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 42 ..................................................... خزر درياي شرقي سواحل در گميشان تاالب لندفرم 11-6شكل

 34 .............................................. رودگرگان مصب جنوب در كناردريا لندفرم اي ماسه سواحل 13-6شكل

 33 ................................. گياهي پوشش با شده تثبيت گميشان تاالب مقابل سدي جزاير لندفرم 16-6شكل

 33 ....................................... گرگان خليج جنوبي و شرقي سواحل در كوچك هايخليج لندفرم 11-6شكل

 33 ................................................ گلستان استان شرقي شمال سواحل در ليجهنفت گلفشان 10-6شكل

 32 ............................. (3114،يانورديدر و بنادر سازمان) گلستان استان ساحلي هاي لندفرم نقشه 14-6شكل

 33 .............................................. گلستان استان يشرق سواحل در يچاپاقل يروستا بيتخر 10-6 شكل

 34 .............................................................. شانيگم تاالب شمال يمانداب عيوس ياراض 17-6 شكل

 33 ....................... خزر يايدر يجنوب يهاكرانه 1`0 و 13 ، 11 ييايجغراف يهاقطاع در يساحل يهارخمين 3-1 شكل

 33 ................................................................. گيالن استان ساحلي عمومي شيب درصد 6ـ 1 شكل

 32 ............................................. ليسار در گيالن  استان ساحل ترينشيب كم عمومي شيب   1-1 شكل

 32 ...................................................... سفيدرود دلتاي شرقي ساحل شيبپر عمومي شيب  0-1 شكل

 32 ........................ سفيدرود كهنه دلتاي دماغه در گيالن استان سواحل ترين شيب پر عمومي شيب  4-1 شكل
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 33 ............................................................... مازندران استان ساحلي عمومي شيب درصد 0ـ1 شكل

 34 ..................... چالوس رودخانه دلتاي دماغه در مازندران استان سواحل ترين شيب پر عمومي شيب 7ـ1 شكل

 34 .................... ميانكاله جزيرهشبه سواحل در مازندران استان سواحل ترينشيب كم عمومي شيب  1-1 شكل

 34 ................................................................ گلستان استان ساحلي عمومي شيب درصد 3-1 شكل

 34 ..........................رودگرگان دلتاي دماغه در گلستان استان سواحل ترين شيب پر عمومي شيب  31-1 شكل

 34 ................. گميشان تاالب شمالي سواحل در گلستان استان سواحل ترينشيبكم عمومي شيب  33-1 شكل

 24 ..... (3170 پردازان،سازه مشاور نيمهندس) انزليبندر در بشر ساخت سنگيتوده پيوستهريغ سواحل رده 3-0 شكل

 24 .. (3170 پردازان، سازه مشاور نيمهندس) انزلي بندر در بشر ساخت تتراپودهاي پيوستهريغ سواحل رده 4-2 شكل

 23 .. (3174 رو،ين و آب تحقيقات جهاد شركت) كياشهر منطقه در اي ماسه سواحل رسوبات يبنددانه يمنحن 1-0 شكل

 23 ................................................................... ركندهيام منطقه در يا ماسه سواحل رده 0-0 شكل

 23 ............................................................... انزلي كوليور منطقه در يا ماسه سواحل رده 4-0 شكل

 22 ....... (3174 رو،ين و آب تحقيقات جهاد شركت) اشهريك منطقه در يگل سواحل رده يبنددانه يمنحن 0-0 شكل

 22 .................................................................. سراخطبه در ريگ البيس يگل سواحل رده 7-0 شكل

 343 ......................................................... يانزل تاالب ييايدر اهانيگ يستيز سواحل رده 1-0 شكل

 343 ...................................... (3116 قدرتي،) دروديسف يدلتا در  پوش اهيگ يستيز سواحل رده 3-0 شكل

 343 ................................................. اشهريك تاالب سواحل در يبتن مستحكم سواحل رده  31-0 شكل

 342 ...................................................... انزلي بندر سواحل در يبتن مستحكم سواحل رده 33-0 شكل

 342 ................................... 3بخش متشكله، مواد براساس گيالن استان ساحلي نوار بندي پهنه 36-0شكل

 343 .................................. 6بخش متشكله، مواد براساس گيالن استان ساحلي نوار بندي پهنه 31-0 شكل

 344 .................................. 1بخش متشكله، مواد براساس گيالن استان ساحلي نوار بندي پهنه 30-0 شكل

 344 .................................. 0بخش متشكله، مواد براساس گيالن استان ساحلي نوار بندي پهنه 34-0 شكل

 343 .................................. 4بخش متشكله، مواد براساس گيالن استان ساحلي نوار بندي پهنه 30-0 شكل

 343 .................................. 0بخش متشكله، مواد براساس گيالن استان ساحلي نوار بنديپهنه 37-0 شكل

 334 (3173 رو،ين و آب تحقيقات جهاد شركت) بابلسر بندر در سنگي قطعات از متشكل بشر ساخت سواحل 31-0 شكل

 333(3107 خاك، مكانيك مشاور نيمهندس) رآباديام منطقه اي ماسه سواحل رده رسوبات يبند دانه يمنحن 33-0 شكل
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 333 ................................................................. رآباديام منطقه در اي ماسه سواحل رده 61-0 شكل

 333 ............................................................ گرگان خليج غرب در لندمارش سواحل رده 63-0 شكل

 334 (3173 رو،ين و آب تحقيقات جهاد شركت) بابلسر بندر در سنگي قطعات از متشكل بشر ساخت سواحل 66-0 شكل

 334 ................................ 3بخش متشكله، مواد براساس مازندران استان ساحلي نوار بندي پهنه 61-0 شكل

 333 ................................ 6بخش متشكله، مواد براساس مازندران استان ساحلي نوار بندي پهنه 60-0 شكل

 333 ................................ 1بخش متشكله، مواد براساس مازندران استان ساحلي نوار بندي پهنه 64-0 شكل

 334 .... (3116 رضا،بيغر و پوررحيمي) آشوراده جزيره شمال در ايماسه سواحل رده رسوبات بنديدانه 60-0شكل

 333 ............................................................. شانيگم تاالب يگليستيز ريغ سواحل رده 67-0 شكل

 333 .................................................. شانيگم شمال يرس/ يلتيس يستيز ريغ سواحل رده 61-0 شكل

 333 ..................... (3116، رضابيغر و پوررحيمي) سو قره دلتاي حاشيه گلي سواحلرده رسوبات بنديدانه 63-0 شكل

 333 ..... (3116، رضابيغر و پوررحيمي) گرگانرود دلتاي رسي و سيلتي سواحل رده رسوبات بندي دانه 11-0 شكل

 332 .......................................... تركمن بندر محدوده در سنگي توده بشر ساخت سواحل رده 13-0 شكل

 333 .................................................................... رودگرگان در مارش يستيز سواحل 16-0 شكل

 333 ........................................................ سو قره اطراف در پوش اهيگ يستيز سواحل رده 11-0شكل

 334 ..................................................... گز بندر در يبتن مستحكم بشر ساخت سواحل رده 10-0شكل

 334 ............................................................. شانيگم در يچوب بشر ساخت سواحل رده 14-0 شكل

 333 .......................................... متشكله مواد براساس گلستان استان ساحلي  نوار بندي پهنه 10-0 شكل

 322 ....................................................................... آستارا شهرستان در استيل درياچه 3-4 شكل

 323 ............................ جانياله كوه طانيش يمصنوع آبشار و( چپ سمت) سياهكل لونك آبشار 6-4 شكل

 324 ............................................................................ كياشهر در خزر درياي ساحل 1-4 شكل

 324 ............................................................................................... انزلي تاالب 0-4 شكل

 323 ................................................. انزلي تاالب 6111 سال  Landsat اي ماهواره تصوير 4-4 شكل

 323 .......................................................................................... كاليهامير تاالب 0-4 شكل

 322 .................................................................................. آستارا آباد عباس تاالب 7-4 شكل

 334 ................................................................................. لنگرود در چمخاله تاالب 1-4 شكل
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 334 ....................................... گردشگري و دامپروري كشاورزي، هاي قابليت با سفيدرود دلتاي  3-4شكل

 333 ...... (3171 سازه، دريا مشاور نيمهندس) آستارا منطقه در هادامنه هايناپايداري از ناشي مشكالت 31-4 شكل

 332(3171 پردازي، سازه مشاور نيمهندس) ساحلي نوسانات اثر بر كياشهر بندر بتني هايبلوك شكستگي 33-4شكل

 344 ........................................................................................... دوهزار رودخانه 36-4شكل

 343 .......................................................................................... هزارسه رودخانه 31-4شكل

 343 ............................................................ اسكآب آبگرم چشمه هايتراورتن از نمايي 30-4شكل

 343 ............................................................................ جواهرده منطقه در آبشار كي 34-4شكل

 343 ........................................................................................... ولشت اچهيدر 30-4 شكل

 343 ..................................................................................... آلماگل تاالب منظره 37-4شكل

 343 .................................. يالديم 6111 سال شانيگم تاالب از Landsat ياماهواره ريتصو 31-4شكل

 332 ............................................................................................. كبودال آبشار 33-4شكل

 333 ........................................................................................... كوهباران آبشار 61-4شكل

 333 ................................................................................................. لوه آبشار 63-4شكل

 334 .......................................................................................... نفتيلجه گلفشان 66-4شكل

  
 
 

 فهرست جداول

 23 ....................... است شده بررسي مورد ساحلي نوار متشكله مواد آنها در كه يهاگزارش فهرست 3-0جدول

 22 ....................................... النيگ استان سواحل در( 3330) اونز يبند طبقه از موجود يها رده 6-0جدول

 342 ................................. مازندران استان سواحل در( 3330) اونز يبند طبقه از موجود يها رده 1-0 جدول

 332 .................................. گلستان استان سواحل در( 3330) اونز يبند طبقه از موجود يها رده 0-0 جدول

 333 ....................................................................... گيالن استان هاي كوه مشخصات 3-4 جدول
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 ديباچه
 نيز امروزي بشر و بوده انسان براي ها گاه سكونت ترين ابجذّ قطع طور به تاريخ، گذر در سواحل
 مدّنظر سكونت براي پرجاذبه منطقة يك عنوان به را ساحلي مناطق همواره خود نياكان از تبعيت به

 ميليارد 7/1 با برابر)جهان مردم دوسوم حدود ميالدي6111 سال پايان در اي كه گونه به است؛ داشته
 .كردند مي زندگي دريا از كيلومتري 01 حاشيه در( نفر

 براي هايي ظرفيت كننده فراهم طول، كيلومتر 4111 به قريب با ايران اسالمي جمهوري سواحل       
 مناطق ژئوپولتيك تموقعيّ كه است حالي در اين .هستند اجتماعي و اقتصادي توسعه ريزي برنامه
 و محيطي زيست شرايط بودن ناهمگون و سو يك از جنوب و شمال در كشور دريايي و ساحلي
 با مناطق اين در را توسعه برنامه گونه هر قتحقّ ديگر، سوي از كشور سواحل طبيعي جغرافياي
 بر يكپارچه مديريت نبود سبب به امروزه كه هايي چالش از رفت برون. است ساخته همراه پيچيدگي
 شناخت با تنها و است فرابخشي و اي رشته بين ريزي برنامه نيازمند انداخته، سايه كشور ساحلي مناطق
 توسعه اصول و سرزمين آمايش منطق اساس بر ريزي برنامه و سواحل به مبتال اساسي مشكالت
 .آمد فائق كشور ساحلي مناطق مشكالت بر توان مي پايدار
 و سوم برنامه نقل و حمل فصل از 01 شماره اجرايي راهكار قوانين جمله از ملي الزامات دنبال به       
 جمله از المللي بين هاي توصيه و كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه 01 ماده
 و بنادر سازمان قانوني الزامات و سو يك از زمين كنفرانس 63 كار دستور سند هفدهم فصل

 بر نظارت حقّ با دريايي و ساحلي تأسيسات و ها سازه سيستأ و ساخت اجازه بر مبني دريانوردي
 طرح هتهيّ سواحل، از پايدار برداري بهره جهت باالدستي طرحي هتهيّ لزوم آن متعاقب و برداري بهره

 و بنادر سازمان بنادر و سواحل مهندسي كل اداره كار دستور در كشور ساحلي مناطق يكپارچه مديريت
 گرديد، تدوين مرحله سه در و آغاز 3116 سال از كه مطالعات اين نهايي نتايج. گرفت قرار دريانوردي

 شماره ابالغية طي معماري، و شهرسازي عالي شوراي در آن استصوابيه مراحل طي از پس
 شوراي دبير و شهرسازي و راه وزير وقت معاون سوي از صادره 10/10/33 خمورّ 33/111/10036
 .گرديد ابالغ ساحلي هاي استان استانداران به اجرا جهت كشور معماري و شهرسازي عالي
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 جمله از خشكي و دريا متقابل تأثيرات اثر در ساحلي مناطق پذيري آسيب ميزان و ها محدوديت       
 قرار تأثير تحت را مديريتي و استراتژيك هاي گيري تصميم اساس و كليات تواند مي كه است عواملي
 اصول با منطبق اگر مربوطه هاي دستورالعمل تدوين و مديران گيري تصميم كه است بديهي. دهد
 پيشرفت و ارتقا در صحيح راهبردي به تواند نمي نباشد، ساحلي منطقه طبيعت هاي ويژگي و حاكم
 .گردد منجر ساحلي منطقه
 ارزشمند نتايج و دستاوردها انتشار به اقدام خود رسالت بر تأكيد با دريانوردي و بنادر سازمان       

 دانشجويان و پژوهشگران استفاده جهت( ICZM)مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور
 با ساحلي مديريت در ژئومورفولوژيك و شناختي زمين مطالعات حاضر، مجموعه در كه است نموده
 ساحلي ناحيه رد ها آن آينده و حال گذشته، در زمين بيروني و دروني فرآيندهاي روند نماياندن هدف
 را تغييرات بيني پيش امكان گذشته، در ها فعاليت روند حال عين در و گرفته قرار بررسي و بحث مورد
 .است ساخته فراهم آينده در

دانم مراتب سپاس و قدرداني خود را از كليه عوامل اجرايي اين مطالعات و تمامي  الزم مي       
اند، به ويژه شوراي عالي شهرسازي و معماري وزارت  داشته كساني كه در اين زمينه همكاري مؤثّري

كننده در طرح مديريت يكپارچه  ها و نهادهاي كشوري و لشكري مشاركت راه و شهرسازي، سازمان
مناطق ساحلي كشور، اعضاي محترم كميته راهبري طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور، 

دكتر محمدرضا  انيو آقا 3پور قاي دكتر محسن سلطانخصوص آ دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به
اند و آقاي  كه مسئوليت تدوين كتاب حاضر را بر عهده داشته 1يمعصوم درضايو دكتر حم 6رضا بيغر

جهت بررسي علمي كتاب و مديران و كارشناسان سازمان بنادر و دريانوردي،  0شايان سياوشدكتر 
ها مختاري و  اله رضازاده و خانم الهيار، مهندس آيتمهندس عليرضا كبريايي، مهندس محمدرضا 

 .حقيقت ابراز نمايم
 

 دريانوردی و بنادر سازمان

 

 

 

                                                 
 .دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی 1
 .ها و سواحل، پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری کشور استاديار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی رودخانه 2
 .شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس زمیناستاديار و عضو هیأت علمی گروه  3

 .گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس -استاديار ژئومورفولوژی4 
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 گفتار پیش
 و ساحلي مناطق در گيري تصميم فرايند سازي يكپارچه در عمل، ساحلي، مناطق يكپارچه مديريت
 منابع از استفاده و برداري بهره در توازن و سازگاري منظور به مرتبط، هاي بخش همه دادن دخالت
 از حاصل منافع ميان توازن ايجاد بلندمدت، در ساحلي، مناطق يكپارچه مديريت هدف. است ساحلي
 رسانيدن حدّاقل به سواحل، بازسازي و نگهداري حفاظت، سواحل، از انسان استفاده و اقتصادي توسعه
 سواحل از همگاني گيريِ بهره و دسترسي بر مترتّب منافع كسب و سواحل در مالي و جاني خسارات
 ملي سطوح در دولتي مختلف ادارات و ها سازمان همكاري و هماهنگي نيازمند خود، نوبه به اين. است
 .هستند سواحل درخصوص هايي مسئوليت و وظايف داراي كه است اي منطقه و

 :است شده تهيه زير اهداف با كشور، ساحلي مناطق يكپارچه مديريت طرح رو، اين از       
 محيطي يابي ظرفيت با ساحلي مناطق از چندگانه هاي استفاده در پايدار توسعه به دستيابي*        
 ساحلي؛ مناطق
 توسعه شكل ترين مناسب معرفي با نيافته توسعه مناطق در محروميت رفع و فقرزدايي*        

 اجتماعي؛ و اقتصادي
 ساكنان و ساحلي مناطق پذيري آسيب كاهش و ساحلي مناطق شكننده محيط زيست حفظ*        
 مصنوعي؛ و طبيعي خطرات به نسبت آن

 ها؛ فعاليت تداخل رفع و كاهش به منظور سواحل با مرتبط هاي دستگاه هماهنگي طرح تهيه*        
 ساحلي؛ مناطق از مديريت و استفاده براي قانوني پشتوانه تقويت*        
 كشور؛ ساحلي مناطق در غيرعامل پدافند براي بسترسازي*        
 ساحلي؛ مناطق از مراقبت و برداري بهره در مردمي مشاركت جلب سنجي امكان*        
 فرايندهاي براي سازي تصميم در تسهيل منظور به ساحلي مناطق از اطالعات پايگاه هتهيّ*        
 .كشور ساحلي مناطق در توسعه
 :است شده انجام مرحله سه در ايران ساحلي مناطق يكپارچه مديريت مطالعات       
 بهار از و گرفت صورت پايه مطالعات انجام و مطالعات اجراي شناسي روش اول، مرحله ـ در3       
 .يافت خاتمه 3110 پاييز در و آغاز 3116
 .انجاميد به طول 3117 سال پاييز تا 3110 پاييز از محور دستاورد رويكردي با دوم، ـ مرحله6       
 تا و آغاز 3117 سال زمستان از گذشته، مراحل در مطالعات نتايج تلفيق هدف با سوم ـ مرحله1       
 طرح مطالعات برآيند» عنوان با مرحله اين گزارش. انجاميد طول به 3111 سال تابستان اوايل

 عالي شوراي از مصوبه اخذ با 4/7/13 تاريخ در و شد عرضه «كشور ساحلي مناطق يكپارچه مديريت
 .پذيرفت پايان ايران شهرسازي و معماري
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به  .است شده ارائه مختلفي و حجيم هاي گزارش صورت به مطالعات، اين از آمده دست به نتايج       
 و مطالعات شناسي روش و نحوه از كشور علمي و مهندسي جامعه تر بهينه استفاده و آشنايي منظور
 اين گرفت تصميم دريانوردي، و بنادر سازمان بنادر و سواحل مهندسي كل اداره حاصله، نتايج
 .نمايد منتشر و كرده خالصه ادغام، را ها گزارش
 نوار مديريت مطالعات ساحلي، مناطق يكپارچه مديريت مطالعات در مهم مباحث از جمله       
 تحقق منظور به و جهت همين به .شود مي تشكيل مختلفي هاي بخش از نيز خود كه است ساحلي
 جنوبي سواحل شناسي ريخت زمين مطالعات از حاصل نتايج و روش ارائه براي كتابي هتهيّ فوق، تصميم
 تهران دانشگاه آب موسسه كارشناسان تهمّ به كه با حاضر كتاب. گرفت قرار كار دستور در كشور
 كشور جنوبي سواحل شناسي ريخت زمين مسائل به مربوط مطالب از اي خالصه شده، تنظيم و هتهيّ
 شده ارائه زير عناوين با «ساحلي مناطق يكپارچه مديريت مطالعات گزارش» جلد شش در كه بوده

 بندي پهنه و مطالعه: ج ساحلي؛ مناطق ژئومورفولوژي: بساحلي؛  مناطق عمومي شيب: الف :است

 سواحل برداري بهره هاي قابليت و ها محدوديت بررسي: دمتشكله؛  مواد اساس بر كشور ساحلي نوار

 و موجود مشكالت و مسائل بررسي: ه ژئومورفولوژيك؛ و شناسي زمين هاي ويژگي به با توجه

 واجد مناطق فيمعرّ: و ژئومورفولوژيك؛ و شناسي زمين هاي ويژگي از ناشي آينده مسائل بيني پيش

 .ژئومورفولوژي و شناسي زمين هاي جذّابيت
 تحقيقات جهاد شركت مطالعاتي گروه توسط اي مشاوره خدمات قرارداد اساس بر ها گزارش اين       
 شده منتشر دريانوردي و بنادر سازمان توسّط و تهيه كانادا Baird شركت همكاري با و انرژي و آب
 .است
 

 و تجهیزتوسعه  تمعاون
 1313پايیز 
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 کلیات: لفصل اوّ

 در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی  ژئومورفولوژیجايگاه 

ها و اعمال  ريزي پايه، اساس برخي از برنامه اطالعاتبه عنوان يكي از  ،مناطق ساحلي ژئومورفولوژي
ريزي اساساً به توسعه فيزيكي و استفاده  برنامه. شود هاي مديريت مناطق ساحلي محسوب مي سياست

و ساير علوم زمين  ژئومورفولوژيبنابراين بديهي است كه اطالعات مربوط به . شود مياز زمين مربوط 
و هم در ارزيـابي تقاضـاهاي    ،ريزي برنامههاي  ها و سياست تواند عنصر مهمي هم در تنظيم طرح مي

ايفـا  هاي مديريت خط سـاحل   در انجام طرحتواند  مي ژئومورفولوژياصوالً نقشي كه . خصوصي باشد
يـك   ژئومورفولـوژيكي يا به تعبيـري اشـكال    ،فيزيكيهاي  ويژگي. ، بايد مشخص و آشكار باشدكند
كه آن مواد را در عصر حاضـر و در   بستگي دارد يندهايياتا حد زيادي به تركيب مواد آن و فر ،ناحيه

در بررسي موضـوعات   ژئومورفولوژياستفاده از اطالعات  ،اينوجود با  .اند شكل دادهدوره تكامل آنها 
اندازهاي طبيعـي و توپـوگرافيكي، بـيش از آنكـه صـريح و       از چشم حفاظت مانند ،مفروض و معلومي

 يهـا  لنـدفرم  گيـري  شـكل يندهاي مـؤثر در  الذا فر. بوده استمد نظر تلويحي و ضمني  ،روشن باشد
شناسائي،  ،بنابراين. توسعه مناطق ساحلي، به درستي بررسي نشده استدر  آنهاساحلي و تأثير متقابل 

آنها و نقش اين  گيري شكليندهاي مؤثر در اساحلي كشور، بررسي فر يها لندفرم بندي پهنهمطالعه و 
بـه عنـوان هـدف مطالعـات      ،و توجه به پراكنش و درصد گسترش آنها در منطقـه سـاحلي   ها لندفرم

 (SMP) 6مديريت خط ساحل پروژه ژئومورفولوژيو  (ICZM) 3ساحليمديريت يكپارچه مناطق 
 . (3117سازمان بنادر و دريانوردي كشور، ) تعريف شده است
شامل تجزيـه و تحليـل وضـع موجـود منـاطق سـاحلي از ديـدگاه        ، SMPپروژه در  ژئومورفولوژي

به دو دسته اشـكال حاصـل از    يساحل ژئومورفولوژيكياشكال  .شناسي و عوامل موثر مي باشد شكل
 شياز فرسـا  يو اشـكال ناشـ   ،...(و يسـاحل اي  ماسـه  يدلتاها، خورها، تومبولو، تپه هـا ) يرسوبگذار

. هسـتند  يبنـد  ميقابل تقس...( شده توسط امواج و دهيبر هاي پهنه ،ييايدر شدودك ،ييايدر يغارها)
و  يمـ يو اقل يكيناميدروديـ ه ،يشناسـ  نيشـامل عوامـل زمـ    ،اشكال نيا شيدايموثر در پ يندهايفرا

غالـب  . دست خواهـد آمـد  ه اثر و تعامل آنها ب زانيو نقش و م شده يبررس، زاد  انسانباالخره عوامل 
ـ نظ ،حاصل تعامـل چنـد عامـل    ژئومورفولوژيكياشكال  امـواج و   ،يشناسـ  نيزمـ  نياديـ عوامـل بن  ري
ـ پد رينظ ،يمياقل طيشرا يو وقوع برخ ييايدرهاي  جريان در سـواحل شـرق كشـور و     1مونسـون  دهي

 . است يعيعوامل طب ميرژ رييها در تغ دخالت انسان

                                                 
1- ICZM 

2- SMP 

3- Monsoon 
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 سـاحلي هاي  ستانابه تفكيك  ،منطقه ساحلي كشور يها لندفرمتحليل وضعيت  حاصل ،حاضر كتاب
ينـدهاي مـؤثر در   اسـاحلي و بررسـي و ارائـه فر    هـاي  اسـتان  لنـدفرم  هـاي  نقشـه  ، تهيه درياي خزر
 .دريايي استعمق  كمو دشت و زير واحد  ماهور تپهواحدهاي كوهستان،  يها لندفرم گيري شكل

  کتاب های مختلف معرفی بخش

است كه تنوع بسيار چشمگيري نسبت به شرايط مشابه درون ي از جمله مباحث ،ساحلي ژئومورفولوژي
و اقليمي در شناختي، هيدرولوژيكي، هيدروديناميكي  يندهاي مختلف زميناعامل فرت. ها دارد خشكي

هاي مختلف در  و تمركز جمعيت در مناطق ساحلي و كاربري ،محل تالقي دريا و خشكي از يك سو
داشته اي  ساحلي پويايي و دگرشكلي پيوسته يها لندفرمورده است كه آقرن اخير، شرايطي را پديد 

ساحلي  يها لندفرم. قابل توجه استنيز معرفي شده در اين كتاب  يها لندفرمتنوع  ،رو از اين. باشند
كم  هاي سنگي در نوار ساحلي و تاًثير دليل عدم وجود بيرون زدگيه ب ،جنوبي درياي خزر هاي كرانه
مشاهده شده  يها لندفرموضوح  هب ،اين كتاب. اي هستند شناختي، داراي شرايط ويژه ي زمينها دهپدي

ناشي  يها لندفرم ،گروه نخست .كند ميدر منطقه ساحلي درياي خزر را در سه گروه مشخص معرفي 
ناشي  يها لندفرمو گروه سوم  ،گذاري يند رسوباناشي از فر يها لندفرمگروه دوم  ،يند فرسايشااز فر

از نظر  ز،ني ها لندفرممجموعه اين . اند را شكل داده 3ها ماندآب كه هستند از وقوع نوسانات تراز دريا
 .ها گسترش دارند ماهوري و دشت كوهستاني، تپه هاي عرصهجايگاه توپوگرافيكي در 

در مديريت يكپارچه مناطق  ژئومورفولوژيعالوه بر كليات متناظر بر جايگاه مباحث  ،در اين كتاب
كيلومتري از خط ساحل به تفصيل ارائه  61منطقه ساحلي درياي خزر در بازه  ژئومورفولوژيساحلي، 
ساحلي، تعامل آنان با يكديگر و عوامل موثر در  ياه لندفرمپراكنش سطحي  ؛ همچنينشده است

 . بندي كلي آنها تشريح شده است رده ،و در نهايت ،پيدايش و تغيير شكل آنها
خزر  جنوبي درياي هاي كرانهمهمي است كه در طول  عواملاز ديگر  ،شيب عمومي در منطقه ساحلي

به فواصل از سطح دريا متر  61تا عمق )رخ ساحلي  نيمها  ده. بررسي و جزئيات آن تشريح شده است
. اند تشريح كردهبستر در منطقه ساحلي مورد مطالعه را  شناسي ريختوضعيت  ،(كيلومتر 4تا  1نسبي 

مورد توجه محققين علوم دريايي و بخصوص در مطالعات  ،اطالعات ارزشمند ارائه شده در اين كتاب
 .بگيردقرار  ،هيدروديناميك سواحل و ژئوتكنيك و مهندسي سواحل

شكل  يها لندفرم بنابراين،. است زاد انساننوار ساحلي محل تعامل پيوسته عوامل مختلف محيطي و 
در شكل ظاهري و رخنمون  ،ها لندفرممواد متشكله اين  ؛شوند مياز مواد مختلفي تشكيل  ،گرفته

 ،براي نخستين بار در كشور ،لذا در اين كتاب ؛كننده دارد نقش تعيين ،سطحي منطقه ساحلي

                                                 
3- Wetlands 
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بر اساس  ،بندي ارائه شده رده. ارائه شده استتهيه و  ،نوار ساحلي بر اساس مواد متشكله بندي پهنه
 هاي كرانهيافته در  رخنمون يها لندفرمبا  ،هاي مختلف بندي بوده كه در بين رده (3330) اونز روش

ها در طول منطقه مورد  بندي پهنهنقشه  ضمناً ؛جنوبي درياي خزر همخواني بيشتري داشته است
 .ارائه شده است ،مطالعه
 ،همچون ديگر عوارض جغرافيايي از ديدگاه مديريت يكپارچه منطقه ساحلي ،ساحلي يها لندفرم
مبناي تشريح هرچه  ،ضرورت بررسي اين مهم ؛ها و تهديدهايي هستند ها، فرصت آورنده جذابيت پديد

هاي  جذابيت. در اين كتاب بوده است ،مستندات تصويريبا هاي ظاهري همراه  بيشتر جذابيت
 هاي جنوبي  كرانهتا خط ساحلي در طول  ،ها و خليج ها تاالبها،  بشارها، چشمهآها، غارها،  كوهستان
 . شده است ارائه، در اين كتاب (هستند كه بسيار چشمگير و متنوع)درياي خزر 

ها و  ريزي صحيح و دقيق برپايه امكانات و قابليت ساحلي مستلزم برنامهمديريت يكپارچه مناطق 
ها و  اهم قابليت ،بنابراين ، است؛تهديداتي است كه از ناحيه منابع طبيعي و محيطي متوجه كاربران

نقش ريزي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي  توانند در برنامه ميي ساحلي ها لندفرمهايي كه  محدوديت
 . در اين كتاب ارائه شده است ،دداشته باشن

 ژئومورفولوژيكیهای  ها و اطالعات مورد استفاده در بررسی ويژگی داده

و  ها نقشههايي كه شرح آنها رفت، براساس مجموعه اطالعات موجود و  با بخشحاضر كتاب 
هاي  هيكي از جنب. اطالعات توليد شده، گزارشات و مستندات موجود كشور تهيه و تاٌليف شده است

با مديريت يكپارچه  ،منطقه مورد پژوهش ژئومورفولوژيهاي  نوآورانه اين كتاب، ارائه ارتباط ويژگي
 .است عملي شدهنخستين بار در كشور اين مهم كه  باشد ميمناطق ساحلي 

 3114شناسي تشريح شده است كه در سال  زمين ريخت 3:61111هاي  بر اساس نقشه ،ها ويژگياين 
هاي  اي از ويژگي بخش عمده ،ها اين نقشه. توسط سازمان بنادر و دريانوري كشور تهيه شده بودند

قابل  ،تفكيك شده لندفرممنطقه مورد بررسي را به نمايش گذاشته و از لحاظ تعداد  ژئومورفولوژي
از مستندات و شناسايي  ،در تشريح وضعيت موجود ،كتاب گاننگارند ،اينوجود با . هستندتوجه 

 .ندا وضعيت سواحل ديگر منابع نيز بهره برده
نگاري سازمان  آب 3:311111 هاي نقشههاي ساحلي جنوب درياي خزر بر اساس  شيب عمومي كرانه

دست آمده ه وضعيت شيب ب ،ترتيب  بدين ؛نقشه برداري كشور مورد تدقيق و بررسي قرار گرفته است
ياد شده،  هاي نقشهعالوه بر . پايه بوده است هاي نقشهدقت آنها مطابق دقت سواحل و هاي  رخ در نيم
 ،ها رخ در برخي نيم 3:411و  3:3111با مقياس  بازرگانيمطالعات موردي بنادر صيادي و  هاي نقشهاز 

 . استفاده شده است
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شده توسط  توليد هاي نقشه از جمله ،از نظر نوع مواد متشكله ،نوار ساحلي جنوبي درياي خزر بندي پهنه
متر و  0با قدرت تفكيك  6111سال   IRS اي نگارندگان كتاب است كه با استفاده از تصاوير ماهواره

تفكيك هرچه بهتر  براي ،از عوارض سطحي 3با تركيب رنگي واقعي ،اي كمكي ديگر تصاوير ماهواره
گزارش ژئوتكنيك منتشر شده  ها دهاي يادشده، از  عالوه بر تصاوير ماهواره. است شدهآنها انجام 
و موسسات پژوهشي و مستندات تصويري دردسترس  ،بنادر و دريانوردي و سازمان شيالتتوسط  
 . تدقيق نوع مواد متشكله سواحل استفاده شده است براي

رتفاعات تا عمق ا ،درياي خزر هاي جنوبي  كرانه يها لندفرمهاي  بخش عمده گستره و نوع جذابيت
 ؛اقتباس شده است 6هاي ملي علوم زمين كشور در اين كتاب، از پايگاه دادهارائه شده  و آنها اطراف

ها  قابليت. در تشريح آنها بهره برده شده استمرتبط هاي  از مستندات تصويري گزارش عالوه براين،
هاي  قسمت ،منطقه مورد بررسي SMPو ICZMحث در مباي ساحلي ها لندفرمهاي  و محدوديت

و با ديگر عوارض سطحي  ،تحليلي هستند كه با توجه به شرايط پراكنش و اندركنش بين آنها
 . اند شدهارائه  ،حاضرزاد  انسان

 ترتیب ارائه مباحث در کتاب

 :اند شدهكه به ترتيب زير ارائه  استو منابع اين كتاب شامل پيشگفتار و پنج فصل 
 ؛كليات: 3صل ف

 ؛درياي خزرهاي جنوبي  كرانه ژئومورفولوژي: 6فصل 
 ؛درياي خزرهاي جنوبي  كرانه شيب عمومي: 1فصل 
 ؛درياي خزر بر اساس مواد متشكلههاي جنوبي  كرانه بندي پهنه: 0فصل 
 ؛درياي خزرجنوبي هاي  ي كرانهها لندفرمهاي  ها و محدوديت ها، قابليت جذابيت: 4فصل 
 منابع
 

  

                                                 
1- True Color 
2- NGDIR 
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 :مفصل دو

 ژئومورفولوژي 

 مناطق ساحلي  
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  مناطق ساحلی ژئومورفولوژی :مدوّفصل 

 کلیات

ساحلي بوده است و  مناطق از ديرباز مورد توجه محققين و پژوهشگران ،مناطق ساحلي ژئومورفولوژي
. انـد  داشـته كمتر به اين مهم توجه  ،هاي عمراني برخي از كارفرمايان و مديران متولي مطالعات پروژه

در حاشـيه   ژئومورفولوژيهاي  با اهداف خاص بوده و بررسيعمدتاً  ،پايه پروژه هاي عمرانيمطالعات 
 مناطق  گيري شكلكليات و شرايط متناظر با  ژئومورفولوژيمطالعات سابقه . آنها صورت پذيرفته است

 ي، مبـان (3113مخـدوم ، ) نيسـرزم  شيكتابهاي شالوده آمـا بوده كه از آن جمله مي توان به ساحلي 
، (3116 ،يرجائ) ستيز طيو مح نيسرزم شيدر آما يمرفولوژ ، كاربرد ژئو(3140، ويدر) يمرفولوژ ژئو

 رانيا ي، ژئومُرفولوژ(3174رامشت، ) يو اقتصاد يا منطقه –يمل يزير در برنامه يمرفولوژ كاربرد ژئو
، (3111 ،يكرمـ ) راني، سواحل ا(3116عالئي طالقاني، ) رانياشناسي   ريخت زمين، (3111زمرديان، )

 ،(6111بـرد،  )ژئومرفولـوژي سـاحلي    ،(3171معتمد و مقيمـي،  ) يزير در برنامه يمرفولوژ                              كاربرد ژئو
 برايهاي متعددي نيز  گزارش. اشاره كرد( 3330) نگيدي، و ر(3347)، لئوپولد (3170) يحرم يموسو
در آنها به وضعيت مناطق يا مناطق ساحلي كشور انجام شده است كه  هاي ويژگيو  ها لندفرمبررسي 

شــرايط  ، بــهپرداختــه شــده و يــا در كنــار موضــوعات اصــلي كيژئومورفولــوژيســاحلي از ديــدگاه 
،  (3110) و همكاران رضا بيها مي توان به غر گزارشاين از جمله . نيز اشاره شده است كژئومورفولوژي

 هـاي  نقشه و ( 3114)رضا و همكاران  غريب، (3114)رضا  سوزنگر و غريب  ،(3114)سوزنگر و كرمي 
 و همكـاران  ، چوپـاني (3116) رضا و غريب ، قدرتي(3114راني، سازمان بنادر و كشتي)ساحلي  لندفرم

مستندات تصويري  اطالعات،  هدر اين كتاب سعي شد. اشاره كرد( 3111) و همكاران ، مفيدي(3110)
پايه  هاي نقشه؛ همچنين وداز منابع موجود و در دسترس گردآوري ش ،ساحلي يها لندفرم هاي نقشه و 

 يهـا  لندفرمآماده سازي و مساحت و درصد گسترش  ،درياي خزراستان ساحلي  1و اوليه به تفكيك 
 يهـا  لندفرم وضعيت موجودبندي  دسته ،در گام نخست به همين منظور، ؛است ارائه شده آنها ساحلي

ضمن اينكـه   ؛است صورت گرفتهماهور و دشت  تپه  بر اساس سه واحد كوهستان،ساحلي درياي خزر 
و  قرار گفته در آنبر اساس موقعيت جغرافيايي، نوع محيط رسوبي  ،ها لندفرم تحليل و تفسير پراكنش

 .تشريح شده استيندهاي سازنده يا مخرب افر
سـاحلي   لنـدفرم پايـه  در نقشـه  كه ، ي ساحليها لندفرمتفكيك و مباني تعاريف  ،اين قسمت در

ي ها نقشهمبناي تهيه . شده است فهرست ترسيم گشته،( 3114، رانيكشتيسازمان بنادر و )كشور 
 ارائـه بنـدي   دسـته 3-3 در جدولفهرست آنها كه ساحلي بوده  لندفرم 11ساحلي  ژئومورفولوژي
 .شده است
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 ساحلی  ژئومورفولوژی یها لندفرمو  واحدها 1-1جدول

 ژئومورفولوژیواحد  معادل انگلیسی ژئومورفولوژی لندفرم رديف

 Mountains (کوهستان)ارتفاعات  3

 کوهستان

 Salt Dome گنبد نمكی 6

 Head Land دماغه 1

 Raised Beach سواحل باالآمده 0

 Cliff صخره يا پرتگاه 4

 Alluvial Fan افكنه مخروط 0

 ماهور تپه
 Sea Fan افكنه دريايی مخروط 7

 Bad Land هزار دره 1

 Pediments سر کوهرفتی دشت  3

 Sand Dune تلماسه 31

 دشت

 
 
 

 River Channel بستر و کانال رودخانه 33

 River Terrace تراس رودخانه  36

 Ox Bow پیچانرود رهاشده 31

 Flood Plain دشت سیالب  30

 Costal Plain جلگه ساحلی 34

 Delta Plain دشت دلتايی 30

 Mud Flat پهنه گلی 37

 Estuary مصب 31

 Creek خور 33

 Lagoon کوالب 61

 Tidal Flat جزرومدی پهنه 63

 Beach دريا کنار 66

 عمق دريايی کم

 Spit رسوبی زبانه 61

 Bar بندآب 60

 Tombolo تومبولو 64

 Barrier Island جزاير سدی 60

 Island جزيره 67

 Bay خلیج کوچک ساحلی 61

 Cove پناهگاه ساحلی 63

  Built Area مناطق مسكونی 11
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 (کوهستان)ارتفاعات  لندفرم

سـنگي اعـم از متـراكم تـا      هـاي  رخنمـون متشكل از  ،ساحلي لندفرم هاي نقشهكوهستان در  لندفرم
اين . اند گرفتهباال قرار  هدرصد ب 61طبقات شيب بيش از  در پراكنده با حداقل پوشش خاك است كه

بوده كه بـه صـورت ارتفاعـات     شناسي منطقه ساحلي كشور منطبق بر سازندهاي سخت زمين لندفرم
بيشـتر بـه شـكل     هـا  لندفرمر اين ها د هشبكه آبراه. اند يافتهو قلل رخنمون  ها تاقديسدر  نيكوهستا

 . شاخه درختي هستند

 گنبد نمكی

هـاي زمـين    از پديـده  لنـدفرم اين . استگنبد نمكي  لندفرمواحد كوهستان  يها لندفرمديگر از  يكي
اخـتالف چگـالي آن بـا     بـه علـت  هاي نمك  اثر باالآمدگي توده بركه رود  ميشمار  بهشناسي خاص 

حاصـل صـعود   . آينـد  هاي نمكي بوجود مي تكتونيكي در اليه هاي فعاليتو يا  ،طبقات سنگ پوشش
ـ برخـي گنبـدها   . گنبدي شـكل اسـت    لندفرمهاي نمك و گچ  توده تـوان كشسـاني   ر اثـر اخـتالف   ب
. دهنـد  دچار فرسايش شده و شكل گنبدي خـود را ازدسـت مـي    ،هاي پوششي و سنگ شناسي سنگ
 .استشاخه درختي اي  اندازهصورت شعاعي و تا  بهعمدتاً  لندفرمدر اين  ها آبراههشبكه 

 ها دماغه

كوهستاني مناطق ساحلي كشور محسوب مي شوند كه عمدتاً در بـين   يها لندفرمها بخشي از  دماغه
رخنمون خاصي نداشـته و   ،در مناطق ساحلي درياي خزر دماغه. اند شدهو خورها تشكيل  ها خليجآنها 

 هـا  لنـدفرم بيشـتر ايـن   . اسـت هرمزگان و سيستان و بلوچستان  هاي استانبيشترين رخنمون آنها در 
 . اي پر شيب تا عمودي هستند داراي دامنه

 سواحل باالآمده

ايـن  . انـد  شـده سـخت   اي انـدازه كواترنري بوده كه تـا   شناسي چينهباالآمده بيشتر واحدهاي  سواحل
رخنمـون  . انـد  شدهنشيني حوزه رسوبي تشكيل اثر باالآمدگي تكتونيكي يا افتادگي و فرو بر ها لندفرم

ـ واي پر شيب تا عم عمدتاً داراي دامنه ،سواحل باالآمده نيز  61از  االتردي هستند و در طبقات شيب ب
شـيب تـا    سطح رخنمون آنها كـم  اما ،شيب دارند اي پر دامنه ها لندفرمهرچند اين . اند شدهدرصد واقع 
بـه شـكل   ديرينه هم اكنون در سواحل  جزيي در شرق درياي خزربطور سواحل باالآمده . افقي است
و برخي جزاير مثـل  با دريا بالفصل در تماس منطقه ساحلي استان سيستان و بلوچستان و در پادگانه 

 .داردقشم رخنمون 
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 ساحلی های پرتگاهها و  صخره

ي هستند كه عموماً در واحد كوهستان رخنمون دارنـد  يها لندفرماز  ،ساحلي هاي پرتگاهها و  صخره
دامنـه سـواحل باالآمـده، ارتفاعـات و     .  شـوند  را شـامل مـي   هـا  لنـدفرم شيب ديگر  پر هاي دامنهو 

 لنـدفرم در ايـن   هـا  آبراهـه . هسـتند   لندفرمي مجاور دريا داراي اين ها تاقديسبرونزدهاي سنگي 

هـا   آبشارهاي موقتي كه بيشتر منطبق بر ديواره گسـل  ،در فصول پر باران. دهندآبشار مي تشكيل

 . شوندتشكيل مي ،هستند

 ها افكنه مخروط

كه عمـدتاً  رود  ميشمار  به ماهور تپهشاخص واحد  يها لندفرماز  ،هاي آبرفتي يا بادبزنها افكنه مخروط
درصد  61-4شناسي است كه در طبقات شيب بين سخت نشده زمين شناسي چينهمنطبق بر واحدهاي 

بر  ها آبراهه. باشند ميتشكيل دهنده آنها  يدانه اجزا دانه با زمينه ريز درشتهاي  آبرفت ؛رخنمون دارند
 .شيب هستند بيشتر از نوع مستقيم و با بستري پر ها لندفرمروي اين 

 دريايی افكنه مخروط

آبرفتي از يك سو با  هاي مخروط. شوند شيب منتهي به ساحل تشكيل مي پر هاي دامنهدر  ،لندفرم اين
در  ،ها لندفرمبيشترين رخنمون اين .  شوند واحد سنگي و از سوي ديگر مستقيماً به درون دريا ختم مي

 .بوشهر و هرمزگان وجود دارد هاي استانسواحل 

 هزاردره يا بدلند  لندفرم

. يا بدلندها هسـتند  هزار دره  لندفرم ،كشور در مناطق ساحلي ماهور تپهي واحد ها لندفرمديگر از  يكي
درصـد   61-4شناسي مارني در مناطق ساحلي كشـور بيشـتر در طبقـات شـيب بـين       واحدهاي چينه
. شده اسـت   لندفرماين  كيلشناسي اين واحدها و شرايط فرسايشي منجر به تش سنگ. رخنمون دارند
 . استصورت فرسايش شياري  هموازي و ب اي  اندازهتا   متراكم، لندفرمها در سطح اين  هشبكه آبراه

 سر کوهرفتی دشت

در حدفاصـل واحـدهاي    كه بيشـتر  شود ميمحسوب  ژئومورفولوژيكي لندفرمسرهاي كوهرفتي  دشت
داخلـي   هـاي  دامنهدر  ،لندفرماين . درصد رخنمون دارند 1-4ماهورها و دشت و بين طبقات شيب  تپه

 . داردهاي پيرامون گنبدهاي نمكي گسترش  ها و دامنه ناوديس
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 تلماسه لندفرم

ـ   متعلق به واحد دشت بوده و در محيط اي ماسه هاي تلماسه يا تپه لندفرم رخنمـون  ثر از بـاد  أهـاي مت
بـه نوبـه    ،هـا  تلماسه. گردد در تمام مناطق ساحلي جنوب و شمال كشور مشاهده مي لندفرماين . دارد

اي هستند كه البته  پناهگاهي و ستارهگنبدي شكل، طولي، عرضي، برخان،  هاي تپه  لندفرمخود داراي 
در  3ميادين تلماسـه .  تلماسه به كاربرده شده است همگي تحت عنوان ،ساحلي لندفرم هاي نقشه در 
ي شـاخص سـاحلي   ا لندفرماز اشكال  ،و سيستان و بلوچستان و شرق مازندران هرمزگان، هاي استان
 . روند ميشمار  به
 کانال و بستر رودخانه لندفرم 

كانـال  . ساحلي، كانال و بستر رودخانـه اسـت   هاي دشتي اصلي محيط رودخانه در ها لندفرماز  يكي
 هـاي  نقشـه  در .  پيچانرود و گيسـوئي باشـد   مستقيم، بريده بريده،   لندفرمداراي تواند  ميرودخانه نيز 

در . شود يده ميكانال رودخانه نامتحت عنوان با  امااشكال مخلف موجود ترسيم شده  ،ساحلي لندفرم
و مراحـل بلـوغ تـا پيـري چرخـه       بـوده پيچانرود  بيشتر به شكل ها  كانال رودخانه ،ساحلي هاي دشت

 61نسبت عرض به عمق بـال  بـر    ها  رودخانه در اينبه اين معني كه  اند؛ كردهفرسايشي خود را طي 
 .هستنددانه  ريز تشيب و جنس رسوبا و داراي بسترهاي بسيار كم ،(3-6شكل)بوده 

 
 استان گیالن ایه رودخانهيكی از در کانال پیچانرود   لندفرم 1-2شكل 

                                                 
1- Dune Fields 
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 پادگانه رودخانه  لندفرم

غالـب   در حاشـيه كـه   اسـت اي واحـد دشـت    محيط رودخانه يها لندفرماز  ،يا تراس رودخانه پادگانه
 بـازه متعـدد و   جابجـايي مراتـب  داراي  ،پيچانرود هاي كانالبيشتر . رودخانه گسترش دارند هاي كانال
بزرگـي ماننـد   هـاي   رودخانـه اطراف  لندفرماين . باشند ميبرفتي آ هاي  پادگانهها و  از پادگانه وسيعي

 . وجود دارنددائمي و فصلي  هاي رودخانهرود و بيشتر  كارون، زهره، حله، سفيد

 پیچآنرود رها شده

از كانال رودخانه كه بر اثر افزايش ضريب خميدگي و قطع شدن حلقه پيچانرود از كانال اصلي  بخشي
سـاحلي   هـاي  دشـت واحد دشت عموماً در  لندفرماين . شود ميشده ناميده  ، پيچانرود رهاشود ميجدا 

داد بـه تعـ   ،ي شـاخص آن ها نمونه. شوند مشاهده ميپيچآنرود  هاي كانال اطرافدر  بسيار كم شيب و
 .هم وجود دارندزهره، ميناب و حله   سفيدرود،  بزرگي همچون كارون، هاي رودخانهزياد در اطراف 

 دشت سیالبی لندفرم

 شود ميزير واحد رودخانه در محيط و واحد دشت محسوب  لندفرمترين  خارجي ،دشت سيالبي لندفرم
دانه سيلتي و  از رسوبات ريز ،تشكيل دهنده آن ياجزا ؛درصد رخنمون دارد 3كه در طبقات شيب زير 

 ،شـمال  ليبه ويـژه در منـاطق سـاح    ،بخش وسيعي از اراضي ساحلي كشور. است  شدهرسي تشكيل 
 (.6-6شكل)دشت سيالبي هستند  لندفرمداراي 

  

 
 دشت سیالبی پیرامون رودخانه سفیدرود  لندفرم 2-2شكل



 35 /(سواحل دريای خزر)اول  ژئومورفولوژی در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی ايران جلد

 جلگه ساحلی لندفرم

كه عموماً حدفاصل زير واحد رودخانه و دلتا  استواحد دشت، جلگه ساحلي  يها لندفرمديگر از  يكي
دلتـائي   هـاي  پهنـه هاي ساحلي عمـدتاً   كه جلگه از آنجائي. استدرصد واقع  3و در طبقات شيب زير 

دشـت و جلگـه سـاحلي    . تـوان زيـر واحـد دلتـا دانسـت      را مي لندفرمشوند، اين  محسوب مي ديرينه
و غالب مناطق ساحلي شمال كشور كه هم  ،ميناب و باهوكالت هاي رودخانه افاطرخوزستان، دشت 

ديرينـه  هـاي سـاحلي    در واقع جلگه ،هاي مسكوني، صنعتي و كشاورزي هستند اكنون داراي كاربري
 .مي روندشمار  به

 دشت دلتائی لندفرم

وجود آمده و هم اكنون فعال و در حال ه دشت كه در سيستم دلتائي بشناسي  واحد ريخت بخش از آن
ينـدهاي  اعـالوه بـر فر   ،هـا  ايـن دشـت  . شود ناميده ميدشت دلتائي  لندفرمرشد يا تغيير شكل است، 

ميـزان آورد   بـا مسـتقيماً   آنهـا و ابعـاد   بودهيندهاي هيدروديناميكي دريا ادائماً تحت تأثير فر ،خشكي
از عواملي هستند كـه   ،البته احداث سدها در باالدست. شود و توزيع آنها كنترل مي  اي رودخانهرسوب 

وسـيع   هـاي  دشـت . ساحلي بسيار مؤثر بـوده اسـت   لندفرمدر قرن گذشته در رشد يا تغيير شكل اين 
  شـمار  بـه  سـاحلي  لنـدفرم ايـن   خنمـون اصلي ر هاي محلدلتائي رودخانه كارون و سفيدرود از جمله 

 .روند مي

 گلی پهنه لندفرم

گسترش قابـل   ،ي كشورها تاالبو  ها خليجساحلي حاشيه دلتاها، خوره و  هاي دشتگلي در  هاي پهنه
تركيـب  ( رس+سـيلت )از رسوبات با بافت گلـي  ، ها پهنه دهنده اين  تشكيل ياجزا. دارنداي  مالحظه
  هـاي  پهنـه سـيالبي و از پـايين دسـت بـه      هـاي  دشتعمدتاً از باالدست به  ،لندفرماين . يافته است

 شناسـي  چينـه منطبق بر گسـترش جغرافيـايي واحـد     ،گلي هاي پهنه لندفرم. ومدي ختم مي شودجزر
 . است Qmكواترنري 

 مصب لندفرم

هاي دائمي و فصلي به دريـا   مصب را در محل اتصال آبراهه لندفرمساحلي موجود،  لندفرمهاي  نقشه
ايـن  . رود شـمار مـي   مصب به لندفرممحل رخنمون  ترين مهم 3هاي مغروق رودخانه دره. اند دادهنشان 
 ،و جزرومدي واقع شده اسـت و گسـترش آن   يرودخانه، دلتائ يها لندفرم در حدفاصل زير ،نيز لندفرم

 . يندهاي هيدرولوژيكي خشكي و هيدروديناميكي دريايي استاتأثير فر شديداً تحت

                                                 
1- Drowned Valley 
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 خور لندفرم

 هـاي  فرورفتگيبه صورت جزرومدي در آب دريا  ،در آنكه شود  ميهائي اطالق  ه محلبخور  لندفرم
در  اما، باشد ميواحد دشت  لندفرماصلي اين  ژئومورفولوژيهرچند واحد . خشكي پيشروي داشته است

كه نظـائر   شدهتشكيل وابسته به ساختار زمين خورهاي  ،ها و ارتفاعات منتهي به درياماهور تپهبرخي 
 . اهده استآن بيشتر در غرب استان هرمزگان قابل مش

 کوالب لندفرم

شـوند   مـي  محسوب واحد دشت ژئومورفولوژيكي يها لندفرماز جمله  ،ي ساحليها كوالب و ها باماند
باقيمانـده و اثـر    ،هـا  كوالب برخي از. آيند وجود مي بهساختماني  هاي فروافتادگي كه در نقاط پست و 
 ،دريا و به تله افتادن آبهاي خشكي يا دريـايي بر اثر نوسانات تراز ديگر و برخي بوده درياهاي گذشته 

يندهاي اها و فر يندهاي هيدرولوژيكي رودخانهافر بابيشتر  ،لندفرمبقاء و گسترش اين . آيند مي دوجو هب
در ابعاد مختلف بيشتر در منطقه ساحلي شمال كشور  ها كوالب. شود جزرومد و بعضاً امواج كنترل مي

 . دارند پراكندگي

 ه جزرومدیپهن لندفرم

كه از لحاظ گسترش مكاني  شود ميواحد دشت محسوب  يها لندفرماز جمله  ،پهنه جزرومدي لندفرم
خـارجي دلتاهـا و    هـاي  بخـش  در خشكي يـا    اي ماسهيا در پشت سدهاي  ،در ارتباط مستقيم با دريا
توسـط آب دريـا   روزانه دو بار  ،ها اين پهنه. جزروي خورها قرار دارند هاي كانالبخش اصلي پيرامون 

 بـا از باالدسـت   ي جزرومـدي، هـا  پهنـه . شـود  مغروق شده و ابعاد آن در طي زمان دچـار تغييـر مـي   
 . هستندمختلف واحد دشت و حتي واحدهاي ديگر در ارتباط  يها لندفرم

 کنار دريا لندفرم

سـاحل توسـط    رخ نـيم كه بيانگر تشـكيل   است ژئومورفولوژيكي يها لندفرميكي از  3كنار دريا لندفرم
ساحل اعم از بخش  رخ نيمكه شامل  ،ساحلي، نوار ساحلي يها لندفرمدر نقشه . است  اي ماسهرسوبات 

 زيرا تفكيـك   شود، ميگذاري  تحت عنوان دريا كنار ترسيم و نام ،سكو و شيب ساحل است  ساحل، فرا
نـوار سـاحلي    هاي بخش در تمام  ،اي اوير ماهوارهبا استفاده از تص ،مختلف پروفيل ساحل هاي بخش
 . پذير نيست امكان
 اي زبانه ماسه لندفرم

                                                 
1- Berm 
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واحـد دشـت و زيـر واحـد سـدهاي       ژئومورفولـوژيكي  يهـا  لندفرممجموعه از نيز   اي ماسههاي  زبانه
و  ،توسط آورد و تغذيه رسوب كافي ،اي ماسه  زبانه لندفرمگسترش مكاني . شود اي محسوب مي ماسه
از يك سو به خشكي وصل بـوده و انتهـاي    ،ها اين زبانه. شود مياي كنترل  كرانه هاي جريان وامواج 

 ،شـمال كشـور   هـاي  رودخانـه در مصب اكثـر  . دهد را نشان مياي  كرانه سوبآزاد آنها مسير انتقال ر
هـا و آورد   دخانـه دليل آن دائمي بودن اكثر اين رو كه شدهدر ابعاد مختلف تشكيل  اي ماسههاي  زبانه

 .رسوبي دائمي است

 
 درياکنار، سواحل دريای خزر ژئومورفولوژيكی لندفرمای از  نمونه 3-2 شكل

 آب يا بند  ای ماسه سد لندفرم

اسـت كـه آن نيـز     اي ماسه آب يا سد ساحلي زير واحد سدي از واحد دشت، بند يها لندفرماز  يكي
 در سـواحل  . شـود  تشـكيل مـي   3خورهـاي جزرومـد غالـب   ا در مصب ي ،يا ماسهعمدتاً در سواحل 

جـدا از   ايبه صـورت سـده   لندفرمنيز اين  ،شوند از ساحل جدا مي اي ماسه هاي كه زبانه ،اي ماسه
 . آيد وجود مي بهساحل 

 تومبولو لندفرم

كه با يك زبانه ماسه اي به خشـكي  كه در واقع از يك سد جدا از ساحل تشكيل شده  ،لندفرم اين
كه از اشكال حاصل از  لندفرماين . متعلق به زير واحد يا محيط سدي است تومبولو. شود مي وصل
 هاي استانويژه در سواحل  هعمدتاً در سواحل جنوب كشور برود  ميشمار  بهدر ساحل  گذاري رسوب

                                                 
1- Tide Dominated 
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 كه زمان تشكيل آنها، بزرگترين تومبولو. شود مشاهده ميهرمزگان و سيستان و بلوچستان  بوشهر،
پـزم و   -ي گـورديم ها خليجبوشهر، تومبولوهاي سنگي بين جزيره  شبهتومبولو يا  است،در كواترنر 
 . باشند ميپزم  -چابهار

 جزاير سدی لندفرم

 هـاي   زبانـه  ،اين جزاير. هستند 3زير واحد سدي در واحد دشت ساحلي، جزاير سدي لندفرم ترين مهم 
تشـكيل   جزرومـدي  هـاي  پهنه و  ها خليجكه پشت آنها خورها، ي هستند جدا از ساحل بزرگ اي ماسه
 41 حـدود تـرين آنهـا بـه طـول      طوريكه بـزر   به ،بسيار متفاوت است ،ها لندفرمابعاد اين .  شوند مي

 ،از طرفـي . خليج گرگان را از درياي خزر جدا سـاخته اسـت   ،كيلومتر تحت عنوان شبه جزير مبانكاله
بسـيار منحصـر    ژئومورفولـوژيكي  يهـا  لنـدفرم جگين و گابريك   ايه رودخانهجزايد سدي در مصب 

 تـرين  مهـم  اي كرانـه يند جزرومد و اقليم امواج، آورد رسوب از خشكي و افر. اند كردهفردي را ايجاد  هب
 . روند ميشمار  بهكنترل كننده شكل و ابعاد اين جزاير  عوامل

 جزاير 

 هـاي  خشـكي جزايـر  . هسـتند جزاير   مناطق ساحلي و يا به تعبيري دريايي، يها لندفرمديگر از  يكي
باالآمدگي سازندهاي زمـين شناسـي يـا     علت بهو بيشتر  گذاري رسوبكه بر اثر  بودهمحصور در دريا 
 گـذاري   رسـوب كـه بـر اثـر     ،سـاحلي جزايـري   لندفرم هاي نقشهدر . آيند وجود مي هگنبدهاي نمكي ب

تحت عنوان كلي جزاير ترسيم و  ،و انواع ديگر اند شدهبندي  در قالب جزاير سدي رده ،اند شدهتشكيل 
و  ،جزاير قشم از جمله جزايـر سـاختماني   جزاير مرجاني،  ،جزاير كيش و هندورابي. اند شدهنشان داده 

 . شوند جزاير الرك و هرمزجزاير گنبد نمكي محسوب مي

 خلیج کوچک لندفرم 

ي محصور بين دماغه، تحت عنوان ها خليجهاي ساختماني و  فرورفتگي ،ساحلي لندفرم هاي نقشه  در
داراي بيشـترين   ،هرمزگان و بوشـهر گلستان،  هاي استانسواحل . اند شدهبندي  ي كوچك ردهها خليج

تـرين سـواحل دريـاي     خليج كوچك در شـرقي  لندفرمترين  مهم. ي كوچك هستندها خليجپراكندگي 
 . در تالب گميشان تشكيل شده است ،خزر

                                                 
1- Barrier Island 
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 پناهگاه ساحلی لندفرم 

تأثير عملكـرد   بسيار كوچكي هستند كه  تحت هاي فرورفتگيو  ها خليجدر واقع  ،هاي ساحلي پناهگاه
ايـن  . شـوند  هاي كوچك و حتي برخي عوارض غير طبيعي تشـكيل مـي   يندهاي فرسايشي، دماغهافر

 . شود هر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان مشاهده ميبوش هاي استانبيشتر در  ،عوارض نيز

 دريای خزرهای کرانه جنوبی  استان ژئومورفولوژيكی های ويژگی

 ساحلی استان گیالن ژئومورفولوژی

فهرست . شناسائي و تفكيك شده است ژئومورفولوژيكي لندفرم يازده ،در منطقه ساحلي استان گيالن
 . ارائه شده است 3-6و مساحت و درصد پراكندگي آنها در جدول  ها لندفرماين 

 ساحلی استان گیالن  یها لندفرمو  واحدها 1-2جدول

 مساحت  لندفرم رديف
Km

2
 

درصد 
 فراواني

 ژئومورفولوژيواحد 

(كوهستان)ارتفاعات  1  كوهستان 49/08 3269 

ماهور تپه 2/19 146 افكنه مخروط 2  

 0/038 2 تلماسه 3

 دشت
 

 1/28 81 بستر و كانال رودخانه 4

 0/0088 0/57 پيچانرود رهاشده 5

 27/75 1848 دشت سيالبي 6

دلتايي پهنه 7  24 0/368 

 18/3 1218/87 جلگه ساحلي 8

 018/.0 0/679 مصب 9

 0/88 53/76 مانداب يا كوالب 10
 عمق دريايي كم

 0/258 1 كنار دريا 11

 (کوهستان)ارتفاعات  لندفرم

منطقه شمالي و جنوب شرقي  هاي كوهدر منطقه ساحلي استان گيالن در ارتفاعات  كوهستان، لندفرم
اين ارتفاعات بيشتر در طبقات . رسد متر مي 6111بلندترين ارتفاعات استان به . قابل مشاهده است
و  بودهالن، پوشش جنگلي آنها مشخصه ارتفاعات استان گي. اند يافتهدرصد رخنمون  61شيب بيش از 

بارش بسيار زياد در طول سال،  دليلبه  ها آبراههشبكه  ،از طرفي.  داراي حداقل برونزد سنگي هستند
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 لندفرم. گردند ميزهكش از آن  ،آبراهه اصلي و دائمي ها  دهو  استنسبتاً متراكم  لندفرمبر روي اين 
رود  ميشمار  ساحلي استان گيالن به فولوژيكيژئومور يها لندفرمترين  يكي از وسيعكوهستان 

. استان را پوشش داده است لندفرمدرصد نقشه  10/03كيلومتر مربع،  1603طوريكه به مساحت  به
نسبتاً پر شيب شرقي آنها  هاي دامنهارتفاعات شمالي استان تا نزديكي  نوار ساحلي نيز نزديك شده و 

از واحد كوهستان عمدتاً از واحدهاي سنگي آذرين،  ،ارتفاعات لندفرم. به دريا منتهي شده است
 . است  شدهتر تشكيل  ييك و قديمئواحدهاي سنگي مزوزاي  اندازهآذرآواري و رسوبي سنوزوئيك و تا 

 ها افكنه مخروط

د كه عمدتاً منطبق بر واحدهاي نرو شمار مي ماهور به هاي شاخص واحد تپه از لندفرم ها افكنه مخروط
Qt1)سخت نشده  شناسي نهچي

هاي شمال و جنوب شرق استان  شرقي كوه هاي در دامنه بوده و( 3
هاي رخنمون اين  از محل ،ارتفاعات جنوب تاالب انزلي و بندر كياشهر هاي دامنه. دارند رخنمون

بر  ها آبراهه. باشند تشكيل دهنده آنها مي يدانه اجزا دانه با زمينه ريز هاي درشت آبرفت. لندفرم هستند
 300به مساحت  ها افكنه مخروط. شيب هستند بيشتر از نوع مستقيم و با بستري پر ها روي اين لندفرم
 . درصد نقشه لندفرم ساحلي استان را پوشش داده است 33/6كيلومترمربع، 

 
  نگلارتفاعات کوهستانی استان گیالن پوشیده از ج  لندفرم 4-2شكل

                                                 
1- Old terraces 
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 تلماسه لندفرم

 يها لندفرمطور پراكنده در بين  متعلق به واحد دشت بوده و به ،اي ماسه هاي تپهتلماسه يا  لندفرم
( 3113رضا،  قدرتي و غريب) پيشينمطالعات . شود مياستان گيالن مشاهده  ژئومورفولوژيكيديگر 

عرضي است كه  اي ماسه هاي تپه اين استان، نشان داد كه يكي از اشكال خاص مناطق ساحلي
نشيني دريا و  دهنده دفعات عقب نشان ها تپهتوالي و تعداد اين . اند يافتهموازات خط ساحلي توسعه  به

دهد  مينشان  3176تا  3100 هاي سالدر طي  ،بررسي تغييرات. موقعيت خطوط ساحلي قبلي است
در منطقه ساحلي رودسر  كه ؛ درحاليهكتار بر مساحت اين واحد افزوده شده است 40/440كه 
هكتار  40/601يه، و در ساحل آستانه اشرف ،هكتار 04/3330هكتار، در ساحل لسكوكاليه  31/111

در . است بودهعامل مهم تغييرات و كاهش اين رخنمون  ،پيشروي آب دريا ؛كاهش داشته است
در . ده تر شده استهكتار گستر 10/70و 76/073 به ترتيب ،مقابل در منطقه بندرانزلي و هشتپر

درصد آن  111/1 كيلومتر مربع مساحت داشته و 6تلماسه  لندفرمساحلي اين استان،  لندفرمنقشه 
 .را پوشش داده است

 
 ی استان گیالن ها افكنه مخروطه در ماهور تپهرخنمون واحد  5-2شكل
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 تلماسه در منطقه ساحلی جفرود  لندفرم 6-2شكل

 
 تلماسه در منطقه ساحلی سنگچین  لندفرم 7-2شكل

 کانال و بستر رودخانه لندفرم 

ساحلي استان گيالن، كانال و بستر رودخانه  هاي دشتدر  ،اصلي محيط رودخانه يها لندفرميكي از 
. ساحلي استان را پوشش داده است لندفرمدرصد نقشه  61/3كيلومتر مربع و  13در مجموع  كه است

بوده  اي مالحظه داراي گسترش طولي بسيار قابل  دارد، اماگسترش عرضي كمي  لندفرماگرچه اين 
ميليمتري در اين  3311تا  311بارش . دشت و نوار ساحلي  را قطع كرده است ،نقطه ها  دهو از 
كانال . زهكش كردن آبهاي سطحي شده است برايكانال رودخانه ها  دهباعث پديد آمدن  ،استان
رود، پسيخان، مرغك، ماسوله رودخان، شفارود، نادررود، پلرود،  همچون سفيد ،اصلي هاي رودخانه
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ساحلي  هاي دشتدر  لندفرماين  هاي رخنمون ترين مهم ،آبراهه فرعي ها  دهلنگرود، شلمانرود و 
بارها  ،گذشته هاي سالپيچانرود است و طي  ،بيشتر اين كانالها  لندفرم. روند ميشمار  بهاستان گيالن 

( 3113) رضا قدرتي و غريب) هاي منطقه ساحلي استان گيالن بررسي ويژگي. اند شدهدچار تغيير مسير 
به ( هشتپر)كانال در منطقه ساحلي تالش لندفرم 3176تا  3100 هاي سالطي نشان داده است كه 

توسعه يافته و در هكتار  16/361هكتار و در آستانه اشرفيه  31/3هكتار، در بندرانزلي  00/674وسعت 
 .هكتار كاهش سطح داشته است 44/6عوض در منطقه ساحلي رودسر 

 پیچآنرود رها شده

هاي قطع  ها يا حلقه ساحلي استان گيالن به مجاري بركه لندفرمكيلومترمربع از نقشه  403/1حدود 
در دشت ساحلي  ،استان هاي رودخانهبيشتر . پيچانرود اختصاص دارد هاي رودخانه اطرافشده در 
فقط در  لندفرماين  گيالن ساحلي استان لندفرمدر نقشه . پيچانرود توسعه يافته هستند  لندفرمداراي 

 . پيرامون رودخانه سفيدرود نشان داده شده است
 

 
 پیچانرود کانال سفیدرود   لندفرمبخشی از  8-2شكل

 دشت سیالبی لندفرم

در  ژئومورفولوژيكي لندفرمترين  اعات كوهستاني، وسيعارتف لندفرمبعد از  ،دشت سيالبي لندفرم
كيلومتر مربع از اين اراضي داراي  3101كه  به طوري ،رود ميشمار  ساحلي استان گيالن به هاي دشت
(. 3-6شكل) ساحلي استان را پوشش داده است لندفرمدرصد نقشه  74/67هستند و   لندفرماين 
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ويژه از جنوب تاالب انزلي تا بخش غربي  به ،استان هاي رودخانهمسطح پيرامون تمام  هاي دشت
مطالعات . كاربري كشاورزي دارند ،اكثر اين اراضي بوده وسيالب دشت   لندفرمدلتاي سفيدرود عمدتاً 

هكتار و  61/64در لسكوكاليه  لندفرمنشان داد كه وسعت اين ( 3113رضا،  قدرتي و غريب) پيشين
رخنمون آن به  ،در مقابل در رودسر و هشتپر تالش ؛كاهش يافته است هكتار 07/6013 آستانه اشرفيه
 .  افزايش داشته است  00/460و  16/1113ترتيب برابر

 جلگه ساحلی لندفرم

 ،ساحلي استان گيالن لندفرمكه در نقشه  بودهواحد دشت، جلگه ساحلي  يها لندفرميكي ديگر از 
محل رخنمون  ترين مهم . درصد آن را پوشش داده است 1/31مربع مساحت داشته و  كيلومتر 3631
 (.31-6شكل)باشد ميجلگه وسيع كهنه سفيدرود و اراضي ساحلي پيرامون تاالب انزلي  ،لندفرماين 
 

 
  دشت سیالبی در منطقه ساحلی استان گیالن لندفرمرخنمون  1-2شكل

 

 لندفرم دشت دلتايی

درصد  10/1كيلومترمربع مساحت داشته و  10/60 ،استان گيالنهاي واحد دشت  دشت دلتايي از لندفرم
منتهي به دريا  هاي هاي رودخانه اين لندفرم در غالب مصب. نقشه لندفرم ساحلي آن را پوشش داده است

 (.  33-6شكل) باشد ترين رخنمون آن در محل دلتاي سفيدرود مي مهم ، وليتشكيل شده است
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  جلگه ساحلی در غرب دلتای سفیدرود لندفرم 11-2شكل

 

 

 

 
  دشت دلتايی رودخانه سفیدرود لندفرم 11-2شكل 

 مصب لندفرم

. مصب پوشش داده شده است لندفرم با ،ساحلي استان گيالن لندفرمهكتار از نقشه  073/1نزديك به 
ديده هاي مغروق رودخانه  دائمي و فصلي به دريا و دره هاي آبراهه عموماً در محل اتصال  لندفرماين 
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يندهاي هيدرولوژيكي خشكي و اشديداً تحت تأثير فر مصب لندفرمگسترش (. 36-6شكل) شود مي
هاي منطقه  آبراه توان در مصب يكي از مي ،رخنمون آن هاي محلاز  ؛هيدروديناميكي دريايي است

 . تاالب انزلي اشاره كرد

 
 مصب در محل اتصال رودخانه کهنه سفیدرود به دريا لندفرمرخنمون  12-2شكل

 مانداب و تاالب ساحلی لندفرم

 ،رسد اقليم منطقه كه به نظر ميرود  ميشمار  به ييها لندفرماز جمله  ،مرداب و تاالب ساحلي لندفرم
گيري آنها در منطقه ساحلي استان گيالن نقش  در شكل ،بارش قابل مالحظه و فرورفتگي ساختماني

 11/1كيلومترمربع گسترش داشته و  70/01 ،ساحلي استان لندفرمدر نقشه  ،مانداب لندفرم. اند شتهدا
محل رخنمون آن تاالب انزلي و منطقه ساحلي آستارا  ترين مهم . درصد آن را پوشش داده است

 . هستنداز آب شيرين  اي مالحظه رغم ساحلي بودن داراي ذخاير قابل  علي ها تاالباين . باشد مي

 کنار دريا لندفرم

  اعم از بخش فرا ساحل، ،ساحل رخ نيمساحلي استان گيالن، نوار ساحلي كه شامل  ها لندفرمدر نقشه 
 77/30در اين نقشه  لندفرماين . شده است تفكيككنار  سكو و شيب ساحل است تحت عنوان دريا

و اي  دورهوسانات فصلي و ن. دهد درصد آن را پوشش مي 641/1دارد و كيلومتر مربع مساحت 
. كند را دچار تغيير مي لندفرمموقعيت اين  ،زمستانه در سواحل استان گيالن يها طوفان
درياكنار در منطقه  هشتپر  لندفرمنشان داد كه ( 3116رضا،  قدرتي و غريب) هاي پيشين بندي پهنه

 313و  41/631، 10/306، 61/33، 70/41به ترتيب  ،تالش، بندر انزلي، آستانه، لسكوكاليه و رودسر
 .اثر پيشروي دريا دچار فرسايش شده است بر هكتار
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 هاي ساحلي استان گيالن لندفرم توزيع و پراكنش 31-6شكل

(3114 ،دريانورديسازمان بنادر و )  
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 نتیجه گیری

 33/6ماهور  درصد، واحد تپه 11/01 ،كه واحد دشت دهد مينشان ( 31-6شكل) ساحلي لندفرمنقشه 
نتايج . اند دادهمنطقه ساحلي استان را شكل  ژئومورفولوژيدرصد  10/03 ،درصد و واحد كوهستان
كوهستان تشكيل  ژئومورفولوژيكيدرصد منطقه ساحلي استان گيالن از واحد  41نشان داد كه حدود 

كثر با حدا ،واحدهاي سنگي آذرين، آذرآواري سنوزوئيك و واحدهاي رسوبي مزوزوئيك. شده است
 خوردگي البرز غربي  آتشفشاني و چين هاي فعاليت. اند دادهكوهستان را شكل   لندفرم ،متر 1111ارتفاع 
 ،شمالي آن هاي بخش در  ،دشت ساحلي استان گيالن. اند بوده لندفرمعوامل ايجاد اين  ترين مهم

 يها لندفرم ،بندر انزلي تا رودسراز . عرض و كشيده بوده و از آستارا تا بندر انزلي ادامه دارد بسيار كم
به ويژه در سواحل  ،دريايي هاي لندفرم. اند دشت وسيعي را شكل داده ،و دلتايي اي رودخانهمحيط 

 مهدر ادا. اند دادهديگر واحد دشت را شكل  هاي بخش ،غربي دلتاي سفيد رود تا منطقه دستك
فرآيندهاي مچون هساحلي گيالن  ژئومورفولوژيكياشكال گيري  شكلبر  موثريندهاي افر

 . شده استارائه آب با ارتباط دائمي آنها و  و فرسايش گذاري رسوب

 ها مانداب

در تماس دائماً با آب  گيالن كيلومترمربع از اراضي ساحلي استان 1/1100 ،بر اساس نتايج موجود
دشت سيالبي، جلگه كانال رودخانه، . شود اطالق مي 3يمانداب اصطالحاًكه به اين اراضي بوده 

 ،ژئومورفولوژيكي يها لندفرمشده   پيچانرودهاي رها اي اندازه، درياكنار و تا ها تاالبساحلي، خورها و 
محاط در آب دريا هستند و يا در معرض آب دريا يا بعضأ  ها لندفرماين . شوند محسوب مي يمانداب

مدتها دچار آب  ،تراز آب زيرزميني در آنها باالست و پس از هر سيالب ،همچنين. گردند مغروق مي
 . شوند ميگرفتگي 

 گذاری  رسوبحاصل  یها لندفرم

كه به واسطه آن اشكال مختلف  باشد مي 6سازندهيندهاي مهم ايكي از فر گذاري رسوب
چه در محيط خشكي  استسازنده محسوب  يينداكه فر گذاري رسوب. آيند پديد مي ژئومورفولوژيكي

در منطقه ساحلي . گردد كنترل مي رسوب ذخيره رسوب و عوامل حامل باو چه در محيط دريايي، 
گذاري  رسوبيند ادر نتيجه فر ،مربع كيلومتر 300مساحت  اافكنه ب مخروط لندفرم ،استان گيالن
ودخان، شفارود، نادررود، رود، پسيخان، مرغك، ماسوله ر سفيد هاي رودخانهرسوب  آورد. اند بوجود آمده

دشت ساحلي  لندفرم گيري شكلنقش را در  ترين مهم آبراهه فرعي  ها  دهپلرود، لنگرود، شلمانرود و 

                                                 
1- Wetland 
2- Constructive 
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واحد دشت  يها لندفرم ترين مهم  ،سيالبي جلگه ساحل و دشت يها لندفرم. اند داشتهاستان گيالن 
رسوبات تشكيل دهنده . يندهاي خشكي و دريايي هستندافر گذاري  رسوبرفته كه حاصل  شمار به

عوامل حمل  ،دهند و در آنها دانه شدن را نشان مي روند ريز ،دقيقاً از كوهپايه تا دريا ،ياد شده لندفرم
 كيلومتر 300توان گفت كه  به طور نسبي مي. است داشتهبه روش ثقلي و عمدتاً آبي نقش  ،رسوبات

مربع توسط فريندهاي بادي،  كيلومتر 6يندهاي ثقلي و آبي، افرگيالن با ن مربع از اراضي ساحلي استا
فرآيندهاي دريايي توزيع و  وسيله بهمربع  كيلومتر 03و  ،اي رودخانهيندهاي افر، با مربع كيلومتر 1303
 . اند شدهنهشته 

 حاصل از فرسايش یها لندفرم

 ها لندفرمعملكرد آن منجر به پيدايش برخي  ، اماشود ميمحسوب 3مخربييند افرسايش فراگرچه 
و تداوم عملكرد عوامل حمل و نقل  دريايي، كاهش ذخيره رسوبي در مقابل انرژي محيط. شود مي

نقشه . يند فرسايش مؤثر خواهد بودادر ميزان و عمق اثر فر ،عوامل اقليمي تأثيررسوبات و در نهايت 
 و شده كانال رودخانه، پيچانرود رها يها لندفرم دهد كه نشان ميگيالن ساحلي استان  لندفرم
آنها داشته  گيري شكلي هستند كه فريند فرسايش نقش اساسي دريها لندفرم ،ي ساحليها تاالب
پيچانرود  ،كانال لندفرم گيري شكلدر  ،اي و حفر كانال در واحد دشت فرسايش خندقي تا آبراهه. است

 گيالن ي استانها تاالب گيري شكلدر  ،دريا در خشكيفرسايش نوار ساحلي و پيشروي  ،رها شده
 ،مربع از منطقه ساحلي استان گيالن كيلومتر 16توان گفت  لذا به طور نسبي مي. اند داشتهنقش 

واسطه  به ،ساحلي يها لندفرمهكتار از  71 وحدود ،محيط خشكي اي رودخانهتوسط فرآيندهاي آبي و 
 . اند گرفتهشكل  اي رودخانهعملكرد مخرب امواج و فرسايش 
قه ساحلي درياي خزر و سواحل استان گيالن ترين مشخصه منط مهم ،بي ترديد نوسانات تراز دريا

اي تراز درياي خزر  نوسان دوره ها  دهسابقه تاريخي و عهد حاضر آن نشان از وقوع . رود شمار مي به
در واقع ، 3114استان گيالن در سال  ي ساحلي ها لندفرم بندي پهنهنتايج (. 30-6شكل )دارد 

 . استانعكاس وقوع آخرين دوره باالآمدگي و فرونشست تراز درياي خزر 
 

                                                 
1- Destructive 
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 سال گذشته  151نوسانات دوره ای تراز دريای خزر در  14-2شكل 

هاي  بين سالكه در  نشان داد  (3111و قدرتي،  3133غريب رضا، )نتايج بدست آمده در تحقيقات اخير 
بر اثر باالآمدگي تراز دريا در  ،هكتار از نوار ساحلي 071، 3011، 41، 04، 10در مناطق  3171تا  3100

از . هستندمناطق آستانه اشرفيه، انزلي، هشتپر، لسكوكاليه و رودسر فرسايش يافته و هم اكنون مغروق 
 شدهمانداب  يها فرملندهكتار از اراضي ساحلي استان گيالن به زير آب رفته و تبديل به  3611طرفي 
باالآمدگي تراز دريا را به  تأثيرآمده و پست دلتايي در شرق استان گيالن، دامنه  وجود سواحل پيش. است

هاي سيالبي در اين مناطق  هاي ماندابي  و توسعه دشت به همين ترتيب زمين ؛شدت افزايش داده است
 .  تواند از استعداد اين مناطق براي دستيابي به توسعه پايدار بكاهد بيشتر بوده و در نتيجه مي

 ساحلی مازندران ژئومورفولوژی

هاي متعددي از واحدهاي لندفرمگيري  منطقه ساحلي استان مازندران همچون استان گيالن، محل شكل
 37، نشان از وجود (3114سازمان بنادر و دريانوردي، )بندي انجام شده  پهنه. است ژئومورفولوژيكيمختلف 
ها  لندفرماهميت مساحت و درصد فراواني . در كرانه هاي ساحلي استان مازندران دارد ژئومورفولوژيكي لندفرم
ها، با روند مشابهي مانند بخش گذشته  لندفرمريزي مديريت يكپارچه مناطقه ساحلي، ترتيب تشريح  در برنامه

 . ارائه شده است( 6-6)مساحت و درصد پراكندگي آنها در جدول  ،ها لندفرمفهرست اين . ارائه شده است

 (کوهستان)لندفرم ارتفاعات 

هاي منطقه جنوبي و جنوب غربي  در ارتفاعات كوه ،لندفرم كوهستان در منطقه ساحلي استان مازندران
از غرب  آنهابلندي  و درصد رخنمون يافته 61بيشتر در طبقات شيب بيش از  ،اين ارتفاعات. شود ديده مي

متر به  6300 ،كه بلندترين آنها در كوه زينه در جنوب چالوس طوري به ؛به شرق كاهش يافته است
 ،هاي جنوب ساري البته حداكثر ارتفاع كوه. متر كاهش يافته است 104تاقديس خزر در جنوب بهشهر به 

و  بودهپوشش جنگلي آنها مشخصه ارتفاعات استان مازندران، . باشد متر در تاقديس كوثركند مي 033
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بارش بسيار زياد در طول سال، بر دليل  به ها آبراههكه ــاز طرفي شب ؛داقل برونزد سنگي هستندـداراي ح
 .شود ها  آبراهه اصلي و دائمي از آن زهكش مي و ده اند روي اين لندفرم نسبتاً متراكم

شمار  ساحلي استان مازندران بهي ژئومورفولوژيك هاي لندفرم ترين يكي از وسيع كوهستان لندفرم
درصد نقشه لندفرم استان را پوشش  66/13كيلومتر مربع،  1130916مساحت  اكه ب طوري رود به مي

 هاي از مرز غربي استان تا غرب ساري در مجاورت دريا بوده و دامنه ،لندفرم ارتفاعات. داده است
از واحد كوهستان در استان  ،لندفرم ارتفاعات. نسبتاً پر شيب شمالي آنها به دريا منتهي شده است

كه در غرب از واحدهاي سنگي  طوري به ؛مازندران از واحدهاي سنگي متنوعي تركيب يافته است
هاي آهكي و دلوميتي سازند الر و دليچاي  از سنگ ،در منطقه ساري و آذرين، آذرآواري كرتاسه

 . است دونين تشكيل شده-كربونيفر

 ساحلی استان مازندران  یها لندفرم و واحدها 2-2جدول

 مساحت  لندفرم رديف
Km

2
 

درصد 
 فراواني

 ژئومورفولوژيواحد 

(كوهستان)ارتفاعات  1  3096/32 39/22 
 كوهستان

اي حركات توده 6  2/47 0/031 

ماهور تپه 5/74 453/54 افكنه مخروط 3  

 0/259 20/5 تلماسه 4

 دشت
 

 987./0 77/94 بستر و كانال رودخانه 5

 0/0007 0/057 پيچانرود رهاشده 6

 24/27 1916 دشت سيالبي 7

 0/04 3/17 پهنه دلتايي 8

 20/41 1611/2 جلگه ساحلي 9

 0/32 25/10 گلي پهنه 10

 0/0002 0/02 مصب 11

 2/11 166/86 مانداب يا تاالب 12

 1/41 111/28 اي زبانه ماسه 13

 عمق دريايي كم

 0/27 21/84 كنار دريا 14

 4/81 379/67 خليج 15

 0/012 0/975 سد يا بندآب 16

 0/091 7/24 جزيره 17
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 ای حرکات توده

 استانساحلي  ژئومورفولوژيكيشيب از اشكال  پر هاي دامنههاي  ها و خزش لغزه سنگ ها،  لغزش زمين
شمالي  هاي دامنهاين اشكال در . اند اي زمين شكل گرفته محسوب شده كه طي حركات توده مازندران

سازند كمپلكس گرگان  هاي دامنهدر  ،بيشتر اين حركات.  شوند ديده ميشيب شرق استان  ارتفاعات پر
 113/1كيلومتر مربع مساحت داشته و  07/6 ،ساحلي استان لندفرمدر نقشه   ،لندفرماين . اند دادهرخ 

 .درصد آن را پوشش داده است

 ها افكنه مخروط

در منطقه ساحلي اين مي روند كه شمار  به ماهور تپهشاخص واحد  يها لندفرماز ، ها افكنه مخروط
Qt1)نشده  سخت شناسي چينهعمدتاً منطبق بر واحدهاي استان 

3
,
6
Qaf )هاي دامنهدر  بيشتر هستند و 

رخنمون  هاي محلاز  ،ارتفاعات جنوب بهشهر هاي دامنه. شرقي استان رخنمون دارند هاي كوهشمال 
دانه بوده كه به سمت دشت، ريزدانه شده و  بسيار درشت لندفرممصالح سازنده اين . هستند لندفرماين 

بر روي اين شيب  مستقيم و با بستري پري نسبتاً عميق و ها آبراهه .از تخلل آنها كاسته شده است
آن  مربع كيلومتر 041 مازندران نشان از گسترش ساحلي استان لندفرمنقشه  .شود ديده مي لندفرم
 . را پوشش داده استآن درصد  70/4 داشته و

 تلماسه لندفرم

ساحلي در منتهي اليه دشت ساحلي مازندران گسترش  اي ماسه هاي تپهبه شكل تلماسه  لندفرم
در  ،تلماسه لندفرم .شوند ديده مي ژئومورفولوژيكيديگر  يها لندفرمطور پراكنده در بين  به داشته،
درصد آن را پوشش داده 643/1 مربع مساحت داشته و كيلومتر 4/61ساحلي اين استان،  لندفرمنقشه 
طول شبه جزيره ميانكاله و حواشي در سواحل شرقي استان و در  لندفرمرخنمون اين  ترين مهم. است

 . استخليج گرگان 

                                                 
1- Old terraces 

2- Alluvial fan 
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  میانكالهجزيره  شبهتلماسه در   لندفرم 15-2شكل

 کانال و بستر رودخانه لندفرم

ساحلي استان مازندران، كانال و بستر رودخانه  هاي دشتاصلي محيط رودخانه در  يها لندفرميكي از 
ساحلي استان را  لندفرمدرصد نقشه  317/1كيلومتر مربع و  30/77در مجموع  لندفرماين . است

رود،  رود، پلنگ فريدونكنار، نكاء، چالوس، سرداببابلرود، تاالر،  هاي كانال رودخانه. پوشش داده است
هاي ساحلي استان  در دشت لندفرمهاي اين  ترين رخنمون ها  آبراهه فرعي مهم آباد و ده رود و فرح تيله

 3411بارش تا . قطع كرده است ،نقطه دشت ها  دهاز  كه منطقه ساحلي را روند ميشمار  بهمازندران 
زهكش كردن آبهاي سطحي  برايكانال رودخانه ها  دهپديد آمدن ن سبب مازندراميليمتري در استان 

از مستقيم، پيچانرود كم توسعه يافته تا  كانال رودخانه  لندفرمطرح . در استان مازندران شده است
 . كند بسيار توسعه يافته تغيير مي
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   کانال رودخانه بابلرود درپاياب آن  لندفرم 16-2شكل

 شده رها  نروداپیچ

پيچانرود يا  هاي كانالساحلي استان مازندران به  ژئومورفولوژيمربع از نقشه  كيلومتر 146/1حدود 
در  ،استان هاي رودخانهبيشتر . پيچانرود اختصاص دارد هاي رودخانههاي قطع شده در پيرامون  حلقه

 لندفرمستان اين ساحلي ا لندفرمدر نقشه . پيچانرود توسعه يافته هستند  لندفرمدشت ساحلي داراي 
 . فقط در پيرامون رودخانه چالوس و بابلرود نشان داده شده است

 سیالبی  دشت لندفرم

مازندران ساحلي استان  هاي دشتدر  ژئومورفولوژيكي لندفرم ترين وسيع ،دشت سيالبي لندفرم
ساحلي  لندفرمدرصد نقشه  67/60و  بودهكيلومتر مربع  3330 ؛ گستره سطحي آن،رود ميشمار  به

استان به ويژه از غرب ساري  هاي رودخانهمسطح پيرامون تمام  هاي دشت. استان را پوشش داده است
 . استكشاورزي  ،لندفرمترين كاربري اين  داشته، و مهمسيالب دشت را   لندفرمتا بابلسر عمدتاً 

 جلگه ساحلی لندفرم

ساحلي استان  ژئومورفولوژيكه در نقشه  بودهواحد دشت، جلگه ساحلي  يها لندفرميكي ديگر از 
 ترين مهم . درصد آن را پوشش داده است 03/61مربع مساحت داشته و  كيلومتر 6/3033مازندران 

پيدايش  ؛باشد مياز حدود شهر بابلسر تا مرز شرقي استان و خليج گرگان  ،لندفرممحل رخنمون اين 
و با تعامل با  اي رودخانهآورد رسوبي  وسيله هبسيالبي غالباً  هاي دشتها نيز همچون  اين جلگه

 . يندهاي دريايي كنترل شده استافر
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 لندفرم دشت دلتايی

 10/1كيلومترمربع مساحت داشته و  37/1هاي واحد دشت استان مازندران،  از لندفرم ،دشت دلتايي
ده و عمدتاً در اين لندفرم به صورت پراكن. درصد نقشه ژئومورفولوژي ساحلي آن را پوشش داده است

لندفرم بيشترين رخنمون . منتهي به دريا تشكيل شده است هاي ها و آبراهه پيرامون مصبهاي رودخانه
 . باشد غرب استان و سواحل جنوبي خليج گرگان مي هاي هاي رودخانه در محل مصبدشت دلتايي 

 
  جلگه ساحلی در منطقه ساحلی شرق استان مازندران 17-2شكل

 گلی پهنه لندفرم

تماس با كه غالباً در رود  ميشمار  خشكي به ژئومورفولوژيكي يها لندفرماز  ،گلي هاي پهنه لندفرم
هاي  دهنده محل كاهش جدي انرژي رودخانه ، در واقع نشانلندفرماين . استساحلي  يها لندفرم

پست ساحلي جنوب اراضي بسيار . شوند نهشته ميدانه با بافت گلي آن  رسوبات ريزاستان بوده؛ در آن 
 3/64 ،استان هاي ساحلي لندفرمر نقشه بوده و د  لندفرماين  ، گواه توسعهو غرب خليج گرگان

 .  درصد آن را پوشش داده است 16/1كيلومترمربع مساحت داشته و 

 مصب لندفرم

مصب پوشش داده شده  لندفرم باساحلي استان مازندران  لندفرممربع از نقشه  كيلومتر 16/1حدود 
توسعه هاي مغروق  دائمي و فصلي به دريا و دره هاي آبراهه عموماً در محل اتصال لندفرماين . است

منتهي به سواحل  هاي آبراهه يكي ازدهانه به صورت بسيار محدود در مصب،  لندفرم. يافته است
 . شود ميجنوب خليج گرگان مشاهده 
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 مانداب و تاالب ساحلی لندفرم

و نوسانات دوره اي تراز  شرايط اقليمي استان مازندران، افتادگي ساختماني دشتهاي شمالي البرز مياني
، يكي لندفرماين . شده است مربع كيلومتر 10/300تاالب ساحلي به مساحت  لندفرمدريا سبب توسعه 

سال افزوده  شمار رفته و گستره عرضي آن در برخي فصول پرآب شور به از ذخاير آب شيرين تا لب
تغيير كاربري اراضي در بيشتر اراضي ساحلي استان مازندران، مساحت آن را كاهش داده و . شود مي
است كه ترين محل رخنمون آن سواحل غربي خليج گرگان و منطقه شرق شهرستان بهشهر  مهملذا 

 .با آبهاي لب شور در تداخل هستند
 

 
 مرداب ساحلی در سواحل خلیج گرگان لندفرم 18-2شكل 

 کنار دريا لندفرم

كه در طول منطقه ساحلي  سكو و شيب ساحل است  ساحل، ش فرادرياكنار شامل بخ لندفرمگستره 
اين . درصد آن را پوشش مي دهد 60/1 وكيلومتر مربع مساحت داشته  10/63استان مازندران، 

 يها طوفانو تراز دريا اي  نوسانات فصلي و دورهدليل  كه در تماس بالفصل با دريا است، به لندفرم
كنار در سواحل شرقي و غربي  دريا لندفرم رخ نيمو شيب  متشكلهرسوبات . شود زمستانه دچار تغيير مي

دانه بوده و سكوي  كه سواحل غربي استان تا حوالي سواحل بابلسر درشت طوري به ،آن متفاوت است
رسوبات تشكيل  ،جزيره ميانكاله از سواحل بابلسر تا سواحل شبه. استساحل داراي شيب نسبتاً تندي 

خرده هاي صدف نرمتنان از اجزاي تفكيك (. 33-6شكل)هستند دهنده در حد ماسه متوسط تا ريز 
 . كنار هستندادري لندفرمناپذير متشكله 
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 درياکنار در منطقه بابلسر استان مازندران لندفرم 11-2شكل

 ای ماسه زبانه لندفرم

شمار  عمق ساحلي استان مازندران به ساحلي منطقه كم ژئومورفولوژيكي هاي لندفرماز  ،لندفرماين 
درصد آن را پوشش  0/3مربع مساحت داشته و  كيلومتر 333 ،ساحلي مربوطه لندفرمرود كه در نقشه  مي

جزيره ميانكاله در شرق  شبه كامالً منطبق با گسترش، اي زبانه ماسه لندفرمتوزيع جغرافبايي . داده است
كشور كه از يك سو از زاغمرز به خشكي متصل بوده و به  اي ترين زبانه ماسه بزر . باشد استان مي

هاي عمومي روبه شرق و  جريان.  سمت شرق تا جزيره آشوراده در استان گلستان رشد كرده است
در انتقال رسوب ساحلي يا   ،اي نههاي كرا منطقه و عملكرد  جريان( شمال غرب)الگوي امواج غالب 

نقش  اي اين زبانه  ماسه گيري شوند در شكل ويژه از رودخانه نكاء تخليه مي رسوباتي كه از غرب و به
اي  نشان از پتانسيل انتقال رسوب كرانه( 3116رضا،  پور و غريب رحيمي)مطالعات انجام شده . اند داشته
اين حجم قابل مالحظه . مترمكعب در سال به سمت شرق؛ پس از عبور از بندر اميرآباد را دارد 30111

 . جزيره ميانكاله دارد اي و شبه رسوب نقش انكارناپذيري از روند ثابت رشد زبانه ماسه

 ای لندفرم سد ماسه

جزيره ميانكاله به  هو در سواحل شب ،در سواحل استان مازندران به طور محدود ،آب لندفرم سد يا بند
 اي همچون زبانه  ماسه ،تشكيل اين سدهاي رسوبي سازوكار. كيلومترمربع رخنمون دارد 374/1مساحت 

در طول سواحل استان . استساحل  رخ نيماي و تبادل رسوب در سطح  ميانكاله، انتقال رسوب كرانه
هاي  اثر تبادل رسوب بين  بخش ربويژه در سواحل شرقي آن سدهاي مغروق موازي ساحل،  مازندران، به

؛ اند اي  تشكيل شده يند آورد رسوب كرانهافر وسيله بهاز يك سو و تغذيه رسوب  ،باال و پائين پروفيل ساحل
 .اند برخي از اين سدها با افزايش ارتفاع از آب خارج شده و تشكيل سدهاي جدا و موازي ساحل را داده
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  جزيره میانكاله درياکنار در منطقه شبه لندفرم 21-2شكل

 

 

 
 جزيره میانكاله  شمال شبه ای ماسهسواحل  21-2شكل

 جزيره لندفرم

اليه شرقي سواحل استان، جائي كه بخشي از  جزيره يا خشكي محصور در آب دريا در منتهي لندفرم
تركيب يافته و در نقشه  اي اسهماز رسوبات غالباً  ،اين جزيره .ديده ميشود جزيره آشوراده رخنمون دارد

 ارتباط جزيره آشوراده با . كيلومترمربع مساحت دارد 60/7 ،ساحلي استان مازندران هاي لندفرم
 . جزيره شكل گرفته است  لندفرمكانال خزيني قطع شده و  باجزيره ميانكاله  شبه
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 خلیج  لندفرم

  لندفرمداراي ، به ويژه سواحل شرقي و خليج گرگان ،مقياس در سواحل استان كوچك هاي فرورفتگي
ساحلي  هاي لندفرمدرصد نقشه  1/0كيلومتر مربع مساحت بوده و  173 لندفرماين . خليج هستند

رضا،  پور و غريب رحيمي)كيلومتر مربع  413خليج گرگان به مساحت . استان را پوشش داده است
جزيره ميانكاله از دريا جدا  شبه باكه رود  ميشمار  بهترين خليج در سواحل شمال كشور  بزر ( 3116
 . در سواحل استان گلستان واقع است ،كيلومتر 6و دهانه آن به عرض  ،شده

 
 ورودی کانال خزينی در حدفاصل آشوراده و میانكاله 22-2شكل
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 نتیجه گیری

درصد،  07/01 ،كه واحد دشت دهد مينشان ( 61-6شكل )استان مازندران  ساحلي هاي نقشه لندفرم
درصد  41/0عمق ساحلي  درصد و زيرواحد كم 63/13درصد و واحد كوهستان  71/4ماهور  واحد تپه

درصد منطقه ساحلي استان  01حدود بدين ترتيب،  .اند ا شكل دادهرمنطقه ساحلي ژئومورفولوژي 
با حداكثر  ،ارتفاعات استان مازندران. كوهستان تشكيل شده استژئومورفولوژيكي از واحد  ،مازندران
 ؛از واحدهاي سنگي متنوعي تركيب يافته است ،متر در كوه زينه 6300ارتفاع 
هاي  در منطقه ساري از سنگ و كه در غرب از واحدهاي سنگي آذرين، آذرآواري كرتاسه طوري به

هاي آتشفشاني و چين  يتفعال ؛اند دونين تشكيل شده-آهكي و دلوميتي سازند الر و دليچاي كربونيفر
 . اند ترين عوامل ايجاد اين لندفرم بوده مهم ،خوردگي البرز غربي

عرض و كشيده بوده و از سواحل غربي تا  كم ،غربي آن هاي بخش دشت ساحلي استان مازندران در 
و جلگه ساحلي  اي رودخانهمحيط  يها لندفرم ،از ساري تا مرز شرقي استان. حوالي ساري ادامه دارد
جزيره ميانكاله و خليج  شبه ،ويژه در سواحل شرقي رسوبات دريايي به. اند دادهدشت وسيعي را شكل 

 ژئومورفولوژيهاي  لندفرمدر ادامه . اند دادهعمق ساحلي را شكل  متنوع محيط كم يها لندفرمگرگان، 
 . اند ساحلي استان مازندران، از ديدگاه فرايندهاي مؤثر تشريح شده

 ها مانداب

كيلومترمربع از  10/0163دهد كه حدود  هاي ساحلي استان مازندران، نشان مي لندفرمبندي  پهنه
كانال رودخانه، دشت سيالبي، جلگه توان به  ، اراضي ماندابي هستند، از آن جمله مياراضي ساحلي

شده  پيچانرودهاي رهااي اندازهتا  آب و ، درياكنار، بندها تاالبگلي، خورها و  ساحلي، جلگه دلتايي، پهنه
ها با  هاي فصلي، و قطع زهكش مسيل اي و فصلي تراز درياي خزر، سيالب نوسانات دوره. اشاره كرد
اگرچه اين اراضي دستخوش تغيير . هاي پهناوري را ماندابي كرده است هاي اصلي و فرعي، زمين جاده

در منطقه ساحلي مورد نظر داشته و از جمله  اي هستند، اما همواره گسترش زيادي كاربري پيوسته
  . شوند رو براي مديريت يكپارچه اراضي ساحلي محسوب مي هاي پيش محدوديت

 گذاری  رسوباز حاصل  یها لندفرم

كيلومترمربع در نتيجه فرآيند  041افكنه به مساحت  لندفرم مخروط ،در منطقه ساحلي استان مازندران
هاي  نيز از جمله لندفرمجلگه ساحل و دشت سيالبي   ،دشت ساحلي. استگذاري بوجود آمده  رسوب

اي است كه در منطقه ساحلي استان مازندران،  ناشي از نهشته شدن رسوبات دريايي و بويژه رودخانه
رود،  رود، پلنگ بابلرود، تاالر، فريدونكنار، نكاء، چالوس، سرداب هاي آورد رسوب رودخانهتحت تأثير 

 07/044توان گفت كه  مي ،به طور نسبي. توسعه يافته استها  آبراهه فرعي   آباد و ده حرود و فر تيله
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 كيلومتر 4/61يندهاي ثقلي و آبي، افروسيله  مازندران بههاي ساحلي استان  كيلومترمربع از لندفرم
 كيلومتر 11/303و  اي يندهاي رودخانهامربع توسط فر كيلومتر 1444يندهاي بادي، امربع توسط فر
 .اند يندهاي دريايي توزيع و نهشته شدهافر ، باهاي ساحلي مربع از لندفرم

 
 (1385، دريانوردیسازمان بنادر و )های ساحلی استان مازندران  نقشه لندفرم 23-2شكل  
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 های حاصل از فرسايش لندفرم

جاي منطقه  در جايرود كه دامنه اثر آن  ميشمار  بهفرايند فرسايش، از جمله فرايندهاي طبيعي 
كاهش ذخيره رسوبي در مقابل انرژي محيط در نوار ساحلي، . شود ساحلي استان مازندران مشاهده مي

نوسانات تراز مل و نقل رسوبات و هاي ساحلي، در ح امواج و جريانو تداوم عملكرد عوامل دريايي، 
اي، كانال  ركات تودهمانند ح ها لندفرمبرخي از  .استيند فرسايش مؤثر ادر ميزان و عمق اثر فردريا 

 ،آنها گيري درشكلي هستند كه يها لندفرممرداب  اي اندازهو تا  ها خليجشده،  رودخانه، پيچانرود رها
اي  تا آبراههخندقي زمين، فرسايش  ها و وقوع لغزش ناپايداري دامنه. فرآيند فرسايش نقش داشته است
و كانال رودخانه و پيچانرود رها اي  تودهحركات  فرملند گيري شكلو حفر كانال در واحد دشت در 

ي استان ها تاالبو  ها خليج گيري شكلدر  ،و فرسايش نوار ساحلي و پيشروي دريا در خشكي ،شده
مربع از منطقه ساحلي استان  كيلومتر 17/600توان گفت  لذا به طور نسبي مي. اند داشتهنقش 
 يها لندفرممربع از  كيلومتر 07/173د حدو محيط خشكي و اي رودخانهيندهاي آبي و افر، با مازندران
 .اند گرفتهواسطه عملكرد مخرب امواج شكل  ساحلي به

 ساحلی استان گلستان ژئومورفولوژی

هاي جنوبي درياي خزر به سمت استان گلستان به تدريج كاسته شده و  كرانه ژئومورفولوژيكيتنوع 
و مساحت و درصد پراكندگي  ها لندفرمفهرست اين . شناسائي و تفكيك شده است لندفرم 34تعداد 

همچون  ،منطقه ساحلي استان گلستان ژئومورفولوژيوضعيت . ارائه شده است (1-6)آنها در جدول 
عمق ساحلي ارائه  و كمدشت ماهور،  هاي كوهستاني، تپه لندفرمهاي ياد شده به ترتيب  ديگر استان
ريزي و مديريت   ها، اطالعات كاربردي و راهبردي را براي برنامه لندفرمگونه  اينيح تشر. شده است

 . آورد هاي جنوبي درياي خزر فراهم مي يكپارچه كرانه

 لندفرم کوهستان

بيش ديده شده، كه نشاندهنده طبقات شيب لندفرم كوهستان در جنوب منطقه ساحلي استان گلستان 
در محدوده استان گلستان حداكثر با ارتفاع  ،ارتفاعات البرز شرقي. در منطقه هستنددرصد  61از 

هاي  سنگ. اند متر در كوه پشت ناز، از واحدهاي سنگي كرتاسه كمپلكس گرگان تشكيل شده 3611
مشخصه . روند شمار مي بهكمپلكس گرگان  تشكيل دهنده ارتفاعات و ياجزا ،رسوبي و متامورفيك

 ،از طرفي. و داراي حداقل برونزد سنگي هستند بودهجنگلي آنها  ارتفاعات استان گلستان، پوشش
و از نوع بارش بسيار زياد در طول سال، بر روي اين لندفرم نسبتاً متراكم  دليل به ها شبكه آبراهه

مربع در نقشه  كيلومتر 1و به مساحت به طور محدود كوهستان، لندفرم . شاخه درختي هستند
  .لستان رخنمون داردساحلي استان گهاي  لندفرم
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 ساحلی استان گلستان  یها لندفرمو  واحدها 3-2جدول

 لندفرم رديف
 مساحت
Km

2
 

درصد 
 فراواني

 ژئومورفولوژيواحد 

 14/1 8 كوهستان 1
 كوهستان

اي حركات توده 6  63/1 113/1 

16/1 00/07 افكنه مخروط 3 ماهور تپه   

 113/1 6/1 تلماسه 4

 دشت
 

 10/1 8 كانال رودخانه 5

 110/1 13/1 پيچانرود رهاشده 6

 43/00 1039 دشت سيالبي 7

 31/1 3 پهنه دلتايي 8

 43/66 502 جلگه ساحلي 9

 31/1 3 گلي پهنه 10

 17/3 209 مرداب يا كوالب 12

 113/1 2 كنار دريا 14

 عمق دريايي كم
 33/30 379 خليج 15

 1110/1 13/1 سد يا بندآب 16

 0/1 9 سديجزاير  17

 ای حرکات توده

لغزها  سنگ ،  لغزش زمينصورت  ويژه در دامنه هاي شمالي البرز به اي، در غالب مناطق به حركات توده
هاي واحد كوهستان و طبقات  نيز از مشخصه لندفرماين . رخنمون دارندشيب  پر هاي دامنه ها و خزش

اين . اند دادهسازند كمپلكس گرگان رخ  هاي دامنهدر درصد است؛ چنين رويدادي،  61پرشيب بيش از 
دصد آن را پوشش  113/1كيلومتر مربع مساحت داشته و  63/1 ،ساحلي استان لندفرمدر نقشه  لندفرم

 .داده است
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 ها افكنه مخروط

درصد در منطقه  61ماهورها در طبقات شيب كمتر از  با شكست نسبي شيب واحد كوهستان، تپه
شناسي  ، از نظر ساختار زمينلندفرماين . اند توسعه يافته  افكنه مخروطان، به شكل ساحلي استان گلست
رتفاعات جنوب خليج ا هاي دامنهكه در  استسخت نشده  شناسي چينهواحدهاي عمدتاً منطبق بر 

شمار  پذير منطقه به هاي گرگان، كه از جمله واحدهاي سنگي فرسايش شيست. دارندخنمون ر ،گرگان
بر روي اين درختي  با طرح شاخه ها آبراهه. هستند  افكنه مخروط دانه درشتهاي  آبرفتروند، منشأ  مي

منطقه درصد  16/1 بوده كه مربع كيلومتر 07/07 ،لندفرماين گستره سطحي . شوند ديده مي ها لندفرم
 . استان را پوشش داده است ساحلي

 تلماسه لندفرم

طور محدود  تلماسه بوده و به لندفرمهاي واحد دشت در منطقه ساحلي استان گلستان،  لندفرميكي از 
 لندفرمساحلي اين استان،  هاي لندفرمدر نقشه . شود ميسو مشاهده  در جنوب مصب رودخانه قره

 . درصد آن را پوشش داده است 111/1 وكيلومتر مربع مساحت داشته  6/1 ،تلماسه

 دخانهکانال و بستر رو لندفرم

ساحلي استان گلستان، كانال و بستر رودخانه  هاي دشتاصلي محيط رودخانه در  يها لندفرميكي از 
ساحلي استان را پوشش  لندفرمدرصد نقشه  10/1كيلومتر مربع و  1در مجموع  ،لندفرماين . است

لي را قطع چندين نقطه دشت ساح و دربه تعداد زياد  ،عرضي كمه گستر ، بالندفرماين . داده است
باعث پديد كنترل شده و ميليمتري  111چنين شرايطي، عمدتاً با استقرار سامانه پربارش . كرده است
 هاي رودخانهكانال . هاي سطحي شده است زهكش كردن آب برايكانال رودخانه ها  دهآمدن 
 ترين مهم گرگان،ويژه در سواحل جنوبي خليج  بهآبراهه فرعي ها  دهسو و  رود، اترك، قره گرگان
 .روند ميشمار  بهساحلي استان گلستان  هاي دشتدر  لندفرماين  هاي رخنمون
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 پاياب آن سو در کانال رودخانه قره  لندفرم 24-2شكل

 شده پیچآنرود رها

هاي  هاي پيچانرود يا حلقه مربع از نقشه لندفرم ساحلي استان گلستان به كانال كيلومتر 3/1حدود 
ت ـتان در دشـاس هاي انهـشتر رودخـبي. صاص داردـپيچانرود اخت هاي رودخانه اطرافقطع شده در 

فقط در  لندفرماين  ،ساحلي استان لندفرمدر نقشه . پيچانرود توسعه يافته هستند  لندفرمداراي  ،ساحلي
 . پيرامون  آبراهه منتهي به تاالب گميشان نشان داده شده است

 رود در دشت ساحلی شرق استان گلستان کانال گرگان  لندفرم 25-2شكل
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 دشت سیالبی لندفرم

 ؛رود ميشمار  بهساحلي استان گلستان  هاي دشتدر  لندفرم ترين وسيع ،سيالبي دشت لندفرم
 لندفرمدرصد نقشه  43/00هستند و   لندفرمكيلومتر مربع از اين اراضي داراي اين  3113طوريكه  به

ويژه در  استان به هاي رودخانهمسطح پيرامون تمام  هاي شتد. ساحلي استان را پوشش داده است
 . سيالب دشت را دارند  لندفرم ،منطقه ساحلي شرق درياي خزر

 

 
  دشت سیالبی منطقه بندر ترکمن 26-2شكل

 جلگه ساحلی لندفرم

ساحلي استان گلستان  لندفرمكه در نقشه  بودهواحد دشت، جلگه ساحلي  يها لندفرميكي ديگر از 
همچون نوار و  ،لندفرماين . درصد آن را پوشش داده است 43/66مربع مساحت داشته و  كيلومتر 416

كه از نوار مرزي كشور در شمال استان  طوري به ؛نوار سواحل استان را فراگرفته است ،محدوده پهني
اً توسط آورد پيدايش اين جلگه ها نيز غالب ؛شروع و تا اراضي جنوبي خليج گرگان امتداد يافته است

 . يندهاي دريايي كنترل شده استاو با تعامل با فر اي رودخانهرسوبي 

 لندفرم دشت دلتايی

اي و در تماس مستقيم   اي است كه در آخرين مرحله فرايند انتقال رسوب رودخانه  لندفرم، دشت دلتايي
دلتايي را تضمين تداوم انتقال رسوب از خشكي، توسعه لندفرم دشت  .با دريا شكل گرفته است

يك رودخانه دائمي است كه در منطقه ساحلي استان گلستان، به ارتباط با  مستلزم اين مهم،. كند مي
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دشت  لندفرم. شود ديده ميهاي منتهي به خليج گرگان  سو و آبراه رود، قره هاي گرگان در محل مصب
لگه ساحلي در منطقه بندر ج  لندفرم 67-6جلگه ساحلي در منطقه بندر گز شكل  لندفرم 67-6شكل
ا استان گبستان رساحلي  هاي لندفرمدرصد نقشه  31/1مربع مساحت داشته و  كيلومتر 1دلتايي، گز 

 . پوشش داده است

 جلگه ساحلی در منطقه بندر گز  لندفرم 27-2شكل

 گلی پهنه لندفرم

كه غالباً در مجاورت رود  ميشمار  خشكي به ژئومورفولوژيكي يها لندفرمگلي از  هاي پهنه لندفرم
اراضي بسيار پست . درصد است 34، بيش از دانه گلي ريزبوده و درصد مصالح ساحلي  يها لندفرم

 هاي ساجلي لندفرمگلي در نقشه   هاي پهنه. هستند  لندفرمداراي اين  ،ساحلي جنوب خليج گرگان
 .  درصد آن را پوشش داده است 31/1مربع مساحت داشته و  كيلومتر 1استان 
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 جلگه دلتائی در بخش جنوبی مصب گرگانرود   لندفرم 28-2شكل

 

 

 
 گلی در سواحل جنوبی خلیج گرگان  پهنه  لندفرم 21-2شكل 

 مانداب و تاالب ساحلی لندفرم

آن نقش  گيري شكلرسد سد رسوبي تاالب گميشان در  كه به نظر مياست  يلندفرم ،مرداب لندفرم
جنوبي در ضلع شرقي درياي  -كيلومتر در راستاي شمالي 11طول  به لندفرم اين. داشته است يمؤثر
هاي ساحلي استان  لندفرمدرصد نقشه  31حدود  مربع گسترش داشته و كيلومتر 613به مساحت  خزر

 شناختهتاالب گميشان ، در منطقه مورد مطالعه به نام لندفرماين . را پوشش داده استگلستان 
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هيدروديناميك جريانهاي آن، از طريق متر بوده و  3تاالب گميشان، داراي عمق متوسط  .شود مي
 (. 3116رضا،  پور و غريب رحيمي). شود اي كنترل مي بريدگي در سد ماسهندين چ
 

 
 تاالب گمیشان در سواحل شرقی دريای خزر  لندفرم 31-2شكل

 کنار دريا لندفرم

هاي جنوبي درياي خزر  درياكنار، در استان گلستان چهره نسبتاً متفاوتي با ديگر مناطق كرانه لندفرم
اين . استسكو و شيب ساحل   ساحل، راهاي ف طور محدود شامل قسمت رخ ساحل به دارد؛ و نيم
 درصد آن 113/1 كيلومتر مربع مساحت داشته و 6 گلستان ساحلي استان هاي لندفرمدر نقشه  لندفرم

، از جزيره ميانكاله و محيط نسبتاً آرام خليج گرگان در پناه شبهدرياكنار،  لندفرم. دهد را پوشش مي
سواحل در  لندفرماين كه  در حالي ؛اند شدهنيزار پوشيده با و  تشكيلبافت گلي  با رسوبات ريزدانه

 . تري دارند تاالب گميشان تركيب درشت دانه اي ماسه گير سد موج

 ای سد ماسه لندفرم

سو  طور محدود در جنوب مصب رودخانه قره به ،آب در سواحل استان گلستان سد يا بند لندفرم
ساحلي استان را اشغال  لندفرمدرصد نقشه  113/1، 13/1به مساحت  لندفرماين . رخنمون دارد
 .  كرده است
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 رود  کنار در جنوب مصب گرگان دريا لندفرم ای ماسه سواحل 31-2شكل 

 جزاير سدی لندفرم

يندهاي اكه كامالً توسط فر شودمحسوب مي ژئومورفولوژيكي يها لندفرماز  ،جزاير سدي لندفرم
 ،رود ذخيره رسوبي مناسب حاصل از آورد رسوب خشكي توسط گرگان ،البته ؛دريايي شكل گرفته است

 اي  كرانه هاي نجريا چرخش عمومي . رود شمار مي بهآن  گيري ديگري در شكل عامل مهم و مؤثر
توسط آنها از يك  رسوبات هاي ساعت و انتقال در طول ساحل در جهت عكس عقربه ،درياي خزر

تر  دانه دانه و جورشدگي و غربال رسوبات و به جاي ماندن ذرات درشت و جداسازي ذرات ريز ،سو
 3 لندفرماين . اند داشتهجزاير سدي در مقابل تاالب گميشان نقش  گيري شكلتوسط امواج، در 

 . ساحلي استان گلستان را پوشش داده است لندفرمدرصد نقشه  0/1كيلومترمربع مساحت داشته و 
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 جزاير سدی مقابل تاالب گمیشان تثبیت شده با پوشش گیاهی لندفرم 32-2شكل

 خلیج  لندفرم

  لندفرمويژه سواحل شرقي خليج گرگان داراي  به ،كوچك مقياس در سواحل استان هاي فرورفتگي
ساحلي  لندفرمدرصد نقشه  30/30كيلومتر مربع مساحت بوده و  173داراي  لندفرماين . خليج هستند

 . استان را پوشش داده است
 

 
 های کوچک در سواحل شرقی و جنوبی خلیج گرگان خلیج لندفرم 33-2شكل
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 ها  فشان گل

كه به دليل  باشند ميها  فشان گلمنطقه ساحلي استان گلستان،  ژئومورفولوژيكييكي از اشكال 
كه در منطقه ساحلي شمال شرقي استان رخنمون  ،ها فشان گل. اند شده بندي پهنهاي آنها  ماهيت نقطه

در مقابل تاالب  ،نيز 3111در سال . استنئوتكتونيكي البرز شرقي  هاي فعاليتعمدتاً حاصل  ،دارد
گلفشان . متر آب دريا را به باال پرتاب نمود ها  دهفشاني در بستر دريا فعاليت كرد كه  گميشان گل
 . شمار مي رود ي مهم استان بهها گلفشاننفتليجه از 

 
 لیجه در سواحل شمال شرقی استان گلستان گلفشان نفت 34-2شكل

 نتیجه گیری

 16/1ماهور  درصد، واحد تپه 3/73 ،كه واحد دشت دهد مينشان ( 14-6شكل) نقشه لندفرم ساحلي
درصد ژئومورفولوژي منطقه  04/37 ،عمق ساحلي واحد كم درصد و زير 14/1واحد كوهستان  ،درصد

درصد منطقه ساحلي استان  4/1نتايج نشان داد كه حدود . اند را شكل دادهگلستان ساحلي استان 
ارتفاعات استان گلستان با حداكثر ارتفاع . كوهستان تشكيل شده استگلستان از واحد ژئومورفولوژي 

فرسايش پذيري . گرگان تركيب يافته است شيستمتر در كوه پشت ناز از واحدهاي سنگي  3611
هاي ارتفاعات جنوبي  افكنه در دامنه ماهور و لندفرم مخروط اين واحدهاي سنگي، در توسعه واحد تپه

 . اشته استخليج گرگان نقش اساسي د
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 (1385،دريانوردیسازمان بنادر و )ساحلی استان گلستان  یها لندفرمنقشه  35-2شكل

درصد  11آن جمعاً حدود  يها لندفرمكه  باشد مياستان، واحد دشت  ژئومورفولوژيكيواحد  ترين مهم
جلگه  سو و رود، اترك و قره گرگان هاي رودخانهدشت سيالبي . اند دادهمنطقه ساحلي را پوشش 

اخير  هاي سال هاي سيالب. روند ميشمار  بهواحد دشت  يها لندفرم ترين مهم ،ساحلي مجاور دريا
رسوبات دريايي .  در منطقه ساحلي استان دارند ها سيالبگونه  نشان از سابقه طوالني اين ،(3111)
ساحلي را عمق  كممتنوع محيط  يها لندفرمويژه در سواحل شرقي درياي خزر و تاالب گميشان،  به

 . باشند مي اي ماسهدريايي خليج و سد عمق  كمزيرواحد  يها لندفرم ترين مهم. اند دادهشكل 
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نشان از تغييرات شگرف در منطقه ساحلي استان ( 3110ناظمي،  ؛3133رضا،  غريب)اطالعات موجود 
روند فرونشست و يك دوره  ،منطقه ساحلي اين بازه زماني. دارد 3171تا  3100هاي  گلستان بين سال

شيب شرقي درياي خزر در كشور ايران  سواحل بسيار كم ؛باالآمدگي تراز دريا را تجربه كرده است
 0/34330به مقدار  ،ساحلي رخ نيمموجب آن فرسايش  هيند بوده كه باهاي اين فر دچار بيشترين آسيب

  0611الب گميشان با وسعتي حدود هكتار روي داده و تا 13/4301به مقدار گذاري  رسوبهكتار و 
دليل  بهدر ساحل شرقي استان  ،(10-6شكل) روستاي چاپاقلياست؛ همچنين هكتار شكل گرفته 

 .  اي دور از ساحل انتقال يافته است به منطقهآبگرفتگي و تخريب منازل 

 ها مانداب

با دائم تماس دليل  به استان گلستانمربع از اراضي ساحلي  كيلومتر 3/6300بر اساس نتايج موجود 
كانال رودخانه، دشت سيالبي، اند از  هاي ماندابي عبارت لندفرمبرخي  .؛ اراضي ماندابي هستندآب

پيچانرودهاي  اي  اندازهآب و تا  ، درياكنار، بندها تاالبجلگه ساحلي، جلگه دلتايي، پهنه گلي، خورها و 
نوسانات تراز دريا، . (17-6شكل) شوند روق ميمحاط در آب دريا و يا در معرض آب دريا مغ؛ رهاشده
 . اند ها نقش داشته لندفرمدر توسعه اين  هاي فصلي سيالب

 
 تخريب روستای چاپاقلی در سواحل شرقی استان گلستان 36-2شكل 
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 شمال تاالب گمیشان اراضی وسیع ماندابی 37-2شكل 

 گذاری  رسوباز حاصل  یها لندفرم

واسطه آن اشكال مختلف  كه به باشد مييندهاي مهم زايشي ايكي از فر ،گذاري رسوبفرآيند 
چه در محيط  ،شود ميسازنده محسوب  ييندايند كه فرااين فر. شوند  تشكيل مي ژئومورفولوژيكي

در منطقه . گردد خشكي و چه در محيط دريايي، توسط ذخيره رسوب و عوامل حامل آن كنترل مي
 ، تلماسه، دشت سيالبي، جلگه ساحلي وافكنه مخروط يها لندفرم ،ساحلي استان گلستان

آورد . اند بوجود آمده گذاري رسوبيند اگلي و جزاير سدي در نتيجه فر دلتايي، درياكنار، سد، پهنه دشت 
نقش را در  ترين مهمسو و كردكوي و چندين آبراهه فرعي  رود، اترك، قره گرگان هاي رودخانهرسوب 
  ،جلگه ساحل و دشت سيالبي يها لندفرم. اند داشتهساحلي استان گلستان دشت  لندفرم گيري شكل
يندهاي خشكي و دريايي افر گذاري  رسوبشمار رفته كه حاصل   واحد دشت به يها لندفرم ترين مهم
دانه شدن را نشان  ياد شده دقيقاً از كوهپايه تا دريا روند ريز يها لندفرمدهنده  رسوبات تشكيل. هستند
 . است  داشتهدهند و در آنها عوامل حمل رسوبات به روش ثقلي و عمدتاً آبي نقش  مي
توسط گلستان، ساحلي استان  يها لندفرممربع از  كيلومتر 07/07كه  ،طور نسبي مي توان گفت به
يندهاي افر بامربع  كيلومتر 3407يندهاي بادي، افر بامربع  كيلومتر 6/1يندهاي ثقلي و آبي، افر

يندهاي دريايي توزيع و نهشته افر وسيله بهساحلي  يها لندفرممربع از  كيلومتر 13/33و  اي رودخانه
 . اند شده



 (سواحل دريای خزر)ژئومورفولوژی در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی ايران جلد اول /  76   

 حاصل از فرسايش یها لندفرم

يندهاي آبي و اتوسط فر ،مربع از منطقه ساحلي استان گلستان كيلومتر 3/1 ،به طور نسبي
ساحلي به واسطه عملكرد  هاي لندفرممربع از  كيلومتر 411حدود  و ،محيط خشكي اي رودخانه

و  شده اي، كانال رودخانه، پيچانرود رها  حركات توده هاي لندفرم. اند مخرب امواج شكل گرفته
 .آنها داشته استايجاد  دركلي تا جزئي نقش  ،يند فرسايشاهايي هستند كه فر لندفرم  ،ها خليج
زمين،  ها و وقوع لغزش دهد كه ناپايداري دامنه مينشان  گلستان، ساحلي استان هاي لندفرمنقشه 

و  ،اي تودهحركات ، منجر به وقوع اي و حفر كانال در واحد دشت فرسايش خندقي تا آبراهه
فرسايش نوار ساحلي و پيشروي دريا در خشكي در  ،شده و پيچانرود رها ،كانال رودخانهتوسعه 
  . شده استي استان ها تاالبو  ها خليج گيري شكل
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 شیب عمومی کرانه جنوبی دريای خزر: فصل سوم

 کلیات

كه روند تغييرات عمق با  هاستهاي مهم مناطق ساحلي، وضعيت عمومي شيب آن يكي از مشخصه
به صورت درصد شيب  ،معموالً اين تغييرات سازد؛ مشخص مي( CD) 3فاصله از تراز ساحل يا صفر

و پستي و بلندي   لندفرمعالوه بر نشان دادن شرايط عمقي، خصوصيات ، درصد شيب. شود گزارش مي
هاي مهم مورد استفاده در مطالعات  از مشخصه ،شيب و درصد آن. دهد بستر را نيز نشان مي

هاي  برآورد احجام مواد مصرفي در احداث سازه برايي دريايي، محاسبات مهندسي سواحل ها دهپدي
 يعرض كليه اجزا ،بر اساس اين مؤلفه. استو در مقابل برداشت مواد و اليروبي بستر  ،دريايي

جزرومدي،  هاي جريان تغيير شكل امواج، از حاصل  هاي جريان منطقه شكست امواج، الگوي توزيع 
هاي ساحلي، حجم خاكريزي و  سازهرخ  نيمي پالن و ميزان و نفوذ تأثير نوسانات تراز دريا، طراح

فرسايش و  ،در روابط برآورد انتقال رسوب ساحلي ،همچنين. شد اليروبي محاسبه خواهد
كننده در  عوامل كنترل ترين مهم. شود از وضعيت شيب عمومي استفاده مي ،سواحلگذاري  رسوب

گي در سواحل، ميزان نرخ آورد رسوب شكل رخنمون واحدهاي سن اند از عبارت شيب عمومي سواحل
اي و برگشتي، دامنه  كرانه هاي جريان از خشكي، رژيم و الگوي امواج برخورد كننده، سرعت و جهت 

در . هستند كاوي در سواحل جزرومدي، نوسانات تراز دريا و باالخره معدن هاي جريانجزرومد و 
، معموالً هستندو در معرض باالآمدگي تكتونيكي نيز  شته،هايي كه واحدهاي سنگي رخنمون دا محل

هاي سنگي در  دريايي و دماغه هاي پادگانهدر مقابل  ،چنين سواحلي. گيرد سواحل پرشيبي شكل مي
 . جزاير و سواحل سنگي جنوب شرق كشور تشكيل شده است حاشيه

احل نقش مهمي ايفا در تغييرات شيب س ،اي و تشكيل دلتاها در مصب آنها آورد رسوب رودخانه
كند و يك  عموماً شيب عمومي ساحل كاهش پيدا مي 6طوريكه در بخش قدامي دلتا به ؛كنند مي

شيب عمومي بيش از ديگر ؛ 0بخش انتهايي دلتا ،در عوض. دآور پديد مي 1هشوند عمق منطقه كم
در  ،ايطينظير چنين شر ؛و به صورت يك دماغه رسوبي خود را نشان مي دهد استمناطق ساحلي 

 .شود ديده ميشيب دلتاي سفيدرود  بخش پر
باعث خواهد شد كه عرض منطقه شكست  ،مدت اي دراز اعم از جزرومد و دوره ،نوسانات تراز دريا

داراي شيب متفاوتي  ،اي ساحل در الگوهاي فصلي و دوره رخ نيمدچار تغييرات جدي شده و  ،امواج

                                                 
1- Chart Datume 

2- Delta front 
3- Shoaling 
4- Pro delta 
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قدرتي بيش از ميزان تغذيه رسوبات ساحلي  ،اي و برگشتي كرانه هاي جرياندر مناطقي كه . گردند
تعيين . گردند شيب مي سواحل پر ،و در نهايت گرفتهشكل  3داشته باشند، اصطالحاً سواحل گرسنه

لذا . رود مي شمار هاي مهندسي سواحل به از مراحل و مراتب غالب پروژه ،شيب عمومي ساحل
ن ديگر مطالعات تخصصي نيست و سوابق آن به تعداد و مطالعات قبلي آن همچو پيشينهشمردن  بر

گزارش گردآوري شده از مطالعات بنادر احداث  ها  دهدر . باشند ميشمار  مطالعات مهندسي سواحل بي
هاي هيدروگرافي  و از نقشهصورت گرفته گيري ميداني  به روش اندازه عاملشده در كشور، اين 

از  ،بررسي شيب عمومي بستر ، برايامروزه .در تعيين شيب ساحل استفاده شده است ،موجود
هاي  بستر در دوره رخ نيمهمچون پايش مستقيم سواحل به طريق برداشت  ،هاي مختلفي روش

يا از تصاوير  ، وهيدروگرافي موجود با هر مقياس هاي نقشه ، استفاده از 3:411مختلف زماني با دقت 
هاي  كرانهاين كتاب ارائه دهنده اطالعات ارزشمندي از شيب عمومي . شود استفاده مياي  ماهواره
 هاي نقشه اساسبر  و GISتحليل انجام شده بر اساس مطالعات . درياي خزر استجنوبي 

هاي  كرانهشيب سواحل  رخ  نيمنقشه . سازمان نقشه برداري كشور بوده است 3:311111هيدروگرافي 
و يك شيت براي شمال كشور تهيه جغرافيايي  03و  01 ،13 هاي قطاعبه صورت  ،درياي خزرجنوبي 

بررسي هرچه بهتر  براي ،متر 61منفي هاي ساحلي تا عمق  رخ نيم. و اطالعات آنها استخراج گرديد
 . اند شدهبستر درياي امتداد داده  هاي ناهمواريوضعيت شيب و 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Starved Shore 
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  های جنوبی کرانه 41و  31 ، 38جغرافیايی  های قطاعهای ساحلی در  رخ نیم 1-3شكل 

 دريای خزر

 شیب عمومی مناطق ساحلی دريای خزر

 ساحلی استان گیالن منطقهشیب عمومی 

نسبتاً تندتر  ،نسبت به سواحل شرقي آنها ،شيب عمومي سواحل غربي درياي خزر و استان گيالن
درصد شروع شده و در حوالي 1/1حدود از  ،شيب عمومي اين سواحل در آستارا كه طوري است؛ به

 . (6-1شكل ). رسد مي( 30/1) به حداقل خوددر سواحل گيالن  ،ليسار و هشتپر
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% Slope of Coastal Profile
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شيب ساحل در بخش غربي سواحل استان گيالن به  ،كيلومتري غرب دلتاي سفيدرود 31از ليسار تا 
ته تا ساحل غربي دلتا با رف رفته ،شيب عمومي ساحل. كند ميدرصد افزايش پيدا  0/1اوج خود و به 
 .يابد ميدرصد تقليل  46/1اندكي كاهش به 

كه در  است؛ گرفتهترين سواحل مركزي استان گيالن شكل  در ساحل شرقي دلتاي سفيدرود، پرشيب
ترين  پرشيب معموالٌ شيب بخش جلوئي دلتا. (1-1شكل ) درصد افزايش يافته است11/1ه آن شيب ب
تدريج  شيب عمومي ساحل به ،حدفاصل دلتاي سفيدرود تا منطقه لسكوكاليه. روند شمار مي سواحل به

تعبيري دماغه  يا به ،اي كوتاه در منطقه دستك در فاصله. رسد ميدرصد  4/1كاسته شده و حداقل به 
 .ر سواحل استان گيالن شكل گرفته استدساحل  ترين شيب پركهنه سفيدرود، 

 

 تان گیالن درصد شیب عمومی ساحلی اس 2ـ 3شكل 

تأثير برخورد امواج و فرسايش   رود از مناطقي است كه شديداً تحت سواحل دماغه كهنه سفيد
از دماغه كهنه (. 0-1شكل ) رسد ميدرصد  13/1به تند شده و لذا شيب ساحل  ،هيدروديناميكي است
از اين  يابد؛ ميدرصد تقليل  14/1تدريج شيب عمومي ساحل كاسته شده  و به  به ،سفيدرود تا رودسر

 4/1رفته شيب عمومي ساحل افزايش يافته و حداكثر به  رفته ،منطقه تا مرز شرقي استان و رامسر
 . درصد رسيده است
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 ترين ساحل استان  گیالن در لیسار شیب عمومی کم شیب   3-3شكل 

 

 
 شیب ساحل شرقی دلتای سفیدرود شیب عمومی پر  4-3شكل 

 

 سواحل استان گیالن در دماغه دلتای کهنه سفیدرود ترين شیب پرشیب عمومی   5-3شكل 

Coastal Profile No.7
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Coastal Profile No.34
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% Slope of Coastal Profile

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1 3 5 7 9

1
1

1
3

1
5

1
7

1
9

2
1

2
3

2
5

2
7

2
9

3
1

3
3

3
5

3
7

3
9

4
1

4
3

4
5

4
7

4
9

5
1

5
3

5
5

5
7

5
9

6
1

6
3

6
5

6
7

6
9

7
1

7
3

7
5

7
7

7
9

8
1

8
3

8
5

8
7

8
9

9
1

9
3

9
5

9
7

9
9

1
0

1

1
0

3

1
0

5

1
0

7

1
0

9

1
1

1

1
1

3

1
1

5

1
1

7

1
1

9

Cross Section No.

%
 S

lo
p

e

West East

% Slope Av. 524

 استان مازندرانمنطقه ساحلی شیب عمومی 

همچون سواحل استان گيالن بيشتر تحت تأثير آورد رسوب  ،شيب عمومي سواحل استان مازندران
مرز غربي از  ،منطقه ساحلي استان مازندران. و عوامل هيدروديناميكي كنترل شده است اي رودخانه

بعد تا دلتاي رودخانه به از آن  اما ؛درصد است 4/1داراي شيب متوسط  ،شهر آن تا حوالي سلمان
ساحل در منطقه رخ  نيم. رسد ميبه حداكثر شيب خود در سراسر سواحل استان مازندران  ،چالوس
شرق و از دلتاي رودخانه چالوس به . درصد افزايش يافته است 3/3شيب بوده و به  بسيار پر ،چالوس
درصد  04/1به  ،به آرامي از شيب منطقه ساحلي كاسته شده است و در منطقه محمود آباد غرب،
و  بودهاز مناطقي هستند كه داراي شيب ماليمي  ،منطقه ساحلي نور تا محمودآباد. يابد ميكاهش 

روند كه شيب  شمار مي از مناطقي به ،اين مناطق است؛ درصد 4/1متوسط شيب آنها كمتر از 
 ،هرگونه باالآمدگي در تراز دريارود  ميلذا انتظار  ؛هيدروليك دريايي به سمت آنها متوجه شده است

تدريج  به ،آباد تا فريدونكنار مناطق ساحلي محمود. داشته باشدمسافت زيادي در خشكي پيشروي 
در واقع نقطه عطف  ،منطقه ساحلي فريدونكنار. يابد ميدرصد ارتقاء  04/1به  4/1افزايش يافته و از 

كه از اين منطقه به سمت  طوري بهرود؛  شمار مي بهشيب سواحل شرقي درياي خزر و استان مازندران 
. شود مياز شيب عمومي كاسته شده  ،در عرض ساحل ،درصد در كيلومتر 14/1با روندي حدود  ،شرق

جزيره ميانكاله بسيار تشديد  در ساحل مقابل شبه ،عمومي سواحل استان مازندرانروند كاهش شيب 
 . درصد تنزل كرده است 3/1كه به حداقل خود و زير  طوري به ؛شده است

 درصد شیب عمومی ساحلی استان مازندران 6ـ3شكل 

جزيره  به سمت شرق در سواحل مقابل شبه ،تجميع رسوبات منتقل شده توسط رژيم غالب انتقال رسوب ساحلي
 . باعث شده است خطوط تراز هيدروگرافي بسيار باز شده و شيب ساحل به شدت كاهش يابد ،ميانكاله
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Coastal Profile No. 119

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 2812 7260

Distance from Shore (m)

D
ep

th
 (

m
)

 شیب عمومی منطقه ساحلی استان گلستان

دهنده وضعيت شيب عمومي سواحل استان گلستان يا بخش شرقي  رخ ساحلي نشان نيم 34تعداد 
هاي شرقي استان مازندران، به طرف شرق از شيب  ر اين سواحل، همچون كرانهد. درياي خزر است

 درصد رسيده 3/1ر ـيانكاله به زيـجزيره م هاي شبهـدريج در انتـت عمومي كاسته شده و به
 
 

 
 
 

 

 
 سواحل استان مازندران در دماغه دلتای رودخانه چالوس ترين شیب پرشیب عمومی  7ـ3شكل 

 
 
 
 
 

 
 جزيره میانكاله ترين سواحل استان مازندران در سواحل شبه شیب عمومی کم شیب  8-3شكل 

 11/1و حدود  قرار دارددر پيرامون دلتاي گرگانرود  ،حداكثر درصد شيب سواحل استان گلستان. است
رود تا مرز شمالي ايران با  از دلتاي گرگان ،روند كاهش شيب ساحل. (3-1شكل)باشد  ميدرصد 

ساحلي رخ  نيمآخرين . يا به تعبيري سواحل مقابل تاالب گميشان ادامه پيدا كرده است ،تركمنستان
در  ،ترين منطقه ساحلي درياي خزر شرقي. درصد دارد 114/1نشان از شيب عمومي  ،(31-1شكل)

متوسط شيب عمومي ساحلي استان  ،در مجموع. شود ترين سواحل آن نيز محسوب مي شيب واقع كم
 . درصد است 140/1گلستان 
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Coastal Profile No. 4
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 درصد شیب عمومی ساحلی استان گلستان 1-3شكل 

 
 
 

 
 

 
 رود سواحل استان گلستان در دماغه دلتای گرگان ترين شیب پرشیب عمومی   11-3شكل 

 
 
 
 

 

 
 ترين سواحل استان گلستان در سواحل شمالی تاالب گمیشان شیب شیب عمومی کم  11-3شكل 
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 گیری نتیجه

تأثير برونزدهاي سنگي  كمتر تحت ،بر خالف سواحل جنوب كشور ،سواحل درياي خزرشيب عمومي 
شيب عمومي . كنترل شده است ،بوده و بيشتر توسط عوامل هيدروديناميكي و آورد رسوب از خشكي

. باشد ميتر تندنسبت به سواحل شرقي آنها نسبتاً  ،سواحل غربي درياي خزر و استان گيالن
است، در شرقي ترين درصد  1/1اين سواحل در آستارا حدود ترين  غربيي شيب عمومكه  درحالي

هاي جنوبي درياي خزر مي توان به  ترين كرانه از پرشيب .باشد درصد مي 058/0 سواحل مورد مطالعه،
. سواحل شرقي دلتاي سفيدرود، دلتاي رودخانه چالوس، دماغه كهنه سفيدرود و محمود آباد اشاره كرد

درصد در كيلومتر كاهش شيب عمومي سواحل به سمت شرق  05/0نشان از روند  نتايج حاصله،
در مقابل در برخي نقاط مانند حدفاصل محمودآباد تا فريدونكنار . كرانه،هاي جنوبي درياي خزر دارد

گيري سكوي ساحلي به  فرايند اننقال رسوب و شكل. درصد بر شيب عمومي افزوده شده است 1/0
رود عالوه بر پيشروي آشكار خشكي در دريا،  رود، رودخانه چالوس و گرگان سفيدويژه در دلتاهاي 

تجميع رسوبات انتقال يافته در سواحل . هاي پرشيبي در بخش انتهايي دلتا كرده است ايجاد دامنه
ترين  شيب سبب توسعه كم ،هاي دريايي تحت تأثير سازوكار عمومي امواج و جريان ،شرقي درياي خزر

 .  يابد درصد كاهش مي 035/0ترتيب، شيب عمومي ساحل تا  به اين. اين مناطق شده است درسواحل 
هاي جنوبي درياي خزر، آشكارا تأثير پذيري شگرف منطقه ساحلي را  وضعيت شيب عمومي كرانه

هاي دريايي از يك سو، و آورد رسوب و تخليه آنها  از نوسانات تراز دريا و عملكرد امواج و جريان
بنابراين، نوسانات دوره اي و فصلي تراز درياي خزر، بايد . دهد ها رودخانه نشان مي ه دهبوسيل

ترين جايگاه  مهم. توجه جدي تصميم سازان و مديران كرانه هاي جنوبي درياي خزر را مي طلبد
تصميم سازي طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي است، كه در آن بايد حريم خطوط ساحلي بر 

متوسط ساحلي و نرخ متوسط نوسانات تراز دريا تعيين و اجرا گردد، تا از هدر رفت  مبناي شيب
 . سرمايه جلوگيري شود
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 :فصل چهارم

 بندي نوار ساحلي  پهنه 

 درياي خزر 

 بر اساس مواد متشكله
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 نوار ساحلی دريای خزر بر اساس مواد متشكله بندی پهنه :چهارمفصل 

 کلیات

ريـزي   برنامـه اري و ذگ سياست. استشده نوار ساحلي بر اساس مواد متشكله ارائه  بندي پهنه ،در اين فصل
از آن  بينـي شـده   مختلـف پـيش  هـاي   بر اساس استفاده از زمين و كاربري ،مناسب و جامع مناطق ساحلي

از طرفـي شـناخت   . تيسـ پـذير ن  امكان مناطق  ژئومورفولوژيبدون شناخت اشكال و  ،اين برنامه. باشد مي
 يجـزا مبتنـي بـر ا   ،نوار ساحلي بندي پهنهاساس شناخت و  ساحلي الزاماً برمناطق  ژئومورفولوژيصحيح از 

 بنـدي نـوار   پهنـه ضرورت و حياتي بودن اين مسئله،  با نوجه بهلذا . سازنده و مواد متشكله ميسر خواهد بود
 پـروژه  ژئومورفولـوژي شناسـي و   مطالعـات زمـين  به عنوان بخش مهمي از  ،بر اساس مواد سازندهساحلي 

بنـدي نـوار    پهنه. است از طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور صورت پذيرفته مديريت خط ساحل،
مـورد توجـه قـرار     فراگيـر به طور جـامع و   ،رغم اهميت خود در كشور بر مواد متشكله علي ، مبتنيساحلي

كنـون   نشان داد كه تا ،در جمع آوري اطالعات مورد نياز جام شدهان هاي گيري پيها و  بررسي. نگرفته است
بـه   هاي پيشين بررسيها و  تالش ، ضمناًپايه مربوطه در مقياس ملي تهيه نشده است هاي نقشه در كشور 
. نامه دانشجوئي و در مقياس مطالعات توجيهي صورت گرفتـه اسـت   پايانقالب و بيشتر در  مورديصورت 
سطح كشور مربوطه در  هاي نقشهتوليد  ،و يا به تعبيري بندي پهنهمطالعه و عرضه كننده آخرين  ،اين كتاب
 . كه با دستورالعمل واحد انجام شده است بوده

مـورد   ،بنـدي مـواد   طبقـه  31هاي مختلف از جملـه   ها و طبقه بندي روشاين هدف، براي انجام و نيل به 
بندي  در جهت ارائه روش پهنه ،قبلي هاي پژوهشبرخي از  .بررسي و نقاط صعف و قوت آنها مشخص شد

، (3111)سـوئز  . اسـت   هـاي مختلـف بـوده    كـارگيري روش  هدر ب ،موردي اتو ارائه معيارها و برخي مطالع
، (3346)، والنتـين (3346)كـاتن  ، (3333)،  جانسـون  (3341) ، بوركـارت (3133)، گـاليور  (3300) ديويس
 بنـدي  پهنـه و منابع خارجي هستند كـه در آنهـا معيارهـاي     پيشينهمجموعه ( 3330)و اونز  (3317)شپارد 

به طور مشـخص و   ،(3330)ها، روش اونز  از بين اين روش. هاي مختلف بيان شده است سواحل از ديدگاه
 .اند كردهي بند  نوار ساحلي را رده ،به طور جزئي و تأكيد كمتر بر اساس مواد متشكله ،روش كواردين
اي از طرفـي تصـوير مـاهواره   . سـاحلي انتخـاب گرديـد    بندي نوار  پهنهبراي ( 3330) اونزروش در نهايت 

IRS  در آنها اطالعات نوع و جـنس  كه هاي اندازه گيري ميداني و ژئوتكنيك  متر و نيز گزارش 0با دقت
انجـام   مطالعـات از جملـه   .ندگرفتمواد ساحلي ارائه شده به عنوان مواد در اين رده بندي مورد استفاده قرار 

كه به ترتيب در آنها مواد متشكله نوار سـاحلي اعـم از بخـش خشـكي و      ،شده در طول نوار ساحلي كشور
در . اشـاره كـرد   3-0شده در جدول ارائه  فهرست مطالعاتبه  ، مي تواناند گرفتهمورد بررسي قرار  ،دريايي
اطالعـات   ،انـد  شـده آوري   و در طي ايـن مطالعـات جمـع    ،كه در زير به آنها اشاره شده استهايي  گزارش
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سـاحلي بـر    بنـدي نـوار   پهنهمفيدي از بافت رسوبات مناطق مختلف ساحلي كشور وجود دارد كه از آنها در 
آوري شـده   هاي هوايي موجود و جمـع  عكس. هاي مربوطه استفاده شده است تحليلاساس مواد متشكله و 

در اين مطالعه كمتر مورد استفاده قـرار گرفتـه و    ،به علت عدم پوشش كامل نوار ساحلي و تك رنگ بودن
 .كار رفته است بهدر موارد خاص به صورت كمكي در تفاسير 

و تحليل و پـراكنش كمـي و كيفـي آنهـا بـه       ،ساحلبندي نوار  پهنه هاي نقشه تهيه  ،پژوهشحاصل اين 
 بر اساس قابليـت  بندي پهنهتفكيك و اين بديهي است . بوده استدرياي خزر ساحلي  هاي تفكيك  استان

اطالعـات تكميلـي   همچنـين  اي موجود و قدرت تفكيـك و آشكارسـازي عـوارض،     هاي تصاوير ماهواره
 .  بوده است سواحل درياي خزرت بنادر هاي ژئوتكنيك و مطالعا گزارش

 است شدهکه در آنها مواد متشكله نوار ساحلی مورد بررسی  های فهرست گزارش 1-4جدول

 مشخصات گزارش استان نام بندر رديف

 گيالن آستارا 3
خـاك و پـي بنـدر چنـد     مطالعات . 3171. مهندسين مشاور ايران خاك

  منظوره آستارا

6 
بندر 
 انزلي

 گيالن
گــزارش مطالعــات مكانيــك خــاك و  .3171. مهندســين مشــاور ايــران خــاك

 07-3صفحه   مهندسي پي پروژه شيالت بندر انزلي،

 گيالن رودسر 1
گزارش مطالعـات خـدمات مهندسـي مرحلـه      .3171. مهندسين مشاور دريا بندر
 اول بندر صيادي رودسر 

 گيالن كياشهر 0
صـفحه      گزارش بندر صـيادي كياشـهر،   .3171. مهندسين مشاور سازه پردازان

311-346 

 جلد دوم  مطالعات رسوب بندر طالش،. 3171. مهندسي مشاور دريا بندر  گيالن طالش 4

 مازندران بابلسر 0

گزارش نهايي طـرح سـاماندهي مصـب     .3176. مركز تحقيقات آب وزارت نيرو 
 61تا  3صفحه  ، رودخانه بابلرود،

نـدر  ب گـذاري   رسوبگزارش نهايي مطالعات  .3173. شركت جهاد تحقيقات آب
  صيادي بابلسر

7 
بندر 
 كياشهر

 گيالن
 گـذاري   رسـوب گـزارش مطالعـات    .3171. مشاور سازه پردازان ايرانسين مهند

 محدوده بندر كياشهر به منظور بهينه كردن طرح آبشكنهاي دهانه، 

1 
خليج 
 گرگان

 گلستان
گـزارش تحقيقـاتي بررسـي      ،3113 محمدرضـا،  رضـا، حميد و غريب  رحيمي پور،

مركــز   خلــيج گرگـان،  گـذاري   رسـوب هيـدروديناميك و مكـانيزم فرســايش و   
 تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور

 مازندران بابلسر 3
گـزارش انتقـال رسـوب سـاحلي، ، سـازمان       .3173. سازه مهندسين مشاور دريا

 شيالت كشور
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 کرانه جنوبی دريای خزر های استانمتشكله مناطق ساحلی مواد بندی  طبقه

 ساحلی استان گیالننوار مواد متشكله 

و  گزارشـات و  ( متـر  0، قـدرت تفكيـك   6111) IRSاي از تصوير ماهواره ،گونه كه قبالً عنوان شد همان
بنـدي   طبقـه اسنادي كه در آنها خصوصيات بافتي و مواد متشكله نوار ساحلي معرفي شده، و نيز استناد بـه  

 ،بنـدي  طبقهدامنه اعمال اين . شده است بندي پهنهنوار ساحلي گيالن بر اساس مواد متشكله  ،(3330) اونز
وجه به شواهد موجود و قابل استناد متفاوت بوده است و تا چنـد كيلـومتر   ت امختلف ساحل ب هاي بخش در 

در نوار ساحلي و در قسـمتهاي مختلـف، بـا توجـه بـه موقعيـت محلـي و        بندي  طبقهاين . نيز رسيده است
بنـدي   طبقـه ي هـا  ردهتمام در  ؛ ضمناً، تا اعماق متفاوتي در خشكي، در نظر گرفته شده استشناسي ريخت

استان گـيالن، هـر دو    دادنتايج حاصله نشان . شود ها و نحوه تشكيل آنها شرح داده مي گستره اعمال شده،
در ايـن اسـتان    ،گروه سواحل مستحكم. وجود داردم مستحك غيرمتشكل از مواد مستحكم و  ،گروه سواحل

، رنـد دربر مـي گي كه بخش اصلي سواحل استان را  مستحكم غيرسواحل و شامل سواحل ساخت بشر بوده، 
 (.6-0جدول )است و ساخت بشر  زيستي غيرشامل هر سه رده زيستي، 

 در سواحل استان گیالن ( 1114) اونزبندی  طبقهی موجود از ها رده 2-4جدول

مساحت  زير رده رده گروه
(ha) 

 محدوده

سواحل متشكل از مواد 
 مستحكم غير

ساخت 
 بشر

 ي بنادر و ديوارهاي ساحليها شكن موج 13/30 بتني

 بنادر و ديوارهاي ساحليهاي  شكن موج 06/36 سنگي خرده

غير 
 زيستي

 هاي دريايي افكنه كانال رودخانه ها و مخروط 71/40 سنگي قلوه

 ها دريايي افكنههاي آبرفتي و مخروط پادگانه 33/36 پبل

 ها تاالبهاي رودخانه ها و حاشيه كانال 34/36110 گلي

 اي ماسههاي  و تپهاي  ماسهسواحل  33/1774 اي ماسه

سيلت و 
 رس

73/31131 
هاي  و پهنه ها تاالبحاشيه رودها، 

 گير سيالب

 زيستي

سواحل 
 پوش گياه

 گير هاي سيالب پهنهو  ها تاالب 16/3041

گياهان 
 دريايي

 ها تاالب 17/6461

سواحل متشكل از 
 مواد مستحكم و جامد

ساخت 
 بشر

 هاي ساحلي بنادر تاسيسات سازه 13/16 بتني



 (سواحل دريای خزر)ژئومورفولوژی در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی ايران جلد اول /  14   

 مستحكم غیرسواحل متشكل از مواد 

اند كه پيوستگي دائم با يكديگر نداشـته و اجـزاي آن از يكـديگر     از موادي تركيب يافته ،اين سواحل
در سـه رده سـواحل سـاخت بشـر، سـواحل       ،از لحاظ ساختاري و عامل ايجاد ،اين گروه. اندمنفصل 

 ،سواحل ساخت بشر. متشكل از مواد زيستي قابل بررسي هستندو سواحل  زيستي غيرمتشكل از مواد 
هـاي آنتـي فـر و     بلـوك )مانند قطعات سنگ يا قطعات بتنـي   ،سواحلي هستند كه اجزاي منفصل آن

سواحلي هستند كـه اجـزاي منفصـل آن    ، زيستي غيرسواحل . اند شدهانسان ايجاد  وسيله ، به(تتراپودها
اند كه  و همگي از موادي تركيب يافته ه،شددر طبيعت شكل داده موجود سلزوكارهاي توسط عوامل و 

ايـن مـواد برحسـب     ؛اند دادهاز فرسايش و تخريب پوسته سنگي زمين ايجاد شده و رسوبات را شكل 
ـ    ،سواحل زيستي. شوند ميشان تفكيك  اندازه ذرات صـورت   هسواحلي هستند كه مواد متشـكله آنهـا ب
 ،در اين رده ،اند گرفتهمرتبط با موجودات زنده شكل  هاي فعاليتقايا و يا اثر حضور جاندار، ب برمستقيم 

  .دارداهميت بااليي  ،خصوص گياهان هوجود جانداران ب

 ساخت بشر مستحكم غیرسواحل 

ي بتنـي و  هـا  سـازه . اسـت  سـنگي  خـرده شـامل رده قطعـات بتنـي و     ،اين رده در سواحل استان گـيالن 
راني استان مانند، بنادر آستارا، انزلـي   به تاسيسات بندرگاهي، صيادي و كشتينيز عمدتاً مربوط  سنگي خرده

در منـاطق مختلفـي از نـوار سـاحلي      ،ي كه تراز آب درياي خزر بـاال آمـد  هاي سالطي . هستندو كياشهر  
ـ  شان آنها به علت مقياس و ابعاد كوچك بندي پهنهكه  وجود آمد بههاي توده سنگي  سازه راحتـي امكـان    هب

 .هكتار مساحت دارند 60اين سواحل در مجموع حدود . پذير نيست
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 (1374سازه پردازان،  مشاور نمهندسی)انزلی  سنگی ساخت بشر در بندر پیوسته توده رده سواحل غیر 1-4شكل 

 

 

 

 
 (1374، مهندسین مشاور سازه پردازان) پیوسته تتراپودهای ساخت بشر در بندر انزلی رده سواحل غیر 4-2شكل 
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 زيستی غیر مستحكم غیرسواحل 

رده سـواحل   پـنج زيـر  . زدسا مي زيستي غير مستحكم غيرتركيب اصلي سواحل استان گيالن را رده سواحل 
براسـاس فراينـدهاي رسـوبي مـوثر در      ،و سيلتي رسي در استان گـيالن  اي ماسه ، پبلي، گلي، سنگي قلوه

با توجه بـه اهميـت و گسـتردگي     .روند شمار مي بهدهنده  ي اصلي تشكيلها رده نواحي ساحلي مختلف، زير
ينـدهاي مـوثر در   اطـور جداگانـه و نيـز بـا توجـه بـه فر       هب ها رده ها، هريك از اين زير اين عرصه هاي پهنه
 .گيرند آنها، بر حسب موقعيت مكاني مورد بررسي قرار مي گيري شكل

  سنگی  قلوهسواحل 

هكتـار، منحصـراً در مـزر     40بسيار محدود بوده و با مساحتي بال  بر  ،اين زير رده در سواحل استان گيالن
و ( متـر  411كمتـر از  )در اين منطقه، فاصله كوه و دريا بسيار كم بوده . شود گيالن و مازندران مشاهده مي

حمل رسوب مستقيماً به منطقـه   هاي  جريانهاي جاري و  آبوسيله  ، بهها واريزهدانه و  ذرات رسوبي درشت
اين ذرات رسوبي را بايد از خشكي و فرايندهاي رسوبي خشكي منشأ بر اين اساس . شوند ميساحلي آورده 

 . دانست

 سواحل پبلی

هكتار، گسـترش   36، با مساحت حدوداً قلوه سنگياين زير رده در سواحل استان گيالن، همچون سواحل  
و  هـا  پهنـه  نسبتاً زيـاد باشـد بصـورت    چنداني نداشته و در مناطقي كه دشت ساحلي كم عرض و با شيب 

از پبلـي  سـواحل  . شـود  يا در نوار سـاحلي مشـاهده مـي    ، ودريايي هاي پادگانهها در پاي ارتفاعات و  واريزه
در  سـواحل پبلـي  . وجود آمده است به تر قديميي آبرفتي ها پادگانهتخريب و فرسايش ارتفاعات سنگي و يا 

نقـل و  و عوامـل فرسـايش و حمـل    . وجـود دارد سـرا و لميـر    مناطقي مانند مرز اسـتان مازنـدران، خطبـه   
نقش اصلي را در ايجاد و گسـترش ايـن    ،ي فصليها سيالبهاي جاري و  مانند آب ،گذاري خشكي رسوب

 ،ا در نـوار سـاحلي  فرايندهاي دريايي نقش چنداني در تامين رسوبات آنها نداشـته و تنهـ  اما  ؛رسوبات دارند
 . كنند ايفا ميدهنده و فرساينده را  نقش شكل

 ای سواحل ماسه

 اي ماسـه  هـاي  پهنـه سـاحلي و   اي ماسـه  هاي تپهصورت  هباي  ماسهدر نوار ساحلي استان گيالن، سواحل 
يندهايي مانند امـواج  ادريايي و خشكي بوده و فرمنشأ از دو  ،ذرات ماسه متشكله اين مناطق. رخنمون دارند

 .دارنددر توسعه آنها نقش  ،و بادي از سوي ديگر اي رودخانهورد رسوب آو  ،دريايي از يك سو هاي جريانو 
هاي متفـاوتي را بـراي   أمنشـ بايـد   ،در مناطق مختلف برحسب عوامل توليد و حمل رسوبات ،بر اين اساس
 .شـود  ديده مياي  ماسهداقل نوار ساحلي باريك ح ،در سواحل استان گيالن. جستجو نموداي  ماسهرسوبات 
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و شـده  افـزوده  اي  ماسـه بر وسعت سـواحل   ،مانند حدفاصل آستارا تا لمير و بندر انزلي ،در برخي نواحي اما
هـا   هاي متعدد در اسـتان گـيالن، ايـن رودخانـه     با توجه به وجود رودخانه. اند گرفتهشكل اي  ماسههاي  تپه

در بازه مورد مطالعه استان گـيالن   زيستي غيراين رده از سواحل . اند داشتهمين رسوبات در تأ اي عمدهنقش 
 .  هكتار وسعت دارند 33/1774

 
 (1375، آب و نیرو جهاد تحقیقاتشرکت )در منطقه کیاشهر  ای ماسهبندی رسوبات سواحل  منحنی دانه 3-4شكل 

 سواحل گلی 

زير گلي تشكيل شده و در سواحل استان گيالن با مساحتي بال  بـر   رده از ذرات بسيار مواد متشكله اين زير
هـاي   شناسـي پسـت، پهنـه    علت اين امر، وجود ريخـت . اي  دارد هكتار، از گسترش قابل مالحظه 36117
اين مناطق، مكان مناسبي براي به دام افتادن و تـه  . هاي متعدد در دشت ساحلي است گير و تاالب سيالب

اي، كـه در معـرض طغيـان     اسهـهاي م پهـهمچنين، در گودي ميان ت. ريزدانه هستند نشيني ذرات رسوبي
. دهنـد  زيستي گلي را شكل مـي  ها  قرار دارند نيز، رسوبات گلي نهشته شده و سواحل غير دريا و طوفان آب

طق هـاي منـا   هاي كوچك اين محـدوده، تـاالب   اي، حدفاصل آستارا تا لمير و تاالب هاي ماسه در بين تپه
كنـار،   نشا و زيبـا  هاي سيالبي دلتاي سفيدرود در لشت سرا، اراضي حاشيه تاالب انزلي، پهنه شيرآباد و خطبه

 . شوند تاالب كياشهر و دستك و حدفاصل رودسر تا كالچاي، سواحل گلي ديده مي
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 در منطقه امیرکندهای  ماسهرده سواحل  4-4شكل 

 

 
   منطقه کولیور انزلیدر ای  ماسهرده سواحل  5-4شكل 
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 بندی رده سواحل گلی در منطقه کیاشهر  منحنی دانه 6-4شكل 

 (1375، آب و نیرو جهاد تحقیقاتشرکت )

 

 
  سرا در خطبه گیر سیالبرده سواحل گلی  7-4شكل 

 رسی/سواحل سیلتی

سيالبي و اراضـي   هاي پهنهتشكيل شده و ( ميليمتر 1064/1ريزتر از )از ذرات بسيار ريز  ،سواحلرده اين  
رسي معمـوالً بـه سـمت خشـكي و     / سيلتي زيستي غيرسواحل . شوند كم ارتفاع دشت ساحلي را شامل مي

 تـأثير همگـي تحـت    ،ايـن منـاطق  . سـواحل تمايـل دارنـد   اي  ماسـه  هـاي  پهنهو  ها تپهي پشت ها عرصه
دسـت   بـاال نـواحي  هاي فصلي قرار داشته كه رسوبات ريزدانـه را از   ها و آبراهه ي فصلي رودخانهها سيالب

آبرفتـي   هـاي  پادگانـه از فرسـايش ارتفاعـات و    ،لذا رسـوبات آن . كنند نشين مي شسته و در اين مناطق ته
بجـز اطـراف تـاالب انزلـي و      ،در سرتاسر نوارساحلي استان گـيالن  .شود تأمين ميباالدست و در خشكي 
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عرض بوده و دريا و ارتفاعـات   همچنين در مناطقي كه دشت ساحلي كم ،، مانند سفيدرودها حاشيه رودخانه
 . هكتار وسعت دارند 73/31131و جمعاً  اند شدهبندي  رسي پهنه/ سواحل سيلتي شوند، ميبه هم نزديك 

 زيستیمستحكم  غیرسواحل 

اثـر حضـور    برصورت مستقيم  هكه مواد متشكله آنها ب شود ميبه سواحلي اطالق  ،سواحل زيستي سواحلي
به سبب اقليم خاص، رژيم آبـي و  . مرتبط با موجودات زنده ايجاد شده باشد هاي فعاليتجانداران، بقايا و يا 

رشد و گسـترش انـواع    براي، اين مناطق قابليت بااليي ها تاالبشرايط هيدروديناميكي و رسوبي حاكم در 
عمدتاً بافت رسوبي ريزدانه داشته و بدون در نظر گرفتن يستي، سواحل ز. دارندي جانوري و گياهي ها گونه

 . رسي هستند/ معموالً يكي از سواحل گلي يا سيلتي ،عامل زيستي

 گیاهان دريايی

كـه در آب رشـد    است شامل سواحلي است كه داراي پوششي از گياهان دريايي و يا گياهاني ،اين زيررده 
ـ نمونه چنين سواحلي در استا ؛كنند مي در  ،ي داراي پوشـش گيـاهي انبـوه   هـا  عرصـه صـورت   هن گيالن ب
هكتـار را   17/6461كه جمعـاً مسـاحتي بـال  بـر      وجود دارد ،طغيان آب دريا تأثيرو اراضي تحت  ها تاالب

در تـاالب   ،بهترين رخنمون اين سواحل را در دريـاي خـزر    ،در استان گيالن ،طور كلي هب. شوند شامل مي
يي از اين سواحل ها نمونه ،سرا، آستارا، چمخاله وكياشهر نيز مانند خطبه ،در ساير نواحي .شود ديده ميانزلي 

  .وجود دارد

 پوش   سواحل گیاه

شـكل چمنزارهـا،    هـا و درختـان بـه    هايي است كه با گياهان علفي، درختچه اين رده سواحل، شامل عرصه
اقلـيم خـزري و مناسـب بـراي رشـد و توسـعه        با توجـه بـه  . اند هاي انبوه پوشيده شده زارها و جنگل بيشه
هكتار، وسعت قابـل   16/3041پوش  در استان گيالن، با مساحت  هاي جنگلي، سواحل زيستي گياه عرصه
رود، اسـالم،   نمونه اين سواحل، در مناطقي مانند دلتاي سفيدرود، لوندويل، لمير تا كرگان. اي  دارند مالحظه

 . رودسر وجود داردنوكنده، اميركياسر، درياكنار و 
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 رده سواحل زيستی گیاهان دريايی تاالب انزلی 8-4شكل 

 سواحل متشكل از مواد مستحكم و جامد

. انـد  اند كه پيوستگي دائم با يكديگر داشته و اجزاي آن به يكديگر متصل اين سواحل، از موادي ساخته شده
اين گروه در سواحل گيالن، از لحاظ ساختاري و عامل ايجاد، تنها در يك رده سواحل ساخت بشـر، قابـل   

 . بررسي است

 سواحل مستحكم ساخت بشر 

صـورت   هاي بتني بوده و در چند نقطه از سـواحل بـه   رده سازه اين رده، در سواحل استان گيالن شامل زير
تاسيسات بنـدري در آسـتارا،   :  اند از اين مناطق عبارت. شوند يده ميتاسيسات بندري و ديوارهاي ساحلي د

 .هكتار مساحت دارند 16انزلي، كياشهر و رودسر كه در مجموع حدود  بندر
شـود   مستحكم و يك رده از سواحل مستحكم مشاهده مي در سواحل استان گيالن، سه رده از سواحل غير

درصـد را   61/13زيستي، بيشـترين گسـترش، معـادل     غيرمستحكم  سواحل غير(. 31-0تا  36-0اشكال )
هـا و شـرايط مسـاعد آب و خـاك      هـاي دائمـي و تـاالب    سواحل زيستي، با توجه به وجود رودخانـه . دارند

سواحل ساخت بشر نيز، بخش بسـيار كـوچكي از   . درصد، دارند 06/31گسترش نسبتاً قابل توجهي، معادل 
 .شكيل داده استدرصد را ت 34/1سواحل استان، معادل 
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 (1382قدرتی، ) در دلتای سفیدرود پوش  گیاهرده سواحل زيستی  1-4شكل 

 
 

 

 

 
 رده سواحل مستحكم بتنی در سواحل تاالب کیاشهر  11-4شكل 
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 رده سواحل مستحكم بتنی در سواحل بندر انزلی 11-4شكل 

 
 1متشكله، بخشساحلی استان گیالن براساس مواد بندی نوار  پهنه 12-4شكل
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  2ساحلی استان گیالن براساس مواد متشكله، بخشبندی نوار  پهنه 13-4 شكل
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 3ساحلی استان گیالن براساس مواد متشكله، بخش بندی نوار پهنه 14-4 شكل
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 4ساحلی استان گیالن براساس مواد متشكله، بخش بندی نوار پهنه 15-4 شكل
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 5ساحلی استان گیالن براساس مواد متشكله، بخش بندی نوار پهنه 16-4 شكل
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 6بندی نوار ساحلی استان گیالن براساس مواد متشكله، بخش پهنه 17-4 شكل
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 ساحلی استان مازندراننوار مواد متشكله 

مورد استفاده، هر دو گروه سـواحل  بندي  طبقهنتايج حاصله نشان مي دهند كه در استان مازندران مطابق با 
گروه سواحل مستحكم در اين استان شـامل سـواحل   . وجود دارد مستحكم غيرمتشكل از مواد مستحكم و 

، شـامل  شـوند  ميكه بخش اصلي سواحل استان را شامل  مستحكم غيرساخت بشر بوده، همچنين سواحل 
 (.1-0جدول )باشند ميزيستي و ساخت بشر  هر سه رده زيستي، غير

 در سواحل استان مازندران ( 1114) اونزبندی  طبقهی موجود از ها رده 3-4جدول 

 محدوده (ha)مساحت  زير رده رده گروه

سواحل متشكل 
ــواد  از مـــــــ

 مستحكم غير

ــاخت  ســ
 بشر

 60/36 بتوني
بنـادر و  هاي  شكن موج

 ديوارهاي ساحلي

 بنادرهاي  شكن موج 11/01 سنگي خرده

ــر  غيـــــ
 زيستي

 03/363 سنگي قلوه
ــه  ــال رودخان ــا و   كان ه

 ها افكنه مخروط

 13/360 پبل
ي آبرفتـي و  هـا  پادگانه
 ها افكنه مخروط

 گلي
اراضــي حاشــيه خلــيج  01/7441

 گرگان

 07/11331 اي ماسه
ــواحل  ــهسـ و اي  ماسـ

 اي هاي ماسه تپه

 00/1110 سيلت و رس
ــا و   ــيه رودهــ حاشــ

 گير سيالب هاي پهنه

 زيستي

ــواحل  ســـــــ
 پوش گياه

 گير سيالب هاي پهنه 34/6103

 حاشيه خليج گرگان 10/0371 مارش

سواحل متشكل 
ــواد  از مـــــــ
مســـــتحكم و 

 جامد

ــاخت  ســ
 بشر

 70/331 بتوني
ي هــا ســازهتاسيســات 
 ساحلي بنادر

 هاي كوچك صيدگاه 14/1 چوبي
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 ساخت بشر مستحكم غیرسواحل 

. سـنگي اسـت   شامل رده سـواحل متشـكل از قطعـات بتنـي و خـرده      ،اين رده در سواحل استان مازندران
راني استان ماننـد،   عمدتاً مربوط به تاسيسات بندرگاهي، صيادي و كشتي ،نيزسنگي  خردهي بتني و ها سازه

 .هكتار مساحت دارند 76و جمعاً حدود بوده كنار، بابلسر و اميرآباد  بنادر نوشهر، فريدون

 
 سواحل ساخت بشر متشكل از قطعات سنگی در بندر بابلسر  18-4شكل 

 (1371، آب و نیرو جهاد تحقیقاتشرکت )

 زيستی غیر مستحكم غیرسواحل  

رده سـواحل   پنج زير. سازد ميزيستي  غير مستحكم غيرتركيب اصلي سواحل استان مازندران را رده سواحل 
ثر در ؤبراساس فراينـدهاي رسـوبي مـ    ،استان مازندرانو سيلتي رسي در  اي ماسه ، پبلي، گلي، سنگي قلوه

با توجه به اهميـت و گسـتردگي   . روند شمار مي بههاي اصلي تشكيل دهنده  رده نواحي ساحلي مختلف، زير
و نيـز بـا توجـه بـه فراينـدهاي مـوثر در        ،طور جداگانـه  هب ها رده ، هريك از اين زيرها عرصهاين  هاي پهنه
 .گيرند موقعيت مكاني مورد بررسي قرار مي آنها، بر حسب گيري شكل

  سنگی  قلوهسواحل 

بسيار محدود بوده و منحصراً در مـزر گـيالن و حـوالي رامسـر بـا       ،در سواحل استان مازندران ،رده اين زير
 411كمتر از )در اين منطقه، فاصله كوه و دريا بسيار كم بوده . شود هكتار مشاهده مي 363مساحتي بال  بر 

مسـتقيماً بـه    ،حمل رسوب هاي  جريانهاي جاري و  آبوسيله  بهها واريزهدانه و  و ذرات رسوبي درشت( متر
را بايـد از خشـكي و فراينـدهاي     اتاين رسوباي  ماسهاجزاي  ،بر اين اساس ؛شوند ميمنطقه ساحلي آورده 
 . رسوبي خشكي دانست
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 سواحل پبلی 

مسـاحتي در   بـا  ، گسترش چنداني نداشته وسنگي قلوهسواحل  انندرده در سواحل استان مازندران، م اين زير
و  هـا  پهنـه  صورت  هب ،عرض و با شيب نسبتاً زياد باشد هكتار، در مناطقي كه دشت ساحلي كم 360حدود 
از  پبلـي  سـواحل . شـود  يا در نوار سـاحلي مشـاهده مـي    ، وآبرفتي هاي پادگانهدر پاي ارتفاعات و  ها واريزه

در سواحل پبلـي،  . وجود آمده است به تر قديميي آبرفتي ها پادگانهتخريب و فرسايش ارتفاعات سنگي و يا 
عوامـل فرسـايش و حمـل نقـل و      .وچود دارندمناطقي مانند رامسر، كتالم تا تنكابن و مصب رود چالوس، 

ايجاد و گسـترش ايـن    نقش اصلي را در ،ي فصليها سيالبهاي جاري و  مانند آب ،گذاري خشكي رسوب
نقش چنداني در تامين رسوبات آنها نداشـته و تنهـا در نـوار سـاحلي      ،فرايندهاي دريايياما  ؛رسوبات دارند
 . كنند ايفا ميدهنده و فرساينده را  نقش شكل

 ای ماسه سواحل

و  ،اي ماسـه  هاي پهنهساحلي و  اي ماسه هاي تپهصورت  هباي  ماسهدر نوار ساحلي استان مازندران، سواحل 
هكتـار را شـامل    11330رخنمون داشته و مساحتي بـال  بـر    ،و سكوي ساحل بيشتر در قسمت فراساحل 

در حمـل و   ،يند جزرومـد ادريايي داشته و باد و فراي  ماسهعمدتاً  ،ذرات ماسه متشكله اين مناطق. شوند مي
بـر وسـعت و تنـوع سـواحل      ،سـاحلي  در نوار ،از غرب به شرق. كنند ميدهي آنها نقش اصلي را ايفا  شكل
به علت آورد  ،در نواحي شرقياي  ماسهگذاري بيشتر ذرات  رسوب ،علت اين پديده ؛شود افزوده مياي  ماسه
اين رسـوبات را   ،گذاري ذرات ماسه شده و امواج و وزش باد كه سبب رسوب ،بيشتر بوده اي رودخانهرسوب 

حـداقل نـوار سـاحلي     ،در سواحل استان مازنـدران . است دهداعرضي شكل اي  ماسهصورت نوارهاي تپه  هب
در شبه جزيره ميانكاله  ،اي ماسههاي  تپهشكل  هباي  ماسهترين سيستم  وسيع اما، وجود دارداي  ماسهباريك 
اي خلـيج گرگـان را از    هم پيوسته متوالي و بهاي  ماسههاي  صورت تپه همجموعاً ب ،اين منطقه .شود ديده مي

 . درياي خزر جدا ساخته است
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 منطقه امیرآباد  ای ماسهمنحنی دانه بندی رسوبات رده سواحل  11-4شكل 

 (1367مكانیک خاك، مهندسین مشاور )

 

 
 در منطقه امیرآباد  ای ماسهرده سواحل  21-4شكل 

 سواحل گلی 

از ذرات بسيار ريز گلي تشـكيل شـده و در سـواحل شـرق اسـتان مازنـدران بـا         ،رده مواد متشكله اين زير
كـم  شناسـي    ريخـت علت اين امر، وجود  .دارد اي  مالحظههكتار گسترش قابل  7441مساحتي در حدود 
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رسـوبات ريزدانـه در    ،در ايـن نـواحي  . در جنوب و غرب خليج گرگان اسـت  گير سيالب هاي پهنهارتفاع و 
ماننـد شـمال سـاري و     ،همچنين در برخي نقاط ساحلي استان. اند شدهنشين  ضي سيالبي تهمحيط آرام ارا
 . اند گلي را ساخته زيستي غيررسوب كرده و سواحل  گير سيالبهاي گلي در اراضي پست  نشتارود، نهشته

 رسی /سواحل سیلتی

سـيالبي و اراضـي    هـاي  پهنهتشكيل شده و ( ميليمتر 1064/1ريزتر از )از ذرات بسيار ريز ،سواحلرده اين 
در نيمـه   ،رسـي / سـيلتي  زيستي غيربيشترين گسترش سواحل . شوند ميارتفاع منطقه ساحلي را شامل  كم

. تهكتار بوده و به سمت شرق بر وسعت آنها افزوده شـده اسـ   1110شرقي مازندران با مساحتي در حدود 
ها قرار داشـته كـه رسـوبات ريزدانـه را از نـواحي       ي فصلي رودخانهها سيالبهمگي تحت اثر  ،اين مناطق

 هـاي  پادگانـه لذا رسوبات آن از فرسـايش ارتفاعـات و    ؛كنند دست شسته و در اين مناطق ته نشين مي باال
كنار، بابلسـر،   رود، فريدون سرخ در نشتارود، ايزده، محمود آباد،. شود ميتأمين آبرفتي باالدست و در خشكي 

 .  رسي رخنمون دارند/ اي، سواحل سيلتي آباد، خزرآباد و اميرآباد، بعد از نوار ساحلي ماسه زرين

 زيستی مستحكم غیرسواحل 

هـاي مـرتبط بـا     ر اثر حضور جانداران، بقايا و يـا فعاليـت  بصورت مستقيم  هب ،مواد متشكله اين نوع سواحل
به سبب اقليم خاص، رژيم آبـي و رسـوبي حـاكم در سـواحل خـزر، ايـن       . ايجاد شده استموجودات زنده 

عمـدتاً   ،سواحل زيسـتي . داردي جانوري و گياهي ها گونهرشد و گسترش انواع  برايمناطق قابليت بااليي 
 /بافت رسوبي ريزدانه داشته و بدون در نظر گرفتن عامل زيستي معموالً يكي از سـواحل گلـي يـا سـيلتي    

 . رسي هستند

 سواحل مارش

نمونـه چنـين   . شيده شده اسـت .پپسند  اي شور پوششي از گياهان بوته باشامل سواحلي است  ،رده اين زير
در  ،ي داراي پوشـش گيـاهي انبـوه و نيزارهـاي شورپسـند     هـا  عرصهشكل  هب ،در استان مازندران ،سواحلي

 .هكتار مساحت دارند 0371مجموع حدود  دركه  شود ديده ميحاشيه خليج گرگان و اراضي باتالقي آن 
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 لند در غرب خلیج گرگان رده سواحل مارش 21-4شكل 

  پوش  گیاهسواحل 

. اسـت ي انبـوه  هـا  جنگلزارها و  بيشه ،ها گياهان علفي، درختچهسواحل پوشيده از شامل رده سواحل، اين 
. ايفا كـرده اسـت  در استان مازندران پوش  گياهرشد و توسعه سواحل زيستي سزايي در  نقش بهاقليم خزري 

هـاي   كه بـا توجـه بـه تنـوع گونـه     است جزيره ميانكاله  در شبه ،اين سواحل در استان مازندرانترين  وسيع
اين سواحل در مناطقي مانند  ،همچنين. رود ميشمار  بهيك منطقه حفاظت شده زيستي  ،گياهي و جانوري

ايـن رده از   ،در مجمـوع . آبـاد وجـود دارنـد    سنگان، نور، محمودآباد و زريـن  آباد، سي رامسر، نشتارود، عباس
 . شوند هكتار را شامل مي 6103مساحتي بال  بر  ،سواحل

 سواحل متشكل از مواد مستحكم و جامد

كه پيوستگي دائم با يكديگر داشته و اجزاي آن به يكديگر متصل مي  اند شدهاين سواحل از موادي ساخته 
اين گروه در سواحل مازندران از لحاظ ساختاري و عامل ايجاد تنها در يك رده سواحل ساخت بشـر  . باشند

 . قابل بررسي است

 سواحل مستحكم ساخت بشر 

در چنـد نقطـه از سـواحل    . اسـت ي بتنـي و چـوبي   هـا  سازهي ها ردهاين رده در سواحل استان شامل زير 
تاسيسات بندري و ديوارهاي ساحلي بصورت سواحل بتني مي باشندكه شامل تاسيسات بندري در اميرآباد، 

ي چـوبي  ها سازههمچنين . هكتار مساحت دارند 331نوشهر، و فريدون كنار، بابلسر بوده كه جمعاً در حدود 
 . اند شدههاي كوچك محلي احداث  انكاله بصورت صيدگاهنيز در چند نقطه از خليج گرگان و شبه جزيره مي
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 سواحل ساخت بشر متشكل از قطعات سنگی در بندر بابلسر  22-4شكل 

 (1371، آب و نیرو جهاد تحقیقاتشرکت )

 

و يـك رده از سـواحل مسـتحكم مشـاهده      مسـتحكم  غيـر سه رده از سـواحل   ،سواحل استان مازندراندر 
 03/10معـادل   ،بيشـترين گسـترش   ،زيسـتي  غيـر  مستحكم غيرسواحل . (64-1تا  61-1اشكال ) شود مي

زارهـا و شـرايط مسـاعد آب و     ي جنگلي و بوتهها عرصهبا توجه به وجود  ،درصد را داشته و سواحل زيستي
بخـش كـوچكي از    ،سواحل سـاخت بشـر نيـز   . ، دارنددرصد 16/34معادل  ،خاك از گسترش قابل توجهي

 . درصد را تشكيل داده است 03/1سواحل استان، معادل 
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  1نوار ساحلی استان مازندران براساس مواد متشكله، بخش بندی پهنه 23-4 شكل
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  2نوار ساحلی استان مازندران براساس مواد متشكله، بخش بندی پهنه 24-4 شكل
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  3نوار ساحلی استان مازندران براساس مواد متشكله، بخش بندی پهنه 25-4 شكل
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 ساحلی استان گلستان نوارمواد متشكله 

، شناسي ريختو  محلي بندي در نوار ساحلي خليج گرگان و شرق درياي خزر، با توجه به موقعيت اين طبقه
كه در طول نوار ساحلي همـواره يـك قطـاع     طوري؛ تا اعماق متفاوتي در خشكي، در نظر گرفته شده است

هـا و   اعمال شـده، گسـتره  بندي  طبقهي ها رده تمامدر . مشاهده شودبندي  طبقهتفكيك شده در قالب اين 
مـورد  بنـدي   طبقـه مطـابق بـا    ،استان گلستان دادنتايج حاصله نشان . شود نحوه تشكيل آنها شرح داده مي
گروه سواحل مسـتحكم  . وجود دارد مستحكم غيرمتشكل از مواد مستحكم و  ،استفاده، هر دو گروه سواحل

كه بخش اصـلي سـواحل    مستحكم غيرهمچنين سواحل و شامل سواحل ساخت بشر بوده،  ،در اين استان
 (.1-0جدول ) است زيستي غيرشامل دو رده زيستي و . گيرد دربر مياستان را 

 در سواحل استان گلستان ( 1114) اونزبندی  طبقهی موجود از ها رده4-4جدول 

 محدوده (ha)مساحت  زير رده رده گروه

سواحل متشكل از 
 مستحكم غيرمواد 

 61/3 توده سنگي ساخت بشر
بنـــادر تـــوده ســـنگي 

 تركمن و گز

 زيستي غير

 13/31170 گلي
ــيج   ــيه خل اراضــي حاش

 گرگان

 11/6413 اي ماسه
ــواحل  ــهسـ و اي  ماسـ

 اي  ماسههاي  تپه

 3/36310 سيلت و رس
ــا و  حاشـــــيه رودهـــ

 گير سيالب هاي پهنه

 زيستي
  گير سيالب هاي پهنه 76/6334 پوش  گياهسواحل 

 حاشيه خليج گرگان 14/7131 مارش

سواحل متشكل از 
مواد مستحكم و 

 جامد
 ساخت بشر

 46/33 بتني
ــات  ــازهتاسيس ــا س ي ه
 ساحلي بنادر

 كوچكهاي  صيدگاه 33/3 چوبي

 زيستی غیر مستحكم غیرسواحل 

رده سـواحل   سه زيـر . زدسا مي زيستي غير مستحكم غيرتركيب اصلي سواحل استان گلستان را رده سواحل 
ثر در نـواحي سـاحلي   ؤبراسـاس فراينـدهاي رسـوبي مـ     ،رسي در استان گلستان /و سيلتي اي ماسه گلي، 

ايـن   هـاي  پهنـه يت و گسـتردگي  جه به اهمّبا توّ. روند شمار مي بهدهنده  ي اصلي تشكيلها رده مختلف، زير
آنها، بـر   گيري شكلو نيز با توجه به فرايندهاي موثر در  ،طور جداگانه هب ها هرد، هريك از اين زير ها عرصه

 .گيرند حسب موقعيت مكاني مورد بررسي قرار مي
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 ای ماسه سواحل 

بخـش   ،سـواحل شـمالي جزيـره آشـوراده    ، جزير ميانكالـه  در قسمتهاي انتهايي شبه ،اي ماسه رده سواحل 
 6411تاالب گميشـان رخنمـون دارد و جمعـاً مسـاحتي درحـدود       اي ماسه رود و سد  جنوبي دلتاي گرگان
 هـاي  جريـان  دريايي داشته و بـاد و  منشأ عمدتاً  ،ذرات ماسه متشكله اين مناطق. شوند هكتار را شامل مي

موازي ساحل خزري  هاي  جريانتغيير جهت . كنند ميدهي آنها نقش اصلي را ايفا  دريايي در حمل و شكل
صورت سد  هاين رسوبات را ب ،گذاري ذرات ماسه شده و امواج انتقال رسوب و رسوب به سمت شمال، سبب

تركمنسـتان ادامـه    -رود تا مرز ايـران  از شمال دلتاي گرگان ،اين سواحل. عرضي شكل داده استاي  ماسه
گـر  ديهاي  رده ،تاالب گميشان را از هجوم امواج مصون داشته و در پشت آن ،اي ماسههمچنين سد . دارند

 . اند شكل گرفته زيستي غيرسواحل زيستي و 
   
 
 
 
 

 
 
 

 (1382، رضا و غريب پور رحیمی) در شمال جزيره آشوراده ای بندی رسوبات رده سواحل ماسه دانه 26-4شكل

 سواحل گلی 

از ذرات بسيار ريز گلي تشكيل شده و در سواحل استان گلستان با مسـاحتي بـال     ،رده مواد متشكله اين زير
گيردر دشـت سـاحلي شـرق دريـاي خـزر و       اراضي سيل. دارداي  مالحظهگسترش قابل  ،هكتار 31170بر 

در  .زمينه ساز توسعه اين رده از سواحل در منطقه ساحلي استان گلسـتان شـده اسـت    ،جنوب خليج گرگان
رود و  هـاي گرگـان   حاشـيه رودخانـه   گيـر  سيالباين نواحي رسوبات ريزدانه در محيط آرام خليج و اراضي 

عمدتاً گلي بوده و در شرق درياي خـزر   ،بدين ترتيب ساحل جنوبي خليج گرگان. شوند ميسو ته نشين  قره
 . اند شدههاي گلي گسترده  و دشت ها پهنه اي  ماسههاي  و در ميان تپهاي  ماسهنيز، پشت نوار ساحلي 
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  گلی تاالب گمیشان زيستی غیررده سواحل  27-4شكل 

 رسی /سواحل سیلتی

شـوند و در حـدود    رسي مشاهده مي/ گز تا مرز تركمنستان سواحل سيلتي در سواحل استان گلستان، از بندر
رده رسوبات تبخيـري نيـز   عالوه بر رسوبات ريزدانه ياد شده در سواحل اين . هكتار مساحت دارند 36314

هاي لسي شمال شرق اسـتان، از   هاي فصلي،  تپه سيالب. به طرف شمال شرق درياي خزر رخنمون دارند
ارتفاع پست منطقه ساحلي مورد . روند شمار مي رسي به/هاي تأمين رسوبات رده سواحل سيلتي جمله كانون

 .   باشد سواحل مي مطالعه، از عوامل ديگر كنترل كننده رشد و توسعه اين رده

 
 رسی شمال گمیشان  / سیلتی زيستی غیررده سواحل  28-4شكل 
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 سواحل گلی حاشیه دلتای قره سو  دانه بندی رسوبات رده 21-4شكل 

 (1382،رضا  و غريب پور رحیمی)

 

 

 

 

 

 
 

 
 (1382رضا ، غريب پور و رحیمی)دانه بندی رسوبات رده سواحل سیلتی و رسی دلتای گرگانرود  31-4شكل 

 ساخت بشر مستحكم غیرسواحل 

هـاي بنـادر بنـدر     شكن به موج ،در نوار ساحلي استان گلستان ،ساخت بشر مستحكم غير زيستي غيرسواحل 
هكتار  يكسنگي تركيب يافته  و جمعاً حدود  از قطعات توده ،اين سواحل. شود ميگز محدود  تركمن و بندر
 .مساحت دارند
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 مستحكم زيستی غیرسواحل 

 سواحل مارش

پسند بوده و در استان گلسـتان،   اي  و شور اين زيررده شامل سواحلي است كه داراي پوششي از گياهي بوته
هكتـار   7131به لحاظ وجود خليج گرگان و تاالب گميشان، وسعت زيـادي برخـوردار بودداشـته و حـدود     

 .  شوند رود و تاالب گميشان ديده مي ان، دلتاي گرگاننمونه اين سواحل در حاشيه خليج گرگ. مساحت دارند
 

 
  رده سواحل ساخت بشر توده سنگی در محدوده بندر ترکمن 31-4شكل 

 پوش   سواحل گیاه

رود  اي تاالب گميشان و دلتـاي گرگـان   هاي اين سواحل در استان گلستان، در سد ماسه ترين عرصه وسيع
پوش در مناطق سـاحلي بنـدر تـركمن تـا      سواحل گياه. مساحت دارندهكتار  6334باشد كه جمعاً حدود  مي

رطوبت نسبي منطقه سـاحلي و ايـام متعـدد    . شوند صورت بوته زارها و نيزارها هم ديده مي سو به مصب قره
تـرين عوامـل كنتـرل كننـده      ميليمتر درسـال از مهـم   111ابرناك از يك سو؛ بارش قابل مالحظه ساالنه 

 . شود ه سواحل محسوب ميگستره سطحي اين رد
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  رود سواحل زيستی مارش در گرگان 32-4شكل 

 
  در اطراف قره سوپوش  گیاهرده سواحل زيستی  33-4شكل
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 سواحل متشكل از مواد مستحكم و جامد

 سواحل مستحكم ساخت بشر 

در چنـد نقطـه از    و ي بتنـي و چـوبي اسـت   هـا  سازهي ها رده شامل زير گلستان، اين رده در سواحل استان
سيسات بنـدري در بنـدر   أت  اند كه شامل سواحل بتنيشكل  هسواحل تاسيسات بندري و ديوارهاي ساحلي ب

ي چوبي نيز در چنـد نقطـه از خلـيج    ها سازه. هكتار مساحت دارند 33جمعاً حدود  بوده وتركمن و بندر گز 
  .اند شدهكوچك محلي احداث هاي  صيدگاهگرگان و گميشان بصورت 

 

 
  رده سواحل ساخت بشر مستحكم بتنی در بندر گز 34-4شكل 

مسـتحكم و يـك رده از سـواحل     در محدوده مورد مطالعه از سواحل استان گلستان، سه رده از سواحل غير
زيسـتي، بيشـترين گسـترش معـادل      مستحكم غيـر  سواحل غير(. 10-0شكل )شود  مستحكم مشاهده مي

رود، خلـيج گرگـان و تـاالب     زيستي، با توجه به وجـود رودخانـه گرگـان   درصد را داشته و سواحل  01/71
سواحل سـاخت بشـر نيـز بخـش نـاچيزي از      . درصد دارند 40/60گميشان، گسترش قابل توجهي، معادل 

 . درصد را تشكيل داده است 10/1سواحل استان، معادل 
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  رده سواحل ساخت بشر چوبی در گمیشان 35-4شكل 
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 ساحلی استان گلستان براساس مواد متشكله  بندی نوار  پهنه 36-4 شكل
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 :فصل پنجم

 ها  ها، قابلیت جذابیت 

  هاي محدوديت و

 ژئومورفولوژيكي
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 131 /(سواحل دريای خزر)اول  ژئومورفولوژی در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی ايران جلد

 ژئومورفولوژی های محدوديتها و  قابلیتها،  جذابیت: پنجمفصل 

 کلیات

بحث شـد، ايـن اشـكال سـطحي      ي ساحلي ها لندفرمگونه كه در فصول قبل ابعاد و دامنه گسترش همان
هم آورده كـه سـاماندهي و تعيـين    اهاي قابل توجهي را براي كاربران مناطق ساحلي فـر ها و تهديدفرصت
فرصـتي   ،ارائه شده در اين كتـاب  هاي نقشهو  بندي پهنه. استبرعهده مديران و تصميم سازان  ؛ها اولويت

تا دستيابي به طرح و الگوي بهينـه مـديريت جـامع منـاطق سـاحلي       كردهمهيا درخور توجه براي مديران 
هـا و   تشـريح شـد، قابليـت    پيشـين با توجه بـه آنچـه در فصـول     ،لذا در اين فصل. شودميسر درياي خزر 
هاي گـيالن، مازنـدران و گلسـتان     به ترتيب در استان  ،ي ساحليها لندفرمناشي از توسعه  هاي محدوديت

درياي خزر از  هاي جنوبي  كرانهويژه در  هب  ،ي ساحليها لندفرمجذابيتهاي بر اين، عالوه  هب .ارائه شده است
اي  توان جايگاه ويژه برداري از آنها مي بهره برايشمار رفته كه  بهمناطق ها و امكانات اين  ترين فرصت مهم

پايگاه داده هاي علـوم  هاي  اين كتاب از گزارش. در نظر داشت ICZMو در سطح كالن  SMPدر طرح
گردشگري سه استان گيالن، مازنـدران و گلسـتان    براي زمين( 3110)وسيله بوتراب و خديوي  زمين كه به

 .  انتشار يافته، بهره بسيار برده است

 ک استان گیالني كیژئومورفولوژيهای  جذابیت

و گردنـي   ،در جنـوب  صورت پرچمي شكل، شامل البرز غربـي و جلگـه گـيالن    شكل جغرافياي گيالن به
هـاي آن از دو   باشد كه ناهمواري تالش و جلگه ساحلي در جهت شمال مي هاي كوهاستوار و افراشته شامل 

 . قسمت كوهها و جلگه تشكيل شده است

 کوهها

-رود آستارا تا تنگه منجيل بـا جهـت شـمالي    تالش، ماسوله، كوه هزار دره هاي كوهشامل : رشته غربي -3
خوردگي موازي نا متقارن است كه گيالن را از اردبيـل و زنجـان جـدا     ت چندين رشته چينجنوبي، به صور

هـاي مهـم ايـن     قلـه . اند شده ها واقع شرقي اين كوه هاي دامنههاي آستارا و تالش در  سازد و شهرستان مي
، يخچـالي  نوع فرسايش در نقاط مرتفع  ؛متر است 1141 "ماسوله داغ"متر و  1111 "بقروداغ"رشته، قله 

 .و در نقاط كم ارتفاع، آبهاي روان است
صـورت   و بـه اسـت  هاي ديلمان، الهيجان، عمارلو و خزران  اين قسمت شامل ناهمواري: رشته شرقي -6

 هـاي  كوهرود تا  سفيددره كه از  باشد ميشرقي  -متقارن با جهت غربي خوردگي موازي نا چندين رشته چين
ها، به طرف درياي خزر و شيب كـم آن، بـه طـرف دره     شيب تند دامنه .استان مازندران گسترده شده است



 (سواحل دريای خزر)ژئومورفولوژی در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی ايران جلد اول /  132   

چـال   متـر، ناتشـكوه و خشـت    6714فـك كـوه    در انـد از؛  عبـارت  هاي مهم اين ناحيه از قله. شاهرود است
 . باشند مي

 جلگه ها

شمالي البرز غربـي،   هاي دامنهاي خزر و صورت نوار باريكي، بين سواحل دري اين جلگه به: جلگه شرقي -3
هـاي سـاحلي بـا     خانـه  تعـداد زيـادي از رود   هـاي   آبرفـت تاثير  تحت              با وسعت اندكي واقع شده و مستقيماً
 .خصوصيات سيالبي قرار گرفته است

و در بين سـواحل دريـاي خـزر و ارتفاعـات تـالش       ياين جلگه به شكل نوار باريك: جلگه شمال غربي -6
خان رود، پسـيخان رود و صـيقالن رود    رود، قلعه و مصب رودهايي چون گرگان ،ي رسوبيها افكنه مخروط

 .تشكيل شده است
به شكل مثلثي در حد فاصل امام زاده هاشم، انزلي، و چمخاله تشكيل  ،اين جلگه وسيع: جلگه مركزي -1
 هـاي  كـوه ناشي از عواملي چون وجود گسلي است كه رشـته  يكي علل وسعت زياد اين جلگه،  .است شده

علـت   اسـت؛  غربي را از سلسله جبال البرز جدا نموده و سبب حركات طبقات زمين به سمت شمال گرديده
تبخيـر شـديد و عوامـل    اسـت؛   گذاري شـده  سفيدرود در اين ناحيه رسوب وسيله بهكه  بوده رسوباتيديگر 

اند نيز، باعث وسعت زياد جلگه مركـزي   شدهرفتن سطح آب درياي خزر  ديگري كه در گذشته باعث پايين
 . اند گرديده

 های استان گیالن های موجود در شهرستان جذابیت

 شهرستان بندر انزلی

دقيقه و ارتفاع  11درجه و  17و عرض جغرافيايي  ،دقيقه 61درجه و  03در طول جغرافيايي  اين شهرستان
ي شهر رشت و در مسير غربكيلومتري شمال  01انزلي در . ب هاي آزاد قرار داردتر از سطح آ پايين ،متر 60

رود پسيخان و رود بهمبـر   .واقع استي آستارا شرقكيلومتري جنوب  310رضوان شهر و  -راه اصلي رشت
 3343 ،ساالنه به طور متوسـط  شمعتدل و مرطوب بوده و بار اين شهرآب و هواي  گذرد؛ ميبندر انزلي از 
شهرستان رشت، از جنـوب شهرسـتان    شرقاز شمال درياي خزر، از  ،هاي بندر انزلي همسايه. يمتر استميل

 .شهرستان رضوان شهر هستند غربصومعه سرا و از 
 :اند از بندر انزلي عبارت مكان هاي ديدني و تاريخي

 ؛جنوب بندر انزلي در تاالب انزلي 

 ؛منطقه حفاظت شده سياكشم بندر انزلي 

  بندر انزلي حفاظت شده سرخانكلمنطقه. 
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 شهرستان رشت

دقيقـه   30درجه و  17و عرض جغرافيايي  ،دقيقه 14درجه و  03مركز شهرستان رشت در طول جغرافيايي 
آستانه اشرفيه و املش،  شرقو  يشرق درياي خزر، از شمال ،شهرستان رشت از شمال همسايگان. قرار دارد
سـرا و فـومن و از شـمال     صومعه غربي شفت، از غربي سياهكل، از جنوب رودبار، از جنوب شرق از جنوب
 .ي بندر انزلي استغرب

 :اند از رشت عبارت مكان هاي ديدني و تاريخي

 ؛جنوب رشتدر  چشمه آب شور الكان 

 بخش سنگسر، جنوب شرقي رشت در گل سه شنبه چشمه چشما. 

 شهرستان آستارا

دقيقه واقـع اسـت كـه     61درجه و  11و عرض جغرافيايي  ،دقيقه 46درجه و  01جغرافيايي آستارا در طول 
كـه در   بـوده هاي اسـتان گـيالن    آستارا يكي از شهرستان. است 66ارتفاع آن نسبت به درياي آزاد منهاي 

اي سـاحلي   در منطقـه جلگـه   ،اردبيل -ي شهر رشت و در مسير راه اصلي رشتغربكيلومتري شمال  313
 .قرار دارد خزررياي د

 :اند از آستارا عبارت مكان هاي ديدني و تاريخي

  ؛بخش لوندويل -شهرستان آستارا در لوندويلمنطقه حفاظت شده 

 شهرستان آستارا ،درياچه استيل. 

 
 درياچه استیل در شهرستان آستارا  1-5شكل 
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 شهرستان رودبار

دقيقه عـرض جغرافيـايي و در    60درجه و  03در  و كيلومتري شهر رشت قرار دارد 07شهرستان رودبار در 
به رودسر و  شرقاز شمال به سياهكل، رشت و شفت، از  ،رودبار. متري از سطح دريا واقع است 641ارتفاع 

 .شود مياز جنوب به قزوين محدود 
 :اند از رودبار عبارت مكان هاي ديدني و تاريخي

 ؛رودباربخش  -دهستان عمارلودر  چشمه آب معدني سنگرود 

 ؛كيلومتري رودبار 4در خور تچشمه آب گرم ماس 

 رود، نزديكي رودبار ي سفيدشرقكرانه واقع شده در  رود دره گوهر. 

 و آبشارهای استان گیالنها  چشمه

همگي به دريـاي   ،ميان شهرها و روستاهاي اين منطقه ،ها جنگلدر دل  ،متعدد استان گيالن هاي رودخانه
نيـز در اسـتان    زيـادي ي هـا  چشمه. آورند اندازهاي بسيار زيبايي را به وجود مي شوند و چشم خزر ختم مي

خـور، چشـمه آب معـدني زمزمـه،      شور الكان، چشمه آبگرم ماسـت  كه چشمه آب اند شدهگيالن شناسايي 
ي آب هـا  چشـمه شنبه و  گل سه چشمه آب معدني سجيران، چشمه آب معدني علي زاخواني ، چشمه چشما

  .آنها هستند ترين مهم معدني سنگرود برخي از 
 

 
 و آبشار مصنوعی شیطان کوه الهیجان( سمت چپ) آبشار لونک سیاهكل 2-5شكل 
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 استان گیالن یها و تاالب ، ساحل، دلتاهادريا

 ساحل دريای خزر

داراي قـابليتي شـگرف بـراي     سـاحل، مواد تشـكيل دهنـده   از لحاظ نوع  ،درياي خزر هاي كرانهانداز  چشم
و زيبـاترين   تـرين  مهـم  يكـي از  گـيالن،  در اسـتان   خزرسواحل درياي زيباي . اند گردشگريبرداري  بهره

به شكل مسـتطيل   بزرگترين درياچه دنيا در شمال ايران بوده و تقريباً ،خزردرياي  .سواحل كل ايران است
از شـمال بـه    ،ي بـه قزاقسـتان  شـرق از شمال  ،به تركمنستان شرقاز  ،به ايران از جنوبدرياي خزر، . است
بيشـترين  . ي به جمهوري آذربايجـان محـدود اسـت   غرببه جمهوري داغستان و از جنوب  غرباز  ،روسيه

كيلومتر است كه از شمال به جنوب ميان خلـيج بوگاتينسـكي و منطقـه مازنـدران      3611 خزرطول درياي 
 ،شناسـي  توان گفت كه اين دريـا از لحـاظ زمـين    مي باره خصوصيات زمين ساختي درياي خزردر. قرار دارد
 .كيلومتر وجود دارد 61تا  34به ضخامت تقريبي  يپوسته اقيانوسدر بستر آن اي است كه  رفته گودال فرو

يالن مشاهده اي، يكي از مناظر ژئومورفولوژيكي است كه به طور پراكنده در سواحل استان گ هاي ماسه تپه
كي از اشـكال خـاص منـاطق سـاحلي     نشان داد كه ي( 3113رضا،  قدرتي و غريب)مطالعات قبلي . شود مي
 هـا  تـوالي و تعـداد ايـن تپـه     انـد؛  توسـعه يافتـه  عرضي است كه به موازات خـط سـاحلي    اي هاي ماسه تپه
در سـواحل   هـا  ايـن تپـه  بيشـتر  ؛ دهنده دفعات عقب نشيني دريا و موقعيت خطوط ساحلي قبلي است نشان

 .خورد آستارا، تالش، و بندرانزلي به چشم مي

 
 ساحل دريای خزر در کیاشهر  3-5شكل 



 (سواحل دريای خزر)ژئومورفولوژی در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی ايران جلد اول /  136   

 تاالب انزلی

رود و در جنوب بنـدر انزلـي گسـترده     دلتاي سفيد غربدر  ،ي درياي خزرغربتاالب انزلي در ساحل جنوب 
هـاي شهرسـتان    سـرا و بخـش   جنوب به صـومعه چال و آبكنار، و از  به كپور غرباز  ،اين تاالب. شده است

آب رودهـا، نهرهـا و    و بـوده كيلـومتر مربـع    311محدوده آب تاالب انزلـي بـيش از   . رشت، محدود است
محيطي و اقتصادي تاالب  هاي زيست ارزش. ريزد هاي آبريز به آن مي هاي كشاورزي واقع در حوزه زهكش
نقـش  . عي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي اسـتان گـيالن دارد  در جغرافيا و حيات اجتمااي  ويژهنقش  ،انزلي

؛ ز اهميـت اسـت  ئمحيطـي حـا   ي و زيسـت سـ شنا ي، گيـاه سـ شنا هاي مختلف جانور در زمينه ،علمي تاالب
هـاي گونـاگون اسـتفاده     عنوان يك آزمايشگاه طبيعـي رايگـان در زمينـه    گان از آن به پژوهندهكه  طوري به
محـيط آبـي و زنـده     ، وهاي شگرف به منطقه بخشـيده  ، جاذبهانزلي تاالبچشم اندازهاي زيباي . كنند مي

. ريـزي انـواع ماهيـان فـراهم سـاخته اسـت       تاالب و ارتباط گسترده آن با دريا، بستري مطلوب براي تخم
 61بيش از . اند، نقشي مهم در اقتصاد منطقه دارند ماهيان، گذشته از اين كه يكي از منابع مهم غذاي مردم

. گونه آن بومي، هشت گونه مهاجر و يك گونه نيمه مهاجرند 33ماهي در تاالب انزلي وجود دارد كه گونه 
تـاالب انزلـي را بـراي اقامـت زمسـتاني       ،در مسير مهاجرت و سفر زمستاني ،ها گونه از پرندگان مهاجر ده

غـابي، چنگـر، و ديگـر    ماننـد غـاز، قـو، اردك، مر    ي، پرندگان مهاجرههر سالكه  طوري به. كنند انتخاب مي
هايي بسـيار زيبـا    هاي آن، چشم انداز تاالب انزلي و جزيره. گزينند در آن اسكان موقت مي ،پرندگان شناگر

 . كنند ميدارند و مشتاقان فراوان طبيعت را به سوي خود جلب 

 
 تاالب انزلی  4-5شكل 
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سـت كـه در    هاي البـرز نشـانه آن   يعني در پاي كوه ،در جنوب رشت كوارترنروجود رسوبات دريائي قديمي 
عمقي وجود داشته و ساحل خزر تا پاي ارتفاعات ادامه داشته  درياي كم ،اوائل كواترنر در محل دشت مزبور

تبخيـر آب،  دليـل   بـه احتماالً شده؛ كف درياي خزر افتادن پائين فعال منطقه سبب  يكنتكتو، سپس. است
هـاي يخبنـدان    ر دورهد آمـدن سـواحل   روي آب دريـا و بـاال   ها نموده و با پسدريا كم كم ساحل خود را ر

رسوبات دريـائي، در   ،در اين دشت. سمت شمال گسترش يافته است هدشت مزبور ب؛ شده تشديد مينركواتر
 ،رسـوبات سـاحلي متعلـق بـه پلئيستوسـن در چنـد نقطـه        و بين الهيجان تا لنگـرود  ،پاي ارتفاعات البرز

ولـي   ،هـاي البـرز بـوده    سـاحل دريـا در پـاي كـوه     ،كند كه طي پلئيستوسن داشته و ثابت مي زدگي بيرون
نشيني دريا، يعنـي   از عقب پيشتا . بر وسعت خشكي افزوده شده استكم  كم ،داليلي كه در باال ذكر شد هب

پر آبـي وارد   عمقي وجود داشته و رودهاي خليج كم ،در حد بين الهيجان و پونل طوالش ،كواترنردر اوايل 
 . از رسوبات همين رودها مفروش شده است ،شدند و قسمت اعظم دشت گيالن اين خليج مي

 
 تاالب انزلی 2111سال   LANDSATای  تصوير ماهواره 5-5شكل 

شـكل فعلـي نبـوده     بـه هنـوز   آن و انزلي و مرداب هاحتماالً تا اواخر دوره يخچالي ادامه داشت ،اين موقعيت
ي هـا  نهشـته و  هنشسـته وارد شـد   هاي فـرو  رسوبات به حوضه ،با فرسايش كوههاي اطراف ؛ ام شايداست

بـر   پسـين هزار سال قبل، رسـوبات كاسـپين    34تا حدود  ،از اين زمان. شده استنشين  ته پيشينكاسپين 
آبرفتي رسوبات دلتائي ه؛ آب دريا به عقب نشيني خود ادامه دادپس از آن  ه؛وجود آمد هروي رسوبات قبلي ب
، ميتـوان  با توضيحات فـوق . ه استو باريكه طويلي پديدار شد هرفته از آب بيرون آمد بر دشت ساحلي رفته

بديهي است، شناخت كامل روند  .ه استسال قبل شكل گرفت 34111مرداب انزلي در حدود  نتيجه گرفت،
 .سي دقيق استشنا تكاملي اين تاالب مهم، مستلزم مطالعات تكميلي پالينولوژي و ديرينه
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 تاالب امیرکاليه

واقـع در شـرق اسـتان     ،كيلومتري شمال شهرستان الهيجان و بين شهرهاي لنگرود و بندركياشهر 00در 
به نـام ايـن روسـتا خوانـده      ،آبگيري طبيعي قرار دارد كه به دليل واقع شدن در روستاي اميركاليه ،گيالن
در فصـل   .جاي داده اسـت ور را در خود  اي و غوطه حاشيه اي از گياهان كاليه مجموعه تاالب امير. شود مي

شوند و  ها، چنگر، اردك تاجدار و انواع قوها در آن يافت مي از جمله انواع حواصيل ،زمستان پرندگان زيادي
كاليـه بـراي كشـاورزي     اميـر تـاالب  آب . كننـد  ولد مي و الي آن زاد پرندگان آبزي در البه ،در فصل زايش

 . شود ميزهكشي 
نـام   آن، بـا  شناختي بومهاي  ويژگيها و  رامسر با توجه به جاذبه پيماندر  3140آبي در سال  زيست بوماين 

هكتار وسعت و با توجه  3616با  ،اين تاالب .المللي قرار گرفت هاي بين تاالب اميركاليه در فهرست تاالب
ي هـا  پناهگـاه گي و آبزيـان، در زمـره   هاي طبيعي زنـد  عنوان يكي از محيط به نقش و اهميت ويژه آن، به

تـاالب   شـناختي  بـوم شـرايط خـاص    .زيست قـرار دارد   حيات وحش است كه تحت نظارت سازمان محيط
عنوان زيستگاه، شمار بسياري از پرندگان مهـاجر نيـز    آبي به زيست بوماست كه اين  اميركاليه موجب شده

اردك، غازهاي وحشـي، خوتكـا،    انواع قو، فالمينگو، چون ،ي مختلفيها گونهقرار گرفته و هرساله پذيراي 
خـانواده   03گونـه پرنـده مربـوط بـه      311 ،در ايـن تـاالب  . گونه ديگر است ها  دهچنگر ،گيالر، پليكان و 

 .گونه آن بومي و بقيه مهاجر هستند 13است كه  شناسايي شده

 
 کاليه تاالب امیر 6-5شكل 



 131 /(سواحل دريای خزر)اول  ژئومورفولوژی در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی ايران جلد

 آباد تاالب عباس

تـا   ،و با توجـه بـه عـرض كـم دشـت سـاحلي در ايـن ناحيـه         ،شهر آستارا واقع شدهاين تاالب در جنوب 
آباد، ماننـد تـاالب اميركاليـه     عباستاالب  شناختي بومخصوصيات . هاي منطقه گسترده شده است كوهپايه

بـه علـت مجـاورت بـا      ،در اين تـاالب  . كنند هاي جانوري و گياهي مشابهي در آن زيست مي بوده و گونه
 . شود ميپوشش جنگلي مناظر زيبايي از درختان جنگلي روييده در آب ديده 

 

 
 تاالب عباس آباد آستارا  7-5شكل 

 تاالب چمخاله

گيري و نفوذ آب رودخانه لنگرود در  ناشي از سيل آنپيدايش  و اين تاالب در شمال لنگرود واقع شده است
 پوشـش گيـاهي و نيزارهـاي متـراكم    . باشـد  مـي ود رتروك رودخانه لنگم هاي كانالاراضي پست حاشيه و 

بسيار مساعد براي انـواع جـانوران، منـاظر بـديعي را      زيست بومعالوه بر ايجاد  ،در اين تاالب (3-4شكل )
  .استايجاد نموده كه داراي جاذبه زيادي از نظر گردشگري 

 استان گیالن های کوه

قسـمتي از مجموعـه    ،اسـت شناسـي   زمـين نتيجه حركات كوه زايي اواخر دوران سوم  ،هاي اين استان كوه
هاي شـرقي كشـيده    تا كوه ،كه از دره رود آستارا در شمال رود شمار مي به خزرهاي جنوب درياي  ناهمواري
 هاى بكـر و  هايى زيبا و پوشيده از جنگل از يك طرف مشرف به كوه ،گردنه حيرانزيباي مسير . است شده
عبـور  آن و از طرف ديگر به درهاى سرسبز و ديدني مشـرف اسـت كـه رود مشـهور ارس از ميـان       ،انبوه
 .شرقي و غربي هستندهاي استان گيالن شامل دو بخش  كوه ،طور كلي به. كند يم



 (سواحل دريای خزر)ژئومورفولوژی در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی ايران جلد اول /  141   

 
 تاالب چمخاله در لنگرود  8-5شكل 

 یغرب های کوه رشته

منجيل گسترده شـده   بوده و از دره رود آستارا تا تنگكوه  ي طالش، ماسوله و پشتهها كوهشامل اين قسمت 
جنوبي است كـه بـه سـمت جنـوب      -خوردگي موازي نامتقارن با جهت شمالي و شامل چندين رشته چين

با شيب تندي به درياي مازندران و  ،ها كوهي اين شرق هاي دامنه. كنند ميي پيدا شرقتدريج جهت جنوب  به
شـدت  . ، شيب كمتري دارنديغرب هاي دامنه ؛ه و پوشيده از جنگل استقسمتي از جلگه گيالن مشرف بود

قلـه  . مانـد  است كه برف آنها به صورت ذخيره هاي يخچالي بـاقي مـي   اي  اندازهها به  سرما در اين بلندي
 .هستند ها كوههاي معروف اين رشته  از يخچال ،بغرو داغ و درياچه نئور

 یشرق های کوه رشته

رود، مرز طبيعـي بـين    ساختي سفيد هاي البرز است كه دره زمين ي رشته كوهغربشامل بخش اين قسمت  
ـ خوردگي موازي نامتقـارن بـا جهـت     چندين رشته چين ،اين رشته كوه. اين دو بخش ناهموار است  -يغرب

و شـامل   داشتهي استان مازندران ادامه ها كوه، تا شرقرود به سمت  گيرد كه از دره سفيد ي را در برميشرق
ها به طرف درياي مازندران و  شيب تند دامنه ؛الهيجان، عمارلو و فزران است هاي ناحيه ديلمان، ناهمواري

و  (متـر  6714) تـوان درفـك كـوه    حيه مـي هاي مهم اين نا از قله. شيب كم آن به طرف دره شاهرود است
نيز دره هاي متعددي به وجـود آورده  حيه وان در اين ناهاي ر فرسايش آب ؛را نام برد( متر 1011)خشتچال 
اوزن و شـاهرود،   زايـي بـوده اسـت، آب رود قـزل     هوكه ناشي از حركـات كـ   ،تا قبل از ايجاد اين دره ؛است
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رود ايجاد كرده كه رسوبات تخريبي موجود در ناحيه حاكي از وجـود آن   اي در محل سد فعلي سفيد درياچه
 .ياچه از طريق آن به درياي مازندران تخليه شده استپس از ايجاد اين دره، آب در ؛درياچه است

 ی استان گیالنها کوهمشخصات  1-5جدول 

 مشخصات موقعيت جغرافيايي نام

ــتان   كوه اهلل برالوداغ ــاندرمن، شهرس ــتان ش دهس
 تالش

متـر، جنگلـي، البـرز     1141ارتفاع 
 غربي

ــتان   دار كوه بزن ــاندرمن، شهرس ــتان ش دهس
 الردتالش، شمال شرقي روستاي 

جنگلي، جزء  متر، نيمه 6034ارتاع 
كوههاي تـالش، حدفاصـل بيـت    
 استان گيالن و آذربايجان شرقي

ــياهكل  سر كوه نوكه ــتان ســ  13رود،  دهســ
كيلومتري جنوب شـرقي رودسـر،   

 جنوب روستاي جواهرده

متــر، سرچشــمه   6311ارتفــاع 
ــكه ــزبين،  خشـــ رود و اب ريـــ

جنگلــي، از شــرق بــه كــوه  نيمــه
 استسمالسوس وصل 

 40اشكور عليا، شهرستان رودسر،  زرد كوه
كيلومتري جنوب شـرق روسـتاي   

 لومن

 متر 1141ارتفاع 

ــتان  كوه تحالرگاه ــتان اشـــكور، شهرسـ دهسـ
ــر،  ــوب   71رودس ــومتري جن كيل

ــرق    ــوب ش ــر،  جن ــرق رودس ش
 روستاي لومن

متــر، سرچشــمه   6111ارتفــاع 
 رود پل

ــتان   دشت كوه خرم ــه، شهرسـ ــتان كوملـ دهسـ
ــرود،  ــوب   41لنگ ــومتري جن كيل
 لنگرود

متــر، سرچشــمه   1134ارتفــاع 
بون، از جنوب غربـي   رودخانه مباح

به كوه ورينگ متصل است و جزء 
 البرز مركزي است

دهستان سياه مزكـي، شهرسـتان    كوه توكتوكا
كيلومتري جنوب غرب  01فومن، 

 فومن، شرق روستاي عزيزخاني

متــــر،  1111ارتفــــاع حــــدود 
 جنگلي نيمه
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 3-4جدول ادامه 

 مشخصات موقعيت جغرافيايي نام

دهستان ماسوله، شهرستان فومن،  كوه شدول داغ
كيلومتري جنوب غربي فومن،  00

 شمال شرقي ماسوله

جنگلـي،   متـر، نيمـه   0441ارتفاع 
 غور و بارس سرچشمه رود

دهستان سياه مزكـي، شهرسـتان    كوه فشم
كيلومتري جنوب غرب  14فومن، 

 فومن، جنوب روستاي عزيزخاني

متــر، سرچشــمه   0011ارتفــاع 
جنگلي، از جنـوب بـه    الر، نيمه آب
ــوه ــزي   ك ــرز مرك ــالوي در الب چ

 متصل است

دهستان سياه مزكـي، شهرسـتان    كوه گرداب
كيلومتري جنوب غرب  14فومن، 

 روستاي سوله

جنگلـي، از   متر، نيمه 6011ارتفاع 
ــه  ــوهشــمالغربي ب ؛ از /چــالوي ك

. جنوب به كوه گون متصل اسـت 
دامنه هـاي شـرقي بـه دهسـتان     
سياه مزكي و دامنه هاي غربي به 
دهستان حـالرم عليـا شهرسـتان    

 زنجان مشرف است

ــي،    كوه گلولج ــياه مزكـ ــتان سـ  11دهسـ
كيلومتري شمال شرقي روسـتاي  

 عزيزخاني

 جنگلي متر، نيمه 6011ارتفاع 

ي، شهرسـتان  مزكـ  دهستان سـياه  كوه گون
غـرب   كيلومتري جنوب 14فومن، 

ــتاي   ــرب روس ــوب غ ــومن، جن ف
 گرداب

متــر، از شــمال بــه  0110ارتفــاع 
كلـه   گرداب، از باختر به خرمن كوه

گـول متصـل    و از شرق به تـالش 
 است
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 3-4ادامه جدول 

 مشخصات موقعيت جغرافيايي نام

مزكـي، شهرسـتان    دهستان سـياه  برهنه كوه النه
غـرب   كيلومتري جنوب 10فومن، 

ــتاي   ــرب روس ــوب غ ــومن، جن ف
 گرداب

متر، بلنـدترين كـوه    0107ارتفاع 
غرب به  شهرستان فومن؛ از شمال

مزكي؛ از شـرق بـه    دهستان سياه
ــتان   ــه دهس ــوب ب ــار؛ از جن رودب

ــه   ــفلي؛ رودخان ــالرم س ــاي  م ه
چـــاي از  خـــاني و شـــوط پســـي
ــه ــمه   دامن ــمالي سرچش ــاي ش ه
 .گيرند مي

دهستان ماسوله؛ شهرستان فومن؛  داغ كوه ماسوله
كيلومتري غرب فومن، شمال  10

 شرق ماسوله

متــر، سرچشــمه   1141ارتفــاع 
رودقور و بارس، جنگلي، از شـرق  
به شهرستان فـومن، از غـرب بـه    
شهرستان زنجـان و از كوهسـتان   

 .شود البرز غربي محسوب مي

مزكـي، شهرسـتان    دهستان سـياه  كوه نهرآب
  وبكيلــومتري جنــ  13فــومن، 

 فومن، شرق روستاي گلستان

ــاع  ــي،   6011ارتفـ ــر، جنگلـ متـ
خاني  هاي پسي سرچشمه رودخانه

چاي؛ از جنوب به كوه النه  و شوط
ــت و و از    ــل اسـ ــه متصـ برهنـ
كوهستان البـرز غربـي محسـوب    

 .شود مي

شهرسـتان   ،دهستان رحمت آبـاد  كوه البارجه
جنوب شرق  كيلومتري 36رودبار، 

 گول صهرودبار، جنوب روستاي خا

ــاع  ــي،   6601ارتفـ ــر، جنگلـ متـ
 دوگاهه سرچشمه آب

ــتان   كوه انبوه ــاراب، شهرسـ ــتان فـ دهسـ
كيلومتري جنوب شـرق   40رودبار،

 رودبار، شمال غربي روستاي انبوه

متر، سرچشـمه روده   6641ارتفاع 
 انبوه
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 3-4ادامه جدول 

 مشخصات موقعيت جغرافيايي نام

ــتان   كوه برآفتاب ــاراب، شهرسـ ــتان فـ دهسـ
كيلومتري جنوب شـرق   06رودبار،

 رودبار، شمال روستاي بارود

 متر 6641ارتفاع 

دهســتان بلوكــات، شهرســتان     كوه درفك
كيلومتري شمال شـرق   06رودبار،

رودبار، حجنوب شـرقي روسـتاي   
 درفك

ــاع  ــي،   6031ارتفـ ــر، جنگلـ متـ
رود؛ از  رود و چـا   سرچشمه سياه

 .غرب به شيركوه متصل است

ــتان   خاني كوه درم ــاراب، شهرسـ ــتان فـ دهسـ
كيلومتري جنوب شـرق   07رودبار،

ــتاي   ــري روس ــوب غ ــار، جن رودب
 گلبشم

 متر 1601ارتفاع 

ــاراب،  كوه زردگان ــومتري  41دهســتان ف كيل
جنوب شرق رودبار، شـمال شـرق   

 روستاي انبوه

ــاع  ــرق   1430ارتفـ ــر، از شـ متـ
كـوه   زردگـان بـه   وسـيله گردنـه   به

 ورينگ متصل است

دهستان رحمت آبـاد، شهرسـتان    سوهره كوه
ــار،  ــوب  311رودب ــومتري جن كيل

ــه    ــمال كارخان ــار، ش ــرق رودب ش
 سيمان لوشان

  متر، از شمال به كوه 6176ارتفاع 
 دوراهان متصل است

ــتان   كوه بيجار ــه، شهرسـ ــتانه حومـ دهسـ
ــان، ــوب   0الهيج ــومتري جن كيل

شرق الهيجـان، شـرق روسـتاي    
 كوه بيجار

متر، جنگلـي، حاشـيه    133ارتفاع 
 .شمالي كوهستان البرز مركزي

دهســـتان ديلمـــان، شهرســـتان  كوه گاوحسب
كيلــومتري جنــوب  46الهيجــان،

الهيجان، جنوب روسـتاي كـالم   
 جليسه

متر، كوهستان البـرز   1031ارتفاع 
مركزي؛ گردنه گاوحسب در دامنه 

 غربي اين كوه است
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 3-4ادامه جدول 

 مشخصات موقعيت جغرافيايي نام

از بام سبز حـدود هشـتاد پلـه تـا      در مسير باالي شيطان كوه بام سبز
كوه تعبيه شده است؛ آبشاري  پاي

طـرف   زيبا و ديدني از بدنه كوه به
 دامنه سرازير است

دوم در روستاي آينـه   كول تپه گرد دوم كول تپه گرد
ده در جهـــت شـــرقي رودخانـــه 
كردخـــاني ور از توابـــع بخـــش 

 رودبار واقع استعمارلوي 

متـر، داراي   41*11تپه بـه ابعـاد   
جنـوبي بـوده و   -گسترش شمالي

ــه    ــبت ب ــاع آن نس ــداكثر ارتف ح
 .متر است 4پيرامون

 گیالناستان  ساحلی یها لندفرماز برداری  بهره های قابلیت

ده تشـكيل شـ   افكنه مخروط لندفرم باهكتار از آن  30011 ي است كها عرصهگيالن  منطقه ساحلي استان
دانه و نفوذپذير  ، از رسوبات درشتاند يافتههاي سيالبي توسعه  كه بيشتر در دهانه دره ها افكنه مخروط. است

شـمار   بـه ي پخش سـيالب  ها عرصهبه عنوان برداري  بهرهبراي  بهترين مكان ،لندفرماين . اند تركيب يافته
در طرح مديريت خط ساحل، طرح آبخوانداري ريزي  برنامهقابليت آن را دارند كه با  ها افكنه مخروط. رود مي

و  هـا  تـاالب . و در تأمين آب شرب مصرفي نقش اساسي ايفا كننـد  آب در آنها اجرا شده و تزريق مصنوعي
تـرين مجموعـه و ذخـاير آب شـيرين در منطقـه       هكتار مهـم  4070به مساحت  ،آبگيرهاي استان گيالن

گونـه آن بـومي،    يـازده گونه ماهي در تاالب انزلي وجـود دارد كـه    يستببيش از . روند شمار مي ساحلي به
ي، چنگر ، پرندگان مهاجر مانند غاز، قو، اردك، مرغابههر سال. هشت گونه مهاجر و يك گونه نيمه مهاجرند

 . گزينند آن اسكان موقت مي و ديگر پرندگان شناگر در
هـا   اين رودخانـه  ترين مهم . استكانال رودخانه  لندفرمهكتار از  1311 داراي ،منطقه ساحلي استان گيالن

. هسـتند  شـلمانرود  و پسيخان، مرغك، ماسوله رودخان، شفارود، نـادررود، پلـرود، لنگـرود   رود،  شامل سفيد
غالباً داراي رژيم دائمي بوده و دبي پايه آنها در بيشتر فصـول سـال بـه حـدي      ،هاي استان گيالن رودخانه

 . آورد از آنها را فرآهم ميبرداري  بهرهاست كه امكان 
آبي، دهانـه آنهـا بـا وجـود      ها، مصب و ورودي كم عمقي دارند و در فصول كم از طرفي بيشتر اين رودخانه

 و همچنين زهكش شدن انواع سموم كشـاورزي و فاضـالب شـهري   . شود مياي منحرف  يك زبانه ماسه
، ايـن  هـا  محـدوديت با وجود ايـن  . رود شمار مي آنها بهي استفاده از ها محدوديتهمگي از  ،آنها بهصنعتي 
بنـدري و تفرجگـاهي   به ويژه الرو ماهيان استخواني، تأسيسات  ،ها قابليت قايقراني، پرورش آبزيان رودخانه
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، و پايدار نمودن دهانه و نيز تثبيت سواحل آن در محدوده مـورد نيـاز   ،با احداث جتي در مصب آنها. دارندرا 
هـاي   كننـده منـاطق و كرانـه    عنوان مصالح پـر  بهشده وبي بستر و استفاده از مصالح اليروبي الير همچنين

 .نشينان برسد به ساحل اي مالحظه توان انتظار داشت منافع قابل  مي ،بازيافت شده
در . شـوند  مي محسوب مهم استان يها لندفرمهكتار، از  6011اراضي دلتايي به مساحت  ودلتاي سفيدرود 

ايـن  ؛ امـا  ، ضـروري نيسـت  شـور شـده  خوشبختانه عمليات بازيافت و اصالح اراضي دلتايي  ،گيالناستان 
متناسب با  ،دليل دسترسي آسان به منابع آب و حاصلخيزي، نياز به تعريف الگوي كاربري اراضي به ،اراضي

از جملـه  . اسـت نياز منطقه و پرورش آبزيان و جايگاه مناسي براي احداث تأسيسات بنـدرگاهي و شـيالتي   
 و نياز به زهكشـي آبهـاي زائـد    جابجائي آن ،كانال  لندفرمي استفاده از دلتاي سفيدرود، تغيير ها محدوديت
 (. 3-4شكل ) باشد مينياز استفاده از آن، مهندسي رودخانه و تثبيت سواحل آن  لذا پيش؛ است

 

 
 کشاورزی، دامپروری و گردشگری های قابلیتدلتای سفیدرود با   1-5شكل

 استان گیالن ساحلی یها لندفرمهای ناشی از  محدوديت

جملـه   كـه از   شـده واحـد دشـت تشـكيل     يهـا  لنـدفرم از  ،درصد منطقه ساحلي استان گيالن 41بيش از 
هكتار، پهنـه   611 با تلماسهتوان  مي ،مشكالتي در پي داشته باشدتواند  ميشان  كه رخنمون ،ترين آنها مهم
پهنه دلتـايي،   يها لندفرم. را نام بردهكتار  1311اي به مساحت  رودخانه يها لندفرمهكتار و  6011 ،دلتايي
يي هستند كه عمـالً داراي كـاربري خاصـي    ها عرصهساحلي  هاي پهنهها و برخي نقاط از رخنمون  تلماسه
عـالوه بـر    ،دلتايي هاي پهنه. اند كردهارتباط و دسترسي مفيد با درياي آزاد را با دشواري مواجه ، ولي نيستند



 147 /(سواحل دريای خزر)اول  ژئومورفولوژی در مديريت يكپارچه مناطق ساحلی ايران جلد

واسطه آنها  و آبگيرهاي متعددي هستند كه به ها تاالبدسترسي به دريا، داراي  براييي ها محدوديتايجاد 
بـه ويـژه از شـرق بنـدر     هـا   تلماسه. است شده پايداري سواحل تهديد و شرايط فرونشست آنها فرهم آمده

رونـد كـه    شمار مـي  ذخاير بالقوه رسوبي قابل حمل به ،انزلي، آستانه اشرفيه، كياشهر، لسكوكاليه تا دستك
هاي تلماسـه   توده ،از طرفي. رودخانه و هم بادرفتگي هستند هاي سيالبهم در معرض شستشوي ناشي از 

لذا  ؛قابليت ناپايداري نيز دارند ،ها بر روي آنها بنيهبه علت رطوبت و بارش زياد و بارگذاري و ساخت و ساز ا
 . شود ساز محسوب مي مشكل عواملدر منطقه ساحلي استان از  ها لندفرماستقرار اين 
پسيخان، مرغك، ماسوله رودخان، شفارود، نادررود، پلرود، هاي سفيد رود،  رخنمون كانال رودخانه ،از طرفي

به  .اند شده بريدگيهاي بسياريباعت توسعه  ،هكتار در منطقه ساحلي 31171به مساحت  لنگرود، شلمانرود
بنـابراين   انـد؛  آبرفتي وجود دارد كـه دائمـاً در معـرض ناپايـداري و فرسـايش     پادگانه رودخانه دو هر تعداد 
ت هـا و جلـوگيري از وقـوع سـيالب، مشـكال      زهكش كـردن بـارش  ، براي ها آبراههرغم اهميت اين  علي

ودخانـه  وسـيله ر  مسئله به ترين مهم اند؛ ايجاد كردهزائي دائمي  كاربري يكپارچه اراضي و رسوبدر بسياري 
هـاي آن تأسيسـات شـهري را دچـار      وجود آمده كه تغييرات كرانه هب ،سفيدرود در محدوده شهري كياشهر

منطقـه سـاحلي اسـتان را     هكتار، سطح وسـيعي از  4170مساحت  اب ها تاالبمردابها و . تهديد كرده است
در  ،هاي مفيد كاربري اراضي سـاحلي  از عرصه ،محيطي رغم اهميت زيست علي لندفرماين . اند دادهپوشش 
 به شدت كاسته استمديريت يكپارچه مناطق ساحلي طرح 

 مسائل ناشی از پايداری و ناپايداريهای ساحلی

درصـد آن را   13هكتـار، بـيش از    307163وسـعت   گيالن، باي ناپايدار در منطقه ساحلي استان ها عرصه
 زيادي دارنـد؛  گسترش قابل  ،در ارتفاعات منطقه ساحلي استان ،ناپايدار هاي دامنهعرصه و . اند پوشش داده

تراكم اين . ناپايدار هستند هاي دامنهدرصد آن داراي  13 ،درصد منطقه كوهستاني استان 03كه از  طوري به
و  كـوه، سـرگل   ستار، چرستان، پيلـه آ هاي كوه. استبيشتر از ساير نقاط  ،نوب رامسرها در ارتفاعات ج شيب
دليـل   بـه  ،بين آستارا تا بندر انزلـي  ،مناطق كوهستاني با سطوح ناپايدار. اين از جمله اين مناطق هستند كرد

وقـوع حركـات    درجـه داراي بـاالترين   ،لرزه خيزي زيـاد  و ترين منطقه ساحلي كشور قرارگيري در پربارش
. منطقه ماسوله از آن جمله استاي  تودهلغزش هستند كه حركات  غليظ گلي و زمين هاي جريان و اي  توده
هاي سـنگي   رانش شاهدكمتر  ها عرصهاين  ،دليل پوشش گياهي و جنگلي مناطق ساحلي استان گيالن به

عـالوه بـر   . تـر هسـتند   زش، رايجهاي گلي و خ ها و جريان لغزش زميندر عوض و بوده است، لغزه  و سنگ
براي روانگرايي خاكها در حضور مقادير مناسـب آب مهيـا    هاي تند شيبشرايط در  ،هاي ياد شده ناپايداري
كه حـدود نيمـي از منـاطق     شود ي نسبتاً ناپايدار، پيش بيني ميها عرصهدرصد فراواني  3با احتساب . است

 ،فرسايشي، داراي سطوح با هوازدگي عميـق بـوده و در آينـده   عالوه بر داشتن انواع اشكال  ،ساحلي استان
عالوه  هب؛ هاي گلي ايجاد خواهند كرد و جريانها  لغزش و زمين ،اي تودهخطرات جدي را به صورت حركات 
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هاي شديد فصـلي و باالآمـدگي    آب ناشي از بارش با وجود ،ها و نوار ساحلي استان رود، در آبرفت انتظار مي
آمد آن افـزايش ذخيـره رسـوبات قابـل حمـل در نـوار        ناپايداري رخ داده و پي ،فصلي تراز درياتا  ،اي دوره

لـذا   ؛شـوند  ي سـاحلي محسـوب مـي   ها سازهتهديد جدي براي طول عمر مفيد  ،اين رسوبات ؛ساحلي باشد
 . استبسيار ضروري  ،ها در طرح مديريت خط ساحل ناپايداري تثبيتمنظور نمودن راهكارهاي 

 ناشی از نوسانات ساحلی مسائل

ميليمتـر باالآمـدگي و منطقـه بنـدر      1جز منطقه بندر انزلي ساالنه متحمل  منطقه ساحلي استان گيالن، به
ها، كه حاصل حركات تكتونيكي جديد در مناطق جنوبي  باالآمدگي. نشيني دارد ميليمتر در سال فرو 0انزلي 

همچنين فرونشيني دائمـي تـاالب و   . روند شمار مي ها به ناپايداريدرياي خزر هستند، از عوامل مهم ايجاد 
هاي منتهي به آن و توان فرسايش آنها خواهد  منطقه پيرامون آن، باعث افزايش شيب هيدروليكي رودخانه

هاي ساحلي و دريايي، سـطح اسـاس و    ساله طول عمر مفيد سازه 41شود با احتساب  بيني مي لذا پيش. شد
سانتيمتر  باالآمدگي داشته باشند؛ اين فراينـد، باعـث خواهـد شـد برخـي       01واحل استان، تا پي آنها در س

مسكوني، دچار ترك  -هاي اداري ها و تأسيسات دريايي و ساختمان هاي بتني پيوسته، نظير كف سوله سازه
 . خوردگي و دچار آسيب شوند

 
 (1373دريا سازه، مهندسین مشاور ) قه آستارادر منط ها های دامنه مشكالت ناشی از ناپايداری 11-5شكل 
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 (1371سازه پردازی، مهندسین مشاور )اثر نوسانات ساحلی  برهای بتنی بندر کیاشهر  شكستگی بلوك 11-5شكل

 استان مازندران ژئومورفولوژيكیهای  جذابیت

 مازندرانو آبشارهای استان  ها چشمهها،  رودخانه

 ها رودخانه

موقعيـت   به علت ،اين استان. آبشارها و طبيعت سبز دانست ،  ها توان سرزمين رودخانه مي استان مازندران را
كـه   ضـمن آن رود؛  شـمارمي  بـه ترين مناطق ايـران   ترين و پرباران از مرطوب ،خاص طبيعي خودجغرافيايي 

متعـدد در ايـن سـرزمين     هاي رودخانهاي از  شبكه گسترده ،ي البرزها كوهدر دامنه رشته  رفتنگ علت قرار به
 . جاري است
 خـرز بـه دريـاي    ،هـا و ميـان شـهرها    هـا، جلگـه   پس از عبور از دره ،پرشمار استان مازندران هاي رودخانه
هـاي   رودخانـه بعضـي از  . شـوند  ها زيستگاه انواع ماهي و آبزيان محسوب مي تمامي اين رودخانه .ريزند مي

محل صيد مـاهي   ،انگيزي دارند و تعدادي ديگر نيز شگفت گريگردشهاي  قابليت و جاذبه استان مازندران،
: از انـد  جـاري در مازنـدران عبـارت    هاي رودخانهترين  برخي از مهم. هستند و شكار پرندگان بومي و مهاجر

،  خـاني  سـياه   ، آب ، آبنـدان  رود ، آلـش  مشـك عنبـر   ، آب سـفيد  ، آب رزان ، آب پردمه ، آب ، آستانه تير جاري آب
،  ، اشـك  ، ايليكـا  ، اوال ، انگـوران  رود ، اميـر  ، آب گنزاسـرا  شـيرين  ، آب سرا دوله  ، آب ، آريم ، آذر ، آرود رود آسياب
،  ، بـور طـال   ، بزدره رود ، بابل ، اوز رود رم رود ، انگه ، ازارود ، ارمو نيزه رودبار ، اسب ، اسكليم ، ازرود ، ايزده انگتارود
،  ، تجـن  رود ، پلنـگ  ، پسـرود  كـال  ، بتـاهر  سرا ، به ، برار رود ، بولك بزال ، بزرود ، بابلك ، بابل درو ، باريك بائو رود
،  ، جاليسـان  ، تنگـه  رود ، تيلـه  چـال  ، تنگـه  رم ، تـي  ، تـوجي  ، تجون ، تاالر رود ، تاره رود ، تلخ رود ، تاج آورد ك تنگ
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،  ، خيـررود  رود ، حـاجي مـاه   لر ، حاجي ، چالوس ، چرات رود چالك ، رود ، چلو كيله ، چشمه باغ ، چهار ، چاله چالوس
، دالور  ، دو هـزار  سـر  ، دريـا  ، ديو آسياب ، دره ببر چشمه چاي ، دلي بن ، دره فك رود ، خير رود ، خشكه رود خوش
، سـرد آبـرود    ، زوات ، زانـوس  رود ، زارم گـل  ، رهـار زريـن   رود ، رسـتم  ، رادكـان  آب ، روشن ، رودخانه فريم رود
،  ، سـلطان ميـدان   سنگ ، سه رود ، سرداب دره ، سرخ ، سرم ، ساالر دره ، سجارود رود ، سياه آباد ، سرخ (كالردشت)

،  ، عمـرك  رود ، ظالم ، صفارود رود ، شور كال ، شيرود ، شش رودبار تنگه ، شيخ علي رود ، شيرين هزار ، سه رود سياه
،  ، كياسر كو ، كي رود ، كنس ، كليك ، كلياك رود ، كل ، كجور رود ، كال كزرو ، رود ، كيسه كاري،  رود ، فسا آباد فيروز
،  بند ، گل دره ، گرم رود ، گرماب رود ، گرما رود ، كاظم دره ، كالك فسه ، كل ، كسليان ، كرسنگ ، كبير ، كزرو كياكال
،  ، منجيـر  ، ماشـلك  ، السم رود ، لگا تراشان ، الك ، لور الويج رود،  ، الر لجيني ، لنگر ، لكشا ، الر ، الجيم رود گلند

،  ، نشـل  رود ، نكـا  ، نشتارود آبرود ، نمك ، موسي نهر ، متالون دره ، مي دره ، منگول ، ماشك ، ميش ور ميان رودبار
، هـردو   ، هـراز  رود ، واز رود ، ولـم  ، ورا رود رود ، نوك ، نوشا رود ، نوج ، نمارستاق آب ، نمك رود ، نافال ، نكا نور رود
 .رود و هنسك  ، هريسك رود ، يال ، هترود رود

آيـد كـه يكـي از     از به هم پيوستن دو شعبه به وجـود مـي   ،هزار، در محلي به نام چاله سه -هزار رودخانه دو
سليمان  تختو الموت گذرد و سرچشمه هر دو، ارتفاعات  هزار مي هزار و ديگري از دهستان سه دهستان دو

هاي اطـراف،   كه پس از آبياري آبادي شود ميكيله ناميده  پس از خروج از كوهستان، چشمه ،اين رود. است
هـاي توريسـتي    به لحاظ اقليم و مناظر بديع طبيعـي، يكـي از جاذبـه    كيله،  چشمه .ريزد به درياي خزر مي

 .شود محسوب مي مازندران استان

 
 رودخانه دوهزار  12-5شكل
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 هزار  رودخانه سه 13-5شكل

 ها  چشمه

مـردم از  ويژه درمناطق كوهستاني، تعدادي چشمه معروف وجود دارد كـه   در دل طبيعت استان مازندران به
از . خـواص درمـاني دارنـد    ،بسيار پر آب هستند و برخي ديگر ها  چشمهاين  برخي از. كنند مياستفاده آنها 

هزار، كالردشت، بلـده،   هزار، سه مناطق جنت رودبار، اشكورات، دوبه توان  خيز مي جمله كانون هاي چشمه
كجور، الر، الريجان، گلوگاه، آالدشـت، سـوادكوه، كياسـر، جنگـل هـاي نكـا و بهشـهر اشـاره كـرد كـه           

صـد   ي شمارش شـده اسـتان بـه چنـد    ها چشمهتعداد كل . جوشد سارهاي زيادي در سرتاسر آنها مي چشمه
هاي رامسر، تنكابن، چالوس، نوشهر، آمـل، بابـل، سـاري و بهشـهر      در شهرستان رسد كه بيشتر چشمه مي
 :زاند ا ي بزر  استان مازندران عبارتها چشمه. اند شدهواقع 
خـوني، فـك چشـم،     خوني، چشـمه  سر، هفت خال، واسكي كسرو، ميان ي سعدين، چانوسر، غلغلهها چشمه
خوني، هلي كتي چشـمه، آعـوركتي، شـهربند،     هفتخواجه، ترخون، عاليوا ،  رود، ركن دشت، ينچه شمس

ي طبيعي فـوق،  ها چشمهعالوه بر . چشمه سرچشمه و قلعه چشمه، چشمه شهرك، رود ، آسپه آو و دارو
گـرم   ي آبهـا  چشـمه مركزي سلسله جبال البرز و قله آتشفشان دماوند، تعداد قابـل تـوجهي    هاي دامنهدر 

و انفعال دروني سلسله جبـال مركـزي البـرز هسـتند، داراي      ي مذكور كه حاصل فعلها چشمه. وجود دارد
هاي مفصلي، اسـتخواني و پوسـتي نقـش مـوثر درمـاني       اند كه در رفع برخي از بيماري تركيبات و خواصي

بـاالي روسـتاي آب اسـك    )آهـن   چشمه آبگـرم آب : از اند ي آب گرم عبارتها چشمهترين اين  مهم. دارند
ي جـواهرده، كتـالم، و   هـا  چشـمه ، (اسك بخـش الريحـان   روستاي آب) كاس ، چشمه آبگرم آب(الريجان

، آبگـرم   ، آب معدني آمولـو  ي آبگرم رامسرها مهچش،  ، آبگرم رينه ، آب معدني استراباكو(رامسر)سادات محله 
 .و تنكابن  ، الويج آباد ، محمد (آمولو)، چشمه آبگرم عمارت  الهيجان
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 لآهن يا آب فرنگی آم چشمه آبگرم آب

آب اين چشمه داراي تركيبـات  . اسك الريجان، ميان بيدستان ازارو قرار دارد اين چشمه باالي روستاي آب
اسـتحمام و نوشـيدن آن بـراي افـراد مبـتال بـه        بـوده و فراسـيد كربنيـك آزاد    كربنات و دو سولفات دوفرو

 .خوني و جلدي توصيه شده است هاي كم بيماري

 چشمه آبگرم آب اسک آمل

كربنيـك و   در روستايي به همين نام از بخـش الريجـان قـرار گرفتـه و داراي تركيبـات اسـيد       مهچشاين 
هـاي مرمـر    مرور زمان به سـنگ  اطراف اين چشمه قشرهاي آهكي پديد آمده كه به ؛بيكرنات دوسود است

. شـده اسـت  هاي كهنه توصـيه   از قبيل اگزما و زخم ،براي درمان امراض جلدي ،اين آبگرم. اند شدهتبديل 
اسك وجود دارد كه براي رفـع امـراض جلـدي و     هاي ديگري نيز در آب معدني عالوه بر آب گرم فوق، آب

 .مفيداندگوارشي 
 

 
  اسک های چشمه آبگرم آب مايی از تراورتنن 14-5شكل

 معدنی استراباکوآمل آب

قرار دارد كـه از   "قالبن"نام بين راه الريجان به روستاق، نزديك روستاي بايجان در محلي به  ،اين آبگرم
دارد  :زبيق"اي به نام  ماده ،آب اين چشمه. ريزد كوه سرچشمه گرفته و پس از چند متر به رودخانه هراز مي

 .استهاي عفوني موثر و مفيد  ويژه بيماري كه در درمان امراض جلدي، به
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 آب گرم رينه آمل

ايـن آب  . دهي دارد گرفته است و هر ثانيه هزار ليتر آبدر نزديكي روستاي رينه الريجان قرار رينه آبگرم  
 .استهاي جلدي، مفصلي و عفوني موثر  براي درمان بيماري

 آب معدنی آمولو آمل

هاي پوسـتي   روي بيماريبر هاي گوارشي، قابل شرب است و  ثير در رفع بيماريأآب اين چشمه به دليل ت
ايـن آبگـرم   . كننـد  مـي ت سنتي درآن شـنا و اسـتحمام   مردم منطقه به صور ،درحال حاضر است؛ر مؤثنيز 
 .مجاورت با رود هراز، چشم اندازهاي زيبايي دارد دليل به

 آب گرم الريجان آمل

هاي بسيار مهم  از جاذبه ،انداز قله دماوند هاي طبيعي و چشم آب و هواي معتدل و كوهستاني توام با زيبايي
چشـمه آبگـرم   . كنـد  دان بسياري را به سوي خـود جـذب مـي   من هناحيه آبگرم خيز الريجان است كه عالق

سـاليان درازي اسـت كـه عمـوم مـردم از آن       و جوشد به صورت طبيعي در دامنه كوه دماوند مي ،الريجان
 . كنند ميهاي جلدي به اين منطقه سفر  معالجه بيماري برايمسافران زيادي نيز  ؛كنند استفاده مي

 آب گرم فلک ده

آباد در داخل شهر تنكابن و قبل از پل  قرار دارد و مسير آن از سه راهي خرم "ليرسر"اين مكان در 
پس از  ،از اين محل. رسد مي "لتاك"آباد به دوراهي  و پس از عبور از شهر خرم ،چشمه كيله آغاز

رت صو جاده بهبعد،  جا بههزار و ليرسر وجود دارد كه از اين راهي سه عبور از پل به فاصله اندك دو
با  ده فلك. كيلومتر است 16ده  و كل فاصله تنكابن تا روستاي سنتي فلك كند ميخاكي ادامه پيدا 

ي انبوه و ها جنگلو يك چشمه آب سرد به همراه  "ليرسر"درجه حرارت متوسط در كنار رودخانه 
 .هاي مختلف گردشگري بسيار جالب است براي اجراي تور و گروه ،پوشيده از درخت هاي كوه
 چشمه ديو

 ،از ابتـداي دو راهـي چـالوس بـه كجـور      ،كيلومتر 60اين چشمه در مسير كجور قرار داشته و پس از طي 
چشمه واقع در فضايي مشجر از امـاكن مهـم جـذب مسـافر      چشمه زيبا و پرآب ديو. شود چشمه نمايان مي

 .ساله پذيراي هزاران گردشگر است هبوده كه هم

 ها آبشار

كـه سرچشـمه رودهـاي فراوانـي اسـت، آبشـارهاي        ،ي البرزها كوهدليل شيب تند رشته  استان مازندران به
در نـواحي مركـزي ايـن     شوند و عمـدتاً  كوچك و بزر  متعددي دارد كه از نواحي مختلف آن سرازير مي

هـر كـدام از ايـن    . آب هسـتند  و برخي ديگـر كوتـاه و كـم    ،بلند و پرآب هابرخي از آن ؛رشته كوه قرار دارند
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كلي آبشارهاي  طور به. عنوان يك جاذبه طبيعي فوق العاده، عامل جذب جهانگردان باشد تواند به آبشارها مي
 مشـاهده هـا   هـا و جنگـل   و هـم در بيشـه   شـته دليل شرايط طبيعي هم در كوهستان وجـود دا  مازندران به

 : از اند برخي اين آبشارها عبارت .شوند مي
 ؛(سارير دروستاي آبكا )كال  آبشار داراب
 ؛(كجور –روستاي اوكالونور  در اي از توابع بلده غار پيرزن جاني ناحيه)آبشار سواسره 
 ؛(روستاي ايج اشكور)قلو  آبشار ايج يا ده
 ؛(پشته رامسر سنگ) آبشار آزارك
 ؛(جنت رودبار) آبشار چاردر
 ؛(روستاي زنگت بهشهر در جنت رودبار رامسر آبشار زنگت) براز آبشار ريش
 ؛(چال كالردشت هاي سردي جنگل) آبشار اكاپل

 ؛(هزارچم گردنه نزديك –روستاي هريجان ) آبشار هريجان
 ؛(بهمن الريجان جوار قلعه ملك) آبشار شاهاندشت
 ؛(واناي آمل) آبشار تيمره
 .(آباد الريجان شمس) آبشار پرومد

 

 
  در منطقه جواهرده آبشاريک  15-5شكل

 آبشار هريجان چالوس

جاده تهـران ـ چـالوس قـرار گرفتـه،       نزديكي گردنه هزار چم در آبشار باالي روستايي به همين نام دراين 
اين آبشار با آب فراوان، فضـاي  . ي البرز استها كوهمتر ارتفاع دارد و يكي از زيباترين آبشارهاي  3بيش از 
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سنگي سرازير و در قسمت پـايين   از فراز كوهي ،اي و جنگلي انداز كوهستاني، دره اي و چشم مرتفع و بيشه
 .شود ميبه آبشارهاي متعددي تبديل 

 آبشار سواسره چالوس

متر ارتفاع دارد؛ در باالدست ناحيه از توابع بلده قرار گرفته، داراي آبـي فـراوان و    311اين آبشار نزديك به 
 .اي است فضاي آن كوهستاني ـ بيشه وپخشابي ويژه 

 آبشار اکاپل چالوس

. انـداز و منـاظري بـديع دارد    چـال كالردشـت واقـع شـده و چشـم      در جنگل كوهستاني سـردي  اين آبشار
كه درياچه ولشت را نيـز در خـود جـاي     ،هاي كالردشت و زيبايي طبيعت آن همجواري اين آبشار با ييالق
 .دهد افزايش مي چشمگيريطور  داده، قابليت تفرجگاهي آن را به

 دشت الريجان آمل آبشار شاهان

هفت متر ارتفـاع و   ،نزديك قله دماوند قرار گرفته كوه، متري مسير دود 4311آبشار تمام يخ، در ارتفاع  اين
ناشـي از ذوب   دشـت،   آبشـار شـاهان  علت تشكيل . شود ميسه متر قطر دارد و مدام نيز به قطر آن افزوده 

آورد و از كنـار   وجود مي را به آبيهنگام گرماي ظهر تابستان، باريكه  هاي گودال باالي آن است كه به برف
يكـي از   ،اين آبشار. شود ميو بالفاصله منجمد  آوردهاين آب مدت كوتاهي دوام  ؛كند آبشار يخي عبور مي

 . آبشارهاي عجيب و منحصر به فرد جهان است

 جوی آبشار فرهاد

آباد به مسافت دو كيلومتر به  پس از عبور از خرم ،شود ميهزار كه از تنكابن آغاز  هزار و سه جاده آسفالته دو
از تونـل   ،اين محل با تنكابن هشـت كيلـومتر فاصـله داشـته و در كنـار جـاده       ؛رسد منطقه قلعه كردن مي
 31آبشاري بـه ارتفـاع    ،كند را به رود سه هزار متصل مي "ولمرود"كه آب  "قلعه تنكا"انحرافي و تاريخي 

 .وجود آورده است همتر دارد كه محيطي زيبا را براي استراحت مسافران ب

 پری آبشار آب

يك خيابان در وسط  ؛پري بايد فاصله پنج كيلومتر شهر نور تا شهر رويان را پيمود براي رسيدن به آبشار آب
مسـير اصـلي نـور بـه نوشـهر جـدا        از ،غربي پل و رودخانه به طرف جنوب در حاشيه ،شهر كوچك رويان

. رسـد  پري مي به آبشارآب ،كه پس از آسفالت هشت كيلومتري در كنار رودخانه، كوه و دره جنگلي شود مي
منظـره زيبـايي را    ،معروف بوده و جريان آب در شيب سـنگي كـوه   "سوردار"يا  "گلندرود "اين مسير به 

 .ايجاد كرده است
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 مازندراناستان  یها ياچهدرو  ی ساحلی ها لندفرمجذابیت 

 جزيره میانكاله شبه

شكسـتگي  )نـام خـود را از دو كالـه     ،ي درياي خزر واقع شـده شرقاليه جنوب  جزيره ميانكاله كه منتهي شبه
از شمال به درياي خزر، از  ،جزيره اين شبه. واقع در طرفين شمالي و جنوبي گرفته است ،(ساحلي يا رودخانه

مرز، مرداب لپو و نيروگـاه نكـا محـدود     به اراضي زاغ غرببه آشوراده و از  شرقجنوب به خليج گرگان، از 
كيلـومتر از   4/0تا  4/6هزار هكتار وسعت دارد كه پهناي آن بين  71جزيره ميانكاله در حدود  شبه. شود مي

 . شود ميدريا جدا 
. شـود  مـي به نسبت كاهش يا افزايش آب، كم و زياد و يـا كوتـاه و بلنـد     ميانكاله جزيره شبهوسعت دهانه 
هاي انـار و تمشـك وحشـي     هاي آن بوته ترين درخچه عمده وجزيره مرغزار نيمه شرجي است  فضاي شبه
سـفيد،   ساله بيش از صدها هزار پرنده مهاجر، از انواع فالمينگو، قـو، غـاز خاكسـتري، پيشـاني     همه. هستند
عـالوه بـر   . كننـد  مـي گـذراني   آيند و توليد مثل و زمسـتان  جزيره فرود مي غار و انواع اردك در اين شبه رهق

مانند قرقاول، سار، كبوتر و حيواناتي ماننـد خـرس، خـوك، شـغال،      ،پرندگان فوق، انواع پرندگان بومي نيز
 جهـاني  اي حفاظت شده به ثبت منطقهميانكاله به عنوان جزيره  شبه. تيغي و دله نيز درآن وجود دارند جوجه

ميانكاله، جزاير آشوراده قرار گرفتـه كـه از سـه جزيـره كوچـك و بـزر        جزيره  شبه شرقدر . رسيده است
عالوه بر جزاير فوق، بـه  . ندك مساحت آنها تغيير مينشيني آب دريا،  تشكيل شده است و با پيشروي و عقب

 هاي بوم زيستنظيرترين  ر مرداب پلنگان قرار گرفته و يكي از بيساي نيز بايد اشاره كرد كه د جزيره اسمال
 . جهاني را دارد

اسـت كـه هريـك    اي  ماسـه هاي  و زبانه ها تپهاي از  هم پيوسته در حقيقت مجموعه به ،شبه جزيره ميانكاله
 ،يطويل و عريضـ اي  ماسهاين مجموعه بصورت سد . هستنداي از درياي خزر  نمايانگر خط ساحلي قديمه

اي است كه از قديم بـه   به گونهاي  ماسهترتيب اين نوارهاي  ؛خليج گرگان را از درياي خزر جدا نموده است
ايـن امـر خـود نشـانه     . اند جزيره را ايجاد نموده جديد بر طول آنها افزوده شده است و بدين ترتيب اين شبه

 . استو آورد رسوب از غرب به شرق در اين ناحيه اي  ماسهرشد نوارهاي 

 درياچه ساهون آمل

ارتفاع آن از سطح دريـا   وي قله دماوند، نزديك روستاي نوا قرار گرفته غربجنوب  هاي دامنهاين درياچه در 
پـر از آب بـوده    ،هكتار وسعت داشته و تا نيم قرن پيش 3111در گذشته بيش از  ؛متر است 1111بيش از 

در حـال  درياچـه سـاهون   . هاي انساني سطح و حجم آب آن كم شده است كه به مرور زمان بر اثر دخالت
گرفتـه و بـه چراگـاه ييالقـي      صورت مردابي در آمده كه حواشي آن را مرغزارهاي بـزر  در بـر   به ،حاضر

و قله دماوند همراه با  ها كوهاندازهاي زيباي  مراتع وسيع، چشم. احشام، وحوش و پرندگان تبديل شده است
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اند كه در فصول تابستان مـورد   را پديد آوردهچشمگيري هاي  سارهاي كوچك و بزر ، جاذبه جريان چشمه
 .گيرند ميمندان و گردشگران قرار  استفاده عالقه

 درياچه شورمست آمل

اي  در ارتفاعـات بيشـه   ،سفيد، به فاصله پنج كيلومتر از جاده فيروزكوه ي پلغربدر جنوب شورمست، درياچه 
داراي پنج متر عمق و بيش از يك هكتـار وسـعت دارد و    ،اين درياچه ؛زي قرار گرفته استدامنه البرز مرك
امكـان صـيد    و دسترسي نسبتا خوب، محوطه اتـراق، منـاظر زيبـا    ؛باشد ميمناسب  براي شرب آب آن نيز
 .شوند اين درياچه محسوب مي گردشگريجاذبه هاي قابل توجه  ازماهي 

 درياچه سد دريوك چالوس

كمـر قـرار    دالكـوه  دامنه  آباد هزار چم و در روي دره ولي كه در حدود يك هكتار وسعت، روبه ،درياچهاين 
 ؛و آبي شيرين دارد و اطراف آن را مراتع و مرغزار احاطه كرده است بودهمتر  4عمق آن حدود  ؛گرفته است

زمستان نيـز پرنـدگان    در ؛است شده من و زيستگاه پرندگان بومي و وحشيأاين درياچه م ،به همين جهت
درياچـه  اقليم مناسب و فضاي طبيعي و دلنشين . شود ميمانند غاز و مرغابي در اطراف آن مشاهده  ،مهاجر

از آنجـايي كـه ايـن    . بخشـيده اسـت   آنبا چشم اندازهاي بديع، جلوه تفرجگاهي جذابي را به  سد دريوك،
هاي طبيعي، مرغزارهاي وسيع، پرندگان گوناگون  ازاند اتراق، چشمهاي  محوطهدسترسي،   درياچه داراي راه
هاي تفرجگاهي، زيستگاهي و پژوهشـي   ، براي ايجاد و احداث كانونباشد ميهاي طبي  و همچنين استفاده

 .داردهاي فوق العاده مناسبي  قابليت

 شهر درياچه گل پل قائم

برنجستانك و سد خـاكي زمـزم، در ميـان    شهر بعد از روستاي  ي شهرستان قائمشرقدر جنوب  ،اين درياچه
كـه  بـوده   متر 4تا  3هكتار با عمق  4/6وسعت آن حدود . جنگل قرار گرفته و داراي دو حوضچه مجزاست

پـل   گـل درياچـه  . آب، بـه زيسـتگاه ماهيـان و پرنـدگان آبـزي تبـديل شـده اسـت        بودن  به علت شيرين
 .بي نيز در اطراف آن تعبيه شده استاندازهاي جنگلي زيبايي دارد و محوطه اتراق مناس چشم

 درياچه ولشت چالوس

اي عميق قرار گرفته  در ميان دره ،ي منطقه كالردشتشرقي چالوس و شمال غربدر جنوب ولشت، درياچه 
آب اين درياچه شـيرين و حجـم آن   . باشد ميمتر  61هكتار و عمق متوسط آن  34وسعت آن حدود  ؛است

من پرنـدگان مهـاجر، مـاهي و سـاير     أم ،ورده شده است كه به همين علتحدود سه ميليون متر مكعب برآ
اي ويژه و زيبا به آن بخشـيده   ن همراه با نيزارهاي پيرامون، جلوهاف آاطر هاي تپهمراتع و  ؛باشد ميآبزيان 
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ولشـت،  درياچه  .ي جاده چالوس امكان پذير استغربآباد و سمت  دسترسي به درياچه از طريق مرزن. است
 .هاي غربي در مسير رودخانه محلي و مسدود شدن آن ايجاد شده است اثر لغزش دامنهر ب
 

 
 درياچه ولشت  16-5شكل 

 نكا درياچه استخر پشت

اي  در جوار روستاي استخر پشت، ميان دره رودخانه زارم، به صـورت گـودالي بـزر  و دايـره     ،اين درياچه
بـيش از   ،وسعت حوضـچه مركـزي آن   ؛پيرامون آن پوشيده از مزارع برنج و نيزار است وشكل قرار گرفته 

از مسـير يـك جـاده    نكـا   درياچه استخر پشتدسترسي به . هكتار است 0نيم هكتار و حواشي آن در حدود 
گـر  اين جاده در امتداد خود از روستاها و فضاهاي جنگلي دي. گيرد جنگلي بسيار زيبا از شهر نكا صورت مي

جـواري بـا زارم رود و    هم علت درياچه استخر پشت به. شود متصل ميو به جاده كياسر ـ ساري   كردهعبور 
 .اي است گردشگري ويژهقابليت داراي دره زيباي آن، 

 درياچه خضر نبی نوشهر

 اهـالي منطقـه،   در شمال شهرستان نوشهر و در ميان جنگل قرار گرفته و بنـا بـه اعتقـاد    خضرنبي، درياچه 
از . متر و آب آن شيرين اسـت  4وسعت آن كمتر از نيم هكتار، عمق آن حدود  ؛داراي تقدس مذهبي است

فاظت شده البـرز مركـزي قـرار    و در محدوده ح، آنجايي كه اين درياچه از عوامل تخريب انساني دور مانده
راي يافتن غذا و خوردن آب به سوي اين كه معموالً ب ،، جايگاه انواع پرندگان و جانوران وحشي شدهگرفته

نـواز و   انـدازهاي زيبـا، دل   ، چشـم طبيعـي  ذكر شده و فضـاي بسـيار  هاي  ويژگيبه لحاظ . آيند درياچه مي
 .سازد شيفته خود مي ،تابستان و پاييز ،ويژه در ايام بهار كه هر بينندهاي را به درياچه خضرنبي، بخش فرح
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 مرداب کندوچال چالوس 

متـر   4تا  0يك هكتار وسعت و حدود ؛ چالوس قرار گرفته است "ين في"در ميان جنگل انبوه  ،اين مرداب
كـه دور تـا    ،غير از درختان جنگلـي . و شيرين است شود ميمين أي اطراف تها چشمهآب آن از  ؛عمق دارد

در ارتفـاع   كنـدوچال، . ، پيرامون و سطح مرداب نيز پر از ني و گياهان مردابي اسـت اند گرفتهدور آن را فرا 
اي براي اقامـت   محوطه منطقهاين . باشد ميمتري دريا قرار گرفته و مامن پرندگان و آبشخور وحوش  711

 . مورد استفاده گردشگري نيز قرار گيردتواند  ميو چادر زدن دارد و 

 تاالب لپو و پلنگان نكا

 شـرق لومتري جنـوب دريـاي خـزر و در    به فاصله يك كي ،هاي لپو، شيرخان لپو و پلنگان مجموعه مرداب
كـه   انـد  بـوده درياي خـزر   ءزماني جز ها ظاهراً اين مرداب. اند گرفتهمرز قرار  نيروگاه نكا و شمال منطقه زاغ

بـا آب دريـا و سـيالب     ،مانده و با گذشت زمـان  اي جدا باقي نشيني دريا به صورت آب باريكه بعدها با عقب
پرنـدگان   جايگـاه در زمستان و پـاييز   و هر فصل از سال جلوه خاصي دارد ق،مجموعه تاالبي فو. اند شدهپر

گـذاري و توليـد مثـل     و بـه تخـم  كننـد   مـي به سوي آن پرواز  دورتر،مهاجري است كه از هزاران كيلومتر 
 بـراي هاي متنوع فصلي طبيعت و  امكانـات قابـل توجـه     اقليم مساعد، جلوه دسترسي مناسب،. پردازند مي
 .است مناسب گردشگريي بردار بهره

 مازندراناستان  غارهایو ها  ها، دره دشتها، کوه

 .شوند به سه دسته تقسيم مي آنترين ارتفاعات  مهم و اند شدهجنوب استان مازندران واقع  ي البرز درها كوه
ان جنـوب دهسـت   كوه و كوه جنگـي در  كوه، داراب سفيد، بادله قله كوه ،ترين قلل در شهرستان ساري مرتفع

در  ،ي البـرز ها كوهس رشته أخط الر. رود است بين دره زارم رود و گرماب ،كوه واقع چهاردانگه و نيز قله چلم
قله شور و قله كالرآبـاد   ،در شهرستان نوشهر نيز. قله تخت سليمان است ،كيلومتري شهرستان تنكابن 01

 .است ترين قلل مرتفع از سنگ كوه و سياه كوه، فرق شاه ،الدين كال در جنوب صالح
غارهاي متعددي وجود دارد كه بعضي از آنها پناهگـاه انسـان    ،ي البرزها كوههاي رشته  در پيچ و خم بلندي
،  خـاني  ، غار پيـرزن  اسك ، غار آب غار اسپهبد خورشيد: اند از اين غارها عبارت مشهورترين. ديرين بوده است

هـاي جـذاب    يكي از جلـوه . آباد و غار خرم  ، غار هيلدو پور غارسياه،  مراد ، غار يخ كچال ، غار كبجا سفيد غار ديو
هـاي جنگلـي و    بـه دو نـوع دره   ،هـاي مازنـدران   دره. طبيعت مازندران، ساختارهاي توپوگرافيك آن اسـت 

ها كشـيده شـده و پيرامـون آنهـا را      هاي جنگلي در امتداد رودخانه دره. شوند هاي كوهستاني تقسيم مي دره
ها پهناي وسيعي دارنـد   برخي از اين دره. هاي بلند با پوشش گياهي متنوع فرا گرفته است جنگلانبوهي از 

از جملـه ايـن   . اند شده و مناظر بديعي را پديد آورده پلكانياي  ويژهشكل  و بر روي آنها، مزارع سرسبزي به
هـاي   دره. هزار اشـاره كـرد   سههاي چالوس، تجن، تالر، نكا، جنت رودبار و دوهزار و  ها مي توان به دره دره
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 .گيرنـد  از آنها سرچشمه مـي آب  پرو دايمي  هاي رودخانهو  واقع شدههاي مرتفع  قله نكوهستاني نيز در ميا
از . هاي اشكور، بلده، يوش، الر، تلما، اميري و دره ثبات كوه اشـاره كـرد   توان به دره ها مي از جمله اين دره
ترين  نظير طبيعي، با شكوه اندازهاي بي ـ بلده و دره اشكور با چشم يوش هاي كوهستاني، دره ميان اين دره

 .اند هاي طبيعت مازندران را به نمايش گذاشته صحنه
فضـاي   اي سـرزمين مازنـدران محسـوب كنـيم، چنـد      متر را به عنوان محدوده جلگـه  311اگر ارتفاع زير 

كردكـوي كـه بـه     -علم ده و گلوگاه -رامسرپهناي  نوار باريك و كم ؛اي متمايز قابل تشخيص است جلگه
پهنـاي  . علت نزديكي ارتفاعات جنگلي به دريا، داراي شيب نسبتا تند و فضاي بسيار محدود دشـتي اسـت  

جلگـه وسـيع و طـوالني    . كيلومتر است 341كيلومتر و درازاي مسير آنها بيش از  4تا  1هاي فوق  محدوده
هراز، بابل، تجن و نكا تشكيل شده و داراي پهنايي  هاي رودخانهبهشهر كه در مصب  -بابل و ساري -آمل
 . كيلومتر است 361كيلومتر و درازاي بيش از  41تا  61

 قله دماوند

عنوان سمبل عظمت و استواري ايران، با دارا بودن اقليم كوهستاني و ييالقـي و   متري دماوند به 4073قله 
هاي ساكن  بوده و جمعيت گردشگربديع و زيبا همواره جاذب اندازهاي  ي آب گرم و مناظر و چشمها چشمه

همـواره از   ،هاي درياي مازندران و شهرستان تهران مردم كرانه. خود جاي داده است هاي دامنهزيادي را در 
اين كوهستان زيبا را به عنوان محلي  هاي دامنه معموالً گر شكوه و عظمت اين گنبد سپيد بوده و دور نظاره
قله دماوند نه تنها از نظـر طبيعـي و علمـي داراي اهميـت     . نمايند مش و تمدد اعصاب انتخاب ميبراي آرا

  .داردتوجهي  است، بلكه در متون ادبي ايران نيز جايگاه بسزا و قابل
در محـدوده   ،كيلـومتري شـمال شـهر دماونـد     14ي البرز است كه در ها كوهترين قله رشته  بلند دماوند قله

ارتفاع دماونـد از سـطح   . ي تهران بزر  قرار گرفته استشرقكيلومتري شمال  74در ان وشهرستان الريج
 46در  ،ي بوده و قلـه آن از نظـر جغرافيـايي   شرق -ي غربجهت اين كوه  ؛متر است 4010درياي مازندران 

 .دقيقه پهناي شمالي قرار دارد 47درجه و  14ي و شرقدقيقه درازاي  7درجه و 
روي بـر  مخروط ايـن قلـه مـنظم و     ؛كه مخروط آن استراتوولكانويي است بودهدماوند يك قله آتشفشاني 

دامنـه كـوه بـا    . متر از سطح دريا ارتفـاع دارد  0111كه حدود واقع شده است اي  هاي فرسايش يافته زمين
قله دماوند . شده استهاي خروجي ازمخروط پوشيده  وسيله جريان گدازه كيلومتر مربع به 011وسعتي حدود 

اي از يخ پوشـيده   وسيله درياچه آن بهدهانه متر است كه قسمت مركزي  011دهانه با قطر حدود  71داراي 
فعاليـت  . گيـرد  بر روي رسوبات فرسـايش يافتـه دوران دوم قـرار مـي     ،مواد آتشفشاني اين قله. شده است

در  باعث ايجاد اين كوه شدهعظيمي كه  هاي رانفوولي  ه،از دوره پليئوستوسن شروع شد ،آتشفشاني دماوند
يك آتشفشان نيمه فعال در حال خاموش شدن است و از چنـد   ،دماوند. عمل كرده است( كواترنر)هولوسن 

چشـم   ي ضخيمي از آنها در قسمت جنوبي دهانه بهها نهشتهكه  شود ميدهانه آن بخارات گوگرد متصاعد 
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قسمت شمالي . دماوند، در ميانه تابستان، حدود چهار درجه زير صفر استدرجه برودت هوا در قله . خورد مي
در . هـاي يخچـالي اسـت    ي آن داراي زبانهغربي و شرقهميشه از برف پوشيده شده و قسمت جنوبي،  ،قله

هاي  كه در معرض تابش مستقيم آفتاب نيست، يخچال ،ي كوهشرقمتري، در شمال و شمال  0111ارتفاع 
كـاري   "بام برفي "مشهور به  ،ي دماوندشرقهاي شمال  نوردي در نواحي يخچال كوه. داردشماري وجود  پر

متري يكسره از  1411تا  6111فصل بهار در ارتفاعات  دماوند در هاي دامنه. بسيار دشوار و تخصصي است
بـه قلـه    در سه كيلومتر پلور، خارج از جاده و در مسـير صـعود  )غار اسك . شود ميهاي شقايق پوشيده  گل
جذاب در محدوده دامنـه و   مناطقاز ديگر  ،(يك كيلومتر مانده به پلور، در مسير قله)و غار گل زرد ( دماوند

و درجه حـرارت   اند گرفتهي كوه قرار شرقبيشتر در جنوب  ،ي آبگرم معدنيها چشمه. كوهپايه دماوند هستند
سرشار از آهك و گوگرد بوده و برخـي از   ،ها چشمهاين . گراد است درجه سانتي 11تا  71آب آنها در حدود 

هراز رود   ميئدماوند كانون آبگير دا. ريزند به درياي مازندران مي ،با طي مسير به سمت شمالها  چشمهاين 
گير دماوند همراه با  انداز قله برف چشم. اند شدههاي زيادي در دامنه اين كوه واقع  است و شهر، روستا، آبادي

چسب  هاي وحشي و آرامش دل ي معدني، گياهان معطر، گلها چشمهمي، ئطبيعي، فصلي و داهاي  درياچه
هاي طبيعت را بـه نمـايش    هاي زيبايي از شگفتي آسايي در اين منطقه به وجود آورده و جلوه فضاي بهشت
 گذاشته است

حـرارت پـايين و ريـزش    درجة  ،و همچنين ارتفاع زياد ،با وجود وسعت نسبتاً زياد منطقة اطراف قلة دماوند
مـثالً منـاطق يخچـالي    )برف زياد ساالنه در اين منطقه، نسبت به ساير مناطق يخچالهاي طبيعـي ايـران   

همچنين شيب زياد مخروط دماونـد و   ،آتشفشاني هاي فعاليت، به لحاظ گرماي ناشي از (كوه و سبالن علم
ـ هـاي كوهسـتاني ق   يخچـال در ايـن منطقـه    ،نبودن شرايط مناسب براي تشـكيل سـيرك يخچـالي    ل اب

البتـه در  . شـود  ميديده ن (و سبالن كوه علم)ناطق ايرانهاي كوهستاني ساير م شبيه به يخچال اي مالحظه
در جبهـه  )هاي كوهسـتاني كوچـك و چهاريخچـال     هاي نسبتاً بزر  و يخچال اطراف قلة دماوند برفچال

  .روند ميشمار  به  3هاي معلق كه از نوع يخچالوجود دارد با شيب بسيار تند ( شمال

 ی امیری آملها کوه

قلـه  . داراي دو رشـته شـمالي و جنـوبي اسـت     وكوه قرار گرفته  ها ميان دره هزار الريجان و سواد اين كوه
. گيـرد  فـرا مـي  زيبـا  زارهـاي   متر دارد و در بهار و تابستان، اطراف آن را چمن 1311ارتفاعي حدود  ،اميري

داغ  دار، قره و، هليون، شروين، علم هاي كهن هاي ديگري نيز دارد، قله كه در محل نام ،عالوه بر قله اميري
 .اند گرفتهشاه پيرامون آن قرار  و عوض

                                                 
1- Hanging glaciaer 
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 اسک آمل غار آب

حـدود يـك سـاعت از    براي رسيدن به آن، بايد . اسك، در دره هراز واقع شده است اين غار در نزديكي آب
و  بودهمتر  171در حدود  اسك آب درازاي غار. گذر كرداز كنار ارتفاعات و حواشي رود هراز  ،روستاي اسك

 .دهانه آن بسيار بزر  و بلند استشته و مسيرهاي متعدد كوچكي نيز دا

 غار پیرزن خانی نور

ن عبـور  از پـايين آ  اي رودخانـه اين غار در نزديكي روستاي اوكالو از منطقه نور و كجور واقع شده است و 
اي عمودي بسـيار دشـوار    متر است كه صعود از آن به علت ديواره 31 ،ارتفاع غار از سطح رودخانه. كند مي
 .باشد مي

 غار دانیال

كيلـومتري شـرق تنكـابن در     11شـهر در   سـلمان . اين غار زيبا در ارتفاعات مشرف به سلمانشهر قرار دارد
 .داردمسير ارتباطي كنار چالوس به تنكابن قرار 

 قله مارکوه

شكل، مشجر و جدا شده از سلسه جبال البرز بوده كه در فاصله شش كيلومتري شرق  قله ماركوه مخروطي
هاي بـا   هاين كوه صخر. سه كيلومتري ساحل دريا و محور ارتباطي تنكابن به رامسر واقع شده است ،رامسر
اسـت؛  ، بلوط، شمشاد و ازگيل پوشـيده شـده   ها، درختان انجيلي هزار مترمربع با انواع درختچه 011وسعت 

 .كند جنوبي كار صعود را آسان مي عپله در ضل 101احداث  ومتر بوده  411ارتفاع قله از سطح دريا حدود 

 قله سیاالن

بـراي  . اسـت نظيـر و بكـر    ترين قله تنكابن بوده كه در مسير صعود داراي منـاظري كـم   الن مرتفعاقله سي
بـراي صـعود بـه سـياالن از دو راه     . ي كـرد رو پنج ساعت پيادهبايد ( ارتفاعمتر  0011)قله اين رسيدن به 

 و مسير دومبوده،  "آباد سليمان "و  "كشكر "به  "زنگشا محله "مسير اول  ؛توان عبور كرد مي
 .است "لتاك "و  "قلعه گردن آباد خرم "

 سنگ  قله تلمه

و با آن از ماسـت كـره    شود ميساخته توخالي كه معموالً از تنه درخت است اي شكل  اي استوانه وسيله تِلِم
اي شـكل در بـاالي قلـه آن     گذاري اين قله به اين اسم، وجود يك برج بـزر  اسـتوانه   علت نام. گيرند مي

هـاي آن تخريـب شـده، از سـنگ و      كه يك قسمت از ديواره ،اين برج. است تِلِماست كه از دور به شكل 
، سـنگهاي بـزر  تشـكيل شـده     هاي اطراف قله، كـه از تختـه   چين وجود سنگ. شده استساروج ساخته 
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نشـانگر زنـدگي در بـاالي آن     ،همچنين وجود يك چشمه در نزديكي قله. حكايت از يك تاريخ كهن دارد
 .داردمتر ارتفاع  1141سنگ  تلمه قله ؛بوده است

 قله يوريم 

روي آن از دور بـه خـوبي قابـل     بـر  صخره بزر  مستطيل شـكل  علت به ،متر 1011ارتفاع  به قله يوريم
 كوه يوريم از شـمال شـرقي بـه قلـه     . رود ميشمار  بهبلند منطقه سوادكوه  هاي كوهشناسايي است، يكي از 

و از غرب بـه قلـه    ،متري سنگر 6041آباد و قله  متري عباس 1111از شرق به قله  ؛متري ارفه كوه 1111
  .شود ميسنگ، متصل  تلمه

 مازندراناستان ساحلی  یها لندفرماز برداری  بهره های قابلیت

ريزي در طرح مديريت خط ساحل، محـل   هاي ارتفاعات جنوب بهشهر قابليت آن را دارند كه با برنامه دامنه
ها طرح آبخوانداري و تزريق مصنوعي واقع شده و در تأمين آب شرب مصرفي نقش اساسي ايفـا   اجراي ده
كه از رسوبات درشت دانه يي است ها افكنه مخروطهكتار،  04140ن مناطق در واقع محل رخنمون اي. كنند

ريـزي بـراي    هـا، قابليـت برنامـه    درصد اين تپه 61تا  4رغم شيب ميانگين  علي. اند تركيب يافتهو نفوذپذير 
 . تأمين نيازهاي آبي منطقه ساحلي استان مازندران را دارند

و آبگيرهاي استان مازندران در سواحل غربي خليج گرگان و منطقه شرق شهرسـتان بهشـهر بـه     ها تاالب
پرندگان مهاجر مانند  نهساال. روند شمار مي هكتار از ذخاير آب شيرين در منطقه ساحلي به 30010مساحت 

عـالوه بـر   . گزينند اسكان موقت مي هاغاز، قو، اردك، مرغابي، چنگر، و ديگر پرندگان شناگر در پيرامون آن
هايي چون پـرورش آبزيـان، گردشـگري و ژئوتوريسـم      ، قابليتها تاالبشمار زيست محيط  بي هاي قابليت
آلودگي آب و رسوبات بستر تاالب و تجمع سموم . تحول چشمگيري در اقتصاد منطقه داشته باشدتواند  مي

 .روند ميشمار  بهب ي اين تاالها محدوديتو آفتهاي مزارع و وجود آبزيان مزاحم از 
شـامل بـابلرود، تـاالر، فريـدونكنار، نكـاء، چـالوس،        ، اسـتان مازنـدران  هاي مهم جاري در منطقه  رودخانه
تواننـد جايگـاه    ، ميهكتار 7730ها به مساحت  اين رودخانه. آباد هستند رود و فرح رود، تيله رود، پلنگ سرداب
تـرين كـاركرد آنهـا،     مهم. منطقه ساحلي اين استان ايفا كنندريزي طرح مديريت يكپارچه  اي در برنامه ويژه

رانـي، پـرورش آبزيـان بـه ويـژه الر و       بفرد و كاركردهاي قايق بوم منحصر شيرين، قابليت زيست ذخيره آب
دچـار   ژئومورفولـوژيكي  لنـدفرم اگرچـه، ايـن   . ماهيان استخواني، تأسيسـات بنـدري و تفرجگـاهي اسـت    

و جه به كاركردهاي آن و رعايت حريم ي، شهري و صنعتي است، اما بدون توهاي مختلف كشاورز آلودگي
كارهـاي   راه. هـاي بيشـماري بـه كـاربران آن وارد خواهـد آمـد       تراز هيدرولوژيكي و زيست بومي، خسارت

پايدار نمودن دهانه و نيـز تثبيـت سـواحل و     ها براي رودخانهاحداث جتي در مصب مهندسي سواحل، مانند 
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 ،هاي بازيافت شده كننده مناطق و كرانهح اليروبي شده به عنوان مصالح پرستر و استفاده از مصالاليروبي ب
 . شمار رود ها به محيطي رودخانه هاي عملي در بهبود شرايط زيست د گامتوان  مي

 كيلـومتر 413بـه مسـاحت    ،اين خلـيج . بخش عمده خليج گرگان در غرب استان مازندران واقع شده است
كـه در حاشـيه آن   رود  ميشمار  بهبزرگترين مجموعه و توده آبي محصور در جنوب شرق درياي خزر  ،مربع
هاي بسيار، نقش نـاچيزي در   اكنون خليج گرگان با قابليت هم. هاي اجتماعي بسياري واقع شده است كانون

فاده مفيـدي از آن  اسـت  ،جز چند تعاوني پـره صـيادي و پـالژ تفرجگـاهي     اقتصاد استان مازندران دارد و به
. شـود عنوان بزرگترين كانون پرورش آبزيان درقفس مطرح  خليج گرگان قابليت آن را دارد كه به. گردد نمي

 در كنار اماكن تفرجگاهي، خليج. رود ميشمار  بههمچنين اين خليج بهترين محل احداث جزاير تفرجگاهي 
 . ردرا داالمللي  ملي و بينقابليت قايقراني در سطح  گرگان

 مازندراناستان ساحلی  یها لندفرمهای ناشی از  محدوديت

درصـد   41شمار رفته كه بيش از  به  واحدهاآن، از پوياترين  لندفرمها  دشت و ده ژئومورفولوژياصوالً واحد 
شناسـي و   ها، منجر به تغييرات ريخـت  لندفرمپويايي اين .  اند منطقه ساحلي استان مازندران را پوشش داده

ـ   تلماسـه . شـود  ريزي بلند مدت در كاربري از آنها مي هايي در برنامه ايجاد محدوديت  6111مسـاحت   اهـا ب
در مناطق پست ساحلي گسترش، هكتار  7111 اها ب هكتار و كانال رودخانه 303311 ،هكتار، جلگه ساحلي

آبگيرهاي متعددي هسـتند  و  ها تاالبدسترسي به دريا، داراي  برايهايي  استان عالوه بر ايجاد محدوديت
 ،هـا  تلماسـه . سواحل ايجـاد شـده اسـت   واسطه آنها پايداري سواحل تهديد شده و شرايط فرونشست  كه به
توانند در تبـادل بـا    هاي فرسايش پذيري هستند كه مي لندفرمميانكاله جزيره  شبهويژه در شرق استان و  به

هاي ساحلي اسـت كـه    زترين تهديد آنها متوجه سازهبار. هاي ساحلي، مشكل ساز شوند لندفرمدريا و ديگر 
  .روند ميشمار  بهفراهم آورنده ذخيره رسوبي براي فرايندهاي حامل رسوب 

رود و  رود، تيلـه  رود، پلنگ رود، تاالر، فريدونكنار، نكاء، چالوس، سرداب بابل هاي رودخانهكانال  لندفرم
، رخنمـون طبقـات   هـا  رودخانه پادگانه.  اند كردههاي بسياري  آباد در منطقه ساحلي ايجاد بريدگي فرح

، لندفرماين بنابراين . هستند ريزشدر معرض ناپايداري و رسوب سخت نشده و فرسايش پذير بوده و 
 برايها و جلوگيري از وقوع سيالب، مشكالت بسياري  هكش كردن بارشقابليت بسيار در زرغم  علي

 30711بـه مسـاحت    هـا  تاالبها و  مرداب. اند ايجاد كردهكاربري يكپارچه اراضي و رسوبزائي دائمي 
رغم اهميت  نيز علي لندفرماين . اند دادههكتار، سطح وسيعي از منطقه ساحلي شرقي استان را پوشش 

اراضـي  مـديريت يكپارچـه   كاربري اراضي ساحلي در طرح  برايهاي مفيد  از عرصه ،محيطي  زيست
 . به شدت كاسته است ساحلي
در منطقه ساحلي استان مازندران نشان از حجـم   ،هكتار 33311به مساحت  ،اي ماسهزبانه  لندفرمرخنمون 

ايـن  . عظيم رسوبات حساس به فرسايش و ذخيره قابل مالحظه رسوبات قابل حمـل در نـوار سـاحلي دارد   
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در طـول   آسـاني سـاحلي بـه    يهـا  طوفاندر طي  ،رسند كه براحتي به مرز ناپايداري مي ،حجم از رسوبات
لذا در طـرح مـديريت خـط سـاحل توجـه جـدي بـه         ؛كنند مي گذاري  رسوبساحل حمل شده و در بنادر 

 . اي الزامي است هاي ماسه پايداري و حفظ زبانه

 های ساحلی مسائل ناشی از پايداری و ناپايداری

درصـد آن را   64هكتـار، بـيش از    300466بـه وسـعت    ،العهي ناپايدار در منطقه ساحلي مورد مطها عرصه
تـراكم   .شـوند  مـي كوهسـتان مشـاهده    لندفرمبيشتر به صورت پراكنده و در  ،ها عرصهاين . اند دادهپوشش 
 شناسـي  زمـين سـازند  رخنمـون  . اسـت بيشتر از ساير نقـاط   ،در ارتفاعات جنوب تنكابن هاي پر شيب دامنه

بـه همـين   . رود مـي شـمار   بهي ناپايدار ها عرصهاز جمله  ،تيزكوه در غرب وجنوب غرب شهرستان چالوس
هـاي ناپايـداري را    هـا و شـيب   سنگان دامنه در ارتفاعات جنوب سي TR2dlو  K1l1ترتيب رخنمون واحد 

 . ستوجود آورده ا هب
در واقـع   ،جنـوبي  -ي ناپايدار با رونـد شـمال  ها عرصهها و  بيشتر دامنهمازندران، در ارتفاعات شرقي استان 

 ؛هسـتند  M2sm چينـه شناسـي   متعلق بـه واحـد   ،ها عرصهبيشتر اين . اند هرا ساختها آبراههديوارهاي بين 
 مازنـدران  مناطق كوهستاني اسـتان . جنوب نوكنده و ارتفاعات جنوب علمده و لمراسك از آن جمله هستند

و اي  تـوده وقـوع حركـات    درجـه بـاالترين  كشور، داراي  لرزه خيز وبه دليل قرارگيري در مناطق پربارش 
به دليل پوشش گياهي و جنگلـي منـاطق سـاحلي     ،از طرفي.  لغزش هستند غليظ گلي و زمين هاي جريان

و ها  لغزش زمين ،و در عوض  بودهلغزه  هاي سنگي و سنگ رانش شاهدكمتر  ها عرصهاستان مازندران اين 
ها، از ديگر تهديـداتي اسـت كـه مشخصـاً بـراي       روانگرايي خاك. تر هستند ش رايجهاي گلي و خز جريان
  .بيني است هاي ناپايدار قابل پيش عرصهوجود استان مازندران، با  ژئومورفولوژيكيهاي  لندفرم

جنوب شهر سارى  كه دراشاره كرد  آباد لغزش روستاى باالزرين زمينتوان به  ميها  لغزش از جمله اين زمين
ى لسـى بـا   هـا  نهشـته حاصـل تشـكيل    ،ىمـاهور  تپـه ريخـت   .رخ داد اسـت ى مـاهور  تپهاى  و در منطقه
، بـه  3111ر هفـتم دى مـاه سـال    د. استهاى سنگى سازند آپشرون  هاى متغير بر روى رخنمون ضخامت

هاى روستا ايجاد شـده و   نهايى در زمي ، تركشزمين لغز ر اثر رويداد پديدهبدنبال دو روز بارندگى شديد و 
 .ندشدتعداد زيادى از ساختمان دچار آسيب 

كه حدود نيمي از مناطق سـاحلي   شود بيني مي ي نسبتاً ناپايدار، پيشها عرصهدرصد فراواني  30با احتساب 
عالوه بر داشتن انواع اشكال فرسايشي، داراي سطوح با هوازدگي عميق بـوده و در آينـده    مازندران، استان

ـ ؛ گلي ايجاد خواهند كرد هاي جريانها و  لغزش زمين، اي تودهخطرات جدي را به صورت حركات  عـالوه   هب
در دريـا   ي ترازباالآمدگي فصلمكفي حاصل از آب  ، با وجودها و نوار ساحلي استان رود، در آبرفت انتظار مي
آمد آن افزايش ذخيره رسوبات قابل حمل در نوار  ناپايداري رخ داده و پيهاي شديد كوتاه مدت،  كنار بارش
لـذا   ؛شـوند  ي سـاحلي محسـوب مـي   ها سازهاين رسوبات تهديد جدي براي طول عمر مفيد  ؛ساحلي باشد
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طرح مديريت خط ساحل بسيار ضـروري   در ناپايدارهاي تند و  شيب كردنمنظور نمودن راهكارهاي پايدار 
 . است

 استان گلستان ژئومورفولوژيكیهای  جذابیت

 استان گلستانهای  تاالب

 تاالب آلماگل

در شـمال روسـتاي    ،دقيقه طول شرقي 11درجه  40دقيقه عرض شمالي و  64درجه و  17 ، دراين تاالب
بـوده  هكتار  617 آلماگل مساحت تاالب. تنگلي و با فاصله كمي از مرز ايران و تركمستان قرار گرفته است

در  ،حواشي اين تـاالب . رسد متر مي 1متر متغير است و حداكثر به  4/3تا  3عمق آب آن در بيشتر نقاط و 
هاي گز پوشيده  جنگل ازكانال ورودي آب به تاالب در ضلع جنوبي و مسير  بوده واكثر نقاط پوشيده از ني 

بـر اسـاس   . به مرز، شكار و هرگونه تيراندازي ممنوع اسـت اين تاالب نزديكي دليل  از طرفي به. استشده 
اي  شور با پوشـش درختچـه   اي شور و لب ي درياچهها تاالبرامسر تاالب آلماگل از نوع  پيمانبندي  تقسيم
، نزديكـي بـه بازچـه مـرزي و     آسـان خورداري از تنوع زيستي مناسب، دسترسـي  تاالب آلماگل با بر .است
 ،خـود هـاي   ويژگـي و با توجه به سـاير   گردان طبيعتهمچنين وجود تأسيسات زيربنايي مورد نياز ، گمر 
  گردشگريشكوفايي چشمگيري براي  قابليت

  گل آجیتاالب 

در باالدسـت ايـن   . هكتار اسـت   141بال  بر  احت آنساين تاالب در جنوب روستاي تنگلي واقع شده و م
از دو بخـش  گـل   آجـي تـاالب  . وجـود دارد نام درياچه نمـك  ه هكتار ب 311اي به مساحت  درياچه ،تاالب

متر و حـداكثر   4/3تا  3قسمت غربي آن تا حدي عميق بوده و عمق آن در بيشتر نقاط  ؛تشكيل شده است
 ؛اي از آب بـه آن راه دارد  وسيله باريكه هب شده،خش غربي جدا نيزاري از ب اقسمت شرقي كه ب ؛متر است 1

 .دارد .استو سطح آن از ني پوشيده شده  بودهدر اكثر نقاط كمتر از يك متر و عمق آن كم بوده 
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حاشيه غربي آن داراي نـي متـراكم و اطـراف تـاالب را      شود، ميتأمين آب تاالب از رودخانه مرزي اترك 
. باشد مينشين  براي پرندگان شاخه ، پناهگاه خوبيدرختان بزر  و كوچك گز پوشانيده است و بدين لحاظ

، (ليـدرتور )راهمنـاي زبـان    ،دفـاتر خـدمات مسـافرتي   ، ارتباطات ،فاقد مراكز اطالع رسانيگل،  تاالب آجي
ايـن تـاالب بـه دليـل قابليـت و اهميـت       . الت پزشكي و مراكز خريد اسـت تسهيو  سرويس حمل و نقل

 بومهاي زيستمطالعه حيات وحش و ، مندان به محيط زيست هگردشگران و عالق جذب از لحاظ ،المللي بين
 .آبزيان قابل توجه استو  پرندگان ،خشكي و آبي

 منظره تاالب آلماگل  17-5شكل

 تاالب آالگل

هكتار  6411مساحت آن در زمان پرآبي به  وبرون واقع گرديده  قال به اينچه جاده آقتاالب آالگل در شرق 
هـاي   از رودخانـه مـرزي اتـرك و زهكـش     ،گل و آلماگـل  هاي آجي همانند تاالب ،اين تاالبآب . رسد مي

هاي گز پوشـيده   با پوشش ني و جگن و درختچهآالگل هاي پيراموني تاالب  محيط. شود ميمين أطبيعي ت
 ،در فصـل مهـاجرت   ،هرسـاله . باشـد  ميبستر قالب در اكثر نقاط پوشيده از پوشش سبز جلبك  ؛ده استش

 .آينـد  استان مـي هاي  تاالببه اين تاالب و ديگر قازها و  پرستو ،اردك ،فالمينگو ،از انواع قوهزاران پرنده 
طبيعـي و آبـي بـراي گردشـگران و      بـوم  زيستدليل قابليت و اهميت بين المللي از لحاظ  بهآالگل، تاالب 
 . است بل استفادهاق (در فصل مجاز)شكار و  گيري ماهي، هاي آبي مندان ورزش هعالق
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 تاالب گمیشان

و عمق نسبي آن كمتر تاالب گميشان در شمال غربي گرگان و در غرب و شمال غرب گميشان واقع شده 
ضلع شمالي آن به مرز ايران و تركمنستان و ضلع  رود، ضلع جنوبي تاالب به رودخانه گرگان .متر است 3از 

رودخانه گرگانرود نقش مهمـي در تـأمين   . شود محدود ميغربي آن درياي خزر و شرق آن دشت گميشان 
هاي درياي خـزر بـه    تاالب گميشان، در اثر تغيير جهت در جريان. رسوبات سد رسوبي تاالب گميشان دارد
چـرخش  . اي، در ساحل شرقي درياي خزر ايجاد شـده اسـت   اسهسمت شمال و برجاي گذاشتن رسوبات م

هاي دريايي از طريق چندين بريدگي در بدنه سد رسوبي،  آب در تاالب گميشان بسيار محدود بوده و توفان
بـودن   علـت دارا  و به بودهعنوان منطقه شكار ممنوع  به ، بخش شمالي تاالب. كنند درون تاالب نفوذ مي به

 ،آبـزي  آبزي و كنارو گياهان ي پرندگان مهاجر ها گونهروي بر  ،وري تحقيقاتي نظور بهرهبم ،شرايط مطلوب
اهالي بـه صـيد مـاهي و شـكار در تـاالب       ،در فصل مجاز. است شدهعنوان منطقه حفاظت شده معرفي  هب

 . پردازند ميگميشان 

 
 میالدی 2111سال  تاالب گمیشاناز  LANDSAT ای تصوير ماهواره 18-5شكل

 تاالب بیبی شیروان

ي مختلـف پرنـدگان و   هـا  گونـه داراي آب شيرين و  ،شود مياين تاالب كه آب آن از رودخانه ميان تأمين 
 .آبزيان است

Gomishk 

Lagoon 
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 ايصرو  اينچه یها تاالب

رود تـأمين   گرگـان ديگر تاالبهاي استان گلستان هستنهد كه آب هردو آنها از از  و ايصر، اينچه هاي تاالب
 . وجود دارند هاي متنوع پرندگان و آبزيان در آنها گونهبوده و شور  تا لبو داراي آب شور  شود مي

 تاالب دانشمند

 .استي متنوع پرندگان ها گونهآب شيرين با داراي و  شود ميآب اين تاالب از رودخانه اترك تأمين  

 ی استان گلستانها چشمه

 چشمه گل رامیان

از سه طـرف   ، كيلومتري گرگان قرار دارد 14كيلومتري جنوب شهرستان راميان و در  4در كه اين چشمه 
. جوشـد  آب چشـمه از كـف زمـين مـي     .محدود شـده اسـت  هاي زراعي  به جنگل و از يك طرف به زمين

 11متر و عمق آن بنا به گفته مردم تـا   11متر و عرض آن  31بيضي شكل و طول آن  گل راميان، چشمه
 بـراي صاف و زالل و  ،از محل خروج آب از استخرچشمه، آب . متر است 00ر اساس كتب تاريخي متر و ب

 گـل،  چشمه. به دليل عمق زياد به صورت سبز تيره است ،رنگ اين چشمه. استمناسب استفاده كشاورزي 
شـهرهاي   شـهر و  آزاد ،راميـان ، كاووس گنبدمانند  ،هاي اطراف از قديم يكي از مراكز تفرجگاهي شهرستان

از نقاط دوردسـت و در   ،حتي گردشگران و مسافرين. باشد ميآباد كتول و روستاهاي منطقه  علي ،ببين خان
 .   كنند فصول گرم از اين چشمه استفاده مي

 چشمه الل

كـه   ازآنجـائي . كيلومتر از جاده اصلي به مشهد فاصـله دارد  يكاز گاليكش و  كيلومتر 61حدود  ،اين چشمه
است ولي  ي همراهبا فشار و سر و صدي زياد ،ي بزر ادليل شيب زياد زمين و وجود سنگه آب چشمه به

جريـان   اصـد  با كمترينشيب كمي دارد آب  ،كه زمين كف رودخانه ، چونبا نزديك شدن به چشمه اصلي
 . گويند الل مي به همين دليل به آن چشمه .دارد

 چشمه آب گرم زيارت

 رود قرار دارد در روستاي زيارت و ضلع شرقي رودخانه خاصه ،كيلومتري جنوب گرگان پانزدهاين چشمه در 
اولين مظهر آن زير . متر است 61تا  31مظهر و محل خروج به فاصله تقريبي  چهارحال حاضر داراي و در 
ان را نشـ  3114سانتيمتر به خط عربي تـاريخ   61×34سنگي است كه روي آن كتيبه كوچكي با ابعاد  تخته
دو مظهر ديگر هـر يـك    ؛متر در جنوب مظهر اولي قرار دارد 61به فاصله  ،مظهر دوم اين چشمه. دهد مي

 كـرده انـد،  كه از منطقـه بازديـد    گردشگران خارجيفر نامه سدر . متر از هم قرار دارند 31و  34با فواصل 
اي گوگردي در قريه زيارت اشاره  چشمه وجود كنسول انگليسي و استرآباد نيز به ،فرنامه كلنل لواتسمانند 
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بـه  . باشد مي يي داراي گرماي ماليم و مطبوعبوده ولفاقد طعم و بو  ،آب چشمه صاف و زالل. شده است
اين چشمه در محدوده منطقه حفاظـت شـده محـيط    . آبگرم زيارت تنها آبگرم در استان باشدرسد  نظر مي
 . قرار داردزيست 

. قرار دارند دومدر درجه  ،گلستان وجود دارد كه به لحاظ آبدهي و اهميت تعدادي چشمه ديگر نيز در استان
چشـمه  ، در روسـتاهاي كوهسـتاني شهرسـتان بنـدرگز    اي  چشمه ،توسكاي ها چشمه انتو ميآنها از ميان 

نـوب  ي جكيلـومتر  هفـت چشمه سيد كالتـه واقـع در   ، وب شرق رامياني جنكيلومتر پنجگلبر  واقع در 
كيلـومتري   هشـت چشمه آبگرو  واقع در و  كيلومتري شهر كاللهشش  در آق سو زاو و يها چشمه، راميان

  .اشاره كرد بعد از دوزين

 ی استان گلستانغارهامرتفع و  های کوه

اي  گسـترده جنگلـي  ي هـا  عرصهشامل  ،ارتفاعات اين. اند شدهواقع  گلستانجنوب استان  ي البرز درها كوه
  . شوند هزار مسجد ختم مياست كه از شرق به ارتفاعات 

 آباد علی قلند قرقله 

ي روسـتاي السـتان قـرار گرفتـه و     شرقكيلومتري جنوب  1آباد و در  كيلومتري جنوب علي 67اين كوه در 
جنگلي سرچشمه رودهاي زيادي از جمله گليـوري، رودبـار،    اين كوه نيمه. متر است 1113ارتفاع آن حدود 

 . شوند ي متعددي نيز از اين كوه سرچشمه گرفته و سرازير ميها چشمههمچنين  ؛الستان و آقران است

 آباد چلی علی کوه چل

آبـاد   ي مركز شهرستان عليغربكيلومتري جنوب  64در دهستان استرآباد و در  ،متر 1333اين كوه با ارتفاع 
 01درجه و  40ر د ،ي بوده و قله آن از نظر جغرافياييغربي ـ جنوب  شرقجهت كوه شمال . واقع شده است
هـاي   چلـي از دامنـه   آب چـل رودخانه . دقيقه پهناي شمالي قرار دارد 06درجه و  10ي و شرقدقيقه درازاي 

 .گيرد ي اين كوه سرچشمه ميشرق

 آباد کوه جنگو علی

 64در محدوده شهرستان علي آباد، بخـش مركـزي، دهسـتان اسـترآباد و در      ،متر 1306اين كوه با ارتفاع 
ـ شـمال   -يشرقجهت كوه جنوب . نوب مركز شهرستان گرگان واقع شده استكيلومتري ج ي بـوده و  غرب

دقيقـه پهنـاي شـمالي     13درجـه و   10ي و شرقدقيقه درازاي  41درجه و  40در  ،قله آن از نظر جغرافيايي
كـوه از   دره آخـران و رودبـار سـياه مـرز     هـاي  رودخانـه كوه جنگو يكي از ارتفاعات البرز است كه . قرار دارد
 .گيرند ي آن سرچشمه ميغربي و شمال غربهاي  دامنه
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 انبار گرگان کوه تل

ـ كيلـومتري شـمال    0كيلـومتري جنـوب گرگـان و در     61در فاصله  ،كوه جنگلي تل انبار ي روسـتاي  غرب
متـر بـوده و سرچشـمه رودهـاي چهاربـاغ،       1111ارتفاع اين كوه از سطح دريـا  . چهارباغ قرار گرفته است

 .رود است و خاصه رود سوته

 کشان گرگان کوه گاو

ي شـرق كيلـومتري جنـوب    شـش كيلومتري جنوب گرگان و در فاصله  17در  ،متر 1131اين كوه با ارتفاع 
ترودبـان   سرچشمه رودهاي سرتنگه، چهـارده و آب  ،كوه گاوكشان. كوه پايين قرار گرفته است روستاي شاه
هـاي شـاهرود و    جنـوبي آن بـه شهرسـتان    هاي دامنهو  ،گرگانشمالي آن به شهرستان  هاي دامنهبوده و 

 .دامغان مشرف است

 غار شیرآباد

غار شيرآباد يكي از غارهاي مهـم طبيعـي و   . ببين واقع است خانمنطقه در  د،اين غار در مسير آبشار شيرآبا
زيسـتگاه بسـيار    ،ضـمن جـاري بـودن آب از آن    وجالب بوده كه دست بشر در ساخت آن دخالتي نداشته 

ايـن غـار انـدكي بـاالتر از     . ي جانوري چون سمندر كوهسـتاي ايرانـي اسـت   ها گونهمهمي براي برخي از 
و انتهـاي آن   بـوده تاريـك  شـيرآباد  قسمت اعظـم غـار   . نامند ديو سفيد ميآن عده اي  و آبشارها قراردارد

سـارهاي فـراوان    حيه شرقي و وجود چشمهدر نا ،هاي تند رشته كوه البرز دليل شيب به. اي وجود دارد چشمه
 61ارتفاع يكي از آنها به كه  اند گرفتهآبشارهاي كوچك و بزرگي حوالي غار شكل  ،ماران قلعه  در دامنه كوه
هـاي   يي از درختـان و درختچـه  ها گونهكوهستاني و جنگلي بوده و شيرآباد محيط بيروني غار . رسد متر مي

محل مناسبي بـراي زيسـت حيوانـات فراوانـي      ،هاي گياهي اند و اين پوشش را پوشانيده  مناطق اطراف آن
 . شده است

  سید رشیدو  فرنگ ،دام هایغار

شهرستان مينودشـت   فرنگ در روستايفرنگ غار  ودر شمال روستاي ملك علي تپه در گنبد واقع دام غار 
 . قرار دارندشهرستان مينودشت آباد نيز در  غارهاي سيد رشيد و مبارك .واقع است

 جهان نما و  اژدر کوه گنج خانه، يخچال، هایغار

 . نماي شهرستان كردكوي قرار دارند و منطقه حفاظت شده جهان( سوم راه)اين غارها در باالجاده 
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 های استان گلستان آبشار

 آبشار سو

ه دارد و در كنـار  كيلـومتر فاصـل   سهو از جاده اصلي مشهد گرگان  ،كيلومتر 61اين آبشار از گاليكش حدود 
صـورت   بـه كـه  اسـت  آب فراواني داشته و داراي متر ارتفاع  34آبشار سو . روستايي به همين نام واقع است

 .اين آبشار در محدوده شهرستان مينودشت واقع است. شود ميپلكاني سرازير 

 آبشار شیرآباد

يده از هـاي پوشـ   البرز و جنگل هاي كوهدر دهانه ، ببين شهرستان گنبد كيلومتري شهر خان 7اين آبشار در 
 ؛آبشار كوچـك و بـزر  اسـت    36و مستقل بر  كانيآبشار شير آباد بصورت پل. درختان پهن بر  قرار دارد

وجود آمـده   همتر در پايين ديواره آن ب 11تا  01متر ارتفاع دارد و دو حوضه با عرض  61بزرگترين آبشار آن 
 .است

 سو آبشارآق 

. كيلومتر از جاده اصلي فاصـله دارد  يكحدود  و كيلومتري شرق جنگل گلستان واقع است 04در اين آبشار 
 .متر و با حوضچه طبيعي شكل گرفته است 31با ارتفاعي نزديك به سو  آق سرچشمه آبشار

 آبشار گلستان

اع آبشـار  ارتفـ . كيلومتر با گاليكش فاصله دارد و در كنار جاده اصلي گرگان واقـع اسـت   04 ،آبشار گلستان
بـر  خـزري    هاي پهن از جنگلآبشار گلستان هاي پيرامون  محيط. متر و داراي آب هميشگي است 4/33

 . پوشيده شده است

 آبشار زيارت

كيلـومتري جنـوب گرگـان و در مسـير يكـي از       33، كيلومتري جنوب روسـتاي زيـارت   پنجاين آبشار در 
از طريق دو آبشـار   ،اين شاخه رودخانه. آبشار قراردارد رود زيارت بنام شاخه هاي فرعي رودخانه خاصه شاخه

در كل محوطه  .ريزد مي ،كه در محل ريزش ايجاد شده ،متر به داخل محوطه حوضچه 34مجاور از ارتفاع 
سـنگ   سنگها نيز پوشـيده از خـزه و گـل    روي تختهبر دليل باال بودن رطوبت نسبي محيط  ت بهيارآبشار ز
 . است

 آبشار کبودوال

در  ،كبودوال. ديدني كبودوال واقع شده است ار زيبا در جنگل انبوه وياي نسبتاً عميق و بس ن آبشار در درهاي
 .آباد كتول قرار دارد يكيلومتري جنوب عل پنج
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 آبشار رنگو

 .متر ارتفاع دارد 0الي  4كيلومتري جنوب غربي گرگان واقع شده و حدود  هفتدر  اين آبشار

 آبشار باران کوه

واقع اسـت در مسـير    ،كيلومتري جنوب غربي گرگان 31در  ،استان گلستان يديگر از آبشارهاي زيبايكي 
 .قرار داردكاله و پارك جنگلي باران كوه  رودخانه شصت

 آبشار و منطقه حفاظت شده لوه

كيلومتري غـرب پـارك ملـي     30در فاصله  ،(بخش گاليكش)در شهرستان مينودشت  ،اين منطقه و آبشار
 4از تقاطع راه اصلي استان به سمت شرق تـا آبشـار، حـدود     و و در جنوب روستاي لوه واقع است ،گلستان

از چنـدين آبشـار    ،آبشار لوه. استاز جاده اصلي آسفالت  ،راه دسترسي به محوطه آبشار .كيلومتر فاصله دارد
منـابع آبـي آبشـار از    . دارنـد  درختان پهن بر  زيبـايي قـرار   آنف كوچك و بزر  تشكيل شده و در اطرا

اهميت زيـادي بـه آن    ،به جنگل گلستان لوه آبشار نزديكي. شود ارتفاعات جنوبي تأمين ميسارهاي  چشمه
 .بخشيده است

 

 
  آبشار کبودال 11-5شكل
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 کوه  آبشار باران 21-5شكل

 
 آبشار لوه  21-5شكل

 گلستاناستان  یها خلیجو ی ساحلی ها لندفرمهای  جذابیت

 خلیج گرگان

بـر اثـر پيشـروي و    كـه  ترين خليج درياي خزر است  وسعت دارد، بزر  مربع كيلومتر 413 باخليج گرگان 
طـول  . ي درياي خزر تشكيل شـده اسـت  شرقدر جنوب  ،ميانكالهجزيره  شبهي رشته ساحلي شرقگسترش 
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كيلـومتر اسـت، امـا كـامالً      31تـا   31ي و عرض آن بين شرق -يغربكيلومتر و در جهت  41حدود  ،خليج
اسـت،  عمق  كمخليج گرگان . شود ميبه عرض خليج افزوده  شرقبه  غربميانكاله، از جزيره  شبهخالف  بر

تـا   شـرق بـه   غـرب رسـد و از   متر مي 0آمدگي آب، حداكثر عمق آن به  به طوري كه با در نظر گرفتن باال
هـاي   در قسـمت گرگـان  درجه شوري آب خلـيج  . شود مي اضافهبه عمق آب  ،هحوالي ضلع جنوبي آشوراد

ي يدر دهانه رودهـا . ي به علت كمي عمق و افزايش تبخير، قدري بيشتر از شوري آب درياي خزر استغرب
سو و گهر باران به علت ورود آب شيرين، از درجه شوري آب خليج كاسـته شـده و بـرعكس بـه      مانند قره
رود و نهر كوچك از دامنه شمالي البـرز وارد خلـيج گرگـان     64حدود . شود ميآن افزوده  آلودگي درجه گل

كمتر از آب خروجـي بـوده و   ( هاي آبان تا اسفند به استثناي ماه)شوند و در كل مقدار آب ورودي خليج  مي
 اين وضع سبب شده اسـت كـه يـك جريـان شـديد و      ؛شود ميمين أكمبود آب آن از طريق درياي خزر ت

 -مدت از خليج به دريا، از طريق تنگـه بنـدر تـركمن    از دريا به خليج و يك جريان ضعيف و كوتاه ،طوالني
ميانكالـه  جزيـره   شبهثير درياي خزر، رودهاي مجاور و أتحت ت ،خليج گرگان بوم زيست. آشوراده برقرار شود

دار و ماهيـان غضـروفي و جـذب پرنـدگان      ثير در رشد و تكثير آبزيان، ماهيان استخوانأكه اين ت داردقرار 
 . مهاجر زمستاني نقش مهمي داشته است

 جزيره آشوراده

تركمن و در شمال خليج گرگان واقع شده كـه وسـعت آن بـيش از    بندرشهرستان  غربدر  ،جزيره آشوراده
هاي  در زمينه برداري بهرههاي  داراي قابليت ،اين جزيره. استمتر  سهاز سطح دريا  آنارتفاع  وهكتار  411

 .باشد ميهاي آبي  و ورزش( پرندگان و گياهان -ي جانوريها گونه)زيست  تفرجگاه حفاظت محيط

 گلستاناستان  یها فشان گل

آذربايجان و نـواحي شـمالي    ،هاي تركمنستان هاي نفتي جمهوري ويژه ميدان هبخش جنوبي درياي خزر، ب
 درصـد  71و حـدود  كـه  طـوري  ، بهي حوضه خزر را دارندها فشان گلقال، بيشترين پراكندگي  گميشان و آق

نگاري، وجـود   بر مبناي اطالعات حاصل از عمليات لرزه. گيرند در بر ميي جوان اين حوضه را ها فشان گل
و ارتبـاط نزديـك گلفشـان نفتليجـه و      ،هاي بزرگي در بخـش جنـوبي دريـاي خـزر     و ناوديس ها تاقديس
در بسياري از حوضه هـاي نفتـي دريـاي    . با اين ساختها به اثبات رسيده است ي مشابه همجوار،ها گلفشان
 . وجود داردهاي تكتونيكي  با ساختمان ها  گلفشانمحل رويداد بين همخواني خزر، 

 گلفشان نفتیلجه

، در فاصـله  فشـان  گـل اين . فشانهاي جنوب شرق درياي خزر است گل ترين مهم گلفشان نفتليجه يكي از 
صورت برجستگي مخروطي شكل و مدوري  هب ،در ميان اراضي مسطح ،كيلومتري شمال شهر گميشان 30
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س اين مخروط، دهانة در بخش مركزي و رأ .اور بلندتر استمتر از اراضي مج چهاركه حدود  شود ميديده 
هـاي گـاز در    در برخي مواقع، فوران گل و الي و خروج حباب متر قرار دارد و 31فشان با قطر تقريبي  گل

در . متـر اسـت   341حدود  ،ميانگين قطر اين مخروط. استكه با بوي گاز همراه  شود ميآن قابل مشاهده 
 . شود ديده ميآثاري از وجود مواد نفتي  ،يابد و در برخي موارد مقداري آب شور تجمع مي ،حاشيه مخروط

 های ساحلی استان گلستان برداری از لندفرم های بهره قابلیت

توانند نقش بسزايي در مديريت منابع آب  ماهور مي هاي واحد تپه ويژه لندفرم هاي ژئومورفولوژيكي به فرملند
ها مشرف به منطقـه سـاحلي،    ترين اين لندفرم از مهم .ايفا كنند هاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي طرح

هـاي پخـش    بهترين عرصهاين عرصه ها . هكتار گسترش دارند 0707لندفرم مخروط افكنه ها هستند كه
  عالوه بر قابليت آنها براي ذخير آب شيرين،. روند شمار مي سيالب يا تزريق مصنوعي آب به

 

 
 گلفشان نفتیلجه  22-5شكل

هاي مختلف ساحلي، براي تأمين منابع قرضـه مـورد اسـتفاده     توانند جهت احداث سازه ها مي افكنه مخروط
محيطـي و وضـعيت     هرگونه كاربري جديد، مستلزم رعايت جوانب زيسـت بديهي است تعريف . قرار گيرند
 .  پذيري است فرسايش
ـ هكتـار گسـترش دار   61311به مساحت  ،و آبگيرهاي استان گلستان در سواحل شرقي استان ها تاالب . دن

موازات كيلومتر به  14اي به طول  كه پيدايش آن منشأ دريايي دارد و در پناه يك سد ماسه ،تاالب گميشان
در . رود مـي شـمار   بـه استان و ذخاير ژنتيكي آبزيان صيادي  هاي قابليتساحل تشكيل شده است، از جمله 
پرنـدگان   جايگـاه كـو    گميشان تاالب. مستقر هستندچندين پايگاه صيادي اين تاالب و يا نزديك به آن 

اين تاالب علي رغم عمـق كـم،   . استمانند غاز، قو، اردك، مرغابي، چنگر و ديگر پرندگان شناگر  ،مهاجر
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عنـوان   مناسـب آن بـه   هـاي  بخـش  ،اليروبـي  اجراي برنامهقابليت آن را دارد كه در صورت توجه بيشتر و 
اي طبيعـي   سد ماسه تاالب گميشان،موج شكن . شودترين بندرگاه طبيعي شرق درياي خزر معرفي  مناسب
و تنهـا هزينـه متصـور،    پر هزينه نداشته اري و همچون موج شكنهاي مصنوعي نياز به پايش و نگهد است
قابليت توسعه پرورش ماهي در قفس، گردشـگري و   ،تاالب گميشان. آن استاي  هاي اليروبي دوره هزينه
بخـش شـرقي خلـيج    . ايجـاد كنـد  تحول چشمگيري در اقتصاد منطقـه  تواند  ميداشته و  گردشگري زمين
شيالتي شـرق   هاي فعاليت ترين مهم خش از خليج جايگاه اين ب. در استان گلستان واقع شده است ،گرگان

. هسـتند هـاي بسـيار بازرگـاني     گـز داراي ظرفيـت   تركمن و بندر بندر. رود شمار مي بهدرياي خزر و ناوبري 
 . استدهانه و كانال دسترسي آن در شديد، گذاري  رسوبمحدوديت گريبانگير اين منطقه، 

هكتار، هم اكنون منطقه حفاظـت شـده    311جزيره آشوراده نيز در شرق استان گلستان به مساحت  لندفرم
. شـود  محسوب مـي شيالتي شرق درياي خزر  پايگاهترين  مهم ،اين جزيره. شود زيستي محسوب مي محيط

اي كـرده   تخريب اماكن مسكوني و تأسيساتي آن در جريان باالآمدگي تراز دريا، آن را تبديل بـه مخروبـه  
آز  ؛دارد گردشـگري  زمـين هاي بسـيار گردشـگري و    اين در حالي است كه با شرايط كنوني جذابيت ؛است
بنـابراين  . شيالت استان گلستان بر آن احساس مالكيت دارد، امكان رشد و توسعه را نيافته است كه آنجائي

مختلـف آن   هاي قابليتتوان از  يفرد در سواحل جنوبي درياي خزر م همنحصرب لندفرمبا توجه جدي به اين 
 .در جهت توسعه پايدار منطقه ساحلي بهره برد

 ساحلی گلستان یها لندفرمناشی از  های محدوديت

هايي هسـتند كـه توسـعه كـاربري اراضـي را دچـار        لندفرمرغم هموار بودن داراي  هاي ساحلي علي دشت
كه از جمله  اند دادهتشكيل را درصد منطقه ساحلي استان گلستان  04بيش از واحد دشت . مشكل مي كنند

و كانـال   ،هكتـار  41611 ،هكتار، جلگه ساحلي 61 به گستره تلماسهتوان به  آنها مي يها لندفرم ترين مهم
هكتار و باالخره مـرداب و   63اي  توده، حركات 311311 ،هكتار، دشت سيالبي 111ها به مساحت  رودخانه
هستند كه استفاده از آنها عـالوه بـر   اراضي ماندابي  ،ها لندفرمبيشتر اين . اشاره كردهكتار  61311با تاالب

و دچار ناپايداري شده  دليل اشباع بودن از آب هاز طرفي ب ؛سازي است بوم منطقه مستلزم آماده تهديد زيست
در سـواحل  هاي تبخيـري   چالهبسياري  تعدادهمچنين در آنها  ؛هم آمده استاآنها فردر شرايط فرونشست 

ويـژه در   بـه  ،هـا  تلماسه. كنند ميشرقي استان تشكيل شده است كه منابع  آب و خاك اين منطقه را تهديد 
مي روند كه هم در معرض فرسـايش  شمار  بهشرق استان و جزيره آشوراده ذخاير بالقوه رسوبي قابل حمل 

 .  دريايي و هم بادرفتگي هستند
در منطقـه سـاحلي ايجـاد     ،هكتار 111مساحت  اب ،سو رود و قره گرگان هاي رودخانهكانال  لندفرم از طرفي

مسـاحت   ، بـا ها تاالبها و  مرداب. استدر معرض ناپايداري و فرسايش  ،آنهاتراس آبرفتي  و بريدگي كرده
ـ . انـد  دادهرا پوشـش  گلستان هكتار، سطح وسيعي از منطقه ساحلي شرقي استان  61311 نيـز   لنـدفرم ن اي
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مـديريت يكپارچـه   ي مفيد جهت كاربري اراضي ساحلي در طرح ها عرصهاز  ،شناختي بومرغم اهميت  علي
در حـدي نيسـت كـه    گـذاري   رسـوب علـت   نيز به ها تاالبعمق اين . به شدت كاسته است اراضي ساحلي

يكـي  نيـز   اين هستند كه هاي كوچك قابل تردد قايقفقط قابليت نوابري و كشتيراني داشته باشد و در آن 
 . مي رودشمار  بهمشكالت آنها ديگر از 

 های ساحلی مسائل ناشی از پايداری و ناپايداری

درصـد آن را   4/3هكتار، بـيش از   1/30101وسعت  با استان گلستان،هاي ناپايدار در منطقه ساحلي  عرصه
هاي  شيست. ليج گرگان رخنمون دارنددر ارتفاعات جنوب خ ،به طور متمركز ،ها اين عرصه. اند پوشش داده

هاي دگرگوني داراي سـطوح بـه شـدت هـوازده      گرگان به سن پالئوزوئيك زيرين و متشكل از انواع سنگ
. انـد  بـوده هـاي سـنگي    لغزش و خزش و ريزش زيادي از وقوع زمينشاهد رويدادهاي  ،اين مناطق ؛هستند

وجـود حـداقل دو تـراز از    . انـد  بـوده هاي قبلـي   ناپايداريسطوح دوباره فعال شده  ،ها نيز برخي از ناپايداري
 . يند استادر اين منطقه نشان از اين فر ،شمال البرز هاي دامنهي ها افكنه مخروط ترين وسيع

هـا در ترازهـاي برفگيـر اسـتان و      گيري اين دامنه قرار ،ها از اين دامنه ،هاي خزر، استينوا و پتونا عبور گسل
باعث شده است كه بخش عمده ارتفاعات جنوب  ،و سطوح ناپيوستگي ذاتي وارگي بر هاي با  وجود سنگ

اين مناطق بـه دليـل قرارگيـري در منـاطق پربـارش كشـور،        شوند؛ناپايدار  هاي دامنهخليج گرگان داراي 
.  غليظ گلي و زمين لغزش هستند هاي جريان و اي  تودهوقوع حركات  درجهخيزي زياد داراي باالترين  لرزه

سـنگي و   هـاي  رانشجنگلي مناطق ساحلي استان گلستان، تأثير بسزايي در كنترل  پوشش گياهي واگرچه 
درصـد منطقـه سـاحلي     0/1حدود . تر هستند ايجدر آنها رهاي گلي  جرياناند، اما خزش و  داشتهلغزه  سنگ

هـايي بـا قابليـت ناپايـداري،      هاي نسبتاً ناپايدار تشكيل شـده كـه نشـان از عرصـه     استان گلستان، از دامنه
در مجموع، منطقه ساحلي مورد مطالعـه، نسـبت بـه منـاطق     . فرسايش پذيري، روانگرايي خاك نسبي دارد

 . شود ها تهديد مي اي و ناپايداري وسيله حركات توده هاي مازندران و گيالن، كمتر به ساحلي استان
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Abstract  

Ports & Maritime Organization (PMO) has the honor to publish this book 

titled ‘Integrated Managerial System for Iranian Coastal Areas: Caspian 

Sea Coasts’ [1
st 

vol.] in association with experienced geology authors 

with special focus on management of coastal areas and preservation of 

natural resources. It originally deals with the application of 

geomorphology in coastal engineering discussions as well as in optimal 

management of land for the purpose of ensuring sustainable development 

in coastal areas. This book, containing discussions on geomorphologic 

features of the said area in separate sections, is designed to be used by 

authors and academicians. It can also help decision-makers and managers 

handling coastal affairs of Caspian Sea get insight into the morphological 

advantages and disadvantages. Chapters of this book have been 

organized in a way to ensure that definitions of landforms and some 

fundamental points are well covered and classification has been made for 

southern coasts of Caspian Sea in details. Furthermore, coastal general 

slop which constitutes an important part of every coastal engineering 

project has been addressed. Final chapter argues the advantages and 

disadvantages posed by coastal landforms of Caspian Sea in favor of 

establishment of an integrated managerial system over such areas. This 

book, the first to be published countrywide on such issues, also provides 

authors, managers and users with valuable data and drawings which 

could work in theatrical and practical actions. It contains five chapters; 

each one starts by an introduction providing the main body and then 

elaborating on its relevance to ‘Integrated Managerial System for Coastal 

Areas’. First chapter poses the basics, second chapter discusses the 

geomorphologic features of Caspian Sea southern coasts, the third 

chapter elaborates on the general slope of the said coasts, fourth chapter 

deals with classification of the said area and the final chapter argues 

advantages and disadvantages posed by landforms that are located at the 

southern coasts of Caspian Sea, extending into three provinces: Guilan, 

Mazandaran and Golestan.  
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In an integrated managerial system for coastal areas, geomorphology is a 

building block which analyzes current situation from morphological 

perspective and the major factors that may influence it. Landforms of 

southern coasts of Caspian Sea have peculiar features because they are 

devoid of outcrops and they are seldom affected by geological events. 

This book classifies landforms of the studied area into three categories. 

First category contains landforms that emerge due to ‘erosion’, the 

second category covers landforms that are created as a result of 

‘deposition’ and the third category comprises of those which are formed 

due to ‘sways of water run-up level’ -which is involved in formation of 

wetlands as well. Landforms occur mainly in mountainous areas, 

Mahouri hill and deserts. Major factors contributing to the formation of 

landforms include geological, hydrodynamic and climate events as well 

as man-made ones which this book covers them all together with their 

impacts and the extent to which they may influence. Geomorphologic 

developments are primarily the result of interactions by and between 

multiple parameters including geological forces, sea waves and marine 

currents as well as certain climate changes such as seasonal floods in 

northern coasts and human interventions that typically affect natural 

conditions.  

This book presents the features of Caspian Sea coastal areas based on 

1:20000 geomorphologic maps which have been drawn by PMO in 2006. 

Iranian landforms have a great diversity ranging salt dome capes, run-up 

coasts, rocky areas, alluvial fans, marine alluvial fans, Hezar Darreh, 

Sarkouhrofti plain, river bed and channel, river terrace, abandoned 

meander, floodplain, coastal plain, delta plain, estuary, Koulab, tides, 

beaches, water dams, , dam islands, islands, small gulfs and coastal 

shelters.  

Guilan Province coasts comprise of desert unit (48.38%), Mahour hill 

unit (2.19%) and mountainous unit (49.06%). Mountainous landform is 

formed by igneous rocks, Cenozoic pyroclastic as well as Mesozoic 

deposit units with maximal height of 3000m. Guilan coastal desert is 

long, narrow in northern spots drifting from Astara extending up to 
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Bandar Anzali. A vast desert emerges from Bandar Anzali into Roudsar 

by river and delta landforms. Sea landforms, particularly from western 

coasts of Sefidroud delta up to Dastak region, constitute next parts of the 

desert unit. Near 3344.8 km2 of Guilan province surface area is known 

as ‘wetland’; a part of the land which is constantly engulfed or entirely 

covered by sea water. River channel, floodplains, coastal plain and 

wetlands as well as beaches and to some extent the abandoned meanders 

are categorized as wetlands. Landforms that have been created due to 

deposition include alluvial fans landform and coastal desert. The deposits 

carried by rivers such as Sefidroud, Pasikhan, Morghak, Masouleh 

Roodkhan, Shafaroud, Naderroud, Palroud, Langroud, Shalmanroud and 

tens of channels have played a crucial role in formation of landforms of 

coastal desert in Guilan province. It can be said that close to 146km2 of 

the lands of this province have been distributed under water and gravity 

processes, 2 km2 subject to wind and 3149km2 by river processes and 

41km2 by marine processes. River channel landforms in the abandoned 

Pichanroud and coastal wetland are landforms that have principally 

formed as a result of depsites. Close to 82km2  of the coastal areas in 

Guilan province have been created due to water and rive process and 

near 70 hectare of coastal landforms created due to functions of 

destructive waves and river deposits. Recent studies (Gharib Reza, 2012 

and Ghodrati 2004) revealed that in such regions as Astaneh Ashrafieh, 

Anzali, Hashtpar, Lesko Kolayeh, Roudsar, run-up level of the sea has 

covered 84 hectare, 45 hectare, 50 hectare, 1430 hectare, 678 hectare, 

respectively within 1968 to 1994. On the other hand,  water has covered 

1200 hectares of Guilan province lands turning it into wetland landforms. 

Projected coasts and low delta coasts located in eastern Guilan extremely 

magnifies  the impacts left by sea run-up level; leaving a vast area as 

wetland and developing floodplains in this province. These can 

altogether make this province less ideal for sustainable development.  

Coastal area of Mazandaran province contains 17 geomorphologic 

landforms from which desert unit accounts for 48.47%, Mahour hill unit 

accounts for 5.73%, mountainous unit accounts for 39.21% and coastal 
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low-depth subunit accounts for 6.58%. Height lands amounting to 2946 

in Zineh Kouh, have diverse structure; the west part is composed of 

igneous rocks, pyroclastic and  cretaceous and the parts that are located 

in Sari region are covered by formations’ dolomite and limestone  in Lar 

and Devonian as well as carboniferous and . The main cause of the 

formation of such landforms has been plutonian activities and wrinkles in 

western Alborz. Coastal desert of Mazandaran province is less wide and 

extends into western coasts up to Sari. A vast desert emerges from 

Bandar Anzali into Roudsar by river and delta landforms. Sea deposits, 

particularly from eastern coasts of Miankaleh peninsula and Gorgan gulf, 

have created coastal low-depth landforms. Diversity of Mazandaran 

landfroms indicates that near 3421.34 km2 of this province coastal area 

is known to be ‘wetland’ which includes River channel, floodplain and 

coastal plain and delta plain as well as estuaries و   wetlands, beaches and 

to some extent the abandoned meanders. Periodical and seasonal sways 

of Caspian sea level together with seasonal floods with roads have come 

together to turn a vast part of land into wetland. Landforms that have 

been created due to deposition include alluvial fan- landform which 

spreads over an area of 453 km2. Coastal plain and floodplain are 

landforms that have been developed as a result of formation of marine 

deposition; specifically in rivers. They are mainly been created by the 

river deposits from Babolroud, Talar, Fereydounkenar, Neka, Chalous, 

Sardabroud, Palangroud, Tilehroud and Farahabad as well as tens of 

channels. On average, 455.47 km2 of the landforms have been developed 

and spread in Mazandaran province due to water and gravity processes, 

20.5 km2 due to wind processes and 3555 km2 by river events and 

141.33 km2 as a result of coastal landforms. Deposits that start to 

decrease due to marine energy and continued influence by waves and 

coastal currents are influential on movement of deposits and the sea level 

sways have impact on the depth and effects of erosion. Gulfs and 

wetlands in this province have been brought out due to hills instability, 

land movements, well erosion up to channels. Also, digging channels in 

desert unit have direct impact on landforms’ mass movements and the 
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river channels as well as abandoned meanders and coastal erosions and 

beach projection contribute to formation of gulf and wetlands in this 

province. . Thus, 244.87 km2 have been formed through water and river 

processes and near 379.67 km2 have been developed due to waves 

destructive interactions.  

In this span of time, coasts underwent subsidence and at another period 

of time they faced raised sea level. In Iran, highly low-slopped coasts of 

eastern Caspian Sea have already suffered such events more than other 

spots. This has, in turn, triggered coastal erosion up to 15194.6 hectare 

and deposition up to 5163.09% hectares, creating a wetland known as 

Gamishan in an area of 6280 hectares. Close to 2146.1 km of coastal area 

in Golestan province are wetlands because they are permanently subject 

to water. alluvial fan, floodplain, coastal plain, delta desert, beach, dam, 

islands, dune and delta plains are the landforms that have been developed 

in Golestan province as a result of deposition. A main cause of the 

deposits  has been the movement of  deposits  from such rivers as Gorgan 

Roud, Atrak, Ghareh Sou, Kord Kou and a number of secondary 

channels . On average, 67.47 km2 of landforms in Golestan province 

have been developed as a result of water and gravity processes, 0.2 km2 

due to wind processes, 1547 km2 due to river processes and 11.01 km2 

due to marine events. But in Golestan province, these figures are 8.1 km2 

by water and river processes and near 588 km2 due to the impacts by 

destructive waves. hills instability and land movement  as well as erosion 

and excavation of channels in desert unit have caused massed 

movements. On the other side, river channel extension as well as 

abandoned meanders has triggered coastal erosion and projection of sea 

water into coasts creating gulfs and wetlands in this province.  

Unlike Iran’s southern coasts, general coastal slope in Caspian Sea is less 

influenced by outcrops; instead it is more affected by hydraulic factors 

and movement of deposits from coast. The slope gets slightly sharper in 

western parts compared to the eastern parts: while it reaches to near 3% 

in Astara which is located at the most western end, it is 0.58% at the 

farthest eastern part. Highest sloped parts of the southern Caspian Sea 
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include eastern sections of Sefidroud delta, Chalous river delta, old 

Sefidroud cape and Mahmoud Abad. The slop starts to decline towards 

the eastern coasts at 0.05% rate. The slop is added up to 0.1% at some 

spots such as the distance between Mahmoud Abad to Fereydounkenar. 

deposits movement as well as formation of coastal platform particularly 

in Sefidroud delta, Chalous river and Korgan Roud, not only have caused 

a projection into sea, but created high-sloped hills at the farthest parts of 

the delta; while, the aggregated deposits in eastern coasts of Caspian Sea 

have developed the lowest-slopped coasts as a result of impacts by sea 

movements and currents, making the general coastal slop to decline up to 

0.035%.  

Final chapter of this book elaborates of advantages and disadvantages of 

geomorphologic landforms in order to ensure that it is suit for manager 

and decision-makers. This region is a home to the most beautiful natural 

landforms which emerges in the forms of lush, green mountainous areas, 

rivers, wetlands, waterfalls and springs, permanent rivers and coasts. 

They provide a golden occasion to benefit national sustainable 

development program. However, seasonal floods, land movements, river 

and sea level sways, low-slopped coasts and also occurrence of vast 

wetlands are among the disadvantages that serve as obstacles to exploit. 

These altogether highlight the requirement for establishing an integrated 

managerial system for Caspian Sea coasts; a system which aims to fulfill 

sustainable development, make the most optimal exploitation of the land 

in line with preserving natural resources and derive as much possible. 
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