
  ٧٥ - ٦٣ ه، صفح١٣٩٦، ٢، شماره ١١مجله ژئوفيزيك ايران، جلد 
 

  
  
  
  

  هاي تجربي بندي سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش طبقه
  

  ٣پور و آزاده ولي ٢وحيد چگيني ،*١علي مريم شيعه
  

  ، ايرانمشهد، شركت اقليمي كاسپين ،دكتري فيزيك دريا١
  ، تهران، ايرانو علوم جوي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي، استاديار ٢

  ، ايرانجويبارواحد جويبار، دانشگاه آزاد اسالمي،  ،ييفنون درياگروه علوم ، استاديار ٣
   

  )١١/١١/٩٥: ، تاريخ پذيرش١٦/٠٩/٩٤: تاريخ دريافت(
  
  

  چكيده
. است كشندثر براي بررسي نحوه واكنش سواحل در مقابل عوامل هيدروديناميكي مانند امواج و ؤهاي م بندي سواحل يكي از روش طبقه

استان . دكرر مديريت جامع مناطق ساحلي و به خصوص در تهيه برنامه مديريت خط ساحلي استفاده توان د به عالوه از اين روش مي
هاي مهم كشور در مجاورت خليج فارس و درياي عمان است كه با توجه به پيشرفت قابل توجه صنعتي استان،  هرمزگان يكي از استان

  .اي برخوردار است بندي سواحل آن از اهميت ويژه طبقه
هاي خط ساحلي و حالت ساحل در ناحيه  هاي آزمايشگاهي و محاسبات، واكنش هاي ميداني، روش ن تحقيق، با استفاده از دادهدر اي

دهد كه در سه ايستگاه اين منطقه كه در بخش مركزي محدوده  نتايج اين تحقيق نشان مي. است شدهغربي استان هرمزگان، بررسي 
ناشي ازجزر و در دو ايستگاه مجاور اين سه ايستگاه، حالت ساحل به صورت پادگانه  استفراپراكنا حالت ساحل به صورت  ،گيرند قرار مي

  .سواحل ناشي از آب متالطم بوده است/اي ناشي از جزر ساحل از نوع سد ماسه ،ترين ايستگاه منطقه همچنين در شرقي. است
  

بندي سواحل، عوامل  اي ناشي از جزر، طبقه نه ناشي ازجزر، سد ماسهاستان هرمزگان، ساحل فراپراكنا، ساحل پادگا: هاي كليديواژه
  هيدروديناميكي
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  مقدمه     ١
سواحل هر كشور از نظر اقتصادي، اجتماعي، سياسي و 
حتي نظامي اهميت خاصي دارند، زيرا از يك سو حدود 

ها و درياها تشكيل  درصد سطح زمين را اقيانوس ٧٥
سيسات زيربنايي در أبسياري از تاند و از سوي ديگر،  داده

در ). ١٣٨٣كرمي خانيكي، ( مناطق ساحلي قرار دارند
 هاي اغلب مناطق ساحلي جهان، سواحل به صورت نهشت

ر ها ب جريان رسوبي است كه ناشي از تأثيرات امواج و
و  شدههوا و خشكي ايجاد ها بوده و در مرز بين آب،  آن

). ١٩٩٧ترنهايل، ( كنند مناطق پشت ساحل را محافظت مي
به  ،عمراني هر كشور هاي استفاده از ساحل براي پروژه

بنابراين  رايندهاي مؤثر در آن ناحيه بستگي دارد؛ف
بندي سواحل از اين ديدگاه نقش مهمي در تعيين  طبقه

به طور . وسازي دريايي خواهد داشت هاي ساخت مكان
 بندي سواحل بر اساس چهار معيار هاي طبقه كلي، روش

. بشري است و شناسي، هيدروديناميكي، اقليمي مهم زمين
فريدمن، ( شناسي، اندازه ذرات رسوبي بر اساس معيار زمين

بندي  ها در توصيف و طبقه و تركيبات آن )١٩٦١
هاي ساحلي رسوبي داراي اهميت زيادي است كه  محيط

بندي سه نوع غالب سواحل رسوبي  بر اساس اين نوع طبقه
دني سيليكاتي، كربناتي و تبخيري مشخص با تركيبات مع

هاي ساحلي، وجود تركيبات  بندي محيط در طبقه. اند شده
 ريزفسيلي در رسوبات نيز مورد توجه قرار گرفته است

 .)٢٠٠٢؛ لدوك و همكاران، ١٩٩٩هيپنستيل و مارتين، (
 أتواند با توجه به منش تر سواحل مي بندي دقيق همچنين طبقه

ر گرفتن اندازه ذرات رسوبي و آناليز رسوبي و با در نظ
-آلكانتارا( گيرد محتواهاي ريزفسيلي و معدني صورت 

بندي  از طرف ديگر طبقه. )٢٠١٠كاريو و همكاران، 
انواع رسوب با استفاده از  نبودسواحل بر اساس وجود يا 

-آلكانتارا( هاي معدني  ها و ويژگي تركيب اندازه دانه
انند آناليز ضخامت رسوبات هم )٢٠٠١كاريو و آلونزو، 

فونتان بوزاس و همكاران، ( بااهميت است ،شده نشين ته

در  در اين زمينه اي مطالعهشالميستر و جنينگز در ). ٢٠١٣
 است، براساس سواحل شني صورت گرفتهكه  ٢٠٠٢سال 

ها اين  آن.اند دهكربندي  به سه دسته تقسيم را سواحل شني
براي  ،هاي مورفوديناميكي بندي را بر اساس مشخصه تقسيم

در اين مطالعه . اند سواحل نيوزيلند پيشنهاد كرده
توان از نظر رسوب به سه دسته  درياكنارها را مي

سواحل با شن خالص كه داراي شيب  .١: بندي كرد تقسيم
از شن و  مخلوطسواحل  .٢هستند،  ٢٤/٠تا  ٠٨/٠زياد بين 

 .٣هستند،  ١٣/٠ تا ٠٤/٠ماسه كه داراي شيب متوسط بين 
 ٠١٤/٠تا  ٠٥/٠سواحل شني مخلوط كه داراي شيبي بين 

  . هستند
با در نظر گرفتن نقش عوامل بشري در ساحل، سواحل 

طور  سواحلي كه به: بندي كرد توان به سه نوع طبقه را مي
اند، سواحل ميانه يا روستايي و  مستقيم اصالح شده غير

همكاران، كاريو و -آلكانتارا( سواحل پيشرفته بشري
بندي بر اساس عوامل هيدروديناميكي، يكي  طبقه. )٢٠١٤

هاي مؤثر براي بررسي نحوه واكنش ساحل در  از روش
مقابل عواملي همچون امواج و كشند است؛ اين نوع 

شناسان و  بندي ساحل اخيراً مورد توجه اقيانوس طبقه
فعاليت در اين زمينه در . مهندسان سواحل قرارگرفته است

از كشور از سه دهه پيش شروع شده است، اما خارج 
بندي سواحل در داخل كشور از نظر  مطالعه و بررسي طبقه

اي جديد  نوعي مطالعه اثر امواج و كشند روي ساحل به
از مطالعات بااهميتي كه در اين زمينه . شود محسوب مي

بر  ١٩٨٤صورت گرفته، مطالعات رايت و شرت در سال 
اين . است) Wave dominated(روي سواحل موج چيره 

 مطالعات براي سواحلي است كه طبق رابطه هانسن
b

TRTR RTR H   و محدوده كشنديHb  ارتفاع
بوده و شرايط  > RTR ٣داراي مقدار -شكست موج است

مسلينك و شرت در سال . سواحل موج چيره را دارا هستند
 )Wave-Tide(كشند  –براي سواحل موج  ١٩٩٣
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)١٥<RTR< هاي كشند و با توجه   با استفاده از ويژگي، )٣
اي كه روي مورفوديناميك  هاي گسترده به تحقيق

درياكنارهاي خردكشندي صورت گرفته است، چنين بيان 
هاي خاصي از درياكنارهاي طبيعي بر  كردند كه گروه

متوسط ارتفاع شكست، دوره تناوب : اساس چهار پارامتر
هاي رسوب قسمت باالي  مشخصه ميانگين موج شكنا،

وجه درياكنار و متوسط محدوده مهكشند وجود دارند كه 
محدوده : توان در قالب دو پارامتر بدون بعد ها را مي آن

 و سرعت سقوط بدون بعد RTR كشندي نسبي
)b sH W T ( كه sW  سرعت سقوط ميانگين رسوب
براساس اين دو . موج است، خالصه كرد پريود T و

، مسلينك و شرت و؛ ١٩٨٤و شرت،  رايت(بندي  طبقه
با استفاده از پارامتر سرعت بدون بعد، حالت ساحل ) ١٩٩٣

شود كه دريا كنار بازتابان  چنين توضيح داده مي
)Reflective( )١ < Ω (در جايي وجود دارد كه شكست

انعكاس انرژي موج در  دهد و سهم زيادي لغزان رخ مي
 < ٥( )Dissipative(سواحل پراكنا . در وجه ساحل دارد

Ω (شكستي از نوع  در جايي وجود دارند كه انرژي موج
آشفته است و اين انرژي در طول يك ساحل پهن كه 

 ميانه سواحلشيب ماليمي دارد، از بين خواهد رفت و 
)Intermediate (نيز، داراي Ω  تشخيص ٥ تا ١برابر با 

، ١در شكل . )١٩٩٣مسلينك و شرت، (اند  داده شده
كشند نشان  - هاي مختلف سواحل موج چيره و موج حالت

هاي  حالت) ١٩٩٥(مسلينك و هگ . داده شده است
كشند را كه قبالً توسط –مورفوديناميك سواحل موج

تر كردند؛ با توجه به  مسلينك و شرت ارائه شده بود، كامل
ت اين نوع سواحل مشخص خصوصيا ١و جدول  ٢شكل 

، فينكل انواع ٢٠٠٤اي ديگر در سال  در مطالعه. شده است
بندي ساحل را بررسي كرده است؛ او براي  مختلف طبقه

نتايج . بندي كرد فلوريدا را طبقه اين منظور سواحل شرقي
  

سرعت سقوط رسوبات در حالت مد و ميانگين محدوده كشندي هاي مختلف درياكنار بر اساس مدل ارتفاع شكست موج و دوره تناوب موج و  حالت .١شكل   
  .)١٩٩٣مسلينك و شرت، (
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اي ناشي از  رخدادهاي نسبي ناحيه يورشي، شكست و ناحيه كم ژرفاي فرآيندهاي امواج كه در يك دوره كشندي براي پادگانه ناشي از جزر، سد ماسه .٢شكل   
  .)١٩٩٥مسلينك و هگ، (دهد  اي فراپراكنا روي ميدرياكنار ناشي از آب متالطم و درياكناره/ جزر 

  
اين ناحيه داراي سدهاي رسوبي  نشان داد سواحل ميانه در

هاي هاللي و  كه توسط كومهمنفرد يا دوگانه هستند 
و همكاران  اسكات .جريانات بازگشتي توسعه يافتند

سواحل جنوب غربي انگلستان را از طريق  )٢٠٠٧(
ي كشندرانرژي و حداكثر تراز آزمايش بر روي امواج پ

ها به اين نتيجه رسيدند كه  آن. دندكربررسي مطالعه و 
خطر روي سواحل غربي يافت شده و اين پرسواحل 

شناسي جزء سواحل ميانه و  توانند از نظر ريخت سواحل مي
اي ناشي از جزر و سواحل ناشي از آب متالطم  سد ماسه

ها  ص و شدت آنهمچنين اختالفات شاخ. بندي شوند طبقه
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در سواحل پرخطر به طبيعت هيدروديناميكي و نوع ساحل 
و سواحل  )بازتابان( بستگي داشته و پادگانه ناشي از جزر

اي  ناشي از آب متالطم و ميانه و مورفولوژي سد ماسه
هاي تند  ناشي از جزر داراي بيشترين خطر سامانه جريان

زمينه، تحقيقي  در اين داخليمطالعه مهم . اند برگشتي بوده
براي ) ١٣٨٥(است كه توسط آزاده ولي پور و همكاران 

نتايج  بر اساس. است هگرفتسواحل استان مازندران انجام 
از . سواحل اين منطقه از نوع موج چيره است ،اين تحقيق

هاي ساحل در محدوده شرقي و مركزي اين  طرفي، حالت
ن از كه درجه پراكنايي آ استصورت پراكنا  استان به

همچنين حالت ساحل در . شرق به غرب كاسته شده است
  .صورت ميانه است قسمت غربي استان مازندران به

روشي در ) ICZM(مديريت يكپارچه مناطق ساحلي 
هاي انساني در  جهت خنثي كردن تأثيرات نامطلوب فعاليت

مناطق  ةهاي مديريت يكپارچ برنامه. مناطق ساحلي است
هاي محيطي  توجه به ويژگي طور كلي با ساحلي به

عواملي از جمله استفاده پايدار از منابع ساحلي،  ،سواحل
حفظ تنوع زيستي، حفاظت سواحل در مقابل مخاطرات 

ة هاي توسع محيطي، كنترل آلودگي، مديريت برنامه

اقتصادي، ارتقاء رفاه اجتماعي مردم بومي مناطق ساحلي و 
مناطق ساحلي  ريزي صحيح كاربري اراضي را در برنامه

در ). ١٣٩٤احمديان و همكاران، ( ندكن بررسي مي
 در) ١٣٨٨(اي كه توسط كريمي پور و همكاران  مطالعه

 در ايران ICZMتعيين منطقه ساحلي براي مطالعات 
شناخته هاي  كه شاخص است صورت گرفته، بيان شده

براي  ،همه كشورها دركارگيري و تعميم  هقابل بة شد
و  ICZMكردن محدوده  شخصتعريف ساحل و م

هريك از كشورهاي . مديريت نوار ساحلي وجود ندارد
توانند از  مي خودهاي  ساحلهاي  ساحلي با توجه به ويژگي

همپوش با شرايط جغرافيايي محيط زيستي هاي  شاخص
تا جايي كه به شرايط . ويژه خويش استفاده كنند

، گردد جغرافيايي ايران و مديريت نوار ساحلي برمي
متر را  ٦٠٠متر تا  ٦٠حداكثر اعمال مديريت در خشكي 

تحقيقي ديگر احمديان و همكاران در . گيرد در برمي
 و منطقه آزاد انزلي و شرايط محيطي در آن )١٣٩٤(

راي توسعه اين منطقه تهيه شده هايي كه ب ها و برنامه طرح
كه ممكن است در  را و تعارضاتي كردهبررسي است را 

ه سواحل در محدوده شهرستانچت يكپارآينده مديري
  

سواحل ناشي از آب متالطم و دريا كنار هاي فراپراكنا / خالصه اي از مشخصه هاي مورفوديناميكي پادگانه ناشي از جزر، سد ماسه اي ناشي از جزر .١جدول 
 .)١٩٩٥مسلينك و هگ، (

سواحل ناشي / اي ناشي از جزر سد ماسه  فراپراكنا
  فرآيند/ پارامتر  گانه ناشي از جزرپاد  از آب متالطم

)٢)٣(  ٢ -٥ <٥)٣<  Ω  
٣ -١٥ ٣ -٧  ٣ -١٥ RTR 

  شرايط مد و قسمت باالي نيم رخ بين كشندي
mm  ٣/٠  mm  ٢/٠-٤/٠ mm  اندازه رسوبات  ٣/٠ 

  شيب  <٠٥/٠ ٠٣/٠ -٠٥/٠ ٠٢/٠ -٠٤/٠
  نوع شكست چرخان/ لغزان چرخان چرخان/آشفته

  يط جزر و قسمت پايين نيم رخ بين كشنديشرا
mm  ٢/٠< mm  3/٠<  mm اندازه رسوبات  >٢/٠  
  شيب  >٠٣/٠  ٠٢/٠ -٠٤/٠  >٠٣/٠

  نوع شكست آشفته  چرخان/آشفته آشفته
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همچنين . اند كردهانزلي را با چالش مواجه سازد، مشخص 
سازمان  بامنطقه آزاد انزلي و مديريت آن  مؤثربر ارتباط 

شده  أكيدسازمان بنادر و دريانوردي ت محيط زيست و
عنوان  به ١٣٩٣در سال  نيز سازمان بنادر و دريانوردي. است

متولي تهيه و تدوين مطالعات طرح مديريت يكپارچه 
گيري  افزار پشتيبان تصميم به تهيه نرم ،مناطق ساحلي

   .ده استكرمديريت يكپارچه مناطق ساحلي اقدام 
احل در برابر مخاطرات با توجه به اهميت حفاظت سو

مديريت يكپارچه مناطق  محيطي در راستاي اهداف
هاي ساحل در برابر عوامل  ساحلي، بررسي واكنش

هيدروديناميكي و نوع حالت ساحل ضروري به نظر 
 ثيرأبه دليل اهميت نيروهاي هيدروديناميكي و ت. رسد مي
گيري حالت ساحل و با توجه به شرايط ويژه  بر شكل آن

هرمزگان كه در مجاورت خليج فارس و درياي  استان
با استفاده از امواج ناشي  حاضر در تحقيق دارد،عمان قرار 

با و ي و مشخصات رسوب سواحل كشنداز باد، تراز 
روش مسلينك و شرت، حالت سواحل غربي استان 

بررسي و حالت ساحل در شش  ٢٠٠٢هرمزگان در سال 
  .يستگاه اين منطقه تعيين شده استا

  
  روش تحقيق      ٢

در اين مطالعه، شش ايستگاه در طول سواحل غربي استان 
هاي  بين بندر لنگه تا گاوبندي با توجه به داده ،هرمزگان

شناسي و علوم جوي، موج پژوهشگاه ملي اقيانوس

و همچنين ) دريايي(شناسي  هاي رسوب سازمان زمين داده
براي ) رينگا آب(برداري  ي سازمان نقشهكشندهاي  داده

، شماره ٢در جدول ). ٣شكل (ند ا انتخاب شده ٢٠٠٢سال 
ها و مختصات دقيق جغرافيايي هر  ، اسامي آنها ايستگاه
  .مشخص شده است  ايستگاه

  

  .هاي منطقه مورد مطالعه  نقشه و ايستگاه .٣شكل   
  

در تحقيق حاضر، براي تعيين شيب عمومي ساحل ابتدا 
منطقه را در  ١٠٠٠٠٠/١ده با مقياسش نهاي اسك نقشه

ه و سپس به منظور فراخواني كرد Arc GIS9.2 افزار نرم
 ها را ، بر اساس موقعيت جغرافيايي، آنها تبديل خروجي

ده از ابزار با استفاArc GIS9.2 افزار نرمدر محيط 
Georefrensing ،افزار نرمده و توسط نمو زمين مرجع 

Arc Catalog،شيب ساحل را  ، با انجام عملياتي از نقشه
سپس با استفاده از شيب عمومي  .اند شدهدر هر نقطه تعيين 

ت طبق روابط دست آمده، ارتفاع شكست و عمق شكس هب
  .اند زير محاسبه شده

  
  .هاي مورد بررسي استان هرمزگان موقعيت ايستگاه .٢جدول

  مختصات جغرافيايي ايستگاه  موقعيت ايستگاه  شماره ايستگاه
  ٢٦˚ ٣٠΄ ٢٩˝، عرض جغرافيايي  ٥٤˚ ٣٩ ΄١٨ ˝طول جغرافيايي   اغه بستانهدم  ايستگاه اول
  ٢٦ ˚٤٤ ΄٢٧ ˝، عرض جغرافيايي ٥٤˚ ٣ ΄١٤˝طول جغرافيايي   بين بندر چارك و گرزه  ايستگاه دوم
  ٢٦ ˚٤٣΄ ٢٢˝، عرض جغرافيايي  ٥٣˚ ٥٣΄ ٥˝طول جغرافيايي   حوالي گرزه  ايستگاه سوم

  ٢٦˚ ٤٢ ΄٢٣ ˝: ، عرض جغرافيايي ٥٣ ˚٥١΄ ٢٤˝: طول جغرافيايي  زه و چيرويهبين بندر گر  ايستگاه چهارم
  ٢٦ ˚٤٢΄ ٦˝: ، عرض جغرافيايي ٥٣ ˚٤٤΄ ٤ ˝: طول جغرافيايي  حوالي بندر چيرويه  ايستگاه پنجم
  ٢٧ ˚٤ ΄٣٤ ˝:، عرض جغرافيايي ٥٣ ˚٩ ΄٣٩ ˝:طول جغرافيايي  حوالي مقدان  ايستگاه ششم
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ت محاسبه و برآورد شيب الزم به ذكر است، جه
تر است، اما  اي با دقت بيشتر مناسب ساحل، استفاده از نقشه

به دليل محدوديت دسترسي به اين اطالعات از مقياس 
  .ذكرشده استفاده شده است

ها مساوي كسري  شكنند كه ارتفاع آن امواج زماني مي
  :از عمق آب شود

  
)١        (                                                   ,b bH d 
  

شاخص شكست موج بوده و زماني كه شيب   كه
 dbرسد  مي ٧٨/٠ به به صفر ميل كند، مقدارش m ساحل

نتايج آزمايشگاهي رابطه ارتفاع  با. عمق شكست است
  :است صورت زير در آمدهموج شكنا با شيب ساحل به 

  
)٢   (                                     2 ,bHb m a m gT   
 :به طوري كه 
  
)٣  (                                1943.8 1.0 ,ma m e   
  
)٤  (                            119.51.56 1.0 ,mb m e    
  

براي اولين . د هستندبدون بع b(m)و  a(m)ي ها پارامتر
توان عمق شكست موج را در صورت  تقريب، مي

بودن خصوصيات موج دور از ساحل با كمك  مشخص
هاي كاهش ژرفا و انكسار در حالت خطوط تراز  فرمول

  :مستقيم و موازي به دست آورد
  

)٥  (                        1 2 1 2
0 00

cos ,2 cos
cH H nc




           
  

جهت ميانگين  θ0 ،وج شاخصارتفاع ميانگين م Hsكه 
دوره تناوب ميانگين  T ،ارتفاع ميانگين موج H موج،
براي آب .طول موج است L0 سرعت موج و C0 ،موج

  :ابطه به طور تقريبي مساوي است با، اين رعمق كم
  

)٦                     (
1 2 1 2

0 00
cos .12

cH H gd
             

  
  :داريم ،حال اگر زاويه شكست كوچك فرض شود

  

)٧                    (  1 2
00 0cos ,2b

b

cd H gd      
  

)٨    (              
2 52

0 0 0
1 5 4 5

cos1 .2b
H cd g




      
  

d براي ساحل كه در آن mx و tanm  ) شيب
، فاصله از ساحل تا خط موج شكنا از رابطه زير به )ساحل

  :آيد دست مي
  

)٩      (  
2 52

0 0 0
1 5 4 5

cos1 .2
bb

d H cx m mg



       

  
صورت زير تخمين زده  سرانجام ارتفاع موج شكنا به

  ):١٣٧٧چگيني، (شود  مي
  

)١٠   (    
2 51 5 2

0 0 0cos .2b b
H cH mx g

           
  

معيار كمي زير براي تشخيص نوع شكست موج با 
  :شود از شاخص نوع شكست تعريف مي استفاده

  
)١١    (                                       0 1 2

0

tan ,b
bH L

  
  

ارتفاع موج ورودي به ناحيه شكست در آب  Hb كه
شيب بستر  tan β و طول موج در آب عميق L0 عميق،

  .است نسبت به راستاي افق
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براي يك بستر با شيب عمومي يكنواخت، روابط زير 
  :براي تشخيص نوع شكست قابل تعريف است

  ξ0b < ٧/٣              )Collapsing( شكست نوع آواري -
  ξ0b = ٥/٢ -١/٣             )Surging( شكست نوع لغزان -
  ξ0b = ٥/٠ -٥/٢        )Plunging( شكست نوع چرخان -
  ξ0b > ٥/٠                     )Spilling( شكست نوع آشفته -

اطالعات ميانگين براي امواج و  ؛ذكر است شايان
ه به صورت ماهانه و ساالنه محاسبه تمام ايستگا در كشند

مقادير ساالنه اطالعات امواج را در سال  ٣شده كه جدول 
 Hs به طوري كه در اين جدول، .نشان داده است ٢٠٠٢

  .ارتفاع ميانگين است
ها كه توسط  هاي رسوب ايستگاه  در اين مطالعه ويژگي

در است، تهيه شده ) دريايي(شناسي  سازمان زمين
با استفاده  Ws و سرعت سقوط ذره شدهررسي آزمايشگاه ب

  .طبق روابط زير محاسبه شده است، B از شاخص شناوري
  

)١٢                                   (
1
3

502

1
,

sg
B d





          
 

  

)١٣                                 (3 3 39 ,18S
BW Bd

   
  

)١٤                    (2 1 3 439 10 ,6S
BW Bd

    
  

)١٥    (1 5 4 3 61 / 05 10 3 10 ,S
BW Bd

    
  

 g وزن مخصوص سيال، وزن مخصوص دانه، sكه 
ويسكوزيته   درصد رسوبات، ٥٠قطر d50 ،شتاب گراني

 ٤جدول  در. شاخص شناوري است B سينماتيكي سيال و
 D(φ) در اين جدول. ده استآمهاي رسوب   ويژگي

  .دهنده عدد في رسوبات است نشان
  

  .)٢٠٠٢(هاي اين منطقه  ويژگي اطالعات امواج يكساله در ايستگاه .٣جدول
  θ0 L0  C0  T  Hs  H ايستگاه

  ٣٠٤/٠  ٤٧٨/٠  ٨٩٨/٢  ٥٢١/٤  ١٠٣/١٣  ٦٥٤/٢٣٥  ايستگاه اول
  ١٥٩/٠  ٢٥٤/٠  ٧١٧/١  ٦٧٩/٢  ٥٩٩/٤  ٨٢١/١٤٣  ايستگاه دوم
  ١٠٥/٠  ١٦٧/٠  ٩٥٦/٠  ٤٩١/١  ٤٢٥/١  ٤٥٤/٧٦  ايستگاه سوم

  ١٣٩/٠  ٢٢٣/٠  ٢٢٦/١  ٩١٣/١  ٣٤٦/٢  ١٩٥/٩٦  ايستگاه چهارم
  ١٧٠/٠  ٢٧٣/٠  ٤٨/١  ٣١/٢  ٤١٩/٣  ٩٥٤/١١٧  ايستگاه پنجم
  ١٧٦/٠  ٢٨١/٠  ٤٩٤/١  ٣٣٠/٢  ٤٨/٣  ٨٣٣/١١٨  ايستگاه ششم

  
 
 

  .)٢٠٠٢(هاي اين منطقه  ايستگاهويژگي اطالعات رسوب در  .٤جدول
  Ws γs (gr/cm3) D (φ)  d50 (mm) ايستگاه

  ٢٥/٠ ٥٧٧/١ ١/٢ ٠٢٣/٠  ايستگاه اول
 ٦٤/٠ ١٤/١ ٢ ٠٦٠٣/٠  ايستگاه دوم
 ٢١٥/٠ ٧٥٢/١ ٨٥/٢ ٠٢٨٢/٠  ايستگاه سوم

  ١٢/٠ ٦٧٨/٢ ٥/١ ٠٠٣٥/٠  ايستگاه چهارم
  ١١٥/٠ ٧٢٣/٢ ٥/٢ ٠٠٩٩/٠  ايستگاه پنجم
  ٥/٢ ٧٥٩/١ ٥/٢ ١٩٧/٠  مايستگاه شش
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  ها يافته     ٣
 كشنداز آنجايي كه هر دو عامل هيدروديناميكي موج و 

مورد  اند، سواحل اين منطقه داشتهيكساني در  اثر نسبتاً
مطالعه استان هرمزگان، تحت اثر اين دو عامل قرار گرفته 

نوع  ، ٣ > RTR > ١٥ و بر اساس رابطه هانسن و برقراري
و ) ٤شكل (كشند بوده  -موج ،ها امي ايستگاهساحل در تم

بر طبق . هاي سال حفظ شده است اين شرايط در اغلب ماه
بندي هانسن و اطالعات آزمايشگاهي و  نتايج طبقه

هاي  محاسباتي رسوب منطقه و همچنين با استفاده از شكل
بندي مسلينك و  حالت ساحل مطابق طبقه ١و جدول  ٢و ١

هاي  طوري كه در ايستگاه ، بهاست شرت مشخص شده
، ميانه و پراكنا ايجاد اين منطقه هر سه نوع ساحل بازتابان

  .اند شده
، ٥، با توجه به جدول )ايستگاه اول(در دماغه بستانه 

اما  ؛هاي منطقه است ايستگاه ساحل داراي كمترين شيب
تر  ها قوي ايستگاه ديگر در مقايسه بااثر امواج و كشند 

 ر اين ايستگاه و همچنين تمامينوع شكست د .است
هاي محدوده مورد بررسي از نوع آشفته بوده  ايستگاه

يانه، سد دماغه بستانه داراي حالت ميانگين سال. است
كه در صد وقوع ساليانه اين اي ناشي از جزر است  ماسه

هاي فوريه،  ماه(از سال  درصد ٢٥و  است درصد ٧٥حالت 
دوده كشندي نسبي و به دليل تغيير مح) مارس و آوريل

، ساحل به )٦و  ٥هاي  شكل(تغيير سرعت سقوط بدون بعد 
در حد فاصل بندر . مي شودحالت فراپراكنا نزديك 

، ساحل داراي بيشترين )ايستگاه دوم(چارك و گرزه 
، قطر رسوبات خط ٥ل شيب منطقه بوده و مطابق جدو

قطر رسوبات خط (است زياد  نسبتاً ساحلي در اين مكان،
رخ بين كشندي  ، با قسمت باالي نيم١حلي طبق جدول سا

با توجه به همچنين . )شود يا در شرايط مد، مقايسه مي
بدون بعد و محدوده كشندي نسبي،  سرعت سقوط

پادگانه  ،ميانگين ساليانه حالت ساحلمشخص شده كه 
در اين  ٦و  ٥هاي  با توجه به شكل. استناشي از جزر

احل به فراپراكنا سحالت كه  به جز ماه آوريلايستگاه، 
شده حفظ  ي سالها در تمامي ماه تبديل شده، اين حالت

پادگانه ناشي از (ساليانه آن درصد وقوع كه  طوري به است؛
  در سه ايستگاه بعدي. است درصد ٩٢نزديك به ) جزر

   

  )الف(  

  )ب(  

  )ج(  
دوده مح) ب(، Hbارتفاع شكست امواج ) الف(ميانگين ساليانه،  .٤شكل 

هاي منطقه  در ايستگاه RTR محدوده كشندي نسبي) ج(،  TRكشندي 
  .مورد مطالعه
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چيرويه قرار  كه بين بندر گرزه و )سوم، چهارم و پنجم(
ساحل فراپراكنا بوده حالت ، ميانگين ساليانه اند گرفته
هاي چهارم و پنجم اين منطقه، عمق  در ايستگاه. است

به همين  است،متر  ٥/٢٤گيري شده  هاي اندازه رسوب
رخ  در قسمت پايين نيم) ٥جدول (دليل با اندازه رسوبات 

 ؛اند مقايسه شده) ١جدول ( جزر بين كشندي يا در شرايط
هاي سال  در اين دو ايستگاه حالت ساحل در تمامي ماه

اما در ايستگاه سوم  ،شرايط فراپراكنا را حفظ كرده است
درصد وقوع  ،٦و  ٥هاي  مطابق شكل ،)حوالي گرزه(

 ٢٥و در  درصد است ٧٥فراپراكنا  ساحل ساليانه حالت

حالت ساحل به سد ) هاي ژانويه، فوريه و جون ماه( درصد
ترين ايستگاه  غربي. اي ناشي از جزر تبديل شده است ماسه

به طوري  است؛ترين رسوب  ، داراي درشت)مقدان(منطقه 
متر و  ميلي ٥/٢كه قطر رسوب در خط ساحلي اين ايستگاه 

 .)٥جدول ( استزياد  شيب ساحل در اين مكان نسبتاً
هاي مختلف  در ماه Ω و RTR مقادير همچنين با توجه به

مشخص شده كه ساحل اين ايستگاه هم به صورت 
از جزر  ميانگين ساليانه و ماهيانه داراي حالت پادگانه ناشي

 .است

 
  .لينكهاي تعيين حالت ساحل به روش شرت و مس شاخص .٥جدول 

RTR Ω tan β D50 ايستگاه
 ξb عمق رسوب  

 خط ساحلي  ٠١٨/٠  ٢٥/٠ ٠٠٢٧٧/٠ ٥٦/٤ ٣٢/٣  ايستگاه اول
 خط ساحلي  ١٧٩/٠ ٦٤/٠  ٠٣٣/٠ ٥٣/١ ٤١/٥  ايستگاه دوم
 خط ساحلي  ٠٥٦/٠ ٢١٥/٠  ٠١٥١٥/٠ ٨٩/٣ ٦٢/٧  ايستگاه سوم

 متر ٥/٢٤  ٠٩/٠  ١٢/٠  ٠٢٢/٠ ٣٩/٣٢ ٧٥/٥  ايستگاه چهارم
 متر ٥/٢٤  ٠١٣/٠  ١١٥/٠  ٠٠٥٩/٠ ٥٦/١١ ٥  جمايستگاه پن

 خط ساحلي  ٠١٣/٠  ٥/٢  ٠١٨/٠ ٥٩/٠ ٨٣/٤  ايستگاه ششم
  
 

  )ج(                                                              ) ب(                                                                ) الف(    

  )و(                                                                    ) ه(                                                                   ) د(    
ايستگاه ) ه(م، ايستگاه چهار) د(ايستگاه سوم، ) ج(ايستگاه دوم، ) ب(ايستگاه اول، ) الف(براي  ٢٠٠٢هاي سال  در ماه RTR محدوده كشندي نسبي. ٥شكل 
  .ايستگاه ششم) و(پنجم، 
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  )ج(                                                                          ) ب(                                                                       ) الف(    

  )و(                                                                           ) ه(                                                                            ) د(    
ايستگاه پنجم، ) ه(ايستگاه چهارم، ) د(ايستگاه سوم، ) ج(ايستگاه دوم، ) ب(ايستگاه اول، ) الف(براي  ٢٠٠٢هاي سال  بعد در ماه Ωسرعت سقوط بدون  .٦شكل 

  .ايستگاه ششم) و(
 ريگي نتيجه     ٤  

، كشندكشند، به عوامل  – هاي مختلف سواحل موج حالت
 وابسته حل، نوع شكست و قطر رسوباتموج، شيب سا

به صورت عوارض ساحلي خاص مشاهده  است كه
بر اين اساس، سواحل استان هرمزگان كه از نوع . شوند مي

داراي ويژگي  ،شوند كشند محسوب مي– موج
 Low Tide Terrace( ناشي از جزر ةدرياكنارهاي پادگان

Beaches (رخ  با يك شيب در قسمت باالي نيم هستند و
درياكنار و شيب ماليم در قسمت پادگانه در حالت جزر 

يابند  مي اين درياكنارها وقتي گسترش .شود مشخص مي
رسوبات قسمت باالي . باشد Ω > ٢و = RTR ٣ -١٥ كه
 ٣/٠از  عموماً ها دانه رخ درياكنار در جايي كه اندازه نيم

 به طور چشمگيري زبرتر از ، معموالًاست بيشترمتر  ميلي
رسوبي است كه روي پادگانه در حالت جزر  هاي دانه

آب متالطم  = RTR ٣-٧ براي. شود درياكنار يافت مي
ممكن است به داخل  )Drainage Rips( ناشي از زهكشي

ناحيه شكست  )Rips Subdued( جريانات بازگشتي آرام
پادگانه در حالت جزر  = RTR ٧- ١٥ اما براي تخليه شود،

در ايستگاه دوم و ششم، . بدون شكل خاصي خواهد بود
، زيرا در ، پادگانه ناشي از جزر بوده استحالت ساحل
 ٠٠٥/١ نيز بين Ω و ٥٣/١٠تا  ٨٤/٣ين ب RTR ايستگاه دوم

 تا ٧١/٣ بين RTR همچنين در ايستگاه ششم و ٨٥/١تا 
اين دو . بوده است ٨/٠تا  ٤١/٠بين  نيز Ω متغيير و ٤٥/٩

ايستگاه با اين شرايط و ديگر عوامل از جمله اندازه 
رسوبات و نوع شكست و همچنين شيب ساحل با حالت 

در قسمت . پادگانه در حالت جزر هماهنگي زيادي دارند
اين درياكنارها، به وسيله  ،باالي ناحيه بين كشندي

با يك تركيب  رفته وفرآيندهاي يورشي تحت تأثير قرار گ
از فرآيندهاي يورشي و ناحيه شكست، مورفوديناميك 

با اين وجود . كنند ناحيه ميانه بين كشندي را كنترل مي
رخ بين  شده در قسمت باالي نيم فرآيندهاي يورشي چيره

شناسي سد يورشي  كنند كه ريخت كشندي مشخص مي
گيرد، زيرا در هر حال شيب كلي  شكل نمي احتماالً

رياكنار تند بوده و در حالت شبه تعادلي با فرآيندهاي د
ناحيه پايين بين كشندي به وسيله . يورشي قرار دارد

عمق  تركيبي از فرآيندهاي ناحيه شكست و ناحيه كم
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گيرد و تنها تغييرات  مي شود و تحت تأثير قرار كنترل مي
شناسي درياكنار در يك چرخه قمري  جزئي در ريخت
ي داراي پادگانه، در حالت جزر اتفاق روي درياكنارها

 . افتد مي
سواحل ناشي از آب / اي ناشي از جزر سدهاي ماسه

درياكنار زماني  )Low Tide Bar/ Rip Beaches(متالطم 
حالت . اشد  Ω >٢- ٥ و  RTR = ٣ - ٧ گيرد كه شكل مي

اي  به سد ماسه) نزديكي بندر بستانه(ساحل در ايستگاه اول 
. ياكنار ناشي از آب متالطم نزديك استدر/ ناشي از جزر

  و Ω=  ٥٦/٤چون در اين ايستگاه در طول سال 
٣٢/٣ = RTR   و همچنين ديگر خصوصيات از جمله قطر

رسوبات، نوع شكست و شيب ساحل با اين نوع ساحل 
اي در حالت مد  شناسي سد ماسه ريخت. هماهنگ است

به عمق و ناحيه شكست است،  كه تحت تأثير امواج كم
شود؛ جايي كه امواج  قسمت باالي درياكنار محدود مي

شكست چرخان در امتداد ناحيه شكست ميانه نسبتاً باريك 
اي طي جزر  شكست امواج روي سد ماسه. رخ داده است

شود و  يابد، ناوه دوباره اصالح و ترميم مي افزايش مي
. يابد سلول جريان بازگشتي در حالت جزر افزايش مي

اي  يك ناحيه باالي بين كشندي روي سد ماسهمورفودينام
ناشي از جزر به وسيله تركيبي از فرآيندهاي يورشي و 

شود و نتيجه آن ممكن است در  ناحيه شكست كنترل مي
اي يورشي مشخص و حاكم  شناسي سد ماسه ايجاد ريخت

اگرچه ناحيه ميانه و پايين بين كشندي تحت تأثير . باشد
گيرد، فرآيندهاي امواج  رار ميفرآيندهاي ناحيه شكست ق

عمق، ناحيه زير بخش  در ناحيه شكست و نواحي كم
كند كه نتيجه آن حاكميت  كشندي را كنترل مي

هاي تند برگشتي  جريان/ سوبيشناسي سدهاي ر ريخت
 .است

 شيب )Ultra- Dissipative( ويژگي سواحل فراپراكنا
 خاصي ةرخ اين سواحل نيز مشخص نيم. ها است كم آن

و همچنين  Ω < ٥و  RTR = ٣ -١٥ ندارد و زماني كه

است، اين سواحل شكل  Ω < ٢ و RTR = ٧ - ١٥ وقتي كه
حالت غالب ساحل فراپراكنا  ،در ايستگاه سوم. گيرند مي

. است Ω=  ٨٩/٣ و RTR = ٦٣/٧ طور ساليانه است، زيرا به
 در ايستگاه چهارم و ايستگاه پنجم نيز با توجه به مقادير

RTR و Ω ، ،شيب ساحل، قطر رسوبات و نوع شكست
فرآيندهاي ناحيه شكست و  .حالت ساحل فراپراكنا است

يورشي، فرآيندهاي مورفوديناميكي را در ناحيه باالي 
. كنند مي ي درياكنارهاي فراپراكنايي كنترلكشنددرون 

به وسيله  ي اصوالًكشند ي و پايينكشند ميانهاي  ناحيه
عمق و ناحيه شكست  مواج كمتركيبي از فرآيندهاي ا

فرآيندهاي يورشي ممكن است در محل . شوند كنترل مي
گيري  ها در شكل به طور موضعي مهم باشند كه نتيجه آن

شايان ذكر است كه ناحيه . سدهاي رسوبي يورشي است
تحت  عمق كمزير بخش كشندي به وسيله فرآيند امواج 

 .گيرند تأثير شديد قرار مي
اپراكنا، به طور موقتي بسيار پايدار كنارهاي فر دريا

هاي شديد نيز تأثير  رود حتي طوفان هستند و انتظار نمي
ها داشته باشند كه دليل آن شيب كم كلي در  زيادي بر آن

هاي مورفوديناميكي   درياكنار و نداشتن ويژگي رخ نيم
شرايط ناحيه شكست با شكستي از نوع آشفته . جانبي است

 ؛صورت ساحل پراكنا است ي بهندكشدر سرتاسر چرخه 
متوسط و  Ω البته شرايط مد روي درياكنارهايي با مقدار

در حالتي كه شكست از نوع چرخان باشد، از اين حالت 
آخرين مورد ذكر شده درياكنار، اغلب با . است امستثن

و شيب بيشتر ساحل و در تر  دانه درشت رسوبات نسبتاً
 .شود مشاهده مي حالت مد درياكنار

به طور كلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه سواحل 
غربي استان هرمزگان به دليل اهميت موج و كشند در 

كشند است و با وجود اينكه  –منطقه، به صورت موج 
هاي ساحل منطقه مورد مطالعه، داراي  عوارض و حالت

تنوع و شامل هر سه نوع ساحل بازتابان، ميانه و پراكنا 
سواحل فراپراكنا كه جزء دسته  ز نوعي ااست؛ اما سواحل
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مناطق ساحلي اين  د در اغلبنشو پراكنا محسوب مي
برخي از ، همچنين در اند و شكل گرفته ايجاد شدهمنطقه 

هاي سال شكل  ، در بعضي از ماههاي منطقه ايستگاه
اي  صورت پادگانه ناشي از جزر يا سد ماسه سواحلي كه به

يابند؛  يك شده و تغيير مياست به حالت سواحل پراكنا نزد
تر كشند نسبت به موج، بر سواحل  بدين ترتيب اثر قوي

  .شود اين منطقه مشخص مي
  گزاري سپاس 

شناسي دريايي براي در اختيار  نوسيله از سازمان زمي بدين
اشتن مشخصات رسوب منطقه و همچنين سركار خانم گذ

دكتر لك به خاطر همكاري و مساعدت در تهيه 
 گزاري آزمايشگاهي رسوب صميمانه سپاسمشخصات 
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Summary  Coastal classification is an effective method for investigating the reaction of coasts against such hydrodynamical 
factors as waves and tides. This method is also employed in integrated coastal zone management, especially 
shoreline management. Coastal classification models are of two kinds, equilibrium models, predicting the effects 
of constant incident waves on nearshore features such as bars and troughs, and morphologic state models, 
predicting the sequence of bar-trough shapes and scales under the varying influences varying waves. Wright and 
Short (1984) presented the most widely accepted beach classification scheme where three main beach states are 
identified, namely dissipative, intermediate, and reflective. Intermediate beaches are divided into four states, low 
tide terrace, transverse bar rip, rhythmic bar beach, and longshore bar trough.  

In this paper, the beach states of the southern coasts (Hormozgan Province) of Iran were classified using 
Masselink and Short (1993) and Masselink and Hegge (1995) methods. Owing to its location, and abundant oil 
and gas resources, Persian Gulf is one important military, economic and political interest, hence the necessity of 
its investigation. We primarily studied different kinds of hydrodynamic forces dominating the beaches of the 
province. Six stations were chosen throughout the shoreline between 54˚39' 18" latitude and 26˚30' 29" longitude 
up to 53˚ 9' 39" longitude and 27˚4' 34" latitude. Next, the waves, tides, and sediments were evaluated in 
different depths in these stations via laboratory actions. We employed the wave data of 2002 from the modeling 
project (ISWM) which was done in the National Institute of Oceanography, and the sediment data of Hormozgan 
Province coast were gleaned from the Marine Geological Organization. In order to determine the general slope of 
the beach by Arc GIS software, hydrographic maps were used with approximately 1/100000, and the slope of 
each station was calculated. After that, through breaker height (Hb), the tide range (TR), wave period (T) and 
sediment fall velocity (Ws), two dimensionlessparameters, namely the relative tide range (RTR = TR/ Hb) and 
the dimensionless fall velocity (Ω = Hb/WsT,) were calculated in each station.  

The results indicated that in the southern regions of Iran (Hormozgan Province), due to the tidal effects in and 
based on (3<RTR<15), a mixed wave-tide exists in all stations, a condition which remains constant throughout 
the year. Furthermore, following the study of the morphodynamic characteristics of low tide terrace, low tide 
bar/rip, ultra-dissipative beaches and relative occurrence of swash, surfzone, and shoaling wave processes were 
calculated over a half lunar tidal cycle for low tide terrace, low tide bar/rip, and ultra-dissipative beaches. Based 
on Masselink and Hegge methods and Masselink and Short (1993) beach classification scheme, we observed a 
relatively high variety of beach states in the studied regions: Reflective, dissipative, and intermediate. The beach 
states in three stations of the central regions are ultra-dissipative, in two stations are low tide terrace, and in the 
easternmost station is low tide bar/rip. 
 
Keywords: coastal classification, hydrodynamical factors, ultra-dissipative, low tide terrace, low tide bar, 
Hormozgan Province 
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