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کند و یا باعث تغییر اقلیم موج و  ساخت هر سازه ساحلی که مانعی در برابر حرکت رسوبات موازی یا عمود بر ساحل ایجاد

جریان در محدوده نوار فعال ساحلی گردد، تعادل دینامیکی مورفولوژیک خط ساحل را بر هم خواهد زد. ایجاد تغییر در رژیم 

 تواند اثرات نامطلوب متقابلی را بر سازه ساحلی و نیز سواحلانتقال رسوبات در صورت وجود منابع رسوبی کافی در منطقه می

های وارده به سواحل اطراف و یا های زیاد برای جبران خسارتاطراف در پی داشته باشد که در بسیاری موارد همراه با هزینه

 بازیابی عملکرد مورد انتظار از سازه ساحلی خواهد شد. 

مهم و حساس تر رفتار رسوبی نوار ساحلی مورد نظر برای ساخت و سازهای ساحلی یکی از مراحل شناخت هر چه دقیق

دلیل برهم زدن گردد. البته به این نکته باید توجه داشت که در هر حال ساخت هر سازه ساحلی بهمطالعات دریایی محسوب می

تعادل مورفولوژیکی سواحل دست نخورده اطراف در هر صورت عوارض نامطلوبی را در پی خواهد داشت و در این راستا آنچه 

بینی مناسب تغییرات مورفولوژیکی ناشی از احداث سازه، اثرات متقابل و نامطلوب احداث سازه ا پیشرود این است که بانتظار می

 بر سواحل از یک طرف و تغییرات مورفولوژیکی سواحل بر سازه از طرف دیگر را به حداقل رساند.

هم زده و سبب  مشکالت رسوبی  های طبیعی الگوی جریان رسوبی موازی ساحل را بربه طور کلی ساخت بندر در دهانه خلیج

های طبیعی به عنوان یک راهکار قابل قبول برای ایجاد یک زیادی در داخل و دهانه بنادر خواهد شد. احداث بندر در دهانه خلیج

باشد، ولی باید در جانمایی بندر در دهانه خلیج مسائل رسوبی و شکل پایدار حوضچه آرامش طبیعی و با عمق مناسب مطرح می

واحل پیرامونی بندر به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مسائل مهم در چنین بنادری رسیدن به حالت تعادل حلزونی شکل س

 ساحل است. 

 هاها و نظریهقوانین و ساخت یا آزمایش تئوری ، ها و روابط بین متغیرها، اصولکشف ماهیت اشیاء پدیدهبه تحقیق بنیادی پژوهشی است که  -1

 .نمایدپردازد و به توسعه مرزهای دانش کمک میمی

 .شودای انجام میپایه مطالعات کتابخانه کند و برهای استدالل و تحلیل عقالئی استفاده مینوعی پژوهش بنیادی است و از روش تحقیق نظری -2

ها، ابزار، وسایل، و به کمال رساندن رفتارها، روش پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود تحقیق کاربردی -3

 .شودتولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می

 شود.تحقیق علمی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسانی انجام می -4

مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج بدست آمده در داخل و سوابق مربوط )بيان  -6

 خارج از كشور و نظرهاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق(:

زند، بررسی الگوی جریان موازی با توجه به این موضوع که احداث بندر در دهانه خلیج الگوی جریان موازی ساحل را بر هم می

مواره مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به شکل خلیج، جهت امواج غالب و چگونگی تغییرات تراز ساحل ناشی از موج ه

نشان داده شده  1شکل ها در های شکل گرفته در خلیجها متفاوت است. دو نمونه الگوی جریانبستر دریا الگوی جریان در خلیج

 [.1است ]

 
 هادو نمونه الگوي جريان چرخشي در خليج -1شکل 



های طبیعی، رسیدن به حالت تعادل حلزونی شکل ساحل است. به ها و دماغهگذاری در خلیجیکی از مسائل مهم در مورد رسوب

(. در تعادل دینامیک نرخ 2شکل گرفت ) توان در نظرطورکلی در چنین شرایط دو نوع تعادل استاتیک و دینامیک برای سواحل می

 [.2انتقال رسوب در طول خط ساحل ثابت و غیر صفر و در تعادل استاتیک نرخ انتقال رسوب صفر است ]

 
 ( تعادل ديناميک ساحلb( تعادل استاتيک ساحل )a) -2شکل 

و در پناه یک دماغه طبیعی واقع  باشدیکی از بنادر مهم در سواحل جنوب شرقی ایران میمورد بندر صیادی بریس که مطالعات در 

خط ساحلی پایین دست شده است، بیانگر این است که این بندر مشابه بندر پزم با مشکالت رسوبی فراوانی در دهانه بندر و 

 [. 3] است )شمال و غرب موج شکن فرعی( مواجه گردیده

ای از تحقیقات انجام گرفته پیرامون مشکالت رسوبی بندر پزم بیانگر این نکته است رسوبات در امتداد ساحل همچنین نتایج پاره

شکن رسیده و شکن به هد موجعلت جانمایی موجشکن بهشکن رانده شده و پس از رسیدن به موجشرق خلیج پزم به سمت موج

 [.4شود ]ق به داخل بندر وارد میتفر-تحت اثر پدیده انکسار

 :(فرضيه به صورت يک جمله خبري نوشته شود ها )هرفرضيه -7

 باشد.ای میجنس رسوبات ماسه

 باشند.ای مد نظر نمیمنشاء رسوبات از سمت دریا بوده و رسوبات رودخانه

 باشد.عمود بر ساحل مد نظر نمی انتقال رسوب مورد مطالعه تنها در جهت موازی ساحل بوده و انتقال رسوب در جهت

 نظر شده است.صرفهای جذر و مدی ها و شاخابهاز اثرات رسوبات ناشی از رودخانه

 نظر شده است.عامل موثر در انتقال رسوب جریان ناشی از موج در ناحیه ساحلی بوده و از تاثیر جریانات جزرومدی صرف

 ( 3هاي خاص انجام تحقيق ، و ضرورت 2ي ، كاربرد 1اهداف تحقيق )شامل اهداف علمي  -8

گذاری در توان نتیجه گرفت که مکانیزم رسوبهای هیدروگرافی بوده است، میبا مرور تحقیقات پیشین که متکی بر مقایسه داده 1

ه شکن در اثر پدیدشکن بوده و پس از رسیدن به هد موجچنین بنادری، حرکت رسوب در راستای ساحل و در امتداد موج

 شکن و حوضچه آرامش بندر انباشته خواهند شد. تفرق امواج برخوردی، رسوبات در پشت موج-انکسار

گذاری با توجه هدف از تحقیق حاضر بررسی الگوی کلی جریان در خلیج پزم، اندرکنش موج و رسوب و ارائه یک الگوی رسوب

ه پیرامون بندر پزم تنها متکی بر تحلیل نتایج هیدروگرافی دهانه که تحقیقات انجام گرفتبه مدلسازی عددی است. با توجه به این

خلیج بوده است، نقش سایر پارامترها مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین بررسی اندرکنش موج و رسوب و ارائه الگوی 

 باشد. های تحقیق حاضر میرسوبی از اولویت

ها برای ایجاد بنادر صیادی مد نوب شرق کشور، احداث بندر در دهانه این خلیجهای طبیعی در نواحی جبا توجه به وجود خلیج 2

با مشکالت عدیده رسوبگذاری  است. برخی از این بنادر از جمله بندر صیادی بریس، بندر پزم و بندر گوردیمنظر قرار گرفته

باشد. لذا مطالعه های زیادی مید صرف هزینهاند. انجام الیروبی و نگهداری حوضچه در برابر نشست رسوبات نیازمنمواجه شده



 دقیق دالیل این پدیده  برای ارائه راهکارهای پیشگیری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

 22دقیقه عرض شمالی و در فاصله  22درجه و 22 دقیقه طول شرقی و 11 درجه و 06گیری پزم در محدوده بندر ماهی 3

 Error! Reference source not) ا فاصله کمی از بندر کنارک واقع گردیده استکیلومتری غرب شهرستان چابهار و ب

found.). شکن باعث بروز مشکالت اساسی در برداری از بندر مشکل ترسیب رسوبات در حاشیه شمال شرقی موجبا شروع بهره

سال پس از  2شکن و محل اسکله بندر به حدی بود که تقریباً گذاری در نزدیک هد موجبرداری از این بندر گردید. رسوببهره

 !Errorشروع بهره برداری از بندر بدلیل کاهش عمق شدید پای اسکله، عمالً تعطیلی فعالیت بندر را در پی داشته است )

Reference source not found.ل دریای عمان و مستعد بودن این مناطق جهت (. با توجه به تعدد خلیج در سواح

 ها باشد.    تواند الگوی مناسبی جهت احداث بندر در این خلیجبرداری، بررسی مشکالت رسوبی بندر صیادی پزم میبهره

 

 
 موقعيت خليج و بندر صيادي پزم -3شکل 

 

 
 شکن بندر پزمموج تجمع رسوب داخل -4شکل 

 

 



 :وران )اعم از موسسات آموزشي و اجرايي و غيره(درصورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره -9
 سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان منطقه آزاد چابهار، سازمان شیالت

 )این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود(جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟  -11
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 روش كار: -11
 نوع روش تحقیق: -الف

ت. پس از انتخاب ها اسسازی اندرکنش موج و رسوب در خلیجاولین گام در انجام تحقیق انتخاب مدل عددی مناسب برای شبیه

 باشند.های مطالعاتی به ترتیب زیر میمدل عددی مناسب گام

 سازی الگوی جریان ناشی از موجهای عددی مختلف در مدل. بررسی روش1

 . ایجاد هندسه مدل و اعمال شرایط مرزی 2

 . اجرای مدل اولیه و پردازش نتایج اولیه3

 دی نتایج حاصله از مدل فیزیکی و عد سنجی. صحت4

 گیریبندی و نتیجه. جمع2

 

 ای و غیره(: روش گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانه  -ب

های داخلی های هیدروگرافی، موج، باد، ترازهای جزرومدی و... از منابع اینترنتی و یا در صورت دسترسی از طریق ارگانداده

 تهیه خواهد شد. برداری و ...مانند سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان نقشه

 

ابزار گردآوری اطالعات) پرسشنامه،مصاحبه،مشاهده،آزمون،فیش،جدول،نمونه برداری، تجهیزات آزمایشکگاهی و بانکک هکای     -پ 

 اطالعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره(:

 های اطالعاتیبانک -

 شبکه کامپیوتری )اینترنت( -



 بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي:جدول زمان -12

 

 ماه 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21

            
 مطالعات اولیه در زمینه تحقیق

             ماتمقد
 طرح سواالت اولیه و فرضیه تحقیق

            
 ارائه پیشنهاد تحقیق

            
 انتخاب روش تحقیق

            
مروری بر  مطالعات تکمیلی در مورد روش تحقیق

تحقیقات 

 گذشته
            

 مطالعات پایانی و مقایسه ای 

            
 فصل دوم تنظیم اولیه گزارش 

            
 ساخت مدل اولیه و اعمال شرایط مرزی

             روش تحقیق
 کالیبراسیون و صحت سنجی نتایج مدل عددی

            
 تنظیم اولیه گزارش فصل چهارم

            
 بررسی و جمع بندی داده های جمع آوری شده

            
 بررسی آماری داده های تهیه شده

بررسی و 

تحلیل 

 اطالعات

            
 تفسیر فیزیکی نتایج

            
 بررسی تحلیل و ریاضی

            
 تنظیم اولیه گزارش فصل پنجم 

            
 نتیجه گیری نهایی از بخش های مختلف

            
 نتیجه گیری کلی از تحقیق

نتیجه گیری 

و کاربردهای 

 پیشنهادی

            
 مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته

            
 پیشنهاد تحقیقات آتی

            
 تنظیم گزارش نهایی 
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