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دستيابی به اهداف توسعه پايدار و استفاده بهينه از منابع موجود،  برايبا توجه به موقعيت جزيره هندورابی از نظر سياسی، اجتماعی و اقتصادي، -چکيده

خطر، بخش اصلی در مديريت مستقيم . تعيين خطاستدر محدوده اين جزيره امري ضروري  (ICZMمديريت يکپارچه مناطق ساحلی ) اجراي طرح

جاي نرم ه ، بEurotopو  Cemالمللی  هاي بين نامه ابط ساده مهندسی برگرفته از آييناز رو پژوهشيکپارچه سواحل در منطقه خشکی است. در اين 

و ميزان تاثيرگذاري  چگونگی گفته شده استفاده شد،ساله در جزيره  12و  22، 1ي بازگشت هاافزارهاي اجزاء محدود براي تعيين خط خطر براي دوره

ه است. براي انجام پارامترهاي سرعت باد منطقه، زاويه برخورد باد، شيب ساحل، ارتفاع موج برخوردي و دوره بازگشت روي خط خطر بررسی شد

خطر به عنوان بخشی از مديريت ( استخراج شده است. تعيين خطISWMمواج درياهاي ايران )هاي خام مورد نياز از پروژه مدلسازي ا محاسبات، داده

 که در اين مقاله به محاسبه آن پرداخته شده است. استمستقيم در راستاي مديريت نوار ساحلی، بسيار مهم و ضروري 

 خطر و خيزآبجزيره هندورابی، مديريت نوار ساحلی، خطکلمات کليدي:

 

 مقدمه. 1
 سطح در اساسی هاي گام از يکی ساحل مناطق يکپارچه مديريت

 کاهش زيست محيطی، مشکالت روزافزون به پاسخ در المللی بين

است.  جهانی مشترك ميراث تدريجی تخريب و منابع طبيعی

)مديريت يکپارچه مناطق ساحلی 
1
ICZM)  فرآيندي پويا و

پيوسته است که براي توسعه پايدار مديريت مناطق ساحلی در نظر 

ي سازمان ملل متحد و  به وسيلهاين حرکت که گرفته شده است. 

شود حمايت می UNEPو  IOC مانندهاي وابسته به آن  سازمان

آغاز شد و به سرعت در ميان کشورهاي مختلف  5332از سال 

بر اساس  ICZMجهان گسترش يافت. در ايران نيز مطالعات 

 .]2، 5[آغاز شد  5939المللی ريو در سال  کنوانسيون بين

                                                           
1 Integrated Coastal Zone Management 

موضوع مديريت منطقه ساحلی در ايران به طور اصولی و رسمی 

هه پيش مطرح شد. سازمان بنادر براي نخستين بار در حدود يک د

و دريانوردي، سازمان حفاظت محيط زيست و مرکز ملی اقيانوس 

به مديريت  اي گونهشناسی از جمله نهادهايی بودند که هريک به 

منطقه ساحلی پرداختند. موضوع مديريت مناطق ساحلی در 

سازمان بنادر و دريانوردي به دنبال راه اندازي اداره کل مهندسی 

حل و بنادر در حوزه معاونت فنی مهندسی مطرح و نقش اين سوا

سازمان به عنوان يکی از نهادهاي تصميم ساز در سواحل از سال 

. سازمان منطقه آزاد کيش با ]9[مورد توجه قرار گرفت  5938

توجه به اهميت زياد طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلی 

(ICZM) رح براي جزاير در توسعه پايدار، در صدد اجراي اين ط

تحت مديريت خود برآمد و بدين منظور طرح مديريت يکپارچه 

، 4[را براي جزيره کيش به اجراء درآورد  (ICZM)مناطق ساحلی 

1[. 
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 دليل داشتن پتانسيل باال از لحاظه ب جزيره هندورابی،سواحل 

و استعدادهاي طبيعی فراوان از لحاظ جذب منابع طبيعی و معدنی 

هاي صنعتی، تجاري و گردشگري  وسعه در زمينهسرمايه براي ت

 براينيازمند تجهيزات مناسب و توسعه تأسيسات ساحلی، 

علت ه ب و همچنين است برداري از اين همه منابع و استعدادها بهره

داشتن يک موقعيت استراتژيک از نظر سياسی، اجتماعی و 

 اقتصادي و دارا بودن استعدادهاي طبيعی از لحاظ گردشگري و

تواند نقش مهم و تأثيرگذار در رشد و توسعه  صنعت توريسم، می

سواحل جنوبی کشور داشته باشد. به منظور توسعه مناسب ساحل، 

حل مشکالت موجود و جلوگيري از مشکالت بالقوه در آينده، 

نياز به يک طرح مديريتی در محدوده نوار ساحلی اين جزيره 

 .است

جزيره هندورابی  (ICZM)طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلی

هاي اجرايی متعددي همچون طرح مديريت نوار ساحلی،  از بخش

محيطی و طرح پايش و ارزشيابی تشکيل طرح مديريت زيست 

عنوان محل تالقی خشکی و دريا، ه . منطقه نوار ساحلی، بشود می

ترين منطقه از نظر هيدروديناميکی و داراي بيشترين کنش و  فعال

. اين منطقه از يک طرف به استشکی و آب واکنش ميان خ

محيطی و تأثيري که روي تأسيسات ساحلی و  خطرهايواسطه 

و از طرف ديگر با توجه به اينکه  داردبندري دارد بسيار اهميت 

هاي  هاي حرا، آبسنگ هاي مهم مانند جنگل بسياري از زيستگاه

ت آن محيطی اهمي ، از نظر زيستاستمرجانی و ... در اين منطقه 

 .]6[دوچندان شده است 

تعيين مرزهاي مديريتی شامل  ICZMيکی از مراحل مهم طرح 

. مديريت مستقيم )ناحيه بين استمديريت مستقيم و غير مستقيم 

خطر و مرز منطقه فعال رسوبی( و مديريت نظارتی )منطقه  خط

خطر تا مرز حوزه آبريز در خشکی و همچنين مرز  مابين خط

( حصاري اقتصادي در دريای تا مرز منطقه انمنطقه فعال رسوب

يکپارچة سواحل به دو مستقيم مديريت  شود. بنابراين تقسيم می

 شود: یبخش کلی تقسيم م

 . استخطر  خط نييتعل ماخشکی که ش  همنطق. 5

عيارهاي ميا منطقه فعال رسوبی  ر اساسکه بيی دريا همنطق. 2

 .شود یم نييتعزيست محيطی 

خطر پيشنهاد  نی در خشکی تا خطنشي عقب بيشتر استراتژي

شود، اما در جزاير با توجه به کوچک بودن مساحت و ارزش  می

توان با احداث  ب نشينی بهترين راه حل نيست و میزمين، عق

هاي . محاسبه مولفه]3[دايک بعد از ناحيه جزر و مدي اقدام شود 

روابط خطر از جمله خيزآب باد، خيزآب موج و باالروي موج به 

و پارامترهايی بستگی دارد که اين روابط، تجربی هستند و داراي 

خطر از  و با توجه به اينکه در جزاير، تعيين دقيق خط استخطا 

پژوهش، روابط ارائه در اين  .نقطه نظر کوچکی سطح اهميت دارد

 ]3، 8[ شدبررسی  Eurotopو  Cemنامه معتبر  شده در دو آيين

خطر انجام  پارامترهاي دخيل در تعيين خطو آناليز حساسيت روي 

 شده است. 
 

 روش تحقيق. 2
 معرفي منطقه. 2-1

کيلومتر مربع و طول خط  8/22جزيره هندورابی با وسعت 

کيلومتر بين جزيره کيش و الوان در مختصات  13/92ساحلی 

 42´تا  26 ° 93´طول شرقی و  19° 42´تا    19° 91جغرافيايی 

کيلومتري از بندرعباس قرار  921فاصله عرض شمالی به  °26

گرفته است. اين جزيره سرزمينی تقريبأ هموار و بدون عارضه 

شود. مرتفع ترين طبيعی است که با شيبی ماليم به دريا منتهی می

متر ارتفاع دارد و از نظر  99نقطه آن از سطح دريا حدود 

-تقسيمات کشوري يکی ازجزاير تابع جزيره کيش محسوب می

د. بر طبق مطالعات زيست محيطی انجام شده، جزيره شو

 3/562نه بارش . شاخص ساالاستهندورابی داراي اقليم خشک 

متر در آذرماه و  ميلی 3/49بيشترين مقدار بارندگی متر بوده و  ميلی

متر( است.  ميلی 25/2ن مربوط به شهريورماه )کمترين مقدار آ

ميلی متر محاسبه شده و منطقه  2/135ميزان کمبود بارش در سال، 

 فاقد آب مازاد است. 
 

 محاسبات مرزبندي جزيره هندورابي. 2-2

خطر، مختصات طول و  براي انجام محاسبات مربوط به تعيين خط

ايستگاه قرار گرفته در اطراف جزيره  6عرض جغرافيايی 

ساله  12و  22، 1 هاي ي دوره بازگشتی و ارتفاع موج براهندوراب

و سرعت باد مربوطه از پروژه مدلسازي امواج درياهاي ايران 

(ISWM2گرفته شده است. داده )  هاي خام استخراج شده از

نشان داده شده است. در ادامه،  (5)در جدول  ISWMپروژه 

، 1هاي  خطر براي دوره بازگشت ه تعيين خطمحاسبات مربوط ب

                                                           
2 Iran Seas Wave Modelling 
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له انجام شد. همچنين تأثير عوامل مختلف شامل سا 12و  22

سرعت باد منطقه، زاويه برخورد باد، ارتفاع موج برخوردي، شيب 

خطر در اطراف جزيره براي  ساحل، دوره بازگشت و... روي خط

مربوط به آنها ترسيم شده  هاي شکلو  شدساله بررسی  12حالت 

 است. 
 

 محاسبات مربوط به خيزآب باد. 2-3

( و با استفاده 5 رابطه)محاسبات مربوط به خيزآب باد با استفاده از 

 .]52[انجام شد  Excelاز برنامه 

o

w

o
h
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2

وزش باد روي سطح آب باعث ايجاد تنش برشی شده که با رابطه 

WWk
w

  شود که در آن نشان داده میρ  ،چگالی آب

W  متري باالي سطح دريا و  52بردار سرعت باد در ارتفاعk 

که اثر اصطکاك   nاست. فاکتور 52-6عامل اصطکاکی از مرتبه 

 قرار دارد.  9/5تا  51/5دهد بين بستر و تنش برشی باد را نشان می

به منظور محاسبه خيزاب ناشی از باد براي يک ناحيه ساحلی با 

هاي نيمرخ معمولی، الزم است نيمرخ ساحل به چند قطعه با طول

x  که داراي ابعاد يکسان نيستند( و با در نظر گرفتن عمق آب و(

شود. در سرعت باد متوسط ثابت در طول قطعه مورد نظر تقسيم 

اي اينجا به منظور برآورد خيزاب ناشی از باد الزم است از نقطه

کردن باشد  پوشی چشمآن قابل دور از ساحل که خيزاب در 

محاسبات را شروع کرد. براي برقراري چنين شرايطی الزم است 

که عمق آب به اندازه کافی زياد و يا سرعت باد به اندازه کافی کم 

شوند باشد. سپس خيزاب هر قطعه محاسبه شده و با هم جمع می

دست آيد تا خيزاب کل ناشی از باد در نزديک خط ساحل به

]55[.  

خيزاب ناشی از باد، در گام اول اقدام به تهيه و آماده  براي محاسبه

. اين اطالعات شامل شيب ساحل، عمق شدسازي اطالعات پايه 

. استآب به صورت پروفيل بستر دريا، سرعت و جهت باد 

 6مقادير شيب ساحل و عمق آب بصورت پروفيل بستر دريا براي 

همچنين مقادير هندورابی و  ايستگاه قرار گرفته در اطراف جزيره

ساله از پروژه  12و  22، 1هاي بازگشت سرعت باد براي دوره

ISWM  شرايط حدي سرعت باد )مقادير شداستخراج و بررسی .

جزيره هندورابی که در ناحيه  بيشينه سرعت باد برايو  کمينه

بازگشت  رس قرار گرفته است و براي سه دورهشرق خليج فا

 ارائه شده است. (2)فوق در جدول 

عوامل تأثير گذار در خيزآب باد مطابق فرمول نهايی خيزآب باد 

(، چگالی nشده است شامل اثر اصطکاك بستر ) گفتهکه در باال 

آب دريا، جاذبه و تنش برشی ايجاد شده که خود وابسته به 

سرعت باد و زاويه برخورد باد با خط عمود بر ساحل است، 

اسبات انجام شده، دو عامل کليدي باشد. با توجه به مح می

تأثيرگذار در خيزآب باد شامل سرعت باد و زاويه برخورد باد با 

 .استخط عمود بر ساحل 
 

 

 ISWM پروژه از برگرفته محاسبات يورود خام يها داده  -5جدول 

Situation 14-21 14-22 15-21 15-22 16-21 16-22 

Longitude 53.5 53.5 53.625 53.625 53.75 53.75 

Latitude 26.5 26.625 26.5 26.625 26.5 26.625 

5 -years wave height ( m ) 4.12 3.86 3.92 3.61 4.01 3.37 

20 -years wave height ( m ) 4.62 4.24 4.3 4.1 4.3 3.79 

50 -years wave height ( m ) 4.85 4.47 4.65 4.23 4.6 4.05 

Shore slope 0.058 0.018 0.0056 0.0098 0.007 0.0009 

5 -years wind speed ( m/s) 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 

20 -years wind speed ( m/s) 19.69 19.69 19.69 19.69 19.69 19.69 

50 -years wind speed ( m/s) 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 

Table 1. Raw data for calculations derived from the ISWM project  
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 فارس جيخل باد هاي سرعت( بيشينه و کمينه) حدي مقادير  -2جدول 

 (ISWM از حاصل) یشرق

Eastern Persian Gulf wind speed ( m/s) 

Return period Minimum Maximum 

5 -years 14.40 18.17 

20 -years 14.80 19.69 

50 -years 15.71 20.80 

Table 2. Limit values of wind speeds (minimum and 

maximum) of eastern Persian Gulf (from ISWM) 

 

 محاسبات مربوط به خيزآب موج. 2-4

ه طور مفصل در روابط مربوط به خيزاب ناشی از موج ب

و براي دو حالت امواج منظم  [8شده ]آورده  Cemنامه  آيين

و نامنظم بررسی کرده است. محاسبات مربوط به خيزآب موج 

انجام  Excel( و با استفاده از برنامه 2رابطه )با استفاده از 

 شد.

x
dx

d

s





max

و تراز افزايش يافته  ηmax)به منظور محاسبه خيزاب بيشينه)

خط ساحل بايد نقطه تقاطع خيزاب و شيب ساحل را يافت. 

( به صورت 5روند اين کار هماهنگ با )شکل 

dx

d
x

s










tan

جايی به  جابه xاست، که در آن  

 سمت خط ساحل است.

عوامل تأثيرگذار روي خيزآب موج نيز شامل عمق شکست، 

موج، پريود موج، شيب ساحل و ارتفاع موج برخوردي طول 

هاي ذاتی موج ارتباط  است که بعضی از اين عوامل به ويژگی

دارد و دو فاکتور کليدي تأثيرگذار شامل ارتفاع موج برخورد 

و شيب ساحل بوده که نتايج حاصل از بررسی اين دو عامل 

 در بخش نتايج نشان داده شده است.

 موج خيزاب به مربوط مترهايپارا تعريف -5شکل 

 
Fig.1. Definition of parameters of wave setup 

 امواج يمحاسبات مربوط به باالرو. 2-5

ت اختالف قائم بين باالترين ارتفاع باالروي موج به صور

رسد و تراز ايستابی آب  روي ساحل به آن میاي که موج  نقطه

(. به علت طبيعت اتفاقی امواج 52-9)شکل شود تعيين می

برخوردي به ساحل، هر موج داراي ارتفاع باالروي متفاوتی 

کشورهاي هلند و آلمان از  ماننداست. در بسياري از نقاط دنيا 

هايی از قبيل  براي مقاصد طراحی سازه Ru2% ارتفاع باالروي

 شود.  ها استفاده می و موج شکن (Dike)سيل بندها

Ru2%از امواج برخوردي از آن % 2تفاعی است که باالروي ار

کند. در اينجا نيز براي به دست آوردن باالروي  تجاوز می

براي به دست آوردن . ]55[ استفاده شده است  Ru2% امواج از

اطمينان براي تمامی ضرايب تاثير برايباالروي روي ساحل و 

( , , )
b f 

  
است.  گرفته شده در نظر 5بيشينه دار مق

) Battjesفرمول با استفاده از  يرومحاسبه باال

 



hbr

s

ui

CA
H

R


0

0

 Cemنامه  نييکه از آ (

 انجام شد. Excelو با استفاده از برنامه استخراج شد 

رگذار يشود عوامل تأث یگونه که در فرمول باال مشاهده م همان

ب يسطح، ضر يب ناهمواريامواج شامل ضرا يباالرو يرو

در  .است يساحل و ارتفاع موج برخورد بيب شيپاگرد، ضر

ب ساحل يرگذار که شامل شيتأث يديبه دو فاکتور کل اين مقاله

ج حاصل از يشده و نتا پرداخته يو ارتفاع موج برخورد

 نشان داده شده است.ج يبخش نتان دو عامل دريا یبررس
 

 شده يريگ اندازه مد و جزر مشخصه يترازها -9جدول

 هندورابی رهيجز يبرا 

Tidal levels of Hendurabi Island (m) Situation 

M

LLW 

M

HL

W 

M

LHW 

M

HHW 

M

SL 

 

Hendurabi 

Island 

0.42 0.85 1.07 1.5 0.97 

Table 3. Tidal levels measured for Hendurabi Island  
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 محاسبه جزر و مد .2-6

تراز آب  ير جزر و مدييل تغيفارس به دل جيجزر و مد در خل

از وقوع جزر  یافتد که آن خود ناش  یهرمز اتفاق م ي در تنگه

جزر و  يترازها عمان است. يايانوس هند و دريو مد در اق

استخراج  يکه از سازمان نقشه بردار یره هندورابيجز يمد

نشان داده شده است که در ( 9)ل شده است در جدو

ا ين آب دريانگيمن تراز مد با تراز يمحاسبات، اختالف باالتر

 شود. یدر نظر گرفته م
 

 نيکره زم يش گرماير افزايتأث . 2-7

 یقطب يها خيشدن  ن باعث آبيکره زم یجيتر شدن تدر گرم

ها  انوسيش حجم مخصوص آب اقيها و افزا یواقع بر خشک

. مطالعات شود یها م انوسيش تراز آب اقين باعث افزايو بنابرا

ها در سال  انوسيسطح آب اقش تراز يزان افزايمختلف، م

. [52]اند  ن زدهيمتر تخم یسانت 92تا  1ن يرا ب يالديم 2211

با عمر هدف  یمطالعات مهندس ياست که برا ین منطقيبنابرا

زان در تراز سطح آب در نظر ين ميبه هم یشيساله، افزا 12

طرح، افزايش  نکه در آغاز ساختيگرفته شود. با توجه به ا

خواهد بود، بنابراين کمترين و بيشترين تراز تراز در حد صفر 

توان بين  زمين را می  شدن تدريجی کره ناشی از پديده گرم

در محاسبات  .[59] سانتيمتر در نظر گرفت 92صفر تا 

افزايش تراز آب براي خطر، با توجه به اين روند افزايشی،  خط

شود که به صورت  هاي مختلف محاسبه می دوره بازگشت

 .است (4)جدول 

ساله 12 بازگشت دوره براي جزيره پيرامون خطر خط نقشه -2 شکل  

 
Fig. 2. Map of hazard line around island for 50-years return 

period 

 ن خط خطرييتع. 2-7

که تراز آن از حاصل اين مرز خطی بر روي خشکی است 

جمع تراز بااليی مد، خيزآب باد، حداکثر خيزآب موج و 

. براي شود زمين محاسبه می شدن کره موج و اثر گرم باالروي

خطر، باالآمدگی آب در اثر هر يک از  تعيين کد ارتفاعی خط

و کد   شده هاي پيشين محاسبه عوامل يادشده، در قسمت

در امتداد سواحل جزيره هندورابی نقطه  6ارتفاعی آن براي 

تراز تعيين شده است.  نسبت به تراز متوسط آب دريا

طر در سواحل جزيره هندورابی به صورت رابطه ذيل خ خط

 ارائه شده است:

ماکزيمم مقدار بين  +تر شدن کره زمين گرم)تراز خط خطر= 

 + تراز بااليی مد(  خيزآب باد+  باالروي و خيزآب موج

سبه شده براي با توجه به محاسبات انجام شده، خط خطر محا

 می باشد. (2)جزيره بصورت شکل 

 

محاسبات منطقه فعال رسوبي بر اساس تنش . 3

 برشي بستر
عبور امواج باعث ايجاد تنش برشی در بستر دريا می شود. 

هنگاميکه اين تنش برشی از تنش برشی آستانه حرکت رسوب 

بيشتر باشد انتقال رسوب صورت می گيرد لذا براي تعيين مرز 

منطقه فعال رسوبی می توان عمقی که رسوب در آن عمق 

ع به حرکت می کند را به عنوان مرز منطقه فعال رسوبی شرو

 در نظر گرفت.

 

شده براي اطراف جزيره در همه جا  عمق فعال رسوبی محاسبه

کمتر از عمقی است که بستر اطراف جزيره به داليل 

باشد بنابراين محدوده  محيطی داراي اهميت می زيست

محيطی  مديريت مستقيم در آب، بر اساس مطالعات زيست

 گردد. متر محاسبه می -52عمق 
 

 نتايج. 4
نتايج محاسبات مربوط به خيزآب باد و عوامل موثر روي . 4-1

ايستگاه مورد نظر  6نتايج خيزآب باد محاسبه شده براي  آن

نشان داده شده  (1)در اطراف جزيره هندورابی در جدول 

 است.
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 و همکاران حسين صباغيان                                             ...                    مرزبندي جزيره هندورابی )تعيين خط خطر( در راستاي مديريت
 

 نيزم کره شدن گرم از یناش آب تراز شيافزا -4جدول

Return period 5- 

years 

20- 

years 

50-

years 

Increase in permanent water 

level due to melting polar  ice 

( m ) 

0.03 0.12 0.3 

Table 4.Increasing water level caused by global warming 

 
 رهيجز اطراف يستگاههايا يبرا شده محاسبه باد خيزآب -1جدول 

 یهندوراب

Situation 
14-

21 

14-

22 

15-

21 

15-

22 

16-

21 

16-

22 

5-years wind 

setup (m) 
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 

20-years 

wind setup 

(m) 

0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

50-years 

wind setup 

(m) 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Table 5. Calculations of wind setup for stations around the 

Hendurabi island  

 

در بررسی تاثير سرعت باد روي خيزآب باد کليه عوامل از 

جمله عامل زاويه برخورد باد )عمود بر ساحل( ثابت در نظر 

شود که از سرعت صفر  ( مالحظه می2)گرفته شد. در شکل 

% 1/2اد با شيبی برابر متر بر ثانيه، نمودار خيزآب ب 58تا 

متر بر ثانيه به باال، نمودار  58يابد و از سرعت  افزايش می

. بدين کند پيدا می% افزايش 52خيزآب باد با شيبی برابر 

هاي باد  شود که شيب شکل در سرعت ترتيب مشاهده می

خيزآب  در نتيجهاي افزايش يافته و  ه صورت فزايندهباالتر ب

اين باد در هنگام وقوع گردباد در منطقه بيشتر متاثر شده که 

در مديريت منطقه ساحلی  بايدمسئله از عوامل مهمی است که 

 مدنظر قرار گيرد.

در بررسی تأثير عامل زاويه برخورد باد با خط عمود بر ساحل 

متر بر  22روي خيزآب باد با ثابت در نظر گرفتن سرعت باد )

ثانيه( و بر اساس مقادير مختلف زاويه برخورد، مقدار خيزآب 

شود که  ( مشاهده می9)باد محاسبه شده است. در شکل 

بيشترين ميزان خيزآب باد در حالت برخورد باد عمود بر 

ساحل ايجاد می شود و با افزايش زاويه برخورد باد با خط 

عنوان ه د. بياب ر ساحل، ميزان خيزآب باد کاهش میعمود ب

درجه،  31با تغيير زاويه برخورد باد از صفر درجه به  نمونه

 % کاهش يافته است. 31خيزآب باد به ميزان 
 

محدوده مديريت مستقيم پيرامون جزيره -9شکل     

 
Fig. 3. Direct management area around the island 

 

روي نتايج محاسبات مربوط به خيزآب موج و عوامل موثر . 4-2

 آن

ايستگاه مورد نظر در  6نتايج خيزآب باد محاسبه شده براي 

 22ساله،  1هاي بازگشت  اطراف جزيره هندورابی، براي دوره

 نشان داده شده است.  (6)ساله در جدول  12ساله و 

ه عوامل يزآب موج، کليخ يب ساحل روير شيتأث یدر بررس

در نظر گرفته ه عوامل از جمله عامل ارتفاع موج را ثابت يکل

ب ير مختلف شيزآب موج بر اساس مقاديمتر( و مقدار خ 1)

 ساحل محاسبه شده است.

%، 52ب يشود تا ش یمالحظه م (4)گونه که در شکل  همان

% مشاهده 6/6ب يو با ش یصورت خطه زآب بيش خيافزا

% 4ب يزآب موج با شي%، خ52باالتر از  يها بيشود. در ش یم

زآب يرات خييشود که تغ یجه مين نتيا ابد. بنابري یش ميافزا

را نشان  يکندتر یشيباالتر روند افزا يها بيموج در ش

جاد يت منطقه و ايريدر مد ديب بايرات شييدهد. اثر تغ یم

 رد. يساخت و سازها مدنظر قرار گ
 

 باد خيزآب يرو باد سرعت ريتأث  -4شکل 

 
Fig. 4. Effect of wind speed on  wind setup 
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 باد خيزآب يرو باد برخورد هيرزاويتأث -1شکل 

 
Fig. 5. Effect of angle of wind collision on wind setup 

 

 رهيجز اطراف يستگاههايا يبرا شده محاسبه موج زآبيخ  -6جدول 

 یهندوراب

Situation 
14-

21 

14-

22 

15-

21 

15-

22 

16-

21 

16-

22 
5-years 

wind setup 

(m) 

0.89 0.65 0.63 0.59 0.65 0.55 

20-years 

wind setup 

(m) 

1 0.71 0.7 0.65 0.7 0.62 

50-years 

wind setup 

(m) 

1.1 0.75 0.75 0.7 0.75 0.67

Table 6. Calculations of wave setup for stations around the 

Hendurabi island  

 

 جمو خيزآب يرو ساحل بيرشيتأث -6شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Effect of shore slope on wave setup 
 

 موج خيزآب يرو موج ارتفاع ريتأث -3شکل 

Fig. 7. Effect of wave height on wave setup 

ر بررسی تأثير عامل ارتفاع موج روي خيزآب موج، با ثابت د 

%( و بر اساس 2در نظرگرفتن ساير عوامل )شيب ساحل )

برخوردي، مقدار خيزآب موج مقادير مختلف ارتفاع موج 

-مشاهده می (1)ل گونه که در شک است. همان محاسبه شده

ه صورت خطی شود با افزايش ارتفاع موج، خيزآب موج نيز ب

 يابد.افزايش می% 1/5و با شيب 
 

نتايج محاسبات مربوط به باالروي موج و عوامل موثر روي  .4-3

 آن

ساله که  12و  22، 1هاي بازگشت  باالروي امواج براي دوره

 (3)ل استخراج شده است به صورت جدو (5)از جدول 

در اينجا با توجه به اينکه هدف، بررسی تأثير عامل  .است

عوامل از جمله  تمام، استشيب ساحل روي باالروي امواج 

متر( و بر اساس  1عامل ارتفاع موج را ثابت در نظر گرفته )

مقادير مختلف شيب ساحل، مقدار باالروي محاسبه شده 

که تغييرات شيب ساحل اثر دهد  ( نشان می6)ل است. شک

رد و تغيير مقدار کم شيب اي روي تغييرات باالروي دا فزاينده

دار باالروي ايجاد کند. تواند تأثير زيادي روي مق ساحل می

%، افزايش 52% به 1با تغيير شيب ساحل از مقدار  نمونهبراي 

 درصدي باالروي را شاهد خواهيم بود. 522

در بررسی تأثير عامل ارتفاع موج روي باالروي، کليه عوامل 

%( و بر 2از جمله عامل شيب ساحل ثابت در نظر گرفته شده )

مقادير باالروي محاسبه اساس مقادير مختلف ارتفاع موج، 

اثر افزايش ارتفاع افزايش باالروي بر  (3)شده است. در شکل 

% 9/5شود که در اينجا شيب تغييرات برابر  موج مشاهده می

که باالروي نيز نسبت به تراز ميانگين  . از آنجايیاست

خطر،  شود در محاسبات خط گيري می ( اندازهMSLساحل)

 رود. ه کار میج و باالروي بمقدار ماکزيمم بين خيزآب مو
 

 نتايج محاسبات مربوط به تعيين خط خطر .4-4

که تراز آن از حاصل طی روي خشکی است خطر، خمرز 

خيزآب موج و  بيشينهجمع تراز بااليی مد، خيزآب باد، 

تراز  .شود زمين محاسبه می شدن کره باالروي موج و اثر گرم

 22ساله،  1خط خطر تعيين شده براي دوره هاي بازگشت 

نشان داده  (52و  3، 8)ر جداول ساله به ترتيب د 12ساله و 

 اند. شده

W
in

d
 s
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u
p

 (
m

) 

 The angle of wind collision with the vertical 

line on the beach 
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 رهيجز اطراف يهاستگاهيا يبرا شده محاسبه امواج يباالرو -3جدول

 یهندوراب

Situation 
14-

21 

14-

22 

15-

21 

15-

22 

16-

21 

16-

22 
5-years 

wave run 

up (m) 

1.64 0.48 0.15 0.25 0.19 0.02 

20-years 

wave run 

up (m) 

1.85 0.53 0.17 0.27 0.2 0.023 

50-years 

wave run 

up (m) 

1.94 0.55 0.18 0.29 0.22 0.025

Table 7. Calculations of wave run up for stations around the 

Hendurabi island 

 
 امواج يباالرو يرو ساحل بيش ريتأث -8شکل 

 
Fig. 8. Effect of shore slope on wave run up 

 
 يباالرو يرو موج رارتفاعيتأث -3شکل 

 

Fig. 9. Effect wave height on wave run up 

 
 دوره يبرا  یهندوراب رهيجز اطراف در خطر خط تراز محاسبات -8جدول 

 ساله 1 بازگشت

Situatio

n 

14-

21 

14-

22 

15-

21 

15-

22 

16-

21 

16-

22 Slope 

(%) 

0.05

8 

0.01

8 

0.005

6 

0.009

8 

0.00

7 

0.000

9 Wind 

setup 

(m) 

0.46  0.46  0.46 0.46 0.46 0.46 

Wave 

setup 

(m) 

0.89 0.65 0.63 0.59 0.65 0.55 

Wave 

run up 

(m) 

1.64 0.48 0.15 0.25 0.19 0.02 

Maximu

m level 

of wave 

run up 

and 

setup 

(m) 

1.64 0.65 0.63 0.59 0.65 0.55 

Effect 

of 

global 

warmin

g (m) 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Maximu

m water 

level 

(m) 

0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

Total 

(m) 

2.66

6 

1.67 1.65 1.61 1.67 1.57 

Table 8. Calculations of hazard line level for stations around 

the island for 5-years return period 

 

 دوره يبرا  یهندوراب رهيجز اطراف در خطر خط تراز محاسبات -3جدول 

 ساله 22 بازگشت

Situatio

n 

14-

21 

14-

22 

15-

21 

15-

22 

16-

21 

16-

22 Slope 

(%) 

0.05

8 

0.01

8 

0.005

6 

0.009

8 

0.00

7 

0.000

9 Wind 

setup 

(m) 

0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

Wave 

setup 

(m) 

1 0.71 0.7 0.65 0.7 0.62 

Wave 

run up 

(m) 

1.85 0.53 0.17 0.27 0.2 0.023 

Maximu

m level 

of wave 

run up 

and 

setup 

(m) 

1.85 0.53 0.17 0.27 0.2 0.023 

Effect 

of 

global 

warmin

g (m) 

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Maximu

m water 

level 

(m) 

0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

Total 

(m) 

3.03 1.89 1.88 1.83 1.88 1.8 

Table 9. Calculations of hazard line level for stations around 

the island for 20-years return period 
 

 يبرا  یهندوراب رهيجز اطراف در خطر خط تراز محاسبات -52جدول 

 ساله 12 بازگشت دوره

Situatio

n 

14-

21 

14-

22 

15-21 15-

22 

16-

21 

16-22 

Slope 

(%) 

0.05

8 

0.01

8 

0.005

6 

0.00

5 

0. 

007 

0.000

9 Wind set 

up (m) 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Wave 

setup 

(m) 

1.1 0.75 0.75 0.7 0.7

5 

0.67 

Wave 

run up 

(m) 

1.94 0.55 0.18 0.29 0.2

2 

0.025 

Maximu

m level 

of wave 

run up 

and 

setup 

(m) 

1.94 0.75 0.75 0.7 0.7

5 

0.67 

Effect of 

global 

warming 

(m) 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Maximu

m water 

level 

(m) 

0.53 0.53 0.53 0.53 0.5

3 

0.53 

Total 

(m) 

3.37 2.18 2.18 2.2 2.1

8 

0.5 

Table 10. Calculations of hazard line level for stations around 

the island for 50-years return period 
 

 يادير زيش تاثيشود که عامل فرساینجا خاطر نشان ميدر ا

گونه که مشخص است فاکتور  خطر دارد. همان خط يرو

بيشتر در شده  یبرررس يدياز عوامل کل يگذار رسوب

د ين عامل نباير ايز تأثينجا ني. در ااست يیايدر يها پروژه

صورت مداوم، ه ب يیايامواج درانات و يده گرفته شود. جريناد

 ین رسوبات در بعضيکنند که ا یرسوبات را با خود حمل م

رفت خط ساحلی )تجمع رسوبات( و در  پسها باعث  قسمت

بعضی مناطق، باعث فرسايش خط ساحلی) شسته شدن 

رسوبات( شده است که اين فرسايش خط ساحلی نيز از 

تواند  میاست که خطر  گذار در تعيين خط عوامل تأثير

 جا کند. هخطر را از موقعيت خود جاب خط
 

 بحث و نتيجه گيري. 5
ترين  يکی از مهم (SMP9)طرح مديريت نوار ساحلی 

هاي مطالعاتی در طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلی  بخش
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(ICZM) رود. اجراي اين طرح مديريتی در  به شمار می

ها به  درياها و اقيانوس بسياري از کشورهاي همجوار با

ضرورتی انکارناپذير تبديل شده است ولی تاکنون تنها 

اي از  اند با استفاده از مجموعه تعدادي از اين کشورها توانسته

برداري  قوانين و مقررات ويژه در مناطق ساحلی، مقدمات بهره

از منابع دريايی و ساحلی را همراه با حفظ اصول توسعه 

 ICZMپروژه  نمونهد. به عنوان پايدار فراهم سازن

 استو دانمارك  Sabahکار مشترکی بين دولت   Sabahدر

اين کارگروه به  .]54[آغاز شده است  5336که در سپتامبر 

اجتماعی،  -دليل اهميت خط ساحلی از لحاظ منافع اقتصادي

را در اولويت کاري خود قرار  (SMP)مديريت نوار ساحلی

مطرح  ICZMو عمده پروژه  داده و به عنوان بخش مهم

از لحاظ  Sabahنمايد. محدوده مديريت نوار ساحلی در  می

متري ميانگين باالترين تراز مد  62اي از  کاربردي، منطقه

(4MHHW به سمت خشکی تا عمق حدود دو تا سه برابر )

. در ايرلند شود ارتفاع موج ماکزيمم به سمت دريا را شامل می

هاي  ها و ارگان اي دولتی، سازمانهاي زيادي از نهاده بخش

. ]51[ استمحلی در مديريت مناطق ساحلی آن کشور سهيم 

زيست و استانداري در همکاري با بخشداري در  سازمان محيط

برداري،  هر قسمت از نوار ساحلی مسئوليت مديريت، بهره

محيطی منطقه را تا خط  فعاليت و توسعه از منابع زيست 

MHHW .در نيوزلند محدوده نوار ساحلی از  برعهده دارند

و از  (MHHW)قسمت خشکی تا باالترين سطح تراز آب 

ی سرزمين ادامه پيدا کرده قسمت دريا تا مرز منطقه درياي

ميالدي مديريت نوار ساحلی در سطح  5332در دهه است. 

. ]56[ايالتی در استراليا به صورت فعال شروع به کار کرد 

در شمال و  ن دو خط ساحلی مجزاکشور ايران نيز با داشت

کيلومتر با مشکالت ساحلی  1322جنوب خود با طول حدود

به منظور ارائه طرح مديريت نوار  .]53[ استمتعددي روبرو 

ساحلی در سطح استراتژيک، بايد عوامل موثر در تعيين مرزها 

که شامل عوامل هيدروديناميکی، مورفولوژيکی و زيست 

و با استفاده از روش هاي تحليلی، محيطی است، تعيين شده 

محاسبه اين عوامل انجام شود و سپس دستورالعمل ها و 
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دست آيد. بر اساس ه معيارهاي تعيين مرز در جزاير ب

خروجی اين مطالعات، مرزهاي منطقه مديريت مستقيم در 

خطر و مرز منطقه فعال رسوبی( در  خشکی و دريا )خط

سپس با توجه به  .شودسواحل اطراف جزيره تعيين می

مرزهاي تعيين شده، جزيره به واحدهاي مديريتی تقسيم شده 

و متناسب با اهميت هر واحد از لحاظ منابع طبيعی، فعاليت 

هاي مديريتی  مورفولوژيکی و نيز کاريري اراضی، استراتژي

کلی شامل حفاظت  ه شکلکه اين استراتژي ها ب شودارائه می

 .استتوسعه محدود  ناحيه ساحلی، توسعه ممنوع و
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Abstract 

Hendurabi island with area 22.8 km
2
 and length of shoreline 30.57 km is located between kish and Lavan islands 

with a distance of 325 km from Bandar abbas. This island is almost smoothly land without natural complications 

that ends to sea with a gentle slope. The high of highest point of it from sea level is about 33 m. Also country 

divisions divided it dependent of Kish island. 

Due to the strategic location of the Hendurabi Island, politically, socially and economically and having natural 

talent in terms of tourism, it can be important and effective role in the development of the country. So it is 

necessary implementation of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) to achieve sustainable development and 

efficient use of island´s resources. One of the most important and sensitive parts of Integrated Coastal Zone 

Management (ICZM) is Shoreline Management Plan (SMP).This part is concentrated on direct management of 

Shoreline that from one side is exposed directly to marine phenomena and on the other side is very important in 

terms of environmental aspects. 

In this study, in order to provide Shoreline Management Plan strategically, the information in the fields of marine 

phenomena have been collected and analyzed. Beach properties in terms of morphology, erosion and 

sedimentation, hydrodynamics, wave climate and currents were determined and were classified if necessary. An 

important step of ICZM plan is determining administrative boundaries and the main part of direct management of 

shoreline in land area is determining hazard line. Calculation of hazard component such as wind setup, wave setup 

and wave run up depends on relationships and parameters. In this study , the relationships presented in two valid 

regulations, Cem and Eurotop has been investigated and sensitivity analysis on effective parameters has been done. 

 In this paper, hazard line for 5, 20 and 50 return period years, is determined with a new approach by using simple 

engineering relations. Hazard line is a border on the land that level of it is sum of the upper level of the tide, wind 

setup, maximum wave setup and wave run up and effect of global warming. To determine the height code of hazard 

line, rising water level due to above mentioned factors has been calculated and its height code has been determined 

for 6 points along the coast of Hendurabi island relative to mean level of sea water. For the calculation, required 

raw data is extracted from Iran Seas Wave Modeling Project. The influence of various factors around the Island, 

including area wind speed, wind angle, wave height, beach slope, return period and ... on the hazard line were 

investigated. Results showed that determining hazard line as a part of direct Coastal Zone Management is very 

essential.  

Based on the output of these studies, direct management in land and sea boundaries could be determined at beaches 

around the island. Then, according to determined boundaries, the island is divided into manageable units and 

proportional to the importance of each unit in terms of natural resources ,morphological activity and also land 

application, land management strategies will be presented. Generally these strategies include protection of coastal 

area, prohibited development and limited development. 
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