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 چکیده

تحلیل سطوح با  و تجزيه ای درگسترده متغیرهای که است اين مطالعات ژئومورفیک در مقیاس مسئله طرح اهمیت

 سلول از آنجايي که در بحث شود.مي تعريف شود،مي ريزیطرح هاتوانايي و اهداف اساس های مختلف، که برمقیاس

اهمیت تعیین مقیاس مناسب  ،کننديها عمل ماسیاز مق يعیوس فیکه در ط يي روبرو هستیمندهاآيفربا  ،يرسوب

نمايد. در اين پژوهش سواحل استان هرمزگان به دلیل ی ميرهای ناشي از آنها ضرومطالعه اين فرآيندها و فرم جهت

. اين سواحل ه استهای غربي و شرقي تنگه هرمز مورد مطالعه قرار گرفتتنوع لندفرم و فرآيندهای ساحلي در بخش

 یمتقس يرسوب يرسلولز 91 و سلول 6به  يحلخط سا يانموج و جر ی، الگويکيژئومورفولوژ یبراساس واحدها

ای ، تصاوير ماهواره9:911111شناسي زمین ، نقشه9:25111توپوگرافي  . جهت نیل به اين هدف از نقشهاند شده

LandSat 5های رسوبدادههیدرولوژی و اليروبي بنادر بزرگ و های آماری باد، های هیدرودينامیک، داده، داده-

های مشترک تحلیل شده و محیط ساحل براساس ويژگي ArcGIS  10.2ها در محیطشده است. دادهشناسي استفاده 

های رسوبي مقیاس مناسب جهت مطالعه سلول که تعیین بندی شد. برمبنای هدف مطالعهفرم و فرآيندی طبقه

ها توجه از اين مقیاس به هر يکبايد های مديريتي نتايج بدست آمده مؤيد اين است که در تعیین استراتژیاست، 

شوند شامل مقیاس  مقیاس هايي که در محیط ساحل جهت مطالعه استفاده ميمطالعات صورت گرفته  براساس شود.

ي که در و زمان ييفضا یهااسیمق سیستم )مقیاس بزرگ(، زير سیستم )متوسط( و مقیاس لندفرم )کوچک( هستند.

 تيريمد ين کاربرد را درشتریبقرار دارند. مقیاس متوسط  های متوسطشوند، در دسته مقیاسمطرح مي قالب سلول
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 مقدمه. 1

های اخیر به صورت ساحلي در دهه اطقمديريت من

 موجب اين امر. استقابل توجهي تکامل يافته 

 ,Schwartz) های رسوبي شده استشناسايي سلول

در  ييها9به صورت محفظه رسوبي یهاسلول(. 2005

چرخه کامل  کي یساحل هستند که هر کدام دارا

انتقال و  یرهای، مسرسوب دیاعم از منابع تول ؛يرسوب

 & Inman) هستند یرسوبگذار 2مخازن

Chamberlain, 1960 به اين ترتیب استفاده از .)

مفهوم سلول رسوبي، گام مهمي در درک فرايندهای 

رفولوژيک آن است. در های ژئوموو واکنش ساحلي

تنها به مفهوم مديريت سواحل از اينکه  بیش 29قرن 

، به شناخت عناصر مختلف متکي باشدسلول رسوبي 

های طبیعي که در رفتار ساحل، تحوالت سیستم

های آتي گذشته، ارتباط دروني زمان حال و حساسیت

 ,Cooper & Pontee)نها تاثیرگذار هستند، نیاز دارد آ

(. شناخت اين عناصر و فرآيندهای طبیعي که 2006

د بايد با توجه به طیفي از کنآنها را به هم مرتبط مي

د. ني و مکاني مورد مطالعه قرار گیرهای زمامقیاس

سواحل استان هرمزگان از نوع حاشیه دريايي 

(Marginal sea coast)9  بوده و به صورت ذاتي از نظر

 اين نوع سواحلهای پیچیدگياز  ژئومورفولوژی

تنوع (. Shanehsazzadeh, 2014است )برخوردار 

شناسي به صورتي است که در ساختارهای زمین

ي از نوع سواحل فواصل نزديک ساختارهای متفاوت

ای صخره-های گلي و کرانه سنگيای، پهنهماسه-شني

تنوع ساختارهای ساحلي و همچنین شوند. ديده مي

فرآيندهای ساحلي، تعیین رويکردی  پیچیدگي فعالیت

ثابت جهت بررسي فرآيندهای رسوبي را با مشکل 

تعیین مقیاس زماني و  به همین دلیل سازد.روبرو مي

های رسوبي و مکاني مناسب جهت تعیین مرز سلول

در درون تفکیک منابع و مخازن رسوبي  همچنین

                                                           
1 .Compartment 
2 .Sinks   

هستند كه در اثر فعالیت فرآيندهای ای: سواحلی سواحل حاشیه. 3
 گذاری شكل گرفته اند.فرسايش و رسوب

و در نتیجه  نبودهبه روشني امکان پذير ها سلول

بیني و مديريت های رسوبي برای پیشيي سلولکارا

اين د. از دهميتحت تاثیر قرار را فرآيندهای رسوبي 

توان از پیچیدگي رو با تعیین مقیاس مناسب مي

عیت در نتايج مطالعه محیط ساحلي کاسته و عدم قط

بزرگي دامنه  زيادی تقلیل داد. بدست آمده را تا حد

گسترش متفاوت فضايي و  ها وتغییرات ابعاد پديده

شکل گیری آنها در طول زمان به عنوان يک متغیر 

شوند که در مطالعات ژئومورفولوژيک مستقل سبب مي

متناسب فضايي و زماني های معین و از مقیاس

(. اگر مقیاس مکاني Ounagh, 1992د )استفاده شو

مطالعه در يک وسعت چندهزار کیلومتری باشد، برای 

شم انداز بايد تاريخچه آن منطقه درک کامل يک چ

ارزيابي فعل و  ها سال قبل بررسي شده وطي میلیون

انفعال فرآيندهای دروني و بیروني در آن دوره مورد 

های کوچک مطالعه قرار گیرد. در مقابل در مقیاس

مکاني تنها فرآيندهايي که در حال حاضر فعالیت 

به آن دارند مورد توجه بوده و فرم کنوني با توجه 

 ,Summerfildگیرد )فرآيند مورد مطالعه قرار مي

شناسي برندسون اشکال با استفاده از واژه (.1991

ژئومورفولوژيک در مقیاس مکاني به مگا، ماکرو، مزو، 

-شوند. از ويژگيمیکرو، نانو و پیکو تقسیم بندی مي

ها همزيستي آنها در فضا های مشترک اين مقیاس

آنها با يکديگر متفاوت است.  است؛ اگر چه طول عمر

های زماني را به وقايع همچنین برندسون مقیاس

ای )حوادث طبیعي(، رويدادهای کوتاه مدت لحظه

)دوره زماني قرن(، وقايع بلند مدت )مراحل يخچالي( 

-شناسي )دوران يخچالي و خشکيو رويدادهای زمین

 (. Starkel, 1999زايي( تقسیم بندی کرده است )

ترين نیاز در بررسي مطالب ذکر شده، اساسيبنابر 

مقیاس مورد  ،اشکال ناهمواری و دينامیک فرآيندها

های اشکال و ماهیت مشاهده است. زيرا نه تنها ويژگي

آوری اطالعات و مقابله ها، بلکه روش جمعپديده

تاثیر مقیاس مشاهده قرار دارد. کردن آنها نیز تحت 

ین نوع متغیرهای يک مقیاس زمان و فضا در تعیمیان 

ابطه معیني وجود دارد. سیستم ژئومورفولوژيک ر
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مقیاس زمان و فضا و نوع علیت  همچنین میان

متغیرها رابطه خاصي وجود دارد. به طوری که هر قدر 

تر باشد، متغیرهای بیشتری مقیاس زمان و فضا بزرگ

 آينددر سیستم ژئومورفیک به صورت وابسته درمي

(Ounagh, 1992.)  يمسائل ساحل يبرخ مطالعهدر، 

-اسیمقاز  يفیمطالعه، پژوهشگر با ط تیماه لیبه دل

. مطالعه شوديم روبرو مختلف يو زمان يمکان یها

 جهت که است یموارد جمله از يرسوب یهاسلول

 به ازین ،آن قالبدر  يرفتار رسوب يمطالعه و بررس

 .است( کوچک به بزرگ از) هااسیمق در ييجابجا

از يک روش تحقیق  الزم استجهت نیل به اين هدف 

ها های مختلف مقیاسکه قابلیت مطالعه طیفنگر کل

های با کمک روش ، استفاده شود. درنتیجهرا دارا باشد

 توان پژوهش را با استفاده از طیفژئومورفولوژيک مي

 ,Dadashzadeh) های مختلف پیش بردمقیاس

به يک رويکرد کلي نگر  از اين رو برای رسیدن(. 2014

های مهم ژئومورفولوژيک توجه بايد به تعامل مقیاس

مقیاس چه از لحاظ زماني و چه مکاني از داشت. 

 ,Starkel) مصاديق مهم تبیین در ژئومورفولوژی است

1999 .) 

اندازهای مرکب آور چشمجزئیات شگفت

ژئومورفولوژيک بر روی زمین از طريق مشاهده و 

شوند و حتي ريزترين آنها نیز در مي مطالعه آشکار

ظاهر قابل اغماض نیستند. اما مقیاس مورد مطالعه 

داند.  مي بنابر ارزشي که دارد، چنین اغماضي را جايز

پذير نیست به عبارت ديگر مقیاس مورد مطالعه سازش

و کنترل شديدی در طبقه بندی و تفسیر اشکال 

 فرآيندهای برخي (.Ounagh, 1992ناهمواری دارد )

 عامل تغییر بزرگ فضايي هایدر مقیاس تنها ساحلي

 ديگر عبارت به شوند؛مي قلمداد سواحل در دهنده

فضايي  در قیاس ساحلي فرايندهای تأثیرگذاری

 بزرگ مقیاس در تنها برخي که است تأثیرگذار متنوعي

تر نیز فضايي کوچک مقیاس در است ممکن برخي و

 باشند داشته ساحلي هایسیستم بر تأثیر مستقیم

(Bird, 2013). اب کننده تعیین ،فضايي مقیاس مطالعه

بیني پیش و مدلسازی و داشته روند مطالعهدر 

-امکانمناسب  مقیاس با مطابق را ساحلي فرآيندهای

 ساحلي فرآيندهای ديگر برخي عبارت به .کندپذير مي

 از دارد. مطالعه به نیاز ایو منطقه محلي سطح در تنها

 اقلیمي مانند تغییرات فرآيندها برخي ديگر، سوی

 مقیاسي، هر در اينکه بر عالوه که است مهمي عامل

 ريزیبرنامه نیاز به يعني دارد؛ عهده بر را اصلي نقش

 مدت بلند و متوسط مدت، کوتاه مختلف سطوح در

که  ای استگسترده و تأثیرگذار ایهمؤلفهاز  دارد،

 نیز را درياها اساس سطح تغییرات مانند متغیرها برخي

 (. Karam, 2014دهد )مي قرار الشعاعتحت

مقیاس  تعیینهدفي که پژوهش حاضر به دنبال دارد 

 مناسب زماني و مکاني برای هر سطح از مطالعه سلول

در ارتباط با  های استان هرمزگان است.و زيرسلول

Inmanدر ابتدا های رسوبي سلول
Chamberlainو  

 

Frautschyو   Inmanو (1960)
 

مفهوم ، (1966)

احل ورا در امتداد س رسوبي اي يساحلهای  سلول

 Dorman آن؛پس از  .ارائه دادند ایفرنیکال يجنوب

(1968) ،Habel  وArmstrong (1978)،  در طول

( در 1982) Carterو   Lowry ا،یفرنیاحل کالوس

 و  Best( در انگلستان،1995و همکاران ) Bray رلند،يا

Griggs (1997 )ایفرنیدر کال، Buijsman  و همکاران

( در 2004و همکاران ) Frihy ( در واشنگتن،2003)

 یاي( در سواحل در2006)و همکاران  Sabatierمصر و 

( در 2017و همکاران )  Zikraفرانسه، ترانهيمد

از ( در استرالیا 2018و همکاران ) Thomاندونزی و 

جهت تعیین مطالعه  نياز ا شیپهای  جمله تالش

کشورهای ياد شده  های رسوبيسلول و زيرسلول

های رسوبي استان سلولنیز در اين پژوهش  است.

اند با اين تفاوت که تاکید بر هرمزگان تعیین شده

)در اين جا تعیین  های تبیین مسالهاستفاده از روش

های لندفرمي و مطالعه ويژگيها  مرز سلول و زيرسلول

 است.  های ژئومورفولوژيکبه روشو فرايندی آنها( 

مطالعات صورت گرفته در زمینه تبیین 

، Summerfild, (1991)ژئومورفولوژيک شامل 

Phillips, (1996) ،Richards, (1996)، Douglas, 

 ،Mansouri وServati (2013) و در ايران نیز  (1999)
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(2015) Shayan و Dehestani، ها ژوهشپ نيا. است

 ،یژئومورفولوژ در قیتحق یهادر راستای توضیح روش

ئومورفولوژی و همچنین بیان ژ در مساله انواع حيتشر

 صورت ی ياد شدههانهیزم در موجود یهانظريه

-دسته در ی مذکورهاپژوهش رو نيا از. است گرفته

 با اين تفاوت که در. دارند قرار یادیبن مطالعات یبند

سعي شده با استفاده از مطالعات پیشین  حاضر تحقیق

های تبیین در ژئومورفولوژی، تمرکز و مرور روش

مطالعه بر روی تعیین مقیاس مناسب و دسته بندی 

های ها و جابجايي در مقیاسسلسله مراتبي مقیاس

ها و فرآيندهای مختلف جهت بررسي و تعیین لندفرم

رسوبي  هایها و زيرسلولحاکم در سیستم سلول

 یهااسیمقباشد. مطالعات صورت گرفته بر روی 

 ييهاپژوهش شامل یژئومورفولوژ يمکان و يزمان

 ؛ Chorley And et.al (2001)؛,Statkel, (1997)مانند

Cox, (2007) ؛Özyurt, (2012)  و در ايران نیز
Ounagh, ;(1992)  Bayati Khatibi, 

  and et.al (2014)و Ramesht  (2010)؛(2007)

Karam اسیمق بحث شده ذکر مطالعات در. است 

و  مطالعه نظری صورت به نانواع آ و يمکان و يزمان

 زمره در زین مطالعات نيا رو نيا از است؛ شدهبیان 

د مطالعات وجو با. گیرندمي قرار یادیبن یهاپژوهش

 و های تبیین ژئومورفولوژيکزيادی که در زمینه روش

مقیاس صورت گرفته است، هیچ يک از اين بحث 

مطالعات به صورت کاربردی نبوده و مفاهیم به کار 

اند. رفته تنها به صورت نظری و بنیادی مطرح شده

دارد آن را اين خالئي است که پژوهش حاضر تالش 

 در يک مطالعه کاربردیياد شده مفاهیم  کارگیریبهبا 

 .برطرف نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منطقه مورد مطالعه ييایجغراف تی: موقع9شکل

 

 هامواد و روش. 2

-محدوده ساحلي استان هرمزگان که مطالعات سلول

های رسوبي بر روی آن انجام گرفته در حد فاصل خط 

تنگ در دريای عمان و ساحلي بین حوالي منطقه 

اين . اغه خلیج نايبند در خلیج فارس قرار دارددم

های جغرافیايي محدوده بین خط ساحلي موقعیت

شرقي در  519256900°شمالي و   °259290112

 529511260°شمالي و 219911109°شرق منطقه تا 

(. 9شرقي در غرب منطقه واقع شده است )شکل 

گستره نوار ساحلي استان هرمزگان سرزمیني است 

نسبتا هموار و پست که با شیبي ماليم در جهت 

شمال به جنوب و غرب به شرق گسترده شده است. 
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ای استان در اين پهنه که شامل نواحي دشتي و جلگه

است، ارتفاعات بلندی وجود ندارد و جنس عمده 

، گچي، های توپوگرافي آن تپه ماهورهای آهکيعارضه

ای است که حداکثر بلندی آنها نمکي، مارني و ماسه

 ,Dadashzadeh)رسد متر از سطح دريا مي 511به 

های رسوبي برای تعیین مرز سلول و زيرسلول (.2015

استان هرمزگان مراحل تحقیق به اين شرح صورت 

 ،یو اسناد یمطالعات کتابخانه اگرفته است: گام اول 

آوری اطالعات های موجود و جمعگام دوم بررسي داده

 یهاپردازشگام سوم  ،يدانیالعات مطمبا استفاده از 

ی. ریگجهیو نت یبندجمع ی و گام چهارماانهيرا

در  های رسوبيسلول و زيرسلولمراحل تعیین مرز 

خط ساحلي  تمامي ابتدا گام سوم به شرح زير است:

ای استان از ابتدا تا انتها با استفاده از تصاوير ماهواره

Landsat 5  بررسي و مطالعه شد. در اين مرحله، خط

ساحلي بر مبنای عوارض ژئومورفولوژيک يکپارچه با 

 مقیاس بزرگ )ژئومورفولوژی ساختماني و دينامیک(

ای که در قاعده دلتا )مانند مجموع سواحل ماسه

اند يا مجموع چند خور مجاور و يا تشکیل شده

بندی ای مجاور( دستهمجموع چند ساحل صخره

ها از طريق شدند. شناسايي اين عوارض و لندفرم

منطقه و با ( 2)شکل ترسیم نقشه ژئومورفولوژی 

 9:25111های توپوگرافي با مقیاس استفاده نقشه

های هیدرودينامیکي، انجام شد. در مرحله دوم ويژگي

جابجايي و تغییرات تشخیص عوامل مؤثر بر جهت 

با توجه به  اين سواحلحجم رسوب مطالعه شد. 

های مشترک هیدرودينامیکي )جهت موج، ويژگي

و رسوب( برای بار دوم  های دريايي، جزر و مدجريان

بندی شدند. در مرحله سوم، مرز جداکننده نیز تقسیم

شده از های ياد سواحل که آنها را به لحاظ ويژگي

های سلول ترسیم شده وکرد، يکديگر متمايز مي

های رسوبي را رسوبي اصلي تعیین شدند. مرز سلول

و  هاعوارض ژئومورفولوژيک بزرگ )مانند دماغه

)مانند بندر باهنر(  های مصنوعي بزرگسازه ( وخورها

ختن رسوب را داشته و مانع از که توانايي به دام اندا

تا  21های زماني بزرگ )مقیاسجايي رسوب در جاب

دهد. در مرحله شوند، تشکیل مي مي سال( 911

چهارم، با اعمال تمامي سه مرحله ذکر شده، مناطق 

های مشترک ژئومورفولوژيکي، با ويژگي

هیدرودينامیکي و جهت رسوب با مقیاس زماني و 

بندی شده و مرزهای ثابت جزئي مکاني کوچکتر دسته

برای هر  سپسشدند.  تعیینها ولبه عنوان مرز زيرسل

ها مرز سلول در پسکرانه و مرز آن در يک از سلول

دريا نیز بازشناسايي شد و در اين مورد جهت تعیین 

مرز سلول در پسکرانه از پارامترهای متعددی از جمله 

هیدرودينامیک دريا و هیدرودينامیک خشکي و نیز 

رز های بستر )مانند شیب( استفاده شد. مويژگي

 9با استفاده از مرز عمق فعال رسوبيها دريايي سلول

ي مراحل ذکر شده خروجدر نهايت ترسیم شده است. 

 (.9)شکل  شد تحلیل GISدر محیط 

 

 نتایج . 3

 نییدر جهت تع یراهکاردر اين مطالعه جهت نیل به 

ي و با استفاده از معیارهای رسوب یهاسلول نییو تب

های رسوبي سواحل سلوللندفرمي، عوارض ساحلي و 

 ييشناسااستان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفت. 

ساختار  يها براساس بررس يرسلولها و ز سلول ينا

باد(،  يان،)موج، جر عامل یروهایو ن يکژئومورفولوژ

 يدگاهاز د يمنابع و مخازن رسوب ييشناسا ینهمچن

براين اساس  صورت گرفته است. يساحل یژئومورفولوژ

های بندی سلولاکتورهای تفکیک و تقسیمبرخي ف

رسوبي تعیین شدند. اين فاکتورها و مراحل تعیین مرز 

 بیان شده است.  2های رسوبي در شکل  سلول

 

                                                           
 و زمان گذشت در بستر پروفیل كه عمقی يا رسوبی فعال ی منطقه عمق .1
 مهندسی تقريب يک ندارد چندانی تغییر مطالعاتی ی منطقه های موج عبور با

 عمق مفهوم (Schwartz, 2005). است كاربردها از بسیاری برای معمول
 رسوبات حركت عدم معنای به عملی كاربردهای در رسوبی فعال ی منطقه
 انتقال عمق، اين از تر عمیق اعماق در كه است معنا اين به بلكه نیست،
 نخواهد چندانی تغییر بستر پروفیل و بوده صفر به نزديک رسوبات خالص

 .(Dean & Dalrymple, 2004) داشت
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 (George & et.al. 2015) موج جهت تعیین انواع مرزهای سلول رسوبي و جريانهای  و داده مورفولوژيک تحلیل و تجزيه : دياگرام2 شکل

 

 6استان هرمزگان در مجموع به  ياحل طوالنوس

شده است.  یمتقس يرسوبزيرسلول 91و  سلول

مشخصات آنها  9های رسوبي در شکل محدوده سلول

ارائه  .Error! Reference source not foundدر 

استان هرمزگان  طوالني طول سواحل شده است. در

 رسوبي متعددی و سواحل سنگيهای  دماغه بنادر،

آنها باعث ايجاد مرز  مهمترين رخنمون که دارد وجود

های رسوبي استان هرمزگان نسبتا دائمي برای سلول

و  مختلف سنگي واحدهای زدگينبیرو شده است. اين

 ساحل، امتداد و شیب همچنین تغییرات مورفولوژيک،

های نقشه-

 ژئومورفولوژی

 تصاوير ماهواره ای-

 ناوبریهای نمودار-

 ساحلهای ويژگی-

 گرافیتوپو-

 عمق سنجی كف دريا-

 نقشه خطوط ساحلی-

 امواجهای  داده-

 ژئومورفولوژی عمق سنجی امواج

 تهیه نمودار مفهمومی-

  GISاز ها خروجی داده-

 تعیین تغییرات-

برای  GISهای تحلیل-

 استخراج داده ها

 تعیین تغییرات-

 

اندازه گیری موج و -

انواع انتقال و جايجايی 

 متری 10در عمق 

مخصوص های  داده-

 لندفرم ها

 ایجاد پایگاه داده ها

 تعیین روابط بین پدیده ها

 طبقه بندی مرز سلول ها

ها
ده 

 دا
ی

ور
ع آ

جم
 

ی
ساز

ده 
آما

 
ی

ند
ه ب

طبق
 

 رسوبي استان هرمزگانهای و زيرسلول ها: مرز سلول9شکل        در استان هرمزگان 1: ژئومورفولوژی سلول رسوبي شماره 2شکل
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متعدد فصلي  هایرودخانه جزاير، پناه در سواحل وجود

های ويژگي های متفاوت، واقلیم و وجود و دائمي

 غربي و مرکزی شرقي، سواحل در هیدرودينامیکي

 لذا .است داده استان اين سواحل به زيادی تنوع

 زير و هاباوجود اين تنوع محیط فیزيکي، برخي سلول

استان دارای  اين سواحل طول در رسوبي هایسلول

 ژنتیک متفاوتي نسبت به يکديگر هستند. 

 تعیین شده برای سواحل استان هرمزگانهای رسوبي سلول :9 جدول

شماره 

 سلول

ابتدا و 

انتهای 

 سلول

طول 

 جغرافیای

عرض 

 جغرافیایی

طول 

 تقریبی

(KM) 

فرآیند  ساحل طبقه بندی

 غالب

لندفرم 

 غالب

راس  1

دماغه 

خلیج 

 نايبند

سواحل  922 °219911109 °529511260

سنگي و 

 فرسايشي

 -دماغه فرسايش توسط امواج

خلیج 

 -کوچک

پرتگاه 

دماغه  سنگي

 چیرويه

599121029° 269611196° 

دماغه  2

 چیرويه

سواحل  929 269611196° 599121029°

سنگي و 

 فرسايشي

 -دماغه فرسايش توسط امواج

خلیج 

 -کوچک

پرتگاه 

 سنگي

دماغه 

 شناس

529112222° 269216016° 

دماغه  3

 شناس

سواحل  912 269216016° 529112222°

 گلي

سواحل  رودخانه -جريان جزر و مد

گلي و کم 

 -شیب

خور و 

 مصب

بندر 

 باهنر

569212565° 219991995° 

بندر  4

 باهنر

سواحل  12 219991995° 569212565°

 ایماسه

سواحل  باد -رودخانه -جريان امواج

ماسه ای و 

 -کم شیب

خور و 

 -مصب

زبانه و 

جزاير 

 ماسه ای

انتهای 

خورهای 

 کالهي

569121166° 269199622° 

انتهای  5

خورهای 

 کالهي

سواحل  912 269199622° 569121166°

 ایماسه

سواحل  باد -رودخانه -جريان امواج

ماسه ای و 

 -کم شیب

خور و 

 -مصب

زبانه و 

جزاير 

 ماسه ای

دماغه 

 جاسک

519161101° 259621102° 

دماغه  6

 جاسک

 سواحل 969 259621102° 519161101°

 ایماسه

جريان 

 -امواج

 -رودخانه

 باد

سواحل 

ماسه ای 

و کم 

 -شیب

خور و 

 -مصب

زبانه و 

جزاير 

 ماسه ای

 °259290112 °519256900 خور تنگ
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 ايدر پسکرانه و در 2 ي: مرز سلول رسوب5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف از انجام در مقدمه ل ذکر شده با توجه به مسائ

اين پژوهش تعیین مقیاس مناسبي برای مطالعه 

 یهاسلولهای رسوبي است. محیط ساحلي و سلول

ها اسیاز مق يعیوس فیکه در ط ييندهاآيفر ،يرسوب

 ييفضا یهااسیمق. دنکنيکنند را منعکس ميعمل م

شوند در دسته ها مطرح ميي که در قالب سلولو زمان

. قرار دارند ( قرنچند )دهه تا  های متوسطمقیاس

 است يساحل يتريمدمطالعات  مورد توجه اين مقیاس

(Montreuil and Bullard, 2012). های مکاني مقیاس

آن  ساحلي و دينامیکبرای مطالعه کامل فرآيندهای 

  شامل موارد زير است: در مديريت سواحل

 9: مانند اشکال خط ساحليمقیاس سیستم -

؛ فعالیت به عنوان يکي از اجزای 2و کرانه ساحلي

 تر.متمايز و يکپارچه در يک سیستم وسیع

                                                           
1 .Shoreline 
2 .Offshore 

 در پسکرانه 9سلول رسوبي : مرز 6شکل
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-: مانند خورها و مصبمقیاس زیر سیستم -

 های منفرد.

 : اشکال منفرد مانند صخرهمقیاس لندفرم -

 ها، شوره زارها، سواحل ماسه ای و ...(

رسوبي های  با توجه به اين که مرز سلول و زيرسلول

شود، بنابراين  مي ذکر شده تعیینهای  براساس معیار

ها به لحاظ ويژگي طبیعي سواحل دارای سلول

با سلول يک  های يکساني نبوده و مقیاس هرمقیاس

در  ظ تفاوتمجاور متفاوت است. همچنین به لحا

، فرايندهای فعال پسکرانه و شیب ساحل و بستر دريا

-های زمینهیدرودينامیک دريا و همچنین ويژگي

های کدام از اين محفظه شناختي متفاوت در هر

رسوبي، پهنای مرز پسکرانه ای و مرز دريايي آنها با 

يکديگر متفاوت است. ويژگي لیتولوژيکي ساحل و 

ها باعث سلول شیب ماليم ساحل در محدوده برخي

های  عمل تولید رسوب به خصوص در بخش شد

های )سلول عمل کندتر شرقي استان هرمزگان قوی

های  در مقابل در بخش (.5 شکل)( 6و  5و  2رسوبي 

ويژگي لیتولوژيک و ساختمان غربي استان هرمزگان 

هايي از اين شناسي ساحل در محدوده سلولزمین

رسوب بسیار ضعیف  قبیل باعث گرديده عمل تولید

(. از طرف ديگر به دلیل 2و  9های )سلول عمل کند

خط ساحلي، در فاصله نزديک از  عمق زياد فالت قاره

رسوباتي که از طريق امواج و رسوبات تولید شده و 

اند، ردهدريايي به اين بخش انتقال پیدا کهای  جريان

. از اين رو فاصله عمق کنند مي در عمق زياد رسوب

CDفعال رسوبي از 
، بسیار کم بوده و براساس 9

های مختلف سمتهای ساحل فاصله آن در قويژگي

ای بودن دلیل صخرهسلول دارای نوسان است. به 

ها و نیز عدم و يا ضعف عمل سواحل در اين سلول

ها در مجاورت ساحل، حد تاثیرگذار پسکرانه رودخانه

به خط ساحلي بسیار نزديک است و در تولید رسوب، 

با خود خط ساحلي  تقريبا منطبق در اکثر طول آن

 (.6 شکل) است

                                                           
1 .Chart Datum :حد جزر ترين يینخط تراز پا 

 گیریبحث و نتیجه. 4

رسوبي براساس معیارهای های  از آنجا که سلول

لندفرمي و چرخه رسوب و فرايندهای حاکم بر اين 

شوند، لذا به دلیل تفاوت های رسوبي تعیین ميچرخه

طبیعي سواحل )زمین شناسي، رسوب های در ويژگي

شناسي، هیدرودينامیک و ...( وسعت )از منطقه 

تاثیرگذار پسکرانه تا عمق فعال رسوبي( و طول آنها 

ها( با يکديگر )فاصله مرزهای شرقي و غربي سلول

های رسوبي هرکدام متفاوت است. از طرف ديگر سلول

ا هشوند و اين زيرسلول مي هايي تقسیمبه زيرسلول

 های لندفرمي و فرآيندیدارای ويژگي يک نیز هر

هنگام مطالعه خردتر از سلول هستند. از اين رو به 

-ها و زيرسلولها و فرآيندهای حاکم در اين سلولفرم

ها بايد مشخص شود که از چه ابزارهايي و با چه 

دقتي استفاده شود. براين اساس در ابتدا بايد مشخص 

های رسوبي ين محفظهشود که در هر کدام از ا

ها( مقیاس مطالعه به چه صورتي ها و زير سلول)سلول

تعیین شود. به عنوان مثال زماني که يک سلول 

-کیلومتر مورد مطالعه قرار مي 911رسوبي با طول 

های مورد مطالعه گیرد بايد مشخص شود که لندفرم

در اين سلول شامل چه مواردی بوده و با چه مقیاسي 

تحلیل تغییرات  همچون مواردیشوند. تعیین مي

ساحلي طي کواترنر  تغییرات شواهد و دريا آب سطح

را  ساحلي هایمحیط تمام که است کالني مباحث

 و بزرگ هایمقیاس رويکرد دهد ومي قرار الشعاعتحت

در  .کندمي طلب آن جامع ارزيابي برای را ایدوره

 ساحلي،خط  سريع تغییرات همچون مواردی مقابل،

تحول  و تشکیل سواحل، بر حاکم جرياني فرآيندهای

 مقیاس در که است مواردی جمله از و دلتاها هااالبت

 اثرگذاری دامنه است؛ زيرا بررسي ای قابلمنطقه

 .دارد بزرگ هایمقايسه مقیاس در را محدودتری

و  کوچک محدوده مقیاس مباحث برخي همچنین

 ,Karam)دهند مي قرار تأثیر تحت را يکنواختي

از موارد مهم ديگری که مبنای تغییرات بلند (. 2014

مدت در سواحل است تکتونیک و باال رفتن سطح 

سواحل باال آمده يکي از  هاني آب درياها است.ج
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ترين اشکال ژئومورفولوژيکي مهمترين و برجسته

های صورت تپه منطقه مورد مطالعه، هستند که به

. تمايل دارند، باال آمده انددريا مسطحي که به طرف 

ای و با اين اشکال تحت تاثیر تکتونیک صفحه

زيررانش صفحه اقیانوسي دريای عمان به زير پوسته 

ای مکران بوجود آمده است. میزان فرورانش در قاره

 9تا  9متر در سال و میزان باالآمدگي سانتي 5حدود 

 ,Negaresh) سال برآورد شده است میلیمتر در

سال به طور میانگین  51در طي  با اين منوال (.2004

از متر باال خواهند آمد.میلي 911اين سواحل حدود 

در  افزايش سطح جهاني آب درياها طرف ديگر میزان

متر سانتي 22در دريای عمان میانگین  سال که 51

 Fara Drya Arshe) در سال برآورده شده است

Consulting Engineers, 2012)،  با در مقايسه

-سواحل عمان عدد بزرگتری را نشان مي باالآمدگي

تر در سال سواحل بیش 51در نتیجه در طي  دهد.

تا فرسايش  خواهند گرفتمعرض پیشروی دريا قرار 

. اين مساله در جابجايي مرز آن سواحل و عقب نشیني

بسزايي خواهد داشت. به طوری که همه  رها تاثیسلول

مورد مطالعه ها  ت تعیین مرز سلولپارامترهايي که جه

گیری قرار گرفته بودند تحت تاثیر قرار گرفته و اندازه

)به عنوان مثال تغییر در سطح اساس رودها باعث 

شوند شده و  مي هايي که وارد درياتغییر در نرخ رسوب

ییر خواهد کرد( و به در ساحل نیز تغ حجم نت رسوبي

خواهد شد. با اين ها نیز جابجا تبع آن مرز سلول

و ها توان تمامي اين لندفرماز يک طرف نمي اوصاف

زيرا به دلیل حجم  را با هم به نمايش درآورد؛جزئیات 

زياد جزئیات، نقشه بدست آمده گنگ خواهد بود. از 

ها و فرايند طرف ديگر انتخاب مقیاس مطالعه لندفرم

حاکم در يک سلول رسوبي بايد پاسخگوی مقیاس 

غییر و تحوالت درون سلول و يک چرخه کامل زماني ت

رسوبي در قالب سلول باشد. از اين رو جهت مطالعه 

-استفاده مي "سیستم "های رسوبي از مقیاسسلول

ها مطالعه به همین ترتیب زماني که زيرسلول شود.

شوند، به دلیل طول و وسعت کمتر آنها نسبت به مي

های ند نقشههايي مانهای رسوبي بايد از دادهسلول

با توجه به استفاده کرد تا بتوان  9:25111توپوگرافي 

هايي با لندفرمزمان يک چرخه رسوبي در زير سلول، 

مورد مطالعه قرار داد. برای را  های متوسطمقیاس

ها از مقیاس ها و فرآيندهای زيرسلولمطالعه لندفرم

مطالعاتي مانند کنیم.  مي استفاده "زيرسیستم"

(Starkel, 1999 ،)(Chorley And et.al 2001)  و

(Cooper & Pontee, 2006 نتايج بدست آمده از اين )

در  (2015) و همکاران Stulکنند. تحقیق را تايید مي

های رسوبي سواحل استرالیا گزارشي که برای سلول

ها به احل را عالوه بر زيرسلولاند، اين ستهیه کرده

اند. در تقسیم کردههايي کوچکتر از زيرسلول بخش

)واحدهای  9های ثالثاين بخش کوچکتر که سلول

شود، تقسیمات ساحلي براساس مديريتي( نامیده مي

گیرد. در اين صورت مقیاس ها صورت ميلندفرم

های ثالث، مقیاس لندفرمي است. از مطالعه در سلول

تر اين رو زمان تغییر و تحول در اين مقیاس کوتاه

هايي با دقت باال )مثال آن بايد از دادهشده و به نسبت 

( استفاده کرد. بدين طريق 9:5111هوايي های  عکس

شود که در ژئومورفولوژی مقیاس فضا و  مي حظهمال

زمان به عنوان يک مفهوم مرکب، کامال جنبه تئوريک 

ها در و ارزش بنیادی دارد و به افکار ژئومورفولوگ

ها، تعمیم ناهمواریشناسايي نحوه پیدايش و تکامل 

های ها و ارائه اصول، قوانین و تئوریاطالعات و يافته

بخشد. از اين جديد ژئومورفولوژيک نظم منطقي مي

رو هر مطالعه ژئومورفولوژيک بدون رعايت مفاهیم و 

تقسیمات فرعي مقیاس فضا و زمان، کاربرد آموزشي و 

 ,Ounaghاعتبار تئوريک کمتری خواهد داشت )

است که در تعیین  با توجه به اين مسائل الزم (.1992

ها های مديريتي به هر کدام از اين مقیاساستراتژی

توجه شده و بايد با توجه به مقیاس مطالعه از ابزار و 

های مناسب استفاده شود. ژئومورفولوژی اين داده

دهد که بتوانند در توانايي را به مديران ساحلي مي

های کار را ه و ابزارها و دادهجا شدها جاببین مقیاس

های مکاني به درستي تعیین کرده و همچنین مقیاس

                                                           
1 .Tertiary cells 
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)بزرگ، متوسط و کوچک( را با توجه به مقیاس زماني 

 )کوتاه، متوسط و بلند( مشخص کنند.
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Abstract 

The importance of scale issues in geomorphic studies is the definition of wide variables in the 

analysis of levels with different scales that are projected according to goals and abilities. 

Considering that in sedimentary cell systems, there are processes that operate on a wide range 

of scales, it is important to determine the appropriate scale for studying these processes and 

their forms. In this study, the coasts of Hormozgan province due to the diversity of landforms 

and coastal processes in its western and eastern parts were investigated. This coastal is 

divided into 6 cells and 17 subcells based on geomorphologic unit and wave and currents 

pattern. 1: 25000 topographic map, 1: 100000 geology map, LandSat 5 satellite images, 

hydrodynamic data, wind, hydrology and large port dredging and sedimentology data were 

used for this purpose. This data was analyzed in ArcGIS 10.2 and the coastal environment 

was classified based on common features of the form and process. Also, an appropriate scale

was determined for studying littoral cells based on our aim. The results indicated that all of 

these scales should be considered to determine management strategies. Studies have shown 

that scales used for coastal study include system scale (large scale), subsystem scale 

(moderate scale) and landform scale (small scale). temporal and spatial scales in the form of a 

littoral cell are on a moderate scale. It can be concluded the medium scales are usually of 

greatest interest for coastal management. 

Keywords: Geomorphologic explanation, Temporal and spatial scale, Littoral cell, Coastal 

management, Coasts of Hormozgan province 
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