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ارتباط دینامیک امواج و جهات توزیع ماسه درکرانه دریاي خزر
(محدوده رودخانه هاي بابلرود و هراز)
مجتبی یمانی * ،قاسم لرستانی 2و سمیه عمادالدین

2

-1دانشیار دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران
-2دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،دانشگاه تهران
پذيرش مقاله1319/4/11 :
تأيید نهايي مقاله1319/11/ 22 :

چکیده :
ماسه های ساحلي عموماً منشا رو دخانه ای داشته و تحت تاثیر دينامیک امکواو و حرککاب در دريکا در کو
خط ساحلي توزيع مي گردند .منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش بخش میاني خکط سکاحلي دريکای خکرر در
محدوده رودخانه های هراز و بابلرود به و تقريبي 21کیلومتر مي باشد .هدف از اين تحقیق بررسي راسکتای
توزيع ذراب ماسه و حجم جابجايي های دن در و خط ساحلي مورد مطالعه اسکت .بکرای دسکتیابي بکه ايکن
هدف از داده های باد ،دبي و رسور رودخانه ها و نیر نقشه های توپوگرافي ،زمین شناسي به عنوان ابکرار هکا و
داده های اصلي پژوهش استفاده شده است .عالوه بر اين ي کارهای میداني بیش از  21نمونه از ماسکه هکای
خط ساحلي برداشت شده و با استفاده از تکنی

دانه سنجي در قالب نرم افکرار  Gradistat 4.0بکین قطکر

ذراب و ويژگي های امواو به روش تحلیلي ارتباط برقرار شده و راستا و حجکم جابجکايي ذراب ماسکه در کو
خط ساحلي تعیین شده است .برای کنتر نتايج از مد تان موو بکرای مقايهکه میکران جابجکايي ماسکه در
منطقه شهتشوی موو استفاده شد .همچنین برای ارزيابي جهت حرکت ماسه به موازاب خط ساحلي بکا رنک
نمودن نمونه های ماسه در سايت های منتخب ،میران توزيع دنها در امتداد خط ساحلي توسکط امکواو کنتکر
گرديد .نتايج نشان مي دهد که راستای غالب امواو به ترتیب از جهاب غرر ،شمالغرر و شما موجکب توزيکع
و جابجايي ماسه ها به سمت شرق شده و به نهبت فاصله از مصب رود ها میانگین قطکر ذراب ماسکه ککورکتر
مي شود .عواملي همچون دبي ،دبي رسور و مقاومت سازندهای حوضه های دبخیر منتهي به خط سکاحلي بکه
ور مهتقیم در حجم نقل و انتقاالب ماسه در امتداد خط ساحلي تاثیر گذارند.
واژگان کلیدي :دريای خرر ،ماسه ساحلي ،موو ،ژئومورفولوژی ساحلي ،دينامی

* -تلفن مهئو 19123191212 : :

دريا.

Email: myamani@ut.ac.ir
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مقدمه:
وزش باد بر روی سطح دريا منجر به پیدايش
امواو سطحي مي گردد .اين امواو عاملي مهم در
تعیین هندسه و پروفیل خط ساحل به شمار مي
ديند .عدم دگاهي از مشخصاب امواو و رگونگي
تاثیر دن بر نحوه انتقا رسور ،رسور گذاری و
فرسايش خط ساحلي موجب مي شود تا راحي
سازه های دريايي در کرانه با سعي و خطای زياد
همراه شده و نهايتاً منجر به صرف هرينه های
هنگفتي گردد .بديهي است يکي از موضوعاب مهم
در مهندسي و راحي سازه های ساحلي و موو
شکن ها دانهتن راستا و حجم نقل و انتقا ذراب
ماسه توسط موو و جريانهای ساحلي در امتداد
خط ساحلي مي باشد .بنابر اين به واسطه اهمیت
موضوع و تاثیر اين پديده بر فعالیت های انهاني و
اقتصادی تحقیقاب بي شماری در سطح جهاني
صورب گرفته است .در سیر رو به پیشرفت مطالعه
فرايند دينامی امواو و نحوه انتقا رسور مي
توان به تحقیقاب صورب گرفته توسط سورداپ و
مان ( ،)1941هاسلمن و هاسلمن (،)1916
اشنايدر و همکاران ( ،)1911کومن و همکاران
()1994اشاره نمود که به روند تکامل مد سازی
موو و پیش بیني نحوه برخورد امواو با ساحل
کم شاياني نمودند.
از نخهتین کارهای انجام شده در بخش دولتي
ايران مي توان به مد سازی امواو درياهای ايران
توسط سازمان بنادر و دريانوردی ( )1311اشاره
نمود که با مطالعه مکان يابي بويه امیردباد نکا،
نوشهر و انرلي ،داده های مورد نیاز مدلهازی امواو
در دريای خرر جمع دوری شد و سپس با استفاده
از مد های نرم افراری موو ناشي از میدان باد
گهترده بر روی دريای خرر محاسبه گرديد و
نتايج دن در دو مجلد در سا  1311به راپ
رسیده است .الزم به ذکر است مطالعاتي که توسط

شرکت جهاد تحقیقاب در و انرژی با همکاری
شرکت برد کانادا و همچنین شرکت پرگاسیران در
سا  1313انجام شده در اين راستا بوده است .در
بخش غیر دولتي پايان نامه های دانشجويي
کارشناسي ارشد گروههای فیري دريا اسماعیلي
( )1312و نی پهند ( )1312در مورد پیش
بیني موو در دريای عمان و خلیج فارس و الری
( ،)1312يحیايي میالني( ،)1311ثابت عهد
جهرمي( ،)1311رياضي( ،)1311افشار (،)1311
اليقي ( ،)1312حاو بابايي ( )1312و غیره به
بررسي پیش بیني الگوهای امواو دريای خرر با
استفاده از مد های مختلف و يافتن بهترين مد
به همراه پیش بیني الگوی فرسايش و رسور
گذاری مبادرب نمودند .از بین تحقیقاب مذکور
يحیايي میالني ( )1311به بررسي امواو و فرايند
انتقا در و رسور در سواحل ايراني دريای خرر،
جهت نرخ انتقا اصلي رسور را در ساحل انرلي تا
دستارا به سمت غرر و به تدريج از نوشهر به
سمت بندر ترکمن را به سمت شرق تبیین نمود.
عاشور و همکاران ( ،)1313با بررسي انتقا رسور
در سواحل نکا به اين نتیجه رسیدند که وجود
پتانهیل رسور در جهت غرر به شرق در منطقه
نکا جريان دارد .لشته نشايي و همکاران ()1316
با بررسي پتانهیل انتقا رسور در دستارا تا
نواحي شرق گیالن دريافتند که نرخ انتقا رسور
ساحلي در اين منا ق از غرر به شرق کاهش مي
يابد .يگانه بختیاری و محمديان (  )1312با
بررسي اثر نوساناب سطح در دريا بر روی میران
انتقا رسوباب در بندر انرلي با استفاده از تکنی
های سنجش از دور پرداختند و در نهايت ارومیه
ای و کريم خاني ( )1311به ارزيابي توان فرسايش
پذيری و رسوبگذاری در محدوه بندر انرلي
پرداخته و عوامل سن شناسي و پوشش گیاهي
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را در انتقا رسور در منطقه مهمّ تر از ساير
عوامل قلمداد نموده است.
با توجه به مطالعاتي که از سوی محققین مختلف
در ارتباط با اين موضوع انجام گرفته است در اين
تحقیق نیر مهئله اصلي نحوه تاثیر گذاری امواو بر
روی میران و جهت نقل و انتقا ذراب ماسه در
امتداد خط ساحلي مورد مطالعه مي باشد.
مشاهداب انجام شده ي کار های میداني
مقدماتي و اختالفاب موجود در مورفولوژی و
ويژگي های رسوباب امتداد خط ساحلي مورد
مطالعه اين فرضیه را تداعي مي کند که عوامل
ديگری به جر امواو در تراکم ماسه ها و ناهمگوني
های موجود در امتداد خط ساحلي نقش دارند.
اين ناهمگوني در بافت رسور بخش غربي مصب

رودخانه های هراز و بابلرود نهبت به بخش
شرقي دن بهیار بارزتر مي باشد.
منطقه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در مختصاب و
جغرافیايي´ 62°11تا´ 62°41شرقي و´36°31
تا عرض حدود ´ 32°43شمالي قرار دارد .اين
منطقه در استان مازندران و به صورب نوار باريکي
از خط ساحلي بابلهر تا شرق فريدونکناررا به و
 42کیلومتر شامل مي شود .رودخانه های بابلرود
و هراز مهمّ ترين رودخانه هايي ههتندکه در
ساحل مورد مطالعه به دريای خرر مي ريرند(
شکل.)1

شکل - 1موقعیت محدوده مورد مطالعه
برای تعیین حدود کلي و نیر نقشه های 1/61111
داده ها و روش ها
برای استخراو حوضه های دبرير منطقه ،بکه همکراه
تحقیق عمدتاً بر پايه ي روش تجربي استوار بوده
نقشککه زمککین شناسککي  1/261111بککرای تعیککین
است که ي دن داده های انکدازه گیکری شکده در
میران حهاسکیت بکه فرسکايش و رسکور اسکتفاده
روی زمککین و نمونککه بککرداری هککا بککه روش هککای
شده است .عالوه بر اين نرم افرار هکا و مکد هکای
دزمايشگاهي و تجربي مورد تجريکه و تحلیکل قکرار
رياضي ابرار های اصلي پژوهش را تشکیل داده اند.
گرفته است .از نقشه هکای توپکوگرافي 1/261111
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برای بررسي میران نقل و انتقا ماسه به محکدوده
ساحلي و نیر تاثیر دبي رود بکر قطکر ذراب ماسکه،
داده های دبي و رسور حوضه های رودخانه ای از
سازمان تحقیقاب رح جامع در کشکور اخکذ و بکا
انجام پردازش دمکاری بکر روی داده هکای مکذکور،

حاصککله و نیککر داده هککای خککام توسککط نککرم افککرار
 Gradistat 4.0مورد تجريه و تحلیکل قکرار گرفتکه
است.
عکککالوه بکککر نمونکککه بکککرداری و انجکککام کارهکککای
دزمايشگاهي ،در پیمکايش میکداني ،بکرای بررسکي

توان در دهي و رسور زايي حوضه های رودخانکه
ای مورد سنجش قرار گرفت .ارزيابي زمین شناسي
منطقه نیر برای شناخت میکران حهاسکیت عامکل
سن شناسي و کمیت تولیدرسور در هکر يک از
حوضه های رودخانه ای انجام شکد .بکرای بررسکي
نحوه تاثیر دينامی امواو بر پراکنش ذراب ماسکه
در محدوده خط ساحلي مورد مطالعکه ،داده هکای
سکرعت و جهکت بکاد روزانکه ايهکتگاه سکینوپتی
بابلهر ( )1961-2112به عنوان عامل اصلي ايجکاد
موو تهیه شده است .سپس با تصکحیح و پکردازش
ا العاب باد ي سا هکای مکذکور بکا اسکتفاده از
ضککرايب دئککین نامککه حفاحککت سککواحل (سککاجدی،
 )1311گل باد های منطقکه و نیکر گکل مکوو هکا
ترسیم گرديد .همچنین با محاسبه داده مربوط بکه

بیشتر در دوبخش متفاوب از محدوده مورد بررسي
و با توزيع زماني ي ماهه برای هکر بخکش حکدود
نیم متر مکعب از ماسه به رن قرمر رن دمیری
شده و در محل رفت و برگشت موو در  3ايهکتگاه
منتخب توزيع گرديد .سپس در فاصکله زمکاني 24
سککاعته میککران توزيککع جککانبي دنهککا توسککط امککواو
بررسککي و میککانگین گیککری شککد .همچنککین بککرای
بررسي نحوه حرکت عمودی امکواو ،از روش تانک
موو برای اندازه گیکری میکران رسکوباب در زمکان
حرکت موو به کرانه و برگشت دن با تعمیم دن بکه
کل خط ساحلي مورد مطالعه بهره گرفتکه شکد .در
نهايت با در نظر گرفتن داده ها و روش های فکوق
و نی کر بککا بررسککي راسککتا ،ارتفککاع ،دوره ،فراوانککي و
پراکندگي فصلي موو در سواحل و تجريه و تحلیل

امواو دورد ،1ارتفکاع امکواو بکا دوره هکای متفکاوب
بردورد شد.
برای بررسي ارتباط قطر ذراب ماسه و توزيکع دنهکا
در امتداد خط ساحلي 21 ،نمونکه ماسکه از امتکداد
خط ساحلي برداشت شده و با ثبکت مککاني نمونکه
برداری با دستگاه  GPSموقعیت دنها بر روی نقشکه
انتقا داده شد .برای اين منظور سعي شکده اسکت
حتي االمکان نمونه ها در شرايط يکهکان برداشکت
شده و محل نمونه برداری درست از محل برگشکت

داده های مذکور ،راستای نقکل و انتقکا ماسکه در
و خط ساحلي مشخص شده است.

شهتشوی امواو 2انجام گیرد .در گام بعدی نمونکه
های منتخب به دزمايشگاه منتقل شده و با تکنی
گرانولومتری بقه بندی بافت ذراب ماسکه توسکط
دسکتگاه شکیکر انجکام گرديکد .در نهايکت نتکايج
1

- Swell
- Back wash
3
- Shaker
2

بحث و نتایج
دينامی رودخانه و میران دبي و رسور دهکي دن
در میککران فراوانککي توزيککع ذراب ماسککه در خککط
ساحل ي دريا نقکش اساسکي داشکته و فراينکدهای
دينامیکي دريا ،راستای حرکت ذراب ماسه در خط
ساحلي را کنتر مي نمايد.
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توزیع ذرات ماسه

در اين مطالعه اندازه گیری و محاسباب مربوط بکه
قطر ذراب ماسه با انجام نمونه برداری ذراب ماسکه
به فاصله  211متری مصب اصلي ازساحل شرقي و
غربي رودخانه های هراز و بکابلرود و بکا اسکتفاده از
نرم افرار  Gradistat 4.0صورب گرفته اسکت .ايکن
نرم افرار توسط سیمون بالب ،ارتقاء يافته است که
در دن به دنکالیر انکدازه ذراب بکا محاسکبه شکاخص
های دماری مد ،مديان ،قطر ذراب و توزيکع انکدازه
ذراب با اسکتفاده از روش هکای رياضکي ،هندسکي،
لگککاريتمي و روش فولکک و وارد ( )1961جهککت
محاسبه میکانگین ،میکران جورشکدگي ،رکولگي و
کشیدگي ذراب برحهب میکرون و في مي پکردازد
و از روش ادن ( )1914و ونککت ور ( )1922بککرای
بقه بندی اندازه ذراب استفاده مي کند تا جايگاه

نمونه های منتخکب در بقکه بنکدی انکدازه ذراب
معین شود.
در ادامه به بررسي قطکر ذراب ماسکه و فراوانکي دن
به همراه دنالیر تحلیلي از محاسباب دمکاری انجکام
گرفتکه در نککرم افکرار فککوق الکذکر ،بککه تفکیک در
سواحل شرقي و غربکي حوضکه هکای رودخانکه ای
مورد مطالعه پرداخته شده اسکت .در ايکن تقهکیم
بندی به دلیل دنکه محل نمونه برداری با فاصکله از
مصب رودهای اصلي منطقه بوده لذا ساحل شکرقي
و غربي بابلرود در منطقه بابلهر به عنوان نماينکده
حوضککه بککابلرود در نظککر گرفتککه شککده و سککپس
فريدونکنار به عنوان سکاحل شکرقي و نیکر سکاحل
محموددباد به عنوان ساحل غربي حوضه هراز مورد
ارزيابي قرار گرفته است .نتايج توزيع فراواني ذراب
ماسه و نمودار گرانولومتری ايکن منکا ق بکه شکرح
جدو  1و شکل  2دمده است.

شکل  -2فراواني قطر ذراب در نمونه های ماسه سواحل مورد مطالعه
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 -1متوسط قطر ذراب در نمونه های ماسه ای محدوده مورد مطالعه
حوضه هراز

نام حوضه

حوضه بابلرود

میانگین قطر ذراب
ساحل غربي از مصب
اصلي رودخانه به دريا
(درصد)

میانگین قطر ذراب ساحل
شرقي از مصب اصلي
رودخانه به دريا (درصد)

میانگین قطر ذراب
ساحل غربي از مصب
اصلي رودخانه به دريا
(درصد)

میانگین قطر ذراب
ساحل شرقي از مصب اصلي
رودخانه به دريا (درصد)

مکان نمونه قطر ذراب
به میکرون

-

-

1/6

-

2111و بیشتر

11

1/2

12/1

9/1

1111-2111

22/2

3/1

49

34/3

611-1111

1/1

21/2

29/2

43/2

261-611

1/6

31/3

4

1/2

126-261

1/11

3/1

1/14

4/1

23-126

دبی و رسوب دهی رودخانه ها
برای شناخت رگونگي در دهي و کمیّکت رسکور
در بازه های نمونکه گیکری از دمکار دبکي و رسکور
حوضه های رودخانکه ای بکابلرود و هکراز اسکتفاده
شده است .سنجش میران دبي و رسور درحوضکه
های رودخانه ای بابلرود با استناد به دمار ايهکتگاه
های دبي و رسور سکنجي کشکتارگاه ،میاندشکت،
کمکال و پاشاکال در ي سا های دبکي ککه شکرح
دن در شکل  3دمده انجام شده است .با نگکاهي بکه
دمار مذکور مي توان دريافت که میانگین بیشترين
دبککي ماهانککه حوضککه دبخیککر بککابلرود در ايهککتگاه
کشتارگاه بابل با در دهي  12/29متکر مکعکب بکر
ثانیککه و میککانگین رسککور دهککي  11312تککن در
روزهای با بارندگي بکردورد شکده ککه بکا احتهکار
متوسط  111روز بارندگي در سا میکران متوسکط
وزن مواد رسوبي در ايهتگاه مذکور  1926114تن
در سا مي باشد .میانگین رسکور در سکه مقطکع
عرضي اندازه گیری شده  1321میلي گرم در لیتر
اختصاص دارد .دلیل باالبودن میران دبي به دلیکل
خروو رود از کوههتان و وضعیت سکیالبي دن مکي
باشد .همچنین باال بکودن میکانگین رسکور دهکي

ايهتگاه کشتارگاه را مي توان با حهاسکیت بکاالی
سازندهای ا راف ايهتگاه متشکل از مارن و ماسکه
سن دهکي میوسن و کنگلومرا با افق ماسکه ای و
مارن سیلتي تفهیر نمود .در اين منطقکه میکانگین
کمترين دبي ماهانه به ايهتگاه پاشاکال بکا دبکدهي
 4/61متر مکعب بر ثانیه و میانگین رسکور دهکي
 113/92تککن در روز بککا میککانگین رسککور در سککه
مقطع عرضي انکدازه گیکری شکده  611/14میلکي
گرم در لیتر تعلق دارد.
در حوضه رودخانه ای هراز از ايهتگاه های دبکي و
رسور سنجي کره سن  ،سکرخرود ،محموددبکاد و
کمربنککدی دمککل اسککتفاده شککده اسککت .داده هککای
دماری سازمان تمار مشخص مي کند که متوسکط
بیشترين دبي ماهانه در اين حوضه به ايهتگاه کره
سن بکا دبکدهي  31/42متکر مکعکب بکر ثانیکه و
میکککانگین رسکککور دهکککي  21124/1تکککن در روز
روزهای بکا بارنکدگي از دمکار مرککر تحقیقکاب در
وزارب نیرو به دست دمده که با احتهکار متوسکط
تعداد 111روز بارنکدگي در سکا میکران متوسکط
وزن مواد رسوبي در ايهتگاه مذکور  2221121تن
در سا بوده است .میانگین رسور در سکه مقطکع
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عرضي اندازه گیری شده  2111میلي گرم در لیتر
مي باشکد .دلیکل بکاالبودن میکران دبکي بکه دلیکل
قرارگیککری ايهککتگاه مککذکور در مهککیر بارشککهای
اوروگرافی ( کوههتاني) مي باشد .همچنین بکاال
بودن میانگین رسور دهي به موقعیت مشابه قکرار

میککانگین کمتککرين دبککي ماهانککه بککه ايهککتگاه
محموددباد با دبدهي  1/91متکر مکعکب بکر ثانیکه و
میانگین رسور دهي  29/92تن در روز با میانگین
رسور در سه مقطکع عرضکي انکدازه گیکری شکده
 139/19میلي گرم در لیتر تعلکق دارد (شککل .)4

گیککری ايهککتگاه کککره سککن نهککبت بککه ايهککتگاه
کشککتارگاه و حهاسککیت بککاالی سککازندهای ا ککراف
ايهتگاه مذکور مرتبط مکي باشکد .در ايکن منطقکه

همچنین میران دبي و رسور ايهتگاه های دبکي و
رسور سنجي حوضه های مورد مطالعه در جکدو
 2دمده است.
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شکل -3میران دبي و رسور ايهتگاه های رودخانه بابلرود (وزارب نیرو ،سازمان تحقیقاب رح جامع در)1343-1316 ،
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شکل  -4میران دبي و رسور ايهتگاه های رودخانه هراز (وزارب نیرو ،سازمان تحقیقاب رح جامع در)1343-1316 ،

ارتباط دينامی

امواو و جهاب توزيع ماسه درکرانه دريای خرر …………….

جدو  -2میران دبي و رسور ايهتگاه های دبي و رسور سنجي در حوضه های هراز و بابلرود
متوسط رسور
(تن در روز)

سا دبي

ايهتگاه

رودخانه

متوسط دبي ماهانه غلظت متوسط در مقطع
اندازه گیری ( میلي گرم
(متر مکعب بر
در لیتر)
ثانیه)
12/29

1321/31

11312/61

1343-16

کشتارگاه

بابلرود

14/11

262/49

211/14

1326-21

میاندشت

بابلرود

1/3

111/14

1111/22

1321-11

کمکال

بابلرود

4/61

611/14

113/92

1321-16

پاشاکال

بابلرود

31/42

2111

21124/1

1343-16

کره سن

هراز

6/94

1312/1

1111/12

1321-11

سرخرود

هراز

1/91

139/19

29/92

1321-22

محموددباد

هراز

13/4

661/14

422/21

1324-21

کمربندی
دمل

هراز

وزارب نیرو ،سازمان تحقیقاب رح جامع در1343-1316 ،

در ادامه با توجکه بکه ارتبکاط موجکود بکین میکران
رسککور حوضککه بککا زمککین شناسککي و حهاسککیت
سازندها به فرسايش به بررسي نقشکه هکای زمکین
شناسي به مقیاس  1/261111برگکه هکای دمکل و
ساری پرداخته شده است .وسعت جلگه سکاحلي از

کنگلومرا با افق ماسه ای و مارن سکیلتي بکا درجکه
رسکور زايکي متوسکط پکراکنش عمکده ای دارنککد.
درپايین دست حوضه هکا تکا مصکب رودخانکه ،بکه
دلیل کاهش ناگهاني شیب و شاخه شکاخه شکدن،
نیروی جريان کاهش يافته و قادر به حمل رسکور

شرق (بابلهر) به غرر (محموددباد) کاسته شکده و
دبرفت های کواترنری گهکتره کمتکری را بکه خکود
اختصاص مي دهند .تقريبکا  21تکا % 31باالدسکت
حوضه های دبخیر منطقکه را شکیل ،ماسکه سکن ،

نمي باشد .به همین دلیل سطح زمین اکثراً از گیاه
و دبرفت پوشیده شده است .با اين تفاسیر مي توان
سرگذشککت زمککین شناسککي مشککابهي بککرای تمککام
گهتره مورد بررسي قائل شکد و تفکاوب عمکده بکه

سککیلت سککن  ،کوارتريککت ،کنگلککومرا ،رگککه هککا و

نحوه تکاثیر گهکل البکرز و پهنکای متفکاوب جلگکه
ساحلي در کرانه های مورد مطالعه بر مي گردد.

عدسککي هککای زغککا (سککازند شمشکک  )Js،دوره
ژوراسکککی بکککه همکککراه سکککن دهکک رسکککي و
مارني(سن ده مبارک) و مارن و ماسکه سکن
دهکي میوسن و کنگلومرا با افق ماسکه ای و مکارن
سیلتي تشکیل مي دهد .با توجه به شکاخص هکای
موجود ،از نظر فرسايش پذيری و درجه رسکوبرايي
سنگها در رده متوسط قکرار مکي گیرنکد (معتمکد،
 .)1329قهمت های میاني حوضه های مکذکور تکا
ابتدای ورود رودخانه به داخل جلگه ،سکن دهک
کرتاسککه ،مککارن و ماسککه سککن دهکککي میوسککن و

امواج دریا
برای مطالعه امواو و نحوه تاثیر دن برتوزيکع ماسکه
های ساحلي ابتدا گلباد های منطقه بر اساس دمکار
 66سککاله ايهککتگاه سککینوپتی بابلهککر (-2112
 )1961ترسیم و از ريق دنها فراواني و ويژگي هکا
امواو تعیین شده است .سپس بر اسکاس مشخصکه
های فیريکي امکواو و پراکنکدگي فصکلي دن تکاثیر
دنها در جابجايي ماسه های ساحلي از ريق ماسکه
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مکوو کنتکر شکده

سرعتي حدود  6/1گره گرارش شده اسکت (شککل
.)6
با توجه به داده های باد و تصحیح داده های دن بکا
اسککتفاده از ضککرايب دئککین نامککه حفاحککت سککواحل
(ساجدی )1311 ،پیش بیني امواو ناشي از باد در

شده و مکد تانک

های رن
است.
برای ايکن منظکور گلبکاد روزانکه بادهکای سکريع و
سالیانه در نرم افرار  WRplotترسیم شده است .از
دنجا که  %41/2میانگین سالیانه بادهای منطقه در
رده بادهای درام با سرعت های کمتر از  6گره قرار
مي گیرد بنابر ايکن بکه دلیکل عکدم تکاثیر دنهکا در
حرکت ذراب ماسه در تجريه و تحلیل داده ها ايکن
داده ها حذف شده اند .از کل بکاد مشکاهده شکده،
 %62/4در رده بادهای با سرعت باالی  6گره قکرار
مي گیرند .حداکثر سرعت بادهای غالب ماهیانه در
اسفند ماه با  2/2گره و حداقل دن در شهريورماه 6
گره با میانگین سالیانه  6/1گکره در کي دوره 66
ساله دماری گرارش شده است .بر اساس داده های
مذکور باد غالب منطقه غربي است که ي مدب 1
ماه از سکا بکا میکانگین سکرعت  2/3گکره از ايکن
سککمت مککي وزد .جهککت بککاد غالککب در ماههککای
ارديبهشککت و خککرداد شککما غربککي بککوده کککه بککا
میانگین سرعت  6/2گره مکي وزد .تنهکا در بهمکن

نهايت به ترسیم گل موو های امکواو ناشکي از بکاد
ثبت شده در ايهتگاه بابلهر منتهي شده است .گل
موو های ترسیمي نشان مي دهد که در فصل بهار
موو غالب از سمت غرر و بعد از دن جهت غرر و
شما غربي دارای اهمیت مي باشکد(شککل  .)2در
اين فصل حداکثر ارتفاع مکوو  1/1متکر در جهکت
غربي است و میران وقوع امواو درام  26/24درصکد
مکي باشکد .در فصکل تابهکتان جهکت مکوو غالککب
همچون فصل بهار غربي و پس از دن جهت غرر و
شما غرر نمکود بیشکتری دارد .حکداکثر ارتفکاع
موو در فصل تابهتان  1/3متکر در جهکت غکرر و
میران وقوع امواو درام 21/21درصد مکي باشکد .در
فصل پائیر جهت مکوو غالکب شکرقي و پکس از دن
شرق شما شرق با مجموع  6/61درصد با ارتفکاع

ماه جهت بکاد غالکب شکما شکرقي اسکت ککه بکا

حداکثر  1/2متر بیشترين تواتر را نشان مي دهد.

شکل  -6گلباد فصلي ايهتگاه سینوپتی

بابلهر برحهب گره ( سالهای  1961تا )2112

ارتباط دينامی

امواو و جهاب توزيع ماسه درکرانه دريای خرر …………….

شکل  -2گل موو های فصلي بابلهر بر اساس ارتفاع و فرکانس امواو باد ( 1961تا )2112
اهمیت دارد .میران وقوع امواو درام در ايکن فصکل
پس از اين راستا جهت غربي با  2/31درصد امکواو
همچون فصو بهار و تابهکتان بکاال بکوده و رقمکي
قرار دارد و حداکثر ارتفاع امواو  2/4متر مي باشد.
معاد  12/26درصد را نشان مي دهد.
میران وقوع امواو درام در اين فصل  9/1درصد مي
در ادامه با استفاده از دمار باد ايهتگاه سینوپتی
باشد که نهکبت بکه فصکو ديگکر سکا حکاکي از
بابلهر کي سکالهای 1921-1999مشخصکه هکای
افککرايش تال ککم و ارتفککاع مککوو م کي باشککد .فصککل
موو دبهای عمیق در يک دوره  31سکاله بررسکي
زمهتان با جهت موو غالکب غربکي مشکخص مکي
شده و نتکايج دن در جکدو  3دمکده اسکت (حکاو
شود.حداکثر ارتفاع امواو در اين راستا  2/2متکر بکا
بابايي.)1312 ،
 6/2درصد بوقوع مي باشد و پس از اين راسکتا ،در
فصل زمهتان امواو با جهاب شرق و شکما شکرق
جدو  -3درصد وقوع مشخصه های امواو دورد در ي دوره  31ساله ايهتگاه بابلهر ي سالهای -1999
( 1921حاو بابايي)1312 ،
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فراواني

جدو مذکور نشان از وقوع امواو دورد با ارتفکاع 1
تا  6متر با فراواني  22/16درصکدی در کو دوره

دن جهاب غرر و غرر شما غکرر را نشکان مکي
دهد با توجه به جکدو فکوق گکل مکوو  31سکاله

دماری  31سکاله دارد .در ايکن دوره دمکاری میکران
وقککوع امککواو درام  13/26درصککد مککي باشککد و
بیشترين فراواني امواو از راستای شکما و پکس از

امواو دورد ايهتگاه مورد نظکر ترسکیم شکده اسکت
(شکل .) 1

شکل  -1گل موو امواو دورد بابلهر بر اساس میانگین  31ساله ارتفاع و فرکانس امواو باد ي سالهای
1921-1999
جهت غالب امواو دورد از جهت شما مي باشد
که  9/1درصد فراواني امواو را به عهده دارد و

ارتفاع امواو در اين ربع در دبهای عمیق تا  6متر
نیر مي رسد .دلیل اين امر افرايش و بادگیر و

ارتباط دينامی

امواو و جهاب توزيع ماسه درکرانه دريای خرر …………….

همچنین عمق بیشتر دريا در جهت شما نهبت
به ربع غربي و شرقي مي باشد.
جابجایی ماسه نتیجه جریان عمودي امواج
برای تخمین میران حمل و نقل ماسه در نتیجه
برخورد امواو با زاوايه ای عمودی به ساحل،
محدوده ساحلي فريدونکنار به عنوان سايت نمونه
انتخار و با استفاده از مد تان موو (شکل )1
کل حجم ماسه انتقالي در زماني  31دقیقه ای با
سطح مقطعي معاد  211سانتیمتر مربع در زمان
پیشروی موو برابر با  1/1114متر مکعب و در
زمان برگشت از ساحل در همین مدب  1/111متر
مکعب اندازه گیری و محاسبه شده است .با توجه
به حجم ماسه انتقالي در ناحیه شهتشوی امواو
مي توان بردوردهای کامل تری از کل منطقه

تحقیق ارائه داد که شرح دن در جدو  4دمده
است .کل حجم ماسه انتقالي در حرکت عمودی
امواو در منطقه شهتشوی موو در زمان پیشروی
موو بر روی ساحل در کل  42کیلومترکرانه
ساحلي مورد مطالعه از بابلهر تا محموددباد با
عرض  4متر در ي  24ساعت شبانه روز حدود
 211241متر مکعب و در زمان برگشت موو از
ساحل معاد  423932متر مکعب بردورد مي
شود .بنابراين حجم ماسه جابجا شده در منطقه
شهتشوی امواو رشمگیر مي باشد ولي به دلیل
انتشار در سطح وسیعي از ساحل دثار دن محهوس
نمي باشد .اندازه گیريهای انجام شده در ساحل
فريدونکنار به عنوان مکان نمونه با فرض ثابت
بودن شیب و ويژگیهای موو در کل کرانه مورد
مطالعه تخمین زده شده است.

شکل  -1تان موو در محدوده حرکت موو روی ساحل ( )Swashوتا لبه درون ماسه کار گذاشته شده
است .ماسه های منتقل شده توسط موو به محدوده ساحلي در مخرن سمت رپ ذخیره شده و ماسه های
منتقل شده توسط برگشت موو ( )Back washدر مخرن سمت راست به دام مي افتند .سطح مقطع تان
 211سانتیمتر مکعب است که به و خط ساحلي تعمیم داده شده و حجم نقل و انتقا ماسه ها در بعد
زماني معین و در دو حالت حرکت موو اندازه گیری شده است.
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جدو  -4تخمین میران حمل و نقل رسور در منطقه شهتشوی موو در ساحل فريدونکنار و کل محدوده
مطالعاتي
منطقه شهتشوی امواو
منطقه و محدوده
مورد اندازه گیری

محدوده پیشروی موو به ساحل
به متر مکعب

محدوده پهروی موو از ساحل
به متر مکعب

نیم ساعت

يکهاعت

24ساعت

نیم ساعت

ي

ساعت

24ساعت

مد تان موو
(ساحل فريدونکنار)

1/1114

1/1121

1/1212

1/111

1/112

1/141

کل بازه مطالعاتي
 4در  42111متری

12111

26121

211241

1132

11224

423932

در ادامککه بککردورد حجککم نقککل و انتقککا رسککور در

به دلیکل پیچیکدگي عککس العمکل هکای مکوو –

منطقه شهتشوی مکوو بکه تفکیک حوضکه هکای
مورد مطالعه با بهره گیری از مد تانک مکوو بکه
صورب نمودار سکتوني نشکان داده شکده اسکت .بکا
نگاهي اجمالي به اين نمودار مي توان دريافت ککه

جريان و پديده شکهت امکواو و جريکان برگشکتي
ناشي از دن ،انتقا رسور در امتداد خکط سکاحلي
از موضوعاب مهکم و ککاربردی اسکت .ايکن فراينکد
نقش زيادی در مورفولوژی خط ساحلي بکا انجکام

در مجموع حجم اسواش بیش از ب اسواش بکوده
و نشککان از تککراکم و انباشککت رسککور در درازمککدب
دارد .به نحوی که موجباب تراکمي شدن سکواحل

عمککل فرسککايش و رسککوبگذاری بککه عهککده دارد.
همانگونه که بخکش مکواد و روش هکا گفتکه شکد،
برای بررسي راستا و حجم جابجکايي ماسکه هکا در

مورد مطالعه را در شرق حوضه هراز و ککل سکاحل
شرقي و غربي بابلرود فکراهم دورده اسکت .ايکن در
حالي است که ساحل غربي حوضه هراز در منطقکه
محموددباد با فروني يافتن حجم ب اسواش نهبت

امتداد خط ساحلي ،مجموعاً حدود نیم متر مکعب
از ماسککه هککای سککاحلي از هککر دو سککايت نمونککه
برداشت شده و پس از خش نمودن با قرمر رنک
دمیری شدند .سپس نمونه ها در 3مکان منتخب و

به اسواش شاهد انباشت کمتکر رسکور نهکبت بکه
شرق حوضه هراز و عمیق تر بودن سکاحل مکذکور
نهبت به سواحل مجاور ههتیم.

در منطقه تحت شهتشوی امواو قرار داده شد .هر
رند حرکاب پیچیده امواو ،جريان های سکاحلي و
رودخانه ای موجب مدفون شدن بهکیاری از ماسکه
های رنگي نمونه شد لیکن با اين وجکود بکا صکرف

جابجایی رسوب در نتیجه برخورد امواج مایل

وقت زياد نمونه ماسه های رن شده پس از توزيع
دنها توسط امواو در امتداد خط سکاحلي بکه شکرح
داده های جدو  6بررسي و میران جابجکايي دنهکا
اندازه گیری شده است.

به خط ساحلی

جدو  : 6نحوه جابجايي رسور بر روی خط ساحلي در برخوردامواو مايل

مختصاب
جغرافیايي

جهت
حرکت
امواو در
در

نحوه
برخورد
امواو با
ساحل

غرر به
شرق

با زاويه
 46درجه

مورر

عمود بر
ساحل

مکان نمونه

زمان دزمون

بابلهر
(حوضه
بابلرود)

1311/12/24

32/43/62
62/31/12

فريدونکنار
(حوضه هراز)

1311/12/26

32/41/41
62/31/12

شمالغرر
جنوبشرق

محموددباد
(حوضه هراز)

1311/12/21

32/39/12
62/19/12

شما
جنور

نتیجه گیري:
در تولید و انتقا رسکور بکه مصکب رودخانکه هکا
عواملي نظیکر حهاسکیت سکازندها بکه فرسکايش،
خصوصیاب فیريوگرافي و میکران دبکي رود نقکش
اصلي را ايفا مکي نماينکد .در ايکن میکان بکه دلیکل
مشابهت سکازندهای زمکین شناسکي حوضکه هکای
بکککابلرود و هکککراز و شکککرايط تقريبکککا يکهکککان
فیريوگرافیکي حوضه های مکذکور از نظکر رسکور
زايککي ،نقککش میککران در دهککي رودخانککه هککا در
محدوده مطالعاتي پررن تر جلوه مکي نمايکد .بکه
نحوی که باالترين متوسط دبي ماهانه به ايهکتگاه
کرسن حوضه هراز به ترتیب با  31/42و ايهتگاه
کشتارگاه حوضه بابلرود با  12/29متکر مکعکب بکر
ثانیه اختصاص دارد(جدو شکماره  )2ککه میکران
رسور دهي انکدازه گیکری شکده از ايهکتگاه هکای
هیدرومتری مکذکور بکه ترتیکب از انتقکا بکال بکر

حجم انتقا
رسور در
سواش و ب
واش با استفاده
از مد تان
موو

شکل جابجايي رسور در
مکان نمونه در ي دوره 24
ساعته

سواش بیشتر از
ب واش

ماسه های نمونه به صورب
مورر به سمت کرانه پیش
دمده و روی هم به صورب
انباشته مي شود.

سواش بیشتر از
ب واش

ماسه های نمونه تقريبا مهیر
منحني در ساحل به سمت
جنوبشرق ي مي کنند

سواش کمتر از
ب واش

مقدارکمي از ماسه نمونه در
کرانه مشاهده شد .عموما در
و خط ساحلي به سمت
شرق و غرر منتقل مي شود

 2211111و  1921111تن رسکور در سکا بکه
خط ساحلي حکايت دارد .اين رسور انتقا يافتکه
به خط ساحلي تحت حاکمیت بکاد و امکواو غالکب
غربي و شمالغربي درتمام فصو سا به اسکتثنای
پائیر بر حهب قطر با حرکت های جرياني ،خرشي
يا تعلیق در محدوده شکهت امواو بکه حرککت در
مي ديند .در فصل پائیر بکه دلیکل سکیطره پرفشکار
سیبری در منطقه و ورود بادهای سرد و خشک از
شما شرق ،سواحل خکرری تحکت سکیطره امکواو
غالب شما شرق و شرق مي باشد .بکه جکر فصکل
مذکور ،بقیه اوقکاب سکا راسکتای غالکب امکواو از
غرر ،شما غرر و شمالي اهمیت دارد .نگاهي به
گل موجهکای ترسکیمي ،فراوانکي  14/11درصکدی
راستای امواو از ربع غرر و شکمالغرر نهکبت بکه
فراوانککي  2/22درصککدی راسککتای شککمالي و 1/14
درصدی از جهکت شکرق و شکما شکرق بکر رونکد
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حرکتي غالب غرر به شرق ذراب ماسه در سواحل
مذکور داللت دارد (شکل .)1
محاسباب دماری دانه سنجي از نمونه های منتخب
توسط نرم افرار  Gradistat 4.0نشان مکي دهکد
که نمونه های منتخب تحت دزمون در شرق مصب

به مراتب پائین تری نهبت به نمونکه هکای قرينکه
غربي حکايکت دارد .حاکمیکت روندکاهشکي میانکه
در و خط سکاحلي بکر حرککت غکرر بکه شکرق
رسکور در راسکتای امککواو غالکب داللکت دارد کککه
موجباب کاهش میانکه را در زمکان انتقکا رسکور

رودخانه های هراز و بابلرود ،از میران میانکه()D50

فراهم مي سازد (شکل .)9

شکل  :9دنالیر نمونه های ماسه سواحل مورد مطالعه در نرم افرار Gradistat 4.0

محاسبه میران نقکل و انتقکا ماسکه توسکط مکد
تان موو و رن دمیری ماسه های تحکت دزمکون
حاکي از حجم باالی ماسه هکای انتقکالي در کو
خط ساحلي در مهیرهای منحني ،مورر و مکوازی

رشد پیکان ماسه ای در دهانه رودخانه منتهکي بکه
دريا در سواحل محموددباد و فريکدونکنار و توسکعه
دن بهمت شرق موجکب انحکراف مهکیر رودخانکه
هراز در محل مصب رود به سمت شکرق شکده ککه

ساحل تحت تکاثیر مهکتقیم عملککرد بکاد و زاويکه
بادگیر موثر  111درجه ای ساحل بابلهر و انحنای
کم کرانه ساحلي مي باشکد .فراوانکي بکاالی امکواو
بردمده از باد با راستای غرر و شمالغرر نهبت به

بککر اسککتدال فککوق داللککت دارد .از رفککي رانککش
جانبي رسور بهمت شکرق موجکب تکراکم بیشکتر
رسور در ساحل شرقي از مصکب اصکلي رودخانکه
هراز نهبت به سواحل محموددباد در غرر حوضکه

امواو شمالشرقي حرککت غالکب رسکور در کو
خط ساحلي بهکمت شکرق را تهکهیل مکي نمايکد.

هراز و تراکم بیشکتر ماسکه در سکاحل فريکدونکنار
شده است (شکل  .)11روند تصاعدی تکراکم ماسکه

ارتباط دينامی

امواو و جهاب توزيع ماسه درکرانه دريای خرر …………….

در مهیر غرر به شرق حوضه با راسکتای حرکتکي
امواو غالب از غرر و شمالغرر به سمت شکرق در
حوضه هراز همخواني دارد .امکا در حوضکه بکابلرود
تراکمي بودن هر دو کرانه غربي و شکرقي رودخانکه
در محل مصب رودخانه به دريا در شهر بابلهکر بکا

در نظر گرفتن تهلط امواو غالب غرر و شمالغرر
و نرديکککي سککاحل مککذکور بککا سککاحل شککرقي
فريککدونکنار و رانککش رسککور سککواحل فريککدونکنار
بهمت شرق همخواني دارد (شکل  11و .)12

شکل  -11راستای حرکت امواو باد و امواو دورد و جهت غالب توزيع ذراب ماسه در و خط ساحلي

شکل  -11مصب رودخانه های بابلرود و هراز در محل خطوط ساحلي فريدونکنار و محمکود دبکاد را نشکان مکي
دهد .در ن تیجه حرکت عمومي ماسه های ساحلي از غرر به شرق ،زبانه ماسه ای در دهانه اين رود ها تشککیل
شده و موجب انحراف مهیر دنها به سمت شرق مي شود.
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شکل  -12تراکم تپه های ماسه ای درشرق محمود دباد به سمت فريدونکنار ( ديد از دريا به ساحل)
منابع:
 ارومیه ای ،ع و کريم خاني،ا .1311 ،.ارزيابي توانفرسايش پذيری و رسور گذاری در محدوده بندر
انرلي.مجله علوم زمین،شماره  ، 29صفحه .44-66
 اسماعیلي ،م .1312 ،.پیش بیني موو در دريایعمان ،پايان نامه کارشناسي ارشد فیري دريا،
واحد شما دانشگاه دزاد اسالمي 111 ،صفحه.
 افشار ،ا .1311،.بررسي هیدرودينامی موو وپیش بیني الگوی فرسايش و رسوبگذاری در خلیج
گرگان ،پايان نامه کارشناسي ارشد فیري دريا،
دانشکده علوم دريايي و منابع بیعي نور ،دانشگاه
تربیت مدرس 243 ،صفحه.
 ثابت عهد جهرمي ،ع .1311 ،.بررسي شکهتموو و جريانهای در امتداد س احل ناشي از دن در
سواحل جنوبي دريای خرر(بین بندر انرلي تا بندر
کیاشهر) ،پايان نامه کارشناسي ارشد فیري دريا،
دانشکده علوم دريايي و منابع بیعي نور ،دانشگاه
تربیت مدرس 121 ،صفحه.
 حاو بابايي ،ن .1312 ،.ارزيابي مدلهای پیشبیني امواو ناشي از باد و ارائه مد مناسب برای
سواحل شهرستان بابلهر ،پايان نامه کارشناسي
ارشد فیري دريا ،منابع بیعي دانشکده علوم
دريايي و نور ،دانشگاه تربیت مدرس 141 ،صفحه.

 رياضي ،ر .1311 ،.بررسي و پیش بیني امواو دردبهای کم عمق ساحل خرر(در منطقه نکا) ،پايان
نامه کارشناسي ارشد فیري دريا ،دانشکده علوم
دريايي و منابع بیعي نور ،دانشگاه تربیت مدرس،
 213صفحه.
 سازمان بنادر و دريانوردی ،معاونت فني ومهندسي  .1311 ،مدلهازی امواو درياهای ايران،
جلد او :دريای خرر241 .صفحه.
 ساجدی ،ا ،1311 ،بررسي امواو ناشي از باد درسواحل بندر انرلي ،پايان نامه کارشناسي ارشد
فیري دريا ،واحد تهران شما دانشگاه دزاد
اسالمي 219 .صفحه.
 عاشور ،د ،سجودی ،ش و حهیني ،ش.1313 ،.بررسي انتقا رسور در سواحل نکا ،ششمین
همايش بین المللي سواحل ،بنادر و سازه های
دريايي 2 .صفحه.
 الری ،ک .1312 ،.پیش بیني امواو ناشي از باددر دريای خرر ،پايان نامه کارشناسي ارشد فیري
دريا ،دانشکده علوم دريايي و منابع بیعي نور،
دانشگاه تربیت مدرس 191 ،صفحه.
 اليقي ،ر .1312 ،.پیش بیني عددی مشخصههای امواو ناشي از باد در سواحل جنوبي دريای
خرر با استفاده از مد  MAMو ا العاب ايهتگاه
هواشناسي بندر انرلي ،پايان نامه کارشناسي ارشد

.…………… امواو و جهاب توزيع ماسه درکرانه دريای خرر

ارتباط دينامی

، سازمان تحقیقاب رح جامع در، وزارب نیرو. 1343-1316
 بررسي امواو و فرايند.1311 ،. ع، يحیايي میالني،انتقا (در و رسور) در سواحل ايراني دريای خرر
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