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بزرگ  دریاچه  های  و  اقیانوس ها  دریاها،  سواحل 
یکی از زمینه های مطالعاتی دانش ژئومورفولوژی 
بسیار  اهمیت  از  مناطق  این  می گردد.  محسوب 
که  به گونه   ای  بوده  برخوردار  بشر  برای  باالیی 
ساحلی  مناطق  در  جوامع  از  درصد   60 حدود 
عبارت  به   ،)1999 نل،  ک  )کرا می کنند  زندگی 
نوار 60  در  از جمعیت جهان  نیمی  از  بیش  دیگر 
برای  می کنند.  زندگی  ساحلی  خط  از  کیلومتری 
جمعیت  از  فزاینده  ای  و  توجه  قابل  سهم  مثال 
اتحادیه اروپا در مناطق ساحلی زندگی می نمایند 
ایاالت  در  همچنین   .)2011 همکاران،  و  )امیلینو 
 451 از  یکی  در  جمعیت  از  نیمی  تقریبا  متحده، 
و  هستند  زندگی  مشغول  ساحلی  شهرستان 
دیگر  ساحلی  کشورهای  بیشتر  در  مشابهی  روند 
و  قنواتی  از  نقل   به   ،2002 گالس  )دا دارد  وجود 
همکاران، 2008(. منطقه ساحلی، وجه  مشترک 
که هم از لحاظ  بین دریا، خشکی و هوا می باشد 
جغرافیایی  واحد  بشری  زیستگاه  هم  و  منابع 
مهمی محسوب می گردد. مناطق ساحلی از این 
و  بار ترین  پر  از  که  می باشند  توجه  مورد  جهت 
فعالیت های  بستر  و  کولوژیکی  ا منابع  پویا ترین 
از  و همواره  اجتماعی هستند  و  اقتصادی  عظیم 
حساس  محدوده های  از  نظامی  و  سیاسی  نظر 
ملی و بین المللی بوده اند. شاید مهمترین عاملی 
داده،  گسترش  را  ساحلی  مناطق  به  توجه  که 
منابع سرشار و فعالیت های بزرگ اقتصادی است 
که در مناطق ساحلی صورت می گیرند. صرف نظر 
و  منابع  از  بهره برداری  محیطی،  زیست  ابعاد  از 
استمرار فعالیت های اقتصادی نیازمند حفاظت 

و مدیریت درست این مناطق است.

او  فعالیت های  تمام  و  انسان  اینکه  به  توجه  با 
بر   ... و  توسعه  ای  و  اجتماعی  اقتصادی-  از  اعم 
زمین  سطح  و  می شود  انجام  زمین  سطح  روی 
است  شده  تشکیل  لندفرم هایی  و  عوارض  از 
ژئومورفولوژی  دانش  مطالعه  مورد  موضوع  که 
مطالعه  و  شناخت  ضرورت  بنابراین  می باشد، 
برنامه ریزی  گام نخست  لندفرم ها  و  این عوارض 
مناطق  به ویژه  و  محیط  یکپارچه  مدیریت  و 

ساحلی است.

تمایز  خط ساحلی 6  و  ساحل 5  بین  گرچه 
گانه  جدا بایستی  را  آنها  از  هرکدام  و  دارد  وجود 
مورگان  که  همان طور  ولی   نمود،  طبقه بندی 
مناظر  کردن   جدا  داشته اند  اظهار  ولدریچ 7  و 
مشکل  خط ساحلی   یا  کرانه  مناظر  از  ساحل 
لحاظ  به این   است.  غیرممکن  مواردی  در  و 
دو  این  که   ندارد  هم  لزومی  اصوال  و  نمی توان 
به طور  را  هریک  و  جدا  همدیگر  از  را  قسمت 
بیشتر  بنابراین  نمود.  دسته بندی  گانه  جدا

5 - Coast
6 - Shoreline or Coastline
7 - Morgan and Wooldridge 1973

کره زمین  کانون های جمعیتی در روی  گذر زمان به عنوان یکی از  مناطق  ساحلی همواره در 
بوده اند، امروزه حدود 60 درصد از جوامع در مناطق  ساحلی زندگی می کنند. همچنین در 
بنابراین  برخوردارند.  باالیی  جمعیتی  کم  ترا از  کرانه  شهرهای  ساحلی،  کشورهای  بیشتر 
گون انسان از محیط های  گونا کم جمعیتی باال در این مناطق و بهره گیریهای  با توجه به ترا
که حدود یک سوم جمعیت جهان در سواحل دریاها  دریایی- اقیانوسی و نیز این واقعیت 
و اقیانوس ها زندگی می کنند، از این رو شناسایی و مطالعه هر چه بیشتر این محیط ها بیش 
کاسپین، دریای  عمان  که در دریای   کشور ما نیز   از  پیش اهمیت می یابد. این موضوع برای 
موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  لذا  می یابد.  مصداق  دارد،  درازی  کرانه های  پارس  خلیج   و 
کشور  سواحل  در  انسانی  و  طبیعی  متفاوت  عوامل  اثر  بر  که  گونی  گونا مشکالت  و  مسایل 
وجود دارد، ضرورت دارد. ضمن استفاده از تکنولوژی های نوین به صورت یکپارچه و با دید 
کنون برای طبقه بندی  سیستمی در راستای مدیریت و توسعه پایدار این نواحی اقدام شود. تا
دیدی  با  را  سواحل  روش ها  این  از  یک  هر  است،  شده  ارایه  گونی  گونا روش های  سواحل 
طبقه بندی  منظور  به  و  خطی  قالب  در  اخیرا  که  نوینی  روش  می نمایند.  طبقه بندی  ویژه، 
گروه جغرافیای دانشگاه تاسمانی مورد استفاده  مورفولوژیکی سواحل استرالیا توسط استاد 
گرفته و از آن با عنوان رویکرد خطی در مقابل آسیب پذیری سواحل یاد می شود رویکرد  قرار 
تازه   ای نسبت به سواحل و به ویژه خط ساحلی می باشد. از این رو، در این پژوهش به معرفی 
کاربرد دارد،  کرانه های ایران  که جهت تهیه نقشه های تولیدی در این فرمت برای  این روش 

پرداخته شده است.
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دو  هر  است  گرفته  صورت  که  طبقه بندی هایی 
بخش را دربر می گیرد )عالیی طالقانی، 1372(.

روش های  به  را  سواحل  که  آنجایی  از 
کنون  تا نمود،  طبقه بندی   می توان  مختلف 
شده  ارائه  سواحل  از  متعددی   طبقه بندی های 
ویژه  ای  اهمیت  و  اعتبار  از  یک  هر  که  است 
برحسب  طبقه بندی ها  گونه  این  برخوردارند. 
مانند  مختلفی  عوامل   و  کتورها  فا به کارگیری 
انرژی،  مصرف  )توصیفی(،  ساحل  ماهیت 
کرانه، زمین ساخت  شمارش تعداد تضاریس خط 
)ژنتیکی(،  ساحل  شکل گیری   چگونگی  و 
گی های  ویژ یا  و  ژئومورفولوژیکی   گی های  ویژ
مهمترین  از  )همان(.  است  داشته  قرار  دیگر 
صورت  سواحل  از  کنون  تا که  طبقه بندی هایی 
بلوم،  زئوس،  طبقه بندی های  به  می توان  گرفته 
کوتون،  کوواردین،  شپارد،  دیویس،  جانسون، 
نمود.  اشاره   ... و  نورستروم  و  اینمن   والنتین، 
نوع  یک  معرفی  نوشتار  این  در  ما  هدف  اما 
خطی  فرمت  با  سواحل  از  جدید  طبقه بندی 
هوشمند  خط  به  نوین  روش  این  می باشد. 

ساحلی موسوم است.

در  آب  فراوانی  فقط  نه  زمین  کره  خاص  گی  ویژ
آن، بلکه شکل پیچیده دریاها و سطح خشکیها 
و ارتباط متقابل آنهاست. در طول تاریخ، بشر به 
سواحل و به تبع آن، اسکان و تمرکز جمعیت در 
روزافزون  توجهی  دریا  و  )سواحل(  مرزی  حاشیه 
بهره گیریهای   .)1378 )ثروتی،  است  داشته 
گون انسان از محیط های دریایی و اقیانوسی  گونا
که حدود یک سوم جمعیت جهان  و این واقعیت 
می کنند،  زندگی  اقیانوس ها  و  دریاها  سواحل  در 
محیط ها  این  بیشتر  چه  هر  شناسایی  اهمیت 
ما  کشور  برای  موضوع  این  می دهد.  نشان  را 
کشور  جنوب  و  شمال  در  درازی  سواحل  که  نیز 
با   . است  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  دارد، 
که  گونی  گونا توجه به اهمیت موضوع و مسایل 
بر اثر عوامل متفاوت طبیعی و انسانی در سواحل 
کشور وجود دارد، ضرورت می یابد ضمن استفاده 
و  یکپارچه  به صورت  نوین،  تکنولوژی های  از 
توسعه  و  مدیریت  راستای  در  سیستمی  دید  با 

پایدار این نواحی اقدام شود.

مساعد  شرایط  علت  به  کشور  شمالی  سواحل 
بسیار  مناطق  طبیعی،  جاذبه های  و  اقلیمی 
کشور را به خود اختصاص داده و این  پرجمعیت 
روند به طور روزمره در حال افزایش است. پیامد 
افزایش جمعیت در این مناطق به ویژه در فصول 
محدودیت های  بسیاراز  رعایت  عدم  و  سال  گرم 
محیط زیستی، مسائل عدیده  ای در این مناطق 
به  بر موارد ذکر شده  آورده است. عالوه  به وجود 
نتیجه  در  کرانه های ساحلی  رفتن شدن  اب  زیر 
از جمله مسایل اساسی  تراز آب دریا،  آمدن  باال 
سال   15 طی  در  می باشد.  مناطق  این  دیگر 

گذشته، مخاطرات طبیعی به بسیاری از ساختمان ها و سازه های در امتداد نوار ساحلی آسیب رسانده 
است. افزایش فزاینده مواد زائد جامد و مایع تولید شده توسط اجتماعات انسانی، آلودگی های مناطق 
گام های  ساحلی را تشدید نموده است. از این رو مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بدون تردید یکی از 
اساسی در سطح بین المللی و جهانی در پاسخ به مشکالت رو به افزایش زیست محیطی و بهره برداری 
که از دهه های آخر قرن بیستم  از منابع طبیعی و میراث مشترک جهانی در سواحل و دریاها بوده است 
کار جهانی در قرن بیست و یکم باشد. در این راستا،  گردیده و به نظر می رسد بخش مهمی از دستور  آغاز 
به منظور برنامه ریزی و مدیریت بهینه و استفاده هر چه بهتر و منطقی از سواحل، روش خط  هوشمند  

معرفی شده است.

خط  هوشمند 8 ساحلی چیست؟
برنامه ریزی در مناطق ساحلی از نوع برنامه ریزی های فضایی است و بر این اساس نقشه ها در چگونگی 
ح مطالعات مدیریت سواحل مهم می باشد. به طور  انجام مطالعات، تجزیه وتحلیل ها و خروجی های طر
ساحلی،  زمین های  طبقه بندی  ساحلی،  مرزهای  مانند  مطالعاتی  ح های  بیشترطر خروجی  طبیعی 
کاربری و  شناسایی نواحی فرسایش شدید در ساحل، هسته های رسوبی و واحدهای مدیریت ساحلی، 
پوشش زمین های نوار و منطقه ساحلی، پارامترهای هواشناسی این مناطق همه و همه به صورت نقشه 
است. از این رو در بیشتر مطالعات، ترسیم رقومی نقشه ها، ذخیره سازی آنها، بازیابی اطالعات فضایی9، 
پرسش های فضایی10، تجزیه وتحلیل های انفرادی در ارتباط با دیگر نقشه ها و تولید نقشه های جدید 

از اهمیت زیادی برخوردارند.

داده  نشان  خطی  به صورت  معمول  به طور  سواحل  مختلف،  مقیاس های  با  نقشه ها  تمام  در  تقریبا 
بلکه  نیستند،  ثابتی  ولی در طبیعت، سواحل روی خطوط  از آب جدا می کند.  را  که خشکی  می شوند 
کم و بیش پهن را می سازند و به این وسیله مرزی مشخص بین خشکی و دریا به وجود می آورند.  یک نوار 
که به ویژه نوسانات وضعیت آب،  تحول پهنای این حاشیه مرزی مشخص تابع پارامترهای متفاوتی است 

شیب دامنه ساحلی و شیب دامنه زیر آب نزدیک ساحل، جز آن هستند)ثروتی، 1378(.

گی های و معیارهای لحاظ شده  گرفته از سواحل، صرفه نظر از سایر ویژ در بیشتر طبقه بندی های صورت 
گی خاصی  کننده ویژ که هریک بیان  گونهای متعددی  در طبقه بندی، این مناطق بیشتر در قالب پلی 
ماهیتی خطی  از  که  نمایش خط ساحلی  و  به منظور طبقه بندی  اما  نمایش داده می شوند.  هستند، 
که خطوط ساحلی  نیستند. چرا  گی های خط ساحلی  پاسخگوی ویژ این روش ها چندان  برخوردارند، 
گون همواره در تغییر و تحول اند. به همین جهت ضروری است از فرمتی  گونا ثابت نبوده و بر اثر عواملی 
استفاده نمود تا با خطوط ساحلی از سازگاری باالیی برخوردار باشد. به نظر می رسد استفاده از فرمت 

خط هوشمند ساحلی در این زمینه مفید واقع شود.

8 - Smartline
9 - Retrieval

Spatial query:  -  10منظور یافتن عوارض فضایی، داده های توصیفی آن ها یا مكان هایی است كه در آن ها 
عوارض فضایی واجد ویژگی هایی مختلفی هستند.

شکل 1: نمونه  ای از نقشه خط هوشمند ساحلی تهیه شده برای بخشی از سواحل استرالیا
منبع: شارپلز و همکاران، 2009 
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تغییر  به  توجه  با  و  می دهد  نمایش  را  ساحل  خط  که  خطی  است  نقشه  ای  ساحلی،  هوشمند   خط  
بر  در  خط  ساحلی،  گانه  جدا بخش  هر  می گردد.  تقسیم  بخش هایی  به  ساحلی  لندفرم های  گی  ویژ
کننده انواع لندفرم ها در ارتباط با بخش مورد نظر در ساحل  گی های تشریح  دارنده مجموعه ای از ویژ
گی های دقیق موقعیت خط ساحلی ثبت می گردد، بلکه  می باشد)شکل1(. در این نوع نقشه، نه تنها ویژ
محدوده اسمی فراتر از 500 متر به درون خشکی و به سوی دریا را نیز شامل می شود )شکل 2(. به عبارت 
دیگر، اصطالح خط  هوشمند ساحلی به یک نقشه در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی11 و در فرمت 
که دریافت سریع داده های متنوع ساحلی را هم از نقشه های جدید و هم از مجموع  خطی اشاره دارد 
از  بسیاری  برای  را  آن  تحلیل  و  ساخته  ممکن  مجزا  شده  طبقه بندی   نقشه  یک  در  موجود  داده های 

اهداف مدیریتی در منطقه ساحلی آسان می نماید )شارپلز و همکاران، 2009(.

عوارض  یا  ساحلی  لندفرم  های  انواع  از  مفصلی  نقشه  ساحلی،  هوشمند  خط   مورفولوژیکی  نقشه 
مورفولوژیکی می باشد. نقشه خط  هوشمند  به عنوان یک نقشه مورفولوژیکی نه تنها توپوگرافی ساحل12 
که انواع  لندفرم  های متفاوت ساحلی را به تفکیک انواع تشکیالت  را نمایش می دهد، بلکه قادر است 
گل و الی، تخته سنگ و غیره را نشان  گون ساحل نظیر سنگ بستر، التریت، مرجان، شن و ماسه،  گونا
گسترده  ای  که می توان دامنه  دهد. همچنین فرمت خط  هوشمند  چهارچوب مناسبی را فراهم آورده 
از اطالعات محیط زیستی، اجتماعی- اقتصادی، جمعیتی- انسانی، تفریحی، حقوقی، سیاسی و دیگر 
گسترده  ای از اطالعات  کرد. برای مثال می توان پایگاه داده  اطالعات مرتبط با ساحل را به آن ضمیمه 
کرد؛  لندفرم های ساحلی را از طریق یک فیلد مشترک مربوط به لندفرم به نقشه خط  هوشمند متصل 
گی های  کلیک بر روی لندفرم مرتبط در فیلد نقشه های خط  هوشمند، اطالعات و ویژ که با  به گونه  ای 

مرتبط با آن لندفرم، قابل نمایش و بهره برداری باشد )شارپلز و همکاران، 2009(.

کشند14،  میان  کشند13،  زیر  مناطق  در  لندفرم ها  تشریح  به  می توان  اطالعاتی  چنین  وجود  با 
که در معرض  کرانه ساحلی  کشند، بخش های از  خ پشت ساحل و شیب منطقه میان  پسکرانه15، نیمر
فرآیندهای ساحلی هستند و نیز الیه زمین شناسی پرداخت )همان(. همچنین در خط  هوشمند ساحلی 
که برای هر خصیصه مورفولوژیکی در هر قطعه  گی، ابرداده16 طراحی می شود. به این معنی  برای هر ویژ
سرانجام  می باشند.  داده  ها  مقیاس  و  منبع  شامل  که  دارد  وجود  اضافی  خصیصه  دو  خط ساحلی،  از 
با استفاده از مجموعه اطالعات توصیفی و فرم ها و فرایندهای منطقه ساحلی، هر قطعه خط  ساحلی 
گون  گونا طبقه بندی  می گردد. با توجه به پیچیدگی سیستم های ساحلی و تاثیر داده ها و عوامل بسیار 
کره ؛ برنامه ریزی و مدیریت  این مناطق مستلزم به کارگیری طیف  کره و زیست  کره، هوا  کره، آب  سنگ 
که ادغام داده  ها از منابع بی شمار در فرمت  گون است. از آنجایی  گونا گسترده  ای از داده ها با مقیاس های 

(Geographic Information System (GIS -11
12 - منظور از توپوگرافی ساحل ارتفاع و شکل لندفرم های ساحلی است که به کمک منحنی میزان ها یا مدل 

رقومی ارتفاعی نمایش داده می شوند.
13- Subtidal
14- Intertidal
15- Backshore
16- Metadata

خط  هوشمند به آسانی صورت می گیرد، بنابراین 
و  برنامه ریزی  برای  کارآمد  ابزاری  خط  هوشمند 
مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با هدف ارزیابی 

تغییرات و آسیب پذیری ساحلی می باشد. 

پیشینه استفاده از روش خط هوشمند:
به منظور  مطالعه و ارزیابی آسیب پذیری مناطق 
و  )خطی  مختلف  مدیریتی  رویکردهای  ساحلی 
آن  از  اخیرا  که  تکنیکی  دارد.  وجود  خطی(  غیر 
آسیب پذیری  مقابل  در  خطی  رویکرد  به عنوان 
منطقه ساحلی یاد می گردد، روش خط  هوشمند 
تازه  رویکردی  به عنوان  آن  از  که  است  ساحلی 
برای  الگو  این  می شود.  یاد  سواحل  به  نسبت 
گروه جغرافیای طبیعی  نخستین بار توسط استاد 
استرالیا طی سال های 2009- تاسمانی  دانشگاه 
2007 میالدی به منظور  تهیه نقشه مورفولوژیکی 
سواحل  تمام  برای  ساحلی  خط  هوشمند 
گرفته است. آقای دکتر  استرالیا مورد استفاده قرار 
این  انجام  مسئولیت  که  همکارانش  و  شارپلز17 
از 200  تهیه آن بیش  برعهده داشتند در  را  پروژه 
الیه نقشه  ای مختلف را باهم ادغام نمودند. این 
سازمان  نظیر  ارگان هایی  و  سازمان ها  از  داده  ها 
زمین شناسی،  سازمان  دریانوردی،  و  بنادر 
و  مدیریتی  بخش های  طبیعی،  منابع  سازمان 
پایدار، بخش محیط زیست و حفاظت و  توسعه 
گرد آمده اند. بنابراین می توان هر نوع داده  غیره 
و  هستند  سواحل  با  ارتباط  در  که  را  اطالعاتی  و 
می توان از آنها در فهم بهتر خط ساحلی استفاده 

گرد آوری نمود. کرد 

گام  نقشه مورفولوژیکی خط هوشمند ساحلی در 
ساحل  آسیب پذیری  ارزیابی  منظور   به  نخست 
توسط  اقلیم،  تغییر  و  تراز دریا  آمدن  باال  برابر  در 
مورد  استرالیا  زمین  علوم  و  اقلیم  تغییر  بخش 
که  می شود  پیش بینی  اما  گرفت.  قرار  استفاده 
نقشه های تهیه شده در این فرمت، می تواند در 
آینده برای بسیاری از اهداف مدیریتی و پژوهشی 

گردد. مورد استفاده واقع 

چرا از روش خط  هوشمند  استفاده می شود؟
مورفولوژیکی  داده های  مجموع  اینکه  دلیل 
ساحلی در فرمت خطی تهیه می شود، این است 
که نمایش و تحلیل هر فیلد اطالعاتی مربوط به 
لندفرم های مختلف به صورت مجزا و یا به صورت 
آسانی  به  توصیفی  اطالعات  از  خاصی  ترکیب 
در  خطی  نقشه  فرمت  برتری  می گیرد.  صورت 
محدودیت هایی  ساختن  نمایان  و  گرفتن  به کار 
در  نمی توان  پلیگونی  روش  توسط  که  است 
عوارض خطی نظیر خط  ساحلی مشخص نمود. 
را در  که ساحل  به عالوه نقشه خطی قادر است 
تغییر می کند،  که اطالعات توصیفی  هر نقطه  ای 

17-  استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تاسمانی 
استرالیا

شکل 2: نمونه از طبقه بندی عوارض و لندفرمهای خط هوشمند ساحلی
منبع: شارپلز و همکاران، 2009 
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اجازه  این  اساس  این  بر  و  نماید  تقسیم بندی 
در  گرفته  صورت  تغییرات  تمام  تا  می دهد  را 
دلیل  به   .)3 )شکل  شوند  ثبت  کرانه ها  راستای 
خطی،  نقشه  سواحل،  بودن  خطی  ماهیت 
اهداف  از  بسیاری  برای  موثری  و  مناسب  فرمت 
کاربردها  مرتبط با ساحل است. اما برای برخی از 
به نقشه های پلیگونی یا توپوگرافیکی نیاز است. 
به عنوان مثال، برای نمایش بخش های ساحلی 
ساحلی  ژئومورفولوژیکی  نقشه های  در  سیل گیر 
ارتفاعی18  رقومی  مدل  یا  میزان  منحنی های  به 

منطقه نیاز است.

مبانی خط  هوشمند :
خط   مورفولوژیکی  و  پایداری  نقشه  تهیه  برای 
داده  های  از  بزرگی  مجموعه  ساحلی  هوشمند 
سازمان هایی  از  که  است  نیاز  مورد  دسترس  در 
بنادر  سازمان  زمین شناسی،  سازمان  نظیر 
محیط  سازمان  نیرو،  وزارت  دریانوردی،  و 
سازمان  آب،  منابع  مدیریت  سازمان  زیست، 
دیگر  و  پایدار،  توسعه  بخش  طبیعی،  منابع 
ارتباط اند  در  سواحل  با  که  سازمان هایی 
به  همچنین  نمود.  خریداری  یا  تهیه  می توان 
منبع،  داده  های  زیاد  گستردگی  و  تنوع  دلیل 
می توان روش های مختلفی را برای اقتباس و باز 
کار  انجام  مراحل  گرفت.  به کار  آنها  طبقه بندی  
برای رسیدن به خط  هوشمند به طور خالصه در 
زیر توضیح داده شده است. بیشتر این مراحل با 
افزار سامانه اطالعات جغرافیایی  نرم  از  استفاده 

)ArcGIS 10( اجرا می شود.

مراحل کار به شرح زیر است:
بهترین مجموعه داده  های ساحلِی در دسترس، 
استفاده  منظور  به  ساحلی،  منطقه  هر  برای 
و  شناسایی  هوشمند  خط   پایه  نقشه  به عنوان 

تهیه می گردند.

برای هر منطقه ساحلی پوشه  ای با عنوان نقشه 
مربوط  گی های  ویژ و  ایجاد  هوشمند  خط   پایه 
به  باید  ساحلی  منطقه  آن  منبع  داده  های  به 
برای  انتقال  فرآیند  شود.  داده  انتقال  آن  داخل 
داده  های غیر مکانی زمین مرجع نشده به صورت 
دستی انجام و برای داده  های زمین مرجع شده 

گیرد. تا حد امکان باید به صورت خودکار صورت 

نیاز  صورت  در  شده  داده  انتقال  گی های  ویژ
فیلدی مجزا  به صورت  و  باز طبقه بندی   بایستی 

گردند. در خط  هوشمند وارد 

در  که  منطقه  هر  هوشمند  خط   پایه  نقشه  های 
بر دارنده اطالعات توصیفی از مجموع داده  های 
خط  کلی  فایل  داخل  در  باید  بوده  مختلف 

گردند.    هوشمند ادغام 

بر  در  دسترس  در  منبع  داده  های  مجموع  گر  ا

18- Digital Elevation Model (DEM)

که وضوح مکانی بهتری داشته باشد. دارنده اطالعات مشابه باشد، برتری با داده  ای است 

برای حصول اطمینان از سازگاری بین اطالعات توصیفی مرتبط با فیلد های اطالعاتی خط  هوشمند، 
گیرد. باید یک سری بررسی های منطقی صورت 

کمتر از 10 متر طول با عوارض  که امکان دارد عوارض ساحلی  گی هر منطقه باید تا جایی  با توجه به ویژ
گی ها( ادغام شوند. برخی از عوارض با درازای  که دارای مشابهت زیادی هستند )بر مبنای ویژ مجاور 
کوچک( به دلیل عدم مجاورت با عوارض مشابه خود، نمی توانند با  کمتر از 10 متر )عمدتا جزایر بسیار 

عوارض دیگر ادغام شوند.

کار بایستی اطالعات توصیفی اشتباه نوشته شده شناسایی و با استفاده از جدول  کنترل و دقت  به منظور  
گردند. کامل طبقه بندی   خط  هوشمند می باشد، اصالح  که در بر دارنده الگوی  خروجی پایگاه داده 

از سواحل  را برای هر بخش  کاربران می توان نقشه خط  هوشمند  با توجه به نیازهای متنوع  پایان  در 
ترسیم و ارایه نمود.

مزایای استفاده از خط  هوشمند ساحلی:
گفته شده در مباحث باال، و با عنایت به اینکه ماهیت خطوط ساحلی به صورت خطی  با توجه مطالب 
که به کارگیری فرمت خط  هوشمند ساحلی در بررسی های مربوط به این مناطق  گفت  می باشد؛ می توان 

که اهم آنها به این قرار می باشد: ح ذیل می باشد  دارای مزایایی به شر

استفاده از فرمت نقشه خطی برای تهیه نقشه ساحلی عملی است. زیرا  اصوال ماهیت ساحل خطی )در 
امتداد ساحل( می باشد.

که خصوصیات لندفرم های ناحیه ساحلی )فاصله اسمی 500 متر به درون  اطالعات توصیفی مختلف 
به فرمت یک خط در محیط سامانه اطالعات  را می توان  بیان می نمایند  را  خشکی به سوی ساحل( 

کرد. که بیانگر خط  ساحلی باشد، متصل  جغرافیایی 

کند، خط به بخش هایی تقسیم  گی مرتبط با ساحل در خط  ساحلی تغییر پیدا  که هر نوع ویژ در هر جا 
گاه برای  نقشه های خط  هوشمند داده  های مناسب در دسترس باشد، می توان جزییات  می گردد.  هر 
خط  هوشمند  کمک  به  موارد،  برخی  در  مثال  )برای  نمود  تولید  خط  ساحلی  برای  را  خوبی  فضایی 

کرد(. کنار های منفرد19 20 یا 30 متری را شناسایی  می توان دریا 

کشندی و  که دارای جزر و مد هستند، لندفرم های ساحلی بر مبنای سه منطقه  می توان در دریا هایی 
گی های هر لند فرم ساحلی به صورت واقع شدن در  موازی با ساحل توصیف و ترسیم نمود )در واقع ویژ

کشند و پشت پسکرانه ذخیره می گردد(. کشند، میان  مناطق زیر 

در داخل هر منطقه، طبقه بندی  لند فرم ها ابتدا بر اساس شکل و اجزا سازنده شان و سپس بر اساس 
کنار، صخره، سکوی ساحلی و ... می باشد. ژنتیک یا مورفودینامیک آنها نظیر دریا 

گسترده تری طبقه بندی  نمود، به  گی های مربوط به شکل و فابریک را در دسته بندیهای  می توان ویژ
گردد. که تمایز مهمی در نوع لندفرم ها برقرار  شکلی 

گی های  اشاره شد ویژ آن  به  باال  که در  از مبانی  استفاده  با  برای هر بخش ساحلی  همچنین می توان 
اصلی مورفولوژیکی زیر را نیز ثبت نمود: 

19- Individual beaches

شکل 3: نمونه  ای از تقسیم بندی ساحل بر اساس تغییر 
گی های هر بخش ساحلی ویژ
منبع: شارپلز و همکاران، 2009 
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شکل 4: چگونگی ادغام و تلفیق ال یه  های اطالعاتی برای دست یابی به خط  هوشمند  ساحلی
منبع: شارپلز و همکاران، 2009 

e )انواع لندفرم های پسکرانه )به صورت انواع لندفرم های مجاور پسکرانه و انتهای پسکرانه

e )کشند اصلی و فرعی کشند )لندفرم های میان  انواع لندفرم های میان 

e )کشند اصلی و فرعی کشند )لندفرم های زیر  انواع لندفرم های زیر 

e  کم خ پسکرانه )شکل یا دامنه ساحلی را طبقه بندی   می نماید. برای مثال دامنه های هموار،  نیمر
شیب و پرشیب و ...(

e  یا سواحل صخره  ای در معرض بارها  انواع نیروها و فرآیندها )برای مثال دریا  دامنه های در معرض 
انواع امواج زنده و مرده(

e  یا آهک ها  مثال  )برای  ک  خا انواع  یافته(،  رخنمون  یا  بستر)زیرین  سنگ  )انواع  زمین شناسی 
التریت های قرارگرفته بر روی سنگ بستر های رخنمون یافته((

سامانه  محیط  در  شده(  بندی  )کد  رقومی  و  شفاهی  روش  دو  به  می توان  را  توصیفی  اطالعات  این 
کلیدهای نقشه آسان تر و  روش دوم نیز  کرد. روش اول برای خواندن و ایجاد  اطالعات جغرافیایی ثبت 
کاوش20 داده  های فراوان در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی  برای فرآیند تحلیل و پرس و جوی یا 

مناسب تر است.

که در تهیه بیشتر نقشه های لندفرم ها از روش پلیگونی استفاده می گردد، برتری فرمت نقشه  در حالی 
در  نمی توان  پلیگونی  روش  توسط  که  است  محدودیت هایی  ساختن  نمایان  و  گرفتن  به کار  در  خطی 
به  کردن اطالعات توصیفی  نمود. اضافه  یا منطقه ساحلی مشخص  عوارض خطی نظیر خط  ساحلی 
گسترده  تا حدودی آسان تر صورت می گیرد و در این فرمت به راحتی  گون و  گونا نقشه خطی از منابع 
کاوش و تجزیه و تحلیل داده  های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار سامانه اطالعات جغرافیایی  می توان به 
پرداخت. در تهیه نقشه  های خط  هوشمند ساحلی می توان دامنه  ای از حساسیتهای انواع لندفرم های 
کرانه های  کرد. برای مثال از این نوع فرمت نقشه می توان  مختلف ساحلی در مقابل مخاطرات تعریف 
کالسهای  کرانه های ماسه ای و صخره های دریایی  مستعد نشست و دیگر  ماسه ای مستعد فرسایش، 
ترتیب  به  که  می یابد  حصول  مراحلی  طی  ساحل  فیزیکی  حساسیت  ارزیابی  نمود.  تعریف  را  حساس 

عبارت اند از:

الف: مرحله اول )سطح ملی(: 
     شناسایی سواحل از طریق تهیه نقشه های مورفولوژیکی طبقه بندی   شده به منظور شناخت سواحل 
یعنی  کتورهای اصلی حساسیت  فا تنها  این مرحله  نرم )مستعد فرسایش( و پست )مستعد سیل(. در 

کتورهای مورفولوژیکی در مقیاس های منطقه ای تا ملی مورد ارزیابی قرار می گیرند. فا

ب: مرحله دوم )سطح منطقه ای(:
     شناسایی بزرگی و تغییر  پذیری فرآیندها یا انرژی  های محرک مخاطرات بالقوه ساحلی نظیر فرسایش 
کشندی، شرایط  کتورهای اولیه اقیانوس شناسی نظیر باال آمدن تراز دریا، فرآیندهای  و سیالب )یعنی فا
کتورهای اقلیمی و محرک های دیگر نظیر حرکات عمودی خشکی(. از این  اقلیمی موج و توفان و دیگر فا
که تاثیر معناداری بر روی انواع حساسیت ساحلی دارد در این مرحله ارزیابی  رو متغیرهای منطقه ای 

می گردد.

20 - Query

ج: مرحله سوم )محلی(:  
از لحاظ مخاطرات  پذیر  نواحی آسیب  که  زمانی 
در  می گردد.  آغاز  سوم  مرحله  شد،  شناسایی 
)در  مفصل تری  بسیار  ارزیابی های  مرحله  این 
مشخص  و  شناسایی  برای  محلی(  مقیاس 
کرانه های  حساسیت  اصلی  متغیرهای  کردن 
ساحلی صورت می گیرد. بنابراین در این مرحله، 
مکان های  در  زیادی  مورفولوژیکی  کتورهای  فا
عملی  به طور  که  دارد  وجود  ساحل  نزدیک 
نمی توان آنها را در قالب نقشه  های بزرگ مقیاس 
تاثیر  که  است  ممکن  باز  و  کرد  ارزیابی  یا  ترسیم 
به سزایی بر روی مخاطرات ساحلی بگذارد. این 
کتورهای محلی ممکن است شامل توپوگرافی  فا
امتداد  رانه  محلی،  رسوب  بیالن  بستر،  سنگ 
ساحلی، ژرفا سنجی خط  ساحلی، ارتفاع تلماسه 

کتورهای دیگر باشد. و بسیاری از فا

و  پایداری  نقشه  تهیه  صورت  در  بنابراین 
فرمت  با  ملی  سطح  در  ساحلی  مورفولوژیکی 
ارزیابی  برای  آن  از  می توان  خط  هوشمند 
اول  مرحله  در  ساحلی  منطقه  آسیب پذیری 
حاوی  خط  هوشمند  نقشه های  جست.  بهره 
اطالعاتی در مورد لندفرم های اصلی و واحدهای 
کمک این نقشه ها  توپوگرافی بزرگ می باشند. به 
جزئیات  با  را  فرسایش  مستعد  سواحل  می توان 

کرد. باال در جهت امتداد ساحلی مشخص 

که نقشه ساحلی خط  هوشمند،  شایان ذکر است 
همیشه و به طور مطلق نقشه  ای با فرمت مناسب 
که  برای تمامی اهداف مرتبط با ساحل نیست. چرا 
این روش بیشتر به شناسایی، بررسی و طبقه بندی   
عوارض و لندفرم های ساحلی پیرامون خط  ساحلی 
و  شناسایی  یا  مطالعه  هدف  گر  ا پس  می پردازد. 
از  فراتر  ساحلی،  منطقه  عوارض  از  ما  طبقه بندی   
محدوده گفته شده باشد، بهتر است که از این فرمت 
کارایی الزم و سودمند  استفاده نشود چونکه عمال 
بیشتر  در  فرمت  این  اما  داشت.  نخواهد  را  خود 
که با خطوط ساحلی و یا حتی محدوده  ای  مواردی 
سروکار  آن  پیرامون  متر  تا 500  معموال  و  آن  از  فراتر 
داریم، فرمت مناسبی برای جمع آوری، الحاق و تجزیه 
و تحلیل اطالعات مربوطه می باشد و می توان از آن با 

اطمینان کامل استفاده نمود )شکل 4(.
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