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ارسیاتی آسیةپذیزی سواحل نسثت ته تاال آمدن تزاس آب دریا در شهزستان تاتلسز

خِثبت درفطی ،داًطجَی دکتزی صئَهَرفَلَصی ،داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
دریبفت همبلِ1393/02/20 :

پذیزش ًْبیی1393/5/27 :

چکیذُ
پضٍّص درثبرُی سَاًح ثشرگ طجیؼی ٍ سَاًح ًبضی اس فٌبٍریّب ثِ هَضَػی هْن در جغزافیب ٍ کبرثزد آى تجذیل ضذُ است.
اهکبى تحلیل پیچیذگی هسئلِ در رٍیکزد سیستوی ٍ در ًگبُ جبهغگزای ثِ جغزافیبی ًظزی ٍ کبرثزدی ٍ جبهغ ثَدى جغزافیبی
طجیؼی ٍ اًسبًی هحمك است .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ًَسبًبت سطح آة دریبی خشر اس جولِ در هٌطمِی سبحلی ثبثلسز حتی در همیبط
دِّای ثسیبر سزیغ اتفبق هیافتذ ،رػبیت ػٌصز ایوٌی در سبیِی هذیزیت یکپبرچِ سبحلی ثب تؼییي حزین دریب در ایي سَاحل
اهکبىپذیز خَاّذ ثَد کِ جغزافیب ٍ ،ثِ ٍیضُ ،صئَهَرفَلَصی یکی اس ارکبى اصلی در ایي ًَع اس هذیزیت سَاحل است .تؼییي حزین
ًَسبًبت تزاس آة دریب ،کِ ثبػث تغییزات هَرفَلَصیکی در سطح سهیي ٍ ٍارد آهذى خسبراتی ثِ تأسیسبت اًسبًی هیضَد،
ضزٍرت اجزای ایي پضٍّص را در لبلت ثزرسی ًمص ضبخص ّبی صئَهَرفَلَصیکی در سبخت ٍ سبس هٌطمِ سبحلی ضْزستبى
ثبثلسز ثِخَثی رٍضي هیسبسد .در ایي پضٍّص ،اس ضبخص آسیتپذیزی سَاحل ( )CVIثِ هٌشلِی ضبخص صئَهَرفیک تأثیزگذار
در سبخت ٍ سبس هٌطمِی سبحلی ثبثلسز استفبدُ ضذ .اثتذا ثب استفبدُ اس دادُّبی تَپَگزافی (هذل رلَهی ارتفبع دُ هتزی) ٍ ثب
تَجِ ثِ ًَسبًبت تزاس آة دریبی خشر ،هحذٍدُ ی حبیل ػوَدی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ در اراضی ضْزستبى تؼییي ضذ .هحذٍدُی حبیل
ػوَدی اٍلیِ ضبهل اراضی است کِ در ارتفبع پبییيتز اس  -24/7هتز لزار دارًذ ٍ هحذٍدُی حبیل ػوَدی ثبًَیِ اراضی را ثب
ارتفبع ثیي  -24/7تب  -23/5هتز ضبهل هیضَد .در اداهِی ّویي ثحث ٍ در داخل اراضی هحذٍدُی حبیل ػوَدی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ،
ضبخص آسیت پذیزی سبحل ثز هجٌبی پٌج پبراهتز ارتفبع ،ضیت ،لٌذفزم صئَهَرفَلَصی ،کبرثزی اراضی ٍ فبصلِ اس جبدُ در دٍ
سیزضبخص ثب هٌطأ طجیؼی ٍ ثب هٌطأ اًسبًی اجزا گزدیذ .ثب تَجِ ثِ ضبخص آسیتپذیزی سبحل ثز هجٌبی هتغیزّبی طجیؼی
( ،)NCVIاًسبًی ( ٍ )HCVIضبخص آسیتپذیزی ًْبیی ( ،)TCVIثخصّبی ٍسیؼی اس سَاحل ضْزستبى ثبثلسز (ثٍِیضُ در
هحذٍدُّبی ضْزی ثبثلسز ٍ فزیذًٍکٌبر) در طجمبت ثب درجِّبی آسیتپذیزی ثبال ٍ ثسیبر ثبال لزار هیگیزًذ.
ٍاصگبى کلیذی :سَاًح طجیؼیًَ ،سبًبت تزاس آة ،آسیتپذیزی ،ضْزستبى ثبثلسز
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همذهِ
پظٍّؾ دس خلَف ػَاًح ثضسگ طجیعی ٍ ػَاًح ًبؿی اص فٌبٍسیّب ،ثِ هَهَعی هْن دس خغشافیب ٍ کبسثشد آى تجدذی ؿدذُ
اػت .تحلی پیچیذگی هؼئلِ دس سٍیکشد ػیؼتوی ٍ دس ًگبُ خبهعگشای ثِ خغشافیبی ًظشی ٍ کبسثشدی ٍ ًیدض خدبهعثدَدى
خغشافیدبی طجیعدی ٍ اًؼدبًی اهکدبى داسد ( ;Program International Man and Biosphere, 1970; Escourou, 1991

پیؾگیشی ثالیبی طجیعی» دس ػبل  1990تب ثِ حبل ثِ عو آهذُ تٌبلنًوبّبیی سا دس ایي عشهِ ثِ ًوبیؾ گزاؿتِ اػدت.
ثِسغن پیـشفت ّبی علوی ٍ فٌبٍسی ،حَادث غیش هتشلجِ دس خالل لشى گزؿتِ ثیؾ اص  13هیلیدَى لشثدبًی گشفتدِ اػدت ٍ
خؼبسات هبلی آى ثیي  15تب  40دسكذ دسآهذ ػشاًِ ثؼیبسی اص کـَسّب سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت .اص طدش دیگدش ،اگدش
پذیذُّبی تْذیذکٌٌذُی طجیعی ًـبى اص ثیثجبتی دائن ػیبسُی صهیي اػت ،ایي پذیذُّب ثیؾتشیي لشثبًی ٍ خؼدبست سا دس
کـَسّبی خْبى ػَم ثِ ثبس هیآٍسًذ ،صیشا عشكِّبی خطشخیض ٍ ًیض خوعیتّبی هتشاکن دس ایدي هٌدبطك ّؼدتٌذ .ایدي دس
حبلی اػت کِ فٌبٍسیّبی کبّؾدٌّذُ آالم ایي هلیجتّب ٍ سٍؽّبی پیـگیشی ٍ همبثلِ ثب آىّب دس ایي کـدَسّب ًبکدبفی
اػت ٍ تَصیع هٌبػجی ّن ًذاسد (.)Rosenfeld, 1994

تْذیذّبی یبد ؿذُ سا هیتَاى ثش اػبع ؿذت اثش ٍ دسخِی پیؾثیٌیٍ ،ػعت خؼبسات ٍاسدُ ٍ ثبصتبةّبی غیشهؼدتمین
آىّبً ،ظیش لحطیّب ،آتؾػَصیّب ،فشػبیؾ ،طجمِثٌذی کشد .اثش پذیذُی طجیعی تْذیذکٌٌدذُ ثدب ثدشٍص آى ،ػدطح هدَسد
تأثیش ،ؿذت ،تکشاس ٍ ثشگـتپزیشی آى تعشیف هیؿَد« .هخبطشُی طجیعی» ثشای خغشافیداىِ ثب گدشایؾ طجیعدی ثدب ٍلدَ
پذیذُی طجیعی ثِ كَست هحشکِی ػَاًح ٍ آػیتپزیشی عٌبكش دس هعشم خطشِ هکبى هـدخق ٍ تعشیدف هدیؿدَد .اگدش
حبدثِ اص آػتبًِ ی تحو ػیؼتن طجیعی ٍ اختوبعی تدبٍص کٌدذ ،آى ٌّگدبم اػدت کدِ ػدبًحِ خدَد سا ًـدبى هدیدّدذ ٍ
ًبپبیذاسی ػیؼتن اکَلَطیک ٍ ػیؼتن اختوبعی  -التلبدی سا دس پی هیآٍسد.
دس هطبلعِ ای هَسدی ٍ دس ثشسػی ٍهعیت هخبطشات ًَاحی ػبحلی ،تَخِ ثِ ؿبخقّبی طئَهَسفَلَطی ٍ طئَتکٌیکی اص
خولِ هؼبئ هْوی اػت کِ کوتش دس هطبلعبت ٍ پظٍّؾّبی داًـگبّی ٍ اخشایی ثِ آى تَخِ هدیؿدَد .ایدي اهدش ثدٍِیدظُ
دسثبسُی تَخِ ثِ ؿبخقّبی طئَهَسفَلَطی تأثیشگزاس ثش ثشٍص هخبطشات هحیطی ًَاحی ػبحلی ثؼیبس ثبسصتش اػدت (عوًَیدب،
 .)1390دس کٌبس خزاثیتّبی ثی ؿوبس ،هٌبطك ػبحلی تحت تأثیش فشآیٌذّبی دسیبیی ٍ ّیذسٍدیٌبهیک اػت ٍ هح سخدذاد
پیبهذّبی ًبؿی اص طَفبىّبی دسیبیی ،ثبال آهذى ػدطح آة ،ف شػدبیؾ ٍ خدض آى اػدت کدِ اغلدت پتبًؼدی فشاٍاًدی ثدشای
آػیتسػبًی یب تخشیت ثَمػبصگبى طجیعی ٍ یب اًؼبىػبختّبی حبکن ثش آىّب داسًذ .ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی هیدضاى هخدبطشُی
ًَاحی ػبحلی دسثبسُی هؼبئ دسیبیی ٍ ّیذسٍدیٌبهیکی اػتفبدُ اص ؿبخقّبی طئَهَسفَلَطی اص سٍؽّدبی اسصیدبثی هیدضاى
آػیتپزیشی ًَاحی ػبحلی دس همبثلِ ثب فشآیٌذّبػت (عجذالْی1385 ،؛ لبًمشهدِ1388 ،؛ Diaconescu and Knapp, 2001؛
Firoozfar et al., 2012؛ Vali-khodjeini, 1991؛ .)Kakroodi et al., 2012

دس ػبل ّبی اخیش ،ثبال آهذى ػطح آة دسیبی خضس ٍ پبییي سفتي تذسیدی ٍ هدذد آى ،کِ ثخـی اص حشکدت طجیعدیاؽ
اػت ،ػبختوبىّب ،صهیيّبی صساعی ٍ ثخؾ ّدبی هؼدکًَی ٍ تددبسی فشاٍاًدی سا تخشیدت کدشدُ ٍ یدب دس هعدشم تْذیدذ ٍ
آة گشفتگی لشاس دادُ اػت .دلی اكلی ایي خؼبست اص ثیي سفتي کبسایی حشین لدبًًَی ٍ پیـدشٍی فعبلیدتّدبی اًؼدبًی ثدِ
ػوت هٌبطك ػبحلی اػت .دس ًظش گشفتي ًَػبًبت تشاص آة دسیدبی خدضس ٍ تعیدیي حدشین هٌدبطك هتدأثش اص ایدي ًَػدبًبت،
هی تَاًذ ؿبخلی تأثیشگزاس ثش هَسفَلَطی ػبح ٍ ػبخت ٍ ػبصّبی ّش هٌطمِ ػبحلی ثبؿذ .پیـٌْبد حشین ثبیذ ثِ هٌظدَس
فشاّن آهذى ؿشایط الصم ثشای اًدبم دادى کبسکشدّبی طجیعی اکَػیؼتن ٍ تجدبدل هفیدذ دسیدب ٍ هحدیط صیؼدت خـدکی ٍ
خلَگیشی اص آلَدگی ٍ حفظ کشاًِّبی ػبحلی دس لجبل فشػبیؾ ٍ ؿؼتٍؿَ ٍّ ،وچٌیي ،حفبظدت ًبؿدی اص هخدبطشُّدبی
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هحیطی چَى آةگشفتگی ،فشػبیؾ ٍ آؿفتگی ّبی ًبؿی اص تغییشّبی اللیوی دس ًظش گشفتِ ؿَد (ػعیذ كجبئی ٍ ّوکبساى،
 .)117 :1390ث ب تَخِ ثِ هطبلجی کِ رکش ؿذ ٍ ثب دس ًظش گشفتي ًَػبًبت تشاص آة دسیبی خضس ثِ هٌضلِی هخبطشُای طجیعی
ٍّ ،وچٌیي ،ثشسػی ًمؾ خغشافیب ،ثٍِیظُ طئَهَسفَلَطی ٍ تکٌیکّبی  ،GISحدشین آػدیتپدزیشی دس هحدذٍدُی ػدبحلی
ؿْشػتبى ثبثلؼش دس خْت سٍ ثِ خـکی ثِكَست فبكلِی افمی تعشیف هی ؿَد کِ ایي تعییي ثدشای حفدظ هحدیط صیؼدت
.)19

دس ایي سٍؽ ثب تحلی ثشخی اص ؿبخقّب ٍ هـخلِّبی هَخَد دس ػطح صهیي ؿذت آػیتپزیشی ًْبیی ػبحلی ثشای
ثبال آهذى ػطح آة دسیب ثشسػی هیؿَد .ثِ عجبستی ،ؿوبسی اص هـخلِّب دس ػطح صهیي ّؼتٌذ کِ ؿٌبػبیی آىّدب هٌددش
ثِ یبفتي ػشیع ٍ هٌطمی آػیتپزیشی ًؼجی هٌطمِی ػدبحلی هدیؿدَد ( .)Aboudha and Wooroffe, 2006, 11ثشخدی اص
ؿبخقّبی آػیتپزیشی فیضیکی ،ثشخی التلبدی -اختوبعی ٍ ثشخی تشکیجی اص ّدش دٍ ّؼدتٌذ ()Adger, et al., 2004, 15
کِ دس هدوَ اًعکبعدٌّذُی آػیتپزیشی ػبح اص هخبطشُّبی هحتو ثش هحیط ػدبحلی اػدت .ثدِ هٌظدَس ؿٌبػدبیی
هیضاى هخبطشُ ًَاحی ػبحلی دسثبسُی هؼبئ دسیبیی ٍ ّیدذسٍدیٌبهیکی ،اػدتفبدُ اص ؿدبخقّدبی طئَهَسفَلدَطی یکدی اص
سٍؽّبی اسصیبثی هیضاى آػیتپزیشی ًَاحی ػبحلی دس همبثلِ ثب ایي فشآیٌذّب اػت .دس ایي ثشسػی ،ؿدبخق آػدیتپدزیشی
ػبح ثب پٌح هتغیش دس لبلت دٍ صیشؿبخق ثب هٌـأ طجیعی ( ٍ 1)NCVIثب هٌـأ اًؼبًی ( 2)HCVIدس ػطح ؿْشػتبى ثبثلؼش
ثِکبس گشفتِ هیؿَد .هتغیشّبی هَسد ًظش ث ب تَخِ ثدِ ّدذ هطبلعدِ ؿدبه تغییدشات استفدب صهدیي ،ؿدیت ،لٌدذفشمّدبی
طئَهَسفیک ػبحلی ،کبسثشی

اساهی ٍ دٍسی ٍ ًضدیکی اص خبدُ اػت کِ ػِ هتغیش اٍل دس تْیِی ًمـِی صیشؿدبخق NCVI

ٍ دٍ هتغیش دیگش دس تْیِی ًمـِی  HCVIاػتفبدُ هیؿًَذ.

ضکل  .1هَلؼیت جغزافیبیی ضْزستبى ثبثلسز.

دادُّب ٍ رٍش کبر

1

. Natural Coastal Vulnerability Index
. Human Coastal Vulnerability Index
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ػبحلی اص پتبًؼی

طجیعی هخشة هشتجط ثب تَػعِی ٍاحذّبی کبسثش دس پغکشاًِ هدبٍس كَست هدیگیدشد ( Haines, 2005,
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دس ایي پظٍّؾ ،ثشای دػتیبثی ثِ ؿبخق آػیتپزیشی هٌطمِ ػبحلی ؿْشػتبى ثبثلؼش ،پٌح هتغیش دس لبلت دٍ صیشؿبخق
هٌـأ طجیعی ( ٍ )NCVIهٌـأ اًؼبًی ( )HCVIثِ کبس گشفتِ ؿذ .هتغیشّبی هَسد ًظش ثب تَخِ ثِ هشاخع یدبد ؿدذُ ٍ ّدذ
هطبلعِ ؿبه تغییشات استفب صهیي ،ؿیتً ،بّوَاسی ّبی ػبحلی کبسثشی اساهی ٍ دٍسی ٍ ًضدیکی اص خدبدُ اػدت کدِ ػدِ
هتغیش اٍل دس تْیِی ًمـِی صیشؿبخق  ٍ NCVIدٍ هتغیش دیگش دس تْیِی ًمـِی  HCVIاػتفبدُ هیؿًَذ .خذٍلّدبی 1
اػت .هتغیشّبی دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثشای ًمـِػبصی ،ثش اػبع ؿذت آػیتپزیشی آىّب ًؼجت ثِ ثبال آهذى استفب آة دسیب
طجمِثٌذی ؿذًذ .هتغیش ؿیت ثش اػبع سٍؽ ؿکؼدت طجیعدی( 1ثدش پبیدِی سٍؽ آهدبسی  Jenks Optimizationثدب ّدذ
کبّؾ ٍاسیبًغ اسصؽّب دس ّش کالع) ٍ ثِ کوک ًشمافضاس  ArcGISطجمِثٌذی ؿذ .هتغیش استفب اص ػطح صهیي ثدب دس ًظدش
گشفتي استفب ّبی ثحشاًی آة دسیبی خضس ثِ کالعّبی هؼبٍی طجمِثٌذی ؿذ (اص هذل سلَهی استفب ثِ كَست ًمـِی پبیِ
اػتفبدُ ؿذ) .هتغیش ًبّوَاسیّبی ػبحلی یب ،ثِ عجبستیً ،مـِی لٌذفشمّبی هٌطمِی ػبحلی ثش اػدبع هیدضاى حؼبػدیت
ًؼجی ّش کذام اص فشمّب ٍ ػبختبسّبی ػبحلی ثدِ فشػدبیؾ اسصؽگدزاسی ؿدذ (

;Thieler and Hammar-klose, 1999, 26

 ،)Aboudha and Woodroff, 2006, 23صیشا ّش یک اص ػبختبسّب ٍ فشمّبی ػبحلی همبٍهت ًؼدجی هتفدبٍتی دس ثشخدَسد ثدب
ًَػبىّبی ػبحلی داسًذ.
ّوچٌیي ،اص اسصؽ ًؼجی صهیي ثشای تعییي اٍلَیت هیبى کبسثشیّدبی صهدیي اػدتفبدُ ؿدذ ( Mclaghlin, et al., 2002,

 .)488حفبظت اص هٌطمِ تحت آػیتپزیشی تٌْب دس كَستی كَست هیگیشد کِ تَخیِ التلبدی ،فشٌّگی ٍ یب صیؼتهحیطی
داؿتِ ثبؿذ .اگشچِ اسصؽ صهیي ثِ سٍؽّبی هتفبٍتی چدَى اسصؽ پدَلیّ ،ضیٌدِی خدبیگضیٌی ،اسصؽ صیجدبئیؿدٌبختی یدب
حفبظتی لبث طجمِثٌذی اػت ،ایي سٍؽّب اغلت صهبىثش ٍ پشّضیٌِ ّؼتٌذ .ثٌبثشایي ،دس ایي ثخؾ ،ثش پبیِی ثدشآٍسد ًظدشی
اسصؽ ًؼجی ًَ

کبسثشی صهیي ثشای اًؼبى طجمِثٌذی کبسثشی اساهی كَست پزیشفت (.)Mclaughlin, et al., 2002, 488

دسثبسُ ی هتغیشّبی هَسد اػتفبدُ ،ثش اػبع ثٌذ الف هبدُ ی دٍ لبًَى اساهی هؼتحذثِ ٍ ػبحلی ،اّویت ٍیظُای ثِ خبدُ
ثشای یکی اص ػبختبسّبی هؤثش دس تحذیذ حذٍد حشین دادُ ؿذُ اػت ،ثِ طَسی کِ ٍلتی حشین ثِ خبدُی ػشاػشی ثشخدَسد
کٌذ ،فبکتَس اكلی دس تعییي حشین ًِ الضاهبت هَخَد دس هـخق کشدى آى ،ثلکِ ٍهعیت خبدُ اػت.
ثِ ایي تشتیت ،هطبثك خذٍلّبی ّ 2 ٍ 1ش هتغیش دس همیبع یک تب ؿؾ دػتِ ثٌدذی ؿدذ ،ثدِ طدَسی کدِ عدذد ؿدؾ
ًـبىدٌّذُی ثیـتشیي ٍ عذد یک ًـبىدٌّذُی کوتشیي هیضاى آػیتپزیشی آى هتغیش ثِ ثبال آهذى ػطح استفدب آة دسیدب
اػت .اگشچِ ًتیدِ ی اسصیبثی ثِ كَست عذدی ثیبى هیؿَد کِ ًوی تَاًذ هؼتمیوبً ثشاثش ثب آثبس فیضیکی ًبؿدی اص ثدبال آهدذى
ػطح آة دسیب ثش هٌطمِی ػبحلی ثبؿذً ،ـبىدٌّذُی هٌبطمی اػت کِ هدوَ آثبس هٌفی ًبؿدی اص ثدبال آهدذى ػدطح آة
دسیب دس آى ثبسصتش اػت .ؿبخق ٍاحذ آػیتپزیشی دس ٍالع سیـِی دٍم ًتیدِی ثِدػت آهذُ اص حبكد هدشة هتغیشّدبی
طجمِ ثٌذی ؿذُ تمؼین ثش تعذاد ک هتغیشّبػت .هتغیشّبیی کِ دس ّش صیشؿبخق لشاس هیگیشد ثش اػبع ساثطِی  1تشکیت
هیؿًَذ.
ساثطِی 1

CVI= √(a1×a2×… ×an)/n

1

. Natural Break
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ٍ ً 2ـبى دٌّذُ پٌح هتغیشی ّؼتٌذ کِ دس لبلت دٍ خٌجِی هَسد اؿبسُ (ثب هٌـأّبی طجیعی ٍ اًؼبى) ثِکدبس گشفتدِ ؿدذُ

5

نشزیه تحلیل فضایی مخاطزات محیطی ،شماره  ،3پاییش 3393

هتغیشّبی طجمِثٌذی ؿذُی هَسد

دس ایي ساثطِ CVI ،صیشؿبخق آػیتپزیشی ثب هٌـأ طجیعی یب اًؼبًی،

1

اػتفبدُ دس ّش صیشؿبخق ٍ  nتعذاد هتغیشّب اػت .ػشاًدبم ،ؿبخق آػیتپزیشی ًْبیی ( )TCVIتشکیجی اص دٍ
صیشؿبخق فَق خَاّذ ثَد کِ ًـبىدٌّذُی چْبس طجمِ ثب آػیتپزیشی ًؼجی کن ،هتَػط ،ثبال ٍ ثؼیبس ثبال ثش اػبع
طجمِثٌذی چبسکی اسصؽّبی هَخَد دس ًمـِی ًْبیی اػت.
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جذٍل  .1هتغیزّبی ثِکبر گزفتِ ضذُ در سیزضبخص ثب هٌطأ اًسبًی ()HCVI
هتغیز

کبرثزی
اراضی

فبصلِ اس
جبدُ (هتز)

درجِی آسیتپذیزی
4

1

2

3

ثخـی اص دسیب کِ
دس هحذٍدُی
هطبلعِ لشاس
هیگیشد

پَؿؾ گیبّی
کنتشاکن ،هٌبثع آة،
تبالة ٍ صهیيّبی
ؿَس داسای پَؿؾ
گیبّی ٍ یب فبلذ آى

هشتع ٍ هٌبطك
ػبحلی

ثخـی اص دسیب کِ
دس هحذٍدُی
هَسد هطبلعِ لشاس
هیگیشد

صهیيّبی ٍالع دس
فبكلِی ثیؾ اص
 500هتشی خبدُ
اكلی (دس خْت سٍ
ثِ خـکی)

صهیيّبی ٍالع دس
فبكلِی 500
هتشی اص خبدُ اكلی
(دس خْت سٍثِ ثِ
خـکی)

خٌگ

صهیيّبی ٍالع دس
فبكلِی 300
هتشی اص خبدُ اكلی
(دس خْت سٍ ثِ
خـکی)

6

5

کـبٍسصی

ػبختبسّبی ؿْشی
ٍ كٌعتی

صهیيّبی ٍالع دس
فبكلِی 100
هتشی اص خبدُ اكلی
(دس خْت سٍ ثِ
خـکی)

صهیيّبی ٍالع دس
خْت سٍ ثِ دسیبی
خبدُی اكلی

جذٍل  .2هتغیزّبی ثِکبر گزفتِ ضذُ در سیز ضبخص ثب هٌطأ طجیؼی ()NCVI
هتغیز

درجِی آسیتپذیزی
1

2

3

4

5

6

ارتفبع (هتز)

> -23/5

 -23/5تب -24/5

 -24/5تب -25/5

 -25/5تب -26/5

 -26/5تب -27/5

 -27/5تب -31/5

ضیت (درجِ)

– 33/24
10/4

5/1 – 10/40

2/55 – 5/1

1/06 – 2/55

0/21 – 1/06

0 - 0/21

ثخـی اص دسیب
کِ دس
هحذٍدُی
هطبلعِ لشاس
هیگیشد

کَُ

دؿت آثشفتی،
ػیالة دؿت،2
ثؼتش سٍدخبًِ،3
4
دسیبچِی لَػی

دّبًِی
سٍدخبًِ ،5دؿت
ػبحلی ،6کَالة
7
ػبحلی

لٌذفزم
سبحلی

8

ثٌذاة ػبحلی ،
صثبًِ ،9خلیح
10
کَچک ػبحلی

تپِی هبػِای،
دؿت دلتب،
دسیبکٌبس ،11خضایش
ػذی ،12پٌِْی
گلی

1

. Total Coastal Vulnerability Index
. Flood Plain
3
. River Channel
4
. OX Bow
5
. River Mouth
6
. Coastal Plain
7
. Coastal Lagoon
8
. Bar
9
. Spit
10
. Bay
11
. Beach
12
. Barrier Land
2
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6

ضزح ٍ تفسیز ًتبیج
خبی ّیچ ؿکی ًیؼت کِ هحذٍدُ ی حشین لبًًَی (لبًَى اساهی هؼتحذث ٍ ػبحلی هلَة  )1354/04/29عودالً کدبسایی
خَد سا اص دػت دادُ ٍ هشٍست ثبصًگشی دس آى الضاهی اػت .ثِعالٍُ ،ثش طجك اكدَل اٍلیدِی هدذیشیت یکپبسچدِی ػدَاح ،
تعییي هحذٍدُ ی فع ٍ اًفعبالت ثبلمَُ ی ًبؿی اص ثبالآهدذگی آة ،کدِ دخد ٍ تلدش عودَهی دس آى هوٌدَ ثبؿدذ ،خدض
فعبلیت ّبی اًؼبًی دس ػَاح ؿوبل کـَس ٍ لبثلیت ّبی فشاٍاى ایي هٌبطك ثشای سؿذ ٍ تَػعِ ،ػجت ؿذُ تلوین گشی دس
خلَف اخشایی کشدى هفبد لبًًَی دسثبسُ ی پبکؼبصی حشین دسیب دس کـوکـی ثیي ػَد ٍ صیبى هتَلف گشدد (ػعیذ كجبئی،
.)1390
ثب تَخِ ثِ سٍؽؿٌبػی رکش ؿذُ ثشای ایي پظٍّؾً ،مـدِی آػدیتپدزیشی ػدَاح ؿْشػدتبى ثبثلؼدش ثدش هجٌدبی دٍ
ؿبخق ثب هٌـأّبی طجیعی ٍ اًؼبًی تْیِ گشدیذ .اص ػِ هتغیش تغییشات استفب صهیي ،ؿیت ٍ لٌذفشمّبی ػبحلی (ؿک ّبی
 )3 ٍ 2ثشای تْیِی ًمـِی آػیتپزیشی ػبح ثش اػبع ؿبخق هٌـأ طجیعی اػتفبدُ ؿذً .مـِی آػیتپدزیشی ػدبح
ثش هجٌبی ؿبخق ثب هٌـأ اًؼبًی ثب اػتفبدُ اص هتغیشّبی کبسثشی اساهی ٍ فبكلِ اص خبدُ (ؿدک ّدبی  )5 ٍ 4تْیدِ گشدیدذ.
ًمـِّبی آػیتپزیشی ثب هٌـأّبی طجیعی ٍ اًؼبًی ثِ تشتیت دس ؿدک ّدبی  7 ٍ 6اسائدِ ؿدذُ اػدت .ػدشاًدبمً ،مـدِی
آػیتپزیشی ػَاح ؿْشػتبى ثبثلؼش ثب اًذاصُی پیکؼ ّبی  30هتشی ،اص تشکیت دٍ ؿبخق طجیعی ٍ اًؼبًی ثِدػت آهذ
کِ دس ؿک ً 8ـبى دادُ ؿذُ اػت .گفتٌی اػت کِ ّش کذام اص ػدِ ًمـدِی رکدش ؿدذُ دس چْدبس طجمدِ ثدب دسخدِّدبی
آػیتپزیشی پبییي ( ،)1آػیتپزیشی هتَػط ( ،)2آػیتپزیشی ثبال ( ٍ )3آػیتپزیشی ثؼیبس ثبال ( )4دس اساهی دػتِثٌذی
ؿذًذ.
ثب تَخِ ثِ ؿبخق آػیت پزیشی ػبح ثش هجٌبی هتغیشّبی طجیعی ( ،)NCVIاًؼبًی ( ٍ )HCVIؿبخق آػیتپدزیشی
ًْبیی ( )TCVIثخؾّبی ٍػیعی اص ػَاح ؿْشػتبى ثبثلؼش (ثٍِیظُ دس هحدذٍدُّدبی ؿدْشی ثبثلؼدش ٍ فشیدذٍىکٌدبس) دس
طجمبت ثب دسخِّبی آػیتپزیشی ثبال ٍ ثؼیبس ثبال لشاس هیگیشًذ .ایي اهش ًـبى هیدّذ کِ ػَاح ؿْشػتبى هدَسد ثشسػدی
دس همبث ًَػبًبت تشاص آة دسیبی خضس ٍ ثبال آهذى ػطح آة ،چِ دس ثعذ هتغیشّبی طجیعی ٍ چِ دس ثعذ هتغیشّبی اًؼدبًی،
آػیتپزیشی ثبالیی داسًذ ٍ لضٍم تَخِ ثِ آى دس ثشسػیّبی ّوِخبًجِ ٍ آهبیـی احؼبع هیؿَد .تعییي حدشین ثدش اػدبع
ػٌبسیَّبی ثحشاًی آة خضس كَست هی گیشد کِ ثش هجٌبی سفتبس ًَػبًی گزؿتِ آى اًتخبة ؿذُ اػت .ایي ػدٌبسیَّب -24/7
ٍ  -23/5هتش ّؼتٌذ .1تعشیف ایي دٍ ػٌبسیَ ثش اػبع حذاکثش تشاص تبسیخی (حذاکثش تشاص  160ػبل اخیدش ثدِ عدالٍُ ًَػدبى
فللی) كَست گشفتِ اػت کِ حذاکثش تشاص  -24/7هتش ٍ حذاکثش تشاص ثب احتؼبة هذ طَفبى  -23/5هتش ثِ دػت آهذُ اػدت
(لبًمشهِ ٍ هلک .)1384 ،اص آًدب کِ دٍ ػٌبسیَ ثشای ػطح استفب آة هعشفی ؿذُ اػت ،ثٌبثشایي دس عو دٍ پٌِْ ثِ كدَست
حشین عوَدی هعشفی هیؿَد .هٌبطمی کِ پبییيتش اص ػطح استفبعی  -24/7هتش لشاس گشفتِاًذ ،حدشین یدب هحدذٍدُی حبید
عوَدی ًخؼتیي ٍ هٌبطمی کِ ثیي ػطَح تشاص  -24/7تب  -23/5لشاس داسًذ ،حشین یب هحذٍدُی دٍهدیي حبید عودَدی دس
ًظش گشفتِ هیؿَد (ػعیذ كجبئی ٍ ّوکبساى.)1390 ،

1

 .گفتنی است از سال  1431متوسط ارتفاع آب دریای بالتیک به عنوان سطح مبنا برای اندازهگیری سطح ارتفاع آب دریای خسر معرفی شدده اسدت

(.)Lahijani, 2002
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هشٍسیبت اػت ٍ دس طشح سیضی کبسثشی صهیي دس ػَاح ثش پبیِ اكَل ثشًبهِسیضی ساّجشدی الصم اػت .اهب هتأػدفبًِ ّددَم
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ضکل  .3درجِی آسیتپذیزی لٌذفزمّبی سَاحل ضْزستبى ثبثلسز.

ضکل  .4درجِی آسیتپذیزی کبرثزیّبی اراضی.
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ضکل  .2درجِی آسیتپذیزی طجمبت ارتفبػی.

7

8
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ضکل ً .6مطِی آسیتپذیزی سَاحل ضْزستبى ثبثلسز ثز اسبط ضبخص آسیتپذیزی طجیؼی.
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ضکل  .5درجِی آسیتپذیزی فبصلِ اس جبدُ سَاحل ضْزستبى ثبثلسز.
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9

ضکل ً .8مطِی ًْبیی آسیتپذیزی سَاحل ضْزستبى ثبثلسز ثزای ثبال آهذى آة دریب

ثب تَخِ ثِ تعییي حشینّبی اٍلیِ (تشاص  ٍ )-24/7ثبًَیِ (اص تشاص  -24/7تب  )-23/5دس هحدذٍدُی ؿْشػدتبى ثبثلؼدش345 ،
ّکتبس اص اساهی ؿْشػتبى دس هحذٍدُی حشین عوَدی اٍلیِ ٍ ّ 7177کتبس دس هحذٍدُی حشین عوَدی ثبًَیِ لدشاس داسًدذ.
ثیـتشیي هؼبحت کبسثشی ّبی اساهی ؿْشػتبى هَسد ثشسػی دس هحذٍدُ ی حشین اٍلیِ ثِ ػبختبسّبی طجیعی تعلك داسد کِ
ثب ّ 153کتبس 44 ،دسكذ اص اساهی ٍالع دس حشین اٍلیِ سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػدت .پدغ اص آى ،اساهدی ثدبغی داسای 81
ّکتبس هؼبحت ثَدُ کِ  23دسكذ اص اساهی هحذٍدُ اػت .اساهی کـبٍسصی ثب ّ 63کتدبس هؼدبحت ،حدذٍد  18دسكدذ سا اص
اساهی حشین اٍلیِی ؿْشػتبى ثبثلؼش ؿبه هیؿًَذ .ػبختبسّبی ؿْشی ّدن ثدب ّ 45کتدبس هؼدبحت ،داسای  13دسكدذ اص
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31

هدوَ هؼبحت اساهی ٍالع ؿذُ دس استفب کوتش اص  -24/7هتش ؿْشػدتبى ثبثلؼدش (حدشین عودَدی اٍلیدِی دسیدبی خدضس)
ّؼتٌذ (خذٍل .)3
جذٍل  .3درصذ ٍ هسبحت کبرثزیّب در هحذٍدُّبی حبیل اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ضْزستبى ثبثلسز
هؼبحت دس هحذٍدُی حبی اٍلیِ
ّکتبس

دسكذ

ّکتبس

دسكذ

ػبختبسّبی ؿْشی ٍ
كٌعتی

هٌبطك هؼکًَیٍ ،احذّبی
كٌعتی ،ػذ ،هَجؿکي ٍ هٌبطك
ثشداؿت صهیي

45.42

13.15

521.78

7.27

کـبٍسصی

کـبٍسصی آثی ،اػتخشّبی پشٍسؽ
هبّی ،کـتبةٍسصیّب

63.39

18.35

5293.35

73.75

ثبغ

هٌبطمی کِ ثبغ ٍ هشتع خٌگ ثِ
كَست تشکیجی ٍخَد داسًذ

81.08

23.47

491.89

6.85

ػبختبسّبی طجیعی

هشتع

تپِّبی هبػِای ،ثؼتش سٍدخبًِّب،
تبالة ،صهیيّبی ؿَس داسای
پَؿؾ گیبّی ٍ یب فبلذ آى

153.21

44.35

572.77

7.98

هشتع هتشاکنً ،یوِ هتشاکن ٍ
کنتشاکن

2.35

0.68

297.26

4.14

345.45

100

7177.06

100

خوع

ثشسػی پشاکٌؾ اساهی لشاس گشفتِ ی ؿْشػتبى ثبثلؼش دس هحذٍدُی استفبعی  -24/7هتش تب  -23/5هتش (حدشین عودَدی
ثبًَیِ) ًـبى هیدّذ کِ دس ایي هحذٍدُ کبسثشیّبی کـبٍسصی غبلت ثَدُ ٍ ثیـتشیي هؼبحت سا داسًذ .هؼبحت ایي کبسثشی
ّ 5293کتبس ثَدُ کِ هعبدل  74دسكذ اص هدوَ اساهی ٍالع ؿذُ دس حشین ّؼتٌذ .پغ اص آى ،ػبختبسّبی طجیعدی داسای
ّ 573کتبس (هعبدل ّـت دسكذ اص هدوَ هؼبحت حشین) ٍ ػبختبسّبی ؿْشی ٍ كٌعتی ّ 522کتبس (هعبدل ّفت دسكذ
اص هدوَ هؼبحت حشین) هؼبحت ّؼتٌذ .اساهی ثبغی ثب ّ 492کتبس هؼبحت ،ؿبه  6/8دسكذ اص هدودَ هؼدبحتّدبی
حشین رکش ؿذُ دس ؿْشػتبى ثبثلؼش ثَدُ ٍ هؼبحت اساهی هشتعی ّن ّ 297کتبس اػت کِ چْبس دسكذ سا اص هؼبحت حدشین
ؿبه هیؿَد (خذٍل )3
ًتیجِگیزی
پغ اص فعلیتثخـیذى ػٌبسیَّبی ثحشاًی دسیبی خضس دس ؿْشػتبى ثبثلؼش ،هـخق ؿذ کِ ثخؾ فشاٍاًی اص هؼبحت اساهی
هَسد هطبلعِ ایي پظٍّؾ دس هحذٍدُّبی آػیتپزیش اص ًظش ؿبخقّبی طئَهَسفیک ػبحلی (هحذٍدُی تدشاص ً ٍ -24/7یدض
 -23/5هتش) لشاس داسًذ .ثٌبثشایي ،چـنپَؿی ثش ثحشاًی ٍ پش خطش ثَدى ایي هحدذٍدُّدب ٍ دس پدیؾ گدشفتي ؿدشایط فعلدی
َّؿوٌذاًِ ًیؼت .ثب دس ًظش گشفتي ایي هَاسد ٍ ثب تکیِ ثش یبفتِّبی پظٍّؾ حبهش ،پیـٌْبدّبیی دسثدبسُی ًحدَُی تعبهد
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ثب تأثیش ؿبخقّبی طئَهَسفیک ثش ػبخت ٍ ػبص ػبحلی دس هٌطمِی هطبلعبتی ٍّ ،وچٌدیي ،دس ػدبیش ثخدؾّدبی ػدَاح
ؿوبلی کـَس اسائِ هیگشدد.
الف) پیـٌْبد هیؿَد تشاص  -24/7هتش (هحذٍدُی حبی اٍلیِ) هحذٍدُ ی ثحشاًی ثدبال آهدذى آة دسیدبی خدضس دس ًظدش
گشفتِ ؿَد ٍ دػتگبُ ّبی هشثَط هالحظبت لبًًَی سا ثشای اعالم ایي تشاص ثشای حشین خذیذ لبًًَی دسیدب دس دػدتَس
ة) ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دػت آهذُ ،هشٍسی اػت ثشای ػبهبًذّی ثشخی فعبلیتّبی اًؼبًی دس هحذٍدُی دسیب تدب خدط
ّناستفب  -24/7هتش الذام ؿَد ٍ پیـٌْبد هیؿَد فعبلیتّبیی ،اص خولِ احذاث کبسخبًِ ،دفع پؼوبًذّبی ؿدْشی،
حفش چبُ ّبی عویك ،ثشداؿت ؿي ٍ هبػِ ثِ طَس کلی هوٌَ اعالم ؿَد ٍ ػبختبسّبیی اص ایي لجید ثدِتدذسیح ثدِ
هحذٍدُای خبسج اص ایي هٌبطك اًتمبل یبثذ.
ج) پیـٌْبد هیؿَد ػبختبسّبی صیشثٌبیی ٍ اكلی دس خْت سٍ ثِ دسیبی خبدُّب احذاث ًـَد .حفظ اسصؽّبی تفشیحدی
ٍ صیجبییؿٌبختی ػبح ثِ هثبثِ ی یکی اص پیبهذّبی تعییي حشین دس ًَاحی ػبحلی ثؼیبس هَسد تَخِ اػت تدب آًددب
کِ ثِ حفظ ٍ ًگْذاسی (ؿخلیت) ،ثِ هٌضلِی یکی اص هَاثط طشحّبی ثْؼبصی ٍ ًَػدبصی ػدَاح  ،تأکیدذ فدشاٍاى
ؿذُ اػت.
د) ّوچٌیي ،پیـٌْبد هیؿَد هذیشیت هحذٍدُ ی افمی دس ّدش ثخدؾ ػدبح ثدش پبیدِ ٍیظگدیّدبی غبلدت آى اص ًظدش
پبساهتشّبی دخی دس تعییي آى یعٌی استفب  ،کبسثشی اساهی ،ؿک صهیي ٍ فبكلِ هذیشیتی اص ػبح ثبؿذ.
هٌبثغ
ػعیذ كجبئی ،هشین؛ افـیي داًِکبس ٍ علیاكغش دسٍیؾ كفت .1390 .ثبصثیٌی حشین لبًًَی ػَاح دسیدبی خدضس ثدِ ػدجت
تغییشات تشاص آة دسیب ،هطبلعِی ًوًَِ :گیالى .آهبیؾ ػشصهیي.136-115 :)4( 3 ،
ػعیذ كجبئی ،هشین؛ افـیي ،داًِکبس؛ علیاكغش دسٍیؾ كفت؛ عجذالعظین لبًمشهدِ ٍ حؼدي آصسم دل .1391 .هعشفدی حدشین
تَػعِ دس ػَاح خٌَثی دسیبی خضس ،هطبلعِ هَسدی :اػتبى هبصًذساىً .ـشیِ هحیط صیؼت طجیعی.222-205 :)2( 65 ،

عجذالْی ،عطب .1385 .دیٌبهیک دسیبی خضس طی دٍسُ ی َّلَػي ٍ ًمؾ آى دس تغییشات خدط ػدبحلی هحدذٍدُ ی ػدبحلی
ؿشق دسیبی خضس .ػبصهبى ثٌبدس ٍ کـتیشاًی ،هعبًٍت فٌی ٍ هٌْذػی اداسُ ک هٌْذػی ػَاح ٍ ثٌبدس.

عوًَیب ،حویذ .1390 .تأثیش تغییشات ػطح آة دسیب دس طئَهَسفَلدَطی ٍ ًمدؾ آى دس هدذیشیت خدط ػدبحلی دسیدبی خدضس
(هطبلعِ هَسدی :خط ػبحلی اص ثبثلشٍد تب تبالس) .پبیبىًبهِی کبسؿٌبػی اسؿذ ،داًـکذُ خغشافیب ،داًـگبُ تْشاى.
لبًمشهِ ،عجذالعظین .1388 .گضاسؽ ًَػبًبت ػطح تشاص آة دسیبی خضس .هشکض هلی هطبلعبت ٍ تحمیمبت دسیبی خضس ،گدضاسؽ
داخلی.
لبًمشهِ ،عجذالعظین ٍ خَاد هلکّ .1384 .وضیؼتی هؼبلوتآهیض ثب ًَػبًبت آة دسیبی خضس ثِ هٌظَس تَػعِ پبیذاس ػدَاح
ایشاى (هطبلعِ هَسدی :ػبح خٌَة ؿشلی) .پظٍّؾّبی خغشافیبیی.11-1 :54 ،
Aboudha, P.A. and Woodroff, C.D. 2006. International assessment of the vulnerability of the
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