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*********
چكيده

مناطق  ساحلی همواره در گذر زمان به عنوان يكی از کانون  های جمعيتی در روی کره زمين بوده اند، امروزه حدود 60 
درصد از جوامع در مناطق  ساحلی زندگی می  کنند. همچنين در بيشتر کشورهای ساحلی، شهرهای کرانه از تراکم جمعيتی 
بااليی برخوردارند. بنابراين با توجه به تراکم جمعيتی باال در اين مناطق و بهره  گيری  های گوناگون انسان از محيط  های دريايی- 
اقيانوسی و نيز اين واقعيت که حدود يك سوم جمعيت جهان در سواحل درياها و اقيانوس  ها زندگی می  کنند، شناسايی و 
مطالعه هر چه بيشتر اين محيط  ها بيش  از  پيش اهميت می  يابد. اين موضوع برای کشور ما نيز که در دريای  کاسپين، دريای  
عمان و خليج  پارس کرانه  های درازی دارد، مصداق می  يابد. لذا با توجه به اهميت موضوع، مسايل و مشكالت گوناگونی که بر 
اثر عوامل متفاوت طبيعی و انسانی در سواحل کشور وجود دارد، ضرورت دارد ضمن استفاده از فناوري های نوين به صورت 
يكپارچه و با ديد سيستمی در راستای مديريت و توسعه پايدار اين نواحی اقدام شود. تاکنون برای طبقه بندی سواحل روش  های 
گوناگونی ارايه شده است. هر يك از اين روش  ها سواحل را با ديدی ويژه، طبقه بندی می  نمايند. روش نوينی که اخيراً در قالب 
خطی و به منظور  طبقه  بندی مورفولوژيكی سواحل استراليا توسط استاد گروه جغرافيای دانشگاه تاسمانی مورد استفاده قرار 
گرفته و از آن با عنوان رويكرد خطی در مقابل آسيب پذيری سواحل ياد می  شود رويكرد تازه  ای نسبت به سواحل و بويژه 
خط ساحلی می  باشد. از اين رو، در مقاله  ی حاضر به معرفی اين روش و ضرورت تهيه نقشه  های توليدی در اين فرمت برای 

کرانه  های ايران پرداخته شده است.

واژه  هاي کليدی: خط هوشمند، ساحل، نقشه مورفولوژيكی، طبقه  بندی مورفولوژيكی، كرانه های شمالی و جنوبی ايران.
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مقدمه 
سواحل، محيط های پيچيده ای می باشند كه بر اثر فرايندهای 
گوناگون ژئومورفولوژيكی، ژئوفيزيكی و نيز بيولوژيكی شكل 
به  و   )Reynolds & Sinclair, 1999; Sukardjo, 2002( گرفته 
عنوان يكی از حساس ترين سيستم های محيطی به شمار می روند 
كه تحت تأثير فرآيندهای هيدروديناميكی حاكم، تغيير و تحول 
در آنها نسبتاً سريع بوده و شايد از اين نظر قابل مقايسه با ساير 
سيستم های ژئومورفولوژی نباشند )يمانی و نوحه گر، 1385: 6(.  
 سواحل درياها، اقيانوس  ها و درياچه  های بزرگ يكی از

زمينه  های مطالعاتی دانش ژئومورفولوژی محسوب می گردد. 
اين مناطق از اهميت بسيار بااليی برای بشر برخوردار بوده 
به گونه  ای كه حدود 60 درصد از جوامع در مناطق ساحلی 
زندگی می  كنند)Cracknell, 1999(، به عبارت ديگر بيش از 
نيمی از جمعيت جهان در نوار 60 كيلومتری از خط ساحلی 
فزاينده   ای  و  توجه  قابل  سهم  مثال  برای  می  كنند.  زندگی 
از جمعيت اتحاديه اروپا در مناطق ساحلی زندگی می  نمايند 
)Emiliano, Hartley, Barbanti, Duarte & Gomes; 2011(. همچنين 

 451 از  از جمعيت در يكی  نيمی  تقريباً  اياالت متحده،  در 
شهرستان ساحلی مشغول زندگی هستند و روند مشابهی در 
بيشتر كشورهای ساحلی ديگر وجود دارد )قنواتی، ضيائيان 

و علوی پناه، 1386(.
منطقه ساحلی، وجه  مشترك بين دريا، خشكی و هوا 
می  باشد كه هم از لحاظ منابع و هم زيستگاه بشری واحد 
جغرافيايی مهمی محسوب می  گردد. مناطق ساحلي از اين 
جهت مورد توجه می  باشند كه از پربارترين و پوياترين منابع 
اكولوژيكي و بستر فعاليت  هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي 
محدوده هاي  از  نظامي  و  سياسي  نظر  از  همواره  و  هستند 
عاملي  مهمترين  شايد  بوده  اند.  بين المللي  و  ملي  حساس 
منابع سرشار  به مناطق ساحلي را گسترش داده،  كه توجه 
مناطق ساحلي  اقتصادي است كه در  بزرگ  فعاليت  هاي  و 

صورت مي گيرند. 
صرف نظر از ابعاد زيست محيطي، بهره برداري از منابع 
و استمرار فعاليت هاي اقتصادي نيازمند حفاظت و مديريت 

درست اين مناطق است.
از  اعم  او  فعاليت  های  تمام  و  انسان  اينكه  به  توجه  با 
اقتصادی- اجتماعی و توسعه  ای و ... بر روی سطح زمين 
انجام می  شود و سطح زمين از عوارض و لندفرم  هايی تشكيل 
ژئومورفولوژی  دانش  مطالعه  مورد  موضوع  كه  است  شده 
می  باشد، بنابراين ضرورت شناخت و مطالعه اين عوارض و 
لندفرم  ها گام نخست برنامه  ريزی و مديريت يكپارچه محيط 
عالمانه  مديريت  رو،  اين  از  است.  مناطق ساحلی  بويژه  و 
كه  بهره گيری هايی  هرگونه  برابر  در  آن  حفاظت  و  محيط 
با تخريب انجام شده و به عدم تعادل محيط زيست طبيعی 
ژئومورفولوژی  مهم  مسايل  از  می شود،  منتهی  انسانی  و 

كاربردی قلمداد می شود )رجايی، 1382(.
و  دارد  تمايز وجود  بين ساحل 1 و خط ساحلی 2  گرچه 
ولی   نمود،  طبقه بندی  جداگانه  بايستی  را  آنها  از  هركدام 
همانطور كه مورگان و ولدريچ 3  اظهار داشته اند جدا كردن  
در  و  مشكل  خط ساحلی   يا  كرانه  مناظر  از  ساحل  مناظر 

مواردی غيرممكن است. 
بدين  لحاظ نمی توان و اصوالً لزومی هم ندارد كه  اين دو 
قسمت را از همديگر جدا و هريك را بطور جداگانه دسته بندی 
نمود. بنابراين بيشتر طبقه بندی هايی كه صورت گرفته است هر 

دو بخش را دربر می گيرد )عاليی طالقانی، 1372(.
بمنظور  را  گوناگون  سيستم های  تاكنون  ديرباز  از  بشر 
سادگی در مطالعه و بررسی آنها طبقه بندی نموده است، چرا 
كه سيستم های گوناگون فراروی بشر در بيشتر موارد پيچيده 
می باشند و با اين كار براحتی می توان با توجه به هدف كار 
به مطالعه و بررسی سيستم مورد نظر پرداخت. سيستم های 
ساحلی نيز از اين قاعده مستثنی نيستند )منصوری، 1392(،  از 
آنجايی كه سواحل را به روش  های مختلف می  توان طبقه بندی  
نمود، تاكنون طبقه بندی های متعددی  از سواحل ارائه شده 

است كه هر يك از اعتبار و اهميت ويژه  ای برخوردارند. 

1- Coast

2- Shoreline or Coastline

3- Morgan and Wooldridge 1973
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اين گونه طبقه بندی ها برحسب به كارگيری فاكتورها و 
عوامل  مختلفی مانند ماهيت ساحل )توصيفی(، مصرف انرژی، 
شمارش تعداد تضاريس خط كرانه، زمين  ساخت و چگونگی 
شكل گيری  ساحل )ژنتيكی(، ويژگی  های ژئومورفولوژيكی و 
از مهمترين  يا ويژگی  های ديگر قرار داشته است )همان(. 
طبقه بندی هايی كه تاكنون از سواحل صورت گرفته می  توان 
شپارد،  ديويس،  جانسون،  بلوم،  زئوس،  طبقه بندی های  به 
اشاره   ... اينمن  و نورستروم و  كوواردين، كوتون، والنتين، 
نمود. اما هدف ما در اين نوشتار معرفی يك نوع طبقه بندی 
جديد از سواحل با فرمت خطی می باشد. اين روش نوين 
به خط هوشمند ساحلی موسوم است. ويژگی خاص كره 
زمين نه فقط فراوانی آب در آن، بلكه شكل پيچيده درياها 
و سطح خشكی  ها و ارتباط متقابل آنهاست. در طول تاريخ، 
در  تمركز جمعيت  و  اسكان  آن،  تبع  به  و  به سواحل  بشر 
حاشيه مرزی )سواحل( و دريا توجهی روزافزون داشته است 

)ثروتی، 1378(. 
و  دريايی  محيط  های  از  انسان  گوناگون  بهره  گيری  های 
اقيانوسی و اين واقعيت كه حدود يك سوم جمعيت جهان در 
سواحل درياها و اقيانوس  ها زندگی می  كنند، اهميت شناسايی 
هر چه بيشتر اين محيط  ها را نشان می  دهد. اين موضوع برای 
كشور ما نيز كه سواحل درازی در شمال و جنوب كشور دارد، 
از اهميت بسزايی برخوردار است. به ديگر سخن، وجود بيش 
از 3000 كيلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب كشور )كرمی 
خانيكی و همكاران، 1383(، لزوم بررسی و پژوهش در زمينه 
های مطالعاتی گوناگون، پيرامون مسايل ساحلی كشور را به 

امری پرهيزناپذير بدل نموده است)منصوری، 1392(. 
با توجه به اهميت موضوع و مسايل گوناگونی كه بر اثر 
عوامل متفاوت طبيعی و انسانی در سواحل كشور وجود دارد، 
به  نوين،  تكنولوژی  های  از  استفاده  می  يابد ضمن  ضرورت 
با ديد سيستمی در راستای مديريت و  صورت يكپارچه و 

توسعه پايدار اين نواحی اقدام شود.
سواحل شمالی كشور به علت شرايط مساعد اقليمی و 
جاذبه  های طبيعی، مناطق بسيار پرجمعيت كشور را به خود 

اختصاص داده و اين روند به طور روزمره در حال افزايش 
است. پيامد افزايش جمعيت در اين مناطق به ويژه در فصول 
محيط  از محدوديت  های  بسياری  رعايت  و عدم  گرم سال 
زيستی، مسائل عديده  ای در اين مناطق به وجود آورده است. 
عالوه بر موارد ذكر شده به زير آب رفتن كرانه  های ساحلی 
اساسی  مسايل  از جمله  دريا،  آب  تراز  آمدن  باال  نتيجه  در 
ديگر اين مناطق می  باشد. در طی 15 سال گذشته، مخاطرات 
طبيعی به بسياری از ساختمان  ها و سازه  های در امتداد نوار 
ساحلی آسيب رسانده است. افزايش فزاينده مواد زائد جامد 
آلودگی  های  انسانی،  اجتماعات  توسط  شده  توليد  مايع  و 

مناطق ساحلی را تشديد نموده است. 
از اين رو مديريت يكپارچه مناطق ساحلي بدون ترديد 
در  جهاني  و  بين  المللي  سطح  در  اساسي  گام  هاي  از  يكي 
پاسخ به مشكالت رو به افزايش زيست محيطي و بهره  برداري 
از منابع طبيعي و ميراث مشترك جهاني در سواحل و درياها 
بوده است كه از دهه  هاي آخر قرن بيستم آغاز گرديده و به 
نظر مي  رسد بخش مهمي از دستور كار جهاني در قرن بيست 
و يكم باشد. در اين راستا، به منظور برنامه  ريزی و مديريت 
بهينه و استفاده هر چه بهتر و منطقی از سواحل، روش خط  

هوشمند  معرفی شده است.

خط  هوشمند 1 ساحلی چيست؟
برنامه ريزي هاي  نوع  از  ساحلي  مناطق  در  برنامه ريزي 
انجام  چگونگی  در  نقشه  ها  اساس  اين  بر  و  است  فضايي 
مطالعات، تجزيه و تحليل  ها و خروجي  هاي طرح مطالعات 

مديريت سواحل مهم می  باشد. 
به طور طبيعی خروجي بيشتر طرح  های مطالعاتی مانند 
شناسايي  ساحلي،  زمين  هاي  طبقه  بندي  ساحلي،  مرزهاي 
و  رسوبي  هسته  هاي  ساحل،  در  شديد  فرسايش  نواحي 
زمين  هاي  پوشش  و  كاربري  ساحلي،  مديريت  واحدهاي 
نوار و منطقة ساحلي، پارامترهاي هواشناسي اين مناطق همه 
و همه به صورت نقشه است. از اين رو در بيشتر مطالعات، 

1- Smartline
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بازيابي اطالعات  آنها،  نقشه ها، ذخيره سازي  ترسيم رقومي 
فضايي1، پرسش  هاي فضايي2، تجزيه و تحليل های انفرادي 
در ارتباط با ديگر نقشه ها و توليد نقشه های جديد از اهميت 

زيادی برخوردارند.
تقريباً در تمام نقشه  ها با مقياس  های مختلف، سواحل به 
طور معمول به صورت خطی نشان داده می  شوند كه خشكی 
را از آب جدا می  كند. ولی در طبيعت، سواحل روی خطوط 
ثابتی نيستند، بلكه يك نوار كم و بيش پهن را می  سازند و 
به وجود  بين خشكی و دريا  بدين وسيله مرزی مشخص 
تابع  مشخص  مرزی  حاشيه  اين  پهنای  تحول  می  آورند. 
پارامترهای متفاوتی است كه بويژه نوسانات وضعيت آب، 
نزديك ساحل،  شيب دامنه ساحلی و شيب دامنه زير آب 

جزء آن هستند )ثروتی، 1378(.

نگاره 1: نمونه ای از نقشه خط هوشمند ساحلی تهيه شده 
برای بخشی از سواحل استراليا

)Sharples, Mount, Pederson& Lacey, 2009( :منبع

در بيشتر طبقه  بندی  های صورت گرفته از سواحل، صرف 
نظر از ساير ويژگی  ها و معيارهای لحاظ شده در طبقه  بندی، 
اين مناطق بيشتر در قالب پلی گون  های متعددی كه هريك 
بيان كننده ويژگی خاصی هستند، نمايش داده می  شوند. اما به 
1- Retrieval

 Spatial query  -2 : منظور يافتن عوارض فضايي، داده هاي توصيفي آن ها يا 
مكان هايي است كه در آن ها عوارض فضايي واجد وي  ژگي  هاي مختلفی هستند.

منظور طبقه  بندی و نمايش خط ساحلی كه از ماهيتی خطی 
برخوردارند، اين روش  ها چندان پاسخگوی ويژگی  های خط 
بر  و  نبوده  ثابت  ساحلی  خطوط  كه  چرا  نيستند.  ساحلی 
اثر عواملی گوناگون همواره در تغيير و تحول  اند. به همين 
با خطوط  تا  نمود  استفاده  فرمتی  از  است  جهت ضروری 
ساحلی از سازگاری بااليی برخوردار باشد. به نظر می  رسد 
استفاده از فرمت خط هوشمند ساحلی در اين زمينه مفيد 

واقع شود.
خط  هوشمند ساحلی، نقشه  ای است خطی كه خط ساحل 
لندفرم های  ويژگی  تغيير  به  توجه  با  و  می  دهد  نمايش  را 
ساحلی به بخش  هايی تقسيم می گردد. هر بخش جداگانه خط 
 ساحلی، دربردارنده مجموعه  ای از ويژگی  های تشريح كننده 
انواع لندفرم  ها در ارتباط با بخش مورد نظر در ساحل می  باشد 
)نگاره1(. در اين نوع نقشه، نه تنها ويژگی  های دقيق موقعيت 
خط ساحلی ثبت می گردد، بلكه محدوده اسمی فراتر از 500 
متر به درون خشكی و به سوی دريا را نيز شامل می  شود 

)نگاره 2(. 

نگاره 2: نمونه ای از طبقه بندی عوارض و لندفرم  های خط 
هوشمند ساحلی

)Sharples, et al; 2009( :منبع

به عبارت ديگر، اصطالح خط  هوشمند ساحلی به يك 
فرمت  در  و  جغرافيايی3  اطالعات  سامانه  محيط  در  نقشه 
خطی اشاره دارد كه دريافت سريع داده های متنوع ساحلی 

3- Geographic Information System )GIS(
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را هم از نقشه  های جديد و هم از مجموع داده های موجود 
در يك نقشه طبقه  بندی  شده مجزا ممكن ساخته و تحليل آن 
را برای بسياری از اهداف مديريتی در منطقه ساحلی آسان 

.)Sharples, et al; 2009(می  نمايد
نقشه مورفولوژيكی خط  هوشمند ساحلی، نقشه مفصلی 
از انواع لندفرم  های ساحلی يا عوارض مورفولوژيكی می  باشد. 
نه  مورفولوژيكی  نقشه  يك  عنوان  به  هوشمند  خط   نقشه 
تنها توپوگرافی ساحل1 را نمايش می دهد، بلكه قادر است 
انواع  تفكيك  به  را  ساحلی  متفاوت  لندفرم  های  انواع   كه 
التريت،  بستر،  سنگ  نظير  ساحل  گوناگون  تشكيالت 
مرجان، شن و ماسه، گل و الی، تخته سنگ و غيره نشان 
را  مناسبی  دهد. همچنين فرمت خط  هوشمند چهارچوب 
فراهم آورده كه می توان دامنه گسترده ای از اطالعات محيط 
تفريحی،  انسانی،  جمعيتی-  اقتصادی،  اجتماعی-  زيستی، 
حقوقی، سياسی و ديگر اطالعات مرتبط با ساحل را به آن 
از  گسترده ای  داده  پايگاه  می توان  مثال  برای  كرد.  ضميمه 
اطالعات لندفرم  های ساحلی را از طريق يك فيلد مشترك 
مربوط به لندفرم به نقشه خط  هوشمند متصل كرد؛ به گونه  ای 
با كليك بر روی لندفرم مرتبط در فيلد نقشه  های خط   كه 
هوشمند، اطالعات و ويژگی  های مرتبط با آن لندفرم، قابل 

.)Sharples, et al; 2009( نمايش و بهره  برداری باشد
با وجود چنين اطالعاتی می  توان به تشريح لندفرم ها در 
مناطق زير كشند2، ميان كشند3، پسكرانه4، نيمرخ پشت ساحل 
از كرانه ساحلی كه  ميان كشند، بخش  هايی  منطقه  و شيب 
در معرض فرآيندهای ساحلی هستند و نيز اليه زمين  شناسی 
برای  پرداخت )همان(. همچنين در خط  هوشمند ساحلی 
برای  كه  معنی  بدين  می  شود.  طراحی  ابرداده5  ويژگی،  هر 
هر خصيصه مورفولوژيكی در هر قطعه از خط ساحلی، دو 
خصيصه اضافی وجود دارد كه شامل منبع و مقياس داده  ها 
 1- منظور از توپوگرافی ساحل ارتفاع و شكل لندفرم  های ساحلی است كه به 

كمك منحنی ميزان  ها يا مدل رقومی ارتفاعی نمايش داده می  شوند.
2- Subtidal

3- Intertidal

4- Backshore

5- Metadata

می  باشند. سرانجام با استفاده از مجموعه اطالعات توصيفی 
و فرم  ها و فرآيندهای منطقه ساحلی، هر قطعه خط  ساحلی 
طبقه بندی  می گردد. با توجه به پيچيدگی سيستم  های ساحلی 
و تأثير داده  ها و عوامل بسيار گوناگون سنگ كره، آب كره، 
هوا كره و زيست كره؛ برنامه  ريزی و مديريت  اين مناطق 
مستلزم به كارگيری طيف گسترده  ای از داده  ها با مقياس  های 
گوناگون است. از آنجايی كه ادغام داده  ها از منابع بی  شمار در 
فرمت خط  هوشمند به آسانی صورت می  گيرد، بنابراين خط 
 هوشمند ابزاری كارآمد برای برنامه  ريزی و مديريت يكپارچه 
پذيری  آسيب  و  تغييرات  ارزيابی  هدف  با  ساحلی  مناطق 

ساحلی می  باشد. 

پيشينه استفاده از روش خط هوشمند
به منظور  مطالعه و ارزيابی آسيب پذيری مناطق ساحلی 
مديريتی مختلف )خطی و غير خطی( وجود  رويكردهای 
در  رويكرد خطی  عنوان  به  آن  از  اخيراً  كه  تكنيكی  دارد. 
روش  می  گردد،  ياد  ساحلی  منطقه  آسيب  پذيری  مقابل 
رويكردی  عنوان  به  آن  از  كه  است  ساحلی  خط  هوشمند 
تازه نسبت به سواحل ياد می  شود. اين الگو برای نخستين 
تاسمانی  دانشگاه  طبيعی  جغرافيای  گروه  استاد  توسط  بار 
استراليا طی سال  های 2009-2007 ميالدی به منظور  تهيه 
نقشه مورفولوژيكی خط  هوشمند ساحلی برای تمام سواحل 
استراليا مورد استفاده قرار گرفته است. آقای دكتر شارپلز6 و 
همكارانش كه مسئوليت انجام اين پروژه را برعهده داشتند 
در تهيه آن بيش از 200 اليه نقشه  ای مختلف را باهم ادغام 
نمودند. اين داده  ها از سازمان  ها و ارگان هايی نظير سازمان 
منابع  سازمان  زمين شناسی،  سازمان  دريانوردی،  و  بنادر 
محيط  بخش  پايدار،  توسعه  و  مديريتی  بخش های  طبيعی، 
زيست و حفاظت و غيره گرد آمده  اند. بنابراين هر نوع داده 
می توان  و  هستند  با سواحل  ارتباط  در  كه  را  اطالعاتی  و 
گردآوری  كرد  استفاده  ساحلی  خط  بهتر  فهم  در  آنها  از 

می شوند.

6-  استاد گروه جغرافيای طبيعی دانشگاه تاسمانی استراليا
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گام  در  ساحلی  هوشمند  خط  مورفولوژيكی  نقشه 
نخست به منظور  ارزيابی آسيب  پذيری ساحل در برابر باال 
و  اقليم  تغيير  بخش  توسط  اقليم،  تغيير  و  دريا  تراز  آمدن 
علوم زمين استراليا مورد استفاده قرار گرفت. اما پيش بينی 
می شود كه نقشه  های تهيه شده در اين فرمت، می تواند در 
مورد  پژوهشی  و  مديريتی  اهداف  از  بسياری  برای  آينده 

استفاده واقع گردد.

نگاره 3: نمونه  ای از تقسيم  بندی ساحل براساس تغيير 
ويژگی های هر بخش ساحلی

)Sharples, et al; 2009( :منبع

چرا از روش خط  هوشمند  استفاده می  شود؟
در  ساحلی  مورفولوژيكی  داده های  مجموع  اينكه  دليل 
تحليل  و  نمايش  كه  است  اين  می شود،  تهيه  فرمت خطی 
هر فيلد اطالعاتی مربوط به لندفرم های مختلف به صورت 
مجزا و يا به صورت تركيب خاصی از اطالعات توصيفی 
در  خطی  نقشه  فرمت  برتری  می  گيرد.  صورت  آسانی  به 
كه  است  محدوديت  هايی  ساختن  نمايان  و  گرفتن  بكار 
توسط روش پليگونی نمی  توان در عوارض خطی نظير خط 
 ساحلی مشخص نمود. به عالوه نقشه خطی قادر است كه 
ساحل را در هر نقطه  ای كه اطالعات توصيفی تغيير می  كند، 
تقسيم  بندی نمايد و بر اين اساس اين اجازه را می  دهد تا 
تمام تغييرات صورت گرفته در راستای كرانه  ها ثبت شوند 
)نگاره3(. به دليل ماهيت خطی بودن سواحل، نقشه خطی، 
با  مرتبط  اهداف  از  بسياری  برای  مؤثری  و  مناسب  فرمت 
ساحل است. اما برای برخی از كاربردها به نقشه های پليگونی 
نمايش  برای  مثال،  عنوان  به  است.  نياز  توپوگرافيكی  يا 

بخش  های ساحلی سيل  گير در نقشه های ژئومورفولوژيكی 
ساحلی به منحنی  های ميزان يا مدل رقومی ارتفاعی1 منطقه 

نياز است.

مبانی خط  هوشمند
برای تهيه نقشه پايداری و مورفولوژيكی خط  هوشمند 
ساحلی مجموعه بزرگی از داده  های در دسترس مورد نياز 
است كه از سازمان هايی نظير سازمان زمين  شناسی، سازمان 
زيست،  محيط  سازمان  نيرو،  وزارت  دريانوردی،  و  بنادر 
سازمان مديريت منابع آب، سازمان منابع طبيعی، بخش توسعه 
پايدار و ديگر سازمان  هايی كه با سواحل در ارتباط می باشند 
و  تنوع  دليل  به  همچنين  نمود.  خريداری  يا  تهيه  می  توان 
گستردگی زياد داده  های منبع، می  توان روش  های مختلفی را 
برای اقتباس و باز طبقه بندی آنها بكار گرفت. مراحل انجام 
كار برای رسيدن به خط  هوشمند به طور خالصه در ادامه 
توضيح داده شده است. بيشتر اين مراحل با استفاده از نرم  افزار 

سامانه اطالعات جغرافيايی )ArcGIS 10( اجرا می  شود.
مراحل كار به شرح زير است:

1- بهترين مجموعه داده  های ساحلِی در دسترس، برای هر 
پايه خط   نقشه  عنوان  به  استفاده  منظور  به  منطقه ساحلی، 

هوشمند شناسايی و تهيه می  گردند.
2- برای هر منطقه ساحلی پوشه  ای با عنوان نقشه پايه خط  
آن  منبع  داده  های  به  مربوط  ويژگی  های  و  ايجاد  هوشمند 
منطقه ساحلی بايد به داخل آن انتقال داده شود. فرآيند انتقال 
برای داده  های غير مكانی زمين مرجع نشده به صورت دستی 
انجام گرفته و برای داده  های زمين مرجع شده تا حد امكان 

بايد به صورت خودكار صورت گيرد.
باز  بايستی  نياز  صورت  در  شده  داده  انتقال  ويژگی  های   -3
طبقه بندی  و به صورت فيلدی مجزا در خط  هوشمند وارد گردند.
4- نقشه  های پايه خط  هوشمند هر منطقه كه در بر دارنده 
اطالعات توصيفی از مجموع داده  های مختلف بوده بايد در 

داخل فايل كلی خط  هوشمند ادغام گردند.  

1- Digital Elevation Model )DEM(
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دارنده  بر  در  دسترس  در  منبع  داده  های  مجموع  اگر   -5
وضوح  كه  است  داده  ای  با  برتری  باشد،  مشابه  اطالعات 

مكانی بهتری داشته باشد.
6- برای حصول اطمينان از سازگاری بين اطالعات توصيفی 
مرتبط با فيلدهای اطالعاتی خط  هوشمند، بايد يك سری 

بررسی  های منطقی صورت گيرد.
7- با توجه به ويژگی هر منطقه بايد تا جايی كه امكان دارد 
عوارض ساحلی كمتر از 10 متر طول با عوارض مجاور كه 
ادغام  ويژگی  ها(  مبنای  )بر  هستند  زيادی  مشابهت  دارای 
)عمدتًا  متر   10 از  كمتر  با طول  عوارض  از  برخی  شوند. 
عوارض  با  مجاورت  عدم  دليل  به  كوچك(  بسيار  جزاير 

مشابه خود، نمی  توانند با عوارض ديگر ادغام شوند.
8- به منظور  كنترل و دقت كار بايستی اطالعات توصيفی 
اشتباه نوشته شده شناسايی و با استفاده از جدول خروجی 
خط  طبقه بندی   كامل  الگوی  بردارنده  در  كه  داده  پايگاه 

 هوشمند می  باشد، اصالح گردند.
9- در پايان با توجه به نيازهای متنوع كاربران می  توان نقشه 
خط  هوشمند را برای هر بخش از سواحل ترسيم و ارائه نمود.

مزايای استفاده از خط  هوشمند ساحلی
با عنايت  با توجه مطالب گفته شده در مباحث باال، و 
به اينكه ماهيت خطوط ساحلی به صورت خطی می  باشد؛ 
می  توان گفت كه بكارگيری فرمت خط  هوشمند ساحلی در 
بررسی  های مربوط به اين مناطق دارای مزايايی به شرح ذيل 

است كه اهم آنها به اين قرار می  باشد:
ساحلی  نقشه  تهيه  برای  خطی  نقشه  فرمت  از  استفاده   
امتداد  )در  ساحل خطی  ماهيت  اصوالً  زيرا   است.  عملی 

ساحل( می  باشد.
 اطالعات توصيفی مختلف كه خصوصيات لندفرم های 
به  به درون خشكی  ناحيه ساحلی )فاصله اسمی 500 متر 
سوی ساحل( را بيان می  نمايند را می توان به فرمت يك خط 
در محيط سامانه اطالعات جغرافيايی كه بيانگر خط  ساحلی 

باشد، متصل كرد.

با ساحل در خط    در هر جا كه هر نوع ويژگی مرتبط 
ساحلی تغيير پيدا كند، خط به بخش  هايی تقسيم می گردد. 
هر گاه برای  نقشه  های خط  هوشمند داده  های مناسب در 
دسترس باشد، می توان جزييات فضايی خوبی را برای خط 
به كمك  موارد،  برخی  در  مثال  )برای  نمود  توليد   ساحلی 
خط  هوشمند می  توان دريا كنارهای منفرد1 20 يا 30 متری 

را شناسايی كرد(.
می توان  هستند،  مد  و  جزر  دارای  كه  درياهايی  در   
موازی  و  كشندی  منطقه  سه  مبنای  بر  ساحلی  لندفرم های 
با ساحل توصيف و ترسيم نمود )در واقع ويژگی  های هر 
لندفرم ساحلی به صورت واقع شدن در مناطق زير كشند، 

ميان كشند و پشت پسكرانه ذخيره می گردد(.
 در داخل هر منطقه، طبقه بندی   لندفرم  ها ابتدا بر اساس 
يا  ژنتيك  براساس  سپس  و  سازنده  شان  اجزاء  و  شكل 
مورفوديناميك آنها نظير دريا كنار، صخره، سكوی ساحلی 

و ... می  باشد.
در  می  توان  را  فابريك  و  شكل  به  مربوط  ويژگی  های   
كه  شكلی  به  نمود،  طبقه  بندی   گسترده  تری  دسته  بندی  های 

تمايز مهمی در نوع لندفرم ها برقرار گردد.
همچنين برای هر بخش ساحلی با استفاده از مبانی كه در 
باال به آن اشاره شد می  توان ويژگی  های اصلی مورفولوژيكی 

زير را نيز ثبت نمود: 
لندفرم های  انواع  لندفرم های پسكرانه )به صورت  انواع   

مجاور پسكرانه و انتهای پسكرانه(
كشند  ميان  )لندفرم های  كشند  ميان  لندفرم های  انواع   

اصلی و فرعی(
 انواع لندفرم های زير كشند )لندفرم های زير كشند اصلی 

و فرعی(
 نيمرخ پسكرانه )شكل يا دامنه ساحلی را طبقه بندی  مي نمايد. 

برای مثال دامنه  های هموار، كم شيب و پرشيب و ...(
 دامنه  های در معرض انواع نيروها و فرآيندها )برای مثال دريا 
بارها يا سواحل صخره ای در معرض انواع امواج زنده و مرده(

1- Individual beaches
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 زمين  شناسی انواع سنگ بستر )زيرين يا رخنمون يافته(، 
انواع خاك )برای مثال آهك  ها يا التريت  های قرارگرفته بر 

روی سنگ بسترهای رخنمون يافته(
اين اطالعات توصيفی را می  توان به دو روش شفاهی و 
رقومی )كدبندی شده( در محيط سامانه اطالعات جغرافيايی 
ثبت كرد. روش اول برای خواندن و ايجاد كليدهای نقشه 
آسان تر و روش دوم نيز برای فرآيند تحليل و پرس و جو يا 
كاوش1 داده  های فراوان در محيط سامانه اطالعات جغرافيايی 
مناسب  تر است. در حالی كه در تهيه بيشتر نقشه  های لندفرم ها 
از روش پليگونی استفاده می گردد، برتری فرمت نقشه خطی 
كه  است  نمايان ساختن محدوديت  هايی  و  گرفتن  بكار  در 
نظير  خطی  عوارض  در  نمی  توان  پليگونی  روش  توسط 
خط  ساحلی يا منطقه ساحلی مشخص نمود.  اضافه كردن 
اطالعات توصيفی به نقشه خطی از منابع گوناگون و گسترده  
تا حدودی آسان تر صورت می  گيرد و در اين فرمت به راحتی 
با  نياز  مورد  داده  های  تحليل  و  تجزيه  و  به كاوش  می  توان 
پرداخت.  جغرافيايی  اطالعات  سامانه  نرم  افزار  از  استفاده 
در تهيه نقشه   های خط  هوشمند ساحلی می  توان دامنه  ای از 
مقابل  در  ساحلی  مختلف  لندفرم های  انواع  حساسيت  های 

مخاطرات را تعريف كرد. 
برای مثال از اين نوع فرمت نقشه می  توان كرانه  های ماسه ای 
دريايی   صخره  های  و  ماسه ای  كرانه  های  فرسايش،  مستعد 
مستعد نشست و ديگر كالس  های حساس را تعريف نمود. 
ارزيابی حساسيت فيزيكی ساحل طی مراحلی حصول می-

 يابد كه به ترتيب عبارتند از:

الف: مرحله اول ) سطح ملی(
شناسايی سواحل از طريق تهيه نقشه  های مورفولوژيكی 
)مستعد  نرم  سواحل  شناخت  منظور  به  شده  طبقه بندی  

فرسايش( و پست )مستعد سيل(. 
يعنی  حساسيت  اصلی  فاكتورهای  تنها  مرحله  اين  در 
ملی  تا  منطقه  ای  مقياس  های  در  مورفولوژيكی  فاكتورهای 

1- Query

مورد ارزيابی قرار می  گيرند.
ب: مرحله دوم )سطح منطقه  ای(

انرژی  های  يا  فرآيندها  تغيير پذيری  و  بزرگی  شناسايی 
سيالب  و  فرسايش  نظير  ساحلی  بالقوه  مخاطرات  محرك 
)يعنی فاكتورهای اوليه اقيانوس شناسی نظير باال آمدن تراز 
و  توفان  و  موج  اقليمی  شرايط  كشندی،  فرآيندهای  دريا، 
اقليمی و محرك  های ديگر نظير حركات  ديگر فاكتورهای 
تأثير  كه  منطقه  ای  متغيرهای  رو  اين  از  خشكی(.  عمودی 
اين  در  دارد  ساحلی  حساسيت  انواع  روی  بر  معناداری 

مرحله ارزيابی می گردد.

ج: مرحله سوم )محلی( 
 زمانی كه نواحی آسيب  پذير از لحاظ مخاطرات شناسايی 
ارزيابی  های  اين مرحله  شد، مرحله سوم آغاز می گردد. در 
بسيار مفصل  تری )در مقياس محلی( برای شناسايی و مشخص 
كردن متغيرهای اصلی حساسيت كرانه  های ساحلی صورت 
می  گيرد. بنابراين در اين مرحله، فاكتورهای مورفولوژيكی 
زيادی در مكان  های نزديك ساحل وجود دارد كه به طور 
مقياس  بزرگ  نقشه  های  قالب  در  را  آنها  نمی  توان  عملی 
بسزايی  تأثير  كه  است  باز ممكن  و  كرد  ارزيابی  يا  ترسيم 
محلی  فاكتورهای  اين  بگذارد.  مخاطرات ساحلی  بر روی 
رسوب  بيالن  بستر،  سنگ  توپوگرافی  شامل  است  ممكن 
محلی، رانه امتداد ساحلی، ژرفاسنجی خط  ساحلی، ارتفاع 

تلماسه و بسياری از فاكتورهای ديگر باشد.
بنابراين در صورت تهيه نقشه پايداری و مورفولوژيكی 
ساحلی در سطح ملی با فرمت خط  هوشمند می  توان از آن 
برای ارزيابی آسيب  پذيری منطقه ساحلی در مرحله اول بهره 
مورد  در  اطالعاتی  حاوی  خط  هوشمند  نقشه  های  جست. 
لندفرم های اصلی و واحدهای توپوگرافی بزرگ می  باشند. به 
با  را  فرسايش  مستعد  سواحل  می  توان  نقشه  ها  اين  كمك 

جزئيات باال در جهت امتداد ساحلی مشخص كرد.
شايان ذكر است كه نقشه ساحلی خط  هوشمند، هميشه 
و به طور مطلق نقشه  ای با فرمت مناسب برای تمامی اهداف 
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مرتبط با ساحل نيست. چرا كه اين روش بيشتر به شناسايی، 
بررسی و طبقه بندی   عوارض و لندفرم های ساحلی پيرامون 
يا شناسايی  خط  ساحلی می  پردازد. پس اگر هدف مطالعه 
و طبقه بندی  ما از عوارض منطقه ساحلی، فراتر از محدوده 
گفته شده باشد، بهتر است كه از اين فرمت استفاده نشود 
چون كه عماًل كارايی الزم و سودمند خود را نخواهد داشت. 
اما اين فرمت در بيشتر مواردی كه با خطوط ساحلی و يا 
حتی محدوده  ای فراتر از آن و معموالً تا 500 متر پيرامون 
آن سروكار داريم، فرمت مناسبی برای جمع  آوری، الحاق و 
تجزيه و تحليل اطالعات مربوطه می باشد و می توان از آن با 

اطمينان كامل استفاده نمود )نگاره 4(.

نگاره 4: چگونگی ادغام و تلفيق اليه های اطالعاتی برای 
دستيابی به خط هوشمند ساحلی

)Sharples, et al; 2009( :منبع

مديريت و توسعه پايدار مناطق ساحلی ايران
توسعه  روند  در  ويژه  ای  اهميت  از  كه  ساحلی  مناطق 
همواره  ترابری، 1388(  و  راه  )وزارت  برخوردارند  كشورها 
بعنوان محيط  های پويايی تلقی می  شوند كه پيوسته خود را با 
اثرات آب و هوايی، كشندها، فصول و تغيير اقليم تطبيق می  دهند. 
و  ناپايدار  ذاتی  به طور  منطقه ساحلی  كه  آن جايی  از 
محكوم به تغيير است، توان مقابله با اين همه سوء استفاده 
از  و  شده  انجام  مطالعات  از  بسياری  اساس  بر  ندارد.  را 
جمله بررسی های پاچوری و رسينجر )2007(1، باال آمدن 
تراز دريا برای كل قرن حاضر پيش  بينی شده است كه در 
1- Pachauri & Reisinger, 2007

اين صورت بيشتر نواحی ساحلی ايران عمدتًا به دليل پست 
بودن خط ساحلی در معرض خطر تغيير اقليم قرار دارند. 

از اين رو، به دنبال تغيير اقليم و باال آمدن تراز دريا كه 
تهديد جدّی برای بشر و سرمايه  های اكولوژيكی در بسياری 
از سواحل دنيا محسوب می  شود، نياز به ارزيابی اثرات بالقوه 
چنين مخاطراتی سريعًا به يك مسئله ضروری تبديل شده 
است. بدنبال چنين رويدادی فرسايش آتی ساحلی تهديدی 
نظير جاده  ها، شهر،  برای سرمايه های ساحلی كشور  بالقوه 
زيرساخت  های  و  گردشگری  صنعتی،  و  اقتصادی  توسعه 
تفريحی می  باشد. به همين علت درك ماهيت خط ساحلی 
و ارزيابی آسيب  پذيری و حساسيت آن در مقابل فرسايش 

ضرورت دارد.

کرانه  های دريای کاسپين
جلگه  جنوبی دريای كاسپين در تقسيم بندی های ساختمانی 
ايران، جزئی از البرز شمالی يعنی واحد گرگان- رشت می باشد 
)درويش زاده و محمدی، 1374(.  كرانه  های اين دريا در ايران 
حدود 673 كيلومتر درازا دارند)عاليی طالقانی، 1390( و شبيه 
نعل اسب، بخش جنوبی دريا را فرا گرفته و به طور كلی از 
نوع كرانه های ماسه ای می باشند)زمرديان، 1381، 194(. پهنای 
خشكی  ها از دامنه  های كم شيب رشته كوه  های البرز تا دريای 
كاسپين كاهش می  يابد و در حال حاضر حدود 26 متر پايين  تر 
از تراز متوسط درياهای آزاد قرار دارد. سطح دريای مازندران 
نوسانات بلند مدتی را تجربه نموده است به گونه  ای كه در بين 
سال  های 1930 تا 1977 حدود 3 متر افت داشته است. ولی بعد 
از آن حدود 2/5 متر افزايش يافت كه می  توان آن را مرحله ای از 
پيشروی جديد برای دريا به حساب آورد )Bird, 2010( )نگاره 5(. 
اين نوسانات كه ناشی از تغييرات اقليمی و عوامل زمين ساختی 
در طی كواترنر بوده منجر به ناپايداری خط ساحلی نيز گرديده 

است )يمانی و كامرانی دلير،1389(. 
پهنای دشت ساحلی از كمتر از 2 كيلومتر در بخش  های 
باختری و مركزی تا بيش از 40 كيلومتر در مناطق دلتايی و در 
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استپ  های تركمن در خاور متغير است. از نظر زمين  شناسی، 
سن آن به دوره  ی پليستوسن اخير تا هولوسن می  رسد. كوه  های 
البرز به صورت نواری يكپارچه در مقابل آن قرار گرفته و 

از شيب آن به طرف دشت آبرفتی ساحلی كاسته می  شود.

نگاره  5: تغييرات تراز دريای کاسپين 
از سال 2000-1930 ميالدی

)Bird, 2010( :منبع

كاسپين  دريای  جنوبی  كرانه  های  می  دانيم  كه  همانطور 
به  را  تراكم جمعيتی  بيشترين  كشور،  يعنی سواحل شمال 
خود اختصاص داده و اين تراكم نيز روز به روز در حال 
افزايش است. اين رشد فزاينده جمعيت باعث بروز مسايل 
به  روز  و  است  شده  مناطق  اين  در  متعددی  مشكالت  و 
روز بر وخامت اوضاع افزوده می  شود. بدنبال رشد صنايع 
از  بهره گيری  لزوم  و شهرك  های جديد،  شهرها  گوناگون، 
مشكالت  و  مسايل  دريايی،  نقل  و  حمل  راه  های  و  بنادر 
جمله  از  كه  است  آمده  بوجود  مناطق  اين  در  فراوانی 
مهمترين آنها می توان به موارد زير به نقل از گزارش طرح 

مديريت يكپارچه مناطق ساحلی اشاره نمود.

مشكالت طبيعی و زيست محيطی
و  صنعتی  شهری،  مايع  و  جامد  فاضالب  های  تخليه   

كشاورزی به دريا
 بهره  برداری بی  رويه و غير سيستماتيك از منابع طبيعی

نتيجه  ی محدوديت خشكی  نواحی ساحلی در  آلودگی   
برای دفع مواد زائد

 باال آمدن تراز آب دريا )برای مثال: نواحی ساحلی دريای 
كاسپين به واسطه نوسانات تراز آب دريا دائماً دستخوش تغييرات 

و دگرگونی های گوناگون می باشد )قانقرمه و ملك، 1384(.
 فرسايش ساحلی

 تهديدات محيط زيستی )برای مثال: مشكالت زيست محيطی 
از فعاليت های  ناشی  كنونی دريای كاسپين و كرانه های آن 
انسانی می باشد كه بدنبال سياست گذاری های ناصحيح و عدم 
رعايت مالحظات زيست محيطی ايجاد شده اند )فرشچی و 

روح شهباز، 1385(.
 آالينده  ها با منشاء دريايی

مشكالت اقتصادی
نامناسب  پايين فعاليت های كشاورزی و استفاده   توليد 

از زمين
 روند نزولی منابع ماهی

 فقدان صنايع  مادر يا صنايع پشتيبان
 تجارت دريايی ضعيف و منفعل

مشكالت فضايی)کاربری ارضی(
 ساخت و توسعه غير قانونی و نامنظم
 محدوديت دسترسی عمومی  به دريا

 نبود برنامه كاربری ارضی مناسب برای توسعه منطقه ساحلی
 مالكيت زمين ساحلی /كرانه ساحلی

 تغييرات غيرقانونی در كاربری ارضی) به ويژه زمين  های 
كشاورزی(

 زير ساخت  های ارتباطی ناكافی

مشكالت اجتماعی - فرهنگی
 نرخ رشد باالی جمعيت

 تغييرات سريع و نامطلوب در بافت فرهنگی
با عنايت به اين مباحث و اينكه كرانه  های جنوبی دريای 
كاسپين در شمال كشور از كانون  های جمعيتی و سكونتی 
متنوع  كاربری های  دارای  و  می  رود  بشمار  كشور  مهم 
است،  و...  شيالت  بخش  صنعتی،  گردشگری،  كشاورزی، 
لذا ضرورت دارد تا اين مسايل و مشكالت در قالب خط 
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هوشمند مورد بررسی و مطالعه قرار گيرند.
مناطق ساحلی خليج فارس و دريای عمان

در ازای خطوط ساحلی ايران در جنوب بالغ بر 2098 
كيلومتر می باشد )عاليی طالقانی، 1390(. 

سواحل جنوبی كشور بصورت نواری نابرابر در جهت 
شمال باختری- جنوب خاوری از خوزستان تا بندرعباس در 
حاشيه شمال خليج پارس و يا در جهت باختری- خاوری 
از بندرعباس تا خليج گوادر در حاشيه شمالی دريای عمان 
كناره  در  ناهموار  پرتگاه  های  )همان(.  شده  اند  گسترده 
از سنگ  های  ناحيه ساحلی متشكل  بر  ايران  فالت داخلی 
ترشياری با رشته كوه  های حاصل از چين خوردگی آلپی و 

نيز دشت  های باريك ساحلی مشرف گشته است. 
خط ساحلی به موازات پشته  های تاقديسی امتداد يافته كه 
برای نمونه می  توان به جزيره قشم اشاره نمود. گنبدهای نمكی 
دايره شكل فراوانی در جنوب )الرستان( وجود دارد كه در نتيجه 
نفوذ دياپيری از افق نمكی زيرين متعلق به دوره كامبرين شكل 
گرفته  اند. رودخانه  هايی كه به طرف ساحل زهكشی می  كنند 
اغلب دارای مسيرهای كوتاه و شيب دار هستند. چشم انداز به 
شدت بيابانی می  باشد؛ اقليم در تابستان گرم و خشك و در 
بارانی است. توفان  های بهاری باعث ايجاد  زمستان ماليم و 
سيل ناگهانی در رودهای زهكشی كننده به طرف ساحل گشته 
و نهشته  های ضخيم گل و الی بر روی جلگه  های آبرفتی در 
اطراف دهانه  ی رودها بر جای می  گذارد )Bird, 2010(. با اينكه 
تراكم جمعيتی در مناطق ساحلی جنوب كم و بعضی مناطق تا 
حدودی خالی از سكنه هستند، اما باز اين مناطق با مسايل و 
مشكالتی چند روبرو می  باشند. سواحل جنوب بيشتر با مسايل 
محيط زيستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند كه 

در زير به برخی از اين مشكالت اشاره می  شود.

مشكالت طبيعی و زيست محيطی
مثال:  )برای  گاز  و  نفت  استخراج  با  مرتبط  مسائل    
نفتی  بودن ذخاير  دارا  بدليل  كرانه های شمالی خليج پارس 
ساير  از  بيشتر  آزاد  با آب های  ارتباط  و همچنين  گازی  و 

كرانه های كشور دستخوش تحوالت شديد ژئومورفولوژيكی 
شده اند)نعيمی، قهرودی و ثروتی، 1389(.

  آلودگی منطقه ساحلی
و  صنعتی  شهری،  مايع   و  جامد  فاضالب  های  تخليه    

كشاورزی به دريا

مشكالت اقتصادی
  فعاليت كشاورزی ناچيز در نتيجه  ی اقليم نامناسب، منابع 
آب شيرين محدود، نبود اقدامات كنترل سيل، كشت نامناسب

  تجارت دريايی ضعيف يا منفعل
  فقدان تجهيزات و خدمات گردشگری

  كمبود آب شيرين

مسائل فيزيكی/فضايی
 ساخت و توسعه نامنظم و غيرقانونی

 تغيير غير قانونی كاربری ارضی
 زير ساخت  های ارتباطی نامناسب

مسائل اجتماعی- فرهنگی
 ارتباط ضعيف با زمين پشت ساحل1

 تجارت غير قانونی و قاچاق
 توسعه نيافتگی و فقر

نتيجه  گيری
با توجه به مطالب فوق  الذكر و اهميت وصف ناپذيری كه 
سواحل دارند الزم است به اين قبيل مسايل توجه ويژه  ای شود. 
پيش گذشت، سواحل  در صفحات  آن  كه شرح  همانطور 
شمالی و جنوبی كشور با مسايل متنوع و گوناگونی روبرو 
هستند. اين موضوع تا حدودی كار در مناطق ساحلی را با 
مشكالتی روبرو می سازد. چرا كه حجم مواردی كه بايستی 
به آنها پرداخته شود، زياد می  باشد. اما از آنجايی كه ادغام 
داده  ها از منابع بی شمار در فرمت خط هوشمند به آسانی 

1- Hinterland
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می  تواند  ساحلی  هوشمند  خط  بنابراين  می گيرد،  صورت 
ژئومورفولوژی ساحلی  ارزيابی جامع  برای  كارآمد  ابزاری 
با هدف بررسی آسيب پذيری ساحلی باشد چرا كه در غير 
با  ساحلی  آسيب  پذيری  ارزيابی  می بايست  صورت  اين 
استفاده از صدها مجموعه داده مرتبط ژئومورفولوژيكی و 
در مقياس  های مختلف و طبقه  بندی  ها و طرح  های مختلف 

انجام بپذيرد؛ كه اين كاری بس دشوار می  باشد. 
برای  شده  تهيه  نقشه  های  بيشتر  تهيه  در  كه  حالی  در 
لندفرم ها، از روش پليگونی استفاده می  گردد، برتری فرمت 
نقشه خطی در بكار گرفتن و نمايان ساختن محدوديت  هايی 
است كه توسط روش پليگونی نمی توان در عوارض خطی 
نظير خط ساحلی يا منطقه ساحلی مشخص نمود. همچنين 
در تهيه نقشه  های خط هوشمند ساحلی می  توان دامنه  ای از 
مقابل  در  ساحلی  مختلف  لندفرم های  انواع  حساسيت  های 
مخاطرات تعريف كرد. افزون بر آن، اضافه كردن اطالعات 
تا  گسترده  و  گوناگون  منابع  از  خطی  نقشه  به  توصيفی 
حدودی آسان تر صورت می  گيرد و در اين فرمت به راحتی 
می  توان به كاوش و تجزيه و تحليل داده  های مورد نياز با 

استفاده از نرم افزار سامانه اطالعات جغرافيايی پرداخت.
در پايان بايستی گفته شود كه بهره گيری از فرمت خط 
از نوع و ويژگی  های  برای كسب آگاهی   هوشمند ساحلی 
عوارض و لندفرم های ساحلی، تالشی سودمند برای ايجاد 
موازنه  ای بين استفاده از حجم گسترده  ای از انواع اطالعات 
مختلف و برآيندهای جامع و يكپارچه آن بدون استفاده از 
مورفولوژيكی  مختلف  طبقه بندی  های  يا  داده  ها  هم پوشانی 
درازی  سواحل  دارای  ايران  كشور  كه  آنجايی  از  می  باشد. 
پيرامون آب های دريای كاسپين، عمان، خليج پارس و حتی 
می  باشد،   ... و  اروميه  درياچه  همچون  بزرگی  درياچه  های 
همچنين با توجه به اينكه اين سواحل با مسائل و مشكالت 
متعددی از جمله تغييرات تراز آب دريا و به تبع آن تغييرات 
جهت  بنابراين  است،  روبرو  آلودگی  ها  انواع  ساحل،  خط 
مديريت و برنامه  ريزی صحيح در راستای توسعه و مديريت 
يكپارچه، شناخت مناسب از ويژگی  های منطقه و خط  ساحلی 

در فرمت خطی می  تواند بسيار مفيد و حائز اهميت باشد.
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