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 صئًمًرفًلًصیکهیدريعًامل بز مبىای تاثیز گذاری امکان سىجی تًسعه فیشیکی کیاشهز 
 

 مجتبی یماوی
 داًـىذُ رغشافیب، داًـگبُ تْشاى داًـیبس

 واسآفزیه بهىًد
 داًـزَی وبسؿٌبػی اسؿذ رغشافیبی عجیؼی، داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذالسػتبى

 

 چکیذه  
ی عاهانذهی توععه فیشیکی تنذر کیاؽهز تز اعاط رهاکا راه تزرعی این پضوهؼ تا هذف

تزای  انجام ؽذه اعت. عیغتن اطالعات جغزافیایی اتشارتا اعتفاده اس و  های صئوهورفولوصیک قاتلیت

های هوایی و  عکظ ها، اس نقؾهوه گزدآوری اطالعات پزداخته ؽذه تدعتیاتی ته این هذف 

عپظ تا  وان اتشار تحقیق اعتفاده ؽذه اعت.ای و آهارهای هختلف ته عن تصاویز هاهواره

عیغتن اطالعات ها در  تاثیز گذار این دادهاعتفاده اس هؾاهذات هیذانی و ته کارگیزی هتغیزهای 

های  نقؾهنتایج پضوهؼ در قالة  .انذ تجشیه و تحلیل ؽذهو ته روػ پهنه تنذی جغزافیایی 

و هخاطزه آهیش  های هختلف اس جنثهها  انذ. این نقؾه ه ؽذهیقاتلیت توععه اراپهنه تنذی 

، هحذودیت خطوط عاحلی، قاتلیت ها آتزاهه هایدگزکونیو  عیلاعن اس هتغیزهای تاثیز گذار 

ها جهات  ده و عپظ تز پایه آنکزاراضی پیزاهون کیاؽهز را ارسیاتی  ،و ناپایذاریسلشله خیشی 

  ؽذه اعت. پیؾنهادعاحلی کیاؽهز  تخؼتوععه فیشیکی 

 
 .کیاؽهز، توععه ؽهزی، یعاحلتوععه  ،صئوهورفولوصی:  کلیذی گانواص

 

 هقذهه
داسد. اص عشفی ػضایی ِ ّبی هحیغی ٍ تبحیش آى دس آهبیؾ ػشصهیي اّویت ثوبسثشدی دس ثشًبهِ سیضی طئَهَسفَلَطی

 یؿْشتَػؼِ  داسًذ.تَػؼِ فیضیىی ٍ هَسفَلَطی ؿْش احش صیبدی ، پشاوٌذگی ّبی عجیؼی دس هىبى گضیٌی،ػَاسم ٍ پذیذُ

ثشای هٌبعك ػبحلی دس ًظش گشفتي تبحیشات دسیب ٍ ٍ گؼل ،صلضلِ ػیل، هخبعشات عجیؼی هبًٌذ هؼتلضم دس ًظش گشفتي
دس ایي خلَف دسیبی خضس اص ؿشایظ اػتخٌبیی ثش خَسداس اػت ٍ ثب تَرِ ثِ ایي وِ دسیبچِ  ًبپبیذاسی ػبحلی اػت.

 )الّیزبًی، دّذداهٌِ هـخلی سا ًـبى ًوی ٍ چشخِ هٌظوی ًذاؿتِآة آى ػت ثٌبثش ایي ًَػبًبت ػغح ای اثؼتِ

هتش افضایؾ ػغح داؿت ٍ ثخؾ ٍػیؼی اص اساضی ٍ  5/1حذٍد  1371تب  1370ػبلِ  2. ثِ عَسی وِ دس دٍسُ (1382

 ب ٍ اهَاد لشاس دادآة دسی ّبیتصیبدی سا ًیض دس هؼشم هخبعشُ حشوّبی صیش ایي استفبع سا خَد فشٍ ثشد ٍ تب هؼبفت ػبصُ

ی ّیذسٍهَسف وِ تحت تبحیش ّب. اص عشفی دیگش، تَػؼِ ؿْشی دس اساضی ون ؿیت ػبحلی ٍ صهیي(1385)ػجذالْی، 

آة صیش صهیٌی ّؼتٌذ ثب هؼبئل دیگشی سٍ ثشٍ ّؼتٌذ وِ ثخؾ ػوذُ آى هشثَط ثِ ؿشایظ طئَهَسفَلَطی آى  ّبیًَػبى

ّب ٍ وبس ػبصُایزبد  رْبت تَػؼِ ٍ تؼییيّبی هحیظ عجیؼی رْت یثٌبثشایي اّویت ٍ ضشٍست ؿٌبخت ٍیظگ .اػت

 اػت.  ضشٍسیاهشی  ّبی اًؼبًیثشی

                                                           
  : 09123197682ًَیؼٌذُ هؼئَل                                                                                                     E-mail: myamani@ut.ac.ir 
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ّبی ؿٌبخت ػشكِ وٌذ. ػذمافضایؾ روؼیت، پیـشفت كٌؼت ٍ تىٌَلَطی، تَػؼِ حَضِ ؿْشی سا ارتٌبة ًبپزیش هی

تَاًذ ثؼیبس هخبعشُ آهیض ثَدُ ٍ ًِ تٌْب هی ّبی هحیغیهتٌبػت ثب اهىبًبت ٍ لبثلیت ثشًبهِ سیضیعجیؼی هَرَد ٍ ػذم 

ؿبیذ . آیٌذُ ًضدیه دس هَاسدصی دٍس اص اًتظبس خَاّذ ثَددُ ثلىِ ثبص ػبصی آى ًیض دس وشاهىبًبت هحیغی هَرَد سا تخشیت 

اص یه هَسفَلَط ّبیٍیظگیّبی اًؼبًی ثب اٍلَیت اص ًظش اهىبى ػٌزی ثْشُ ثشداسی ٍ اػتمشاس فؼبلیتپٌِْ ثٌذی اساضی 

ثب دیذگبُ هخبعشُ ؿٌبػی ًَاحی آػیت پزیش ثتَاًذ ثِ ػٌَاى یه هغبلؼِ صیش ثٌبیی ًؼجت ثِ ؿٌبخت  وبسثشی اساضیًظش 

ّبی تَػؼِ سا دس ٍضغ هَرَد تؼییي ًوبیذ. ثذیْی اػت دس ایي هیبى ّضیٌِ ٍ صهبى الذام ًوبیذ ػپغ ثش اػبع آى اٍلَیت

 تَاى ػٌزی هحیغی ًمؾ ایفب ًوبیذ.لَطی اػبع آى اػت اص ػَی دیگش دس اص یه ػَ ٍ اهىبًبت هحیغی وِ طئَهَسفَ

ّبی پیشاهَى ٍ آثبدی ّب دس ثخؾ ػبحلی، تَػؼِ ًبهغلَة فیضیىی ؿْشػؼِ ػىًَتگبُتَاص دیذگبُ آػیت ؿٌبػی، 

وِ تمشیجبً ٍد سٍدخبًِ ػفیذس گیشی اساضی پیشاهَىّبی وـبٍسصی، ػیل صهیي ٍ تلشفٍیالّب  ّبی دٍم ٍآى، تَػؼِ خبًِ

 ٍ هْوتشیي هخبعشات هحیغیاحشات پیـشٍی ٍ پؼشٍی آة دسیبی خضس وٌذ، ّوچٌیي ػجَس هیؿْش  غشثیاص ثخؾ 

 . ًوبیذایي هؼبئل ضشٍست اًزبم ایي پظٍّؾ سا تَریِ هیُ هَسد هغبلؼِ اػت. هحذٍدطئَهَسفَلَطیىی 

هؼغَف ّبی پیـشٍی ٍ پؼشٍی دسیبی خضس ثیـتش هغبلؼبت كَست گشفتِ ثش سٍی هٌبعك ػبحلی ثِ ثشسػی دٍسُ

ّبی سػَثی ٍ صیؼت ( ٍیظگی2004) 3(. وبصاًؼی ٍ ّوىبساى2000)2وشًٍي ثشي ٍ ّوىبساى (،1997) 1سیچبوَاػت. 

طئَهَسفَلَطیىی اص ػَاحل  ثب اسائِ ؿَاّذ سػَة ؿٌبػی ٍ ٍ هبصًذساى سا هَسد ثشسػی لشاس دادُ هحیغی رلگِ گیالى ٍ

اًذ. آة دسیب ٍ تبحیش آى دس سًٍذ تىبهل رلگِ گیالى پشداختِ ّبیىیظُ اػتبى گیالى ثِ ثشسػی ًَػبثِ ٍرٌَثی دسیبی خضس 

( ػبحل ٍ احش تغییشات تشاص آة دس 1386تَسیؼن ٍ گشدؿگشی )تَػلی، ّبیی اص ًمغِ ًظشدس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ پظٍّؾ

هٌبعك ػبحلی اػتبى گیالى  خلَفدس  دیگشی هَسدی ّبیپظٍّؾ( كَست گشفتِ اػت. 1385هٌغمِ ػبحلی )ثبلشی، 

ٍ ایي  اًذًپشداختِاص دیذگبُ طئَهَسفَلَطی  ٍ تَػؼِ ثٌذس ویبؿْش كَست گشفتِ اهب ّیچ یه ثِ ثشسػی ػَاهل هَحش ثش سؿذ

 ّبی اًؼبًی ثب تَرِ ثِ پیؾتؼییي حشین ػبحلی ثشای اػتمشاس فؼبلیت هی وٌذ.تَریِ اهش ضشٍست اًزبم چٌیي پظٍّـی سا 

ّبی هحذٍدُ ػبحلی اص دیذگبُ ٍ هحذٍدیت ّب لبثلیتپٌِْ ثٌذی ، سٍی خظ ػبحلی ٍ هَسفَلَطی ػبحلی سٍی ٍ پغ

اص هْوتشیي تبحیشات طئَهَسفَلَطی اػتفبدُ ثْیٌِ اص اساضی ّوشاُ ثب تؼییي حشین تَػؼِ فیضیىی ؿْش ٍ  ،طئَهَسفَلَطی

 ثبؿذ.هی پظٍّؾاّذاف 

 

 هنطقه هورد هطالعه
دس ؿوبل اػتبى ویلَهتش هشثغ 170ٍػؼت ًضدیه ثِ ثب ْش هشوض ثخؾ ویبؿْش اص تَاثغ ؿْشػتبى آػتبًِ اؿشفیِ ثٌذس ویبؿ

اص ول هؼبحت  دسكذ 4حذٍد  ٍ ای ػبحلی اػتبى گیالى اػتّبی رلگِاص ثخؾ ثٌذس ویبؿْشاػت. گیالى ٍالغ ؿذُ 
 هحذٍدُ هتش پبییي تش اص ػغح دسیبی آصاد هی ثبؿذ. 26آى  استفبع هتَػظ .(1)ؿىل  اػتبى سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت

. ؿوبلی لشاس داسد 37° 30'تب  37° 20' ػشم رغشافیبیی ٍ ؿشلی 50° 11' تب   49 ° 51'رغشافیبیی هَسد هغبلؼِ دس عَل
 ٍ لؼىَوالیِ ،اصػوت ؿشق ثب الّیزبى ٍ لـت ًـب، اص ػوت غشة ثب صیجب وٌبسس، ب دسیبی خضثایي ثخؾ دس ؿوبل 

 .غشثی ثب آػتبًِ ّن رَاس اػتاص ػوت رٌَة ٍ رٌَة ،یشویبػشاه
 

                                                           
1 Rychagove 
2 Kroonenberg,S,B,1997 
3 Kazanci, N, and etat,2004 
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 531513بهار،51نامهجغزافیایطبیعیالر،شمارهفصل

 

 
 : هَلؼیت هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ دس اػتبى گیالى1ؿىل

 

 ها و روػ هاداده

ؿبهل: روغ آٍسی  .ؿَدهشحلِ تمؼین هی 5ِ عَس ولی ثِ ثیٌذ افشایي دّذ. سا ًـبى هی پظٍّؾیٌذ اًزبم افش 2ؿىل 

ٍ اًغجبق آى ثب ٍضؼیت هَرَد، تزضیِ ٍ تحلیل ّشیه ، اسصؽ گزاسی یذ الیِ ّبی اعالػبتیّب، هغبلؼبت هیذاًی، تَلدادُ

ثب تْیِ  ثتذااثبؿذ. رْت تؼییي اهىبى ػٌزی تَػؼِ هی ّبی اعالػبتیّب رْت یبفتي ػَاهل هَحش ٍ تلفیك الیِاص الیِ

 ٍ ػبصهبى رغشافیبیی ًیشٍّبی هؼلحهٌتـش ؿذُ تَػظ  آػتبًِ اؿشفیِ ٍ لؼىَوالیِ 1:50000ّبی تَپَگشافی ًمـِ

هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ثش اػبع تمؼیوبت ػیبػی  (ETM 2008) تْیِ ؿذُ اص ػبصهبى فضبیی وـَسای تلبٍیش هبَّاسُ

اًغجبق دادُ ؿذُ اػت. عَل  ٍضغ هَرَدهیذاًی ثب  بدُ اص ًتبیذ وبسّبیهحذٍدُ ثب اػتفایي هـخق گشدیذُ اػت. ػپغ 

ّبی اعالػبتی اًغجبق دادُ ؿذُ اػت. الیِ( UTM)دػت آهذُ ثب ػیؼتن هختلبت رْبًیِ دُ ثٍ ػشم رغشافیبیی هحذٍ

ثِ ػٌَاى هتغیش ّبی اكلی تبحیش ّبی هختلف گیبّی ؿیت، صهیي ؿٌبػی، وبسثشی اساضی، خبن ؿٌبػی ٍ تیپؿبهل: 

 اًذ. دس ًْبیت ثبثشسػی ؿذَُّاسُ ّبی سلَهی ٍ تلبٍیش هبّوشاُ ثب ًتبیذ ثِ دػت آهذُ اص ػولیبت هیذاًی، ًمـِگزاس 

تزضیِ ٍ تحلیل  Arc GISتلفیك ٍ اًغجبق آًْب ثب یىذیگش، هتغیشّبی هَحش دس لبلت ًشم افضاسثب ٍ ّب اسصؽ گزاسی دادُ

ثشای هٌبعك دس هؼشم  یحشین هـخل ّوچٌیي .ٍ ثش اػبع آى رْبت تَػؼِ ثْیٌِ ؿْشی تؼییي ؿذُ اػت ؿذُ
 اػت.  لحبػ ؿذُرْبت گؼتشؽ ؿْش ثٌذی الَیت  دسدس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ ٌبػی ؿْشی اص دیذ گبُ آػیت ؿ هخبعشُ
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 پظٍ ّؾهشاحل اًزبم فلَچبست  :2ؽکل

 ها یافته

سٍؽ عجمِ ثٌذی اًزبم ؿذُ ثش اػبع ثش اػبع ثبؿذ ٍ تشیي اػتبى وـَس هیدس هزوَع اػتبى گیالى هشعَة

تغییشات  3ؿىل .ِ دس عجمِ ثٌذی ثؼیبس هشعَة لشاس گشفتِ اػتهَسد هغبلؼ حذٍدُاللین ه (1374)ػلیضادُ، دهبستي

ٍ ووتشیي  С °36 تبثؼتبى ثیـتشیي دسرِ حشاست دسدّذ. ثبسًذگی ٍ دسرِ حشاست هبّبًِ سا دس هٌغمِ ویبؿْش ًـبى هی

. ی ایشاى اػتؿْشّب تشیيؽثبس هتش اص پشهیلی1300تب  1200ثٌذس ویبؿْش ثب ثبسؽ ػبالًِ  .ثبؿذهی С°3آى دس صهؼتبى 

 حذٍدُّن ثبساى سا دس ه ػغَح 4ؿىل . (1376)ٍصاست ًیشٍ، هتش اػتهیلی 1280ػبلیبًِ آى ثِ عَس هتَػظ  ؽهیضاى ثبس

رب وِ اص آى. ؿَدهیدس هیضاى هتَػظ ثبسًذگی دس هٌغمِ دیذُ  پبیذاسی ًؼجیدّذ. هغبثك ؿىل هَسد هغبلؼِ ًـبى هی

ُ هَسد ثشسػی تفبٍت هحلی داؿتِ ثبؿذ ثٌبثش ایي ثِ ػٌَاى ػبهل تبحیش گزاس دس دس ٍػؼت اًذن هحذٍدتَاًذ ًوی ؽثبس

بی صیش صهیٌی ّ-لیىي تبحیشات غیش هؼتمین آى اص رولِ ؿجىِ ّیذسٍگشافی ػغحی ٍ آة .تَػؼِ ؿْشی لحبػ ًـذُ اػت

 .(1375)ؿشوت خذهبت هٌْذػی رْبد، ًوبیذهْوی سا دس هىبًگضیٌی ؿْشی ایفب هی ؾًم

 

 ای خاک ؽناعیهداده

ٍ ای هٌغمِ هَسد هغبلؼِ اص ًَع رلگِدّذ. خبن ّبی هٌغمِ هَسد هغبلؼِ سا ًـبى هیالیِ پٌِْ ثٌذی خبن 5ؿىل 

ّبی ػغحی هزبٍس آى ثش ػغح رلگِ ػبحلی اػت. ایي گزاسی ػپیذ سٍد ٍ ؿجىٍِ غبلجبً حبكل سػَةاػت دلتبیی 

اص ًظش خبن  .تـىیل ؿذُ اػتعی دٍسُ وَاتشًشی دخبًِ ػفیذ سٍد سٍ سػَثبت دس ًتیزِ تغییشات ثؼتش ٍ تغییش هؼیش

ای ی رلگِّب خبن گشدد.هحؼَة هیّبی وـبٍسصی رْت فؼبلیتّب ؿٌبػی یىی اص غٌی تشیي ٍ حبكلخیضتشیي خبن

 ArcGis ّبی هَرَد ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاستْیِ ًمـِ پبیِ ٍ سلَهی وشدى دادُ

 (ایاًغجبق ػبصی ثب ٍضؼیت هَرَد )ثبصدیذّبی هیذاًی ٍ تلبٍیش هبَّاسُ

 ٍ وٌتشل هزذد ٍ ثشسػی

 ّبی ًْبییتزضیِ ٍ تحلیل ٍ تَلیذ الیِ

 ّب رْت یبفتي ػَاهل هَحش ثش تَػؼِ هغلَةلیل الیِتزضیِ ٍ تح

 هاّبی تَػؼِ ٍ تؼییي حشیناهىبى ػٌزی ٍ پٌِْ ثٌذی لبثلیت

 جمع آوری داده ها از منابع موجود
ّبی تَپَگشافی، صهیي ؿٌبػی، وبسثشی اساضی، پَؿؾ  ًمـِ

 ایگیبّی ٍ تلبٍیش هبَّاسُ

 

 ّب ٍ اثضاسّبی تحمیك دادُ

 ها از منابع موجود جمع آوری داده

اللین، صهیي ؿٌبػی، پَؿؾ گیبّی، خبن، طئَهَسفَلَطی، هٌبثغ 
 آة ٍ ّیذسٍلَطی، وبسثشی اساضی

 ّبهغبلؼبت هیذاًی رْت وٌتشل ٍ تغجیك دادُ

ّبی اعالػبتی ؿبهل الیِ خبن، صهیي ؿٌبػی، ؿیت، ٍضؼیت تَلیذ الیِ

 اللیوی، پَؿؾ گیبّی
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ّبی چوٌی هشعَة ٍ ًؼجتبً هشعَة ٍ ًیوِ هشداثی ٍ ی سػَثی ثبفت سیض، خبنّب خبنّبی ػبحلی، ؿبهل هبػِ

ّبی سػَثی ػویك ثب ثبفت هتَػظ ٍ ّبی ؿٌی ػویك ثب ثبفت هتَػظ تب ػٌگیي ٍ خبنخبن .ثبؿذهی ی ثبتاللیّبخبن

وٌٌذ. لزا دس تْیِ الیِ پٌِْ ثٌذی تَػؼِ هغلَة ػبهل خبن اّویت صیبدی ػٌگیي دس تَػؼِ ؿْشی هحذٍدیت ایزبد هی

غشثی ٍ لؼوتی اص ّبی ؿوبلویفیت خبن دس ثخؾ دّذ وِداسد. ًتبیذ پٌِْ ثٌذی خبن هحذٍدُ تحت ثشسػی ًـبى هی

 ؿشلی ویب ؿْش اص ویفیت ثؼیبس خَثی ثشخَسداس ثَدُ دس تؼییي رْبت تَػؼِ اٍلَیت داسد. هحذٍدُ رٌَة

 

 
  هتَػظ دسرِ حشاست هبّبًِ )ب(تغییشات ثبسًذگی هبّبًِ،  )الف( :3ؽکل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 هٌغمِ ویب ؿْش ػغَح ّوجبساى :4ؿىل 
 

 زی اراضیکارت
ثٌذس ویبؿْش ثب تَرِ ثِ ایي ؿىل،  ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 6پٌِْ ثٌذی وبسثشی اساضی هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ دس ؿىل 

صاس ٍ  هبػِاساضی آى دس هحذٍدُ ػبحلی اص یت تَػؼِ داسد. دسیبی خضس هحذٍدثخؾ ػبحلی  تَػظؿوبلی  اص ًیوِ

ثیـتش اساضی ًبحیِ هَسد ّبى آثضی ٍ هشداثی پَؿیذُ ؿذُ اػت. ّبیی ًیض ثِ ٍػیلِ گیبٍ دس لؼوت ایهبػِّبی تپِ

ّوچٌیي  ثبؿذ.هضاسع ٍػیغ ثشًذ ٍ ثبدام صهیٌی هی. ایي اساضی ؿبهل ذٌدّصساػی تـىیل هیّبی هغبلؼِ سا صهیي

ٌٌذُ ای لشاس داسًذ اص ػَاهل هحذٍد وّبی هبػِّب ٍ تپِّبیی سا وِ تحت پَؿؾ رٌگلی، اساضی صساػی، تبالةثخؾ

ّبی هبػِ ای دس هشص ؿوبلی ٍ اساضی صساػی دس هشص رٌَثی هْن تشیي ػَاهل ؿًَذ. تپِتَػؼِ ؿْشی هحؼَة هی
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ّبی ّبی تحت پَؿؾ تپِثبؿٌذ. اساضی تبالثی ٍ صهیيهحذٍد وٌٌذُ اص ًمغِ ًظش وبسثشی اساضی دس تَػؼِ ؿْش هی

اًذ. ایي ػَاسم دس ًتیزِ ذٍد وٌٌذُ تَػؼِ للوذاد ؿذُای دس ایي هشحلِ ثِ ػٌَاى ػَاسم طئَهَسفَلَطیىی هحهبػِ

تَاى آًْب سا پبیذاس ػبختِ ٍ دس اٍلَیت اًذ، لیىي ثب ّضیٌِ صیبد هیدیٌبهیه دسیبی دسیبی خضس ٍ سٍدخبًِ ػپیذسٍد ایزبد ؿذُ

 دٍم تَػؼِ لشاس داد.
 

 
  (ربهغ ثٌذسویبؿْش ، عشح1389 ،هٌْذػیي هـبٍس پبسػَهبؽ)هٌغمٍِ لبثلیت اساضی خبن  :5ؽکل 

 

 
 ، عشح ّبدی ویبؿْش(.1369، ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی اػتبى گیالى)دس هحذٍدُ ویب ؿْش وبسثشی اساضی :6ؽکل 

 

 ؽیة 

 اصداؿتِ ٍ هخلَكب ثب لشاس گیشی دس لبػذُ دلتبی ػفیذ سٍد دلتبیی ٍیظگی ویبؿْش  اص ًظش طئَهَسفَلَطی اساضی هحذٍدُ
هحذٍدُ  یاستفبػ داهٌِ .اػتٍ هحلی ػغحی آى ثؼیبس ًبچیض ؿیت تغییشات ثَدُ ٍ ّوَاس هؼغح بس ثؼیًظش تَپَگشافی 

ؿیت اساضی اص ًظش ػغحی . لشاس داسدی خضس ػغح دسیبصیش كفش هتش  ٍدس ؿوبل هتش  30تحت ثشسػی ثیي هٌحٌی 
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ثب تَرِ اػت. هتغیش دسكذ  10تب  5ي ؿیت ثیثبالدػت، ای دس ٍاحذ رلگِ تغییش هی وٌذ.دسكذ  3تب  1هحذٍدُ ػبحلی ثیي 

ثب ایي ٍرَد تبحیش ثؼیبس  .ایفب ًوبیذ یتَػؼِ ؿْشدس ًمؾ چٌذاًی سا ثِ عَس هؼتمین تَاًذ ًویػبهل ؿیت هَاسد روش ؿذُ 

ّبی ػغحی حبكل اص ثبسؽّبی هْوی دس صّىـی اساضی ؿْشی ٍ پیشاهَى داؿتِ ٍ تبحیشات آى دس تخلیِ سٍاًبة

ثِ ػٌَاى ّب ٍ هزبسی صّىـی رْبت ؿیت ثشای عشاحی وب ًبلثب تَرِ ثِ اّویت اص ایي سٍ  .وٌذذا هیػیالثی اّویت پی

 .یىی اص هتغیشّبی تبحیش گزاس دخبلت دادُ ؿذُ اػت
  

 سهین ؽناعی
رلگِ خضس دس تمؼین . ًـبى دادُ ؿذُ اػت 7دس ؿىل ٍیظگی ّبی لیتَلَطیه ٍ سػَة ؿٌبػی هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ 

. ثخؾ (1371 )پبلَػىب، ثبؿذسؿت هی -سػَثی ایشاى رضء الجشص ؿوبلی، یؼٌی صٍى گشگبى  -حذّبی ػبختوبًی ثٌذی ٍا

 ،پَؿیذُ ؿذُ اػت)دسٍیؾ صادُصهیي ؿٌبػی چْبسم  اىای، دلتبیی ٍ ػبحلی دٍسسٍدخبًِ ّبیاػظن ایي صٍى ثب سػَة

اػت  4ػبحلیای ّبی هبػِتپِی اص ًَاس هوتذیه  ، ٍرَداص ًىبت ثشرؼتِ چیٌِ ؿٌبػی ػَاحل دسیبی خضس. (253 ،1370

ای ًتیزِ تغییشات خظ ػبحلی ٍ پیؾ سٍی ٍ ایي سؿتِ هبػِ گیشد.وِ ػشتبػش هحذٍدُ ػبحلی تحت ثشسػی سا دس ثش هی

اػبػبً اص هبػِ ٍ كذف ًشم تٌبى  ّباتشًشی ؿىل گشفتِ اػت. رٌغ ایي هبػَِپغ سٍی هتَالی دسیبی خضس عی دٍسُ و

شاس ّبی ػبحلی رَاى لًْـتِؿْش ویبسٍدخبًِ ػفیذسٍد دس هلت دس  .(1368)عشح ربهغ گیالى، ػتاتـىیل ؿذُ  دسیبیی

 اكلیهٌـب  ػپیذ سٍد تـىیل ؿذُ اػت ٍتغییش هؼیش سػَثبتی اػت وِ دس ًتیزِ هشثَط ثِ آى هْوتشیي ثخؾ  .داسًذ

ّبی ػبحلی ٍ ًْـتِسٍی هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ثش دس هزوَع  .سٍدثِ ؿوبس هیدس ایي ثخؾ ای هبػِ ّبی تپِتـىیل 

اص آًزب وِ ّبی دلتبیی هحذٍد ؿذُ اػت. اص هشص رٌَثی ثِ آثشفت ویبؿْشاػت. اػتمشاس یبفتِ ّبی ػْذ حبضش آثشفت

ّبی اص دیذگبٍُ ػبصّب  اًزبم ػبختكَست گشفتِ اػت ثٌبثش ایي ّبی ػبحلی رَاى گؼتشؽ ؿْش ثش سٍی ًْـتِ

ّبی ّبی ػبحلی رَاى ٍ آثشفتًْـتِ ثبیذ هذ ًظش لشاس گیشد. صیشاّبی ػٌگیي مبٍهت سػَة ثشای ػبصُطئَتىٌیه ٍ ه

 ّبی ػٌگیي ًیؼتٌذ. ی داسای ثبسثشی هغلَة رْت احذاث ػبصُّبی ػبحلثخؾدس  رذیذ

 
 ػبصهبى صهیي ؿٌبػی وـَس، ًمـِ صهیي ؿٌبػی سؿت()صهیي ؿٌبػی هٌغمِ :7ؽکل 

                                                           
4 Beach Barrier 
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 رود تز هورفولوصی تنذر کیاؽهزتاثیز رودخانه عپیذ

ّبی وـَس ػشچـوِ گشفتِ اػتبىایي سٍد خبًِ اصالجشص ٍ ّبی اكلی ػشؿبخِ .اػت اػتبىػفیذسٍد وِ پشآة تشیي سٍدخبًِ 

ای گؼتشؽ ػبل گزؿتِ سػَثبت سٍدخبًِ 27ی ع(. 8)ؿىل سیضدهیویبؿْش ثِ دسیبی خضس  هحذٍدُدس ٍ ػشاًزبم 

هتش( ٍ پشاوٌذگی آى  3تب  2ای)ثِ ػجبست دیگش سػَثبت سٍدخبًِ .ؼت خـىی اضبفِ ؿذُ اػتثیـتشی پیذا وشدُ ٍ ثِ ٍػ

ای هؼیش لجلی سٍدخبًِ سا ػذ وشدُ ٍ ّبی سٍدخبًًِْـتِ دس هحل سٍدخبًِ ثؼیبس چـوگیشتش اص سػَثبت دسیبیی اػت.

ّبی هتؼذدی وِ اوٌَى یب ؿجىِ ّب،تبالة ّبی ثِ رب هبًذُ،آحبس آى سا هی تَاى اص ثشوِ ثبػج تغییش هؼیش آى ؿذُ اػت.

ؿوبلی ویبؿْش ٍ  ثخؾبق دس تبالة ثَر آًْباص رولِ  .داد تـخیق ثذٍى آة هبًذُ یب آة ثبسیىِ ای دس آى رشیبى داسد

ای . تلبٍیش هبَّاسُهبػِ ای لذیوی هٌغمِ گؼتشؽ یبفتِ اػت ای ػبحلی ٍ اهتذاد سؿتِ ایی هبػِّبحذ فبكل سؿتِ

یبثذ ٍ ثِ هَاصات خغَط ػبحلی گؼتشؽ هیٍ ِ ػوت ؿشق ثای ػبحلی ّبی هبػًِِّذ وِ دس حبل حبضش صثبدًـبى هی

گزاسی  سػَةّوچٌیي دس احش  .خَاّذ ؿذویبؿْش هَرت هؼذٍد ؿذى تبالة دّذ وِ دس آیٌذُ سًٍذ تَػؼِ آى ًـبى هی

ّبی دسیبیی ٍ اص عشفی رشیبى ؿَد.یدس ایي ثخؾ افضٍدُ هخـىی ػبحلی رذیذ ػفیذ سٍد دس هحل هلت ثش ٍػؼت 

ؿًَذ وِ سػَثبت ٍسٍدی اص هلت ػفیذ سٍد ثِ ػوت ؿشق رشیبى یبثذ. ایي اهَاد وِ ساػتبی غشثی داسًذ هَرت هی

تَػؼِ خـىی سا ثِ ػوت ؿشق  ػالٍُ ثش ایي ثبؿذ.هیفشآیٌذ دلیل اكلی هؼذٍد ؿذى تذسیزی دّبًِ تبالة ویبؿْش 

دلتبی فؼبل ػپیذسٍد وِ اص ًَع  دَافضٍدُ ؿوِ ثش ٍػؼت اساضی ػبحلی ایي ثخؾ  ؿذُ اػت ٍ ػجتهَرت گـتِ 

ای ػشاػشی حؼي سٍد هبػِ ًَاساص عشف رٌَة ثب  (20 ،1372 ثب صٍایذ اًـؼبثی اػت)وَحشی، دلتبّبی ٍاحذ وبًبل اكلی

ثِ هٌغمِ اهیشویبػش هحذٍد ة ثِ ثٌذس وَچه صیجب وٌبس ٍ اص ؿشق شاص غ ًبپبیذاس وًٌَیدػته اص ؿوبل ثب خظ ػبحلی 

ؿْش ویبؿْش ثالفبكلِ ثِ ػَی غشة ٍ تب ثؼتش سٍد خبًِ ػفیذ سٍد ثب پٌِْ ثبفت هؼىًَی فـشدُ دس حبل حبضش  ؿَد.هی

ّبی پیبپی ٍ هؼتوش ربثِ ربییػلت اكلی آى ًیض  ٍػیؼی اص اساضی فبلذ ّش گًَِ ثْشُ ثشداسی اًؼبًی سٍ ثشٍ اػت.

ٍ تحت تبحیش دیٌبهیه دسیبی خضس ٍ ػیل گیش ثَدى آثشاِّ عی ػبلیبى گزؿتِ ایي ربثزبیی  اػت.سٍدخبًِ ثِ ػوت غشة 
 ؿذُ اػت وِ ػفیذ سٍد ثِ عَس عجیؼی حشین تَػؼِ ؿْش دس ایي ثخؾ تؼییي ًوبیذ.ثبػج 
 

 
 (Google Earth)دس ػغح رلگِ ػبحلی گیالى سٍدخبًِ ػپیذسٍد هؼیش : 8ؿىل 
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 (1: 50000)ػبصهبى رغشافیبیی وـَس، ثشگشفتِ اص ًمـِ تَپَگشافی همیبع  هَسد هغبلؼِ ّبی هحذٍدُسٍدخبًِ :9ؿىل 

 

 عاحلیای های هاعهتپههورفولوصی 

تحت تبحیش ثبد دّذ. هلت سٍدخبًِ ػفیذسٍد ًـبى هیسا دس ؿىل گیشی ٍ تحَ الت احش هتمبثل احش اهَاد دسیب  10ؿىل 

(. ثٌبثشایي ًمل ٍ اًتمبل 10د غبلت ًیض دس ّویي ساػتب اػت)ؿىل غشثی اػت، رْت اهَا –غبلت هٌغمِ وِ ؿشلی 

ّب ثِ خظ ػبحلی هٌتمل ؿذُ اػت تحت تبحیش ایي اهَاد ثِ ػوت ؿشق ساًذُ ؿذُ ٍ هَرت وِ تَػظ سٍد خبًِ یسػَثبت

ًِ تٌْب دس  ثِ ػٌَاى ػَاهل عجیؼیًیض ػولىشد تىتًَیه ٍ تغییشات اللیوی دٍسُ ای ٍ فللی  ؿًَذ.تحَل خظ ػبحلی هی

ٍ ای ی هبػِّبّبیی ًظیش تپِاًذ ثلىِ دس هَسفَلَطی ػبحل ٍ ایزبد ثشرؼتگیتغییشات هؼیش ػفیذسٍد ًمؾ داؿتِ

 4ای ثِ ّبی هبػِاستفبع ثشخی تپِ .اًذّبی ػبحلی هَحش ثَدُّب ٍ تبالةثبتالق ّب،ایزبد گَدال ،ای ػبحلیًَاسّبی هبػِ

ّبی ػشی دسختبى رٌگلی پَؿؾ دسختی ثبلی هبًذُ اص رٌگل بق یهرَتبالة ثشی رٌَة هت 500دس فبكلِ  .سػذهتش هی

غشة ٍ سػَثبت رْت ٍصؽ ثبد اص ؿوبلٍ ای وِ تحت تبحیش اهَاد دسیببی هبػِّؿَد. صثبًِای سا یبدآٍس هیلذیوی رلگِ

ّبی ای ٍ تبالةّبی هبػِ(. تپ1387ِس، )ػشٍ سٍدخبًِ ػفیذ سٍد لشاس داؿتِ اػت ػبهل هْن ایزبد ایي تبالة ثَدُ اػت

تَاًذ ثِ ػٌَاى ثؼتشی ثبؿذ. ایي اساضی فمظ هیًبؿی اص احش هتمبثل سٍدخبًِ ٍ دسیب اص ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ تَػؼِ ؿْش هی

 د.ؿَّبی دٍم اػتفبدُ ثشای خبًِ
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 )وتبة گیالى(یبؿْشو دس هحذٍدُهتمبثل دسیب ٍ سٍدخبًِ ًیشٍی حش تغییشات هلت ػپیذ سٍد دس ا :01 کلؽ

 نتیجه گیزی 
رْبت اهىبًبت ٍ هحذٍدیت ّبی  ثبتَرِ ثِ پبساهتش ّبی هَسد ثشسػی ٍ تلفیك آى ثب ػبیش هغبلؼبت ٍ ًیض وبس ّبی هیذاًی،

. دس ؿوبل ؿْش ػوذُ تشیي ػبهل هحذٍدیت تَػؼِ پبسن هلی ثَربق دادُ ؿذُ اػتًـبى  11دس ؿىل تَػؼِ ویبؿْش 

ثبؿذ. هی ایي هحذٍدُدس آة صیشصهیٌی، ػؼتی ٍ ًبپبیذاسی خبن اص ػَاهل هحذٍدیت ػبخت ٍ ػبص اػت. ثبال ثَدى ػغح 

ای ثِ كَست ّبی هبػِدس حذ فبكل ػبخت ٍ ػبصّبی هتوشوض ؿْش تب پبسن هلی ثَربق تپِ الجتِ دس ؿوبل ؿْش

ّبی طئَهَسفَلَطیه ٍ گیظیایي هحذٍدُ اص ًظش ٍ .اًذپَؿؾ دادُ ؿذُّبی عجیؼی ٍ دػت وبؿت ٍ ثَتِ صاس رٌگل

ثشای تَػؼِ  هٌبػجیاص پتبًؼیل ّبی هٌغمِ هحذٍدیت ثؼیبس ووتشی داؿتِ ٍ ّبی صیش صهیٌی ًؼجت ثِ ػبیش ثخؾآة

اص  دّذ.ّب اٍلَیت هزوَس سا ًـبى هیاػت. ًتبیذ حبكل اص اهتیبصات دادُ ؿذُ دس پٌِْ ثٌذی ؿْش ٍ گشدؿگشی ثشخَسداس

ثب ثشای هىبى گضیٌی ثْتشیي هَلؼیت سا ایي اساضی دى اساضی ٍ ػذم ثْشُ ثشداسی صساػی، ای ثَثِ ػلت هبػِ عشفی

 دٍم داسًذ.ّبی خبًِتَػؼِ ٍ اّذاف ثشًبهِ سیضی گشدؿگشی، اٍلبت فشاػت 

 
 ( 1389)ًمـِ پبیِ ثشگشفتِ اص عشح ربهغ ثٌذس ویب ؿْش، ّبی هَسد ثشسػی ثب تَرِ ثِ پبساهتش شرْبت تَػؼِ ویبؿْ :00ؽکل 
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ػجَس سٍدخبًِ ػفیذسٍد اص ّوچٌیي اص ػَی ؿوبل ػشكِ تَػؼِ سا هحذٍد ٍ هـخق ًوَدُ اػت. دسیبی خضس 
تَػؼِ ثِ ػوت غشة سٍدخبًِ . ًوَدُ اػتسٍثشٍ  ی هـخقثب هحذٍدیتًیض ؿْش تَػؼِ ثِ ایي ػوت سا  هزذٍدُ غشثی

ّبی ؿْشی هٌؼزن ٍ عشاحیؿْش ػبصی  هالحظبت دس دػت سع ثش پبیِثِ ػلت ٍرَد اساضی صساػی ًیض ػفیذسٍد 

ّش چٌذ دس ایي ثش ًبهِ سیضی الصم اػت  .ای لبثل تَػؼِ هَسد ثشسػی وبسؿٌبػی لشاس گیشدتَاًذ ثِ ػٌَاى هحذٍدُهی

تبحیشات صیؼت هحیغی ٍ هخبعشات طئَهَسفَلَطیه ًبؿی اصػیل گیشی اساضی پیشاهَى ایي سٍدخبًِ تب هحذٍدُ پبسن 

ّبی ًتبیذ حبكل اص تلفیك ًمـِهتلل اػت.  ؿْش صیجبوٌبس ثِثٌذس ویبؿْش اص ػوت غشة لشاس گیشد. هذ ًظش  هلی ثَربق

تَػؼِ اص ًظش ادغبم ثبفت سٍػتبیی ثب ثبفت ؿْشی ٍ اص ثیي ّبی ػیبػی گَیبی آى ّؼتٌذ وِ وبسثشی اساضی ٍ هحذٍدُ

سٍػتبی اهیش ویبػش لشاس  ،ثٌذس ویبؿْش یؿشل خؾاص آًزب وِ دس ث. وٌذصیبدی ایزبد هیّبی صساػی هحذٍدیت سفتي صهیي

ّبی وـبٍسصی، ثبفت سٍػتبیی اهیش ویبػش ؿشق ػالٍُ ثش اص ثیي سفتي صهیي ػَی ثِؿْشی تَػؼِ گشفتِ اػت ثٌبثش ایي 

 . ؿْش هَسد هالحظِ لشاس گیشد ّبی رٌَثیثخؾتَػؼِ هغلَة ثِ اص ایي سٍ ثْتش اػت . ًیض آػیت پزیش خَاّذ ؿذ

 ثٌبثشآى اػت. تَػؼِ تؼییي ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ تَػؼِ ؿْش ػبحلی ویبؿْش ٍ تؼییي اهىبى ػٌزی وِ ّذف  اص آًزب
ثب تَرِ ثِ ّن رَاسی ثٌذس ویبؿْش ثب دسیبی خضس ٍ تبالة ثَربق اص عشف ؿوبل ٍ ػجَس سٍدخبًِ ػفیذسٍد اص داخل  ایي

ػغح ایؼتبثی دس ػوك ووی اص  ثَدُ ٍعَة هش یبسثؼ اساضیایي اػت وِ ؿْش ٍ ٍضؼیت خبف تَپَگشافی ػجت گشدیذُ 
پیَػتِ تحت تبحیش ًَػبًبت ٍ ّوَاسی آًْب هَرت ؿذُ اػت وِ . ثبال ثَدى ػغح آة صیشصهیٌی گیشدػغح صهیي لشاس

ّبی ثب ایي ٍرَد دس ػبل. گیشًذلشاس گیشًذ. ثٌبثش ایي دس اّذاف تَػؼِ رضء اساضی ثب هحذٍدیت صیبد لشاس هیػغح آة دسیب 

ّبی هَسد اؿبسُ دس ٍیظگی. دس ٍضغ هَرَد اساضی داسای اًذوبسثشی گشدؿگشی پیذا ًوَدُّیذسٍهَسفی  اخیش اساضی

لجل اص تَػؼِ ؿْشی ثشای تلشف سا ّبی صیؼت هحیغی  دیذگبُآًچِ هْن اػت  ی لشاس ًوی گیشًذ.ؿْش اٍلَیت تَػؼِ
ثبػج ّبی ػبحلی ٍ ًیض دیٌبهیه ثبد ٍ حشوبت آة دسیب ّب سٍدخبًِسػَة گزاسی . احش هتمبثل ثبیذ دس ًظش گشفتاساضی 

گؼتشؽ ؿْش سا ثِ ػوت ؿشق ثِ هَاصات خظ ػبحلی هحذٍد ّویي ػَاهل،  .ای ٍ تبالثْب ؿذُ اػتّبی هبػِتپِتـىیل 

دس پیچبى سٍدی ٍ ًبپبیذاسی ثؼتش الصم اػت  ّبیتوّب ٍ ًیض ٍرَد حشثب تَرِ ثِ تغییشات هؼیش سٍد خبًِ وٌذ.هی

سٍدخبًِ رْت تَػؼِ دس ًظش گشفتِ ؿَد. لیىي دس ایي ایوٌی دس حبؿیِ ّبی ٍ حشینهحذٍدُ  یؿْش تَػؼِهغبلؼبت 

تَاًذ ّبی هشغَة صساػی هیكَست اًزبم هغبلؼبت ربهغ ٍ ثب لحبػ ًوَدى ؿشایظ دیگش اص رولِ رلَگیشی اص تلشف صهیي

. حفؼ ثبفت سٍػتبیی اص ًمغِ ًظش تَسیؼن شداسی لشاس گیشدثب اًزبم ػولیبت تؼغیح، خـه ػبصی ٍ صّىـی هَسد ثْشُ ث

ؿَد. اص عشف دیگش حضَس ای داسد. لزا گؼتشؽ ؿْش ثِ ػوت سٍػتبی اهیشویبػش دس رْت ؿشق تَكیِ ًویاّویت ٍیظُ

ثب لحبػ وبس تَػؼِ هغلَة ثِ ػوت رٌَة ػبختِ اػت. ػش اًزبم وٌبس تَػؼِ ؿْش سا اص ػوت غشة هحذٍد  ؿْش صیجب

 .اػتلبثل ثشًبهِ سیضی ّبی هٌبػت ثِ هَسفَلَطی صهیي یثش
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