ػخي ػشدث٘ش
شیَُ بْررُبرردا ری اًسراى از هحریت تحرا تراویر ٍیصگیْرای فرٌّگریت سرط تَاًاییْرای ػلوریت
تکٌَلَشیکی ٍ هذیریتی در هٌاطق هختلف جغرافیایی هتفاٍت اسا .ایي اهر فؼالیاّا ٍ پذیرذُّرای
هختلفی را شکل دادُ اسا کِ در هَارد زیادی اًطباقی برا هحریت ٍ تَاًاییْرای آى ًرذارد .افرسای
جوؼیا ٍ پیشرفا رٍزافسٍى ػلن ٍ داً ت تشذیذ بْرُ برداری از هٌابغ هحیطی را بِ دًبال داشتِ ٍ
ػذم تَجِ کافی بِ ظرفیا هٌابغ هَجب ًاپایرذاری ٍ تخریرب هٌرابغ شرذُ اسرا .هٌراطق هختلرف
جغرافیایی دارای قابلیتْا ٍ هحذٍدیتْای هتفاٍت بَدُ ٍ ضرٍرت دارد برا شرٌاخا درسرا ٍ دقیرقت
رفتار ٍ فؼالیتْای هتٌاسب با ظرفیا ّر هٌطقِ شکل گیرد.
یکی از ًَاحی هْن جغرافیایی جْاى کِ ًق حیاتی در توذى بشرری داشرتِت ًرَاحی سراحلی
اساًَ .احی ساحلی تحا تاویر ٍیصگیْای اکَلَشیکی ٍ ًَع فؼالیتْایی کِ در آى شکل گرفتِ اسات
دارای هسائل ٍ حساسیتْای اکَلَشیکی خاصی اسا .هطالؼِ ٍ شٌاخا ٍیصگیْای هحیطی بِ ػٌَاى
بستر فؼالیا اًساًی ٍ ًَع بْرُ برداری از ایي هٌاطق یکی از ضرٍرتْای هْن در هطالؼات جغرافیایی
اسا .در ّویي راستا گرٍُ جغرافیای داًشگاُ گیالى برا ّوکراری داًشرگاّْای ٍاقرغ در اسرتاًْای
ساحلی شاهل؛ داًشرگاّْای سیسرتاى ٍ بلَچسرتاىت شرْیذ چورراى اّرَازت ّرهسگراىت هازًرذراى ٍ
گلستاى اقذام بِ راُ اًذازی هجلِ تخصصی هطالؼات جغرافیایی ًَاحی ساحلی کردُ اسا .ایي هجلِ
بٌا دارد تا بِ اًتشار ًتایج هطالؼات ٍ پصٍّشْای هتخصصاى ٍ پصٍّشگراى در زهیٌِ هسائل ًرَاحی
ساحلی بپردازد .با یاری خذاًٍذ هٌاى اٍلیي شوارُ ایري هجلرِ در اسرفٌذ هراُ سرال  1931آهرادُ ٍ
هٌتشر گردیذ .جا دارد از پصٍّشگراىت اػضای ّیأت تحریریِت داٍراى ٍ ّوِ دسرا اًرذرکاراى تْیرِ
هجلِ کِ در اًتشار ٍ ارتقای سط ػلوی آىت ًق اساسی داشتِاًذ تشکر ٍیصُ بِ ػورل آیرذ .اهیرذ
اسا هحققیي ٍ صاحبًظراىت هقاالت ارزشوٌذ هرتبت با هَضَع هجلِ در ػرصِ ًَاحی سراحلی در
زهیٌِ فؼالیاّات سکًَتگاّْای شْری ٍ رٍستاییت هذیریا ًرَاحی سراحلیت گردشرگریت هطالؼرات
تطبیقی ٍ  ...را بِ هجلِ ارسال ًوَدُ ٍ بِ غٌای ػلوی هجلِ بیافسایٌذ.
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