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چکیده
در این پژوهش، واکنش های خط ساحلی به وسیله دو روش رده بندی سواحل شامل روش های هانسن و هایس در استان هرمزگان میان بندر لنگه تا گاوبندی بررسی شده است. برای 
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1-پیشنوشتار
ایران دارای خطوط ساحلی طوالنی در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای 
با  ساحلی  مناطق  در  موجود  مهم  منابع  به  دسترسی  و  داشتن  ضمن  که  است  عمان 
مسایل، مشکالت، چالش ها و ضرورت اقدامات بنیادین در این زمینه روبه رو است. به 
همین علت برای توسعه پایدار مناطق ساحلی باید به بررسی و شناخت متغیرهایی که 
در تغییرات ساحلی مؤثرند، پرداخت تا با استفاده از این شناخت، بهترین ابزار برای 

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فراهم شود )شیعه علی، 1388(. 
     ناحیه ساحلی از دیدگاه مهندسی سواحل از پشت تلماسه ها )در سواحل ماسه ای( 
و یا پرتگاه ها )در سواحل صخره ای( شروع می شود و تا منطقه شکست امواج ادامه 
می یابد. مرزهای تقریبی ناحیه ساحلی در خشکی، محدود به عوارض طبیعی، مانند 
تپه های شنی یا صخره ها است و در دریا نیز به مرز ناحیه تشکیل جریان های انتقالی 
دریایی  پدیده های  به  نسبت  ناحیه،  این  می شود.  محدود  ساحل  با  موازی  رسوبی 
موازی  به صورت  آن  رسوبات  انتقال  و  نقل  و  می رود  به شمار  ناحیه  تأثیرپذیرترین 
و  فرسایش  به صورت  دریایی که  فرایند های  آثار  است. همچنین  بر ساحل  و عمود 
این پدیده ها  نشانه های  به عنوان آشکارترین  رسوب گذاری ساحلی ظاهر می شوند، 
در ناحیه ساحلی به شمار می روند. ساحل احتماال جزو متنوع ترین و دینامیکی ترین 
عوامل  از  بسیاری  می شود.  گرفته  نظر  در  زمین  سطح  روی  شده  پیدا  محیط های 
ثابت  و  شکل  تغییر  در  بشری  دخالت های  و  زمین شناختی  زیست شناسی،  فیزیکی، 
زمین شناختی  آثار  روی  متفاوتی  فیزیکی  فرایندهای  دارند.  مؤثری  نقش  آن  بودن 
گذشته اثر گذاشته و عواملی که پس از آن ایجاد شده و بر آنها اثر گذاشته است، 
سبب شکل گیری جدید سطح زمین خواهد شد. این فرایندها شامل نیروهای امواج و 
کشند است که به طور مداوم رخ می دهند و همچنین نیروهایی که در درازمدت و با 
تغییرات جهانی با مقیاس های زمانی بیش از سال هستند و روی سواحل اثر می گذارند 

.)Crear, 2002(
     به طور کلی، پروژه های عمرانی در سواحل به فرایندهای ساحلی مؤثر در آن ناحیه 
بستگی دارد. بنابراین با توجه به این دیدگاه، رده بندی سواحل نقش مهمی در تعیین 
قابل  مختلف  معیارهای  پایه  بر  سواحل  داشته اند.  دریایی  ساخت و سازی  مکان های 
عوامل  زمین شناسی،  پدیده های  همچون  مهمی  عوامل  و  هستند  رده بندی  و  بررسی 
رده بندی  در  مؤثری  به طور  بشری  فعالیت های  و  اقلیمی  عوامل  هیدرودینامیکی، 
اثر  بررسی  و  کشور  در  سواحل  رده بندی  بررسی  و  مطالعه  دارند.  دخالت  سواحل 
رابطه  این  در  چه  اگر  می رود.  شمار  به  جدید  مطالعه  نوعی  به  ساحل  روی  امواج 

مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته که از جمله می توان به پژوهش های انجام شده 
واکنش های مختلف خط ساحلی استان مازندران در برابر امواج ناشی از باد )ولی پور 
و همکاران، 1385( و رده بندی نوار ساحلی بندر عباس به منظور تهیه برنامه مدیریت 
رده بندی  موضوع  کرد.  اشاره   )1388 همکاران،  و  بیستونی  )قبادی  ساحلی  خط 
سواحل در خارج از کشور قدمتی طوالنی داشته که می توان به مطالعاتی که در ادامه 
آمده است، اشاره کرد. در مطالعه ای که توسط Jimenez et al. (2008) انجام شده، 
تفسیری از رده بندی ریخت شناسی سواحل ماسه ای در محیط های دریایی کم انرژی 
صورت گرفته و بررسی های الزم با استفاده از داده های موج و سرعت سقوط ذرات 
انجام  Wright & Short (1984) در سواحل مدیترانه  از جدول  استفاده  با  رسوبی و 
شده است. برای تعیین و تأیید این نوع مدل در پیش بینی حالت ساحل از نوعی مدل 
مورفودینامیکی در شرایط خاص امواج مدیترانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش 
پیش بینی  نمی تواند  تنهایی  به  رسوبی  دانه  سقوط  سرعت  اندازه  که  داده اند  نشان 
انرژی  توسط  که  نیرو  همچنین شدت  و  دهد  نشان  برای حالت ساحل  را  رخدادی 
امواج ایجاد می شود نیز باید به دست آید و منظور شود. در پژوهشی دیگر که توسط 
Shulmeister & Jennings (2002) بر پایه جدول رده بندی برای سواحل شنی صورت 

گرفته است، سواحل شنی به سه دسته تقسیم بندی شده اند. آنها همچنین تقسیم بندی 
کرده اند.  پیشنهاد  نیوزیلند  سواحل  برای  مورفودینامیکی  مشخصه های  پایه  بر  را 
تقسیم بندی کرد؛ دسته  سه  به  رسوب  دید  از  می توان  را  دریاکنارها  مطالعه  این   در 

1( سواحل با شن خالص که دارای شیب زیاد میان 0/08 تا 0/24 هستند؛ 2( سواحل 
مخلوط از شن و ماسه که دارای شیب متوسط میان 0/04 تا 0/13 هستند؛ 3( سواحل 
شنی مخلوط که دارای شیبی میان 0/05 تا تا 0/014 هستند. Scott et al. (2007) نیز 
در مطالعات خود با عنوان آمار سواحل نجات دهنده و ارتباط آنها با ریخت شناسی و 
مخاطرات ناحیه نزدیک ساحل، سواحل جنوب باختری انگلستان را از راه آزمایش 
به  آنها  داده اند.  قرار  بررسی  تحت  کشندی  تراز  بیشترین  و  انرژی  پر  امواج  روی 
این نتیجه رسیده اند که سواحل پر خطر روی سواحل باختری یافت می شوند و این 
سواحل می توانند از دید ریخت شناسی جزو سواحل میانه و سد ماسه ای ناشی از جزر 
)سواحل ناشی از آب متالطم( رده بندی شوند. همچنین اختالفات شاخص و شدت 
آنها در سواحل پر خطر به طبیعت هیدرودینامیکی و نوع ساحل بستگی دارد و پادگانه 
ناشی از جزر )نوعی از حالت بازتابان ساحل( و سواحل ناشی از آب متالطم  )نوعی 
هستند.  برگشتی  تند  جریان های  سامانه  بیشترین خطر  دارای  ساحل(  میانه  حالت  از 
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فارس  در مجاورت سواحل خلیج  استان هرمزگان که  ویژه  به شرایط  توجه  با       
رو  این  از  دارد.  ویژه ای  اهمیت  استان  این  سواحل  رده بندی  است،  عمان  دریای  و 
در پژوهش حاضر، به بررسی نوع سواحل این استان پرداخته شده است. از آنجایی 
امواج  و  کشندی  اثرات  که  است  گونه ای  به  منطقه  این  جغرافیایی  موقعیت  که 
بر  و هایس که  هانسن  از روش های رده بندی  مطالعه  این  دارند، در  بسزایی  اهمیت 
چگونگی  بررسی  در  مؤثر  روش های  عنوان  به  هستد،  هیدرودینامیکی  عوامل  پایه 
واکنش سواحل در برابر این عوامل استفاده شده است. گفتنی است الزمه تعیین نوع 
روش به  رده بندی  همچنین  و   Wright & Short (1984) رده بندی  روش  به   ساحل 

از  حاصل  نتایج  و  هانسن  روش  به  ساحل  رده بندی   ،Masselink & Short (1993)

آن بوده است. به این منظور در پژوش حاضر، با توجه به اهمیت رده بندی هانسن و 
مشترک بودن عوامل هیدرودینامیکی مورد مطالعه این نوع رده بندی با روش هایس، 
این دو نوع رده بندی )هانسن و هایس( بررسی و مقایسه شده که در این راستا، ابتدا به 
بررسی نیروهای هیدرودینامیکی حاکم بر سواحل پرداخته و سپس این سواحل طبق 

روش های یاد شده رده بندی شده است.

2-روشکار
در این مطالعه، 8 ایستگاه در طول سواحل بخش باختری استان هرمزگان میان بندر 
علوم  و  اقیانوس شناسی  ملی  پژوهشگاه  موج  داده های  به  توجه  با  گاوبندی  تا  لنگه 
جوی و داده های کشندی سازمان نقشه برداری )آب نگاری( برای سال 2002 بررسی 
شده اند. در جدول 1، شماره ایستگاه ها، اسامی آنها و مختصات دقیق جغرافیایی هر 

ایستگاه  مشخص شده است.
همچنین موقعیت این ایستگاه ها از خاور به باختر طبق شکل 1 تعیین شده است. 

     گفتنی است اطالعات میانگین برای امواج و کشند برای همه ایستگاه به صورت 
ماهانه و ساالنه به دست آمده که جدول 2 مقادیر ساالنه اطالعات امواج را در سال 
2002 نشان داده است. به طوری که در این جدول،Hs ارتفاع میانگین موج شاخص،  
   c0،موج میانگین  تناوب  دوره   T موج،  میانگین  ارتفاع   H،موج میانگین  جهت   θ0

سرعت موج و L0 طول موج است.
     واکنش سواحل بیشتر در برابر عوامل هیدرودینامیکی مانند امواج و کشند بوده 
از  مالحظه  قابل  مقدار  می گیرند.  باد  از  بیشتر  را  خود  انرژی  سطحی  امواج  است. 
انرژی امواج در پایان در ناحیه نزدیک ساحل و روی ساحل پراکنده می شود. امواج، 
روی  رسوبات، کف  رده بندی  رسوبات،  دادن ساحل،  برای شکل  انرژی  مهم  منبع 
وجه ساحل، انتقال مواد انتهایی در ساحل )رو به ساحل(، دور از ساحل و در طول 
قرار  را تحت کنترل  نیروهایی که ساختار ساحلی  از  برخی  ساحل هستند؛ همچنین 
می دهند، ایجاد می کنند )Crear, 2002(. شرایط شکنندگی موج به طبیعت بستر دریا و 
ویژگی های موج بستگی دارد. امواج زمانی می شکنند که ارتفاع آنها مساوی کسری 

از ژرفای آب شود:
b bH dκ=  )1

     به طوری که κ شاخص شکست موج است و زمانی که شیب ساحل m به صفر 
نتایج  به  توجه  با  است.  شکست  ژرفای   db و می رسد   0/78 به  مقدارش  کند،  میل 
است  زیر  صورت  به  ساحل  شیب  به  شکنا  موج  ارتفاع  وابستگی  آزمایشگاهی، 

)چگینی، 1377(: 
   ( ) ( ) 2

bHb m a m
gT

κ = −                                                                                         )2
     به طوری که:

( ) ( )1943.8 1.0 ma m e −= −                                                                                  )3
( ) ( ) 119.51.56 1.0 mb m e

−−= +                                                                                   )4
ژرفای  می توان  تقریب،  اولین  برای  هستند.  بعد  بدون   b(m( و   a(m( متغیر های       
شکست موج را در صورت مشخص بودن ویژگی های موج دور از ساحل با کمک 

به دست  انکسار در حالت خطوط تراز مستقیم و موازی  فرمول های کاهش ژرفا و 
آورد:

1 2 1 2
0 0

0
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2 cos
cH H
nc

θ
θ

   =    
   

                                                                               )5

      Hs ارتفاع میانگین موج شاخص ،θ0 جهت میانگین موج، H ارتفاع میانگین موج، 
T دوره تناوب میانگین موج، c0 سرعت موج وL0 طول موج است. برای آب کم ژرفا، 

این رابطه به طور تقریبی مساوی است با:

             
1 2 1 2

0 0
0

cos
12

cH H
gd

θ   =        
                                                                     )6

      حال اگر زاویه شکست کوچک فرض شود، با استفاده از معیار شکست مک 
کوئن رابطه زیر برقرار خواهد بود:

       ( )
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     بنابراین:
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     برای ساحل که در آن d = mx و m = tanβ  )شیب ساحل(، فاصله از ساحل تا خط 
موج شکنا از رابطه زیر به دست می آید:
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     سرانجام ارتفاع موج شکنا به صورت زیر برآورد زده می شود )چگینی، 1377(:
2 51 5 2

0 0 0cos
2b b

H cH mx
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= =   
   

                                                   )10

     معروف ترین تغییرات سطح آب دریا به وسیله کشندهای نجومی ایجاد می شود. 
وسیله  به  که  است  دوره ای  به طور  آب  سطح  آمدن  پایین  و  رفتن  باال  کشند، 
برهم کنش های گرانشی میان ماه، خورشید و سطح زمین ایجاد می شود. اهمیت کشند 
برابر است. تغییرات دوره ای در  نسبت به دیگر فرایندهای زمین شناختی ساحلی سه 
اثر می گذارد و در طول روز،  ابتدا در بخش های مختلف کنار دریا  سطح آب در 
موجب  می توانند  خود  کشندی  جریان های  همچنین  می شوند.  ظاهر  امواج  انرژی 
فرسایش یا انتقال رسوب شوند. عموماً جریان های کشندی در نزدیک ساحل قوی تر 

می شوند و نقش مهمی در جریان های محلی دارند و آنها را افزایش می دهند. 
2-1.روشردهبندیهانسن

هانسن، سواحل را از دید فرایندهای ساحلی به دسته های سواحل موج چیره، سواحل 
موج- کشند و سواحل کشند چیره تقسیم بندی کرد. در واقع می توان گفت سواحل 
به  مربوط  بلند  امواج  آنجا  در  می شوند که  ایجاد  محیط های ساحلی  در  موج چیره 
محدوده کشند موجود هستند. این امر می تواند توسط محدوده کشندی نسبی RTR و 

به صورت زیر تعریف شود :

b

TRRTR
H

=                                                                                                       )11

     که TR محدوده کشندی و Hb ارتفاع شکست موج است. بنابراین با توجه به این 
متغیرها، رده بندی سواحل به صورت زیر انجام می شود:
-  هنگامی که RTR> 3، سواحل از نوع موج چیره اند.

-  هنگامی که RTR> 15 < 3 ، سواحل از نوع موج- کشنداند.
.)Short, 1999( سواحل از نوع کشند چیره اند ،RTR< 15  هنگامی که  -
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2-2.روشردهبندیهایس
دیویس مدلی برای رده بندی سواحل بر پایه انرژی مؤثر بر آن و یا تقسیم بندی حوزه 
ارائه کرد. Hayes (1979) این رده بندی را گسترش  سواحل طبق محدوده کشندی 
داد و برای خطوط ساحلی 5 بخش کشندی را با استفاده از مقادیر محدوده کشندی 

به صورت زیر تعیین کرد:
خردکشندی : > 1 متر؛ میان کشندی ضعیف: 1 تا 2 متر؛ میان کشندی قوی: 2 تا 3/5 

متر؛ کالن کشندی ضعیف: 3/5 تا 5 متر؛ کالن کشندی: < 5 متر.
     رده بندی هایس اصوالً روی سواحل با قدرت موج پایین تا متوسط انجام شده است 
و هدف وی کاربردی بودن در دنبال کردن کناره ها و مرزها و فرسایش سواحل است. 
در این اقدام انرژی امواج به عنوان عامل شاخصی است که ریخت شناسی خط ساحلی 
را تغییر می دهد. 5 بخش خط ساحلی بر پایه اثرات مربوط محدوده کشندی در برابر 

میانگین ارتفاع امواج، به صورت زیر تعریف می شود:
کشند چیره )قوی(؛ کشند چیره )ضعیف(؛ انرژی ترکیبی )اثر کشند چیره(؛ انرژی 

ترکیبی )اثر موج چیره(؛ موج چیره.

3-نتایج
3-1.نتایجردهبندیهانسن

در این روش با کمک مقادیر ارتفاع شکست موج و محدوده کشندی در ایستگاه های 
یاد شده، نوع ساحل به طور ساالنه و ماهانه بررسی شده است. با توجه به شکل 2 و 
جدول 3، مقادیر ارتفاع شکست موج کمترین مقدار را در ایستگاه دوم داشته که در 
ایستگاه های چهارم و هفتم نیز این مقادیر نسبت به ایستگاه های دیگر به اندازه قابل 
مالحظه ای کمتر بوده و از آنجایی که نسبت تغییرات محدوده کشندی به تغییرات 
اندازه  در  مهم تری  نقش  ارتفاع شکست  تغییرات  است،  ارتفاع شکست موج کمتر 
مقادیر محدوده کشندی نسبی داشته است، به طوری که در ایستگاه های یاد شده در 
باال که مقادیر ارتفاع کمتری دارند، محدوده کشندی نسبی نسبت به دیگر ایستگاه ها 

دارای اندازه بیشتری هستند.  
     با توجه به جدول 3 مشخص شده که محدوده تراز کشندی، به ترتیب بیشترین تراز 
تا کمترین تراز در ایستگاه ها عبارتند از: ایستگاه 1)دماغه بستانه(، ایستگاه 2 )پیرامون 
بندر تحونه(، ایستگاه 7 )مقام(، ایستگاه 3 )میان بندر چارک و گرزه(، ایستگاه های 
6 و 8 )بندر چیرویه، پیرامون مقدان(، ایستگاه های 5 و 4 )میان بندر گرزه و چیرویه، 
پیرامون گرزه(. همچنین اثر امواج در ایستگاه اول نسبت به دیگر ایستگاه ها از همه 
قوی تر )0/304متر( و در ایستگاه دوم از همه ضعیف تر )0/081متر( است. ارتفاع 
)دماغه   1 ایستگاه  از:  عبارتند  ایستگاه ها  در  کمتر  به  بیشتر  از  به ترتیب  شکنا  امواج 
بستانه(، ایستگاه 8 )پیرامون مقدان(، ایستگاه 6 )بندر چیرویه(، ایستگاه 3 )میان بندر 
مقام(،  )بندر   7 ایستگاه  چیرویه(،  و  گرزه  بندر  )میان   5 ایستگاه  گرزه(،  و  چارک 

ایستگاه 4 )پیرامون گرزه(، ایستگاه 2 )پیرامون بندر تحونه(. 
     گفتنی است که بررسی ها برای هر ایستگاه به طور ماهانه نیز صورت گرفته است؛ 
به طوری که مطابق شکل 3، نمودارهای ارتفاع شکست امواج برای 3 ایستگاه نمونه ای 
)ایستگاه های اول، چهارم و هشتم( دیده می شود، این نمودارها نشان داده اند که شدت 
امواج در ماه چهارم نسبت به دیگر ماه ها قدرت بیشتری دارد و این مقدار در ماه دهم 
به طور چشمگیری کاهش یافته است؛ این شرایط در همه ایستگاه ها دیده شده است 
و همچنین آهنگ تغییرات ارتفاع شکست امواج در همه ایستگاه ها هماهنگی زیادی 
دارد. از سویی، نمودارهای محدوده کشندی که در شکل 4 نشان داده شده است، 
معموالً در بیشتر ایستگاه ها در ماه های سوم سال قوی تر و در ماه های هفتم و هشتم سال 
نسبت به دیگر ماه ها ضعیف تر شده اند. تعیین رده بندی ماهانه سواحل، همانند رده بندی 
به  نسبت  موج  بیشتر  تغییرات  دلیل  به  ایستگاه ها  همه  برای  هرمزگان  ساالنه سواحل 
است. داشته  بیشتری  وابستگی  موج  شکست  ارتفاع  به  کشندی،  محدوده  تغییرات 

نتایج این نوع رده بندی نشان داده است که مقدار محدوده کشندی نسبی )RTR(، که 
نشان دهنده نوع ساحل هانسن است، برای سواحل استان هرمزگان به طور ساالنه در 
همه ایستگاه ها موج - کشند بوده )شکل 5( و به طور ماهانه نیز، به جز مواردی جزیی 
)ماه نهم و دهم در ایستگاه دوم، ماه دهم در ایستگاه چهارم( که تبدیل به سواحل 
موج- کشند  این سواحل  است.  بوده  - کشند  موج  به صورت  کشند چیره شده اند، 
به ترتیب اثر موج بیشتر به کمتر عبارتند از: ایستگاه اول )دماغه بستانه(، ایستگاه هشتم 
و  بندر چارک  )میان  ایستگاه سوم  )بندر چیرویه(،  ایستگاه ششم  مقدان(،  )پیرامون 
گرزه(، ایستگاه پنجم )میان بندر گرزه و چیرویه(، ایستگاه چهارم )پیرامون گرزه(، 

ایستگاه هفتم )بندر مقام(، ایستگاه دوم )پیرامون بندر تحونه(. 
3-2.نتایجردهبندیهایس

با استفاده از میانگین ارتفاع موج و میانگین محدوده کشندی به طور ساالنه و ماهانه در 
ایستگاه های تعیین شده، نوع ساحل با استفاده از نمودار هایس به دست آمده است.  
)میانگین  موج  ارتفاع  میانگین  است.  ساحل  نوع  ساالنه  میانگین  به  مربوط   6 شکل 
محور  در  ساالنه(  )میانگین  کشندی  محدوده  میانگین  و   افقی  محور  در  ساالنه( 

عمودی نشان داده شده است. 
     در این شکل نوع ساحل در 8 ایستگاه مشخص شده است. گفتنی است که همانند 
است.  نیز صورت گرفته  ماهانه  به طور  ایستگاه  هر  برای  بررسی ها  هانسن،  رده بندی 
بر پایه روش هایس و نمودار آن، در بیشتر ایستگاه ها نوع ساحل کشند چیره )با اثر 
ضعیف( است. به طوری  که در ایستگاه دوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم از نوع کشند 
گرزه(  و  چارک  بندر  )میان  سوم  ایستگاه  در  همچنین  است.  ضعیف(  اثر  )با  چیره 
در بیشتر ماه های سال، ساحل از نوع  کشند چیره )با اثر ضعیف( و در برخی دیگر 
به صورت انرژی ترکیبی )اثر کشند چیره( است. اما در ایستگاه اول )دماغه بستانه( و 
)اثر کشند چیره( وجود دارد  انرژي موج کشند  ایستگاه های ششم و هشتم ترکیب 

و در ایستگاه دوم، چهارم، پنجم، و هفتم از نوع کشند چیره )با اثر ضعیف( است.

4-نتیجهگیری
بر پایه روش هانسن، نوع ساحل در همه ایستگاه های مشخص شده در خط ساحلی 
به صورت موج- کشند است. در دو ایستگاه اول و هشتم که یکی در باختری ترین و 
دیگری در خاوری ترین نقاط این محدوده قرار دارند، طبق روش های هانسن و هایس 
نیز شرایط کاماًل یکسانی حاکم است. در همه این ایستگاه ها در ماه چهارم )به دلیل 
قوي تر بودن موج در این ماه(، نوع ساحل بیشتر تحت تأثیر موج قرار می گیرد تا کشند. 
در ماه دهم نیز به دلیل ضعیف تر بودن اثر موج، نوع ساحل در همه ایستگاه ها بیشتر 
از ماه های دیگر سال، تحت اثر کشند است. در خاوری ترین ایستگاه این ناحیه، اثر 
موج بر ساحل بیشتر از اثر کشند است و با وجود اینکه اثر کشند در این ایستگاه بیشتر 
از دیگر ایستگاه هاست، اما به دلیل اینکه بیشتر تحت تأثیر موج قرار دارد تا کشند، 
نوع ساحل این ایستگاه، موج- کشند است. در ایستگاه دوم، ضعیف ترین شدت موج 
قرار  کشند  تأثیر  تحت  بیشتر  کشند  موج-  ساحل  نوع  دلیل  همین  به  و  دارد  وجود 
نوع  ایستگاه ها،  از  نیمی  نمودار آن، در  پایه روش هایس و  بر  تا موج.  گرفته است 
ساحل کشند چیره )با اثر ضعیف( است؛ البته در ایستگاه اول )دماغه بستانه(، ششم و 
هشتم در بیشتر ماه های سال، حالت ساحل به صورت ترکیبی موج کشند )اثر کشند 
اثر  )با  بیشتر ماه های سال نوع ساحل کشند چیره  ایستگاه سوم، در  چیره( است. در 
ضعیف( و در برخی دیگر از ماه ها، نوع ساحل انرژی ترکیبی )اثر کشند چیره( است. 
مقایسه نتایج این دو روش نشان می دهد که این دو رده بندی، تقریباً نتایج نزدیک به 
یکدیگری دارند؛ هر چند که روش هایس به دلیل اینکه اثرات موج و کشند )اندازه 
شدت و ضعف آنها( با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و دارای زیر بخش های 

دقیق تری است، دقت بیشتری دارد. 
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شکل 1-  نقشه راهنمای ایستگاه های تعیین شده سواحل استان هرمزگان.

 ،)Hb( امواج  شکست  ارتفاع  ساالنه،  میانگین   -2 شکل 
محدوده کشندی )TR(، محدوده کشندی نسبی )RTR( در 

ایستگاه های منطقه مورد مطالعه.

شکل 3- میانگین های ماهانه ارتفاع شکست امواج )Hb(. سمت چپ: ایستگاه اول؛ وسط: ایستگاه چهارم؛ سمت راست: ایستگاه هشتم.

شکل 4- میانگین های ماهانه محدوده کشندی )TR(. سمت چپ: ایستگاه اول؛ وسط: ایستگاه چهارم؛ سمت راست: ایستگاه هشتم.
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شکل 5- نقشه مربوط به رده بندی ساحل مورد مطالعه با استفاده از روش هانسن.

شکل6- الف( نوع ساحل به روش هایس در ایستگاه ها )ساالنه، 2002(؛ ب( نوع ساحل به روش هایس در ایستگاه ها با مقیاسی دقیق تر.

شکل 7- نقشه مربوط به رده بندی ساحل مورد مطالعه با استفاده از روش هایس.
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طول جغرافیایی ˝17΄ 8  ˚54، عرض جغرافیایی ˝ 6΄ 43˚ 26پیرامون بندر تحونهایستگاه دوم
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میان  بندر گرزه و چیرویهایستگاه پنجم طول جغرافیایی ˝24 ΄51 ˚53، عرض جغرافیایی ˝ 23΄ 42 ˚26 
طول جغرافیایی ˝ 4 ΄44˚ 53،  عرض جغرافیایی ˝6 ΄42˚ 26پیرامون بندر چیرویهایستگاه ششم
طول جغرافیایی˝ 41 ΄28 ˚53، عرض جغرافیایی ˝35 ΄52˚ 26پیرامون مقامایستگاه هفتم
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θ0L0c0THHsشمارهایستگاه

235/65413/1034/5212/8980/3040/487ایستگاه اول
64/1470/90901/1910/7630/0810/129ایستگاه دوم
143/8214/5992/6791/7170/1590/254ایستگاه سوم

76/4541/4251/4910/9560/1050/167ایستگاه چهارم
96/1952/3461/9131/2260/1390/223ایستگاه پنجم
117/9543/4192/311/480/1700/273ایستگاه ششم
82/7041/6191/5891/0190/1140/183ایستگاه هفتم
118/8333/482/3301/4940/1760/281ایستگاه هشتم

RTRTRHbنوعساحلشمارهایستگاه 
3/321/130/304موج-کشند        RTR> 15< 3 ایستگاه اول
11/360/920/081موج-کشند        RTR> 15< 3ایستگاه دوم
5/410/860/159موج- کشند       RTR> 15< 3ایستگاه سوم

7/620/80/105موج-کشند        RTR> 15< 3ایستگاه چهارم
5/750/80/139موج- کشند        RTR> 15< 3ایستگاه پنجم
50/850/170موج- کشند        RTR> 15 < 3ایستگاه ششم
7/980/910/114موج-کشند        RTR> 15 < 3ایستگاه هفتم
4/830/850/176موج- کشند        RTR> 15 < 3ایستگاه هشتم
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