طبقه بندي سواحل چابهار از ديدگاه واكنش هاي خط ساحلي
با استفاده از روش هاي تجربي
كامران الري *و سيده منصوره شاهرخي

گروه فيزيك دريا ،دانشکده علوم وفنون دريايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

تاريخ دريافت 0931/01/10 :تاريخ پذيرش0931/11/01 :

چکيده
طبقه بندي سواحل با توجه به ويژگي هاي امواج ،كشند ،رسوب و شرايط مورفوديناميکي باعث شناخت
عمده اي از ساحل مي شود .بندر چابهار از نظر اقيانوس شناسي ،سياسي و اقتصادي از اهميت زيادي
برخوردار است .در اين تحقيق ،با در نظر گرفتن پارامترهاي بدون بعد ،واكنش هاي خط ساحلي بر اساس
شرايط هيدروديناميکي با استفاده ازسه روش هانسن ،هايس و مسلينك و شرت در سه ايستگاه در خليج
چابهار و بر اساس داده هاي ميداني موج و جزر و مد اداره كل مهندسي سواحل و بنادر در يك دوره ده
ساله0331 -1111بررسي شده است .نتايج نشان داد كه در اين منطقه جزر و مد نيم روزانه با ميانگين دامنه
جزر و مدي  1/39متر ،بيشترين ميانگين ارتفاع موج شاخص 1/38متر ،جهت موج غالب جنوب شرقي و
جنوب ،شکست موج از نوع آشفته و دانه بندي رسوبات ريزدانه است .در مرحله بعد با استفاده از روش
هاي تجربي بر اساس روش هانسن ،حالت ساحل موج – كشند ،به روش هايس حالت ساحل كشند چيره
ضعيف و به روش مسلينك و شرت ،حالت ساحل در بيشتر ماه هاي سال ،سد ماسه اي جزري و در بعضي
ماه ها ،فراپراكنا تعيين شد.
واژگان كليدي  :طبقه بندي سواحل ،موج -كشند ،سواحل سد ماسه اي جزري و فراپراكنا
*نگارنده پاسخگوk-lari@iau-tnb.ac.ir:

مقدمه
استفاده از ساحل برای پروژه هاای مرراناه هار ر اور با

هركارا ( )0221طبا بندی ریخت شناسه سواحل ماس ای

فرآیندهای ماورر در آ ناحها بگاتگه داردر هار نايا ای از

در محهط های دریایه رم انرژی را با طرح طبا بندی سااحل

ساحل تحت رنترل موامل مختلفه مه باشد ،ب طوریكا هار

مورفودینامهكه ر بوسهل شرت و رایت په نهاد شاده باود را

یك از این موامل در ایجاد مورفولوژی آنها ناش مهره را ایفاا

بررسااه نرودناادر هرچنااهن  Qiو هركااارا ( )0282تغههاارات

مه رندر برای طراحه سازه های دریایه ،بررساه فرآینادهای

ساحل جزر و مدی و تغههر شهب ساحل در پاسا با طوفاا

ساحله ضروری مه باشدر بر ایان اساا

طباا بنادی رارد

های حاره ای در جنوب راهن را بررساه رردناد و با منظاور

سواحل از نظر ریخت شناسه با توج ب شرایط امواج ،ر اند،

م خص شد پاس ساحل ب شدت ارر طوفا  ،پارامتر جدیاد

باد ،م خصات رسوب و موامل دیگر از اهرهت زیادی برخوردار

مورفودینامهكه شكگت را په نهاد نرودندر بندر رابهاار تنهاا

استر موامل مؤرر در طبا بنادی ساواحل را با رهاار اروه

بندر اقهانوسه ر ور و از خلهج هاای امگاا شاكل در ساواحل

اصله تاگهم مه رنند ر شامل موامال و پدیاده هاای زماهن

ایرا مه باشد ،در این تحاهق با توج ب ویژ ه های ساواحل

شناسه ،موامل ههدرودینامهكه ،موامل اقلهره و فعالهت هاای

رابهار در یك طبا بنادی توصاهفه موامال ههادرودینامهكه

انگانه مه باشدر هر یك از روش های طبا بندی یك یا رند

مااورد بررسااه قاارار رفت ا اساات و ب ا شناسااایه نهروهااای

مامل فوق را مبنای طبا بندی خود قارار داده انادر ميالعا و

ههدرودینامهكه حارم بر ساحل پرداخت شدر ساس

بررسه طبا بندی سواحل و تارهر امواج روی سواحل درر ور

روش های طبا بندی سواحل ،سواحل رابهار بار اساا

ما ميالع ای ناو محگاوب ماه شاودر در ایان زمهنا ررماه

روش هانگن ،های  ،مگلهنك و شرت طبا بندی ردیادر در

خانهكه (  )8313ب بررسه جامعه از سواحل ایارا پرداختا

تحاهق حاضر ،با اساتفاده از اطعماات مرباوط با دانا بنادی

استر مياایه آشاتهانه و هركاارا (  )8314ههادرودینامهك

رسوبات و شهب مرومه ساحل ،سرمت ت ن هنه و تراز جزر و

سااواحل را مااورد بررسااه قاارار دادنااد و اسااكندری ( )8311

مدی و م خصات امواج و سایرموامل ذرر شاده سااحل طباا

ميالع ای بر روی طبا بندی سواحل بندر نخل تاه داشتندر

بندی و در نهایت حالت ساحل بررسه شده استر

هرچنهن وله پور(  )8311وارنش سواحل استا مازندرا در

مواد و روش ها

ماابل امواج ناشه از باد را مورد بررسه قرار داد و شهع مله (

در پژوهش حاضر ب منظور طبا بندی سواحل رابهار س

 )8317طبا بندی سواحل استا هرمز ا از دید اه مدیریت

ایگتگاه در نظر رفت شدر

ساحله با استفاده از روش های آزمای گاهه ب انجاا رساانهدر

ایگتگاه  (8مهان خلهج رابهار) 02/1 :طول جغرافهایه ،

در خااارج ر ااور نهااز  )8111( Shortتوضااهج جااامعه از

 01/371مرض جغرافهایه و در مرق  0/1متریر

مورفودینامهااااااك سااااااواحل ارائاااااا داد و  Jenningو

ایگتگاه (0دهان

هركارا ( )0220سواحل شنه را ب س دست تاگهم رردند و

مرض جغرافهایه و در مرق  32متریر

بار اساا

آ م خصا هااای مورفودیناامهكه بارای سااواحل

براساا
سا

ربه) 02/001 :طول جغرافهایه 01/01 ،

ایگتگاه ( 3دهان شرقه) 02/71 :طول جغرافهایه 01/01 ،

نهوزلند په انهاد دادنادر  Scottو هركاارا ()0227با آماار

مرض جغرافهایه و در مرق  02متریر

نجات ساحله و ارتباط آ با ریخت شناسه نزدیك سااحل در

در شكل( )8موقعهت ایگتگاه ها نرایش داده شده استر شهب

سااواحل جنااوب ربااه اسااكاتلند پرداختنااد و  Jiménezو

در منيا رابهار بگهار معیم مه باشدر در مهان رابهار شهب

 2/228و در دهان ورودی رابهار ب مهزا  2/28مه باشدر

مربوط ب سال  0220است ر ب هرراه اطعمات مربوط ب

اطعمات امواج در ایگتگاه  8در یك دوره ده سال از سال

دان بندی رسوب توسط (سازما بنادر و دریانوردی)8317 ،

 8110تا  0220مه باشد و در ایگتگاه  0و  3این اطعمات

اندازه هری شده استر

شکل  -0موقعيت ايستگاه ها در خليج چابهار
اطعمات جزر و مدی خلهج رابهار مربوط ب سازما نا

 )8111( Hansonسواحل را از نظر فرآیندهای ساحله ب

برداری در طه یك دوره ده سال ( )8110-0220مه باشدر از

دست های سواحل موج رهره (،(Wave dominated

روش های طبا بندی سواحل س روش هانگن ،های ،

سواحل موج – ر ند ( ) Wave- tideو سواحل ر ند

مگلهنك و شرت برای طبا بندی سواحل رابهار انتخاب شدر

رهره( (Tide dominatedقابل تاگهم استر

این دست بندی با استفاده از پارامتر بدو بعد محدوده نگبه ر ندی تعریف شودر
TR
Hb

() 8

=RTR

TRدامن ر ندی و  Hbارتفاع شكگت موج استر هنگامه

هرچنهن پهنای ناحه بهن ر ندی  XTاز رابي ( )0بدست

 RTR < 3سواحل موج رهره و هنگامه

آمدر وسعت مرضه در واقع پهنایه ر خط ساحله در این

ر

ر  3>RTR<81سواحل از نوع موج -ر ند و هنگامه ر

محدوده تغههر مكا مه دهد ب ساد ه تابعه از محدوده جزر

 RTR>81سواحل ر ند رهره اندر

و مدی TRو شهب ساحل() tan βاستر

() 0

TR
tan 

XT 

طبا

بندی  )8171( Hayesجزء طبا

بندی های

ر محور افاه آ ارتفاع مهانگهن موج و محور مرودی آ

دینامهكه محگوب مه شود و اصوال" روی سواحل با قدرت

دامن جزر و مدی را ن ا مه دهد ،وضعهت ساحل م خص

موج پایهن تا متوسط انجا شده است و هدف آ بررسه رناره

شدر

ها ،مرزها و فرسایش سواحل استر وضعهت خط ساحله

 Masselinkو  )8113( Shortساحل را با توج ب شرایط

اررات مربوط ب محدوده جزر و مدی در ماابل

موج – ر ند ،با دو م خصات رسوب و برخه موارد دیگر

براسا

مهانگهن ارتفاع امواج ب پنج بخش تاگهم بندی مه شودر ر

طبا

مبارتند از :ر نده رهره (قوی)  ،انرژی تررهبه

 )8111(Heggeحالت های مورفورددینامهك سواحل رامل

(اررر ند الب) ،ر نده رهره (ضعهف)  ،انرژی تررهبه (

تر بررسه ردیدر رایت و شرت (  )8114از پارامتر Ωبرای

اررموج الب) و موج رهره ر در این روش بر اسا

نروداری

() 3

بندی ررده و سس

توسط  Masselinkو

بها حالت ساحل در طبهعت استفاده رردندر
Hb
W S .T



ر در آ  Hbارتفاع شكگت موج  Ws،سرمت ساوط ذرات

هنگامهك ( )Ω = 0-1باشد ،ساحل حالت مهان (با یك یا دو

پریود موج استر آنها در مورد انواع ساحل

سد رسوبه) داردر درحالت مهان ساحل بهن دو حالت

دریافتند ر ا ر  Ω< 0باشد ،ساحل حالت بازتابا (ساحل

بازتابا وپرارنا قرارمه هردر در جدول های ( 8و )2حالت

شهبدار و بدو سد رسوبه)داردر ا ر  ،Ω > 0ساحل حالت

های مختلف ساحل ارائ شده استر

رسوبه وT

پرارنا ،مگيج و با رند سد رسوبه ب خود مه هرد و

)Masselink & Short,ر

جدول -8طبا بندی سواحل مورفودینامهكه(
نوع ساحل
-8باز تابا

روه

محدوده نگبه ر ندی

موج رهره

<RTR

-0سدی
-3فراپرارنا
-8ترا جزری تررهب موج-
ر ند
-0سواحل سد ماس ای/جریا بر ته جزری
-3فراپرارنا
-8انتاال ساحل ب پهن ر ندی

<<RTR
<<RTR
> <RTR

>RTR

ر ند رهره

جدول  -0م خصات مورفودینامهكه سواحل مدل  Masselinkو )8111( Hegge
جزری

پارامتر /فرآیند

فراپرارنا

سااد ماس ا ای جاازری
/جریا بر ته

ترا

> )3(1

0-1

<0-3

Ω

3-81

3-7

3-81

RTR

شرایط مد و قگرت باالی نهم رخ بهن ر ندی
<

mm2/0-2/4

mm2/ 3

2/23- 2/21

2/20-2/24

ررخا

آشفت /ررخا

> mm2/3
> 2/21

سایز رسوبات
شهب

لغزا /ررخا

نوع شكگت

ناحه شكگت/یورشه

ناحه شكگت/یورشه

یورشه

فرآیند های رهره

ب ندرت

نوسانه

دائره

روم های هعله ساحل

رم ،احتراال نهم رخ

توسع سد یورشه

فرسایش قگرت باال

فرسایش قگرت باال و
مورفولوژی سد یورشه

تغههرات روی مورفولوژیك
فرسابش شدید قگرت
باالی شهب

پاس طوفا

شرایط جزر و قگرت پایهن نهم رخ بهن ر ندی
<

< mm2/0
< 2/23
آشفت

mm2/3
2/20- 2/24
آشفت  /ررخا

< mm2/0
< 2/23
آشفت

سایز رسوبات
شهب
نوع شكگت

ناحه شكگت/رم ژرفا

ناحه شكگت

ناحه شكگت/رم ژرفا

فرآیند های رهره

اه اهه

دائره

نوسانه

سد ماس ای

وجود ندارد

جریانات باز ته
ناحه شكگت در حالت
جزر

فرسای ه

فرسای ااه و تخریااب
ریخت شناسه سد رسوبه

آب متعطم ناشه
اززهك ه

جریانات باز ته

فرسای ه

پاس طوفا

از حالت های سواحل موج – ر ند ،سواحل سدماس ای

پایدار هگتند ،شهب رم دارند و نهم رخ ساحل شكل خاصه

جزری ( سواحل ناشه از جریا بر ته) و سواحل فراپرارنا

ندارد و معروال وقته اتفاق مه افتد ر  RTR=3-81و <1

مه باشدر سواحل سدماس ای جزری زمانه شكل مه هرند

Ωباشد یا  RTR=7-81و Ω <0باشد ر

ر  RTR =3-7و  Ω > 0-1باشدر سواحل فراپرارنا نگبتا

جنوبه ،مهانگهن ارتفاع موج شاخص 2/10متر و مهانگهن پریود

نتايج
داده های مهدانه موج ن ا داد ر در ایگتگاه( 8مهانه

موج شاخص  1/07رانه استر ارتفاع موج شاخص در ایگتگاه

خلهج رابهار) جهت مهانگهن موج جنوب شرقه ،مهانگهن

دهان

ارتفاع موج شاخص 2/33متر و مهانگهن پریود موج شاخص

ارتفاع موج شاخص در دهان های ورودی خلهج رابهار بهن

 1/41رانه استر در ایگتگاه( 0دهان

ربه خلهج رابهار)

ربه و شرقه به تر از ایگتگاه مهانه رابهار استر

 2/1تا یك متر مه باشد وارتفاع موج شاخص حدود  11درصد

جهت مهانگهن موج جنوبه ،مهانگهن ارتفاع موج شاخص

امواج در هرهن محدوده بوده استر نرودار درصد فراوانه

2/10متر و مهانگهن پریود موج شاخص  1/17رانه بدست آمدر

ارتفاع موج شاخص ایگتگاه ها در شكل شراره( )0ن ا داده

در ایگتگاه( 3دهان شرقه خلهج رابهار) جهت مهانگهن موج

شده استر

شكل -0نرودار درصد فراوانه ارتفاع موج شاخص ایگتگاه ها

مجل پژوهشهای ملو و فنو دریاایااه/سال یازدهم/شراره دو /تابگتا 11
اطعمات جزر و مدی رابهار ب صورت روزان و در  04سامت

و مدی0/13متراستر هرچنهن سایز دان ها در ایگتگاه یك

شبان روز در طه ده سال پهش بهنه شده است ر ب صورت

 2/01مهله متر ،در ایگتگاه دو  2/31مهله متر و در ایگتگاه س

مهانگهن ماهان محاسب شده و در هر سال در جدول ( )3ن ا

 2/18مهله متر است ر

داده شده استر الگوی جزر و مد نهم روزان و مهانگهن دامن جزر

جدول ( - )9دامنه جزر و مدي ( متر) در خليج چابهار ()0331-1111
TR

0331

0339

0331

0331

0338

0331

0333

0333

1111

1110

1111

ژانوی

3/00

0/11

0/71

0/11

3/20

3/21

0/17

0/11

3/84

0/11

3/22

فوری

0/10

0/14

0/01

0/41

0/18

3/21

0/78

0/04

0/72

3/20

0/70

مارچ

0/71

0/12

0/17

0/12

0/12

0/72

0/70

0/03

0/34

0/17

0/18

آپریل

0/03

3/27

0/11

0/02

0/41

0/17

0/11

0/13

0/10

0/11

0/77

مه

0/00

0/18

3/23

0/12

0/04

0/00

0/14

3/28

0/10

0/01

0/13

جو

0/70

0/10

0/10

0/12

0/13

0/11

0/77

0/11

0/10

0/01

0/00

جوالی

0/11

0/01

3/18

0/12

0/02

0/10

0/70

0/11

0/10

0/47

3/80

آ وست

0/74

0/01

0/40

0/72

0/71

0/71

0/07

0/01

0/01

0/40

0/17

سستامبر

0/11

0/08

0/14

0/12

0/11

0/08

0/12

3/20

0/37

0/70

0/11

ارتبر

0/72

3/20

0/70

0/70

0/01

0/12

0/14

0/81

0/41

3

0/70

نوامبر

0/71

3/20

3/21

3/24

0/74

0/17

3/20

0/02

0/74

0/12

3

دسامبر

3

0/12

3/81

3/08

0/18

0/12

3/20

0/72

3/24

0/13

0/11

مهانگهن

0/13

0/17

0/11

0/13

0/70

0/14

0/12

0/70

0/01

0/77

0/17

تعههن نوع ساحل ب روش هانگن ن ا مه دهد ر با توج ب

بدو بعد محدوده نگبه جزر و مدی( )RTRدر ایگتگاه مهانه

ب ماادیر  RTRنوع ساحل ایگتگاه ها در روه موج – ر ند

به ترین مادار را داشت است و در این ایگتگاه ارر ر ند به تر

قرار داردر ماادیر بزر تر  RTRن ا مه دهد ر ارر ر ند

از ارر موج بدست آمد و در ایگتگاه های ربه و شرقه ارر موج

به تر از ارر موج مه باشدر شكل ( )3نرودار ماایگ ای محدوده

قوی تر بوده استر

نگبه ر ندی در س ایگتگاه را ن ا مه دهدر مادار پارامتر

مجل پژوهشهای ملو و فنو دریاایااه/سال یازدهم/شراره دو /تابگتا 11

شكل  -3نرودار ماایگ ای محدوده نگبه جزر و مدی ایگتگاه ها

با رسم نرودار ماادیر ر ندی بر حگب ارتفاع مهانگهن موج ر

ماه های سال حالت ساحل ر ند رهره ضعهف مه باشد و

در شكل ( )4در س ایگتگاه ن ا داده شده استر م اهده مه

ماادیر  RTRنهز هرهن امر را تأیهد مه رندر

شود ر بر اسا

الف

تعههن حالت ساحل ب روش های

در به تر

ب

ج

شكل  -4نرودار ماادیر ر ندی برحگب ارتفاع مهانگهن موچ جهت تعههن حالت ساحل ب روش های
( الف -ایگتگاه مهانه ب -دهان

ربه ج -دهان شرقه)

مجل پژوهشهای ملو و فنو دریاایااه/سال یازدهم/شراره دو /تابگتا 11

برای تعههن حالت ساحل ب روش شرت و مگلهنك با توج ب
ماادیر پارامترهای بدو

بعد RTR , Ωدر ایگتگاه های

مختلف در شكل ( )1رسم شدر این نرودار ن ا مه دهد ر
ساحل در ایگتگاه مهانه ودهان

ربه در ترا ماه های سال

زمگتا با توج ب  Ω > 1و  RTR <3ساحل حالت
فراپرارنا داردر مه توا دلهل این امر را ب ارر به تر موج در
دهان شرقه دانگت ر بامث شده است ماادیر  RTR , Ωدر
این ایگتگاه افزایش یابدر

حالت سد ماس ای جزری و در دهان شرقه در فصل پایهز و

الف

ب

ج
شکل  -1نمودار  RTR, Ωدر ماههاي سال ( 1111الف -ميانه چابهار ب -دهانه غربي ج  -دهانه شرقي)

مجل پژوهشهای ملو و فنو دریاایااه/سال یازدهم/شراره دو /تابگتا 11
بحث و نتهج

وقته مگئل طراحه سازه های دریایه در داخل ناحها شكگات

هری

بررسه داده های مهدانه در تحاهق حاضر ن ا داد ر ارتفاع

ميرح مه شود ،پهش بهنه محل خط امواج شاكنا ضارورت ماه

موج شاخص در ایگتگاه مهانه نگبت ب دو ایگتگاه دیگر ررتر

یابدر فاصل ناي شكگت از خط ساحله در ایگتگاه مهانه به تر

مه باشدر مهانگهن ارتفاع موج شاخص در یك دوره ده سال

استر نوع شكگت در این منيا آشفت مه باشد ر با شهب رم

( )8110-0220در ایگتگاه مهانه برابر 2/33متراست و در 13/0

در این منيا ميابات داردر جزر و مد در ترا سال ها ب صورت

 %موارد ارتفاع موج شاخص ررتر از نهم متر بوده استر ارتفاع

نهم روزان و با پرید 80/ 4ساامت ماه باشادر ماارزیرم ارار ایان

موج شاخص ،درسال  0220در ایگتگاه دهان

ربه و شرقه

تاریبا در  11درصد موارد امواج بهن نهم تا یك متر بوده استر
در دهان

ربه خلهج رابهار مهانگهن ارتفاع موج شاخص

پارامتردر دی ماه بوده ،مهانگهن ارتفاع جزر و مدی 0/1متر استر
پهنای ناحه بهن ر اندی در ایگاتگاه مهاانه ،بگاهار به اتر از
ایگتگاه دهان

ربه و شرقه مه باشدر حالت سااحل بناابر روش

2/10متر استر در دهان شرقه خلهج رابهار مهانگهن ارتفاع موج

هانگن ،ب صورت موج – ر ند مه باشدر پ

شاخص 2/10متر استر در ایگتگاه( 8مهانه خلهج رابهار) جهت

موج و هم تحات تاأرهر ر اند باوده اساتر ارار ماوج در هار دو

مهانگهن موج جنوب شرقه ،در ایگتگاه( 0دهان

ربه خلهج

رابهار) و در ایگتگاه( 3دهان شرقه خلهج رابهار) جهت

ایگتگاه ر در دهان

هام تحات تاأرهر

ربه و شرقه قرار دارد ،قوی تر از ایگاتگاه

مهانه خلهج استر در طبا بندی ب روش های  ،حالات سااحل

مهانگهن موج جنوبه استر پرید مهانگهن موج در هر س ایگتگاه

ر ند رهره ضعهف است و در ایگتگاه دهانا

برابر  7/4رانه استر

بعضه ماه ها ب انرژی تررهبه(ر ند رهره ضاعهف) هام تبادیل

ارتفاع شكگت موج در ایگتگاه مهانه(2/1متر) ررتار از ایگاتگاه

شده استر

دهان

ربه(8/40متر) و دهان شرقه(2/14متر) است را ماه

توا آنرا ب شهب بگهار رم در این منيا نگبت دادر ارتفاع موج
شكگت در هر س ایگتگاه در تهرماه مارزیرم مادار را دارد و در
هرهن ماه ،فاصل ناي شكگات از خاط سااحله نهاز به اترین
مادار را داردر

رباه و شارقه در

مجل پژوهشهای ملو و فنو دریاایااه/سال یازدهم/شراره دو /تابگتا 11
در طبا بنادی مگالهنك و شارت ،حالات سااحل سدماسا ای

ناپهوست ت كهل مه شوندر ب نظار ماه رساد آ دسات اماواج

جزری استر در ایگتگاه دهان شرقه ،ساحل در به تر مااه هاا،

سيحه ر از نواحه دور دست مه آیند ،ت كهل ایان جزایار باا

سد ماس ای جزری و در بعضاه مااه هاا سااحل فراپرارناا ماه

شهب رم را تگههل مه رندر این سواحل زیاد متداول نهگاتند و

باشدر سواحل فراپرارنا در شهب رم اتفااق ماه افتادر ایان ونا

مروما روی سواحل انرژی متوسط تا باال یافت مه شودر بر اسا

سواحل ب طور موقت بگهار پایدار هگتند و بدلهل شاهب رام در

ویژ ه های مورفودینامهكه م خص مه شود ر خيوط ساحله

نهم رخ ساحل حته طوفا های شدید تأرهر زیادی برآنها ناداردر

رابهار در شرایط زمانه طوالنه مدت پایدار بوده و فرساایش با

سواحل سد ماس ای جزری سواحله هگاتند را در ناااطه باا

رندی صورت مه هرد و خط سااحله با سارت حالات پایادار

درج انباشتگه و شهب رم و در محهيه با فراوانه مواد رساوبه

پهش مه رود ر هرا م خص سواحل فراپرارنا مه باشدر
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Costal classification of Chabahar coast from the viewpoint of
coastline interaction using empirical methods
Lari,K., Shahrokhi,S.M.
Classification of coasts entails a general knowledge of the coasts, regarding the
characteristics of the waves, tide, sediment and morphodynamics. Chabahar port is very
important from the viewpoint of oceanography, political and economical issues. In this
research, by using Non-dimensional parameters, reactions of the coastline have been
investigated according to the hydrodynamic circumstances, in three stations in Chabahar
bay, using field measurements reported by Iranian Ports and Coastal Engineering
Organization, from 1992 to 2002, using three methods of Hanson, Hayes and Masselink
and Short. Results showed that the tide was semi-diurnal with an average tide range of 2.83
meters, the dominant wave direction was towards southwest, wave break was turbulent
and sediment aggregation was fine. In the next s tage, using empirical methods the situation
of the coast was determined, using Hanson method it was wave - tide, whereas by the
classification of Hayes it was a tide dominated (low) and by Masselink and Short
classification it was low tide bar in most of the months and in some months ultradissipative beaches.
Keywords:
Coastal classification, Wave- tide, Low tide Bar ,Ultra-dissipative Beach.

