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 چكیده
بررسي تعادل رسوبي ساحل و استفاده از مفهوم سلول رسوبي رویكرد جدید و موثر در مطالعه انتقال 

رسوب و تغییرات خط ساحل در چند دهه اخیر است كه بر اساس نگرش سیستمي به تحوالت ساحل 

شده است. در این نگرش بخش قابل تفكیک از ساحل كه به سلول رسوبي موسوم است  گذاريپایه

به صورت یک سیستم مدل مي شود كه داراي ورودي نظیر ورودي رسوب و وضعیت فعلي ساحل 

گردد سري فرآیندهاي انتقال رسوب، خروجي سیستم حاصل مياست. در این سیستم ناشي از یک

تم و وضعیت جدید ساحل اعم از فرسایش و رسوبگذاري و تغییر كه همانا رسوب خروجي از سیس

خط ساحل است. سواحل استان هرمزگان از مهمترین و استراتژیک ترین سواحل ایران است كه 

 يهابراساس واحدرو این سواحل است. از این داراي محیط ساحلي بسیار پیچیده و تنوع فرم و فرآیند

. ندشد یمتقس يرسوب هايیرسلولز و به سلول يخط ساحل یانجر موج و ي، الگویكيژئومورفولوژ

، تصاویر 1:100000شناسي و زمین 1:25000هاي توپوگرافي جهت نیل به این هدف از نقشه

-هاي هیدرودینامیک، آمار باد، هیدرولوژي، الیروبي بنادر بزرگ و رسوب، دادهLandSat8اي هماهوار

ها در زمان بنادر و دریانوردي( استفاده شده است. دادهشناسي )تهیه شده توسط سا

-هاي مشترک فرم و فرایندي طبقهتحلیل شده و محیط ساحل براساس ویژگي  ArcGIS10.3محیط

 هاي رسوبي با استفاده از معیارهاي ژئومورفولوژیک و دربندي و بر مبناي هدف مطالعه، مرز سلول

رسوب، جریان، گلموج، گلهاي گلسلول، با استفاده از داده طي شش مرحله تعیین شد. سپس در هر

نت رسوبي و نقشه ژئومورفولوژي، مخازن و منابع رسوبي و جهت جابجایي رسوب تعیین شد. نتایج 

هاي مدیریت خط ساحلي، بر اساس دهد كه به منظور تعیین راهبردها و سیاستبدست آمده نشان مي

هاي زیرسلول قابل تفكیک هستند كه این تفاوت 17سلول اصلي و  6 ها به بهتفاوتهاي محیطي سلول

-هاي آتي قلمرو ساحلي مورد استفاده مدیران و بهرهتواند در تعیین نوع و شیوه كاربريسلولي مي

 برداران ساحلي قرار گیرد. 
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 مقدمه

ها و تاسیسات ساحلی ترین عامل طبیعی موثر در نحوه استفاده و عملکرد سازهانتقال رسوب و تغییرات خط ساحل مهم
است. نحوه و جهت انتقال رسوب و نهایتا تغییرات دراز مدت ساحل از نظر فرسایش و رسوبگذاری به طور مستقیم بر 

های های اصلی مطالعات پایه پروژهو لذا یکی از مولفه گذاردمی ارتباط دارند تاثیرهایی که با ساحل طراحی و کارکرد پروژه
های مدیریت خط ساحلی مطالعات مربوط به رسوب است. مورفولوژی سواحل موجود تر برنامهساحلی و در مقیاس کالن

های ه هولوسن است که هم اکنون متاثر از پدیدهعمدتا دور شناسیدنیا ناشی از تحوالت زمین ساخت مربوط به سنین زمین
موثر ساحلی نظیر موج، جریان و باد در حال تعادل عمدتا دینامیکی است. هر گونه تاثیر انسانی به منظور استفاده از 

ب ساحل با های ساحلی، استفاده از منابع رسوب ساحل و یا ممانعت از تغذیه رسوهای سواحل اعم از احداث سازهظرفیت
زند و ممکن است اثرات کوتاه و یا درازمدت در می ها، روند طبیعی تعادل ساحلی را به هماحداث سد بر روی رودخانه

)پاتش این تاثیرات بعضا بدون بازگشت و جبران ناپذیر هستند استفاده از ساحل در محل مورد نظر و یا سواحل مجاور بگذارد.
های ساحلی است. روند موجود انتقال رسوب پیش نیاز تخمین تغییرات و روند تاثیرات پروژهشناخت  (.2006، 1و گریگ

بررسی تعادل رسوبی ساحل و استفاده از مفهوم سلول رسوبی، رویکرد جدید و موثر در مطالعه انتقال رسوب و تغییرات خط 
این نگرش بخش  ل پایه گذاری شده است. دربه تحوالت ساحساحلی در چند دهه اخیر است که بر اساس نگرش سیستمی 

شود که دارای یک سری ورودی نظیر می قابل تفکیکی از ساحل به سلول رسوبی موسوم است به صورت سیستمی مدل
های انتقال رسوب، خروجی سیستم این سیستم به سبب فعالیت فرآیند ورودی رسوب و وضعیت فعلی ساحل است. در

میزان رسوب خروجی از سیستم و وضعیت جدید ساحل اعم از فرسایش و رسوبگذاری و نهایتا  ماناگردد که همی حاصل
در ساحل هستند که هر کدام  ییها3به صورت محفظه رسوبی یهاسلول (.2006، 2)کوپر و پونتیتغییر خط ساحل است

 (.2005، 4)شوارتزهستند یانتقال و مخازن رسوبگذار یهاریماسه، مس دیاعم از منابع تول ؛یچرخه کامل رسوب کی یدارا
های ژئومورفولوژیک آن های ساحلی و واکنشدر درک فرایندبه این ترتیب استفاده از مفهوم سلول رسوبی، گام مهمی 

ها سلول ریز ،ایاحل در حوضه منطقهوس تیریمد یهادرون سلول و ارائه دستورالعمل یتر نواحقیمطالعه دق جهتاست. 
ها سلول ریز نی، بلکه انتقال محدود رسوبات بارندها را ندشده در سلول فیها عموما استقالل تعررسلولیشوند. زمی فیتعر

مطالعه  (.1999، 5)اینمنرودمیبه کار  یمشابه سلول رسوب کردیرو یرسوب یهاسلول ریدر انتخاب مرز ز. وجود خواهد داشت
ها های رسوبی نیاز به درک کامل عوامل موثر در تغییر مرز سلولدهد تمایز رفتار متعادل و یا ناپایدار واحدمی نشانسواحل 
های انسانی و یا تغییرات پیشرونده طبیعی خطوط ساحلی )باال یا پایین رفتن سطح دریا و...( این عوامل شامل دخالت است.

(. )شکل 1993، 6)ماتیکا و برامپتونهای متفاوت و به صورت همزمان صورت گیردد در مقیاساین رو مطالعات بای است. از
1.) 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Patsch and Griggs 
2 . Cooper and Pontee 

3. Compartment 
4 . Schwartz 
5 . Inman 
6 . Motyka& Brampton 
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 (Bray et.al, 1995هاي ساحلي )هاي انتقال رسوب در سلول: طبقه بندي انواع مرز1شكل 

ها در نرخ تولید رسوب یا امتداد انتقال رسوب، توان از طریق شناسایی ناپیوستگیمی های رسوبی رامرز سلول و زیر سلول
های ژئومورفولوژیکی، رسوب شناختی، بررسی توان از طریق شناسایی پارامترمی این روش را به طور مشخصی تعیین کرد.

ابت با استفاده از های ثهای موجود، به اجرا درآورد. پایداری مرزتاریخی، هیدرولیک و جمع آوری اطالعات مربوط به فرآیند
ها هستند، اما در ها و خورها شامل دماغهاین مرز شوند. نوعا  می سال مشخص 100تا  20ها در طی مطالعات تاریخی آن
اند؛ نیز چنین تاثیر مشابهی را دارا هستند. های مصنوعی بزرگ که در طی سالیان زیادی برجای ماندهبرخی موارد سازه

ها نوعا  محل همگرایی این مرز دارند.موقتی عموما  ثابت نبوده و به صورت جابجا شونده هستند و پایداری کمی های مرز
های فاحشی که در نرخ انتقال ( و از طریق تفاوتایهای ماسهساحلی مانند زبانههستند )اشکال تراکمی  1های ساحلیرانه

مورفولوژیک ها لزوما  همیشه دارای ساختار و یا شکل ژئواین مرز شوند.می تمیز دادهآید، مشخص شده و می رسوب بوجود
های ثابت و موقتی هر کدام بر اساس نشت و نفوذ )گذر( رسوبات آن از یکدیگر قابل تشخیص واحد و خاصی نیستند. مرز

کنند، در می شوند، عملمی که در سلول تولیدهایی های ثابت به صورت سدی در برابر همه رسوبو تفکیک هستند. مرز
  (.1995، 2)بری و همکارانای هستندههای موقتی به صورت گذری بوده و دارای عملکرد دورحالی که مرز

این  های سواحل ازبوده و به صورت ذاتی از نظر ژئومورفولوژی از پیچیدگی 3سواحل استان هرمزگان از نوع حاشیه دریایی
های شناسی به صورتی است که در فواصل نزدیک ساختارهای زمینتنوع ساختار (.2014، 4 ساززادهشانه)نوع برخوردار است

های ساحلی و شوند. تنوع ساختارمی ای دیدههصخر -های گلی و کرانه سنگیای، پهنهماسه -متفاوتی از نوع ساحل شنی
 های رسوبی را با مشکل روبروی ساحلی، تعیین رویکردی ثابت جهت بررسی فرآیندهاهمچنین پیچیدگی فعالیت فرآیند

ها و همچنین تفکیک منابع و مخازن رسوبی در سازد. به همین دلیل استفاده از مفهوم سلول رسوبی و تعیین مرز آنمی
این قبیل کمک  مدیریت سواحلی از ها از پیچیدگی مطالعه محیط ساحلی استان هرمزگان کاسته و در راستایدرون سلول

 هاراستای هدف مطالعه و به طبع آن، تبیین ژئومورفولوژیک آن های رسوبی دراین رو با تعیین مرز سلول کند. ازمی شایانی
چند مورد که برگرفته  جز بهی چندان مطالعه رانایر دتوان عدم قطعیت در نتایج بدست آمده را تا حدود زیادی تقلیل داد. می
 دری انوردیدر و بنادر سازمان توسط (ICZMایران ) و مدیریت یکپارچه نوار ساحلی ایران یساحلی نواح شیپا مطالعاتاز 

ای که مستخرج از طرح مدیریت (، در مقاله2012نیا و همکاران )دیباج. است نگرفته صورت است، یساحلهای سلول مورد
های ساحل را با استفاده از ها و فرورفتگیمانند دماغههای لندفرمی ایران است برخی پارامتر (ICZMسواحل و بنادر )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. littoral drift convergences 
2 . Bray & et.al 

3 .Marginal sea coast های فرسایش و رسوبگذاری شکل گرفته اند.هستند که در اثر فعالیت فرآیندای: سواحلی سواحل حاشیه 
4 . Shanehsazzadeh 
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های ساحلی مورد بررسی قرار سلولای و مطالعه اسنادی، برای تشریح تغییرات ساحل و تفکیک لندفرمی هتصاویر ماهوار

اند تنها بر اساس های ساحلی که برای سواحل هرمزگان تعیین شدهسلول ،ایران یساحلی نواح شیپا مطالعاتاند. در داده
ها پرداخته نشده است. بندی آنبندی شده و به بررسی جزییات چندانی در مطالعه ژئومورفولوژیکی و تقسیمفرم دسته

شده است. از آنجایی که سلول زایی و تغییر خطوط ساحلی بررسی نهای ژئومورفولوژیکی در فرمهمچنین نقش فرآیند
های رسوبی یک مدل و مفهوم بنیادی است و به تنهایی کاربرد ندارد، لذا از این مفهوم در محاسبه بودجه رسوبی که از ارکان

 رسوبی مطالعه بودجه دریایی، مطالعات مهم هایبخش از شود. بنابراین یکیمهم مدیریت خط ساحلی است استفاده می

 و مورد بررسی را سلول یک رسوبی وضعیت توانمی این مطالعات از استفاده با است. نظر مورد احلیس نوار طول در
محاسبه  را خاص کنترل حجم یک در رسوب دادن از دست یا دریافت رسوبی، بودجه حقیقت در داد. قرار ارزیابی

 مخازن و منابع شناخت به نیاز رسوبی سلول یک در رسوبی بودجه نوشتن برای (.2018، 1)کاندولف و همکارانکندمی

 و مختلف مطالعات اساس بر و شوندمی دهی مقدار و شده کمی مختلف عوامل آن از است. پس محدوده در آن رسوبی
 قرار بررسی مورد سلول یک در رسوبات حرکت مسیر نهایت در و شده محاسبه ها بودجه رسوبیتفسیرآن تحلیل و

 .گیردمی
را در امتداد  رسوبی ای یهای ساحلمفهوم سلول ،)Chamberlain )1960 و Inmanهای رسوبی در ابتدا در ارتباط با سلول

احل ودر طول س ،Armstrong (1978)و  Dorman (1968 ،)Habelآن؛ پس از  ارائه دادند. ایفرنیکال یاحل جنوبوس
در Griggs (1997 ) و  Best( در انگلستان،1995و همکاران ) Bray رلند،ایدر Carter (1982)و   Lowry ا،یفرنیکال
و همکاران  Sabatier( در مصر و 2004و همکاران ) Frihy ( در واشنگتن،2003و همکاران ) Buijsman ،ایفرنیکال
( در استرالیا 2018و همکاران ) Thomاندونزی و ( در2017و همکاران )  Zikraفرانسه، ترانهیمد یای( در سواحل در2006)
این پژوهش  های یاد شده است. درهای رسوبی کشورجهت تعیین سلول و زیرسلولاین مطالعه  از شیهای پجمله تالشاز 

این جا  های تبیین مساله )دراین تفاوت که تاکید بر استفاده از روش اند باههای رسوبی استان هرمزگان تعیین شدنیز سلول
 های ژئومورفولوژیک است.ها( به روشو فرایندی آنهای لندفرمی ها و مطالعه ویژگیتعیین مرز سلول و زیرسلول

ها برای سواحل های رسوبی و تبیین ژئومورفولوژیک آنهدفی که پژوهش حاضر به دنبال دارد تعیین مرز سلول و زیرسلول
های مختلفی ضروری است که از ساحل از جنبههای رسوبی در طول خط شناسائی و تعیین سلولاستان هرمزگان است. 

های دریایی توان به تعریف چارچوب تحقیقات هیدرودینامیک و رسوب، بررسی مسائل و مشکالت بنادر و سازهآن جمله می
اجتماعی، تعیین استراتژی و  -های مختلف اقتصادیمستقر در این محدوده، تعریف طرح مدیریت خط ساحل از جنبه

های رسوبی اشاره کرد. لذا در تحقیقات حاضر با استفاده از اماندهی و عمران مناطق ساحلی خاص سلولهای سسیاست
رفولوژی خاص سواحل ایران خط ساحل وهای دریایی و مها و پدیدههای سایر کشورها و با توجه به مسائل و کاربریتجربه

با دین ترتیب ب .یقات و طرح مدیریت ساحل فرآهم آیدبندی شده تا زمینه تکمیل سایر تحقهای رسوبی تقسیمبه سلول
احداث  های فرسایش و رسوبگذاری پیرامون بنادر. مهمترین عرصههستیمها شاهد کاهش عرصه سرزمینی سلول مرزبندی

سازد. نتایج که خود نقش تغییر کاربری اراضی ساحلی را در ایجاد عدم تعادل بین فرآیندهای رسوبی روشن می هستندشده 
منظور مدیریت بهینه ه ندهای رسوبی را بایتر فرهای تحقیقات آتی در شناسایی هرچه دقیقمشخصا زمینه تحقیقاین 

  .ای در اتخاد اقدامات مدیریت منابع طبیعی کشور خواهد داشتنقش تعیین کننده مناطق ساحلی فرآهم آورده و
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Kondolf et.al 



 5 ...هايتحلیل مورفودینامیک ساحلي با هدف تعیین مرز سلول

 

 منطقه مورد مطالعه
های رسوبی بر روی آن انجام گرفته در حد فاصل خط ساحلی بین مزگان که مطالعات سلولمحدوده ساحلی استان هر

-حوالی منطقه تنگ در دریای عمان و دماغه خلیج نایبند در خلیج فارس است. محدوده مورد نظر بین خط ساحلی موقعیت

 52.577268°شمالی و 27.390081°شرقی در شرق منطقه تا  59.256188°شمالی و  25.438974°های جغرافیایی 
(. گستره نوار ساحلی استان هرمزگان سرزمینی است نسبتا هموار 1و جدول  2شرقی در غرب منطقه واقع شده است )شکل

این پهنه که شامل نواحی  و پست که با شیبی مالیم در جهت شمال به جنوب و غرب به شرق گسترده شده است. در
های آهکی، های توپوگرافی آن تپه ماهورارتفاعات بلندی وجود ندارد و جنس عمده عارضهای استان است، دشتی و جلگه

 رسد. می متر از سطح دریا 500ها به است که حداکثر بلندی آن ایگچی، نمکی، مارنی و ماسه

 
 مطالعه مورد منطقههاي رسوبي و سلول یيایجغراف تیموقع :2شكل 

 هاها و روشداده

این تحقیق با استفاده از مفهوم یا مدل سلول رسوبی سواحل استان هرمزگان را هدف مطالعه قرار داده است. چارچوب 
تحقیق حاضر بر مبنای روش تحقیق تحلیل استقرایی ژئومورفولوژیک استوار است. مراحل انجام پژوهش حاضر به این 

آوری اطالعات با استفاده های موجود و جمعبررسی داده ،یاسناد ای ومطالعات کتابخانهترتیب صورت گرفته است: گام اول 
این راستا ابزار به کار رفته جهت  ی. درریگجهیو نت یبندجمعگام سوم  ی واانهیرا یهاپردازشگام دوم  ،یدانمی العاتطماز 

ای هو تصاویر ماهوار 1:25000توپوگرافی ، نقشه 1:100000 شناسیمیدانی، نقشه زمین ها شامل مشاهداتتهیه داده
LandSat8 ها شامل این داده های مربوطه انجام گرفته است.های اخذ شده از سازمانها بر مبنای دادهاست. سایر تحلیل

، هیدرودینامیک دریا (1394ها )وزارت نیرو، (، آمار دبی رسوبی رودخانه1396های آماری باد )سازمان هواشناسی، داده
رسوب، جزر و مد، امواج بلند و سونامی(، آمار الیروبی بنادر بزرگ و تراز آب دریا )سازمان بنادر و گلجریان و گلموج، گل)

ها و استفاده از های رسوبی استان هرمزگان مراحل تولید داده( است. برای تعیین مرز سلول و زیرسلول1391دریا نوردی، 
خط ساحلی استان از ابتدا تا انتها با استفاده از تصاویر های پژوهشی به شرح زیر صورت گرفته است: ابتدا تمامی زاراب

این مرحله، خط ساحلی بر مبنای عوارض ژئومورفولوژیک یکپارچه با  بررسی و مطالعه شد. در LandSat8های ماهوار
یا  اندکه در قاعده دلتا تشکیل شده ایک( )مانند مجموع سواحل ماسهمقیاس بزرگ )ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامی

ها از این عوارض و لندفرم بندی شدند. شناساییای مجاور( دستههمجموع چند خور مجاور و یا مجموع چند ساحل صخر
 انجام شد.  1:25000توپوگرافی با مقیاس  ( منطقه و با استفاده نقشه3طریق ترسیم نقشه ژئومورفولوژی )شکل
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 (6: نقشه ژئومورفولوژي سواحل شرقي استان هرمزگان )سلول رسوبي 3شكل 

 های هیدرودینامیکی، جهت تشخیص عوامل مؤثر بر جابجایی و تغییرات حجم رسوب مطالعه شد.در مرحله دوم ویژگی
های دریایی، جزر و مد( و رسوب برای بار های مشترک هیدرودینامیکی )جهت موج، جریاناین ساحل با توجه به ویژگی

 های یاد شده از یکدیگر متمایزها را به لحاظ ویژگیبندی شدند. در مرحله سوم، مرز جداکننده سواحل که آندوم نیز تقسیم
زرگ )مانند های رسوبی را عوارض ژئومورفولوژیک بهای رسوبی اصلی تعیین شدند. مرز سلولکرد، ترسیم شده و سلولمی

انداختن رسوب را داشته و مانع از جابجایی  )مانند بندر باهنر( که توانایی به دام های مصنوعی بزرگها( و سازهها و خوردماغه
های این، با استفاده از نقشه دهند. عالوه برمی شوند، تشکیلمی سال( 100تا  20های زمانی بزرگ )رسوب در مقیاس

ها تعیین شد. در مرحله رسوب منطقه، منابع، مخازن و مسیر غالب جابجایی رسوبگلفولوژی و هیدرومتری و نیز ژئومور
های مشترک ژئومورفولوژیکی، هیدرودینامیکی و جهت رسوب سه مرحله ذکر شده، مناطق با ویژگیچهارم، با اعمال تمامی 

ها تعیین شدند. سپس برای های ثابت جزئی به عنوان مرز زیرسلولو مرز بندی شدهبا مقیاس زمانی و مکانی کوچکتر دسته
این مورد جهت تعیین مرز سلول در  ها مرز سلول در پسکرانه و مرز آن در دریا نیز بازشناسایی شد و درهر یک از سلول
های بستر )مانند شیب( و نیز ویژگی های متعددی از جمله هیدرودینامیک دریا و هیدرودینامیک خشکیپسکرانه از پارامتر

ترسیم شده است. خروجی مراحل ذکر شده در محیط  1ها با استفاده از مرز عمق فعال رسوبیاستفاده شد. مرز دریایی سلول
GIS است.  ارائه شدهمراحل روش تحقیق به صورت نمودار مفهومی  6(. در شکل 5و  4های تحلیل شد )شکل 

ها شاخابه در رسوبی بودجه موازنه هاآن از استفاده با که دارد روش وجود چهار کلی رسوبی بطورجهت تخمین بودجه 
(inletsو ) 1ها شامل این روش شود.می انجام هاآن محیط پیرامون- SBAS ،2- مخزن مدل (Kraus, 2000 ،)3- 

 SBAS روش شده اشاره هایروش بین از . (Bodge, 1999)مدل -4( و Jarret,1977,1991)موج  انرژی شار روش

آن،  بودن پرکاربرد و روش این سادگی به توجه با .است داشته مختلف نوشتن بودجه در مناطق برای را کاربرد بیشترین
 شده است. سامانه گرفته بهره هرمزگان استان سواحل در نوشتن بودجه رسوبی برای مذکور روش از نیز مطالعه این در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقریب یک ندارد چندانی تغییر مطالعاتی یمنطقه یهاموج عبور با و زمان گذشت در بستر پروفیل که عمقی یا رسوبی فعال یمنطقه عمق .1

 عدم معنای به عملی یهاکاربرد در رسوبی فعال یمنطقه عمق مفهوم .(Schwartz, 2005) است هاکاربرد از بسیاری برای معمول مهندسی

 بستر پروفیل و بوده صفر به نزدیک رسوبات خالص انتقال عمق، این از ترعمیق اعماق در که است معنا نیه اب بلکه نیست، رسوبات حرکت

 .(Dean & Dalrymple, 2004) داشت نخواهد چندانی تغییر



 7 ...هايتحلیل مورفودینامیک ساحلي با هدف تعیین مرز سلول

 
 رسوبی بودجه از معادله استفاده برای گرافیکی یک واسط که از است کامپیوتری برنامه یک  SBASرسوبی بودجه تحلیل

 حرکتی مسیرهای با مناطق در کردن بودجه رسوبی فرموله راستای در سواحل مهندسان به سامانه این .کندمی استفاده

 کند. درمی کمک های مختلفو زیرساخت سواحل با شاخابه چندین با منطقه یک در یا هاشاخابه نظیر رسوب پیچیده

 را موازنه کنترل حجم درون تغییرات نیز و خروج و ورود میزان و شودمی گرفته بهره کنترل حجم یک از روش این

 سلول رسوبی که است خاص کنترل حجم یک در رسوب دادن دست از یا دریافت محاسبه واقع در رسوبی بودجه .کندمی

 حجمدر  تغییرات نرخ معادل بایستی رسوبی مخازن و منابع بین جبری اختالف کنترل حجم یک در شود. نامیده می

 بصورت زیر است:  روش این در استفاده مورد معادله .دهدمی رخ یک منطقه در که است رسوبی
∑𝑄𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 − ∑𝑄𝑠𝑖𝑛𝑘 − 𝛥𝑉 + 𝑃 − 𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

 

Q source  و Q sink هستند، کنترل حجم در رسوبی منابع و مخازنترتیب  به ΔV سلول حجم درون در تغییرات نرخ 

 بودن موازنه درجهResidual هستند و  سلول یک در شده برداشت بارگذاری و مصالح مقادیر ترتیب به  Rو  P است،

 سلول یک در رسوبی بودجه نوشتن است. برای صفر پارامتر این مقدار شده موازنه سلول برای .دهد می نشان را سلول

 برآورد آنها مقدار مختلف اطالعات اساس و بر شده شناسایی رسوبی در سلول موجود مخازن و منابع بایستی ابتدا در

 .گیردمی صورت رسوبی موازنه و شده رسوبی وارد رابطه بودجه در مختلف عوامل مقادیر مشخص شدن از پس شود.

   

 
 هاي رسوبي غرب استان هرمزگان: سلول4شكل 
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 هاي رسوبي شرق استان هرمزگان: سلول5شكل 

 

 
 

 هاي رسوبيها و زیرسلولمراحل تعیین و ترسیم مرز سلول: نمودار مفهومي 6شكل 
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 هابحث و یافته

های لندفرمی، عوارض ی و با استفاده از معیاررسوب یهاسلول نییو تب نییدر جهت تع یراهکاراین مطالعه جهت نیل به  در
استان هرمزگان در مجموع  یاحل طوالنوسهای رسوبی سواحل استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفت. ساحلی و سلول

ساختار  یها براساس بررسیرسلولها و زاین سلول ییشده است. شناسا یمتقس یرسوبزیرسلول 17و  سلول 6به 
 یژئومورفولوژ یدگاهاز د یمنابع و مخازن رسوب ییشناسا ینباد(، همچن یان،عامل )موج، جر هاییروو ن یکئومورفولوژژ

ارائه شده است.  1جدول ها در و مشخصات آن 5و  4های های رسوبی در شکلمحدوده سلول صورت گرفته است. یساحل
 رخنمون که دارد وجود رسوبی متعددی و سواحل سنگی هایدماغه استان هرمزگان بنادر، طوالنی طول سواحل در

 هایواحد زدگیناین بیرو های رسوبی استان هرمزگان شده است.برای سلولایجاد مرز نسبتا دائمی  ها باعثآن مهمترین

های متعدد رودخانه جزایر، پناه در سواحل وجود ساحل، امتداد و شیب و همچنین تغییرات مورفولوژیک، مختلف سنگی
 زیادی تنوع غربی و مرکزی شرقی، سواحل در های هیدرودینامیکیهای متفاوت، و ویژگیاقلیم و وجود فصلی و دائمی

 طول در رسوبی هایسلول زیر و هااین تنوع محیط فیزیکی، برخی سلول باوجود لذا .است داده استان سواحل این به

 (. 2استان دارای ژنتیک متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند )جدول  این سواحل
 

 هاي رسوبي تعیین شده براي سواحل استان هرمزگان: سلول1جدول 

شماره 

 سلول

ي ابتدا و انتها

 سلول

طول 

 جغرافیایي

عرض 

 جغرافیایي

طول 

 تقریبي

 

(KM) 

بندي طبقه

 ساحل
 لندفرم غالب فرآیند غالب

1 

راس دماغه خلیج 
 نایبند

°52.577268 °27.390081 
142 

سواحل 
 کوهستانی 

فرسایش توسط 
 امواج

 -خلیج کوچک -دماغه
 پرتگاه سنگی

 °26.699916 °53.727843 دماغه چیرویه

2 
 °26.699916 °53.727843 دماغه چیرویه

121 
سواحل 

 کوهستانی 
فرسایش توسط 

 امواج
 -خلیج کوچک -دماغه

 °26.496896 °54.794244 دماغه شناس پرتگاه سنگی

3 
 °26.496896 °54.794244 دماغه شناس

 ورسواحل غوطه 172
 -جریان جزر و مد

 رودخانه
 -سواحل گلی و کم شیب

 °27.137315 °56.202565 بندر باهنر تاالب -خور و مصب -دلتا

4 
 °27.137315 °56.202565 بندر باهنر

 ورسواحل غوطه 94
 -جریان امواج
 -جریان جزر و مد

 رودخانه 

 -و کم شیب ایسواحل ماسه
زبانه و  -خور و مصب -دلتا

 تاالب -ایجزایر ماسه
های ی خورانتها

 کالهی
56.940766° 26.913644° 

5 

های ی خورانتها
 کالهی

56.940766° 26.913644° 

 سواحل دلتایی 194

 -جریان امواج
امواج موازی 

جزر و  -ساحل
 باد -رودخانه-مد

 -و کم شیب ایسواحل ماسه
 -تاالب -خور و مصب -دلتا

-، تپهایزبانه و جزایر ماسه

 ایهای ماسه
 °25.640984 °57.769980 دماغه جاسک

 سواحل دلتایی 163 °25.640984 °57.769980 دماغه جاسک 6

 -جریان امواج
امواج موازی 

جزر و  -ساحل
 باد -رودخانه-مد

 -و کم شیب ایسواحل ماسه
 -تاالب -خور و مصب -دلتا

-، تپهایزبانه و جزایر ماسه

 ایهای ماسه
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 هاهاي آنهاي رسوبي سواحل استان هرمزگان و ویژگي: سلول و زیرسلول2جدول 

 
یکسانی نبوده و مقیاس هر  دارای مقیاس های رسوبی به لحاظ ویژگی طبیعی سواحل استان هرمزگانسلول و زیرسلول

های یک با سلول مجاور متفاوت است. همچنین به لحاظ تفاوت در شیب ساحل و بستر دریا در مجاورت ساحل، فرایند
های رسوبی، این محوطه شناختی متفاوت در هرکدام ازهای زمینفعال پسکرانه و هیدرودینامیک دریا و همچنین ویژگی

ها با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال ویژگی لیتولوژیکی ساحل و شیب های و مرز دریایی آنمرز پسکرانپهنای 
های شرقی استان هرمزگان ها باعث گردید عمل تولید رسوب به خصوص در بخشمالیم ساحل در محدوده برخی سلول

یگر به دلیل عمق کم فالت قاره و امتداد زیاد آن در دریا، (. از طرف د6و  5و  4های رسوبی تر عمل کند )سلولقوی
اند، در عمق کم رسوب های دریایی به این بخش انتقال پیدا کردهرسوبات تولید شده و رسوباتی که از طریق امواج و جریان

خصوص در نقاطی که  این رو مرز عمق فعال رسوبی از خط ساحلی، به کرده و به اشکال مختلف در منطقه ذخیره شوند. از
های رسوبی و نیز این سلول ها درکننده رودخانهاند، فاصله گرفته است. به علت فعالیت تعیینها با دریا تالقی پیدا کردهرود

ها مرز تاثیرگذار پسکرانه در تولید رسوب، دورتر از خط ساحلی قرار این رود تحت تاثیر شیب کم منطقه و وسعت دلتای
  (.7شکل ) است گرفته
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 و دریا پسكرانه در 4 يرسوب سلول مرز: 7شكل 

 هایی ازشناسی ساحل در محدوده سلولهای غربی استان هرمزگان ویژگی لیتولوژیک و ساختمان زمیندر مقابل در بخش
به دلیل عمق زیاد (. از طرف دیگر 2و  1های این قبیل باعث گردیده عمل تولید رسوب بسیار ضعیف عمل کند )سلول

های دریایی به در فاصله نزدیک از خط ساحلی، رسوبات تولید شده و نیز رسوباتی که از طریق امواج و جریان فالت قاره
، بسیار کم بوده و 1CDاین رو فاصله عمق فعال رسوبی از  کنند. ازمی اند، در عمق زیاد رسوباین بخش انتقال پیدا کرده

هانه رودخانه مقام که های مختلف سلول دارای نوسان است. تنها در دهای ساحل فاصله آن در قسمتبراساس ویژگی
کند، عمق فالت قاره کم شده و به تبع آن مرز عمق فعال رسوبی نیز از دریا فاصله می ساالنه مقداری رسوب وارد دریا

ها در مجاورت ساحل، حد ها و نیز عدم و یا ضعف عمل رودخانهاین سلول ای بودن سواحل درهگرفته است. به دلیل صخر
تاثیرگذار پسکرانه در تولید رسوب، به خط ساحلی بسیار نزدیک است و در اکثر طول آن تقریبا منطبق با خود خط ساحلی 

 (.8شکل )این مرز از خط ساحلی فاصله گرفته است  هانه رودخانه مقامتنها در د است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chart Datum  
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 در پسكرانه و دریا 1مرز سلول رسوبي : 8شكل 

های ساحلی متعددی ارائه شده اند و تاکنون طبقه بندیهای مختلف طبقه بندی کردهدانشمندان بسیاری سواحل را به روش
ها و عوامل کارگیری فاکتورها برحسب بهاست که هرکدام از درجه اهمیت و اعتبار خاصی برخوردارند. این طبقه بندی

گیری ختلفی مانند ماهیت ساحل )توصیفی(، مصرف انرژی، شمارش تعداد تضاریس خط کرانه، تکتونیک و چگونگی شکلم
(. جهت طبقه 1372های دیگری را دارا هستند )عالیی طالقانی، های ژئومورفولوژیکی و یا ویژگیساحلی )ژنتیکی(، ویژگی

های ژئومورفولوژیک استفاده شده بندییین ژئومورفولوژیک( از طبقهبندی سواحل استان هرمزگان به لحاظ ماهیت کار )تب
( و طبقه بندی ژئومورفولوژیکی اینمن و نوردستروم 1952این در تحقیق از ترکیب دو مدل طبقه بندی والنتین ) و همچنین

اینکه همه  ای خیلی کلی داشته و یاهبندیهای ارائه شده یا دستهبندی( استفاده شده است. زیرا هر یک از طبقه1971)
رسد بهتر است یا برای سواحل کشور می این رو به نظر گیرد. ازسواحل منطقه مورد نظر در طبقه بندی ارائه شده قرار نمی

این رو در یک طبقه  اینکه از ترکیب چند مدل جهت طبقه بندی سواحل استفاده شود. از ارائه شود و یایک مدل بومی 
به سه دسته تقسیم های رسوبی استان هرمزگان بر اساس ویژگی فرسایشی و رسوبگذاری و لندفرمی ندی کلی سلولب

ور و هموار )والنتین( ( و سواحل غوطهسترومداینمن و نوراین سواحل شامل سواحل کوهستانی، سواحل دلتایی ) اند.شده
 ایکه رودخانهیی ای در جارسوبات رودخانه که در نتیجه برجای گذاشته شدن شودمی به سواحلی گفته ییسواحل دلتاهستند. 
در نوع سواحل کوهستانی  .ها زیاد استنوع سواحل معموال محدب و وسعت آن این سطح اند.هشود بوجود آمدمی وارد دریا

ها معموال سنگی و صخره ای هستند. ست و کرانهمتر بیشتر ا 300ها از کیلومتر کمتر و ارتفاع کوه 50عرض فالت قاره از 
سواحل غوطه ور و هموار سواحلی هستند که در نتیجه تراکم رسوبات توسط فرایند دریایی شکل گرفته و طبقات هموار و 

ی ای که برااین است که طبقه بندی (. نکته قابل ذکر1372بدون چین خوردگی در آب فرو رفته باشد )عالیی طالقانی، 
ای که تحت عنوان سواحل دلتایی سواحل استان هرمزگان صورت گرفته، به صورت مطلق نیست. به این معنی که در منطقه

این سواحل  این رو دسته بندی شده است، ممکن است سواحل کوهستانی و یا سواحل غوطه ور نیز وجود داشته باشد. از
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در طبقه سواحل  2و  1های رسوبی اند. بنابرابن سلولطبقه بندی شده صرفا از نظر تیپ غالب ساحل و وسعت بیشتر آن تیپ

در طبقه سواحل دلتایی  6و  5های رسوبی در طبقه سواحل غوطه ور و هموار و سلول 4و  3های رسوبی کوهستانی، سلول
ای زمین ساختی و رسوبی منطقه مناطق ساحلی استان هرمزگان تحت تاثیر عواملعمومی  شناسیقرار دارند. شرایط زمین

میانی و غربی آن در زون زاگرس چین خورده واقع شده است. سواحل سنگی غرب استان هرمزگان امتداد  هایاست. قسمت
هایی از آن جنوب شرق با دریا مماس شده است و بخش -های زاگرس است که در راستای شمال غربیال غربی چین

(. یکی از 1383خانیکی، یا پوشیده شده و بقایای آن جزایری چون قشم را بوجود آورده است )کرمی توسط پیشروی آب در
های سنگی ساحل است پدیده ( فرسایش واحد2و  1های رسوبی ترین منابع رسوبی سواحل غربی استان )سلولعمده

شود )غریب رضا و می فرآیند رسوبی محسوبویژه در سواحلی که بیشتر تحت تاثیر امواج هستند، مهمترین فرسایش به
ای از شهرستان بندر لنگه هکه در شهرستان پارسیان و قسمت عمد 2و  1های رسوبی (. در محدوده سلول1377همکاران، 

 متری قرار داشته و جهت غالب امواج غربی و جنوب غربی است. تحت تاثیر 5/1تا  5/0قرار دارد، ارتفاع امواج در حدود 
شوند )سازمان می ای، در راستای غرب به شرق جابجاهای تولید شده از فرسایش کرانهجهت امواج غالب منطقه، رسوب

ای )منبع اصلی(، رسوبات تولید هشامل فرسایش سواحل صخر 2و  1های (. منبع رسوبی در سلول1396بنادر و دریانوردی، 
های های فصلی محلی )که فقط در مواقع بارش(، آبراهه2-1؛ زیرسلول 1ل رسوبی شده توسط رودخانه فصلی مقام )در سلو

های انسانی شامل تغذیه ساحل و عملیات استحصال و بندرسازی، شهرسازی کنند( و فعالیتمی رگباری و سیالبی جریان پیدا
به ترتیب  2و  1های رسوبی کر شده، در سلولو امثال آن است. به طور کلی حجم رسوب تولید شده توسط منابع رسوبی ذ

ها این سلول (. مخزن رسوبی در1396هزار مترمکعب در سال برآورد شده است )سازمان بنادر و دریانوردی ،  174و  261
های انهایی است که در خط ساحلی شهرستها و جتیشکنهای کوچک محلی و موجها و سواحل شرقی خلیجشامل خور

هزار متر  223و  102شوند به ترتیب در حدود می این مخازن ذخیره پارسیان و بندرلنگه قرار دارند. حجم رسوبی که در
 (. 1396مکعب در سال برآورد شده است )سازمان بنادر و دریانوردی، 

های این طبقه شامل پهنه قرار دارند.در طبقه سواحل غوطه ور و هموار  4و  3های رسوبی همانطور که گفته شد، سلول
هانه رودخانه مهران تا د رودخانه شروع دلتای از وسیعی بیش و کمربند کم صورت به و مدی حاشیه دریا است که جزر

 وارده بار حجم با ارتباط در که دارد ای وجودمالحظه قابل ایماسه موانع و هاپهنه رشته این گیرد. دربر می در میناب را

 متعددی هایخور همچنین هستند. توجیه قابل مربوطه مد و جریانات جزر و از ناشی هاینوسان مذکور و یهااز رودخانه

 و شور جالبی یهارودخانه حدفاصل نیز و لنگیرودخانه حسن دلتای و تیاب سواحل دارد. در امتداد منطقه وجود این در

 از عمدتا  تشکیل دهنده مواد اند. ترکیبشده منطقه یهاتاالب باعث تشکیل که وجود دارد ایماسه موانع و هارشته نیز

 به مدی و جزر جریانات تاثیر تحت رسی، جمله مواد از ترریزدانه مواد شده است و بیشتر تشکیل ی ریزهاماسه و سیلت

تا کوچکتر  285/0بندی رسوب در این منطقه بین متوسط دانه شوند. قطرجابجا می ساحل امتداد در خمیر( )بندر سمت غرب
موجود  یهارودخانه مدخل از ساحل قسمت این (. در1391، میلیمتر گزارش شده است )سازمان بنادر و دریانوردی 09/0از 
اند )یمانی، یافتهخشکی گسترش  به سمت و مد جزر عملکرد اثر در شوند ومی دیده وسیعی بیش و کم هایخور صورت به

 به تمام نسبت متر( 4/5دامنه جزرومد ) باالترین از قرار دارد 4هرمز که در سلول رسوبی (. بخش شمال شرقی تنگه1378

 های ساحلیو سبخا جزر و مدی سطوح دلیل همین به .برخوردار است عمان دریای فارس و خلیج ی پیرامونهاایستگاه

و در راس تنگه هرمز  متر 3 به هرمز تنگه ورودی در باالیی برخوردارند. دامنه جزرومد بسیار گستردگی از در این محدوده
ساحلی  خط گرفتن قرار و دلتایی ویژگی دلیل داشتن بررسی به تحت محدوده ساحلی خط رسد. سایر نقاطمی متر 4/5به 

 حسن هایدلتا در قاعده بویژه هاقسمت از بعضیدر  آن شیب که طوریبه کم شیب است. بسیار هادلتا قاعده در درست

 ایدوره و ساالنه مد و جزر اثنای باالترین سطوح در دلیل رسد به همینمی هزار در 1از  کمتر به جالبی و میناب لنگی،

های بستر و هاخور مجاورت در مناطق و از ایدر پاره رسد.می کیلومتر چند از بیش به مد از ناشی پیشروی آب میزان
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زاده، گر، حسینیابد )نوحهاستثنایی افزایش می موارد در نیز کیلومتر 10 به حتی مقدار این اصلی یهارودخانه قدیمی
های ای وارده به دریا از رودخانههای دریایی از یک طرف باعث جابجایی رسوبات رودخانهجریا 3(. در سلول رسوبی 1390

های رسوبات شود و از طرف دیگر با توجه به ویژگیهای کل و مهران( مید رسوبات رودخانهمنتهی به تنگه هرمز )مانن
گردد )بهبهانی و همکاران، خیزی و ایجاد اشکال بستر را باعث میبستر و فیزیوگرافی آن، مسائل مربوط به فرسایش، رسوب

هزار متر مکعب در سال  10920با حجم رسوبی های کل و مهران، شامل رودخانه 3رسوبی  (. منبع رسوبی در سلول1390
لنگی و میناب است. حجم رسوبی که توسط این رودها وارد سلول های شور، جالبی، حسنرودخانه 4و در سلول رسوبی 

ها و پشت ها شامل خورها، الگونهزارمتر مکعب در سال است. مخازن رسوبی در این سلول 1813شود حدود می 4رسوبی 
هزار مترمکعب در سال  57شود حدود ذخیره می 3حجم رسوبی که در سلول رسوبی  ها است.ی بنادر و جتیهاشکنموج

که از ابتدا تا انتها دارای خورهای متعددی است، به دلیل پیچیدگی و ناپایداری رفتار  4برآورد شده است. در سلول رسوبی 
(. مسیر 1396ردیده است )سازمان بنادر و دریانوردی، خورها حجم رسوب ذخیره شده در این سلول رسوبی محاسبه نگ

تحت تاثیر جریان جزر و مد و کانالیزه شدن جریان در شمال جزیره قشم از شرق به  3جابجایی رسوب در سلول رسوبی 
که از  هاییدهد. با این حال جریانجابجایی رسوب بیشتر در محدوده کراس شور رخ می 4غرب است. در سلول رسوبی 

کنند شوند، تحت تاثیر جزیره هرمز دو سویه حرکت میسمت دریای عمان به این بخش از ساحل استان هرمزگان وارد می
 )در سمت شرق جزیره از غرب به شرق و در سمت غرب جزیره از شرق به غرب(. 

 واحد جزء ساختمانی ظرن از هرمز قرار گرفته اند. این بخش تنگه شرق ساحلی در جلگه 6و  5های رسوبی سلول

 واحد با مشابه کامال  لیتولوژیک، خصوصیات ویژهبه خصوصیات، سایر نظر از اما رود.می شمار به مورفوتکتونیکی زاگرس

 و کرده فرسوده را هاکوه از عظیمی قسمت تدریج به فرسایش عوامل کواترنر طول در. خود است مشرق در مکران
 دلتاها، بیشتر وسعت .اندداده شکل را ساحلی جلگه هموار هایزمین و شده انباشته ساحلیکناره  در آن، از حاصل رسوبات

 منتقل ساحلی خط محدوده به اصلی رودهای و زهکشی وسیله شبکه به که ایی استریزدانه رسوبی بار زیاد حجم نتیجة

 رسوب حجم دارند. سیالبی حالت اغلب بارش، زمان در هارودخانه این که ای استگونه به منطقه رگباری بارش شود. می

 همتاستبی ایران تمام در شود،می و سایر رودهای این منطقه منتقل گابریک، سدیج جگین، رودهای با همراه که معلقی

 تحول بر دریا امواج مکانیکی اثر ویژهبه دریا، آب حرکات خشکی، در محیط حاکم فرایندهای از گذشته (.1378)یمانی، 

 از پرفشارهای ناشی طوفانی بادهای زیرا است؛ زمستان از امواج در تابستان بیشتر این اثر تأثیر گذار هستند. ساحلی خط

-رودخانه که را فراوانی رسوب حجم بخش این (. در1370است )محمودی،  مداومتر و شدیدتر هادر تابستان ایحاره جنب

 دلتاها قاعده این تدریجی پیشروی کنند، موجبساحلی منتقل می خط به های رسوبیسلول این سطح در موجود های

 رسوب انتقال و رودها دینامیک بر این فرایند است. عالوه نتیجه مطالعه، مورد ساحلی خط در موجود تحدب است. شده

 ایفا هارودخانه توسط شده منتقل در توزیع رسوبات موثری بسیار نقش امواج، و دریا آب حرکات و باد ساحلی، خط به

فرایندها است )یمانی و همکاران،  اغلب نتیجه عملکرد این ها،الگون و ایماسه سدهای ها،پیکان خورها، تشکیل اند.کرده
ای، فرسایش بادی )از خشکی به دریا(، بستر دریا، رسوباتی شامل فرسایش کرانه 5رسوبی  (. منبع رسوبی در سلول1392

های چاالک، گز، حیوی، کرئی، بریزک و رودخانه خشک زنگلی شوند و رودخانهایی وارد سلول میهای دریکه توسط جریان
های سدیج، گابریک و جگین است. حجم رسوبی که رودخانه 6)تنها در مواقع سیالبی جریان دارد( و در سلول رسوبی 

هزار متر مکعب در سال برآورد  8818و  1553شود به ترتیب حدود می 6و  5های رسوبی ها وارد سلولتوسط این رودخانه
ها و پشت بازوی بنادر ها، الگونای، تل ماسهها و جزایر ماسهها شامل خورها، زبانهمخازن رسوبی در این سلول شده است.

هزار  780و  379د شوند به ترتیب حدوها ذخیره میهای موجود در منطقه است. حجم رسوبی که در این سلولو جتی
تحت  5(. مسیر جابجایی رسوب در سلول رسوبی 1396مترمکعب در سال برآورد شده است )سازمان بنادر و دریانوردی، 

ویژگی  دراز شرق به غرب است.  6های موازی ساحل و راستای ساحل از جنوب به شمال و در سلول رسوبی تاثیر جریان
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ها بیان شده است.  در ادامه مثالی از کاربرد سلول رسوبی در مطالعات بودجه های آنولها به تفکیک زیرسلهر یک از سلول

 رسوبی استان هرمزگان آورده شده است. 
 رسوبی منابع کلی بطور : 1-5 سلول زیر محدوده در  (Sinks and Sources)رسوبي مخازن و منابع تعیین

 سواحل، فرسایش به ایرسوب رودخانه انتقال ساحلی، هایپرتگاه فرسایش سلول، درون به ایکرانه شامل انتقال رسوب

 ای،کرانه رسوب انتقال شامل تواندرسوبی می مخازن است. آب سطح تراز افت و شده مصالح الیروبی ساحل، بارگذاری

در  .باشد رسوبی های چاله و آب تراز سطح نسبی افزایش سواحل، از برداشت مصالح و الیروبی افزایش سطح ساحل،
)زیرسلول اول سلول رسوبی پنجم( به  1-5اینجا به دلیل اجتناب از اطاله کالم، بودجه رسوبی محاسبه شده در زیرسلول 

 جنوب تا و شده شروع میناب جنوب در کالهی واقع منطقه از 5سلول اول سلول رسوبی  عنوان مثال بیان شده است. زیر

 مخزن و منبع چندین این محدوده در نمایش داده شده است. 9شکل  محدوده مذکور درکند. می پیدا ادامه سیریک بندر

 شود.می پرداخته هابه آن ادامه در که دارد وجود رسوبی
 

 رسوبي منابع

مورد  محدوده در است که مختلفی هایرودخانه از رسوبات آورد هرمزگان، استان ساحلی نوار در رسوب تولید مهم منابع از
استان هرمزگان  پایش مطالعات هرمزگان، از استان در موجود هایرودخانه رسوبات های آوردداده .وجود دارند مطالعه

 همزمان اطالعات و بوده هیدرومتری هایدارای ایستگاه هایی کهرودخانه مطالعات این در ( استخراج شده است.1391)

 براساس آمده است. بدست هاآن سنجه منحنی گرفته و قرار تحلیل و تجزیه مورد وجود داشته آنها و رسوب در جریان

 میزان آمده بدست رابطه از گیریبهره با است. برآورد شده جریان دبی از بصورت تابعی این پارامترها، میزان رسوبات معلق

 در رسوبی کل بار میزان بستر بار عنوان به این رسوبات درصد 10 مقدار نظر گرفتن در با محاسبه شده و معلق رسوبات

 به اقدام تجربی روابط از استفاده با اطالعات موجود نبوده که این هاییدر رودخانه شده است. برآورد هارودخانه این

 رسوب تولید از منابع مهم به عنوان یکی اطالعات این از حاضر مطالعه در .شده است هاآن در رسوبات میزان محاسبه

 یا مقدار حمل رسوب و الذکر مطالعات فوق در شده محاسبه مقادیر که ذکر است قابل .شودمی استفاده استان سواحل در
رسوبات  شوند.می زیادی دستخوش تغییرات دریا به ورودی تا مقادیر رسوب این و است نظر مورد ایستگاه تا شده تولید

 شامل را ریزدانه خیلی تا دانه خیلی درشت ذرات از که بندی هستنددانه از وسیعی طیف دارای آبریز حوضه در تولید شده

فصلی  رودخانه این کند.می تأمین را اول سلول زیر از رسوبات بخشی که است هاییرودخانه از شود. رودخانه چاالکمی
 دارد. وسعت مربع کیلومتر 100 آن آبریز حوضه کیلومتر و 28 حدود در آن طول مواقع خشک است. بیشتر در و بوده

 است. شده برآورد سال در مکعب متر هزار 155 حدود در رودخانه آورد رسوب این میزان شده، مطالعات انجامبراساس 

 متر مکعب هزار 85 حدود در ساحلی به نوار رودخانه از این رسوب ورودی مقدار شده، بیان شناسی اساس روش بر بنابراین

 دریا به سیریک بندر جنوب در ای فصلی است کهگز، رودخانه رودخانه زیرسلول این رسوبی دیگر منابع است. از سال در

رودخانه  این است. کیلومتر 63و  کیلومتر مربع 1300 حدود در ترتیب به آن طول و رودخانه این آبریز حوضه ریزد.می
 حدود براساس مطالعات، در این رودخانه رسوب آورد دارد. جریان سیالبی هایزمان در فقط که ایبگونه است فصلی

 شود. بنابراینساحلی می ناحیه وارد آن درصد 55حدود  مقدار این از که شده زده تخمین سال در مکعب متر هزار 326

 شمال مطالعات در .شودمی سلول زیر این بودجه رسوبی وارد رودخانه این رسوب مکعب متر هزار179  حدود سالیانه در

 دهد.سال فرسایش رخ می در متر مکعب هزار 10 حدود در بندر، ساالنه وجود دلیل به که دهدنشان می کوهستک بندر

 شمال انتقال به جنوب جهت دلیل )به این زیرسلول نواحی شمالی برای رسوبی یکی از منابع عنوان به رسوب مقدار این

 سیریک تعدادی زیارت بندر جنوب و شمال در شد، اشاره هاآن به باال که در رسوبی منابع بر عالوه .کندمی رسوب( عمل

رسوبات  این تأثیر نمایند. میزان ایفا را ناحیه این منابع رسوبی نقش توانندمی سیالبی مواقع در شود کهمی مسیل دیده
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 مورد توانندمی رسوبی بودجه کردن ترو دقیق مختلف شناسایی منابع راستای در نیست اما گرچه زیاد رسوبی بودجه در

 .گیرند قرار ارزیابی بررسی و

 رسوبي مخازن

هایی هستند مصب-بنادر و خور سلول، زیر این در رسوبی مخازن دارد. از وجود مختلفی رسوبی مخازن سلول زیر این در
 در .است شده ساحلی خط در طول رسوب جریان باعث قطع ها و اطراف بازوی بنادر قرار داشته وکه در دهانه رودخانه

 قرار دارند. بر اساس مطالعات سیریک سیریک، بندرگروک و بندر زیارت کوهستک، بندر کریان، بندر این زیرسلول، بندر

 68، 84،  60 حدود اطراف این بنادر به ترتیب در در رسوبگذاری حجم انجام شده، ایماهواره بر مبنای مقایسه تصاویر که
 است. شده برآورد سال در متر مکعب هزار 25و  33، 

 ساحلي خط تغییرات

 اساس بر .است آمده بدست 2015 و 1992 هایسال ایماهواره تصاویر از استفاده با محدوده این در ساحلی خط تغییرات

 فرسایش(ساله  23 دوره این در ساحلی خط مدت بلند تغییرات شامل که ساحلی خط تغییرات های موجود مقدارارزیابی

، 144ترتیب در حدود  به است کوهستک بندر باالدست موضعی فرسایش ساحلی( و نیز طول خط در رسوبات انباشت و
 آیدمی بدست سال در مکعب متر هزار -26 حدود ها در آن مجموع که برآورد شده سال در مکعب متر هزار 10و  128

 (.1391، سازمان بنادر و دریانوردیشود )می وارد رسوبی بودجه معادله سمت در که
 رسوبي بودجه

 وارد معادله اینجا در مختلف هایروش از آمده بدست مقادیر که شدند ارائه باال در اول سلول زیر مخازن و منابع تمامی

 نشان داده شده 3جدول  در باال مباحث از آمده بدست نتایج گیرد. خالصهمی صورت آن و موازنه رسوبی شده بودجه

 .است
 پنجم سلول -اول سلول زیر رسوبي بودجه در مختلف عوامل : مقادیر3جدول 

منابع )هزار متر 

 مكعب در سال(

مخازن )هزار متر 

 مكعب در سال(

تغییرات )هزار متر 

 مكعب در سال(

رانه ساحلي ورودي 

)هزار متر مكعب در 

 سال(

باقیمانده )هزار متر 

 مكعب در سال(

264 270 26- 21 41 

 در زیر سلول این شودمی مشاهده که همانگونه .شودمی مشاهده رسوبی بودجه در مختلف عوامل مقاویر باال جدول در

ساحلی  طول نوار در موجود دلتاهای و رسوبی هایزبانه در احتماال  که دارد رسوب مازاد سال متر مکعب در هزار 41 حدود
 کنند.رسوبگذاری می
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 1-5: زیرسلول رسوبي 9شكل 

 نتیجه گیري
های رسوبی در استان هرمزگان، در درجه اول براساس براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، معیار تعیین مرز سلول
المللی به مانند مرزهای معرفی شده در مطالعات بین معیارهای لندفرمی است. از این رو در سواحل استان هرمزگان

(Inman,1999 ،Motyka& Brampton, 1993  وBray et.al, 1995مرز سلول ) های رسوبی از دو نوع دماغه

و خور تشکیل شده است. معیار دوم، توانایی این مرزها در جلوگیری از جابجایی رسوب و ایجاد یک چرخه رسوبی در درون 
ها ثابت ها نیز به همین ترتیب انتخاب شدند. با این تفاوت که مرز جداکننده زیرسلولسلول مورد نظر است. مرز زیرسلول

شوند. به این ترتیب های مجاور میرت موقت )در مقیاس زمانی کوتاه( مانع جابجایی رسوب بین زیرسلولنبوده و به صو
ها رسوب بندی شد. منبع اصلی رسوب در همه سلولزیرسلول رسوبی تقسیم 17سلول و  6سواحل استان هرمزگان به 

ای است. مخازن رسوبی شناسایی رسایش کرانهمنبع اصلی رسوب، ف 1تولید شده توسط رودها است. تنها در سلول رسوبی 
های ها و سواحل یک سوی خلیجای، الگونای، سد ماسههای ماسهشده در سواحل استان هرمزگان نیز شامل خورها، زبانه

های موازی ساحل )در ها، جریانترین عوامل تاثیرگذار در جهت جابجایی رسوب در سلول و زیرسلولکوچک است. عمده
هایی که جریان جزر و مد غالب است )مانند لب در طول یک سال( و راستای ساحل هستند. با این حال در سلولجهت غا
گیرد. عواملی مانند باال صورت می 1عمود بر ساحل (، به دلیل ضعف امواج، جایجایی رسوب بیشتر در امتداد4و  3سلول 

ها تاثیر بسزایی دارند. ن سطح آب دریا در جابجایی مرز سلولآمدگی سواحل )در سواحل غربی استان هرمزگان( و باال رفت
گیری قرار گرفته بودند تحت تاثیر قرار اندازهها مورد مطالعه و هایی که جهت تعیین مرز سلولبه طوری که همه پارامتر

شوند شده و حجم نت می رد دریاهایی که واها باعث تغییر در نرخ رسوبگرفته )به عنوان مثال تغییر در سطح اساس رود
هایی مانند ها نیز جابجا خواهد شد. این نتایج براساس پژوهشرسوبی در ساحل نیز تغییر خواهد کرد( و به تبع آن مرز سلول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Crossshore 
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Inman & Chamberlain (1960)، (1997)Best & Griggs  ،Mangoor, (2004) و Thom (2018  )

های علمی و عملی به کار رفته در تعیین مرز، منابع و مخازن سلول این تحقیق بر مبنای روشگیرد. زیرا مورد تایید قرار می
های تبیین مساله از دیدگاه ژئومورفولوژی المللی، انجام شده است با این تفاوت که در اینجا روشرسوبی در مطالعات بین

 رار گرفته است. نگری( مورد استفاده ق)توجه به مقیاس، فرم و فرآیندها با دید کل

 سپاسگذاري

های مربوط به رسوب و هیدرودینامیک و بدینوسیله از سازمان بنادر و دریا نوردی به خاطر در اختیار قرار دادن برخی داده
بودجه رسوبی در طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان ، صمیمانه  نتایج بدست آمده از گزارش

  نماییم.تشکر می

 

 منابع

 مطالعه اشکال و رسوبات بستر 1390زاده، س.،یار، غ.، لک، ر.، قرائی، ا.، انسانی، م.، حاجیبهبهانی، ر.، حسین .
شناسی، سال بیست و هفتم، نگاری و رسوبهای چینهپهل(، شرق خلیج فارس، پژوهش-تنگه خوران )الفت

 .4، شماره45شماره پیاپی 

  ،.شماره دوم، و بیست ، دورهسپهر مجلهژئومورفولوژی،  در پژوهش هایروش. 1392ثروتی، م.، منصوری، ر 

88. 

 تغییرات خط  مطالعات سازی سواحل استان هرمزگان، گزارشسازمان بنادر و دریانوردی، پایش و مطالعات شبیه
 .1391ساحلی، 

 1391رسوب،  مطالعات سازی سواحل استان هرمزگان، گزارشسازمان بنادر و دریانوردی، پایش و مطالعات شبیه. 

  سازمان بنادر و دریانوردی، طرح تدقیقICZM  ،1396سواحل استان هرمزگان، گزارش بودجه رسوبی. 

 33 و 32 شماره، شناسیزمین آموزش رشد :جغرافیا سواحل انواع بندیطبقه. 1372.، م طالقانی،عالئی. 

 بررسی وضعیت عمومی سواحل استان هرمزگان، مرکز تحقیقات حفاظت خاک 1377رضا، م.، وفایی، ف.، غریب .
 و آبخیزداری.

 سواحل ایران، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 1383خانیکی، ع.، کرمی .
 آبخیزداری.

 ،تهران، تهران دانشگاه اقلیمی، انتشارات دوم: ژئومورفولوژی فولوژی، جلد. ژئومور1370ف.،  محمودی. 

 دلتاهای قاعده تحول در دریا تراز نوسانات بر موثر عوامل و دریا . دینامیک1390زاده، م.،حسین گر، ا.،نوحه 

 . 3 شماره ،43 پیاپی شماره ،22 سال محیطی، ریزیبرنامه و جغرافیا مجله هرمز، شمال تنگه

 ،هایجزرومدی، پژوهش هایتاالب تکامل و تشکیل عمان در دریای آب حرکات اثر .1378 م.، یمانی 

 موسسه جغرافیا، تهران. ،37 شماره جغرافیایی،

 تحلیل طریق از هرمز تنگه شرق ساحلی خط زمانی تغییرات . بررسی1392 گر، ا.،یمانی، م.، قدیمی، م.، نوحه 
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