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  چكيده
منظور ارزيابي حساسيت فيزيكي كرانه ساحلي استان هرمزگان با استفاده از روش شاخص  پژوهش كنوني به
رت صو (NOAA) 2مركز ملي مطالعات اقيانوسي و اتمسفر اياالت متحده آمريكا (ESI) 1محيطي حساسيت زيست

هاي ضروري در  محيطي از جمله روشگرفت. تعيين مناطق حساس ساحلي بر اساس شاخص حساسيت زيست
هاي  شوند. طي پژوهش حاضر اطالعات و نقشه حفاظت مناطق حساس سواحل در برابر آلودگي نفتي محسوب مي

ر و مد و انرژي امواج)، هاي اراضي، شرايط هيدروديناميكي (جز شناسي، فرم اراضي، تيپ و واحد خصوصيات زمين
ها و پوشش گياهي و همچنين اطالعات حاصله از بازديدهاي ميداني منطقه ساحلي استان هرمزگان  توپوگرافي، تاالب

و با كمك ابزار جانبي طرح تعيين اولويت  NOAAهاي ارايه شده توسط  تهيه گرديد. همچنين با توجه به مدل
، ارزيابي حساسيت فيزيكي سواحل انجام شد. نتايج (GIS)عات مكاني ي اطال ) در محيط سامانهHPPزيستگاه (

كيلومتر از سواحل استان  1040طول  طبقه فرعي در 24طبقه اصلي و  10حاصل از پژوهش كنوني نشان داد كه 
قه مانگروها بيشترين وسعت پهنه منط و بوته و داراي %13/28با  D 10وجود دارد. در بين طبقات تفكيك شده، طبقه 

طبقه  و %7/9اي دانه ريز تا متوسط با  با جنس سواحل ماسه A3ساحلي را به خود اختصاص داده است. سپس طبقه 
A1  اي در معرض امواج بيشترين غالبيت را در طبقات تفكيك شده نشان دادند. با با پوشش سواحل صخره  26/8با

سواحل استان هرمزگان در صورت وقوع بحران و توان چنين گفت كه  توجه به نتايج حاصل از پژوهش كنوني مي
 آلودگي نفتي، حساسيت بااليي داشته و به مديريت بهينه سواحل در اين استان نياز است.

ي ساحلي  ، منطقه(GIS)اطالعات مكاني ي، حساسيت فيزيكي، سامانه(ESI)محيطي: شاخص حساسيت زيستكلمات كليدي
  استان هرمزگان.

    
——— 
1 Environmental Sensitivity Index 
2 National Oceanic Atmospheric Administration 
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  مقدمه. 1

 و تنگاتنگ متقابل اثرات دليل به دريايي - ساحلي زيست طمحي

 كره كاركرد زيست در داخلي هاي آب و ها خشكي اتمسفر، با آن

 و زنده ترين منابع عمده از هايي انبار و است محوري نقش داراي
و  اجتماعي حيات در يك هر كه شود محسوب مي زنده غير

 دارند. اگرچه ترديدي قابل غير و آشكار  اثرات كشورها اقتصادي

خود  به را زمين كره سطح  %10 از بيش دريايي- گستره ساحلي
از  %30 حداقل مستقيم طور به حال اين با دهد، نمي اختصاص
 ;Danehkar, 2002دارد ( عهده به را اقيانوسي عظيم توليدات

Nouri et al., 2007 Edgren, 1993;(.  مناطق حفاظت شده
يسه با مناطق حفاظت شده خشكي با دريايي در مقا - ساحلي

شكنندگي و غناي زيستي بيشتري  كه از حساسيت، وجود اين
حفاظت و مديريت دارند و امروزه، قدمت زيادي ن ،برخوردارند

(دانه كار و  هاي زيادي است دليل اين غفلت داراي نارسايي آنها به
 دريايي-احداث مناطق حفاظت شده ساحلي .)1382مجنونيان، 

دليل برخورداري  بهكشور  هاي ملي دريايي در جنوب ژه پاركوي هب
 هاي مرجاني، سنگ هاي عمده تنوع زيستي نظير آب از كانون
ها نه تنها امري ضروري  ها، خورها و خليج مصب مانگروها،

بلكه از نظر سياسي و كسب اعتبار جهاني نيز براي كشور  ،است
هاي متداول  مله روشاز ج). 1377 دانه كار،( اهميتي حياتي دارد

پذير و  هاي حساس و آسيب و آزمون شده در شناسايي زيستگاه
شاخص انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلي دريايي، استفاده از 

. (Zaker et al., 2009)است  (ESI)ي محيط زيست حساسيت
 دريايي - ساحلي زيست محيط از استفاده ي گستردگي دامنه امروزه

 از كاربر مختلف واحدهاي بين موجود هاي نتيجه، چالش در و

 منابع، داشتن اختيار در براي رقابت حيطه سه ساحلي در ناحيه

 به منجر ها، اولويت و بيوفيزيكي منابع از وري بهره در تضاد

است  گرديده آن طبيعي هاي زيستگاه و چهره سواحل دگرگوني
  ).1386شادي،  ؛1379  (دانه كار،
 هاي آب درسواحل توانند مي كه دريايي - ساحلي حساس مناطق

 و و اقتصادي انحصاري ي منطقه سرزميني، هاي آب داخلي،

 واجد كه نواحي هستند گردند، انتخاب و شناسايي آزاد، هاي آب

 اين و بوده به دريا وابسته يا و دريايي - ساحلي حساس منابع

 وجود غناي جانداران، زيستي، تنوع ي واسطه به حساسيت

 شدن واقع و كمياب، پذير آسيب خطر، معرض در هاي گونه

 حساسيت شناختي، تحمل بوم ي آستانه در حياتي اجتماعات

 شده آزمون و متداول اي شيوه كيفي و كمي هاي معيار از استفاده
 مناطق انتخاب و پذير آسيب و حساس هاي زيستگاه شناسايي در

 ملي مركز معيار به توان مي ميان اين در است، حفاظت تحت
 NOAA(1( آمريكا متحده اياالت اتمسفر و اقيانوسي مطالعات

 كرد اشاره ساحلي مناطق زيستي محيط حساسيت تعيين براي

)Enemark, 2005 .(  
 توسط ESI(2( يمحيط زيست راهنماي شاخص حساسيت

كه  آمريكا متحده اياالت اتمسفر و اقيانوسي مطالعات ملي مركز
احلي و دريايي سي ها محيط زيست يول حفاظت و احياومس

تهيه  استآسيب ديده از نشت مواد نفتي و انتشار مواد خطرناك 
كارگيري  لزوم به .)1384پور و همكاران، (شريفي شده است

ها و خصوصيات ساحل در  هاي اطالعاتي مختلف از ويژگي اليه
ي اطالعات  كارگيري از سامانه بندي ارائه شده اهميت به طبقه

نمايد (داور و همكاران،  العات مشخص ميمكاني را در اين مط
توان در ارائه ابزارهاي مختلف در اين  ). اين اهميت را مي1389

گيري در مطالعات  سامانه با توجه به نياز به ابزارهاي تصميم
ترين ابزارهاي ارايه شده در  مختلف احساس نمود. ازجمله مهم

طراح  تعيين مناطق حساس در سامانه اطالعات مكاني، ابزار
  است. (HPP)3اولويت دهي زيستگاه 

در پژوهش كنوني به ارزيابي حساسيت فيزيكي كرانه ساحلي  
استان هرمزگان با استفاده از روش شاخص حساسيت زيست 

مركز ملي مطالعات اقيانوسي و جوي اياالت  (ESI)محيطي 
كار و مجنونيان، پرداخته شده است (دانه (NOAA) متحده آمريكا

  ).1386كار، پور و دانهيفيشر ؛1382

 . مواد و روش كار2

 ي مورد مطالعهمنطقه. 2-1

 استان ساحلي خط كيلومتر 1040 شامل مطالعه مورد محدوده
 درياي با تماس در ايران جنوبي هاي استان از يكي ،هرمزگان

 به توجه با اشاره مورد ي محدوده. است فارس خليج و عمان
 كه كشور ساحلي مناطق يكپارچه مديريت طرح هاي يافته آخرين

 تعيين است، رسيده نيز كشور سواحل ساماندهي سند تاييد به

——— 
1 National Oceanic and Atmospheric Administration 
2 Environmental Sensitivity Index Guidelines 
3 Habitat Priority Planner 
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 كه ساحلي ي منطقه حدود به توجه با ساحلي امتداد. است گرديده
 كه است خشكي بخش در1 ساحلي ي كرانه پس مرز با منطبق

 براساس و درخشكي دريا آب پيشروي ميزان بيشترين براساس
 مجاور خشكي از بخش آن خط اين. گردد مي ينتعي آب داغ خط
 تاثير تحت ،دريا امواج برخورد و طوفاني شرايط در كه است دريا

 هاي بخش دربرگيرنده بنابراين گيرد؛ مي قرار دريا آب مستقيم
 وپوشش ها ماسه تل استقرار محل و است كرانه ي نيافته تحكيم
 در و 59° 17' الي 52° 44' شمالي طول در محدوده. است گياهي
است (تصوير  شده واقع 25° 21' تا 27° 20' جغرافيايي عرض

 و سيستان استان در كرتي خور با مجاور محدوده شرقي حد. )1
 استان در نايبند ملي پارك با مجاور آن غربي حد و بلوچستان

  .است بوشهر

  
  مورد مطالعه ي منطقه :1تصوير 

  انجام تحقيق . روش2-2

هاي مورد نياز و شناسايي مناطق حساس  . تهيه اليه1- 2-2
 جوي و اقيانوسي مطالعات ملي محيطي به روش مركز زيست
  NOAAآمريكا  متحده اياالت

 از استفاده با نقشه روي بر مطالعه مورد ي منطقه تعيين از پس
 هاي اليه) ESI( محيطي يستز حساسيت سازي نقشه راهنماي

 تعيين لعملدستورا ويرايش سومين اساس بر نياز مورد
 مركز سوي از شده منتشر)  ESI( محيطي زيست هاي حساسيت

) NOAA( آمريكا متحده اياالت جوي و اقيانوسي مطالعات ملي
 حساسيت نهايي ي اليه تهيه تهيه گرديدند. براي 2002 سال در

 بندي طبقه اصلي ي اليه سه توليد به نياز  (ESI)محيطي زيست
 انسان استفاده مورد منابع و اختيشن زيست منابع ساحلي، ي كرانه
  .است

——— 
1 Backshore 

 بندي طبقه اين سازي نقشه و ساحلي ي كرانه بندي طبقه جهت
بندي،  دانه( ساحل بستر نوع و فرم ساحلي، ي كرانه شيب اساس بر

 ،)آمد و رفت قابليت و دفن يا و پذيري نفوذ جايي، هجاب قابليت
 زير هاي اليه از ،سواحل به موثر مد و جزر و امواج انرژي ميزان

  : استفاده شد
-شناسي خاك رقومي ي اليه -شناسي زمين رقومي ي اليه -
 ي اليه -ساحلي ژئومورفولوژي و اراضي فرم رقومي ي اليه

   اراضي كاربري رقومي
 ي اليه -ارتفاعي رقومي ي اليه -هيدروگرافي رقومي ي اليه -

  يا ماهواره تصاوير -ها زيستگاه شده و حفاظت مناطق رقومي
 ي كرانه بندي طبقه ي اليه شده، فهرست هاي اليه تهيه از پس
 مطالعات ملي مركز دستورالعمل جدول بندي طبقه اساس بر ساحلي
  .)2و  1آمريكا تهيه گرديد (جداول  متحده اياالت جوي و اقيانوسي
 استفاده مورد منابع ي اليه و شناختي زيست منابع هاي اليه
 منابع از شده استخراج و موجود اطالعات اساس بر نيز انسان

 مطالعات ملي مركز شده ارايه راهنماي براساس و تهيه مختلف
 هاي بانك تدوين جهت آمريكا متحده اياالت جوي و اقيانوسي
 سه سرانجام .شدند سازي نقشه نهايت در و گذاري كد اطالعاتي

 و شده نهي برهم Arc GIS9.3برنامه  محيط در شده تهيه اليه
 استان سواحل) ESI( محيطي زيست حساسيت نهايي ي اليه

 ابزار از حساس مناطق بندي رتبه جهت .گرديد تهيه هرمزگان
HPP و اقيانوسي مطالعات ملي مركز سازمان توسط شده ارايه 
  .شد استفاده آمريكا متحده اياالت جوي

  HPP. استفاده از ابزار 2- 2-2

 با مدل تدااب ابزار اين از استفاده با پژوهش حاضر  در
Classify Habitat ي اليه اراضي، پوشش رستري اليه همراه به 

 منظور اين براي .شد تهيه ساحلي ي كرانه بندي طبقه مقدماتي
 و سپس شده تعريف ابزار اين در بررسي مورد ي محدوده
 NOAA كدهاي براساس مدل در شده ارايه ي اليه تقسيمات

 وارد و Habitat Analysis مدل از استفاده با. گرديد بندي رتبه
 ژئومورفولوژي، اراضي، كاربري لندفرم، هاي اليه كردن
 ي اليه ،مدل اين محدوده در موجود هاي زيستگاه و شناسي زمين
 جزييات از گزارشي همراه به ساحلي ي كرانه بندي طبقه نهايي

 Explore Data مدل از سرانجام .شد تهيه آنها مكاني موقعيت
  .شد استفاده شده توليد هاي دهدا تحليل براي
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  براي كرانه هاي ساحلي ESIبندي  طبقه :1 دولج
 ESI  مصبي  اي درياچه  اي رودخانه

NO. 
 معرضدرايهاي صخرهكرانه
  امواج

 معرض در اي صخره سواحل
  امواج

معرضدرايصخرهسواحل
 1A  امواج

ساختانسانساختارهاي
  امواج معرض در مستحكم،

 ساخت نانسا ساختارهاي
  امواج معرض در مستحكم،

ساختانسانساختارهاي
  1B  امواج معرض در مستحكم،

باهايصخرههايپرتگاه
 معرض در سنگالخي، ي دامنه
  امواج

 با هاي صخره هاي پرتگاه
 در سنگالخي، ي دامنه

  امواج معرض

باهايصخرههايپرتگاه
 معرض در سنگالخي، ي دامنه
  امواج

1C  

ايخرهصعمقكممناطق
 هاي زدگي بيرون همراه به

  بستر سنگ

 بستر سنگ با سواحلي
  ماليم شيب داراي

سنگشدهبريدهسكوهاي
 معرض در رسي، يا بستر، گلي

  امواج
2A 

وامواجمعرضدرهايديواره  -  -
 2B  رسي تند بسيار هاي شيب

تاريزدانهايماسهسواحل  -  -
 3A  متوسط

 حالدرايرودخانههايكرانه
 در امواج معرض در و فرسايش
  نشده سفت رسوبات

 فرسايش حال در هاي ديواره
  نشده سفت رسوبات در

 تند خيلي هاي شيب و ها ديواره
  3B  اي ماسه

 3C پرتگاه هاي توندرا  - -
هاي شني و سواحلبندآب

  4  درشت سواحل شني دانه  سواحل شني  اي با شيب ماليم رودخانه
وشني-ايماسههايآببند

 شيب با اي رودخانه سواحل
  ماليم

  5  شني -اي ماسه سواحل  شني -اي ماسه سواحل

سواحلوشنيهايآببند
سواحل،سواحل شني  شني سواحل  ماليم شيب با اي رودخانه

  6A  )ريزدانه و قلوه سنگشني(

سنگيتختهشنيسواحل  هاي بزرگ سنگ تخته  هاي بزرگ سنگ تخته
  6B  )سنگ تخته و سنگ(

 6C هاي بزرگسنگتخته  - -

 در مدي و جزر هاي پهنه  -
  امواج معرض

درمديوجزرهايپهنه
  7  امواج معرض

 سنگ پناه در هاي ديواره  -
  رسي، يا گلي بستر،

بستر،سنگپناهدرهايديواره
 سواحل رسي، يا گلي

  )ناپذير نفوذ(پناه  در اي صخره
8A  

 ساخت انسان ساختارهاي
  پناه در مستحكم

 ساخت انسان تارهايساخ
  پناه در مستحكم

ساختانسانساختارهاي
 سواحل پناه، در مستحكم
  )پذير نفوذ(پناه  در اي صخره

8B  

 8C پناهدرهايسنگتخته  پناه در هاي سنگ تخته پناهدرهايسنگتخته
 8E دارخطوط ساحلي تورب  - -

دارايپرشيبهايپرتگاه
 8F  -  -  گياهي پوشش

 - همواره گليهاي  زمين  -
  شني

هاي همواره تحت تاثيرزمين
  9A  مد جزر و

ايرودخانهپستهايكرانه
  گياهي پوشش داراي

 داراي پست هاي كرانه
  گياهي پوشش

پوششدارايپستهايكرانه
  9B  گياهي

ازبيشمديوجزرهايپهنه  -  -
  9C  شور حد

 10A شورلبتاشورآبهايمرداب  - -
 10B شيرينآبهايمرداب  شيرين آب هاي مرداب ينشيرآبهايمرداب
 10C هاباتالق  ها باتالق هاباتالق
 و بوتهدارايساحليهايتاالب
  خاشاك و خار

 داراي ساحلي هاي تاالب
  خاشاك و خار و بوته

بوتهدارايساحليهايتاالب
  10D  مانگروها خاشاك، و خار و

تولدارهاي پست زير آب رفته  -  -
  10E  ه)(غرق شد

  هاي تاالبي انواع محيط زيست :2 جدول
  تاالبي ** ).ESI NO(شماره طبقه

10 B هاي آب شيرينمرداب 
10C هاباتالق 
10D بوته و خار و خاشاكهاي ساحلي دارايتاالب 

 دور از امواج *
 اند. ) تعيين شدهNWI(ن المللي هاي بي بندي زيستگاه دفتر تاالب  ي طبقه محيط زيست تاالبي بر مبناي سامانه ESIكد  **
 )NOAA (2009)سايت اينترنتي ماخذ:(

  نتايج. 3

 هرمزگان استان سواحل ساحلي كرانه . طبقات3-1

 هاي نقشه از شده استخراج نتايج و پايه هاي نقشه تهيه از پس
 و اراضي تيپ اراضي، فرم و ژئومورفولوژي شناسي، زمين

 ديناميكي، هيدرو شرايط اراضي، كاربري اراضي، واحدهاي
 همچنين و گياهي پوشش و ها تاالب ساحلي، ي منطقه توپوگرافي

 نقشه ،مطالعه مورد ي منطقه ميداني بازديد از حاصل نتايج
 GIS محيط در HPP ابزار از استفاده با ساحلي ي كرانه بندي طبقه
 شد. نهي هممربوط بر يها ي اليه ،ابزار اين كمك به .گرديد تهيه

 تهيه اراضي فرم از كه پايه رستري ي نقشه يك از تفادهاس با سپس
 گذاري كد ، فرايندESI سازي نقشه كدهاي از استفاده با و بود شده
 اي ماهواره تصاوير كمك به شده تهيه ي اليه درنهايت و شد انجام
IRS در شناسايي مناطق حساس . گرديد تصحيح 2006 سال

بندي  بق طبقه، مطاNOAAساحلي استان هرمزگان به روش 
سازي شاخص حساسيت  ، راهنماي نقشهساحلي ي فيزيكي كرانه

ساس اطالعات استخراج شده از ، بر ا(ESI) محيطي زيست
هاي اطالعاتي مختلف نقشه حساسيت فيزيكي  نهي اليه برهم

 ي سواحل تهيه گرديد. بر اساس اطالعات استخراج شده از اليه
هاي  طبقات فرعي گروه همراه يري سواحل بهپذ ، حساسيتنهايي

طبقه مجزا تفكيك گرديد.  24ساحلي به  ي گانه اصلي، كرانه 10
ها را در همراه طول و درصد پراكنش آن تعداد طبقات به 1نمودار 
  دهد. ي مورد بررسي نمايش مي محدوده

  
  طبقات كرانه ساحلي در استان هرمزگان(%) فراواني  :1 مودارن
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ساحلي را  ي بندي كرانه ره طبقهمزبور شما هاي همچنين نقشه
احل غربي استان در در سواحل شرقي، سواحل مركزي و سو

د. با توجه به اطالعات مندرج در اين نده هرمزگان نمايش مي
 13/28كيلومتر و نسبت  87/319با گستردگي  D10جدول طبقه 

را به خود اختصاص داده  صد از طول ساحلي بيشترين فراوانيدر
هاي  تاالب ي ها در برگيرنده جدول شاخص در اين طبقه است.

اين  .و خار و خاشاك و مانگروها استساحلي داراي بوته 
 هاي خمير و جاسك و توان در محدوده شهرستان فراواني را مي

  هاي حرا در استان مشاهده نمود. در محل پراكنش جنگل

  

  
  گانبندي مناطق حساس زيست محيطي سواحل استان هرمز : طبقه1نقشه 

درصد از پوشش را  7/9كيلومتر  13/110با طول  3Aطبقه 
 D10شامل شده است كه در سواحل شرقي و مركزي بعد از طبقه 

از  جنس سواحل ،در اين طبقه .فراواني را شامل استبيشترين 
عموما منظم و  رسوبات  اي دانه ريز تا متوسط بوده و نوع ماسه

حل است كه در سوا. اين در حالي فشرده شده و سخت هستند
بندرلنگه نقش هاي پارسيان،  غربي استان در محدوده شهرستان

اي در معرض  را دارا است كه سواحل صخره  1Aغالب با طبقه
ساحلي  ي در اين طبقه عموما كرانه .واج را شامل استام
قرار  معرض منظم امواج با انرژي زياد يا جريانات جزر ومديدر

و فاقد سنگ يا سيمان)  (معموالً ناپذير نفوذ آن نيز بسترو  دارند
. در كل سواحل استان سطحي است زيرپتانسيل براي نفوذ 

كيلومتر و نسبت  87/93 با ميزان گستردگي  1Aهرمزگان نيز طبقه
ي طبقات حساسيت درصد رده سوم را در جدول فراوان 26/8

  .پذير دارا است

  گيري بحث و نتيجه. 4

 آزمون و متداول اي شيوه ،كيفي و كمي هاي معيار از استفاده
 انتخاب و پذير آسيب و حساس هاي زيستگاه شناسايي در شده

توان به  است كه از اين جمله معيارها مي حفاظت تحت مناطق
مناطق ساحلي  محيطي ووا براي تعيين حساسيت زيستمعيارهاي ن

 ي ). در پژوهش كنوني پس از مطالعه1383 اشاره نمود (دانه كار،
گرفته بر روي خصوصيات فيزيكي و هيدروديناميكي  صورت

ساحلي براساس كدهاي  ي منطقه ساحلي استان هرمزگان كرانه
طبقه  24نوآا به  (ESI)ارايه شده در شاخص حساسيت پذيري 

فرعي تفكيك گرديد. براساس نتايج استخراج شده از اين بررسي 
، D10 قهدرصد از منطقه ساحلي استان هرمزگان در طب 28بيش از 

اي با ميزان حساسيت پذيري باال قرار گرفت كه پراكندگي طبقه
اين مناطق بيشتردر محدوده شرقي و مركز استان از جمله 

هاي جاسك، ميناب، بندرعباس و بندر خمير واقع شهرستان
اي از  درجه ،حساسيت محيطيگرديده است. از آنجايي كه 

منفي ناشي از پذيري يا سهولت تحمل آسيب يا اثرات  آسيب
 محيطي است در واحدهاي زيست اي هاي توسعه اجراي طرح

مناطق ضرورت  حساسيت باالي اين شكنندگي و ،)1375، (اونق
هاي  و طرح ها ريزي ها و برنامه گذاري توجه ويژه را در سياست

دليل  همچنين بهنمايد.  مشخص مي در اين مناطق را اي توسعه
در هنگام بروز خطرات انتشار  اين مناطق پذيري پتانسيل آسيب

، اهتمام بيشتري در جهت تدوين هاي شيميايي ساير آالينده نفت و
 ن در اين مناطق مورد نياز است،راهكارهاي الزم درمديريت بحرا
كمترين ميزان آسيب را در اين  ،تا در صورت بروز هرگونه سانحه

سواحل  ي حساسيت غالبيت طبقه مناطق حساس داشته باشيم.
هاي پارسيان و گاوبندي در  در محدوده شهرستانبي استان و غر

اي در  ي سواحل صخره كننده كه مشخص A1طبقه حساسيت 
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 اي در معرض سواحل صخرهگيري  قرار. معرض امواج است
د ني نمايدار برخورد م يبهاي ش كه به صخره ييها موج بازگشت

از  دور اي جا شده و در منطقه هجاب ها يتا آلودگ گردد يم سبب
روي سطح  يماندهباق يهرگونه آلودگ ينهمچن يرند.ساحل قرار گ

اين ويژگي، اين سواحل را نيز  با .گردد يم سرعت پاك صخره به
اطق ويژه استقرار برخي از توان در جهت شناسايي من مي

توسعه اص معرفي نمود تا در جهت مديريت هاي خ كاربري
در جهت نگهداري لي ساح ي سواحل براساس توان فيزيكي كرانه

  گيري گردد. ها تصميم آالينده
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