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  دهيچك
كيلـومتر   23در حدود اين منطقه وسعت  . در ابتداي زبانه ماسه اي ميانكاله واقع شده است منطقه مورد مطالعه در ساحل جنوب شرقي درياي كاسپين 

  .اند نفتي و بندر اميرآباد در ساحل آن قرار گرفتهشركتهاي حفاري ، شركت كشتي سازي ايران صدرا، نيروگاه نكااز جمله  كه مراكز صنعتي مهميباشد  مي
-McLarenروشهاي  با تلفيق بدين منظور . شودمشخص رسوبات  حركتي روند است الزم  ، انساني بر خطوط ساحليهاي  فعاليتبراي تعيين ميزان تاثير

Bowles ،Gao-Callins  ،Le Roux  و Sunamura & Horikawa ، 9و ) مركـزي و شـرقي  ، غربي(زون  3مذكور به  منطقه. شدتعيين  مناسبروش 
 . متري نمونه برداري صورت گرفـت  10و 5، 5/2، 5/1، 1، 5/0، 0 هر برش در اعماق. زون مركزي خطرناكتر از دو زون اطراف است . برش تقسيم شد

بدست  )KG(و كشيدگي  )Ski(چولگي ، )iσ(جورشدگي ، )Mz(ميانگين از جمله  پارامترهاي آماري اندازه دانه ها ،تجزيه و تحليل اندازه هاي رسوبي با
نقشه روند حركتي رسوبات تهيه ، و باتوجه به نقشه عمق سنجي منطقه جورشدگي و چولگي رسوبات رسم، در نهايت نقشه هاي نحوه توزيع ميانگين. آمد
مي توان روند حركت رسوبات در هنگام بر اين اساس  معلوم شدنهايتاً . شد براي رسوبات رسمنيز نگين عالوه بر اين منحني تلفيق جورشدگي و ميا. شد

   .و ميزان فرسايش و رسوبگذاري را در اطراف اين سازه ها تخمين زدتعيين  اي ساحلي و چگونگي رفتار آنها رابرخورد با سازه ه

  .رسوبات حركتيها، روند  انساني، پارامترهاي آماري اندازه دانههاي  فعاليت، تاثيراي ماسه ، ميانكاله، زبانه كاسپين :هاي كليديواژه
  
  مقدمه -1

اي ميانكاله ماسهمنطقه مورد مطالعه از نظر زمين شناسي بر روي زبانه 
اي و رسوبگذاري واقع شده كه حاصل فرايندهاي انتقالي رسوب كرانه

منشأ اين رسوبات عمدتاً . است (Spits)اي هاي ماسهآنها در قالب زبانه
از محيط خشكي و بيشتر رسوبات رودخانه نكا بوده است و به نظر 

ر اساس ب. شودرسد كه رشد زبانه از مصب رودخانه نكا آغاز ميمي
داراي اقليم خشك  خزرسواحل جنوب شرقي درياي روش دو مارتن، 

متري مرداب  300تا  200 ي فاصلهمورد مطالعه در  منطقه. دنباشمي
و در شرق استان مازندران ) تاالبهاي لپو، شيرخان لپو، پلنگان(زاغمرز 

ذخاير باال بودن درصد  به دليل. در شهرستان بهشهر واقع شده است
، عدم چسبندگي بين رسوبات و رژيم باد در اين منطقه، )ماسه(رسوبي 

-اي ساحلي به موازات ساحل بر روي اين زبانه ديده ميهاي ماسهتپه

به عنوان ساختارهاي حفاظتي طبيعي در مقابل عوامل ها  اين تپه .شوند
سواحل براساس . فرساينده در مناطق ساحلي بسيار حائز اهميت هستند

شناسي كاربردي فصلنامه زمين
355-363: 4 ، شماره)1391( 8 سال
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توانند داراي چهره فرسايشي و يا ته مي ،ن شناسيهاي زميويژگي
اي از هر دو عامل فرسايش و ته تمام سواحل درجه. نشستي باشند

- برخورد امواج به ساحل سبب فرسايش مي. كنندنشيني را تجربه مي

كند كه در طول ساحل حمل اين فرسايش رسوباتي را توليد مي ،شود
. دهداست رسوب مي شده و در نواحي كه انرژي امواج ضعيف

هنگامي كه انسان در فرآيند  ،فرسايش به عنوان يك معضل اصلي
تواند به سهولت سبب زيرا اين امر مي ،كندطبيعي مداخله كند بروز مي

در تجزيه . افزايش رسوبات ته نشين شده به وسيله شكست امواج شود
كت، و تحليل فرآيندهاي ساحلي، امواج بايد از نظر مدل ديناميك حر

ارتفاع، پريود و جهت چگونگي عملكرد آنها در ناحيه ساحلي و 
در  علت آن است كه  .دنحركت مواد رسوبي مورد بررسي قرار گير

طراحي و ساخت، امواج موجب به هم و تهيه نقشه  ،مهندسي سواحل
 Khoshravan) شوندساحلي  مي و ناحيه خوردن و تغييرات كلي خط

2007)      .   
  

  موقعيت جغرافيايي  -2
بين  كاسپينمنطقه مورد مطالعه در ساحل جنوب شرقي درياچه 

 49درجه و  36دقيقه شرقي و عرضهاي  26تا  11درجه و  53طولهاي 
ترين مراكز صنعتي واقع در اين ناحيه مهم. واقع شده است دقيقه 52تا 

تمع از غرب به شرق عبارتند از نيروگاه حرارتي شهيد سليمي نكا، مج

پايانه نفتي نكا ، شركت حفاري دريايي شمال، كشتي سازي ايران صدرا
عظيم اميرآباد، اداره هواشناسي و  ربند، بهشهر، شركت نفت خزر –

بندر صيادي اميرآباد و چند كيلومتر بعد از آن منطقه حفاظت شده 
ي مورد مطالعه  محدوده .است )درب محيط زيست(ميانكاله قرار گرفته 

  .شوديلومتر ابتداي منطقه حفاظت شده را نيز شامل ميتا چند ك
نمونه  ،كم كردن خطا در تعيين مسير حمل و نقل رسوباتمنظور  به 

اط در ها در حاشيه ساحل به كمترين مقدار نسبت به فاصله نقبرداري
و  هاي زيادپيچيدگيبا توجه به منطقه  .كل منطقه در نظر گرفته شد

زون مركزي، ( 1زون  .تقسيم شد به سه زون هاي انساني، فعاليت
شاخه شرقي نكا رود كه به (بين تسكارود ) پرخطر يا كمپلكس اميرآباد

زون زون كم خطر يا ( 2تا شرق بندر امير آباد، زون ) دريا مي ريزد
تا غرب آن ) تسكارود(رودخانه نكا ) شرق(از غرب شاخه فرعي ) نكا

از شرق بندر اميرآباد تا ابتداي ) الهزون ميانكزون كم خطر يا ( 3و زون 
چند كيلومتري ابتداي منطقه حفاظت (منطقه حفاظت شده ميانكاله 

. داردكيلومتر  23 وسعتي در حدود  اين منطقه. قرار گرفته است) شده
منطقه  ،تغييراتو با توجه به  ،هابه منظور رسم بهتر و دقيق تر منحني

هاي وري يا نزديكي به سازهبسته به د(برش  9به از غرب به شرق 
، WL5 ،WL4 ،WL3 ،WL2 ،WL1 ،EL1هاي به نام )ساحلي

EL2 ،EL3 ،EL4 موقعيت قرارگيري اين  2 و 1تصاوير . تقسيم شد
  .دندهها را نشان ميبرش

  

  
  .نحوه قرارگيري برشهاي مورد مطالعه نسبت به يكديگر - 1تصوير 



 تأثيرات ساخت و سازهاي ساحلي و فعاليتهاي انساني بر رسوبات ساحلي ميانكاله: نخجيري و همكاران
 

 
 4، شماره )1391( 8 سال -شناسي كاربردي زمين 357

 
  ).جنوبسمت به ديد عكس (  Google Earth, 2006هاي مورد مطالعه برروي تصاوير ماهواره اي  ها و برش موقعيت قرارگيري زون - 2تصوير 

  
  هامواد و روش -3

 .مطالعه مناطق ساحلي و دريايي وجود داردبراي هاي بسياري روش
و انساني بر خطوط ساحلي هاي  فعاليت به منظور تعيين ميزان تأثير

ميزان تأثير ساخت و سازهاي ساحلي بر روند و جهت حركت،  تعيين
روند حمل و بايد ... اندازه، جورشدگي، چولگي، كشيدگي رسوبات و 

براي تعيين مسير  در ادامه، .مشخص گرددنقل رسوبات در اين منطقه  
                   هاي نمونه برداري درياييروشو جهت حركت رسوبات، 

 McLaren – Bowles ،Gao – Collins 1992 ، Le  1985 از جمله

Roux 1994  و Sunamura & Horikawa 1971  مورد بررسي قرار
روش مناسبي  براي مطالعه منطقه مورد  ،جمع بندي   از پس   .ندگرفت

  .شدارائه نظر  
 متري بصورت دستي و 5/1نمونه برداي در خطوط ساحلي تا اعماق 

هاي نمونه برداري از نوع ون وين در اعماق بيشتر توسط چنگك
(Van Veen Grab Sampler) مناطق برداري از  نمونه. انجام شد

ساحلي و كم عمق به صورت دستي با استفاده از شاخص و در اعماق 
) قايق تحقيقاتي مركز مطالعات خزر(بيشتر توسط عمق سنج قايق متد 

نيز موقعيت جغرافيايي آنها  .گرفتصورت  عمقهاي مورد نظر در
ثبت  )Global Positioning System, GPS(اس پي جي توسط
  . گرديد

برش عرضي به   9براي بررسي تغييرات جانبي در اندازه ذرات، 
نمونه برداري در آن به (كل خط ساحل هاي برداشتي از  همراه نمونه

   . مطالعه شدند )متر صورت گرفت است 500طور متوسط هر 

هاي رسوبي با استفاده از تكنيكهاي رسوبي تجزيه و تحليل اندازه دانه
و غربالگري استاندارد در آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم 

درصد رس تشكيل برحسب اينكه . تحقيقات تهران صورت گرفت
از غربالگرهاي كل نمونه باشد يا بيشتر، % 10دهنده نمونه كمتر از 

  . شداستفاده  خشك و مرطوب 
به روش ( ρ 4/1هاي هايي با بازهدر اين مطالعات از سري غربال

Sand Suite( به كمك نرم افزارهاي كامپيوتري. استفاده شد ،
 . شدهاي توزيع عادي و تجمعي هر رسوب رسم هيستوگرام، منحني

، )Mz(ميانگين از جمله رسوبات پارامترهاي آماري  همچنين
و  محاسبهنيز  (KG)و كشيدگي  (Ski)چولگي ، (σi)جورشدگي 

 .ندمورد تفسير قرار گرفت 1براساس جدول 

نقشه عمق  ،با توجه به مكانهاي نمونه برداري در اعماق مختلف
هاي برداشته شده نسبت كه در آن عمق نمونه (Bathymetry)سنجي 

 )Surferمثل (با استفاده از نرم افزارهاي آماري ،به هم مشخص شده
ارائه   4در تصويرنيز سه بعدي منطقه تصوير  .)3تصوير(گرديد  رسم

نحوه توزيع  مربوط به  هاينقشهو  همچنين منحني. استشده 
 ).5تصوير(رسم شد نيز رسوبات  اين ميانگين، جورشدگي و چولگي 

  ).6تصوير (روند حركتي رسوبات بدست آمد  ،نقشه 4از تلفيق اين 
نمودار  ،و محيط رسوبي منطقه مورد مطالعهها تفسير بهتر نمونهبراي  

هاي رسوبي رسم شد  هتلفيقي از جورشدگي با ميانگين كل نمون
  ).7تصوير (
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   ).Blott et al. 2001(اي اطالعات توصيفي براي پارامترهاي اندازه دانه براساس روش لحظه - 1جدول
  جورشدگي چولگي  كشيدگي

  بسيارپهن شده  >70/1
  پهن  70/1- 55/2

  متوسط  55/25- 70/3
  كشيده  70/3- 40/7
  بسيار كشيده  < 40/7

 خيلي ريز <30/1
  ريز  43/0-  30/1

  متقارن  -43/0- 43/0
  درشت  - 43/0- - 30/1
  خيلي درشت  > - 30/1

  خيلي خوب  >35/0
  خوب  35/0- 50/0

  متوسط خوب  50/0- 70/0
  متوسط  70/0- 00/1
  ضعيف  00/1- 00/2

  خيلي ضعيف  00/2- 00/4
  بي نهايت ضعيف  < 00/4

  

  
  .نقشه عمق سنجي منطقه مورد مطالعه  -3تصوير 

  

  
  .منطقه مورد مطالعه از سه بعدي نماي  - 4تصوير 
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  .چولگي رسوبات منطقه مورد مطالعه)جورشدگي و ج)ميانگين، ب)نحوه توزيع الف -5تصوير
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  .در منطقه مورد مطالعه نقشه روند حركت رسوبات - 6تصوير 

  

  
   ).Martins et al. 2003بر اساس نمودار(اكنش رسوبات برحسب ميانگين و چولگي آنها پرنمودار  -7تصوير

  
  تعيين روند حركتي رسوبات - 4
براي تعيين روند حركت رسوبات كه معرف تأثيرات محيطي و انساني  

 ،هر مدل .مدلهاي مختلفي وجود داردست نيز بر محيط رسوبي ا
معرفي  را در تعيين روند حركتي رسوباتخاصي  پارامترهاي رسوبي

 Cunyong & Xiudi)بر اساس نظر كان يونگ و زيدي  .نمايد مي

ها و هيدروگرافي اثر بسيار زيادي در كنترل اندازه ، توپوگرافي(2011
(Grain-Size) است،  ديناميك بي درتعيينكه مهمترين پارامتر رسو

يك روند رو به افزايش با عمق بستر توزيع اندازه ذرات . دندار
ها هميشه  اندازه دانهالبته  .دهدرا  نشان مي) ارزشهاي في باالتر(

 . باشدتعيين منابع رسوبي نميدر ديناميك رسوب و در  يشاخص خوب
جورشدگي از جمله ظر گرفتن پارامترهاي جانبي ديگري در نبنابراين، 

(Sorting)  و عدم تقارن(Asymmetry) هاي رسوبي الزم به نمونه
  .(Maclaven – Bowles 1985)رسد نظر مي

 Sunamura & Horikawa)مطالعات سانامورا و هوريكاوابر اساس  

مثل (نيست كه مشاركت ساير منابع مواد رسوبي مهم در جايي  (1971
اي جورشدگي براي تخمين پارامتره، ...)ها و ها، رودخانهصخره

. دنكنپراكندگي رسوبات در محيطهاي دريايي بسيار خوب عمل مي
آنها در جهتي كه ميانگين اندازه آنها  جاييهمچنين رسوباتي كه جابه
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يابد، پس رسوبات سطحي شان افزايش ميشود، جورشدگيكم مي
 خوب جور شده در مكانهاي كم عمق، جائي كه ميانگين اندازه ذرات

شود و اين جور شدگي در بزرگتر از مناطق عميق هستند ديده مي
  است) ارزش في باالتر(هاي ريز مناطق عميق، ضعيف همراه با دانه

(Sunamura & Horikawa 1971) . آنها در روش خود در تعيين
روند حركت رسوبات هيچ اعتقادي به استفاده از پارامترهاي ديگري 

اين در حالي است كه براساس مطالعات  .چون عدم تقارن ندارند
 چنگ و همكاران،  (Sanchez et al. 2008, 2010)سانچز و همكاران

(Cheng et al. 2004) ،منابع  درصد 34تواند تا پارامتر عدم تقارن مي
   . و روند حركت رسوبات را توضيح دهد

تعيين براي  )Sanchez et al. 2008, 2010( سانچز و همكاران 
ميزان مشاركت هر يك از پارامترهاي بافتي را اين  ،نتقال رسوبروند ا

از اندازه و   درصد 75توان تا كنند كه ميچنين تقسيم بندي مي
 .از پارامترهاي غير متقارن استفاده كرد% 20ها و دانهجورشدگي 

 5كه براي  معتقدند نيز  )Poizot et al. 2008( پويزوت و همكاران 
هاي عمق نمونهمانند  توان از عوامل ديگريميقي مانده با درصد

يين بهتر روندهاي برداشت شده و فاصله آنها از يكديگر در تفسير و تع
پژوهش براي تعيين روند حركت رسوبات از در اين  .حركتي بهره برد

هاي نحوه توزيع ميانه، جورشدگي و چولگي رسوبات و همچنين نقشه
هاي برداشت در آن عمق نمونه كه (Bathymetry)سنجي  نقشه عمق

  ).5 و 3 تصاوير( شده نسبت به هم مشخص است، استفاده شد
باد و موج به عنوان عوامل اصلي ايجاد جريانهاي دريايي، نقش  

منطقه مورد مطالعه جزء   .دارند جايي رسوبات دريايياساسي در جابه
بررسي است و تنها تا عمق ده متري آن مورد ) كم عمق(مناطق ساحلي 

از مشخصات  ،هاي مذكوربنابراين عالوه بر نقشه. استقرار گرفته 
اطالعات هواشناسي مؤسسه ملي (شد استفاده ها نيز گلبادها و گلموج
  هاي تهيه شده، نقشهبر اساس ). 6 تصوير( )1389اقيانوس شناسي، 

 ناوليروند حركت رسوبات  )به سه زون از غرب به شرقتقسيم شده (
تا غرب ) WL5برش (از غربي ترين قسمت منطقه مورد مطالعه زون 

از زون،  ندوميروند حركت . باشد ميموج شكن غربي نيروگاه نكا 
از زون  ننيروگاه نكا تا غرب موج شكن غربي بندر اميرآباد و سومي

 . باشد مي) EL4برش (بندر اميرآباد تا شرقي ترين نقطه مورد مطالعه 
متأثر از ساخت و   WL5ت رسوبات در برش در زون اول، مسير حرك

جهت  اكثراً در و باشدسازهاي ساحلي و يا رسوبات تسكارود نمي
اين رسوبات به دليل وجود مانع در سر راه خود . شمال شرقي است

قادر به ادامه حركت در مناطق كم  ،)موج شكن غربي نيروگاه نكا(
بي نظمي در   ،متر 5هاي كمتر از عمق در مسير قبلي نبوده و در عمق

مسير آنها از شمال شرق به سمت شرق و در مناطق كم . دهد رخ ميآن 

تر به سمت جنوب شرق تغيير كرده و با برخورد به موج شكن عمق
شده و به ) هاي ساعتدر جهت عقربه(دچار يك حركت چرخشي 

اي در اي ماسهاين چرخش قادر به تشكيل زبانه .گرددسمت عقب برمي
امتداد ساحل است، اين همان مكاني است كه در برداشتهاي صحرايي 

هاي ساعت متر حركت چرخشي در جهت عقربه 500متر به  500
موازي ، رسوبات در ساحل ديده شده كه باعث ايجاد يك برجستگي

  . ساحل شده بود
رويم،           به سمت موج شكن پيش  WL4هر چه از مكان برش 

بطوري كه  ،شودمي تربيشتر و شيب ساحل كم رسوبگذاري در ساحل
)  شمال شرقي(در جهت روند حركتي رسوبات قبلي را ساحل امتدادي 

  .كندپيدا مي
در زون دوم، به دليل هجوم آب به ساحل و نبود رسوبات جايگزين 

تخريب و عقب نشيني ساحل در قسمتهاي غربي بسيار  ،در اين جريانها
در شمال ) هاي ساعتدر جهت عقربه(حركتهاي چرخشي . زياد است

و شمال شرق نيروگاه، اين منطقه را به يك گرداب با يك سينك 
و مسير حركتي رسوبات را از شمال شرق منحرف  نموده رسوبي تبديل 

با رسوبات در ادامه،  .كشاندو به سمت شرق و جنوب شرقي مي
) البه سمت شم( اند ده شدهحاصل از تخريب ساحل كه به عقب ران

به ديوار  ادامه در  .بردو به سمت مناطق شرقي تر ميكرده  مخلوط
و مسير كرده حفاظتي و نهايتاً موج شكن غربي بندر اميرآباد برخورد  

هاي يكي فاصله بين برش ،در دو ناحيه .رو به عقب را پيش مي گيرد
WL2  وWL3  و ديگري تقريباً در چند صد متر مانده به ديوار

اي موازي هاي ماسهيل زبالهمكانهاي مناسبي براي تشك ،حفاظتي بندر
اين مناطق درست منطبق با مكانهاي تشكيل  .استايجاد شده  ساحل

اي موازي ساحل در مناطق كم عمق و حركت هاي ماسهبرجستگي
باشد كه در هاي ساعت رسوبات ميچرخشي در جهت عقربه

   .اندشدهمتر ديده  500متر به  500برداشتهاي صحرايي 
 باشند  ميتر رسوبات به عقب برگشته در اين مناطق بيشتر و وسيع 
زبانه بنابراين  ،)تغذيه توسط رسوبات تخريب شده سواحل غربي(

حجم . است) در غرب نيروگاه نكا(بزرگتر از نوع قبلي  ايجاد شده
شده در پشت بازوي موج شكن غربي بندر اميرآباد  انباشته  رسوبات

هاي ايجاد شده در رسوبات و آشفتگيكاهش  و باعثفته افزايش يا
امتداد ساحل به سمت شمال و در نتيجه، . شده استجريانهاي غربي 

  .كند ميشمال شرق تمايل بيشتري پيدا 
نسبت  يبا قدرت و وسعت بيشتر هاو تخريب آشفتگي در زون سوم،

هاي قبلي زونهمانند در اين زون نيز  . شودميمشاهده به مناطق غربي 
با كوچكترين مانع بر سر راه حركت رسوبات برگشت آنها به عقب را 

مانند (اي باشد تواند شروعي براي تشكيل يك زبانه ماسهداريم كه مي
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آنچه كه ابتداي منطقه حفاظتي ميانكاله به دليل وجود موانع حفاظتي در 
    ).ايجاد شده وذ غير قانوني به منطقهساحل براي جلوگيري از نف

در مقياس بزرگتر به دليل اتمام ساحل جنوبي دريا و وجود مانع در 
و پيوستن ) ساحل شرقي دريا(سر راه حركت رسوبات به سمت شرق 

يك برگشت رو  ،رسوبات باال دستي ساحل شرقي دريا به اين رسوبات
باعث ايجاد در نهايت،  .به عقب رسوبات در ساحل جنوبي را داريم

شده كه انباشتهاي ايجاد به نام ميانكاله در منطقه  ياي بزرگزبانه ماسه
شرقي را به سمت شمال شرق  –مداوم رسوبات ساحلي با امتداد غربي 

بعبارتي ديگر اين پديده را متعاقباً در منطقه مورد  .منحرف ساخته است
مطالعه با بروز كوچكترين مانع بر سر راه رسوبات چه در اين نقشه و 

  . ايم مشاهده كردهحرايي هاي صچه در بررسي
روند حركتي رسوبات قبل از بروز هر مانع در جهت شمال شرق 

 .گرددشود و به عقب برميبرخورد با مانع معكوس مي پس ازبوده كه 
از مانع عبور كند با يك سيكل چرخشي بزرگتر در جهت رسوب اگر 

بطوري كه مثالً رسوباتي با دانه  ،يابدشرق و جنوب شرقي امتداد مي
را در زون دوم در ) دانه درشت تر و جور شده تر( Shore Lineبندي 

يعني حركت (مي توان دنبال كرد  WL1عميق برش "قسمتهاي تقريبا
رسوبات با يك اندازه دانه بندي و جورشدگي از شمال غرب به سمت 

بدون (خطر بعبارت ديگر اگر در مناطق بي  ).باشد ميجنوب شرق 
، جورشدگي و )Md(بخواهيم رسوبات با يك اندازه ) سازه حفاظتي

خطوطي  ،كشيدگي را به صورت خطوط ايزومتري بهم وصل كنيم
در مناطق اما   .منطبق با خطوط ايزومتري عمق سنجي بدست مي آيد

شرقي و يا جنوب -اين خطوط به جاي امتدادهاي غربي ،پرخطر
نوب ج-به روندهاي شمال غربي) لموازي ساح(شمال شرقي - غربي

  .   مي شوندتبديل  )امتدادهاي رو به خشكي(شرقي 
  
  منحني تلفيقي جورشدگي با ميانگين - 5

نمونه  5295با مطالعه   (Martins et al. 2003)همكاران  و مارتينز
مربوط به ماسه هاي محيط هاي ساحلي، رودخانه  مقاله 191رسوبي از 

محيط هاي رسم نمودند كه  ينمودارهاي ،اي و تپه هاي ماسه اي
  .نمونه ها را از يكديگر تفكيك مي كند رسوبي

شده  نمونه هاي رسوبي برداشتي  نمودار ميانگين با جورشدگي كليه
آنكه تمام نمونه ها خاص رغم  علي .رسم گرديد از محيط هاي ساحلي

برخي نمونه ها رفتاري متفاوت و مشابه  ،محيط هاي ساحلي بودند
  ).7تصوير (نشان دادند حيط هاي رودخانه اي م

به طور برش  نمودار چولگي با ميانگين ،براي درك بهتر موضوع
ديده شده كه از غرب به شرق در برشهاي . رسم شد جداگانه

WL5وWL4 رسوبات رفتاري همانند آنچه كه در آن واقع اند ،

لين را از خود بروز مي دهند وليكن با ظهور او، محيطهاي ساحلي
، WL3 ،WL2 ،WL1ساخت و ساز ساحلي اين رسوبات در برشهاي 

EL1 ،EL2 ،EL3  وEL4  برخي عمقها رفتاري به مانند رسوبات  در
درست اين نمونه هايي كه رفتارهايي  .نشان دادندآشفته رودخانه اي 

متفاوت از محيط هاي تشكيل خود را نشان مي دهند همان نمونه هايي 
قبل ( قبليهستند كه بر اثر به وجود آمدن سازه هاي ساحلي در جهت 

خود حركت نمي كنند و دچار چرخش و ) از ايجاد سازه ساحلي 
رب شده جنوب غ "حركتهاي به سمت شرق و جنوب شرق و نهايتا

يا چند منشاء بودن آنها را تائيد مي دو اين رسوبات هيستوگرام . اند 
  .كند
  
  گيري نتيجه- 6
از شمال غرب به جنوب شرق  كاسپينهاي غالب در درياي جريان 

پنج و  3زون از برش  سه ،  2زون از  يك برشبنابراين  ،دنباشمي
 10عمق هر برش از خط ساحل تا . انتخاب گرديد 1زون از  برش

هاي ساحلي در اين بيشترين عمق نفوذ سازه. شودمتري را شامل مي
متر   10بنابراين حداكثر عمق نمونه برداري  ،متر بوده 5منطقه حداكثر 
از طرفي چون بيشترين تغييرات روند دانه بندي،  .شددر نظر گرفته 

 Shoreهاي پايين و جورشدگي، چولگي و كشيدگي رسوبات در عمق

Lines 0از ساحل به منطقه عميق  هاترتيب نمونه برداري ،باشدمي ،
براي كم كردن اثرات .  متر در نظر گرفته شد  10، 5، 5/2، 5/1، 1، 5/0

هايي از متر نمونه 500لبه كل ساحل را پياده پيموده و هر نيز منفي 
موارد . برداشت گرديدخاكريز و خط ساحل به غير از موارد استثنا 

 Breakمل نواحي از ساحل هستند كه يا به دليل وجود شا ؛استثنا

Water اي نداريم و يا تغييرات مؤسسات ساحلي، ساحل ماسه
 .هاي بيشتري استمورفولوژي زياد نزديك بهم هستند و نياز به نمونه

روند عمومي حركت رسوبات بدون   رسم شده، يهامنحنيبر اساس 
شمال  –جنوب غرب تأثير از ساخت و سازهاي ساحلي در جهت 

 .شرق است

وجود مانع بر سر راه حركت رسوبات باعث برگشت به عقب و تغيير 
) هاي ساعتدر جهت عقربه(جهت به سمت شرق و جنوب شرق 

 هاياي يا برجستگيهاي ماسهزبانهنيز  در بخش ساحلي .استشده 
 در مقياس بزرگتر دليلاين فرايند  اند شدهايجاد اي موازي ساحل ماسه

  .كنداي ميانكاله را توجيه ميچگونگي پيدايش زبانه ماسه
ي و در بطور كلي در بخش غربي هر سازه ساحلي پديده رسوبگذار

- با پيشروي اين سازه .شودميمشاهده  بخش شرقي آن پديده فرسايش

بطوري كه بيشترين يابد،  مينيز گسترش فرايند ها به درون دريا اين 
ميزان رسوبگذاري در غرب اسكله غربي بندر اميرآباد و بيشترين پديده 
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شده كه همچنان نيز مشاهده  سايش در شرق بندر صيادي اميرآبادفر
  .ادامه دارد

هاي مهندسي در سر راه حركت رسوبات، به دليل وجود سازه
به  .شوندمي تبديل توربيداتي-ايبه رسوبات رودخانه رسوبات ساحلي

هاي مهندسي در شرق آنها رسوبات با برخورد به سازه ،ديگربيان 
جنوب شرق  –هايي در مسير شمال غرب همانند يك سري رودخانه

 –حركت كرده و با برخورد به ساحل دوباره درجهت جنوب غرب 
  .دهندشمال شرق به راه خود ادامه مي

  
  تشكر و قدرداني 

مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي  مسئوالناز نويسندگان مقاله 
خزر به جهت همكاري در نمونه برداي برخي از رسوبات و موسسه 
اقيانوس شناسي به دليل در اختيار گذاشتن اطالعات باد و موج منطقه 

  .نمايند مي تشكر و قدرداني ،مورد مطالعه
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