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  چكيده
منظور شناخت بهتر و سـهولت در امـر پـژوهش،     هر دانشي موضوعات مورد پژوهش خود را به

اجتمـاعي،  ـ   اقتصـادي  هـاي انسـان اعـم از    با توجه به اينكه تمام فعاليـت . كند ميبندي  طبقه
هايي تشكيل شده كـه   شود و اين سطح از لندفرم روي سطح زمين انجام مي ،اي و غيره توسعه

بندي ايـن   ، بنابراين ضرورت مطالعه، شناخت و طبقهاستموضوع مورد پژوهش ژئومورفولوژي 
. اسـت  ويژه منـاطق سـاحلي   همحيط و ب ةريزي و مديريت يكپارچ گام نخست برنامه ها، لندفرم

 بـه روش خـط  نوشهر تـا بابلسـر   ي سواحل ها لندفرمبندي  هدف اين پژوهش بررسي و طبقه
 با و دهد مي نمايش را ساحل  خط است كه اي خطي نقشه هوشمند،  خط .استهوشمند ساحلي  

ـ  بخـشِ  هـر . شود مي تقسيم هايي بخش به ،ساحلي هاي لندفرم ويژگي تغيير به توجه  ةجداگان
 يمنطقـه در راسـتا   يـن ا. اسـت  نظر مورد هاي بخش ويژگي از اي مجموعه شامل ،ساحلي  خط

 تـا  51° 30' 00" ياييجغرافطول و  شمالي 36° 44'00" تا 36° 18' 55" ياييجغراف عرض
در ايـن  . گرفته است قرار كيلومتر مربع 57/2068خاوري با مساحتي در حدود  °52 45' 00"

 & Landsatاي  زمـين، تصـاوير مـاهواره    شناسي، كاربري هاي توپوگرافي، زمين راستا از نقشه

IRS بازديـدهاي ميـداني اسـتفاده شـده اسـت      ،اطالعات جغرافيايي و نيـز  ةدر محيط سامان .
تـوان در پـنج    مـورد پـژوهش را مـي    ةهاي منطق هاي پژوهش نشانگر اين است كه كرانه يافته
ـ    اي با كاربري مسـكوني، كرانـه   هاي ماسه اي، كرانه هاي ماسه انهكر كالسِ  ةهـاي ريگـي، دهان

در ايـن بـين   . كـرد بنـدي   طبقـه  )شكن و غيره بندر، موج مانند(انساني  تأسيساتها و  رودخانه
بـا  . طور چشمگيري در منطقـه وجـود دارد   هكه ب استاي  هاي ماسه كرانه ،ترين لندفرم گسترده

جمعيـت كشـور   نيز اينكه اين مناطق از مراكز پرها و  توجه به پست بودن و شيب كم اين كرانه
در  ،شده بيني آينده پيش ةآمدن تراز دريا كه براي ده شوند، در برابر تغيير اقليم و باال مي شمرده

  .كرديريت اين مناطق به اين مسئله توجه ويژه بنابراين بايستي در مد. گيرند معرض خطر قرار مي
  
  

  .هوشمند ساحلي، درياي كاسپين، ژئومورفولوژي ساحلي، مديريت مناطق ساحلي خط :ها واژه كليد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :Ezghanavati@yahoo.comE-mail  09123841321 :نويسنده مسئول ∗
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  مقدمه

طوري كه حـدود   هگزينند، ب محل سكونت خود برمي برايآن را ها  انسان يتكه اكثر هستند ينزم يستماز سي ئاحل جزوس
بيش از نيمي از جمعيت جهان در  ،ديگر بيانبه ). 1999كراك نل، (كنند  درصد از جوامع در مناطق ساحلي زندگي مي 60

نيمي از جمعيت اياالت متحـده،   كمابيش). 2011، همكارانو  ير رامي(اند  اي استقرار يافته كيلومتري از خط كرانه 60نوار 
 شـود  ديـده مـي  روند مشابه در بيشتر كشورهاي سـاحلي ديگـر    اين و كنند مي شهرستان ساحلي زندگي  451در يكي از 

تـرين   هاي سـاحلي از حسـاس   محيط ).2008، ضياييان فيروزآبادي، جنگي و خسروي ، به نقل از قنواتي،2002 ،داگالس(
سـريع   هاي هيدروديناميكي حاكم، تغيير و تحول در آنها نسـبتاً فرايند تأثيرروند كه تحت  يشمار م هاي محيطي به سيستم

ديگر، گفتة  به). 6: 1385گر،  يماني و نوحه(د ني ژئومورفولوژي نباشها بوده و شايد از اين نظر قابل مقايسه با ساير سيستم
 يكـي از  و دهنـد  نشان مـي  هاي طبيعي را پوياترين محيطيكي از  ،كيلومتر 440000 بيش از درازاي باخطوط ساحلي دنيا 

از ايـن   ،)1378نـژاد،   گودرزي( كنند مي هعرض هاي جغرافيايي رافرايند هاي اعمال متقابل فعاليت انسان و ترين زمينه مهم
ـ . دارداي  اهميت ويژه است، دريا و خشكي ةمرز جداكنند كهلحاظ خط ساحلي  ن موهبـت  خوشبختانه سرزمين ما نيز از اي

كرمـي  (شمال و جنـوب كشـور   كيلومتر خط ساحلي در  3000وجود بيش از گفتة بهتر،  به .بزرگ خدادادي برخوردار است
ل سـاحلي كشـور را بـه امـري     ائمسـ  در مـورد  و مطالعـه ، لـزوم بررسـي   )1383، تومان رضا، عسگري، آق غريب ،خانيكي

از   هـاي متعـددي   بنـدي  كنـون طبقـه   تـا  و شوند مي  بندي هاي مختلف طبقه سواحل به روش. استكرده پرهيزناپذير بدل 
كـارگيري   هـا برحسـب بـه    بنـدي  گونه طبقه اين. اي برخوردارند سواحل ارائه شده است كه هر يك از اعتبار و اهميت ويژه

سـاخت   ، مصرف انرژي، شمارش تعداد تضاريس خط كرانه، زمين)توصيفي(ماهيت ساحل  ،مختلفي مانند  و عوامل معيارها
عاليـي  ( انجـام گرفتـه اسـت   هاي ديگـر   يا ويژگي  هاي ژئومورفولوژيكي ، ويژگي)ژنتيكي(ساحل   گيري و چگونگي شكل

كه خشكي را از  اند شده مشخصخطي با سواحل  كوچك و بزرگ،هاي  ها با مقياس تمام نقشهدر  اصوالً). 1372طالقاني، 
و  دهنـد  شـكل مـي   ولي در طبيعت، سواحل روي خطوط ثابتي نيستند، بلكه يك نوار كم و بيش پهـن را  ،كند آب جدا مي

  ).1378ثروتي، (آورند  وجود مي بين خشكي و دريا به يمرز مشخص گونه اين
و مشكالت روزافزونـي را در منـاطق سـاحلي دنيـا ايجـاد       مسائل ،در ابعاد مختلف يانسان يها تيروند فعال شيافزا 
ريزان را بـه خـود    و توجه مديران و برنامه فراهم آوردههاي جهاني را  نگراني كشورها و سازمان طوري كه اسباب ؛ بهكرده

و  داريـ اپ ةاصل توسـع  ي، در راستايمناطق ساحل يابيبندي و ارز طبقه يارهايمع نيتدوبدين ترتيب . معطوف داشته است
و  هـا  ونيها، كنوانسـ  از سازمان ياريبس ،رياخ هاي سال يط .استدر اين مناطق موجود  يها لياز پتانس نهيبرداري به بهره

و حسـاس   ژهيـ منـاطق و از و حفاظت  يمعرفبندي،  طبقه، ييشناسا براي ييها انجام برنامه لزوم ي،الملل نيب يها كنفرانس
در سـال  طوري كه  هب ؛اي يافته است اي جايگاه ويژه در سطح جهاني و منطقهاين امر، و  اند مورد تأكيد قرار داده راساحلي 

 وريـزي   برنامـه  برايكشورها  اي را در هگسترد ةريودوژانيرو، انگيز كنفرانس جهاني محيط زيست در 21كار دستور، 1992
منـاطق   ريزي ، آمايش و برنامهگام در مديريتنخستين  ).1388وزارت راه و ترابري، ( ايجاد كردمناطق  ةمديريت يكپارچ

 ةهاي ساحلي و مجـاور دريـا كـه در برنامـ     مناطق جغرافيايي زمين. است و مديريت آن جغرافيايي ةساحلي، تعيين محدود
ICZM يـك   :سـاحلي عبـارت اسـت از    ةتوصيف طبيعي از منطقـ . شوند مي شمرده ساحلي ةمنطق معموالً ،گيرند مي قرار
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سمت خشـكي و سـمت آبهـاي نزديـك      ةبوده و هر دو ناحي كنشانتقالي پويا كه در آنجا خشكي و دريا با هم در  ةمنطق

 يمحيطـ  و پيوند دادهبه هم  را خشكي، دريا و هوا خط ساحلي در حقيقت فصل مشتركي است كه. گيرد ساحل را دربرمي
كنند و گاهي اوقـات   ميايي و بيولوژيكي پيوسته تغيير ميفيزيكي، شي هاي ويژگيدهد كه در آنجا  مي بسيار پويا را تشكيل

 يسواحل لجنـ  ي،جزر و مد ي، سواحل سنگها تلماسه  ها، صخره. كنند ايجاد ميخط ساحلي  نيمرختغييرات چشمگيري در 
بـا   .شوند محسوب مي يساحل ي مناطقها عوارض و لندفرمهمه  ،هاي كوچك و خورها ، خليجها رودخانه ةدهان ،اي و ماسه

شـود و   روي سطح زمين انجام مـي ... اي و توسعه ـ اجتماعي،  اعم از اقتصادي ،هاي او توجه به اينكه انسان و تمام فعاليت
بنـابراين ضـرورت    اسـت، دانـش ژئومورفولـوژي    ةكه موضوع مورد مطالعـ  پوشاندهيي ها عوارض و لندفرم راسطح زمين 

ـ  ةريزي و مديريت يكپارچ گام نخست برنامه ،ها لندفرماين عوارض و  ةشناخت و مطالع ويـژه منـاطق سـاحلي     همحيط و ب
منظـور سـهولت در    ، ابتـدا آن را بـه  تر موضـوعات  طور طبيعي هر دانشي براي شناخت بهتر و مناسب به. شود محسوب مي

ويـژه   هيت محيط و بدر گام نخست مديربايد  به همين دليل. كند بندي مي هاي مختلفي تقسيم مطالعه، به طبقات يا بخش
طـور علمـي و منطقـي     سـطح زمـين بـه    ةدهنـد  ي تشـكيل ها لندفرميعني عوارض و  ،مناطق ساحلي، بستر طبيعي منطقه

ايـن نـواحي حسـاس     ،جمعيت در نـواحي سـاحلي   ةرشد فزايندسبب  بهشايان ذكر است كه . بندي شوند شناسايي و طبقه
هـاي ايـن    بهينـه از منـابع و توانمنـدي    ةهاي ساحلي و ضرورت اسـتفاد  محيطبودن  شكننده با توجه به. اند تر شده شكننده

و امـري   يابـد  اهميت بيشـتري مـي   و يكپارچة محيط در مناطق ساحليمديريت منطقي بديهي است كه مناطق حساس، 
گونه  بهينه از اين ةمنظور بهبود وضعيت موجود و استفاد هب ،هاي مديريتي از اين رو بهبود سياست. رسد ضروري به نظر مي

است سواحل  ةبندي يكپارچ مناطق ساحلي، طبقه ةيكي از مراحل اصلي مديريت بهين. بايد در دستور كار قرار گيرد ،مناطق
از (هـاي اسـتان مازنـدران     هوشمند سـاحليِ كرانـه    بندي مورفولوژيكي خط طبقهبا هدف پيش رو در اين راستا پژوهش  و

  .فته استانجام گر )نوشهر تا بابلسر
ماهيت،  در موردكه به بررسي و مطالعه است هاي پژوهشي دانش ژئومورفولوژي  يكي از زمينه ،هاي آبي پهنه ةكران 

اهميـت   حـائز  هـاي گونـاگون   جنبـه  از و پردازد مي زمين ةي سطح كرها لندفرمگيري و تكامل عوارض و  چگونگي شكل
ـ  اهميت اين موضوع از ديرباز توجه بسياري از دانشمندان و از جمله ژئومورفولوژيست. فراواني هستند خـود جلـب   ه ها را ب

انجـام  گوناگون ايـن منـاطق    مسائل در زمينةهاي فراواني  مطالعات و بررسي گذشته ةطوري كه در دو سد به ؛است كرده
هاي گونـاگون و مفيـدي از سـواحل     بندي طبقه ،هاي اخير دهه طي. استبندي سواحل  طبقه ،يكي از اين مواردكه گرفته 
هـاي   بنـدي  در هريـك از طبقـه  . انـد  كـرده توسـعه داده يـا تكميـل     آن رادر برخي موارد  شده است كه پژوهشگران ارائه

هـاي   تـوان روش  طـور كلـي مـي    هباما  د نظر بوده است،م هاي خاصي ويژگيها و  ، معيارها، مالكگرفته از سواحل صورت
أ هاي ژنتيكي به منش بندي در طبقه. جاي داد يبندي ژنتيكي و توصيف يعني طبقه ،دو گروه بزرگدر بندي را  گوناگون طبقه

وضعيت ظاهري موجود مورد توجه قرار  ،ي توصيفيها بندي  كه در طبقه وجود آورنده ساحل توجه شده، در حالي و عوامل به
  .گرفته است

سـفانه در ايـران توجـه كمتـري بـه      أاما مت انجام گرفته،بندي سواحل  طبقه متعددي در زمينةهاي  در جهان پژوهش
  . شود آنها اشاره ميبرخي از  به و در اين بخش شده است آنهابندي  مناطق ساحلي و طبقه
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خصوصـيات   ماننـد، خصوصيات مناطق ساحلي كشور  ةدر يك طرح پژوهشي كلي) 1382( همكارانخانيكي و  كرمي

را گـردآوري و ايـن   ... شناسـي و  هـاي خـاك   شناسي، خصوصيات اقليمي، كـاربري زمـين، ويژگـي    هيدروديناميكي، زمين
همچنين نامبردگـان در  . اند كردهارائه  اي رايانهافزار  يك نرم در قالب »بانك اطالعات ساحلي ايران«اطالعات را با عنوان 
مـدلي بـراي تمـام     منزلة سواحل استان خوزستان را به ،اي و به روش شپارد هاي ماهواره دادهگيري از  اين پژوهش با بهره
  . كردندبندي  سواحل ايران طبقه

بـه   ،هـاي ميـداني   هـاي توپـوگرافي و بررسـي    اي، نقشه با استفاده از تصاوير ماهواره) 1387( همكارانزاده و  حسين
هـدف اصـلي   . اند كردهبندي  پرداخته و اين منطقه را به روش شپارد طبقه شناسايي اشكال ژئومورفولوژيكي سواحل آستارا

  . هاي مختلف در ايجاد آن بوده استفرايندپژوهش آنها شناسايي اشكال ژئومورفولوژيك منطقه و نقش 
هـاي رقـومي و    هاي رسوبي سـاحلي را بـا اسـتفاده از تلفيـق روش     محيط) 1387(رضا و عسگري  خدابخش، غريب

سـال    TMآنها در اين پژوهش بـا اسـتفاده از تصـاوير   . كردندبندي  ي سواحل استان خوزستان تفكيك و طبقهچشمي برا
آن در محيط  تجزيه و تحليلهاي رسوبي سواحل و  بندي محيط به شناسايي، تفكيك و پهنه 2000سال  +ETMو  1988
GIS پرداختند .  

بـه   ،و بر اسـاس روش شـپارد   Aster 2001اي  با استفاده از تصاوير ماهواره) 2006( پور و حسيني زاده، چوپاني دمي
اي و تفسـير   پردازش تصاوير ماهوارههاي  روشآنها با استفاده از . ساحلي ميناب پرداختند ةبندي منابع زمين در منطق طبقه

نتـايج  . انـد  كـرده بندي  طبقه آنها را) Iso Data( اي ي ساحلي را شناسايي و با استفاده از الگوريتم خوشهها لندفرمچشمي، 
   .هستندبزرگترين واحدهاي ساحلي در اين منطقه  ،هاي آبرفتي و دلتاها هاي آبرفتي، مخروط پژوهش آنها نشان داد كه دشت

منظـور   بـه ) 2007 -2009( همكارانبراي نخستين بار شارپلز و را بندي مورفولوژيكي ساحلي در فرمت خطي  طبقه
منظـور   به ،هوشمند ساحلي در گام نخست  ژئومورفولوژيكي خط ةنقش. ندكار گرفت تمام سواحل استراليا بهكردن  بندي طبقه

المنافع تغيير اقليم و علـوم   پذيري ساحلي در برابر باال آمدن تراز آب دريا و تغيير اقليم توسط بخش مشترك ارزيابي آسيب
  .رفته استمورد استفاده قرار گ 1زمين استراليا

  )از نوشهر تا بابلسر(وهش موقعيت جغرافيايي منطقه ساحلي مورد پژ
 هاي جنوبي آن مرز شمالي كشـور را تشـكيل   كرانه است كه يمحصور در خشك يآب ةپهن رگترينبز )كاسپين(خزر  يايدر
 از خط سـاحلي پايـداري برخـوردار نبـوده اسـت      ،ساختي طي كواترنر تغييرات اقليمي و عوامل زمين تأثيردهد و تحت  مي

گونـاگون   هـاي  جنبـه اي آن از  اقوام و سـاكنان حاشـيه   يبرا يربازاز د هاي اين دريا كرانه). 1389 يماني و كامراني دلير،(
ـ   ي، مناطق ساحلنوشتار ينمورد پژوهش در ا ةمنطق. است ي داشتهفراوان يتاهم  دران از نوشـهر تـا بابلسـر را   اسـتان مازن
 36ثانيـه تـا    55دقيقـه و   18درجـه و   36 ياييجغراف يپهنا يدر راستا ياضير يتمنطقه از لحاظ موقع ينا. گيرد ميدربر

دقيقة خاوري قـرار گرفتـه    45درجه و  52دقيقه تا  30درجه و  51دقيقة شمالي و در راستاي طول جغرافيايي  44درجه و 
  ).1شكل ( شود را شامل مي كاسپين يايدر يسواحل جنوبو است 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Commonwealth Department of Climate Change and Geoscience Australia 
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  مورد پژوهش در سطح استان و كشور ةموقعيت جغرافيايي منطق .1شكل 

  ها مواد و روش
. است شدهاي، آزمايشگاهي و بازديدهاي ميداني استوار  هاي كتابخانه تركيبي از روش ةروش پژوهش در اين نوشتار بر پاي

از  اسـت، كـه هـدف اصـلي ايـن پـژوهش       )از نوشهر تا بابلسر(ژوهش مورد پ ةهاي منطق كرانه بنديِ طبقه برايهمچنين 
و  1: 100000شناسـي   هـاي زمـين   ، نقشـه 1:  50000 هـاي توپـوگرافي   نقشـه چون، ها و اطالعات فراواني  مجموعه داده

 & +ETMسـري   Landsatهـاي   هاي رقومي، تصاوير ماهواره هاي كاربري زمين، قابليت زمين، داده ، نقشه1: 250000

TM ةو ماهوار IRS اي  و تصاوير ماهوارهGoogle Earth اطالعـات   ةمـورد پـژوهش در قالـب سـامان     ةمربوط به منطق
  .استفاده شده است )ArcGIS 10(جغرافيايي 
 يهـا  لنـدفرم  ويژگـي  تغيير به توجه با و دهد مي نمايش را ساحل خط است كه اي خطي نقشه ساحلي، هوشمند خط
 ةكننـد  تشريح هاي ويژگي از اي مجموعه ةدربردارند ،ساحلي خط ةجداگان بخشِ هر. شود مي تقسيم هايي بخش ساحلي به

موقعيت خـط سـاحلي    دقيق هاي ويژگي تنها نه نقشه، نوع اين در. است ساحل در نظر مورد بخش با ارتباط در لندفرم نوع
بهتـر   ةگفتـ  بـه  .شود مي شامل نيز را سوي درياو به  به درون خشكي متر 500 از فراتر اسمي ةمحدود بلكهشود،  ثبت مي

اطالعات جغرافيايي و در فرمت خطي اشاره دارد كه دريافت  ةبه يك نقشه در محيط سامان ،هوشمند ساحلي  اصطالح خط
 ةشـد  بنـدي  طبقـه  ةهاي موجود در يك نقشـ  هاي جديد و هم از مجموع داده هاي متنوع ساحلي را هم از نقشه سريع داده
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  واقـع خـط  در). الـف  -2009، همكـاران شـارپلز و  (كنـد   ميو تحليل آن را براي بسياري از اهداف آسان  پذير امكانمجزا 

يك جدول خصوصـيات توصـيفي    ازگذارد،  شده به نمايش مي بندي صورت طبقه بر اينكه خط ساحلي را به هوشمند، عالوه
اين برتـري را دارد   ذخيره كند وخط ساحلي  شماري را در مورد بي مهم واطالعات  دتوان اين جدول مي. برخوردار استنيز 

و  كـرد گرفتـه را در جـدول لحـاظ     هاي آن، دگرگوني صورت ي يا ويژگيبا كوچكترين دگرگوني در خط ساحل توان كه مي
ز ضروريات سازي نقشه و اطالعات آن كه يكي ا كار بهنگاماين فرمت، درواقع . دست آورد به جديداي تازه با شرايط  نقشه

  مورفولـوژيكي خـط   ةقشـ بيـان ديگـر، ن   بـه . كند مي اطالعات جغرافيايي اجرا ةدر محيط سامانآساني  را به استهر نقشه 
چهـارچوب   ،هوشمند  فرمت خط .استي ساحلي يا عوارض مورفولوژيكي ها لندفرممفصلي از انواع  ةهوشمند ساحلي، نقش

 ـ  اقتصـادي، جمعيتـي   ـ  محيطي، اجتمـاعي  زيستديگر اي از اطالعات  گسترده ةتوان دامن مناسبي را فراهم آورده كه مي
 ةتـوان پايگـاه داد   مـي  ،بـراي مثـال  . انساني، تفريحي، حقوقي، سياسي و اطالعات مرتبط با ساحل را به آن ضميمه كـرد 

هوشمند سـاحلي    خط ةشبه نق ،ي ساحلي را از طريق يك فيلد مشترك مربوط به لندفرمها لندفرماي از اطالعات  گسترده
هـاي   هوشمند ساحلي، اطالعـات و ويژگـي    هاي خط اي كه با كليك روي لندفرم مرتبط در فيلد نقشه گونه به ؛متصل كرد

هوشـمند    خـط  فرمت در شمار بي منابع از ها داده ادغام كه آنجايي از. برداري باشد مرتبط با آن لندفرم قابل نمايش و بهره
 ارزيـابي  بـراي مـديريت و  تـوان آن را   است كـه مـي  ي كارآمد هوشمند ساحلي ابزار  خط بنابراين گيرد، مي انجام آساني به

 صـورت  ايـن  غير درداد؛ مورد استفاده قرار  ساحلي پذيري تغييرات و آسيب ارزيابي هدف با ساحلي مورفولوژيكي ةيكپارچ
هـاي   بندي طبقه و مختلف هاي مقياس با مورفولوژيكي مرتبط ةداد مجموعه صدها از استفاده با ساحلي بايست ارزيابي مي

  .)ب -2009، شارپلز، مونت و پدرسون( است دشوار بس كاري اين كه پذيرد انجام گوناگون
 »سـاحلي  ةپذيري منطق رويكرد خطي در مقابل آسيب« عنوانهوشمند ساحلي كه از آن با   گيري از روش خط بهره 

 ةبنـدي نقشـ   تهيه و طبقـه  منظور به 2009تا  2007هاي  طي سالشارپلز و همكاران وي شود، روشي است كه  نيز ياد مي
اين پروژه بيش از دويست اليه نقشـه بـا هـم     ةدر تهي. اند استراليا از آن بهره گرفته ةمورفولوژيكي براي تمام سواحل قار

 سـواحل كشـور   پذيري آسيب ارزيابي براي نخست ةدر مرحل ،شمند ساحليهو  مورفولوژيكي خط ةنقش از. است ادغام شده
المنافع تغيير اقليم و علوم زمين اسـتراليا مـورد    در برابر باال آمدن تراز آب دريا و تغيير اقليم توسط بخش مشترك استراليا

 از بسـياري  بـراي  بتواننـد  آينده در ،فرمت اين در شده تهيه هاي نقشه كه شود مي بيني پيش اما ،استفاده قرار گرفته است
 ةدر واقع برتري فرمت نقشـ ). الف -2009، همكارانشارپلز و (گيرند  قرار استفاده مديريتي در مناطق ساحلي مورد اهداف

 ،سـاحلي  خط  مانند ،روش پليگوني در عوارض خطي با توان نمي هايي است كه محدوديت نمايشكار گرفتن و  خطي در به
كنـد،   مـي  اي كـه اطالعـات توصـيفي تغييـر     خطي قادر است كـه سـاحل را در هـر نقطـه     ةنقش ،عالوه به. كردمشخص 

شـارپلز و  (ثبـت شـوند    ،هـا  گرفته در راسـتاي كرانـه   انجامدهد تا تمام تغييرات  ميو بر اين اساس اجازه  كندبندي  تقسيم
  .)ب -2009، همكاران
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  هشهاي پژو يافته
  ة مورد پژوهشمنطقشناسي و ژئومورفولوژي  زمين
با باال آمدن البرز . آرال، تا شروع دوران سوم با فرورفتگي ايران مركزي ارتباط داشته است ةهمراه درياچ به كاسپيندرياي 

در . جداگانـه درآمـد   ةصـورت يـك حوضـ    گي ايران مركزي قطع شده و خود بـه طي حركات الراميد، ارتباط آن با فرورفت
 ،در واقـع دريـاي كاسـپين   ). 1390طالقـاني،   عاليي(شود  گفته مي 1كاسپين ـ  رورفتگي آرالوشناسي به اين حوضه، ف زمين

هاي قفقاز  كوه رشته ةوسيل به ،)1996، همكارانرينولدز و (از زمان پليوسن مياني  ،آبي محصور در خشكي ةبزرگترين حوض
هاي شـمالي و خـاوري دربرگرفتـه شـده      بخشداغ در جنوب خاوري و صحرايي گسترده در  در باختر، البرز در جنوب، كپه

دريـاي  ). 1387، حسـيني  پور، عليزاده، لـروي و شـاه   كرمي، رحيم ، به نقل از شاه1997اني، ؛ الهيج1986ووروپيف، (است 
مراتـب   ايـن تغييـرات بـه   . ده اسـت كرهاي متعدد نوسان تراز آب را تجربه  چرخه ،كاسپين پس از جدا شدن از آبهاي آزاد

پـس از اسـتقالل و تثبيـت    ). 2000، توچ برگ، روساكو و اسوي كرون(ياهاي آزاد بوده است ز تغييرات تراز آب درتر ا سريع
ي محـيط  هـا  سبب تشـكيل نهشـته   ،هاي متعدد دريا از اواخر دوران سوم تا كنون كاسپين، پيشروي و پسروي ةنسبي چال

  ).2شكل (تشكيل داده است ده و واحدهاي كواترنري متعددي را شدريايي و خشكي در منطقه 

  
  شناسي منطقة مورد پژوهش نقشة زمين. 2شكل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aralo- Caspian Depression 
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رشـت   ـ  يعني واحد گرگـان  ؛ي از البرز شماليئهاي ساختماني ايران، جز بندي جنوبي درياي كاسپين در تقسيم  ةجلگ

هاي البرز، الهيجان و تـالش از واحـد البـرز مركـزي جـدا       گسل وسيلة بهاين واحد ). 1374زاده و محمدي،  درويش( است
هاي سيالبي سـاحلي،   ها و جلگه ي اين منطقه كه شامل دلتاها، دشتها لندفرمعوارض و ). 1390طالقاني،  عاليي(شود  مي

دريـايي،  گـذاري   گذاري و انتقال رسوب از خشـكي، رسـوب   هاي رسوبفرايند از نتيجة ،هستند اي هاي ماسه جزاير و زبانه
هـاي ايـن منطقـه     ژرفاي زياد بخش جنـوبي كاسـپين، بيشـتر كرانـه     دليل به. اند تشكيل شده هاي دريايي امواج و جريان

  . استصورت صاف و مستقيم  به
شـناختي، اجتمـاعي و    هاي فيزيكـي، بـوم  فرايندساحلي سيستمي پويا و چندوجهي است كه در آن  ةاز آنجا كه ناحي
شـود در   سـبب مـي   ،بخشي و چند موضوعي حاكم بر اين مناطق، چنين فضاي فرامتقابل دارند ثيرتأاقتصادي بر يكديگر 

عنـوان مـديريت جـامع يـا      باميان آيد كه گاه از آن  صحبت به 1مناطق ساحلي ةبحث مديريت سواحل از مديريت يكپارچ
  ). 1384زاده،  ابراهيم(شود  تلفيقي نيز نام برده مي

مركـز ملـي   . بـراي نخسـتين بـار در حـدود دو دهـه پـيش مطـرح شـد         ،لي در كشورموضوع مديريت مناطق ساح
از جمله نهادهايي بودند كه هريك به نحـوي   ،2زيست و سازمان بنادر و كشتيراني شناسي، سازمان حفاظت محيط اقيانوس

 »مـديريت جـامع سـواحل   اي  كارگـاه منطقـه  «شناسي با برگزاري  مركز ملي اقيانوس. ساحلي پرداختند ةبه مديريت منطق
 به بحـث و تبـادل نظـر گذاشـت     1374هاي يكپارچگي در اين مديريت را در اواخر سال  موضوع مديريت سواحل و جنبه

هاي بخشي از  يا برنامه برداران بهرهها در سواحل از يكسو و تعارض ميان  تنوع فعاليت اصوالً). 1388وزارت راه و ترابري، (
همچنـين پيچيـدگي بسـيار زيـاد      3.كنـد  ميآور  منابع در مناطق ساحلي كشور را الزام ةت بهينسوي ديگر، نظارت و مديري

: 1378نـژاد،   گـودرزي ( كرده اسـت ساحل، وظايف مديريت آن را مشكل  ةهاي طبيعي، فيزيكي و انساني در منطق فعاليت
توان  جمله اين موارد مياز. شود مي مناطق ساحليو مشكالت متعددي در  مسائلچرا كه اين پيچيدگي باعث ايجاد  ؛)158
هـاي احتمـالي بـر     و تخريـب و آسـيب   يادشدهها بر مناطق  فشار بيش از ظرفيت انسان محيط زيستي سواحل، مسائلبه 

بديهي است كه مديريت سـاحل  . هستندنيازمند مديريت مستمر و يكپارچه به همين دليل اين مناطق . كرداشاره سواحل 
 ةاز آنجايي كه دانش ژئومورفولـوژي در زمينـ  . ي ژئومورفولوژيكي آن ميسر نخواهد شدها لندفرمبدون شناخت عوارض و 

هـا و خورهـا،    گذاري، فرسايش و تخريب، تغييـر پسـكرانه، سـيالب، حفاظـت مـرداب      تغييرات خط ساحل، رسوب ةمطالع
  .كنددر اين زمينه ايفا  ثر و بسزاييؤتواند نقش م اي دارد، بنابراين مي حساسيت ويژه... مديريت ساحل و

 هوشمند ساحلي  ولوژيكي خطبندي مورف طبقه

ها و فراينـد امـا   اسـت، هـاي اطـراف آنهـا     در اصل تابع چگونگي ساختمان نـاهمواري  ،اي ايران پيكرشناسي خطوط كرانه
، نـوع  ديگـر بيـان  بـه  . برعهده دارنددر چگونگي شكل كنوني اين خطوط نيروهاي دروني و بيروني نيز نقش چشمگيري 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 

 .به سازمان بنادر و دريانوردي تغيير يافته است 1387طور رسمي از سال  نام سازمان بنادر و كشتيراني، به .2
3. http://iraniczm.pmo.ir/fa/abouticzm/iraniczm 
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اي و  كلـي صـخره   ةبـه دو دسـت   ،سني و تكامل خطوط سـاحلي  ةسواحل ايران بر اساس جنس، پيكرشناسي، شيب، مرحل

 :1381زمرديـان،  (اي  ماسـه  هـاي  بر اين اساس سواحل جنوب درياي كاسپين از نوع كرانـه . شوند ميبندي  اي طبقه ماسه
با . سوي دريا رخنمون دارنده درياكنارهاي پست و هموار با شيبي آرام ب صورت هها بيشتر ب در واقع اين كرانه. هستند) 194

در  .پنج نوع لنـدفرم گونـاگون مشـخص شـده اسـت      ،مورد پژوهش ةهاي انجام شده در منطق توجه به مطالعات و بررسي
ـ  ي پـنج هـا  لنـدفرم هوشمند ساحلي، بـراي تسـهيل در ايجـاد پايگـاه داده، عـوارض و        بندي مورفولوژيكي خط طبقه  ةگان

   :مشخص شده استبه شرح زير طور قراردادي با پنج كد  شده، به شناسايي
  ؛اي با كاربري مناطق مسكوني هاي ماسه كرانه :نوع لندفرم -01كد 
  ؛اي هاي ماسه كرانه: نوع لندفرم -02كد 
  ؛هاي ريگي كرانه: نوع لندفرم -03كد 
  ؛انساني تأسيسات: نوع لندفرم -04كد 
  .رودخانه ةدهان -05كد 

ي هـا  لنـدفرم ويژگـي  . اسـت خـود   خاصهاي  بندي، مختص يك نوع لندفرم با ويژگي هر يك از اين كدهاي طبقه
نشـان داده شـده    1در جـدول   ،هاي ساحلي منطقـه  تفكيك هر يك از شهرستان مورد پژوهش به ةشده در منطق شناسايي

  .است
  هوشمند ساحلي منطقه مورد پژوهش خط مورفولوژيكيبندي  ي شناسايي شده در طبقهها لندفرم .1 جدول

  شهرستان  رديف
شهرستان مورد   هاي درازاي كرانه نوع لندفرم

  )كيلومتر(نظر 
مورد  ةمنطق  هاي كرانه درازاي كل

  05  04  03  02  01  )كيلومتر(پژوهش 

  كيلومتر       -  52/116  منطقه  1

  كيلومتر 52/116  كيلومتر       68/41  نوشهر  2

  كيلومتر 52/116  كيلومتر       -    63/22  نور  3

  كيلومتر 52/116  كيلومتر       -    88/27  محمودآباد  4

  كيلومتر 52/116  كيلومتر     -      32/24  بابلسر  5
  : وجود نوع لندفرم در شهرستان مورد نظر؛  
  .عدم وجود نوع لندفرم در شهرستان مورد نظر:  -

  
  مورفولـوژيكي خـط   ةمورد پـژوهش، نقشـ   ةمنظور دستيابي به يك شماي كلي و يكپارچه از منطق بخش، به در اين

  ).3شكل ( ه شده است، از نوشهر تا بابلسر ارائهوشمند ساحلي تمام منطقه
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  پژوهش مورد ةمنطق هاي ساحلي كرانه هوشمند  خط مورفولوژيكي بندي طبقه ةنقش .3شكل 

اين كالس ). 4شكل (ده است شاي با كاربري مسكوني تعريف  هاي ماسه دادن نوع لندفرم كرانهبراي نشان  01كد 
طور گسترده در بخش باختري منطقه مشهود  هكه ب استمورد پژوهش  ةدر منطق 1دومين نوع لندفرم چشمگير ،بندي طبقه
هـاي   شهرسـتان  ةبيشتر در محـدود  صورت خطوط ممتد، به تصرف انسان درآمده است، بهآن اين كالس كه بيشتر . است

  . ساحلي نوشهر و نور قابل مشاهده است
 

 مسكوني و صنعتي ةمنطق: B؛ بندر نوشهر: A قرار دارند؛ 01بندي  در كالس طبقهكه هايي از مناطقي  نمونه .4شكل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد است 02بندي  كالس طبقه ،مورد پژوهش ةشده در منطق خستين نوع لندفرم چشمگير شناسايين .1

AB 
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، اي ي ماسـه هـا  كرانـه ).  C-5شـكل  (تعريف شده است  اي هاي ماسه منظور نشان دادن نوع لندفرم كرانه به 02كد 

 بـا صورت خطـوط مسـتقيمي    به هستند كهمورد پژوهش  ةهاي درياي كاسپين و منطق چشمگيرترين نوع لندفرم در كرانه
هـاي   در اصـل ناشـي از فعاليـت    ،بندي كه در بيشتر منطقـه وجـود دارد   اين كالس طبقه. وجود دارندحالتي كماني شكل 

از جنس شن و ماسه  تركيبات آنها نبال پسروي پاياني درياي كاسپين در گذشته، موادي كه بيشترد هدرواقع ب. دريايي است
در منطقـه   اي هـاي ماسـه   كرانـه . انـد  از آب خارج شده و ايـن نـوع لنـدفرم را تشـكيل داده     هستند،و در برخي موارد گل 

گيري از اين منـاطق بـه ايـن     بازديد و بهره ترين آنها جذب گردشگراني است كه براي هاي متنوعي دارند كه مهم كاربري
پايـدار   ةتوان از اين صنعت سودآور براي توسع فرد منطقه، مي هاي باال و منحصربه با توجه به توانايي. كنند ينواحي سفر م

هرسـاله  ها مجموعه امكانات رفاهي، اقامتي و گردشگري مناسبي ايجـاد شـده كـه     بنابراين در اين كرانه. فراوان برد ةبهر
ـ . اسـت  )Bو  A -5شكل (هاي ساحلي  مند به كرانه هپذيراي شمار فراواني از گردشگران عالق شـيب ماليـم و    ةواسـط  هب

هـاي پيشـين حسـاس     تراز دريا در دوره اتاين كالس نسبت به نوسانات و تغيير، بودن اين نواحي در سراسر منطقه پست
  . اين رويداد در امان نخواهد بوددر برابر  ،بوده و درصورت باال آمدن تراز دريا

  
  ؛مورد پژوهش ةهاي منطق گردشگري در كرانه ـ هايي از مناطق و امكانات رفاهي نمونه) Bو  A .5شكل 

C (مورد پژوهش ةدر منطق اي هاي ماسه بخشي از كرانه  
 نگارندگان :منبع

سـاحلي نيـز بيشـتر باشـد،      ةبرخوردار بوده و پهناي دشت يا جلگاز شيب كمتري  اي هاي ماسه در مناطقي كه كرانه
 تأسيساتو  ها تواند تا مسافت قابل توجهي در خشكي نفوذ كرده و زمين دنبال باال آمدن تراز دريا، پيشروي آب دريا مي هب

AB 

C
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در بخش خـاوري منطقـه،   ها  از اين رو با توجه به وجود اين ويژگي. كندبيشتري را به زير آب ببرد و آسيب بيشتري وارد 

  . كند آسيب بيشتري را تحمل مي اين بخش
مـورد پـژوهش    ةهاي ريگي در منطق كرانه. شده استتعريف  هاي ريگي براي نشان دادن نوع لندفرم كرانه 03كد  

ه پهنـاي  كشوند  يافت ميرودها و مناطقي  ةها بيشتر در دهان گونه كرانه اين. ها دارند حضور كمتري نسبت به ديگر كالس
  .اين كالس تنها در بخش باختري منطقه وجود دارد لذا. ساحلي كم است ةجلگ

دست بشر  ةساخت تأسيساتشكن و ديگر  انساني از جمله بندر، اسكله، لنگرگاه، موج تأسيساتبه نوع لندفرم  04كد  
هاي صنعتي و بازرگـاني مـورد توجـه     منظور انجام دادن برخي از فعاليت هب ،اي مناطق كرانه معموالً. اختصاص يافته است

 ،هـاي دريـاي كاسـپين    از جمله كرانه ،هاي دريايي ي از كرانهيها كنون در بخش از اين رو، از ديرباز تا. شوند بشر واقع مي
رونـق و   تأسيسـات گونـه   ايجـاد ايـن  ). 6شـكل  ( اسـت  ايجاد شـده  ...وشكن  بندر، اسكله، موج چونگوناگوني  تأسيسات

گونـه   اهميت و نقش كليدي ايـن دليل  به. دنبال داشته است ههاي گوناگون ب نشينان در زمينه شكوفايي را در زندگي ساحل
هـاي   در كرانـه  فقـط  تأسيسـات طور كلي اين گونه  هب. ايم قرار داده 04آنها را در يك كالس جدا با كد  ،مناطق در منطقه

  ).6شكل ( است جانبي آن تأسيساتترين آنها بندر نوشهر و  دارند كه مهمهاي نوشهر و بابلسر وجود  شهرستان
  

 شكن اي از يك موج نمونه :Bشكن؛  اي از موج تصوير ماهواره :A ؛انساني در منطقه تأسيساتهايي از  نمونه .6شكل 

  
سطح جلگة منطقة مورد پـژوهش جريـان   هاي زيادي در  رودخانه .است ها نشانگر نوع لندفرم دهانة رودخانه 05كد 

قـرار داده   05هاي شناسايي شده در منطقـة هسـتند كـه در كـالس كـد       ها يكي ديگر از نوع لندفرم دهانة رودخانه. دارند
هايي كه پهناي دهانة ورودي آنهـا بـه دريـا     طور قراردادي آن دسته از رودخانه بندي اين عارضه، به اند، اما براي طبقه شده

  .اند لحاظ شده 1بودهبيشتر 

  هاي شهرستان نوشهر كرانه
كـه   اسـت هـاي اسـتان مازنـدران     مورد پژوهش، شامل شش شهرستان از شهرسـتان  ةاز ديدگاه تقسيمات سياسي، منطق

 كـه تقريبـاً   استاي  هاي كرانه شهرستان نوشهر يكي از شهرستان. نوشهر، نور، محمودآباد، بابلسر، بابل و آمل: عبارتند از
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . نشده استبندي اين كالس وارد  متر در طبقه 10هايي با پهناي كمتر از  ة رودخانهدهان .1

AB 
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سـاحلي در ايـن    ةجلگـ . ده اسـت شـ پيرامون درياي كاسپين در باختر منطقـه واقـع    ،خط ساحلي) 7شكل (كيلومتر  42با 

هاي مهم شـهري در منطقـه    يكي از تمركزگاهاين اما با وجود . رسد پهناي خود در سطح استان مي كمترينشهرستان به 
در سـطح ايـن   ... رگـاني، شـهري، كشـاورزي، شـيالت و    هاي گونـاگون صـنعتي، باز   طوري كه فعاليت به رود؛ شمار مي به

هاي وابسـته   وجود بندر نوشهر و فعاليت. شود گيرد، بنابراين يكي از مراكز مهم در منطقه محسوب مي مي انجامشهرستان 
 تقريبي جمعيت. استاي درياي كاسپين  حاشيه ةگوياي اهميت اين شهرستان در سطح استان، كشور و حتي منطق ،به آن

  ).1388 يتاشناسي،گ يو كارتوگراف ياييجغراف ةسسؤم( رسد ميهزار نفر  117حدود به ن شهرستان اي
  

  
  هاي ساحلي در هر يكي از شهرستان طولاي بر اساس  تفكيك خطوط كرانه .7شكل 

ـ . رسد مقدار خود مي كمترينپهناي جلگه در اين بخش به  ،تر نيز گفته شد طور كه پيش همان  ةپديـد دنبـال ايـن    هب
 هـاي دريـا پـيش    حضور و دخالت انسان تا كرانه ة، دامناستطبيعي كه ناشي از نزديكي كوهستان البرز با درياي كاسپين 

مراكز اداري  مانند ،مسكوني و صنعتي تأسيساتطوري كه در برخي مناطق بر اثر اين پيشروي و ايجاد  رفته است است؛ به
و  تأسيسـات  گونه اينساحلي از بين رفته و در تصرف  ةدسترسي به منطق ،ددهاي متع و ويالهاي منفرد شخصي يا مجتمع

، دچـار  هسـتند  اي از نـوع ماسـه   هاي منطقه كـه معمـوالً   هاي بشر در اين نواحي، كرانه در پي دخالت. استصاحبان آنها 
گونـه منـاطق در    تر، ايـن  دقيقبندي  منظور بررسي و طبقه بنابراين، در پژوهش حاضر به. اند تغييراتي در كاربري خود شده

شود تا تجزيه  مي سبباين كار . مشخص شده است »اي با كاربري مسكوني هاي ماسه كرانه« نامقالب يك نوع لندفرم با 
سـاير   .لحـاظ كـرد  ايـن منـاطق آنهـا را     ةو در مديريت بهينـ  گيردو تحليل روي منطقه متناسب با واقعيات موجود انجام 

پنچ نـوع لنـدفرم   هر بدين ترتيب  .هستند ها لندفرممتناسب با نوع طبيعي خود  ،ي موجودها ندفرملبندي  هاي طبقه كالس
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هـاي شهرسـتان نوشـهر     در كرانه، مورد پژوهش ةهوشمند ساحلي در منطق  بندي مورفولوژيكي خط شده در طبقه شناسايي

چشـمگيرترين نـوع لنـدفرم     ،اين شهرسـتان  هاي بندي شده در كرانه هاي طبقه از بين كالس). 8شكل ( شود ديده مينيز 
در توضـيحات بيشـتر   . اسـت اي  هاي ماسه با كاربري مسكوني و دوم متعلق به كرانه اي هاي ماسه نخست متعلق به كرانه

  .ه شده استارائ 2، در جدول بندي شده هاي طبقه ويژگي كالس مورد
  

  
  شهرستان نوشهر هاي كرانهساحلي  هوشمند  خط مورفولوژيكي بندي طبقه ةنقش .8شكل 

  
  هاي شهرستان نوشهر هوشمند ساحلي در كرانه  خط ةبندي شد هاي طبقه ويژگي كالس .2جدول

بنديكد كالس طبقه  شهرستان  رديف
  )لندفرم نوع(

درازاي لندفرم
  مالحظات  )متر(مورد نظر 

به زيـرآب رفـتن،   ( اقليم و افزايش تراز دريا پذير نسبت به تغيير آسيب  88827/28176  01    1
  ...)همراه با تخريب، تخليه و

، بـه زيـرآب رفـتن   ( پذير نسبت به تغييراقليم و افزايش تراز دريا آسيب  49556/27075  02    2
  ...)تخريب، فرسايش و همراه با

، به زيـرآب رفـتن  ( اقليم و افزايش تراز دريا پذير نسبت به تغيير آسيب  730856/2369  03  نوشهر  3
  ...)تخريب، فرسايش و همراه با

به زيـرآب رفـتن،   ( اقليم و افزايش تراز دريا پذير نسبت به تغيير آسيب  142594/3027  04    4
  )...وتخريب  همراه با

تغييـر ابعـاد   ، همراه بـا  ها تغيير در وضعيت رسوبدهي و فرسايش كرانه  524351/347  05    5
  ...واحتمال تغيير مسير  دهانه،
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  نورهاي شهرستان  كرانه

 23حـدود   كمـابيش كـه   اسـت مـورد پـژوهش    ةاي در منطقـ  دومين شهرستان كرانه ،هزار نفر 106نور با جمعيتي حدود 
بـر پهنـاي    ،طور كلي هرچه از باختر به سوي خاور منطقه پيش رويم به. با درياي كاسپين مرز آبي دارد) 7شكل (كيلومتر 

. شـود  ساحلي در شهرستان نور به نسبت شهرستان نوشهر بيشتر مي ةاز اين رو پهناي منطق. شود ساحلي افزوده مي ةجلگ
  . دهد هاي شهرستان نور را نشان مي هوشمند كرانه  خط ةشد بندي طبقه ةنقش 9شكل 

  

  
  شهرستان نور هاي ساحلي كرانه هوشمند خط مورفولوژيكي بندي طبقه نقشه .9شكل 

  
هاي آن در سـه كـالس    اي شهرستان نور را با توجه به ويژگيه توان كرانه دهد، مي نشان مي 9شكل  طور كه همان

سهم بيشتري را بـه خـود اختصـاص     02و  01 كه در اين ميان كدهاي كردبندي  طبقه 05و  02، 01گوناگون با كدهاي 
بايسـتي بـه    ،هـاي ايـن منطقـه    با توجه به گستردگي و نزديكي چشمگير منـاطق مسـكوني و صـنعتي در كرانـه    . اند داده
هـاي   اطالعات تكميلـي پيرامـون كرانـه   . گونه مناطق در برابر باال آمدن تراز دريا توجه ويژه شود هاي احتمالي اين بآسي

  . ه شده استارائ 3، در جدول مورد پژوهش ةاين بخش از منطق ةشد بندي طبقه
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  هاي شهرستان نور هوشمند ساحلي در كرانه  خط ةشد بندي هاي طبقه ويژگي كالس. 3جدول 

بنديكد كالس طبقه  شهرستان  رديف
  )لندفرم نوع(

 درازاي لندفرم
  مالحظات  )متر(مورد نظر 

بـه  ( اقليم و افزايش تراز دريـا  پذير نسبت به تغيير آسيب  23272/10848  01    1
  )...وتخريب، تخليه  ، همراه بازيرآب رفتن

بـه  ( دريـا  اقليم و افزايش تراز پذير نسبت به تغيير آسيب  33358/22856  02    2
  ...)تخريب، فرسايش و ، همراه بازيرآب رفتن

  -  -  03  نور  3
4    04  -  -  

، همـراه  ها تغيير در وضعيت رسوبدهي و فرسايش كرانه  277749/357  05    5
  ...واحتمال تغيير مسير  تغيير ابعاد دهانه،با 

  

  هاي شهرستان محمودآباد كرانه
سـومين   ،خط ساحلي با درياي كاسپين) 7شكل (كيلومتر  28حدود هزار نفر و  91جمعيت تقريبي  با شهرستان محمودآباد

به بـيش   تقريباً، ساحلي در اين بخش از منطقه ةپهناي جلگ. شود مورد پژوهش محسوب مي ةشهرستان ساحلي در منطق
راكز مسـكوني و صـنعتي از خـط سـاحلي     توان به فاصله گرفتن م رسد، از پيامدهاي آن مي مي آناز دو برابر بخش باختر 

هـاي   هـاي ايـن شهرسـتان از نـوع لنـدفرم كرانـه       هاي زيادي از كرانه توان گفت كه بخش كلي مي يدر نگاه. كرداشاره 
 25 زير اينكه تراز با توجه به بنابراين در صورت تغيير اقليم و باال آمدن تراز دريا و نيز). 10شكل (است ) 02كد ( اي ماسه
مراكز مسـكوني و  (مناطق ساحلي  تأسيساتها و به زير آب رفتن  گرفتگي اين كرانه خطر تعيين شده، احتمال آبز مرمتر 

از اين رو شايسـته اسـت بـه ايـن     . موجود در اين محدوده وجود دارد )...گردشگري و تأسيساتهاي ارتباطي،  صنعتي، راه
ويژگي هر يك . برسد ترين مقدار پايينپذيري به  تا ميزان آسيب شودهاي مديريتي منطقه توجه ويژه  مهم در برنامه ةمسئل

   .آمده است 4بندي در اين شهرستان در جدول  هاي طبقه از كالس
  هاي شهرستان محمودآباد هوشمند ساحلي در كرانه  خط ةشد بندي هاي طبقه ويژگي كالس .4جدول 

بنديكد كالس طبقه  شهرستان  رديف
  )لندفرم نوع(

 درازاي لندفرم
  مالحظات  )متر(مورد نظر 

به زيرآب ( پذير نسبت به تغييراقليم و افزايش تراز دريا آسيب  002852/1318  01    1
  )...وتخريب، تخليه  ، همراه بارفتن

به زيرآب ( پذير نسبت به تغييراقليم و افزايش تراز دريا آسيب  43972/46908  02    2
  ...)وتخريب، فرسايش ، همراه با رفتن

بـه  ( اقلـيم و افـزايش تـراز دريـا     پذير نسبت به تغييـر  آسيب  255034/507  03  محمودآباد  3
  ...)تخريب، فرسايش و، همراه با زيرآب رفتن

4    04  -  -  

عـالوة   ، بـه هـا  تغيير در وضعيت رسوبدهي و فرسايش كرانـه   099865/677  05    5
  ...واحتمال تغيير مسير  تغيير ابعاد دهانه،

  



 115 ....ةهوشمند ساحلي در راستاي مديريت يكپارچبندي مورفولوژيكي خططبقه

 

 مورفولـوژيكي  بنـدي  طبقه نقشة. 10شكل 
شهرسـتان   هاي ساحلي كرانه هوشمند خط 

  محمودآباد

 
  هاي شهرستان بابلسر كرانه

كـه   اسـت اي  چهارمين و آخرين شهرسـتان كرانـه   ،مورد پژوهش ةشهرستان بابلسر با واقع شدن در بخش خاوري منطق
مقـدار   ةمورد پژوهش به بيشين ةساحلي در اين بخش از منطق ةپهناي جلگ. خط ساحلي دارد) 7شكل (كيلومتر  25حدود 

ولي بـا   ،استبخش باختري كمتر  در مقايسه باتمركز مراكز شهري در اين بخش . رسد خود در سطح استان و منطقه مي
 ،هزار نفر 120اين شهرستان با جمعيتي حدود . اند هاي ساحلي نيز شكل گرفته مراكز شهري پرجمعيتي در كرانهاين وجود 

هـاي مـرتبط بـا دريـا     منظـور فعاليـت   همچنين به. رود مي شمار مورد پژوهش به ةترين شهرستان ساحلي منطق رجمعيتپ، 
بنـدي شـده در منطقـه،     از پنج كالس طبقـه . ده استشهاي اين بخش ايجاد  ساخت نيز در كرانه انسان تأسيساتتعدادي 

در اين شهرستان شناسايي  )هاي ريگي كرانه( 03وجود دارد و تنها كالس هاي شهرستان بابلسر  چهار كالس آن در كرانه
 )02كد (اي  هاي ماسه اين بخش باز هم برتري با كرانه ةشد هاي تعيين در بين كالسبا اين همه، ). 11شكل (نشده است 

  ). 5جدول ( است

  

 مورفولوژيكي بندي طبقه نقشة. 11شكل 
ــط ــمند  خ ــه  هوش ــاحلي كران ــاي س  ه

  شهرستان بابلسر
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  هاي شهرستان بابلسر هوشمند ساحلي در كرانه  خط ةشد بندي هاي طبقه ويژگي كالس .5جدول 

بنديكد كالس طبقه  شهرستان  رديف
  )لندفرم نوع(

درازاي لندفرم مورد
  مالحظات  )متر(نظر 

بـه  ( اقليم و افـزايش تـراز دريـا    پذير نسبت به تغيير آسيب  76462/15046  01    1
  )...وتخريب عالوة  ، بهرفتن زيرآب

بـه  ( اقليم و افـزايش تـراز دريـا    پذير نسبت به تغيير آسيب  90201/45502  02    2
  )...وتخريب، تخليه عالوة  ، بهزيرآب رفتن

  -  -  03  بابلسر  3

بـه  ( اقليم و افـزايش تـراز دريـا    پذير نسبت به تغيير آسيب  290515/7842  04    4
  )...وتخريب عالوة  ، بهزيرآب رفتن

، همـراه بـا   ها تغيير در وضعيت رسوبدهي و فرسايش كرانه  959143/484  05    5
  ...احتمال تغيير مسير و تغيير ابعاد دهانه،

  گيري بحث و نتيجه
بـراي نخسـتين بـار در    اسـت كـه   منـاطق سـاحلي    ةخط هوشمند ساحلي يكي از جديدترين راهكارهاي مديريت يكپارچ

 نمـايش  را سـاحل  خـط  اسـت كـه   اي خطي نقشه ساحلي، هوشمند  خط. كار گرفته شده است بهكشور  ساحلي يها كرانه
ـ  بخـشِ  هـر  .شـود  مي تقسيم هايي بخش ساحلي به يها لندفرم ويژگي تغيير به توجه با و دهد مي  سـاحلي  خـط  ةجداگان
درواقـع،  . اسـت  سـاحل  در نظـر  مـورد  بخـش  بـا  ارتباط در لندفرم نوع ةكنند تشريح هاي ويژگي از اي مجموعه ردارندةدرب

اطالعات جغرافيايي و در فرمت خطي اشاره دارد كه دريافت  ةهوشمند ساحلي به يك نقشه در محيط سامان  اصطالح خط
ي مورفولـوژيكي  هـا  لنـدفرم مفصلي از انـواع   ةشده كه نقش بندي طبقه ةهاي متنوع ساحلي را در قالب يك نقش سريع داده

 منابع از ها داده ادغام كه آنجايي همچنين از. كند ميو تحليل آن را براي بسياري از اهداف آسان  پذير كرده امكانرا  است
 براي مديريت و كارآمد ابزاري منزلة تواند به مي اين فرمت بنابراين گيرد، مي انجام آساني هوشمند به  خط فرمت در شمار بي

  .مورد استفاده قرار گيرد ،نيز ساحلي پذيري تغييرات و آسيب ارزيابي هدف با ساحلي مورفولوژيكي ةيكپارچ ارزيابي
هـاي منطقـه، در    كه كرانه شود ميمشخص  ،خط هوشمند ساحلي ةشد بندي ي طبقهها بدين ترتيب با توجه به نقشه

، )02كـد  (اي  هـاي ماسـه   ، كرانـه )01كـد  (با كـاربري منـاطق مسـكوني     اي هاي ماسه كرانه: شاملپنج كالس گوناگون 
تـرين   و گسـترده انـد   بنـدي شـده   طبقـه ) 05كد (ها  رودخانه ةو دهان) 04: كد(انساني  تأسيسات، )03كد (هاي ريگي  كرانه

محاسـبات  بـر اسـاس   . ود داردهـاي سـاحلي منطقـه وجـ     كـه در تمـام شهرسـتان    اسـت  اي هاي ماسـه  كالس آن كرانه
مورد پـژوهش بـا مسـاحتي     ةهمچنين منطق. است كيلومتر 52/116گرفته، درازاي خط ساحلي از نوشهر تا بابلسر  صورت
هاي ساحلي منطقـه از بـاختر بـه     شهرستان. شود كيلومترمربع، شامل شش شهرستان استان مازندران مي 57/2068حدود 

  كيلـومتر خـط   32/24و  88/27، 63/22، 68/41ترتيـب   و بـه  هسـتند شامل نوشهر، نور، محمودآباد و بابلسر  ،سوي خاور
كيلومتر  68/41در شهرستان نوشهر با  شده فقط بندي تمام پنج كالس طبقهها،  براساس اين يافته). 7شكل ( ساحلي دارند

 تأسيساتهاي ريگي و  ساحلي، دو كالس كرانه كيلومتر خط 63/22در شهرستان نور نيز با وجود . شدساحلي شناسايي  خط
شهرسـتان  هـاي   در كرانـه همچنـين  . هـا وجـود دارنـد    در آن شناسايي نشده، ولي بقيه كالس) 04و  03كدهاي (انساني 
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در آن وجود ) 04كد (انساني  تأسيساتكالس  فقطشد و   چهار كالس شناسايي ،ساحلي كيلومتر خط 88/27با محمودآباد 

) 03كـد  (هـاي ريگـي    فقط كالس كرانـه  ،مورد پژوهش ةاي در منطق هرستان كرانهآخرين ش ،شهرستان بابلسردر . ندارد
  .وجود دارند خط ساحلي كيلومتر 32/24 باهاي اين شهرستان  ها در كرانه ساير كالس ،شناسايي نشد

 هـاي  بـا كـاربري مسـكوني و كرانـه     اي ماسههاي  هاي كرانه كه كالسشود  مي، مشاهده 5تا  2با توجه به جداول  
در  فقـط . هسـتند مورد پـژوهش   ةشده در منطق ترين نوع لندفرم شناسايي درمجموع گسترده ،)02و  01كدهاي (اي  ماسه

اي با كـاربري   هاي ماسه كرانه( 01، كالس كد ساحلي ةشهرستان نوشهر با توجه به تراكم جمعيتي باال و پهناي كم جلگ
. در جايگاه دوم قرار گرفتـه اسـت   )اي هاي ماسه كرانه( 02كد  سهم بيشتري را به خود اختصاص داده و كالس )مسكوني

اي  هاي ماسه كرانه عنوان با 02و  01كالس كدهاي  ترين نوع لندفرم، مورد پژوهش گسترده ةهاي منطق در سرتاسر كرانه
را بـه خـود    طـول هاي نور، محمودآباد و بابلسر بيشـترين   كه در شهرستان استاي  هاي ماسه با كاربري مسكوني و كرانه

 ةهـاي پسـكران   زمين و نيز، بنابراين با توجه به اينكه اين مناطق از تراكم جمعيتي بااليي نيز برخوردارند. اند اختصاص داده
اين مناطق شيب و ارتفاع كمي دارند، در صورت تغيير اقليم و باال آمدن تراز دريا با خطراتي همچـون بـه زيـر آب رفـتن     

... هـاي گونـاگون مسـكوني، صـنعتي، اداري، آموزشـي و      و سـاختمان  تأسيساتي ساحلي، تخريب ها ها و زيرساخت زمين
سـاحل،   ةهاي طبيعي، فيزيكـي و انسـاني در منطقـ    شايان ذكر است كه پيچيدگي بسيار زياد فعاليت  .شدرو خواهند  هروب

منـاطق سـاحلي   و مشكالت متعـددي در   مسائلچرا كه اين پيچيدگي باعث ايجاد  كند؛ ميوظايف مديريت آن را مشكل 
بديهي است كه مديريت سـواحل  . هستندنيازمند مديريت مستمر و يكپارچه به همين دليل اين مناطق . و خواهد شدشده 

 ةاز آنجايي كه دانش ژئومورفولـوژي در زمينـ  . ي ژئومورفولوژيكي آن ميسر نخواهد شدها لندفرمبدون شناخت عوارض و 
هـا و خورهـا،    گذاري، فرسايش و تخريب، تغييـر پسـكرانه، سـيالب، حفاظـت مـرداب      ساحل، رسوبمطالعه تغييرات خط 

  . كندثر و بسزايي در اين زمينه ايفا ؤتواند نقش م اي دارد، بنابراين مي حساسيت ويژه ...ومديريت ساحل 

  منابع
، محـيط زيسـت اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان      ةطرح جامع تعيين و تدوين اسـتراتژي توسـع   ).1384( .زاده، ع ابراهيم

 .علوم زمين و جغرافيا، دانشگاه سيستان و بلوچستان ةپژوهشكد

 .انتشارات سمت: تهران، جغرافياي طبيعي درياها و سواحل ).1388( .ر. ثروتي، م
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