ زَخِتِزحلیلٍ تا

قداضزتهَضذظیطعثمِتٌسیگطزیسُاًس.

 



 1391تاىزهس، 36، ضوارُ ًْنفصلٌاهِ جغرافیایی سرزهیي، سال   

 سَاحل اٍلیِ:

 گفسینؾَاحلاٍلیِ خیفزط وِ تٌاتطایيتاّواًغَض هیقًَس، ایداز زضیایی( زَؾظفطایٌسّایذكىی)غیط

تِخٌحظیطضزُقاهل: ؾَاحلاٍلیِ زضعثمِتٌسیقداضزاظؾَاحل، زغییطظیازیًویوٌٌس. زغییطاذزطاظزضیاّا

ؾَاحلًاقیاظفطؾایفذكىی،ؾَاحلًاقیاظضؾَتاذاًسمالیاظذكىی،ؾَاحلآزكفكاًی،ؾَاحلیریٍ

ؾَاحلًاقیاظحطواذًاگْاًیظهیي،زمؿینهیقًَس.اظهیاىایيخٌحظیطضزُزضعثمِتٌسیقداضز،زٌْاؾَاحل

ًاقیاظضؾَتاذاًسمالیاظذكىیتِقطحظیطقٌاؾاییٍعثمِتٌسیگطزیسًس.

 :سَاحل ًاضی از رسَتات اًتقالی از خطکی

 2ای افکٌِ یا هخرٍط 1سَاحل دضت آترفتی

هٌاعك زض وِ ّؿسٌس تعضگی ضٍزّای زَؾظ قسُ حول هَاز ضؾَتگصاضی اظ ًاقی آتطفسی زقسْای هقوَال

اؾرٍ هٌغمِقىلگطفسِ زض تاتلطٍز آتطفسْایضٍزذاًِ خیتطخایهاًسى ایيٍاحسزض زاضًس. گًَاگَىخطیاى

اؾر.ضٍزذاًِتاتلطٍزاظزاهٌِّایهٌحهطازضهحسٍزُقْطؾساًْایتاتلٍتاتلؿطیقٌیذاٍضهٌغمٍِالـگطزیسُ

آتیاضیًوَزىظهیيّایهؿیط خؽاظ ایيضٍزذاًِ هحسٍزقْطؾساىتاتلؾطچكوِهیگیطز زض الثطظ وَّؿساى

ذَز،تاگصضاظقْطّایتاتلٍاهیطوالاظزاضنقْطتاتلؿطتِزضیایواؾدیيهیخیًَسز.زضٍالـهیزَاىگفرایي

ّیهَازحولقسُزَؾظتاتلطٍززضزٍضُّایعغیاًیذَزهیتاقس.ٍاحسًاقیاظضؾَتس



 :3سَاحل دلتایی

زضیا تِ خیَؾسي هحل زض آًْا زّاًِ زض ضٍزّا زَؾظ قسُ حول هَاز ضؾَتگصاضی اظ ًاقی زلسایی ؾَاحل

ضزضیاؾَاحلزلساییتاقٌس.زضهٌغمِهَضزخػٍّفزضزّاًِتیكسطضٍزّایهْنٍتعضيتسًثالخیكطٍیآًْازهی

زكىیلقسُاؾر.

 سَاحل ثاًَیِ:

ؾَاحلثاًَیِزَؾظفطایٌسّایزضیایییاهَخَزازیوِزضزضیاظًسگیهیوٌٌس،ایدازهیقًَس.ؾاحلاٍلیِ

ًیعهوىياؾر،زَؾظفطایٌسّایزضیاییتِؾاحلثاًَیِزثسیلقًَس.زضهٌغمِهَضزخػٍّفًیعؾَاحلثاًَیِ

ززاضًسوِّطیهاظظیطضزُّایآىتِقطحظیطقٌاؾاییٍعثمِتٌسیقسُاًس.ٍخَ



 :4سَاحل ًاضی از رسَتات دریایی

ایيؾَاحل،اظضؾَتاذتطخایگصاقسِقسُزَؾظاهَاجٍخطیاًْازكىیلهیقًَسٍفوَهاتِؾورزضیا

اٍضیهٌغمٍِخَززاضًس.خیكطٍیهیوٌٌس.ایيًَؿاظؾَاحلتیكسطزضترفّایذ



                                                           
1
- Alluvial Plain 

2
- Alluvial Fan 

3
- Deltaic Coasts 

4
- Marine Deposition 



 ...تٌذی هَرفَلَشیکی هٌاطق ساحلی جٌَب دریای کاسپیي طثقِضٌاسایی ٍ                                                                             019
 

 سَاحل ًاضی از فرسایص اهَاج:

ّایزضیایینَضذهیگیطز.ایيزغییطقىلذغَطؾاحلیزَؾظفطایٌسّایزضیاٍاؾاؾازضخیاًطغیهَج

ّاییاظهٌغمِهَضزخػٍّفزیسُهیقَز.ًَؿاظؾَاحلًیعزضترف



 :1سَاحل اًساًساخت

ّایاّةزضیاییزضترفؾاحلی،تكطضاهلعمتِایدازیىؿطیزاؾیؿاذٍظیطؾاذرضطٍضذاؾسفازُاظهَ

ایوِؾاذرٍؾاظزضآًْانَضذهیّاییاظهٌاعكوطاًِگًَاگَىزضایيهٌاعكًوَزُاؾر،تِگفسِتْسطترف

ِهَضزخػٍّفًیعتسیيگیطز،خعءؾَاحلثاًَیِتَزُوِزضظیطضزُؾَاحلاًؿاًؿاذرخایهیگیطًس.زضهٌغم

هٌؾَضزاؾیؿازیاظلثیلتٌسض)تٌسضًَقْط(،اؾىلِ،لٌگطگاٍُهَجقىيٍ...،خیطاهَىؾاحلایدازقسُاؾر.

ّایخؿرٍایاظهٌغمِهَضزخػٍّفضاظهیيّواًغَضوِیافسِّایخػٍّفًكاىهیزّس،ؾغَحگؿسطزُ

ضٍزذ زكىیلزازٍُظهیيّایآىاظقیةٍفطاظایوویّوَاضُاظخولِزقسْایآتطفسی، اًِای،ؾیالتیٍ...

ترفتعضگیاظهٌغمِؾغَحخاییي تِگفسِتْسط، زضتطهیگیطزتطذَضزاضهیتاقٌس. زطاظزضیاّایآظازضا زطاظ

زطهیيّایخاییيتگًَِایوِهیزَاىگفر،هٌغمِؾاحلیترفتاذسطیهٌغمِ،یقٌیاظًَقْطزازمطیثافلوسُظ

هسطوِزطاظوًٌَیزضیا-26ٍوویٌِآىحسٍز300اظزطاظزضیاضازضتطهیگیطًس.ّوچٌیيفطاظایتیكیٌِهٌغمِ

(.تٌاتطایيتازَخِتٍِضقیرزَخَگطافیهٌغمِهَضزخػٍّفوًِكاًگطخؿرتَزىظهیي4اؾر،هیتاقس)قىل

ؿوِایيهٌغمِاظواًًَْایخوقیسیهْنتافقالیسْایگًَاگَىهیتاقس،زضّایآىاؾر،ًٍیعزَخِتِایيهَضَ

تطاتطتاالآهسىزطاظزضیاوِتطایزضیایواؾدیيخیفتیٌیقسُاؾرزضهقطوذغطٍآؾیةخصیطیلطاضهیگیطز.

ایتیكسطٍزلیكزطیالثسِزقییيهیعاىآؾیةخصیطیٍتطآٍضزذغطّایاحسوالی،ذَزًیاظهٌسهغالقاذٍتطضؾیْ

اؾروِتایؿسیتطایزواموطاًِّایخٌَتیزضیایواؾدیيزضلالةخػٍّفّایزیگطینَضذگیطز.تاایٌحال

تایؿسیزضتطًاهِّایهسیطیسیهٌغمِتِایيهَضَؿزَخِقَز.چطاوِزضنَضذٍلَؿ،تؿیاضیاظظیطؾاذسْای

زیضٍتطٍذَاّسوطز.هْنٍحیازیهَخَززضهٌغمِضاتاهكىال

















                                                           
1
- Manmade Coasts 
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هٌغمِهَضزخػٍّفزَخَگطافی)ذغَطزطاظهٌحٌی(ًمكِ:4قىل

هٌغمِهَضزخػٍّف.ؾاظهاىخغطافیاییهطتَطت1:50000ِزَخَگطافیّایهاذص:ًمكِ

 گیری: تحث ٍ ًتیجِ 

زغییطٍزحَل،حالاگطترَاّینایيفلَمهطتَطتِظهیيٍاظخولِغئَهَضفَلَغیزضاضزثاطتاگصضظهاىزضحال

زغییطٍزحَالذضاقٌاؾاییٍلٌسفطهْایهحیغیآًطاعثمِتٌسیًوایینالظماؾرزااظاتعاضّاٍضٍقْاییاؾسفازُ

ًوایینوِتسَاًٌساظفْسُایيهْنتطآیٌسٍخػٍّكگطضازضضؾیسىتًِسایحهغلَبیاضیزٌّس.ذَقثرساًِهٌاتـ

یزضظهیٌِچگًَگیاؾسفازُاظاتعاضٍفٌَىزضاذسیاضخػٍّكگطاىلطاضزاضز.ّوچٌیيزَخِتِویفیرلاتلزَخْ

زض اؾروِ قایاىشوط ًسایحهغلَبافعایفهیزّس. تِ زؾسطؾیخػٍّكگطاىضا اهىاى اؾسفازُ ضٍقْایهَضز

وِزضغٌایویفیرًسایحزاثیطزاقسِخػٍّكْایغئَهَضفَلَغیتؿسِتِظهیٌِخػٍّفتایساظضٍقْاییتْطُخؿر

ًیاظتاقس. ؾَاحل هَضز زض اهطٍظی خیچیسُ ًیاظّای حلضاُهٌس هٌؿدوی ّای خاضاهسطّایّؿسٌس. وِ ّواًغَضی

تٌسیتطایحاقیِقٌاذرٍعثمِّایؾاهاًِضاآؾاىًوَزُ،خْاىواضّازضاخطاییؾَاحلْایتیَفیعیىیزضعطح

عثمِعطحّای.احلتاقسَؾظهیٌِزضیحلهٌاؾثزَاًسضاُتوٌؾَضزَؾقِهیٌغمِؾاحلی،یقٌیهایوطاًِذغَط

انلیخایِفٌَاىتِؾَاحلهیزَاًسزضتكطزغییطاذٍهَضفَلَغیاظگیطیتْطُؾاحلی،تاهَضفَلَغیىیتٌسی

اؾس1آؾیةخصیطیٍذغطاذگًَاگَىزضایيهٌاعكتاقساضظیاتیتطای ّوچٌیيتا اظایيعطحّاهیزَاى. فازُ

هٌاعكهسٌاؾةتاٍیػگیّاٍزَاًاییْایهٌاعكواضتطیّایانَلیٍهٌاؾةضازقطیفٍتِهطحلِاخطاگصاقر.

،2ؾاحلی فٌَاى هیًاحیِتِ ظیؿسی حسی ٍ ذكىی زضیایی، فطایٌسّای اًسضوٌف هحل وِ ای خایگاُتاقس،

هیلیَىًفطاظخوقیروكَضضازض10،قیالزیًٍؾاهیتَزٍُتیفاظگاًی،وكاٍضظیضتاظگًَاگَىّایفقالیر

زضوٌاضفقالیسْایتكطیَّاییٍآبقٌاؾی،ّیسضٍزیٌاهیىیٍّایظهیيخسیسُگؿسطزُولىطز.فذَزخایزازُاؾر
                                                           
1
- http://coastal.er.usgs.gov/coastal-classification/class.html 

- Coastal Zone
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اؾرچْطُ تركیسُ وكَض ؾاحلی هٌاعك تِ فقال ٍ هسغیط تؿیاض خسیسُ.ای ایي اظ تطذی هٍَلَؿ تُطٍظخةّا

فطٌّگی-ظهیي(،هكىالذاخسوافیهحیغی،السهازی،فضایی)واضتطیهكىالذعثیقیٍظیؿراظخولِهكىالذ

توٌؾَضزَؾقِضطٍضیاؾرزاتٌاتطایياؾر.ّایالسهازیٍاخسوافیؾاحلًكیٌاىوكَضگطزیسُزضفقالیرٍ...

 ؾاحلی، هٌاعك آخاؾساضی،خایساض هٌاتـ زَؾقِ ٍ احیاء ذانٍ بٍ فقالیرًیع زض زَؾقِ ٍ اقسغال ّایایداز

 س.ًتٌسیگطزقٌاؾاییٍعثمِایيًَاحیعثیقیّایٍیػگیزضایيهٌاعكگًَاگَى

ّایخٌَتیزضیایواؾدیيزضقوالوكَض،تیكسطقاهلهَازآتطفسیٍضٍزذاًِایهسقلكتِظهیٌْایخؿروطاًِ

ّایقوالیوَّؿساىالثطظؾطچكوِگطفسٍِظهیٌْایحانلریعیضازضوطاًِّایوَازطًطیهیتاقسوِاظزاهٌِ

ایيهٌاعكیىیاظواًًَْایخوقیسیهْنزضوكَضهحؿَبهیقَزٍاظاّویر اًس. تٍِخَزآٍضزُ ایيزضیا

يزضحالیاؾرفطاٍاًیتطذَضزاضاؾر،چطاوِهحلفقالیسْایگًَاگَىاًؿاًیزضترفّایهرسلفهیتاقس.ای

اؾر. زطاونووسطیتطذَضزاض زضاظایتیكسطًؿثرتِوطاًِّایقوالیاظ ٍخَز تا وِوطاًِّایخٌَتیوكَض

ّایعثیقی،هٌاعكتؿیاضخطخوقیروكَضضاؾَاحلقوالیوكَضتِفلرقطایظهؿافساللیویٍخاشتِّوچٌیي

افعایفاؾر.خیاهسافعایفخوقیرزضایيهٌاعكتٍِیػُتِذَزاذسهالزازٍُایيضًٍستغَضضٍظهطُزضحال

ظیؿسی،هؿائلفطاٍاًیضازضایيهٌاعكتٍِخَزّایهحیظزضفهَلگطمؾالٍفسمضفایرتؿیاضیاظهحسٍزیر

ظیطآبضفسيوطاًِ تِ شوطقسُ تطهَاضز فالٍُ اؾر. اظخولِآٍضزُ زضیا، تاالآهسىزطاظ ًسیدِ ّایؾاحلیزض

ّاهؿایلاؾاؾیزیگطایيهٌاعكهیتاقس.زضعیؾالْایگصقسِ،هراعطاذعثیقیتِتؿیاضیاظؾاذسواًْاٍؾاظُ

زَؾظاخسوافاذ هَازظائسخاهسٍهایـزَلیسقسُ افعایففعایٌسُ اؾر. زضضاؾسایًَاضؾاحلیآؾیةضؾاًسُ

ایيضٍ،توٌؾَضهسیطیرٍاؾسفازُتْیٌٍِانَلیزطاظاؾر.اظ ّایهٌاعكؾاحلیضازكسیسًوَزُاًؿاًی،آلَزگی

هٌاعكؾاحلیوكَضزضخاؾدتِهؿایلٍهكىالذهَخَز،عثمِتٌسیهٌاعكؾاحلیهیزَاًستِفٌَاىاتعاضٍ

زضایيضاؾساتوٌؾَضقٌاؾاییٍعثمِتٌسیوطاًِّایاؾساىهاظًسضاىاظ ضٍقیؾَزهٌسهَضزاؾسفازُلطاضگیطز.

خؽاظتطضؾیّایَقْطزاتاتلؿطوِّسفایيخػٍّفهیتاقس،اظضٍـعثمِتٌسیقداضزاؾسفازُقسُاؾر.ً

ّن تطاؾاؼضٍـقداضز تٌسیقسًسوِ عثمِ ٍاحسهَضفَلَغیىیقٌاؾاییٍ چْاضزُ هٌغمِ، زض نَضذگطفسِ

گطایيهغلةاؾرّایخػٍّفًكاًِیافسقاهلؾَاحلاٍلیٍِّنقاهلؾَاحلثاًَیِهیگطزز.تِزیگطؾري،

ّایزقرٍّایخؿرظهیي،ایّایزاهٌِّایآتطفسی،زقرزقروِاظهیاىوالؾْایعثمِتٌسیقسُ،ٍاحسّای

تعضگسطیيٍاحسّایؾاحلیهٌغمِزضنس،8/42،7/16،85/11ٍ6/9تِزطزیةتاهؿاحرایؾیالتیٍضٍزذاًِ

زكىیلهی تِذَزاذسهالهیزٌّس81وِزمطیثاحسٍززٌّسهَضزخػٍّفضا زض.زضنساظهؿاحرهٌغمِضا

ٍالـهیزَاىگفروِترفتعضگیاظهٌاعكؾاحلیهَضزخػٍّفتیكسطاظًَؿؾَاحلاٍلیِهیتاقس.اظیهؾَ

هٌغمِاظتازَخِتِخؿرٍالـقسىظهیٌْایهٌغمِهَضزخػٍّفٍاظؾَیزیگطتازَخِتِایيهَضَؿوِایي

تاال تطاتط زض هیتاقس، ... گطزقگطیٍ قیالزی، نٌقسی، فقالیسْایگًَاگَىوكاٍضظی، واًًَْایخوقیسیهْنتا

وِ هیگیطز آؾیةخصیطیلطاض ٍ هقطوذغط اؾرزض تطایزضیایواؾدیيخیفتیٌیقسُ وِ زضیا آهسىزطاظ

 ّوچٌیي، ًوَز. زَخِ تساى هسیطیرهٌغمِ زض تایؿسی ظیؿراظ عثیقی، هسقسز خاضاهسطّای ٍ فَاهل وِ آًدایی

الظماؾرزضهسیطیرٍتٌاتطایيالسهازیٍ...زضقىلگیطیهحیظؾاحلیزاثیطگصاضّؿسٌس،-هحیغی،اخسوافی



 1391تاىزهس، 36، ضوارُ ًْنفصلٌاهِ جغرافیایی سرزهیي، سال   

ّاییزواماتقاز،خاضاهسطّاٍفَاهلهحیظؾاحلیزضًؾطگطفسِقَز.تِتْطُتطزاضیاظهٌاتـٍاهىاًاذچٌیيهحیظ

زطتاقس.اظایيفثاضذزیگطتٌؾطهیضؾسهسیطیریىداضچِهحیظزضهٌاعكؾاحلیاظّطخایزیگطیضطٍضی

ضٍ،تْثَزؾیاؾسْایهسیطیسیتوٌؾَضتْثَزٍضقیرهَخَزٍاؾسفازُتْیٌِاظایٌگًَِهٌاعكاهطیضطٍضیذَاّس

.لی،عثمِتٌسیواهالیهزؾرؾاحلهیتاقستَز.زضایيضاؾسایىیاظهطاحلانلیهسیطیرتْیٌِهٌاعكؾاح

اهطٍظُزضخْاىضٍقْایگًَاگًَیتطایعثمِتٌسیؾَاحلٍخَززاضزوِّطیهاظآًْاتازَخٍِزاویستطخٌثِ

ایاظٍیػگیّایؾَاحلاضایِقسُاًس،ّطیهاظایيضٍقْاًماطضقفٍلَزیزاضًسوِتایؿسیزضتىاضگیطی

هٌغمِتِایيهَضَؿزَخًِوَزٍهٌاؾةزطیيضٍـضاتىاضگطفر.زضٍالـتْسطآىاؾروِ،تطایآًْاتطایّط

قٌاؾاییتطایتٌسیزاضزاظچٌسضٍـعثمٍِخَزؾاذساض،لٌسفطمیاچٌسخسیسًَُؿیهاظتیفهٌاعمیوِزضآى

اؾسفازُقَز.هٌاعكآىٍعثمِتٌسی

 هٌاتع:

 ؾاظهاىؾور.،خغطافیایعثیقیزضیاّاٍؾَاحل)زطخوِ(،چاجزٍم،زْطاى(:1381ثطٍزی،هحوسضضا) -1

هٌهَضی،ضضا) -2 هحوسضضا، ضٍـ1392ثطٍزی، :) ّایخػٍّفزضغئَهَضفَلَغی)زطخوِ(، هدلِزْطاى،

 .91-81،نم88ؾدْط،زٍضُتیؿرٍزٍم،قواضُ

هلغئَهَضفَلَغیزلسایؾدیسضٍز(:زىا1383فیَضی،خوكیس،یواًی،هدسثی،ذَـضفساض،ضضا)خساضی -3

 .99-120،نم53ّایخغطافیایی،قواضُخػٍّفزْطاى،زضوَازطًط،

ؾَاحلتٌسیعثمٍِّاٍیػگیتطضؾی(:1384)ذاًیىی،فلی،ضٍحیاى،هحوسّازی،وطهیغالهطضاضاّی، -4

فٌَىٍفلَمّوایفكویيقوَاضزیي،ٍقداضزتٌسیزمؿینٍایهاَّاضُزهاٍیطاظاؾسفازُتاتَقْطاؾساى

 .زضیایی

5-  هاَّاضُ زهاٍیط Landsat ETM ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح،
+ ؾال 1987هسقلكتِ ٍ2010

 هطتَطتِهٌغمِهَضزخػٍّف.

6-  زَخَگطافیزْطاى،ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح، قواض1362ُآهلهسقلكتِؾال250000/1ًمكِ ،

 .NJ 39-15تطي

ؾاظهاى -7 زَخَگطافیزْطاى،خغطافیایًیطٍّایهؿلح، قواض1378ُتاتلهسقلكتِؾال250000/1ًمكِ ،

 .NJ 39-16تطي

8-  تِقواض1383ُهسقلكتِؾالآهل50000/1ًمكِزَخَگطافیزْطاى،ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح، ،

6462 I. 

،تِقواض1382ُهسقلكتِؾالتاتل50000/1ًمكِزَخَگطافیزْطاى،ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح، -9

6563 III. 

،تِقواض1372ُهسقلكتِؾالخَل50000/1ًمكِزَخَگطافیزْطاى،ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح، -10

6362 IV. 
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11-  هؿلح، ًیطٍّای خغطافیای زْطاى،ؾاظهاى زَخَگطافی چالَؼ50000/1ًمكِ ؾال تِ ت1382ِهسقلك ،

 .II 6263قواضُ

ؾ -12 زَخَگطافیزْطاى،اظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح، 50000/1ًمكِ ؾالچوؿساى ت1383ِهسقلكتِ ،

 .IV 6462قواضُ

13-  ًیطٍّایهؿلح، خغطافیای زْطاى،ؾاظهاى زَخَگطافی 50000/1ًمكِ زضاظوال ؾال تِ ت1382ِهسقلك ،

 .IV 6562قواضُ

زَخَزْطاى،ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح، -14 50000/1گطافیًمكِ )ضٍیاى( ؾالفلوسُ ّایهسقلكتِ

 .II 6363،تِقواض1355ٍ1384ُ

15-  زَخَگطافیزْطاى،ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح، ت1383ِهسقلكتِؾاللاینقْط50000/1ًمكِ ،

 .I 6562قواضُ

،تِقواض1377ُالهسقلكتِؾوح50000/1ًمكِزَخَگطافیزْطاى،ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح، -16

6362 I. 

،ت1382ِهسقلكتِؾالهحوَزآتاز50000/1ًمكِزَخَگطافیزْطاى،ؾاظهاىخغطافیایًیطٍّایهؿلح، -17

 .II 6463قواضُ

18-  خغطافیایًیطٍّایهؿلح، زَخَگطافیزْطاى،ؾاظهاى 50000/1ًمكِ ًكساضٍز ؾال تِ ت1382ِهسقلك ،

 .III 6263قواضُ

،1356ٍ1372هسقلكتِؾالًَقْط50000/1ًمكِزَخَگطافیزْطاى،یًیطٍّایهؿلح،ؾاظهاىخغطافیا -19

 .II 6363تِقواضُ

ؾاظهاىظهیي -20 تطي1382آهلهسقلكتِؾال100000/1قٌاؾیظهیيًمكِزْطاى،قٌاؾیوكَض، قواضُ ،

6462. 

ؾاظهاىظهیي -21 ؾالتاتل100000/1قٌاؾیظهیيًمكِزْطاى،قٌاؾیوكَض، تطي1381هسقلكتِ قواضُ

6563. 

ؾاظهاىظهیي -22 هسقلكتِؾال100000/1قٌاؾیظهیيًمكِزْطاى،قٌاؾیوكَض، قواض1383ُلاینقْط

 .6562تطي

ظهیي -23 ؾاظهاى ؾال100000/1قٌاؾیظهیيًمكِزْطاى،قٌاؾیوكَض، هسقلكتِ تطي1381ًَض قواضُ

6463. 

قواضُتطي1382ًَقْطهسقلكتِؾال100000/1قٌاؾیظهیيًمكِزْطاى،َض،قٌاؾیوكؾاظهاىظهیي -24

6363. 

ضحینوطهی،قاُ -25 فلیعازُ،خَض،ؾساضُ، لطٍیحؿیي، )قاُؾَظاى،حویس، هدیس زفؿیط(:1388حؿیٌی،

ّایؿاضُضذهدلِتؿسط،ضؾَتاذهغٌاعیؿیخصیطفساضیّایزازُاظاؾسفازُتاذعضزضیایآبزطاظزغییطاذ

 .1قواضُ،2خلسضؾَتی،
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32ٍقٌاؾیقواضُهدلِضقسآهَظـظهیيزْطاى،تٌسیاًَاؿؾَاحل،(:عثم1372ِفالییعالماًی،هحوَز) -26

33. 

 .،چاجقكناًسكاضاذلَهؽزْطاى،(:غئَهَضفَلَغیایطاى،1390فالییعالماًی،هحوَز) -27

تٌسیؾَاحلاؾساىگیالىتااؾسفازُاظزهاٍیطهاَّاضُ ٍیػگیّاٍعثمِضؾی(:تط1385)فلیطضا،لسضزی -28

 .ذعض ساضزضفطنِّایخٌَتیزضیایّوایفهٌاتـعثیقیٍزَؾقِخای،قداضز ایٍزمؿینتٌسی

َّقوٌسؾاحلیزضضاؾسایهسیطیرتٌسیهَضفَلَغیىیذظعثمِ(:1392هلل،هٌهَضی،ضضا)افعذی،لٌَاز -29

تاتلؿط(خػٍّفؾاحلی)هٌاعكیىداضچِ زا ًَقْط اظ هَضزی: ، خػٍّفزْطاى، ّایغئَهَضفَلَغیهدلِ

 .118-99،نم2ووی،ؾالزٍم،قواضُ

فعذلٌ -30 فثسالؿالم)َازی، ؾیس حیسضی، ضضا، هٌهَضی، 1392اهلل، ذظ هَضفَلَغیىی ًمكِ َّقوٌس(:

 .86هدلِؾدْط،زٍضُتیؿسن،قواضُزْطاى،ّایقوالیٍخٌَتیایطاى،ؾاحلیٍلعٍمزْیِآىتطایوطاًِ

ضٍـتِاىتلَچؿسٍؾیؿساىؾَاحلتٌسیعثمِ(:1384حویسضضا)هقهَهی،ٍفلیذاًیىی،وطهی -31

 .زضیاییفٌَىٍفلَمّوایفقداضز،قكویي

فلی، -32 خیواىوطهیذاًیىی، زَهاى، آق ضظیسا، فؿگطی، ضضا، هحوس ایطاى،1383)غطیةضضا، ؾَاحل :)

 هطوعخػٍّكاذحفاؽرذانٍآتریعزاضی.زْطاى،

 .مؾَچاجوَقا،هْطاًسكاضاذ،قیطاظظهیي،خاهـفلَمًاهٍِاغُ(:1389فطیس)هط، -33

زْطاى،،(غئَهَضفَلَغی)عثیقیخغطافیایزضزحمیك(:ضٍـ1383اهلل)فطجهحوَزی،ٍاتطاّینهمیوی، -34

 .اٍلچاجلَهؽ،اًسكاضاذ

هٌاعكَّقوٌسؾاحلیزضضاؾسایهسیطیریىداضچِتٌسیهَضفَلَغیىیذظعثمِ(:1392هٌهَضی،ضضا) -35
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