
زندگی در نواحی ساحلیزندگی در نواحی ساحلی
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محيط زيبايى به نام ساحل
ممکن است تا به حال به سواحل شمالى يا جنوبى کشورمان 
اين  است  ممکن  باشيد.  ديده  فيلم ها  در  را  سواحلى  يا  کرده  سفر 
چگونه  و  چيست  ساحل  که  باشد  شده  مطرح  شما  براى  سؤال 
آن  در  که  است  فردى  منحصربه  محيط  ساحل،  مى آيد؟  به وجود 
به دليل  مى کنند.  پيدا  ارتباط  باهم  کره  سنگ  و  آب  کره  هواکره، 
شرايط مناسب طبيعى و اقتصادى، بيشتر جمعّيت دنيا در نواحى 
ساحلى يا در فاصلٔه اندکى از آن زندگى مى کنند. سواحل به دليل 
ايفاى نقش هاى گوناگون چون نقش ارتباطى، اقتصادى و بازرگانى 

درزندگى انسان ها اهميت زيادى دارند. 
انواع  جهان،  سواحل  پراکندگى  با  را  شما  درس،  دراين  ما 
سواحل و اشکال ناهموارى ناشى از فرسايش آنها آشنا خواهيم کرد. 

پراکندگى سواحل 
   به منطقٔه تماس بين دريا و خشکى ساحل مى گويند.اصطالح 
ساحل براى محدودٔه بين حداکثر مد و پايين ترين حد جزر به کار 

مى رود.
سواحل  مى بينيد،  که  همان طور  کنيد.  نگاه   ۱ شکل  به 
به صورت نوارى در اطراف قاره هاى جهان قرار گرفته اند. پهناى 
سواحل در نواحى مختلف يکسان نيست. در مناطقى چون شرق 
قارهٔ امريکا عرض سواحل بيشتر و در غرب اين قاره عرض سواحل 
کم است. شما نيز سواحل پهن را روى نقشه مشخص کنيد. با 
بررسى انواع سواحل مى توان دريافت که سواحل سنگى و مرتفع 

نسبت به سواحل پست و ماسه اى پهناى کمترى دارند. 

شکل ۱ــ نقشۀ پراکندگى انواع سواحل در جهان

اقيانوس آرام

سواحل پست و عريض سواحل مرتفع و 
کم عرض

اقيانوس آرام

اقيانوس اطلس

آسيا

آفريقا

آمريکاى
جنوبى

آمريکاى
شمالى 

استوا

اروپا

استراليا

اقيانوس هند

شهرهاى مهم ساحلى

قطب جنوب

درس سوم  :  ويژگی های جغرافيايی سواحل
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1ــ سواحل پست براى سکونت و فعالىت انسان مناسب ترند ىا سواحل مرتفع؟ چرا؟ 
2ــ سواحل مرتفع و سنگى چگونه به وجود آمده اند؟ براى پاسخ گوىى به اىن پرسش، از دبىر خود کمک 

بگىرىد. 

انواع سواحل
عواملى چون رسوب گذارى، فعالىت آتش فشانى، 
مرجان ها و تغىىرات سطح آب درىاها در پىداىش انواع 
تأثىر عواملى  سواحل مؤثرند. سواحل مختلف تحت 
پسروى  و  )پىشروى  درىاها  آب  سطح  تغىىرات  چون 
درىا( قرار دارند. برخى سواحل از گذشته جزء سواحل 
هموار و پست بوده اند و برخى سواحل جزء سواحل 

صخره اى اند. 
سواحل صخره اى که ناهموارى هاى آن به داخل 
آب کشىده شده به شدت تحت تأثىر امواج فرساىشى درىا 
بوده و سرانجام پس از گذشت زمان به سواحل پست و 

هموار تبدىل مى شوند. 

شکل3ــ ىک ساحل پست در استان هرمزگان

شکل 2 ــ ىک ساحل مرتفع ، استان هرمزگان

1 
یت

عال
ف
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عوامل تغيير سواحل
مى دهند.  تغيير  را  سواحل  پيوسته،  عواملى  طبيعت  در 
امواج، جزر   و   مد، جريان هاى دريايى طولى٭ و يخچال هاى طبيعى و 
بادها از آن جمله اند که به صورت فرسايش، حمل و رسوب گذارى 

در سواحل تغيير ايجاد مى کنند. 

نيست  يکسان  سواحل  همٔه  در  عوامل  اين  فعاليت  البّته 
جنس  ناهمگنى  يا  همگن  رسوبات،  و  سنگ ها  نوع  تأثير  تحت  و 
سنگ ها، ارتفاع ساحل، فعاليت هاى آتش فشانى و فعاليت انسانى 

در سواحل قرار دارد. 

۱ــ جنس سنگ چگونه بر شکل ساحل اثر مى گذارد؟ توضيح دهيد. 
کمک  خود  (از  دبير  يافته اند ؟  تغيير  عامل  کدام   تأثير  تحت  ايران،  در  درياى خزر  سواحل  شما  به نظر  ۲ــ 

بگيريد)  ت ۲
عالي
ف

شکل ۴ ــ محدودۀ تحت تأثير امواج و اشکال ناهموارى هاى ساحل رسوبى
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ناحيۀ مجاور پيش ساحلپس ساحل
ساحل

ناحيۀ دورتر از
ساحل

ساحل باالتر باشيب
۱۰معموًال در ۲۰   
خارج از دسترس امواج

ساحل پست تر باشيب 
اغلب

 (۵ پايين تر از(

محدودۀ 
شکست امواج 

ناحيۀ واقع در بين حداکثر مد و حداقل جزر
نقطۀ شکست امواج 

محدودۀ خارج از 
تأثيرامواج 

ماسه ماسه
سدهاى ماسه اى موازى ساحل

برجستگى ها و فرورفتگى ها
شن و ريگ قلوه سنگ

ساحل رسوبى 
طوفانى

مرز حداقل جزرباتالق هاى ساحلى
مرز حداکثر مدّ

سنگ بستر

دريا بارها

( تپه هاى ماسه اى )

رشته هاى ماسه اى ساحلى

امواج ماسه اى

شکل ۵    ــ اثرات امواج طولى در ساحل

نهشت سوم                   نهشت ثانويه                نهشت اوليه 
                                                                           سنگريزه

امواج به شکل زاويه دار در جهت باد غالب به ساحل بر مى خورند.

تيرک هاى چوبى

تقليل ماسه    انباشت ماسه

برگشت موج تحت تأثير 
جاذبه ، مواد را به طور مستقيم به 

پايين ساحل 
مى راند.

جهت حرکت جريان هاى دريايى 
طولى و حرکت مواد ساحلى

برای مطالعهبرای مطالعه

ج مواد را به 
اموا

 مى کند.
ساحل حمل



تأثير امواج بر فرسايش سواحل 
بادهايى که بر سطح آب اقيانوس ها و درياها مى وزند، امواج 
در زمانى که دريا  را به وجود مى آورند. نيروى امواج مخصوصاً 
طوفانى باشد، بسيار زياد است. امواج با قدرت زياد و به طور دائم با 
سواحل برخورد مى کنند و به کمک مواد موجود در آب؛ مثل ذرات 
شن و ريگ و ماسه، به مرور باعث از بين رفتن و عقب نشينى ساحل 
مى شوند. عالوه بر امواج، تأثير انحاللى آب دريا برسنگ هاى آهکى 
ساحل سبب مى شود آب، مواد آهکى را حل نموده و شکاف ها و 

درزهايى را در سنگ ها به وجود آورد. 
در نتيجه فرسايش سواحل، اشکال مختلفى از ناهموارى ها 
حفره ها  و  غارها   ، دريايى٭  سنگى  ستون هاى  دريابار٭،  چون 
به وجود مى آيند که به آنها اشکال ناهموارى ناشى از حفر مواد 

( کاوشى ) مى گويند. 
تپه هاى ماسه اى ساحلى، باتالق ها٭ و مرداب هاى ساحلى٭ 
مواد  رسوب گذارى  از  ناشى  ناهموارى  اشکال  جمله  از 
( تراکمى ) هستند. حتى رشد مرجان ها نيز يک فرايند فرسايشى 

تراکمى محسوب مى شود. 

شکل ۷     ــ يک طاق دريايى ( حفره ) در ِولز، انگلستان

شکل ۶ ــ دريابارــ چشم اندازى از فرسايش در ساحل جزيرۀ وايت ، انگلستان 

شکل ۸     ــ يک ستون سنگى دريايى در جزيرۀ هوى ، انگلستان شکل ۹ــ يک باتالق شور ساحلى
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1ــ عوامل تغىىر دهندٔه سواحل را نام ببرىد. 
2ــ پهناى سواحل سنگى.......از سواحل پست و ماسه اى است.

3ــ در مقابل هر عبارت، کلمٔه صحىح ىا غلط بنوىسىد.
الف: جزر و مد،  شکل سواحل را تغىىر مى دهد. )            ( 

ب: پىداىش جزاىر مرجانى ىک نوع فراىند حفر مواد ىا ) فرساىش کاوشى ( است. )            ( 
4  ــ در جدول زىر، مشخص کنىد که کدام اشکال ناشى از فرساىش کاوشى و کدام ناشى از فرساىش تراکمى 

هستند.

5  ــ جمله هاى سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاى سمت چپ مربوط کنىد.
1ــ تپه هاى ماسه اى ساحلى  الف: از تأثىر باد بر سطح آب اقىانوس ها و درىاها به وجود مى آىد.  

2ــ فرساىش امواج  ب: هنگام طوفان مقدار آن بسىار زىادتر است.  
3ــ سکوهاى ساحلى  پ: وسعت )عرض( سواحل در آن جا زىاد است.  

4ــ امواج  ت: عرض سواحل در آن جا کم است.  
5  ــ نىروى امواج  ث: سواحل تحت تأثىر آن قرار دارند.  

6ــ شرق اىاالت متحده  ج: امواج به مرور باعث عقب نشىنى آنها مى شوند.  
7ــ درىابار  چ: از جمله اشکال ناهموارى ناشى از حفر مواد ساحلى است.  

8  ــ غرب اىاالت متحده ح: از جمله اشکال ناهموارى ناشى از رسوب گذارى است.  
3 

یت
عال

ف

نام شکل ناهموارى                ) کاوشى ( حفر مواد          ) تراکمى ( رسوب گذارى 
1ــ تپه هاى ماسه اى ساحلى 

2ــ درىابار
3ــ ستون سنگى درىاىى 

4ــ باتالق 

بیشتر بدانیم

به کشورهاىی که هىچ گونه دسترسی به درىا ندارند کشورهای محصور در خشکی می گوىند.در حال حاضر 
43 کشور دنىا چنىن شراىطی دارند.اىن کشورها برای دسترسی به بنادر ساحلی مجبور به اتکا به همساىگان خود 
هستند.برای مثال افغانستان برای دسترسی به درىا محتاج پاکستان است.اما پاکستان از طرىق درىای عمان و 
اقىانوس هند به تمام آب های آزاد جهان راه دارد.پاکستان از درىاهای اطراف خود در شىالت و ماهىگىری استفاده 

می کند و با تمام بنادر جهان ارتباط دارد.
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تراکم  از  طبيعى  مناسب  شرايط  وجود  با  ساحلى  نواحى 
و  شهرها  ايجاد  براى  نواحى  اين  است.  برخوردار  جمعّيت  زياد 
روستاهاى متعّدد مناطق مطلوبى هستند و از پرجمعيت ترين نواحى 
کرٔه زمين به حساب مى آيند. به همين جهت، الزم است توانايى هاى 
صحيح  به طور  آنها  از  و  بشناسيم  بهتر  را  ساحلى  چشم اندازهاى 

بهره بردارى کنيم. 

توان هاى ساحل و نقش آن در زندگى انسان
وجود  به دليل  کوچک  خليج هاى  و  دلتايى٭  سواحل  در 
مواد  غذايى فراوان و عمق کم و نسبتاً آرام، گونه هاى متنوع آبزيان 
اهميت  ماهى گيرى  نظر  از  دلتايى  سواحل  لذا  مى کنند؛  زندگى 

زيادى دارند.
مناسبى  معتدل کرٔه زمين شرايط  ۱ــ  در سواحل نواحى 
براى زندگى و ايجاد شهرها و روستاها و توسعٔه برخى ورزش ها 

مانند شنا، موج سوارى و قايق رانى وجود دارد.
عامل  مناطق  به ساير  آسان  دسترسى  و  دريا  به  نزديکى  ۲ــ 

ايجاد بندرگاه ها و توسعٔه ارتباطات و بازرگانى است.
استفاده  تفريحگاه  به عنوان  سواحل  بعضى  از  مردم  ۳ــ 
سنگى  ستون هاى  سواحل،  زيباى  پديده هاى  از  يکى  مى کنند. 

دريايى اند.

َاشکال  و  متنوع  سنگ هاى  داشتن  به دليل  سواحل  ۴ــ 
ناهموارى متعدد، محيط هاى مناسبى براى انجام برخى تحقيقات 

زمين شناسى يک منطقه اند.
۵  ــ در برخى نواحى ساحلى از انرژى امواج قوى و نيروى 
جزر و مد مى توان براى توليد برق استفاده کرد. در برخى از نواحى 
ساحلى عالوه بر نفت و گاز، منابع معدنى با ارزش ديگرى نيز يافت 

مى شود (مانند ذخاير قلع در سواحل کشور مالزى). 
۶  ــ در اغلب سواحل به خصوص سواحل پست کم شيب، 
آب و هواى مناسب و آب کافى شرايط مساعدى را براى زراعت 

فراهم آورده است. 

تغيير چشم اندازهاى ساحلى
است؟  بوده  صورت  همين  به  ابتدا  از  سواحل  شکل  آيا 
ذهن  در  ساحلى  چشم انداز  يک  ديدن  با  که  است  سؤالى  اين 
انسان نقش مى بندد. در پاسخ بايد گفت که سواحل نيز مانند ساير 
گسترش  و  جمعّيت  افزايش  با  زمان،  مرور  به  زمين  کرٔه  مناطق 
شده اند.  فراوان  تغييرات  دچار  فّناورى  پيشرفت  و  آنان  نيازهاى 
همان طور که در درس سوم خوانديد، عوامل طبيعى در سواحل 
تغيير ايجاد مى کنند. در اين جا به برخى از عوامل انسانى در تغيير 

چشم اندازهاى ساحلى اشاره مى کنيم. 

۱ــ به نظر شما چه توان محيطى ديگرى را براى نواحى ساحلى مى توان ذکر کرد؟ 
۲ــ کدام يک از توان هاى محيطى نواحى ساحلى را در سواحل شمالى يا جنوبى ايران مى توان مشاهده 

کرد؟ 
۳ــ بين نوع استفاده از توان هاى محيطى سواحل کشورهاى توسعه يافته و توسعه نيافته چه تفاوت ها و 

شباهت هايى وجود دارد؟ چرا؟ 

  ۱
ت  
عالي
ف

درس چهارم  :  انسان و ساحل
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شکل ۱ــ يک سّد دريايى در سواحل انگلستان

خودکار،  طور  به  طبيعى  عوامل  مى دانيد،  که  همان طور 
را  عوامل  اين  تأثير  انسان  اما  مى کنند  عمل  همه جا  در  و  هميشه 
برابر امواج قوى  ايجاد موج شکن در  افزايش مى دهد.  کاهش يا 
عملکرد مثبت و از بين بردن گياهان و درختان ساحلى که از سرعت 

باد مى کاهند، عملکرد منفى انسان است. 

  عوامل انسانى
اکتشاف و استخراج نفت، راه سازى، ايجاد بندر و اسکله، 
ساخت موج شکن ها٭ يا سدهاى دريايى، تعميق کانال هاى کشتيرانی 
سواحل  تغييردهندٔه  انسانى  عوامل  جمله  از  بنادر  اليروبى٭  و 

به شمار مى آيند.

شکل ۲ــ سّد هاى دريايى محافظ
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فعالىت هاى انسان در سواحل
ساکنان نواحى ساحلى به روش هاى گوناگون از اىن محىط 

بهره بردارى مى کنند. 
درىا  و  داشته  تنگاتنگ  ارتباطى  درىا  با  دىرباز  از  انسان 
امروزه  است.  مى آمده  به حساب  او  درآمد  منابع  از  ىکى  همواره 
مانند  فعالىت هاىى  به  ساحلى  نواحى  ساکنان  از  زىادى  شمار  نىز 
ماهى گىرى صنعتى، ساخت و تعمىر قاىق ها و کشتى ها، بافت تورهاى 
ماهى  گىرى، بارگىرى، تخلىٔه کشتى ها، خدمات گمرکى و کار در 

پاىانه هاى بندرها مشغول اند.
تورىستى  فعالىت هاى  به  نىز  سواحل  ساکنان  از  تعدادى 
مشغول اند. از جملٔه اىن فعالىت ها مى توان مشاغلى چون هتلدارى، 
ادارٔه تورهاى تفرىحى، ادارٔه تأسىسات ورزشى و  فرهنگى اشاره 
کرد. در بىن بهره بردارى هاى مذکور استفادٔه ارتباطى از سواحل 
اهمّىت خاّصى دارد؛ زىرا ىکى از راه هاى ارتباطى مهّم در زمىنٔه 
حمل کاال در دنىا در حال حاضر راه هاى درىاىى است که در مقصد 

و مبدأ خود به سواحل ختم مى شوند.

1ــ به نظر شما بىن رشد جمعىت و تغىىر در چشم اندازهاى ساحلى چه رابطه اى وجود دارد؟ گفت و گو 
کنىد.

2ــ به نظر شما عالوه بر موارد گفته شده، چه تغىىرات دىگرى ممکن است در چشم اندازهاى ساحلى رخ 
دهد؟ آنها را نام ببرىد. 

3ــ آىا چشم اندازهاى ساحلى را نباىد تغىىر داد؟ چرا؟ دالىل خود را بىان کنىد. 

2 
یت

عال
ف

شکل 3ــ صنعت ماهى گىرى ، ژاپن

بیشتر بدانیم

سواحل در آغاز تمدن بشری به عنوان کانون و بستر تمدن ها محل مناسبی برای فعالىت های بشری بوده اند.
در حال حاضر حدود 40درصد از جمعىت جهان در محدوده 100کىلومتری درىاها زندگی می کنند.60درصد از 
شهرهای جهان که جمعىت باالی شش مىلىون نفر دارند در سواحل زندگی می کنند.بىشتر  فعالىت های تجاری بشر 
در نزدىکی سواحل و بنادر قرار دارد.اىن بنادر اسکله های بزرگ و کوچک و جمعىت فراوانی را در درون خود 
جای داده اند.امروزه سواحل محل اصلی تمرکز فعالىت های اقتصادی،تجاری ، صادرات و واردات کاالست.
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1ــ اهمىت کدام ىک از فعالىت ها و مشاغل اشاره شده در نواحى ساحلى بىشتر است؟ چرا؟ 
2ــ کدام ىک از اىن فعالىت ها در سواحل شمالى ىا جنوبى اىران وجود دارد؟ 

3ــ دربارٔه اهمىت اقتصادى و ارتباطى سواحل به کمک دبىرخود گزارشى تهّىه کنىد و در کالس ارائه 
دهىد. 

آلودگى سواحل 
آلودگى ىکى از مسائل مهّم نواحى ساحلى است و از دو 

منبع ناشى مى شود:
1ــ آلودگى ناشى از فعالىت هاى انسان در محىط درىاىى که 
اىن مواد بعدًا به نواحى ساحلى حمل مى شوند. مواد نفتى ىکى از 
آالىنده هاى ساحلى است که مقدارى از آن در حد عادى در آب 
درىاها وجود دارد ولى بخش اعظم آن به دنبال حّفارى چاه هاى نفتى 
در درىاها، شکستن لوله هاى انتقال نفت خام و تصادف کشتى هاى 
نفت کش به وجود مى آىد و در هر مورد به ورود مقادىر عظىم نفت 
خام به آب هاى ساحلى منجر مى شود. اىن مواد نفتى سرانجام در 
سواحل ته نشىن مى شوند. اىن آلودگى نفتى موجب از بىن بردن 
جانوران و گىاهان اىن محىط ها، مى شود و بر فعالىت هاى گردشگرى 

نىز تأثىر منفى مى گذارد. 
انسان   فعالىت هاى  نتىجٔه  در  که  مواد   آلوده کننده اى  2ــ 
در خشکى مجاور به وجود مى آىند مانند؛ فاضالب هاى ناشى از 

فعالىت هاى صنعتى.
به  سرانجـام  که  نفتى  آلوده کنندٔه  منابع  از  دىگر  ىکى 
مجموعه هاى  از  ناشى  مواد   نفتى  نفوذ  مى رسد،  نـواحى ساحلى 
صنعتى و پارکىنگ ها بـه درىاست. فاضالب شهرها عامل دىگـر 
نفوذ آلودگى بـه درىاست. مردم در بسىارى از کشورها زباله ها و 
فاضالب ها را در آب هاى کم عمق ساحلى تخلىه مى کنند؛ به گمان 
اىن که اىن مواد در آب رقىق مى شوند و در محىط درىا مى پوسند. 
مجتمع هاى صنعتى ساحلى مقادىر عظىمى از مواد شىمىاىى سّمى 
را به محىط هاى درىاىى وارد مى کنند که به از    بىن رفتن موجودات 
از  دىگر  ىکى  اتمى  زباله هاى  رادىواکتىو  مواد  مى شود.  منجر 

شکل  4    ــ افزاىش آلودگى کانال سوئز بر اثر تردد زىاد نفتکش ها

3 
یت

عال
ف

شکل 5 ــ آلودگى آب درىاها بر اثر تصادف وآتش سوزى کشتى هـاى نفتى
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شکل6 ــ استخراج نفت از درىا

1ــ منابع آالىنده هاى ساحلى را نام ببرىد. 
2ــ منابع آلودگى هاى نفتى در سواحل را نام ببرىد. 

3ــ به نظر شما راه مبارزه با آلودگى ها در نواحى ساحلى چىست؟ آىا باىد از فعالىت انسان در اىن نواحى 
جلوگىرى کرد ىا اىن که آلودگى ها را تحمل نمود؟ پاسخ اىن سؤال را با کمک دبىر خود به صورت گزارش در 

کالس ارائه دهىد. 

بیشتر بدانیم

گاهى، کشتى هاى نفت کش غول پىکر در امواج بزرگ درىاها گرفتار و درهم شکسته مى شوند و هزاران 
بشکه نفت خام آنها وارد آب هاى اقىانوسى مى شود.از اىن قبىل حوادث در اغلب نقاط جهان اتفاق مى افتد اما 
مهم ترىن آنها در درىاى شمال و آب هاى ساحلى شمال شرق اىاالت متحدٔه امرىکا رخ داده است؛ ىعنى در جاىى 
که تأسىسات فراوان صدور و تصفىٔه نفت خام وجود دارد. در سال هاى اخىر نشت نفت خام در سواحل شمالى 
و جنوبى آالسکا دىده شده است. نشت مقادىر عظىم نفت خام به دنبال حفارى چاه هاى نفت در درىاى شمال و 
آب هاى ساحلى ىوکاتان مکزىک در خلىج مکزىک در سال هاى اخىر اتفاق افتاد. شکستن ىک خط لولٔه بزرگ 

نفت نىز به وقوع حوادث مشابه منجر مى شود.

آالىنده هاى محىط هاى ساحلى است که توّسط نىروگاه هاى اتمى 
مستقر در سواحل و بـرخى صناىع دىگر مثل صنعت تولىد فسفات 
)که ماّدهٔ اولىٔه آن حاوى مقدارى اورانىم است( تولىد مى شود. اگر 
اىن مواد به هر دلىل به آب هاى ساحلى وارد شوند، در قسمت هاىى 
از بدن آبزىان رسوب مـى کنند. درصورتى که انسان از اىن آبزىان 

تغذىه کند، مسموم مى شود. فاضالب هاى کشاورزى نىز از دىگر 
منابع آلودگى سواحل اند؛ زىرا داراى مواد غذاىى زىادى از جمله 
فسفرند و جمع  شدن آنها در آب هاى ساحلى راکد و کم عمق پس 
به از بىن رفتن آبـزىـان و کاهش کىفىت محىط ساحلى  از مّدتى 

منجر مى شود. 

4 
یت

عال
ف

36



مدىرىت سواحل 
با تمرکز انسان در نواحى ساحلى و افزاىش نوع و مىزان 
روزبه روز  ساحلى  چشم اندازهاى  نواحى،  اىن  از  بهره بردارى 
به  همىن دلىل،  آنها منجر مى شود.  نابودى  به  تغىىر مى ىابد و گاه 
از  عاقالنه  استفادٔه  براى  مدىرىت سواحل  مسئلٔه  درحال حاضر 
محىط هاى ساحلى و جلوگىرى از نابودى توان هاى محىطى آنها 

مطرح شده است. 
از  درست  شناخت  به  حدودى  تا  سواحل  مدىرىت   
چگونگى فعالىت عوامل فرساىش مانند امواج و جرىان هاى درىاىى 

بستگى دارد. 
 راه هاىى براى پاک کردن محىط ساحلى از مواد آالىنده 
نفتی وجود دارد که اغلب آنها گران و زمان  بر هستند. لذا بهترىن راه 
براى اىن مسئله جلوگىرى از وقوع آن است. با نگهدارى صحىح 
و مراقبت از نفت کش ها و نظارت بر کار کارخانه ها مى توان از ورود 
مقدار زىادى آالىنده هاى نفتى به نواحى ساحلى جلوگىرى کرد. 

به  فاضالب  و  زباله  رىختن  از  جلوگىرى  براى  امروزه   
آب هاى ساحلى قوانىنى وضع شده و روش هاى علمى و مهمى براى 

آن به وجود آمده است. 
از  مى توان  اتمى  نىروگاه هاى  کار  کىفىت  بهبود  با   
آلودگى هاى اتمى در سواحل جلوگىرى کرد. براى مبارزه با آلودگى 
به  مذکور  مواد  ورود  باىد  فسفر،  مانند  مختلف  مواد  از  حاصل 
آب هاى ساحلى کنترل شود. به همىن منظور، باىد ترکىب و کاربرد 
کودهاى کشاورزى منظّم شود و از دفع فاضالب ها به اىن نواحى 

به طور قاطع جلوگىرى کرد. 
 نگهدارى از تپه هاى ماسه اى ساحلى )مانند سواحل هلند( 
به دلىل تأثىر آنها در کاهش تلفات مالى و جانى، هنگام وقوع طوفان  
داراى اهمّىت بسىار است. به همىن جهت کاشت چمن و درخت 
روى تپه هاى ماسه اى ساحلى و وضع قوانىن سخت براى جلوگىرى 

از چراى دام و قطع درختان اىن مناطق بسىار مهم است.

1ــ در مدىرىت سواحل چه مسائلى مطرح است؟ 
2ــ آىا مدىرىت سواحل فقط باىد به صورت اجبار و منع باشد ىا روش هاى دىگرى نىز وجود دارد؟ 

3  ــ چرا سواحل از نواحى پرجمعّىت دنىا هستند؟ 
4  ــ چرا در تاالب٭ ها موجودات زندٔه زىادى زندگى مى کنند؟ 

شکل  7 ــ احداث حفاظ در سواحل ماسه اى

5 
یت

عال
ف
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سواحل شرقى اياالت متحدۀ امريکا 

عرض نواحى ساحلى شرق اياالت متحدٔه امريکا حدود ۳۲۰ کيلومتر است که به طرف جنوب افزايش مى يابد 
و در فلوريدا به بيشترين حد خود مى رسد. چند بندر داراى پناهگاه طبيعى در اين ناحيه ديده مى شود. سواحل در 
قسمت جنوبى از ديواره هاى ماسه اى ساحلى تشکيل شده اند. در پشت آنها مرداب هاى ساحلى متعّدد با بريدگى هاى 
عميق ساحلى و تپه هاى ماسه اى ساحلى وجود دارد. اين نواحى ساحلى در مجاورت کوهپايه هاى آپاالش دچار 

شکستگى ها و پستى و بلندى زياد مى شود. 
در حال حاضر شبکٔه گسترده اى براى دسترسى به شهرهاى بندرى بزرگى چون نيويورک، فيالدلفيا  و   بالتيمور 
وجود دارد. اين سواحل محل هاى مناسبى براى استقرار پااليشگاه هاى نفت و کارخانه هاى فوالد هستند. سواحل 
شرقى اياالت متحدٔه امريکا از زمان ورود اروپاييان به قارٔه امريکا، توسط مهاجران اشغال و به مرور زمان داراى 
جمعيت زيادى شد. اکنون اين سواحل در کناراقيانوس اطلس يکى از قطب هاى مهم جمعّيت شهرى دنيا  محسوب   مى شود. 

۵   ــ دربارٔه اين جمله  توضيح دهيد: «از سواحل براى انجام تحقيقات علمى استفاده مى کنند». 
۶  ــ در مقابل هرعبارت  ، کلمٔه صحيح يا غلط بنويسيد.

الف: مواد رسوبى ريزدانه را بايد در کنار خليج هاى کوچک ساحلى تخليه کرد. (            )
ب: تپه هاى ماسه اى ساحلى مانع حفاظت از سواحل هستند. (            )

۷   ــ کدام گزينه دربارٔه تغيير چشم اندازهاى ساحلى صحيح تر است؟ 
ب: توسط عوامل انسانى تغيير مى کنند. الف: هرگز تغيير نمى کنند. 

ت: تحت تأثير عوامل طبيعى تغيير مى کنند. پ: به مرور زمان دچار تغيير مى شوند. 
۸   ــ کدام گزينه دربارٔه استفاده از محيط دريايى صحيح است؟

ب: بيشتر از پهنٔه اقيانوس ها استفاده مى شود. الف: بيشتر از جزاير استفاده مى شود. 
ت: بيشتر از سواحل استفاده مى شود. پ: بيشتر از فالت قاره استفاده مى شود. 

۹  ــ بهترين راه مبارزه با آلودگى هاى نفتى در سواحل چيست؟ 
ب : استفاده از پاک کننده ها الف: استفاده از آتش 

ت: جريمه و تنبيه  پ: جلوگيرى از وقوع آنها  
۱۰   ــ با استفاده از آموخته هاى خود در سال هاى قبل و درس هاى ۳ و ۴ اين کتاب، و به کمک دبير خود 

گزارشى دربارٔه سواحل شمالى ايران تهّيه کنيد و در کالس ارائه دهيد. 

ت ۵
عالي
ف

٣٨

مطالعۀ موردی 
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تمرکز شدىد جمعىت به دلىل بهره بردارى هاى مختلف از محىط ساحلى، تغىىرات گسترده اى را در چشم اندازهاى 
ساحلى به وجود آورده است. پىداىش شهرهاى متعّدد و شلوغ، صناىع و بنادر و اسکله ها، موج شکن ها، سدهاى درىاىى 

و کانال ها از جملٔه اىن تأثىرات و تغىىرات است. 
 سواحل شرقى داراى توان هاى محىطى مختلف در زمىنه هاى کشاورزى، ماهى گىرى، استخراج معادن، 
ارتباطات و صناىع و فعالىت هاى گردشگرى هستند. کشاورزى در اىن ناحىه مانند نواحى مرکزى اىاالت متحده امرىکا 
پررونق نىست ولى محصوالت گوناگون از جمله مرکّبات در اىالت فلورىدا تولىد مى شود. مشاغل و فعالىت هاى صنعتى 
و خدماتى و ارتباطى در اىن ناحىه بسىار گسترده است و اغلب شهرهاى آن جزو بنادر مهمّ جهان اند. شلوغ ترىن 
اىن بنادر، بندر نىوىورک است. تراکم خطوط آهن و بزرگراه ها نىز در اىن ناحىٔه ساحلى زىاد است. طبىعى است که 
صناىع و فعالىت ها باعث اىجاد آلودگى هاىى در سواحل اىن ناحىه مى شوند. فعالىت هاى جهانگردى و تفرىحى نىز 
در برخى از نقاط اىن ناحىه به دلىل شراىط مساعد آب و هواىى )مثل ساحل مىامى در فلورىدا( بسىار رواج دارد که 

مى تواند موجب آلودگى شود. 
گارد ساحلى و سازمان هاى حفظ محىط زىست از جمله دست اندرکاران مدىرىت نواحى ساحلى اىاالت متحده 
در اىن منطقه اند که به روش هاى مختلف از جمله نظارت بر عملکرد صناىع و جلوگىرى از پىداىش آلودگى ها ، اعمال 

جرىمه و پاک سازى آالىنده ها در آب هاى ساحلى عمل مى کنند. 

ناحىۀ صنعتى درىاچه هاى پنج گانه

ناحىۀ صنعتى فلورىدا

ناحىۀ صنعتى ساحل غربى

ناحىۀ صنعتى جنوب شرقى

ناحىۀ صنعتى خلىج مکزىک

شکل 8  ــ نقشۀ نواحى ساحلى در اىاالت متحدۀ آمرىکا

اقىانوس اطلس

پنسىلوانىا

وىرجىنىا

کارولىناى
شمالى

جورجىا

مکزىکفلورىدا

اقىانوس آرام

کارولىناى جنوبى

بوستون
نىوىورک

فىالدلفىا
بالتىمور

جکسون وىل
اورالندو

مىامى

سانفرانسىسکو

لس آنجلس
کالىفرنىا

خلىج مکزىک
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