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چکيده

تاریخچه مقاله:

در تحقیق حاضر طبقهبندی سواحلِ استان مازندران با بهکارگیری مدلهای هیدرودینامیکی Ω ،RTR
و ∗𝒌 انجام شده است .این امر از طریق بررسی مشخصهی امواج ،ریختشناسیِ بستر ،رسوبات منطقهی
خیزاب ساحلی و بررسی نقشههای آبنگاری در  7ایستگاه شرقی (نکا ،الریم و بابلسر) ،مرکزی
(محمودآباد و کهنه سرا) و غربی (نوشهر و نشتارود) استان مازندران صورت گرفته است .نتایج نشان داد
که سواحل استان مازندران جزء سواحل موجچیره هستند که با پیشروی از شرق به غرب ،با کاهش انرژی
و افزایش پریود موج و قطر سنگدانهها ،ساحل از حالت پراکنا به میانه و سپس بازتان تغییر مینماید.
همچنین بررسیهای فصلی قدرت امواج و ویژگیهای مورفودینامیکی منطقه نشان داد که تغییرات
ریختشناسی بستر و دینامیک امواجِ منطقه ،تغییر فصلیِ حالت سواحل را به دنبال نداشته است.
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In this study, Mazandaran province's coasts have been classified by using Relative
Tide Range, Ω and 𝒌∗ hydrodynamic models. For this, investigations of waves
hydrodynamics, measurement of bed morphology's profiles and sediment
characteristics along surfzone, and analyzing of hydrographic maps at 7 stations in
east (Neka, Larim and Babolsar), middle (Mahmudabad and Kohnesara) and west
parts (Nushahr and Nashtarud) of Mazandaran province have been done. results show
that Mazandaran coasts are wave dominate that, by wave energy decreasing and wave
period and sediment diameter increasing from east to west of Mazandaran, beach
states have been changed from Dissipative to Intermediate and Reflective states,
respectively .Seasonal investigations of wind power and morphodynamical structures
show that variations in bed morphology and wave dynamics do not cause beach state's
changes, seasonally.

Article History:
Received: 14 Dec. 2015
Accepted: 27 Nov. 2016
Keywords:
Mazandaran Province
Beach Classification
wave hydrodynamics
Bed morphology
Seasonal variation

تعیین نوعِ ساحل به پیشبینی واكنش خط ساحلی در برابر امواج،
تعیین نوع شکست موج و جریان برگشتیِ حاكم در منطقه و
تخمین میزان انتقال رسوب در نیمرخ ساحل میانجامد كه در
بحثهایی همچون مدیریت خطوط ساحلی ،طراحی مناسب در
بخش مهندسی سواحل و استفادهي بهینه از سواحل بسیار حایز
اهمیت است.

 -1مقدمه
طبقهبندي سواحل با معیارهاي مختلفی همچون عوامل زمین-
شناختی ،نیروي هیدرودینامیکی غالب در منطقه و غیره انجام می-
پذیرد ] [5كه در هر یک مشخصههاي مختلفی از ساحل مورد
توجه قرار میگیرد .با توجه به اینکه هر حالتِ ساحل تحت شرایط
معینی از هیدرودینامیک و ساختار نیمرخ بستر رخ میدهد ،لذا
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Beach Hydrodynamic Classification of South Coasts of Caspian SeaMazandaran Province
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در طبقهبندي رایت و شرت (از طریق مدل  )Ωو سونامورا (از طریق
مدل ∗ 𝑘) كه ساحل را بر اساس خصوصیاتی همچون شیب ساحل،
قطر رسوبات و ویژگیهاي هیدرودینامیکی (مانند شرایط باد ،موج و
كشند) مدلبندي مینماید ،ساحل به  9حالت ،بازتابان ،5پراكنا 4و
میانه 9تقسیمبندي میشود ] 4و  .[9سواحل پراكنا :سواحلی با
شیب مالیم هستند كه تحت فرایند رسوبگذاري قرار میگیرند.
امواج بیشترین انرژي خود را در این نوع از سواحل دارند و شکستی
از نوع آشفته در آن رخ خواهد داد .ساحل بازتابی :سواحلی با طیف
انرژي پایینتر هستند ] [5كه نیمرخ بسترِ آن تحت فرسایش،
شیبدار و یکدست میشود .با توجه به شیب باالي این سواحل،
امواج یکراست در نزدیک ساحل میشکنند .سواحل میانه :سواحلی
هستند كه در حد وسط انرژي بین سواحل پراكنا و بازتابی قرار
دارند .وجود تغییرات كرانه راستايِ بستر ،به شکلِ وجود كانال یا
تپه ماسهاي ،از ویژگیهاي سواحلِ میانه است ] [5شکست موج در
سواحل میانه از نوع چرخان است .سواحل میانه چهار حالت مختلف
دارند :ناوه و سد رسوبیِ كرانه راستا ،2دریاكنار و سد رسوبی
موزون ،1جریان بازگشتی و سد رسوبی مورب 4و حالت پادگانه در
جزر( 0كه مورد آخر به نام حالت \"پشته و شیار\" نیز مشهور است)
].[2
در طول سواحل جنوبی دریاي خزر بنادر متعدد با اهداف مختلف
نظامی ،شیالتی و غیره احداث شده است .از طرف دیگر این مناطق
به دلیل زیبایی ،ساالنه پذیراي گردشگران بسیاري است كه براي
تفریح و شناي ساحلی ،به آنجا مسافرت میكنند ،لذا مطالعات
گستردهي سواحل در این مناطق امري الزم و ضروري است .از این
رو ،این مطالعه به طبقهبندي سواحل استان مازندران بر اساس
مدلهاي مختلف هیدرودینامیکی اختصاص داده شده است.
همچنین بررسی تغییرات زمانی حالت ساحل استان مازندران تحت
شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

شناسی منطقه و شکلگیري عوارض ساحلی و بستري را در پی
داشته است ] 4و  .[2همچنین جریانهاي بستري كه در سواحل
پراكنا رخ میدهد ،فرسایش بستر در پاي سازهها را به دنبال داشته
كه تهدیدي است براي به خطر انداختن پایداري و مقاومت سازه .از
این رو تعیین حالت ساحل از نقطه نظرهاي مختلفی مانند پیش-
بینی رخداد انواع جریانهاي ساحلی (به منظور ایجاد طرحهاي
سالمسازي دریا) ،پیشبینی مخاطرات دریایی ،مدیریت بنادر،
حفاظت زیست محیطی و غیره در سواحل استان مازندران الزم و
ضروري است .لذا در این مطالعه به پیشبینی هیدرودینامیک حالت
ساحل در طول سواحل استان مازندران پرداخته شده است.
 -2مواد و روشها

سواحل زیباي استان مازندران داراي منابع مختلف شیالتی ،سدها و
بنادر مهم است كه تحت تأثیر هیدرودینامیک قوياي قرار دارد .این
امر پتانسیل شکلگیري حالتهاي مختلف ساحل را موجب شده
است .حضور جریانهاي شکافنده در سواحل میانهي مازندران سبب
افزایش تعداد مغروقین  499تا  999نفر در این منطقه شده است
] [1كه به علت انتقال رسوب ناشی از این جریان ،تغییر ریخت-
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 -1-1منطقهي مورد مطالعه
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به منظور بررسیِ سواحل استان مازندران 0 ،ایستگاه در شرق (نکا،
الریم و بابلسر) ،مركز (محمودآباد و كهنهسرا) و غربِ (نوشهر و
نشتارود) استان مازندران انتخاب گردید تا از این طریق بخشهاي
مختلف سواحل استان مورد مطالعه قرار گیرد .مشخصهي امواجِ هر
ایستگاه ،از اطالعات بلند مدت و ارزشمندِ امواجِ دریايِ خزر كه
براي بازهي سالهاي  4999تا  4955در فاز دوم پروژه \"مدلسازي
امواج دریاهاي ایران\" ] [0صحتسنجی شده است ،استخراج
گردید .مقايسهي جامع اطالعات باد  8ECMWFمورد استفاده در اين
پروژه با دادههاي باد ايستگاههاي سينوپتيکی و همچنين کيفيت تحقيق
صورت گرفته در پروژه مذکور ،منجر به دستيابیِ نتايج دقيق براي
مشخصه امواج درياهاي ايران شده است لذا اطالعات موج حاصله ،از
اطمينان بااليی براي استفاده در ساير مطالعات برخوردار است که سبب
انتخاب آن براي استفاده در تحقيق حاضر شده است .اطالعات مربوط به
مشخصهي ریختشناسی بستر و رسوباتِ از طریق اندازهگیري
همزمانِ فصلیِ نیمرخ بستر و برداشت رسوب از ساحل تا منطقهي
خیزاب ساحلی (عمق حدود  51متر) هر ایستگاه ،كه توسط
سازمان بنادر و دریانوردي انجام شده است ،تهیه شده است .الزم به
ذكر است كه براي تعیین حالت ساحل مناسب است كه از اطالعات
بلند مدت موج استفاده گردد .این امر بدان معنی است كه نیاز به
بهكارگیري اطالعات همزمانِ مشخصه موج و ریختشناسی بستر
براي تعیین حالت ساحل نیست .موقعیت ایستگاهها به همراه محل
و عمق استخراج اطالعات موج آب عمیق براي هر یک در شکل 5
نشان داده شده است.
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شکل  -1موقعیت ایستگاههاي تعیین شده در ساحل استان مازندران جهت طبقهبندي ساحل

در مرحلهي بعدي نقشهي آبنگاري با دقت  5:41999كه شامل
پربندهاي عمقی با گام  5متر است ،از سازمان نقشه برداري تهیه
شده است تا از این طریق به بررسی مشخصههایی عمومی ساحل و
تغییرات كرانه راستاي عمقنگاري هر ایستگاه پرداخته شود .در
نهایت ،تعیین حالت ساحل از طریق مدلهاي  Ωو ∗ 𝑘 انجام شده
است كه در جدول  5محدودهي تغییر آنها براي حالتهاي مختلف
ساحل قرار گرفته است.
تعیین حالت ساحل طی مراحل زیر انجام شده است:
 -5-4محاسبه شیب ساحل از خط ساحلی تا منطقه خیزاب
ساحلی
 -4-4محاسبه زاویه خط ساحل
 -9-4تعیین میانگین قطر رسوبات بر اساس منحنی رسوبات
برداشت شده از خط ساحل تا منطقه خیزاب ساحلی
 -2-4محاسبه سرعت سقوط ذرات بر اساس روابط استوكس ]:[8
2
𝑑50
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 -4-4محاسبه عمق شکست موج :عمق شکست موج با استفاده از
رابطه  1محاسبه شده است ]:[3
𝐻02 𝐶0 𝑐𝑜𝑠𝜃0 2/5
)
2

-0-4محاسبه ارتفاع شکست موج با در نظر گرفتن انکسار 55و
ژرفاكاستگی ،54براي موجی كه تقریباً عمود بر ساحل بشکند با
رابطه  4انجام شده است ]:[3
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𝑘
𝜃𝑠𝑜𝑐 𝐶 𝐻 2
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= ∗𝑘

نام پارامتر

سرعت تهنشینی بیبعد

حالت بازتابان

>5

پارامتر بی بعد پایداري ساحل

52

> 9/1
11

حالت پراکنا

<4
<49

حالت میانه

5>= =>4
9/1>= =>49
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جدول  -1محدوده تغییر پارامترهاي تعیین کننده حالت ساحل ][59
رابطه پارامتر

= 𝐻b

𝑤 H0 ،d50 ،T ،و  L0به
در روابط ارایه شده در جدول̅𝑠 ،Hb ،5
ترتیب ارتفاع شکست موج ،متوسط سرعت سقوط رسوب ،پریود
موج ، ،قطر میانگین رسوب ،ارتفاع و طول موجِ آب عمیق است.

𝑊s = 1.1[(𝑠 − 1)g𝑑50 ].5

59

1

( 𝑑𝑏 = g1/5 𝑘 4/5

()1

𝜗10
]− 1
d50

(d50≥1000μm )9

= 𝐶0
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كه در این رابطه ( s=2.65چگالی ویژه )3و  ϑضریب گرانروي
سینماتیکی 59است.
-1-4محاسبه ارتفاع ،پریود و سرعت موج در محل آب عمیق ،با
میانگینگیري دادههاي ارتفاع موج شاخص  Hsوپریود میانگین T02
از سال  4999تا  4955محاسبه شدهاند .سرعت موج در محل آب
عمیق از رابطه  2به دست میآید ]:[3
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 -8-4تعيين نيروي حاکم بر ساحل :تعيين حالتهاي ساحل مستلزم
ارزيابی عملکرد نيروهاي هيدروديناميکی حاکم بر ساحل است .در تحقيق
حاضر به بررسی رفتار سواحل استان مازندران تحت تأثير عملکرد نيروهاي
هيدروديناميکی خصوصاً اثر امواج پرداخته شده است .اين طبقهبندي از
مطالعهي ديناميک منطقهي خيزاب ساحلی و بررسی خصوصيات عمومی
ساحل ،ويژگیهاي امواج ناشی از باد و مشخصات رسوبِ مورد استفاده در
مدلهاي  Ωو ∗ 𝑘 انجام شده است .با توجه به اینکه مدلهاي  Ωو ∗ 𝑘
براي سواحل موجچیره تعریف شدهاند ،در ابتدا این مسئله از طریق
دستهبندي هنسن ] [55مورد بررسی قرار گرفته است .در دسته-
بندي یاد شده ،سواحل بر اساس قدرت نسبیِ نیروهاي حاكم بر
ساحل ،به ساحل موجچیره ( ،)RTR<3باد چیره و كشند چیره
( )RTR<15تقسیمبندي میشوند:
𝑅𝑇
𝑏𝐻

() 0

= RTR

كه در این رابطه  TRمحدودهي كشند است .با توجه به اینکه نرخ
كشند براي دریاي خزر در حد صفر است ] ،[5لذا سواحل مازندران
از نوع موجچیره طبقهبندي میشوند .مشخصههاي حاصل از بررسی
نیمرخ بسترِ بخشهاي مختلف سواحل استان مازندران در جدول 4
آورده شده است .قابل ذكر است كه با توجه به اینکه
هیدرودینامیک امواج و مشخصههاي ریختشناسیِ سواحل تحت
تأثیر تغییرات فصلی است ،لذا در این مطالعه به منظور بررسی
تغییرات زمانی حالت سواحل ،مراحل  5-4تا  8-4براي هر فصل به
طور جداگانه انجام شده است.
 -3نتایج
 -5-9ایستگاههاي شرقی :بر اساس دستهبندي ارایه شده توسط
ونتورس ] ،[54ایستگاههاي نکا ،الریم و بابلسر داراي رسوبات از
نوع ماسهاي ریزدانه هستند و بستر آنها در بخش خیزاب ساحلی
شیب مالیمی دارد (جدول  .)4اما ایستگاه بابلسر داراي رسوبات
ریزدانهتري نسبت به ایستگاههاي نکا و الریم است و شیب
مالیمتري نسبت به الریم دارد (جدول  .)4گلموج ساالنه آب عمیق

زاویه خط ساحل

میانگین قطر

سرعت سقوط

(درجه)

رسوب ()mm

ذرات ()m/s

9/518

9/954

9/524

9/952
9/959
9/993

ایستگاه

مختصات ایستگاه

شیب ساحل

نکا

( 94/89و )19/58

9/9924

58

الریم

( 94/04و )14/39

9/9918

59

بابلسر

( 94/04و )14/40

9/9919

55

/598

محمودآباد

( 94/42و )14/95

9/9444

52/19

9/99

كهنهسرا

( 94/49و )15/40

9/9818

-52

9/41

9/999

نوشهر

( 94/41و )15/19

9/993

-41/82

5/958

/558

نشتارود

( 94/88و )15/94

9/990

-44

5/39

9/50
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جدول  -2مشخصه هر ایستگاه شامل موقعیت ،شیب و زاوبه خط ساحل ،قطر رسوب در هر ایستگاه
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ایستگاههاي نکا و الریم در شکل  4آورده شده است و گلموج
ساالنه و فصلی ایستگاه بابلسر در شکل  9نشان داده شده است.
مقایسهي شکلهاي  4و  9نشان میدهد كه براي ایستگاههاي
شرقی استان مازندران ،امواج با ارتفاع  9/4-9/1متر و سپس با
ارتفاع  9/1-5متر بیشترین فراوانی را در كل جهات و همچنین در
جهت موج غالب (راستاي شمال غربی-شمال) به خود اختصاص
داده است .همچنین قدرت امواج در نیمهي شمال غربی این
ایستگاهها بیش از نیمهي شمال شرقی است .با توجه به گلموجهاي
فصلیِ نشان داده شده در شکل  ،9عالوه بر اینکه در فصلهاي پاییز
و زمستان فراوانی امواج نیمهي شمال شرقی نسبت به شمال غربیِ
ایستگاه بابلسر افزایش یافته است ،قدرت امواج نیمهي شمال غربی
نیز افزایشی را تجربه كرده است .گلموج فصلهاي بهار و تابستان
شباهتهاي كلی دارند ،بجز افزایش فراوانی موج شمال غربی ،به
همراه كاهش فراوانی و افزایش قدرت موج شمالی در فصل تابستان
مقادیر محاسبه شدهي  Ωو ∗ 𝑘 براي ایستگاههاي شرقی در جدول
 9آورده شده است .مقادیر نشان میدهد كه ساحل تا بخش خیزاب
ساحلیِ این مناطق ،به طور متوسط در كل سال در حالت پراكنا
قرار دارند كه در فصلهاي پاییز و زمستان با توجه به اینکه
هیدرودینامیک امواج قویتر میشود ،بر پراكنایی ساحل افزوده شده
است .اما تغییرات فصلی هیدرودینامیک امواج و ریختشناسی بستر
به اندازهاي نبوده كه سبب تغییر حالت فصلیِ سواحل شرقی گردد.
چراكه نیروي هیدرودینامیک امواج از فصلی به فصل دیگر تغییرات
بسیار چشمگیري نداشته است و این مسئله از طریق مقایسه
گلموجهاي فصلی نیز به دست آمده است .این امر سبب شده كه.
محدوده تغییرات پارامترهاي  Ωو ∗ 𝑘 همواره يک حالت از ساحل را
طی فصلهاي مختلف سال نشان دهند .با مقایسه پراكنایی  9ایستگاه
نکا ،الریم و بابلسر مشاهده میشود كه از نکا به طرف بابلسر بر
پراكنایی ساحل افزوده شده است .با توجه به شباهت
هیدرودینامیک امواجِ این مناطق ،علت آن در تغییر ویژگی ریخت-
شناسی بستر و از جمله در كاهش قطر سنگدانهها جستجو میشود.

فرشته كمیجانی /نشریه مهندسی دریا ،سال دوازدهم( ،)42پاییز و زمستان)42-19( ،31

(الف)

(ب)
شکل  -2گلموج ساالنه آب عمیق در الف) ایستگاه نکا براي عمق  55متري و ب) در ایستگاه الریم در عمق  84متري
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شکل  -3گلموج ساالنه و فصلی آب عمیق در ایستگاه بابلسر براي عمق  33متري

فرشته كمیجانی /طبقه¬بنديِ هیدرودینامیکی سواحل جنوبی دریاي خزر-استان مازندران

جدول  -3مشخصه محاسبه شده امواج و پارامترهاي تعیین کننده حالت ساحل در ایستگاه نکا ،الریم و بابلسر
مشخصه

میانگین ارتفاع موج آب عمیق()m

میانگین پریود موج آب عمیق ()s

ارتفاع شکست موج ()m

پارامتر Ω

پارامتر ∗ 𝑘

ایستگاه

ساالنه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

نکا

9/22

9/29

9/21

9/29

9/24

الریم

9/24

9/29

9/24

9/29

9/21

بابلسر

9/29

9/93

9/24

9/22

9/24

نکا

5/81

5/89

5/88

5/89

5/84

الریم

5/39

5/80

5/39

5/83

5/34

بابلسر

5/32

5/39

5/30

5/39

5/31

نکا

9/94

9/92

9/94

9/92

9/94

الریم

9/91

9/99

9/91

9/92

9/94

بابلسر

9/94

9/99

9/91

9/91

9/90

نکا

54/43

55/32

55/82

55/11

54/40

الریم

59/29

54/84

54/35

59/94

59/18

بابلسر

52/08

52/99

52/42

52/14

51/9

نکا

42/84

49/25

49/92

45/31

42/02

الریم

42/45

44/50

44/28

44/33

42/81

بابلسر

41/24

44/32

49/42

42/10

44/49

شکل  -2گلموج ساالنه آب عمیق در الف) ایستگاه محمودآباد براي عمق  55متري و ب) در ایستگاه کهنهسرا براي عمق  144متري
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(ب)
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 -4-9ایستگاههاي مركزي :ساحلِ ایستگاه محمودآباد بسیار
دستخورده است و با پیشروي به سمت غرب افزایش قلوهسنگ و
كاهش ماسه در ساحل وجود دارد .براي ایستگاه كهنهسرا كه به
فاصله  391در غربِ دهانهي رودخانه قرار دارد ،آوردِ رسوب
رودخانه موجب شده كه قطر رسوباتِ منطقه در محدوده متوسط تا
میانه قرار گیرد ] .[54با توجه به شکل  2امواج غالبِ این مناطق از
محدودهي شمال به سمت ساحل میآیند كه قویترین امواج (با
ارتفاع  4متر) نیز در این راستا قرار دارد .همچنین فراوانی امواج از
سمت شمال به سمت شرق كاهش را تجربه كرده است .در مقایسه

(الف)

گلموج ایستگاه محمودآباد و كهنهسرا چنین به دست میآید كه
فراوانی امواج شمالی در ایستگاه كهنهسرا نسبت به ایستگاه
محمودآباد بیشتر شده است و این در حالی است از فراوانی امواج
شمال غربی-شمال كاسته شده است .با توجه به مقادیر  Ωو ∗ 𝑘
(جدول  ،)2به طور متوسط ایستگاههاي مركزي در حالت میانه قرار
دارند كه شیب میانهي بستر ( )9/5-9/99و وجود رسوبات متوسط-
ریزدانه (  [59] )9/41-5 mmاز عواملی اصلی قرارگیري ساحل در
این حالت است.

فرشته كمیجانی /نشریه مهندسی دریا ،سال دوازدهم( ،)42پاییز و زمستان)42-19( ،31

جدول  -8مشخصه محاسبه شده امواج و پارامترهاي تعیین کننده حالت ساحل در ایستگاه محمودآباد و کهنهسرا
ایستگاه محمود آباد

میانگین ارتفاع موج آب عمیق()m

میانگین پریود موج آب عمیق ()s

ارتفاع شکست موج ()m

پارامتر Ω

پارامتر ∗ 𝑘

ایستگاه

ساالنه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

محمودآباد

9/29

9/94

9/93

9/24

9/29

كهنهسرا

9/29

9/91

9/93

9/24

9/29

محمودآباد

4/92

5/38

4/59

4/99

4/99

كهنهسرا

4/59

4/91

4/54

4/93

4/93

محمودآباد

9/92

9/94

9/91

9/92

9/91

كهنهسرا

9/91

9/95

9/92

9/90

9/90

محمودآباد

2/91

2/54

2/43

2/95

2/24

كهنهسرا

1/5

2/44

2/03

1/99

1/98

محمودآباد

59/51

3/48

3/81

3/38

59/15

كهنهسرا

55/40

3/21

3/30

54/29

54/49

از مشخصههاي اصلی این نوع سواحل ،وجود عوارض توپوگرافیکی و
پشتهي رسوبی در بسترِ منطقه خیزاب ساحلی است ] .[5برخی
نتایج بررسی فصلی نیمرخ بستر محمودآباد و كهنهسرا در شکلهاي
 1و  4نشان داده شده است .شکل  1وجود  4عارضه به شکل پشته
ماسهاي مغروق در عمقهاي  9و  1متري را در بسترِ محمودآباد
نشان میدهد كه نشان دهندهي قرارگیري ساحل در یکی از دو
حالتِ میانهيِ  LBTیا  RBBاست .وجود عوارض بستري در
منطقه خیزاب ساحلی ایستگاه كهنهسرا (شکل  )4كه به شکل
پشتهي ماسهاي مغروق در عمق  1متري وجود دارد نیز میانه بودن
حالت ساحل و قرارگیري در یکی از دو حالتِ میانهيِ  LBTیا

13
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شکل  -5نمودار نیمرخ بستر در ایستگاه محمودآباد براي فصل تابستان
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 RBBرا تأیید مینماید .بررسی فصلی نیمرخ بستر حاكی از عدم
تغییر شکل آن در فصلهاي مختلف سال بوده است .به طور نمونه،
مقایسه نیمرخ بستر منطقه كهنهسرا براي فصلهاي بهار و تابستان
كه به ترتیب در شکلهاي  4و  0آورده شده است گویاي حضور
دایمی پشتهي ماسهاي مغروق در بستر منطقه و در عمقی مشخص
است كه تغییرات فصلی را تجربه ننموده است .این مسئله براي
سایر ایستگاهها نیز به دست آمده ست .به عالوه ،تغییرات محدود
قدرت فصلیِ امواج سبب عدم تغییر فصلی حالت ساحلِ منطقه
مورد مطالعه شده است.

فرشته كمیجانی /طبقه¬بنديِ هیدرودینامیکی سواحل جنوبی دریاي خزر-استان مازندران

شکل  -6نمودار نیمرخ بستر در ایستگاه کهنهسرا براي فصل بهار

 -9-9ایستگاههاي غربی :ایستگاه نوشهر كه در سمت شرقِ بندر
نوشهر قرار دارد ،در موقعیت خود داراي رسوبات ماسهاي بسیار
درشتدانه است ] [54و علت آن ،آورد رسوبات درشت دانهي
رودخانههاي غرب مازندران است .براي ایستگاه نشتارود وجود
رسوبات ماسهاي بسیار درشتدانه ] [54به علت دخالت انسانی
است كه ساحل را بسیار دستخورده كرده است .با توجه به مقادیر
ارایه شده در جدول  ،1نوشهر در مرز بین حالت میانه و بازتابان
است .اما با توجه به نبود تغییرات كرانه راستاي توپوگرافیکی در
بسترِ منطقهي خیزاب ساحلی ،كه از نشانههاي ساحل بازتابان است
] ،[52و به علت شیب باالي بستر منطقه میتوان گفت كه ساحل
نوشهر در حالت بازتابان قرار دارد .در ایستگاه نشتارود حالت
بازتابان به عنوان حالت غالب فصلی و ساالنه این ایستگاه است.

49
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وجود رسوبات درشتدانه و شیبدار بودن بستر مهمترین عوامل در
رسیدن حالت سواحل غربیِ مازندران به شرایط بازتابان است.
گلموج ساالنه و فصلی نوشهر در شکل  8نشان داده شده است و
گلموج ساالنه نشتارود در شکل  3آورده شده است .موج غالب
ایستگاههاي غربی همواره از جهت شمال به خط ساحل نزدیک
میشود .با توجه به شکل  ،8در فصلهاي پاییز و زمستانِ نوشهر
عالوه بر اینکه نسبت به سایر فصلهاي فراوانی امواج نیمهي شمال
شرقی افزایش را تجربه كرده است ،همچنین قدرت امواج در
راستاي موج شمالی با فراوانی اندک تا ارتفاع بیش از  4متر افزایش
داشته است .در مقایسه شکلهاي  8و  3میتوان دید كه به طور
كلی گلموج ایستگاه نشتارود بسیار مشابه نوشهر است ،به استثناء
كاهش فراوانی امواج در راستاي شمال غربی-شمال و افزایش
فراوانی موج شمال غربی-غرب.
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شکل  -5نمودار نیمرخ بستر در ایستگاه کهنهسرا براي فصل تابستان

فرشته كمیجانی /نشریه مهندسی دریا ،سال دوازدهم( ،)42پاییز و زمستان)42-19( ،31

جدول  -5مشخصه محاسبه شده امواج و پارامترهاي تعیین کننده حالت ساحل در ایستگاه نوشهر و نشتارود
ایستگاه نوشهر

میانگین ارتفاع موج آب عمیق()m
میانگین پریود موج آب عمیق ()s

ارتفاع شکست موج ()m

پارامتر Ω

پارامتر ∗ 𝑘

ایستگاه

ساالنه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

نوشهر

9/93

9/92

9/98

9/24

9/24

نشتارود

9/25

9/91

9/93

9/22

9/21

نوشهر

4/51

4/93

4/41

4/59

4/59

نشتارود

4/52

4/91

4/41

4/51

4/59

نوشهر

9/91

9/99

9/99

9/90

9/90

نشتارود

9/94

9/94

9/91

9/98

9/93

نوشهر

5/90

5/49

5/44

5/24

5/20

نشتارود

9/33

9/35

9/39

5/91

5/90

نوشهر

4/49

4/55

4/45

4/30

9/99

نشتارود

5/15

5/40

5/41

5/48

5/08
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شکل  -4گلموج ساالنه و فصلی آب عمیق در ایستگاه نوشهر براي عمق  43متري

فرشته كمیجانی /طبقه¬بنديِ هیدرودینامیکی سواحل جنوبی دریاي خزر-استان مازندران

شکل  -3گلموج ساالنه و فصلی آب عمیق در ایستگاه نشتارود براي عمق  55متري

 -8بحث و نتیجهگیري

44
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با مقایسه گلموج ایستگاهها چنین بدست آمد كه با پیشروي از
شرق به غربِ استان مازندران با وجودي كه جهت موج غالب با
تغییر اندكی از شمال غربی-شمال به شمال تغییر یافته است اما بر
قدرت امواجِ این راستا افزوده شده است .با این وجود افزایش
فراوانی امواج كمارتفاع (ارتفاع كمتر از  9/1متر) سبب شده كه به
طور متوسط هیدرودینامیک موج از شرق به غرب مازندران كاهش
یابد (شکل -59الف) .همچنین از شرق به غربِ مازندران افزایش
فراوانیِ امواج نیمهي شمال شرقی با كاهش فراوانی امواجِ نیمهي
شمال غربی همراه است .مقایسه گلموجهاي فصلی ایستگاهها ،نشان
داد كه قدرت امواج با فراونی اندكی در فصلهاي پاییز و زمستان
بیشتر میشود.
در حالی كه از سمت ایستگاههاي شرقی به غربی ،میانگین ارتفاع
موج و لذا انرژي امواج كاهش یافته است (شکل -59الف) ،پریود
موج افزایش داشته است (شکل -59ب) .همچنین رسوبات سواحل
شرقی به سمت سواحل غربیِ استان مازندران از ماسهاي ریزدانه به
ماسهاي بسیار درشتدانه تغییر كرده است .مجموع این عوامل
سبب شده است كه  Ωو ∗ 𝑘 با پیشروي از شرق به سمت غربِ
استان مازندران به ترتیب افزایش و كاهش را تجربه نماید .نقشهي
پهنهبندي منطقه بر اساس هر یک از مدلهاي ذكر شده به ترتیب
در شکلهاي  55و  54آورده شده است .لذا در سواحل شرقی كه
بیشترین میزان انرژي امواج ،كمترین قطر رسوبات و پریود موج در
این مناطق وجود دارد ،عارضهاي شبیه به كانالهاي در بستر آنها
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شکل نگرفته و ساحل در حالت پراكنا به سر میبرند .سواحل غربی
كه كمترین انرژي امواج ،بیشترین پریود موج و قطر رسوبات را
دارند ،در حالت بارتابان قرار دارند .براي سواحل مركزيِ محمودآباد
و كهنهسرا كه رسوباتی ریز تا متوسط دانه دارند و انرژي امواج میانه
است ،وجود عواض توپوگرافیکی در بسترِ منطقهي خیزاب ساحلی
سبب شده است كه ساحل حالت میانه داشته باشد .با توجه به
بررسی نیمرخ فصلی بستر ،این عوارض در سواحل مركزيِ استان
مازندران تقریباً در طول سال دایمی هستند .چنین ارتباطی بین
ویژگیهاي مورفودینامیک ساحل و حالت ساحل همخوان با
تقسیمبندي كلی سواحل ] [59به دست آمده است .بررسی و
مقایسه فصلیِ قدرت امواج (از طریق مقایسه گلموجهاي فصلی در
هر ایستگاه) نشان داد كه قدرت امواج از فصلی به فصل دیگر
تغییرات چشمگیري نداشته است .همچنین برداشتِ فصلی ویژگی-
هاي نیمرخ بستر ،نوع رسوبات و بررسی محل و نوع عوارض بستري
در هر ایستگاه نشان داد كه بستر سواحل استان مازندران در طول
سال شکل تقریباً ثابتی دارد (مانند بررسی نیمرخ فصلی ایستگاه
كهنهسرا كه در شکلهاي  4و  0آورده شده است) .مجموع عوامل
به همراه بررسی فصلی مدلهاي  Ωو ∗ 𝑘 محاسبه شده در هر
منطقه نیز نشان داد كه به طور كلی سواحل استان مازندران در
طول سال حالت خود را حفظ مینمایند.
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شکل -11ب -مقدارمتوسط پریود موج در هر ایستگاه

شکل -11الف -مقدار متوسط ارتفاع موج در هر ایستگاه

N
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شکل  -11پهنهبندي ساحل بر اساس مدل  Ωدر سواحل استان مازندران

N

شکل  -12پهنهبندي ساحل بر اساس مدل ∗ 𝑘 در سواحل استان مازندران

راهنمائی نمودند كمال قدردانی را بنمایند .همچنین مولف از
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوي و سازمان بنادر و

 -5تشکر و قدردانی
مولفین بر خود الزم میدانند كه از جناب آقاي پروفسور شرت كه با
راهنمائیهاي ارزشمند خود ،نویسنده را در نگارش این مقاله
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