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69  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

آنو ويژگي)Tang( خورتنگساحلي ژئومورفولوژي  هاي

 دكتر حسين نگارش
و بلوچستاناستاديار جغرافيا  دانشگاه سيستان

 چكيده
و خليج فارس وجود دارد، اما خور تنگ يكي از خورهـاي در ايران خورهاي فراواني در سواحل درياي عمان

و نحو  و در سواحل مكـران ايـران واقـعيهمنحصر به فرد از لحاظ شكل پيدايش است كه در شرق بندر تنگ
و بـا اهميـت پديده. شده است  هاي ژئومورفولوژي پيرامون اين خور از نظر ژئومورفولوژي ساحلي بسيار مهـم

و برخي از عوارض ژئومورفولوژيك آن مثل  بي» تومبولوي تنگ« هستند ميدر ايران .باشندنظير
و نحـوهيلوژيك منطقهفورشناخت عوارض مو و چه از نظر ژنـز و موقعيت  مورد مطالعه چه به لحاظ شكل

و با اهميت مي پيدايش آن و ها، بسيار مهم و تواندميباشد اثرات مثبت زيادي در ايجاد تأسيـسات زيربنـايي
و صيادي در منطقه در پي داشته باشديتوسعه . صنعت صيد

و مشاهدات عيني در منطقه بـهه است در اين مقاله سعي بر اين بود  كه بيشتر بر اساس تجربيات ميداني
و كارهاي انجـام شناخت پديده و عوارض مهم ژئومورفولوژيك منطقه پرداخته شود، زيرا كه منابع مطالعاتي ها

و ناچيز است .شده در منطقه بسيار كم

بااي خور، زبانه ماسه:هاواژهكليد و مد، سواحل .ال آمده، تومبولو، جزر

 مقدمه
و تحليليهمنطق و تجزيه  مورد مطالعه تاكنون از لحاظ ژئومورفولوژي چندان مورد بررسي

و كارهاي ميداني زيادي و به مطالعات گسترده شايد كمتر كسي از مـردم. داردنياز قرار نگرفته
و تعـدا تنگ را مي كشور ما بندر يا خليج  د افـرادي كـه از شناسد يا با موقعيت آن آشنايي دارد،

.خليج تنگ شناخت مختصري داشته باشند، واقعاً بسيار كم است
و انـساني در منطقـ اصوالً پيچيدگي بسيار زياد فعاليـت  سـاحل، وظـايفيههـاي فيزيكـي

 تغييـرات خـطيه مطالعيهسازد، زيرا كه علم ژئومورفولوژي در زمين مديريت آن را مشكل مي
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و توسعه مجله70 و تابستان، جغرافيا  1385 بهار

و ساحل، رسوب و سـيالب، حفاظـت گذاري، فرسايش  تخريب سـاحل، تغييـر پـسكرانه، سـيل
و خورها، مديريت ساحل مرداب و بـسزايي دارد حـساسيت ويـژه ... ها و نقـش مـؤثر  اي داشـته

هـاي بـديهي اسـت كـه مـديريت سـاحل بـدون شـناخت عناصـر پديـده.)158: 1378كوك،(
و مشخـصات خلـيج از اين رو براي تحقق اين امر ابتد. ژئومورفولوژي آن ميسر نيست  ا موقعيت
و سپس به تنگ را مورد بررسي قرار مي هـاي ژئومورفولـوژيكي آن خـواهيم شرح پديـده دهيم

و بزرگ متعددي وجـود دارد در امتداد سواحل درياي عمان خليج.پرداخت مثـل(هاي كوچك
ولي خلـيج تنـگ اي هستند كه اكثراً به شكل نعل اسبي يا نيم دايره)و غيره چابهار، گواتر، پزم 

و  و پـست بـودن سـاحل و بندر تنگ قرار دارد، به علت پسروي آب دريا كه بين آبادي گورديم
و نعـل هايي كه به آن وارد شده است، بتدريج شـكل نـيم دايـره همچنين حجم زياد رسوب  اي

و در حال حاضر فقط قوسي از آن باقي مانـده اسـت)يا اُمِگا شكل(اسبي  خود را از دست داده
(Snead,1970 :502).

و خليجخليج تنگ موقعيت:1شكل  هاي نسبت به درياي عمان
) ايران 1:1000000اي لندست تصاوير ماهواره(پيرامون آن

در20واقع شده است، طولي در حدود پزم تنگ كه در غرب خليج خليج و عرضي  كيلومتر
از5/3حدود و عمق آن كمتر شكل كلي اين خليج تقريباً. متر مي باشد11 كيلومتر دارد

و گوشه شمال غربي آن خوري وجود دارد كه توسط يك زبانه ماسه اي از خليج بيضي است

���� ���	


خليج چابهار

درياي عمان
خليج تنگ

پزم
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71  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

در ...). اي رقومي منطقه تصاوير ماهوارهومراجعه شود به نقشه ژئومورفولوژي(جدا شده است
سواحل پيرامون خليج. ار داردغرب اين خليج تومبولويي كه به تومبولوي تنگ معروف است، قر

و ماسه و جهت غالب امواج داخل آن از شرق به غرب استتنگ اكثراً پست .اي هستند
و ورودي خور تنـگ سـنگي مـييهقسمت عمد باشـد كـه بـه بستر دريا در سواحل غربي

و همچنين تپـه صورت سطحي با ماسه  اي موجـود در هـاي ماسـه هاي ناشي از جريانات رسوبي
.اندل پوشيده شدهساح
و رسوبآفر هـا گذاري در سواحل اطراف خورتنگ منجر به خلق برخي از پديـده يند تخريب

شده است كه نقش امواج خروشان درياي ... هاي ساحلي اي، خور، تومبولو، ماسه مثل زبانه ماسه 
و نمايان تر است و مد از بقيه بيشتر و عمل جزر .عمان

و روش هامواد
منطقـه، تـصاوير رقـومي 1:50000هاي توپـوگرافي يق از مطالعات گذشته، نقشه اين تحق در

و تصاوير ماهواره و 1:100000شناسيهاي زمين ماهواره لندست، نقشه 1:1000000اي  منطقه
هـر(اي روش تحقيق نيز بر اساس مطالعـات كتابخانـه. شده است افزارهاي مربوطه استفاده نرم

و15و GIS، مطالعـات) بسيار كم اسـت چند كه منابع در مورد منطقه  سـال تجربـه مطالعـات
. بوده استپژوهشگر هاي ميداني پيمايش

 مورد مطالعهيشناسي منطقهزمين
و چينـهيهشناسي منطق هاي زمين ويژگي و ليتولـوژي - مورد مطالعه از لحـاظ تكتـونيكي

تـيه از تنگـ مكرانيشناسي تقريباً مشابه ساير مناطق ساحل  اسـت كـها خلـيج گـواتر هرمـز
و چشمگير نيست تفاوت يهمنطقـ.و وضعيت يكـساني دارنـد هاي محلي در آنها خيلي نمايان

مييمورد مطالعه و پـسروي دريـا بخشي از مكران ساحلي محسوب شود كه بـر اثـر پيـشروي
و تحوالت  شناسي اين منطقه حيـات خـود را تحوالت زمين. زيادي را متحمل شده است تغيير

آبم هـاي ديون فشار نيروهاي تكتونيكي، سابداكشن، عمل باالآمدگي ساحل، نوسـانات سـطح
.آزاد است

و رنـگ تقريبـاً در اين منطقه معموالً سنگ و مـارني بـا ضـخامت نـسبتاً زيـاد هـاي رسـي
از در زير قرار گرفته روشن خاكستري و سطح فوقاني آن ها توسط الية تيره رنگـي متـشكل اند
و گاستروپوداي كه بقاياي دوكفه هاي ساحلي سنگماسهوكنگلومرا  هاي دريـايي فراوانـي در ها

ا شود، آنها ديده مي   تـا2 فوقاني در اين منطقه بـينيه تيريضخامت اليه.ست پوشيده شده
و تقريباً هيچ متر برآورد مي 10 و مارني كه در زير قـرار بندي در سنگ گونه اليه شود هاي رسي

و ويژگيژئومورفولوژي آن ساحلي خور تنگ هاي
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و توسعه مجله72 و تابستان، جغرافيا  1385 بهار

شناسـي داراي سـواحل مورد مطالعه از لحاظ زمينيهاصوالً منطق.شودد، مشاهده نميانگرفته
 سـاحلي،يه، رسوبات نرم آبرفتـي پـشت سـواحل بـاال آمـده يـا جلگـ)دوران چهارم(باالآمده

و بلندي هاي مكران است كه شرايط زمين شركت(ساختي متفاوتي بر آنها حاكم است ارتفاعات
ه ميوسـن، بطور كلي اكثر رسـوبات ايـن منطقـه متعلـق بـه دور.)8: 1372سهامي شيالت ايران، 

و نيروهاي تكتونيكي همچنين دورانو پليوسن از دوران سوم  باعـث شكـستگي چهارم هستند
و ابر اثرات زيادي آنها شده يك حركت باالآمدگي نـسبي از سـمت.ندروي آنها بر جا گذاشته

و ديگري در جهت شمال غربي وجود .دارد دارد كه منشاء زمين ساخت شرق

 هاي ژئومورفولوژي پيرامون خورتنگ پديده
 هاي ژئومورفولوژي متعددي وجود دارد كه گرچه مشابه بعضيدر اطراف خور تنگ پديده

 خود شود ولي برخي از آنها در نوعاز آنها در ساير مناطق ساحلي درياي عمان هم مشاهده مي
كمبي و يا  قابل.شودو شبيه آنها در هيچ جاي ايران ديده نمي)...مثل تومبولو(نظيراندنظير

و تكتونيكي در پيدايش اين پديدهيندهاي زمينآذكر است كه نقش فر ها زياد است، شناسي
و پديدهكه پديدهبطوري يههايي نظير زباناي مثل سواحل باالآمده منشاء تكتونيكي دارد
تپاي، ماسهماسه فرايهاي ماسهههاي ساحلي،  گذاري در منطقهيندهاي رسوبآحاصل
ويههمچنين جلگ. باشندمي و خور نيز حيات خود را مديون عمل تخريب  ساحلي، تومبولو

وگذاريرسوب هاي ژئومورفولوژي اين منطقه ترين پديده مهم.هاي جاري هستندآب امواج دريا
: عبارتند از

و نحو آنيهخور  پيدايش
و خو و منحـصر بـه فـرد از لحـاظ شـكل ظـاهري يهشـيو رتنگ كه يكي از خورهاي نـادر

و در شرق آبادي به همين نام پيدايش در ايران مي ) بنـدر تنـگ(باشد، در سواحل درياي عمان
آن8تا6طول آن بين. قرار دارد و عرض تااز كيلومتر  كيلومتر در فصول مختلـف سـال2نيم

ت(در نوسان است ). منطقه بنام بير1:50000وپوگرافي نقشه
 كيلـومتر وجـود دارد كـه8تا6اي به طول تقريبي ماسهيه يك زبان خور در بخش جنوبي

، از اين رو محيط داخل خـور، آرام شودمانع رسيدن امواج دريا بطور مستقيم به داخل خور مي
ر و آرامش مذكور باعث گرديده كه حجـم گـذاري در داخـل سـوبو فاقد هر گونه تالطم است

معروف است،)Grow(كه اصطالحاً به گرو ورودي خوريهمدخل يا دهان. خور نسبتاً زياد باشد 
و دماغيهبين حاشي  اي قرار دارد، كه آب دريـا در هنگـام ماسهيه غربي زبانيه شرقي تومبولو

و در پهن مد از اين دهانه وارد خور مي  مييهشود و وسيعي گسترش آب، در هنگـام جـزر يابد
و به حالت اوليه برميموجود در خور به حداقل خود مي . گرددرسد
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73  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

 خورتنگ پيرامون ژئومورفولوژي هايپديده نقشه

از:2شكل  در حالت25/12/84 كه در تاريخ)Grow(تنگ ورودي خوريمدخل يا دهانه بخشي
و بلوچستان در حال اليروبي بود جز .ر توسط اداره كل شيالت استان سيستان

59� 47' 60� 3' 
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و ويژگيژئومورفولوژي ساحلي خور آن تنگ هاي
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و توسعه مجله74 و تابستان، جغرافيا  1385 بهار

و كانال و مدي در اين منطقه پناهگاهي مطمئن براي قايق گرچه وجود خور هـاي هاي جزر
و لنج  و از دسترس طوفان موتوري و امواج شديد دريا در امان هستند، هاي صيادي است ولي ها

و باالآمـدن آب دريـا گل مي در هنگام جزر وسايل مذكور به  و بايد منتظر رسيدن مـد نشينند
. بشوند تا قادر به حركت به سمت دريا باشند

و مدي خور تنگبخشي از ساحل پست ماسه:3شكل و كانال جزر مداي  در حالت

نـرژيار در هنگام مد خيلي بيشتر از جزر است، لذا در هنگام جـز درياآب جابجايي سرعت
و مقدار خيلي كمي رسوب را از طرف خشكي به دريا حمـل مـي  بنـابراين. كنـد آب كمتر بوده

و تـشكيل  بيشتر ذرات دانه ريز رسي ممكن است در هنگام مد به طـرف خـشكي حمـل شـده
.)323: 1367موسوي حرّمي،( رسوبات دانه ريزتر را بدهد

در،هاي بين يخچالي دوران چهارمدورهخورتنگ در آمده زماني كه سطح آب دريا بااليعني
و نقاط پست ساحل را به زير آب برده، به وجود آمده است .و در داخل خشكي پيشروي كرده

ولي در حال حاضر گذاري داخل خور در قديم بيشتر تحت تأثير جريانات سطحي بودهرسوب
ميامواج دريا عمل رسوب درگذاري را انجام يه ادوار گذشتدهند، زيرا رودخانه نيكشهر

و شاخزمين و شاخيهشناسي دو شاخه بوده  فرعي آن وارديه اصلي آن وارد خليج تنگ
ها بر اثر انسداد رسوبات عمل اسارت شده است ولي چون در شمال اين خليجخليج پزم مي

مييهاتفاق افتاد، شاخ و شاخشد اصلي كه وارد خليج تنگ  فرعي كه قبالًيه، خشك گرديد
مييهگرديد، به شاخوارد خليج پزم مي و امروزه هم وارد خليج پزم . شود اصلي تبديل گرديد
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75  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

تنگ درگذشته، باعث گرديد كه اين خليج نعل اسبي بتدريج حجم زياد رسوبات وارده به خليج
و به شكل امروزي درآيد .بر اثر انباشت رسوبات از شكل نيم دايره خارج شده

 اداوار مختلف ظاهراً قطعي است، چرا كه بـا توجـه بـه جريانـات غالـب تغيير جهت خور در
اي خوريه، دهان)غربيـشرقي(رسوبي  كـه ناگزير به سمت غرب متمايـل گرديـده، بـه گونـه

و راه ارتباطي از قسمت غربي خور به قسمت شـرقي تغييـر و لـذا ارتبـاط ارتباط صخره يافتـه
بر. با صخره قطع شده است روستاي تنگ  و اظهـارات صـيادان ليكن اساس مـشاهدات محلـي

هاي سازمان جغرافيايي در جنوب تنگ واقع بـوده خور تنگ كه در نقشهيهبومي منطقه، دهان 
و متقابالً سمت غرب دماغه باز شده اسـت  ايـن امـر بطـور كلـي بيـانگر.است، مسدود گرديده

گذاري در شـرق كه موجبات رسوب هاي اخير بوده غربي در سالـجريانات غالب رسوبي شرقي 
شـركت سـهامي( را فراهم نموده است)Erosion(و تخريب غرب تومبولو)Accretion( تومبولو

و خالي.)79-80: 1372شيالت ايران،  و مدي در پر ذكر اين نكته ضروري است كه تأثيرات جزر
و بسته شدن دهانه از اهميت خاصي برخوردار است .شدن خور

ع هاي خاصي نيز برخوردار است كه ذيالً بـه هاي عمومي، از ويژگي الوه بر ويژگي خور تنگ
وبرخي از مهم ترين ويژگي هاي  ميآن اختصاصي عمومي :شوداشاره

و هاي مهم اين خور اين است كه بطور مداوم در هر شبانه يكي از ويژگي-1 روز در هنگام جـزر
و يا از آب خارج مي و مرطوب استشمد به زير آب رفته .ود، بنابراين سطح آن دائماً خيس

كم وجود خور در هر منطقه، نشانه-2 و ارتفاع بـودن سـاحل در آن قـسمت اسـت، اي از پست
و آنها را به زير آب ببرد .زيرا آب در هنگام مد قادر است در آنها پيشروي كرده

تثني نمـوده، ايـن اسـت كـه ترين ويژگي اين خور كه آن را از ساير خورهاي ايران مس مهم-3
و انشعابي در آن مشاهده نميبرخالف ساير خورهاي مشابه تقريباً هيچ  و خـور گونه شاخه گردد

و پنجه  و بـه اي ديده نمي اصالً به صورت برگ انجيري و مدي است و فاقد مĤندرهاي جزر شود
و يكپارچه خودنمايي مي و معبر طوالني .كندصورت يك كانال وسيع

و ويژگي آنژئومورفولوژي ساحلي خور تنگ هاي
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و توسعه مجله76 و تابستان، جغرافيا  1385 بهار

و زبانه:4شكل )اي رقومي منطقهبا استفاده از تصاوير ماهواره(آنياي حاشيه ماسهيشكل خورتنگ

و به صورت سطوح يا پهنه گلي وسيع كـه غالبـاً از رس،-4 رسوبات داخل خور ريزدانه است
و نمك تشيكل شده سيلت، ماسه  و مقداري هم مواد آلي و لجن ، ديده اندهاي بسيار ريز، گل

و رسوبات درشت دانه در آنها ديده نميمي و همگني دارند و تقريباً بافت يكسان .شودشود
و خاكستري رنگ بـه آن داده وجود موادآلي در رسوبات داخل خور، تقريباً جلوه-5 اي سياه

.است
مي-6 و بـه علـت ورود به نظر رسد كه وسعت خور در گذشته بيشتر از وضعيت فعلـي بـوده

برس و خور .تدريج كاسته شده استه وبات زياد از وسعت خليج تنگ
و تراكم زياد مواد رسوبي در كـف-7 بـه در آن خورهـا، معمـوالً آب به خاطر ريز بافت بودن

و هنوز آب ناشي از مد قبلي تمام نشده كه بر اثر مد بعـدي مجـدداً زيـر كندي نفوذ مي  كند
.رودآب مي

و كـف عمق آب در بخشي از خور-8  به قدري كم است كه گاهي اوقات از داخـل آب بـستر
.شودآن به خوبي ديده مي

و ايـن در حـالي-9 و كند است تحرك آب در اكثر اوقات شبانه روز در داخل خور بسيار كم
.اي آرام نيستاست كه در كنار آن دريا با امواج خروشان خود لحظه

ن آبزي مثل ماهيان، عالوه بـر ايجـاد مـشكالت اين خور به علت مرگ بسياري از جانورا-10
و اشاع و محـيط مناسـبي بـراي ها، بوي تعفـن مـي برخي از بيمارييهزيست محيطي دهـد

و ديگر جانوران شده استزيست سگ .هاي ولگرد

خور تنگ زبانه ماسه اي

خليج تنگ

دهانه خور
 درياي عمان
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77  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

و در هنگام جزر از خور به دريا است-11 . در هنگام مد جهت حركت آب دريا به خور
و در زمـان بطور كلي آب دريا-12 در هنگام مد در داخل اين خـور بيـشتر رسـوب گـذاري

دهد، زيرا آب در هنگام برگشت به دريا، رسوباتي را كـه را انجام مي جزر بيشتر عمل تخريب 
و جابجا مي  و بخشي از آنها را همـراه بـا سـايش بـه دريـا خود بر جاي گذاشته تخريب كند

.نمايدحمل مي
آبهب-13 و جانوران به صـورت دليل مخلوط شدن دريا با خور، درجه شوري آن متغير بوده

و هر چـه داخـل خـور پـيش بـرويم از تعـداد جـانوران مخلوط در اين ناحيه ديده مي  شوند
.شود، زيرا شوري زياد آب خور براي جانوران دريايي مناسب نيستدريايي كاسته مي

د-14 و آب ورودي به داخل اين خور بر خالف برخي خورهاي يگر، بيشتر از آب دريـا اسـت
.هاي جاري رودخانه اي نقش بسيار ناچيزي در آن دارند آب
، ايـن) ...كالتمثل خور گواتر، خـور بـاهو(ي عمان خالف برخي خورهاي ساحل دريابر-15

.خور تقريباً فاقد پوشش نباتي است

اي ماسهي زبانه-
كه ماسهايدر جنوب خورتنگ زبانه و كمتـرين عـرض8تا6طول آن اي وجود دارد  كيلـومتر

و نوك زبانه ماسه در قسمت( متر 300آن آن)ايهاي مياني، غرب  1500و بيـشترين پهنـاي
و انتهايي زبانه ماسه در قسمت(متر آن)ايهاي شرق  شـود متر تخمين زده مـي6تا2و ارتفاع

). منطقه بنام بير1:50000نقشه توپوگرافي(
اي ساحلي پوشيده شده است كه ارتفاع هاي ماسهاي توسط تپه ماسهيهسطح فوقاني زبان

مي20تا10برخي از آنها به حدود  اي ماسهيه جنوبي زبانيهولي در حاشي رسد، متر
و الي در پاي زبانه و گل يهاين زبان.اي انباشته شده است ماسهيرسوباتي از قبيل ماسه

اماسه و تقريباً آن را از فرسايش امواج مصون اي مانع از رسيدن مستقيم مواج دريا به خور شده
جهت حركت امواج در خليج تنگ به ويژه در فصل زمستان از شرق به غرب. نگه داشته است

و با توجه به اين كه نوك زبانه مي ماسهياست، و نحوه اي به سمت غرب باشد، بنابراين شكل
مي ماسهيهگسترش زبان  مذكور، امواجي هستنديهكه عامل اصلي تشكيل زباندهد اي نشان

.باشندكه از شرق به غرب در حركت مي

و ويژگي آنژئومورفولوژي ساحلي خور تنگ هاي
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و توسعه مجله78 و تابستان، جغرافيا  1385 بهار

از:5شكل و ماسهگسترش غرببه شرقازهكاي ماسهيزبانهبخشي  هاي بادييافته
 اندهايي از روي آن را پوشانده قسمت

و مقـدار اسم آن پيدازطور كه اي همان ماسهيجنس زبانه و ماسه اسـت است، بيشتر شن
مي. رس آن خيلي زياد نيست  و قطـر اكثـر ذرات جور شدگي نسبتاً خوبي در آنها مشاهده شود

و به علت جابجايي دايم توسط امواج دريـا، از گـرد شـدگي خـوبي2آن كمتر از   ميليمتر است
از ماسهيهنوك اين زبان. برخوردارند  شرق به غرب است، تا كنون اي كه دائماً در حال گسترش

و باعث شده است كه دهانه خورتنگ چندين مرتبه جابجا شـود شـركت( بارها تغيير مكان داده
.)79-80: 1372سهامي شيالت ايران،
بـه عبـارت. اي است توان گفت كه خورتنگ حيات خود را مديون زبانه ماسه بطور كلي مي

ماديگر مي .شداي نبود، خور تشكيل نميسهتوان نتيجه گرفت كه اگر زبانه

و نحوه- آنيتومبولو  تشكيل
 بـه صـورت اي در مقابل خط ساحل واقع گرديده كه تدريجاً اي صخره در خليج تنگ جزيره

و ايجاد ارتباط با خط ساحل پديد و محيط مناسبي براي ترسيب مواد يك تومبولو رفتار نموده
و همچنين غربـي آورده كه در اين راستا جريانات رسوبي ـ غربي  شـرقي موازي ساحل شرقي

 منحصر بـه فـرديهاين عارض.موجبات ايجاد ارتباط جزيره با ساحل اصلي را فراهم كرده است
طي(كه تنها تومبولوي ايران است و همچنين مطالعـ15مشاهدات ميداني نگارنده در يه سال

و خليج فارس نوار ساحلي دريا، 1:50000هاي توپوگرافي تمام نقشه و)ي عمان در غرب خلـيج
و جهت آن تقريباً شمالي   تـا 800طـول آن بـين. جنوبي استـدر جنوب بندر تنگ قرار دارد

و بيشتر 1000 يهعرض آن كه از شـرق بـه غـرب گـسترش يافتـه بـا توجـه بـه نقـشين متر
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79  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

و كمترين عرض آن 1700 منطقه، 1:50000توپوگرافي ارتفاع. است متر برآورد شده 250 متر
اي ساحلي كه بر روي ماسه هايمتر است ولي ارتفاع تپه9تا2خود تومبولو از سطح دريا حدود 

مي16آن قرار دارند، به حدود  آن. رسد متر رسوبات ساحلي ريزدانه در پاي تومبولو دور تا دور
.اندرا احاطه كرده

ت:6شكل و خليج )اي رقومي منطقهبا استفاده از تصاوير ماهواره(نگ موقعيت تومبولو در درياي عمان

نخست آن كه زير آب رفتن ساحل. علت باريك شدن عرض تومبولو در دو چيز نهفته است
و جنوب شرقي، كنار   شرقي تومبولو را در فـصل زمـستانيههمراه با حمله امواج دريا از شرق

و فرسايش مي ام. دهدتراشيده واج در بخش غربـي تومبولـو بـرعكس دوم اين كه جهت غالب
ازيهحاشي  شرقي، در فصل تابستان از جنوب غرب به شمال شرق است كـه ايـن امـواج پـس

مييبرخورد به ساحل، آن را سا و باريك بنابراين در صـورتي.)يداني نگارندهمشاهدات( نماينديده
س  احل كه به داخـل دريـا كه اين اختالف جهت در امواج منطقه وجود نداشت، نه اين بخش از

و كم عرض مي  و نه در دو طرف آن رسـوب پيش رفته است، به اين صورت تخريب گـذاري شد
و بطور خالصه به هيچ وجه تومبولو به اين شـكل ها در اين حجم وسيع صورت مي ماسه گرفت

مي.آمدبه وجود نمي  هـاي توان گفت كه تومبولـو حاصـل حركـات تكتـونيكي، پديـده در واقع
و اعمـال هيـدروديناميكي آب دريـا در طـي دور شناسي، نوسانات سطح آب مينز يههـاي آزاد

.باشدكواترنر مي

ي عماندريا

خليج تنگ
 تومبولو

و ويژگي آنژئومورفولوژي ساحلي خور تنگ هاي
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و توسعه مجله80 و تابستان، جغرافيا  1385 بهار

 تنـگ باشـديه منطقيهرسد كه تومبولوي مذكور خود بخشي از سواحل باالآمدبه نظر مي
و رسـوب و در زيـر آنهـا كه به داخل دريا پيشروي داشـته هـاي سـاحلي روي آن را پوشـانده

و شمال غربي مدفو ن شده است، زيرا كه قسمتي از اين سواحل باالآمده در شمال شرقي، غرب
و قابل مشاهده است  تنـگ از لحـاظ ليتولـوژي كـامالً تومبولوي.تومبولو در حال حاضر نمايان

و يـك اليـ ها در زير قـرار گرفتـه است، يعني مارن سواحل باالآمده منطقه شبيه  نـازكيهانـد
.سنگ روي آنها را پوشانده استماسهكُنگلومرا يا

 باعث تخريب هر نوع نـاهمواريكهتومبولوي تنگ به احتمال زياد در گذشته زير آب رفته
ساحلي ممكن بر روي آن شده است، اما همزمان با پسروي آب دريا، يك تومبولو از رأس تنـگ

ب .تدريج به وجود آمده استه تا جلگه ساحلي به صورت يك پل زميني
و تپـهم اي از پيچيـدگي هـاي ماسـه ورفولوژي ساحل با كنش متقابل تومبولـو، خـور تنـگ

و زيادي برخوردار است، چرا كه از يك سو جريانات ساحلي در پشت تومبولو ترسيب مي  كننـد
و بازماندن دهانه( خور نيز براي حفظ تعادليهاز سوي ديگر دهان  و حفظ ارتباط) ادامه حيات

ميبا دريا ناگزير .باشدبه تغيير جهت

 (Raised Beaches or Uplifted Beaches) آمده سواحل باال-
 درياي عمـان از جاسـك تـايهسواحل باالآمده بندر تنگ كه خود جزئي از سواحل باالآمد

و فرورانش پوست بندر كراچي پاكستان را تشكيل مي  اقيانوسـييهدهد، بر اثر عمل سابداكشن
. (Hosseini-Barzai &Talbot, 2003: 903-910) انـد اي بـه وجـود آمـدهرهقايهبه زير پوست

به3تا1ميزان باالآمدگي آنها  و زمان پيدايش آنها  هزار سال قبـل30تا20 ميليمتر در سال
 بـه آمده اين منطقه شـباهت زيـادي سواحل باال (Little,1970:238-242)شودتخمين زده مي

جيهآمد سواحل باال و خليج بندر و ارتفاع آنها در كنار ساحل حدوداً يك متر اسك گواتر دارند
شـود، بطـوري كـه ارتفـاع است ولي هر چه از ساحل دور مي شويم بر ارتفاع آنهـا افـزوده مـي 

از متر متغي25تا10 كيلومتري ساحل بين6تا5متوسط آنها تا شعاع  و در نواحي دور ر است
شمال شرقي بنـدر( متر86و65به)هاقله(ايا به صورت نقطههساحل ارتفاع بعضي از قسمت

). منطقه بنام بير 1:50000نقشه توپوگرافي(رسدمي) شمال بندرتنگ( متر86و83و) تنگ
و نسبتاً عمود، بر جلگ  سـاحلي صـافيهاين سواحل پس از دور شدن از دريا با يك پرتگاه تند

و. منطقه مسلط هستنديهو كم عارض سواحل باالآمده منطقه بيشتر از سـمت غـرب، جنـوب
و دائماً در حال فرسايش مي  و وجـود جنوب غربي در معرض امواج شديد دريا قرار دارند باشند

 غرب بندر تنگ كه ارتفـاعي در حـدود يـك متـريهحفرات انحاللي فراوان در سواحل باالآمد 
و مد با اموا و بطور مداوم بر اثر جزر . آب دريا تماس دارند، خود دليل اين مدعا اسـتوجدارند

و به ويژه جنوب شرق در معـرض خطـر فرسـايشيهاما سواحل باالآمد  منطقه از سمت شرق
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81  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

 كيلومتر بزرگتـرين مـانع طبيعـي8تا6اي به طول ماسهيهزيرا كه اوالً وجود زبان. قرار ندارند
ثانيـاً خـور. اين قسمت از منطقـه اسـت براي رسيدن امواج شديد دريا به سواحل باالآمده در

و طوالني تنگ كه آن هم تقريباً بين   كيلومتر طول دارد، مانعي ديگر در راه8تا6نسبتاً وسيع
مييهرسيدن امواج دريا به سواحل باالآمد .باشد اين قسمت از منطقه

و جنـوب منطقـه از سـمت شـرقيهبنابراين با توجه به وضعيت موصوف، سواحل باالآمـد
و فرسايش شديدي در آن مـشاهده نمـي گي عمـل باالآمـد شـود شرق مورد تهديد قرار ندارند

اي، باعث گرديده است كه عالوه بر پيدايش سواحل صـخره سواحل در طي هزاران سال گذشته 
درو همچنين خليج و نواحي ديگر امتداد سواحل مكـران، تغييـر هاي نعل اسبي در اين منطقه

و انكس  و اشكال ناهمواري جهت هاي متفاوتي را كـه بـا گذشـته اري در امواج دريا به وجود آيد
.تفاوت فراوان دارند، ايجاد نمايند

و اين قسمت نيز مشابه ساير قسمتيهسواحل باالآمد هـاي سـواحل دريـاي عمـان اسـت
و بخش فوقاني نسبتاً كم ضخامت آنهـا  و كنگلـو) متـر7 تـا2(قسمت تحتاني آن ها مارن مرا

و در هر جا كه كنگلومرا تخريب شده، مارنماسه بدسنگ است .اند تبديل شده1لند ها به

 ساحلييجلگه-
و تفـاوت ساحلي در اين منطقه مشابه ساير قسمتيهجلگ هـاي هاي دريـاي عمـان اسـت

تـا10 ساحلي اين منطقه كه عرضي حدوديهجلگ. شودمكاني معنا داري در آنها مشاهده نمي 
و در واقع يك جلگ 20 و ساحل دريا قرار دارد ويه كيلومتر دارد، بين ارتفاعات مكران  آبرفتـي

و مسطح است كه موجوديت خود را بيشتر مديون سيالب و حركات آب دريا در حال حاضـر  ها
. استدوران چهارم طول

ر هاي ريزدانـه آبرفتي مذكور كه از انباشت آبرفتيهجلگ بـه وجـود ...س،اي نظيـر مـارن،
و روشن دارد  و همچنين نبكاهاي كوچـك در سـطح آن هاي ماسهو تپه آمده، سطحي صاف اي

.قابل مشاهده است
و جهت و به موازات ساحل دريـاي عمـان ساختمان  گيري ارتفاعات مكران از شرق به غرب

در سـاحليدهنـده جلگـهو همچنين فشار نيروهاي تكتونيكي از مهمتـرين عوامـل تـشكيل ي
و منطقه محسوب مي شوند، زيرا كه شيب كلي منطقه از ارتفاعات مكران به ساحل دريـا اسـت

 سـاحلييهاي جاري بخش زيادي از رسوبات ناشي از عمـل فرسايـشي خـود را در جلگـه آب
و بقيه را به دريا حمل مي رسوب مي توان عـواملي از قبيـل بطور كلي مي بنابراين. نماينددهند
و جنس رسوبات، تغييـرات گيري ارتفاعات، جهتتكتونيك،  و شيب طبقات، مقاومت ساختمان

 
1- Bad land 
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و توسعه مجله82 و تابستان، جغرافيا  1385 بهار

و بين يخچالي، اقليمي مرطوبتر از اقليم فعلـي در سطح آب درياي عمان در دوره هاي يخچالي
. ساحلي مؤثر دانستيهرا در پيدايش جلگ... ادوارگذشته، مقدار آب رودهاي منطقه

و  مـورد مطالعـه مـؤثر بـودهيه ساحلي منطقيه تحول جلگيكي از عواملي كه در پيدايش
مي است، نوسان  كـه اين عامل باعث شده اسـت. باشدسطح آب درياي عمان در پله استيوسن

دشيهجلگ يا هاي داخلي به زيان كوهستانت ساحلي نيز همانند الزم بـه.بدهاي مجاور توسعه
، بـيش از هاي آزاد در طول دوره كواتر سطح آب ذكر است كه   متـر در جهـت عمـودي 100نر

ا و شواهد مطالعات ميـداني نـشان داده اسـت كـهو،)97: 1378كلتات،(ست نوسان داشته آثار
 متـر4تا2بين) سال پيش 6000حدود(هاي آزاد در اين منطقه در اواسط هولوسن سطح آب 

و به تدريج از  است كه اين امر نيـز در سال پيش فروكش كرده 4000باالتر از تراز كنوني بوده
بييهگيري جلگشكل .تأثير نبوده است ساحلي منطقه

ويهعامل ديگري كه در تشكيل جلگ  ساحلي اين منطقه دخيل بوده است، عامل فرسايش
هاي موجود در سـطح جلگـه جنس زمين است كه عالوه بر تخريب ارتفاعات باعث شده كه تپه

و موجبـات همـوارو فعاليت آب تدريج بر اثر هوازدگي فيزيكيهب هاي جـاري فرسـايش يافتـه
و تبديل تپه  مي. ساحلي فراهم آورديهها را به جلگ شدن شـود كـه خـط اين امر نه تنها باعث

و ارتفاعـاتي كـه در نشيني كند، بلكه تپـه ساحلي عقبيهاندك اندك به نفع جلگ1كنيك هـا
و كنار جلگه ساحلي قرار دارند بر اثر  كمگوشه مييهكم به جلگفرسايش .شوند ساحلي تبديل

و يا غيرمستقيم در تـشكيل جلگـ يكي ديگر از عواملي كه به نظر مي يهرسد بطور مستقيم
هاي دريايي هستند كه از تخليه سـريع باشد، سواحل باالآمده يا پادگانه ساحلي منطقه مؤثر مي

و باعث جاري شدن  و يـا آب رودها به دريا جلوگيري نموده آب رودها در سـطح جلگـه شـوند
و در نتيجه حجم زيادي رسوب در سـطح  مسافت بيشتري را جهت رسيدن به دريا طي نمايند

آب. ساحلي انباشته شده اسـتيهجلگ آمـده هـاي جـاري كـه از سـواحل بـاال گذشـته از آن
و به سهم خود بخشي از رسـو گيرند، به سمت جلگه ساحلي حركت مي سرچشمه مي  بات كنند

و تا حدي در توسعخود را در سطح جلگه بر جاي مي . ساحلي مؤثر هستنديه جلگيهگذارند

ايهاي ماسه تپه-
و بعضاً بـه دماي منطقه و بـاران درجـه سـانتيگراد مـي48ي مورد مطالعه باال است رسـد

رودا باال مي در فصل تابستان كه دم بنابراين. باشدميليمتر در سال مي 100متوسط آن كمتر از 
و بادهاي موسميو بارندگي كاهش پيدا مي   بـا شـدت زيـاد منطقه بـا بـاران نـاچيز خـود كند

و ساحل دريا، منبع خوبي را براي تأمين رسوب وزندمي هاي بـادي، معموالً بستر خشك رودها
و به تدريج كه از دريا فاصله مي فراهم مي  و كنند  كـاهش گيريم، به علـت ماليـم شـدن بادهـا

1- Knick 
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83  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

ميتغذيه ماسه، از تراكم آن و ها كاسته و گاهي اوقات بـدون آن كـه برجـستگي مـشخص شود
و بـا وزش هاي پراكنده در سطح زمين گسترده شـده خاصي را ايجاد كنند، به صورت ماسه  انـد
شوند، ولي اگر ماسه هاي روان بـه مـانعي برخـورد كننـد، باد از جايي به جاي ديگر منتقل مي 

دريهاي ساحلي منطقـ هاي ماسه تپه.دهندرا تشكيل مي ... نبكابرخان،   مـورد مطالعـه بيـشتر
و همچنين شمال و بيشتر بر اثـر طوفـان شرق، جنوب شرقي هـاي غربي خور تنگ تمركز دارند

هـا اين تپه.اندشمال شرقي است به وجود آمدهـ غربي شديد دريايي كه جهت غالب آنها جنوب 
ا  مي10ز آنها به بيش از كه ارتفاع برخي و داراي پوسـت متر نيز يهرسد، منشاء دريـايي دارنـد
و هر چه از دريا دور مي خرده شده صدف هـا كاسـته شوند از درصد صـدف هاي دريايي هستند

و قوي، انـدكي اي ساحلي علي هاي ماسه تپه. شودمي رغم داشتن رطوبت، توسط بادهاي شديد
و هر چه از جابجا مي  گيرند، سرعت جابجايي آنها به خاطر كاهش رطوبت، دريا فاصله مي شوند

هاي ريز با جور شدگي نـسبتاً خـوبي تـشكيل اي معموالً از ماسه هاي ماسه تپه.يابدافزايش مي 
و مقدار سيلت در اين شده هـاي باشد ولي پوسته صدف رسوبات بيشتر از رسوبات ساحلي مي اند

س  غربـي خـور تنـگ اي ساحلي در شمال هاي ماسه تپه.احلي است دريايي آنها كمتر از رسوبات
و تقريبا4ًحدود  در. اند كيلومتر در داخل خشكي توسعه پيدا كرده7 كيلومتر در امتداد ساحل

و كيلومتر به موازات ساحل گسترده شده9تا6ها در جنوب شرقي خور صورتي كه اين تپه اند
تايهتوسع اي كـم ارتفـاع بخـش هـاي ماسـه تپه. كيلومتر است5/1 آنها به داخل خشكي نيم

و سواحل باال ماسهيهاعظم سطح زبان و همچنين تومبولو .اند منطقه را نيز پوشاندهيآمده اي

 انداي انباشته شده ماسهي كه بر روي بخش مياني زبانهايهاي ماسهتپه:7شكل

و ويژگي آنژئومورفولوژي ساحلي خور تنگ هاي
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و توسعه مجله84 و تابستان، جغرافيا  1385 بهار

و بـا اي به عنوا هاي ماسه وجود تپه ن منبع تغذيـه جريانـات سـاحلي در خـور تأمـل اسـت
 رسـوباتيهرغم تخليتوان چنين استنباط نمود كه خور تنگ علي هاي هوايي مي بررسي عكس

اي در اثـر عملكـرد بادهـاي هاي ماسـه گذاري شديد تپهاي در جريانات جزر، تحت رسوب ماسه
امهاي ماسهبطور كلي كشيدگي تپه. محلي است  كننـده تداد خط ساحل به عنوان تغذيـه اي در

و مهار حركت تپه  و خور تنگ قابل توجيه است و حفـظ حـريم هاي ماسـه جريانات ساحلي اي
.باشدفعلي آنها ضرورتي انكارناپذير مي

و رسوب ماسه-  گذاري در سواحل منطقه هاي ساحلي
و رسوب عمل رسوب و درشت گذاري در امتداد سواحل منطقه نسبتاً زياد است توسط ات ريز

و امواج شرقي  و همچنين جنوب غربيـجريانات ميترغربي در. شوندسيب  وجود اين رسوبات
و به ويژه سواحل صخره شود كه تا حدي از تخريب اين گونه سواحل اي موجب مي پاي سواحل

و عمـود بـر. جلوگيري شود   سـاحل اصوالً تغييرات خط ساحل تابعي از جريانات رسوبي موازي
وآاست كه فر و جـزر و مورفولوژيكي اين پديده در نواحي ساحلي توسط بـاد يند هيدرولوژيكي

.گرددمد كنترل مي
و ابعاد دانهيمعموالً در شرق تومبولو هاي رسوبي ساليانه حداكثر بالغ تنگ بسته به اندازه

كه بطور خالص بالغ تواند در جهات مختلف حمل شود هزار متر مكعب مواد رسوبي مي 500بر 
شـركت سـهامي( تنـگ جـذب خواهـد شـدي هزار متر مكعب اين مواد به طرف دماغه 220بر 

جنـوب- اين مواد رسوبي تقريباً شـمال شـرقي جهت خالص حركت(،)82: 1372شيالت ايران، 
).غربي است

بريدر غرب تومبولو  هزار متـر مكعـب 600 تنگ توان حمل رسوب در جهات مختلف بالغ
بريم  تنـگ جـذبي هزار متر مكعب رسوب به طـرف تومبولـو90باشد كه به طور خالص بالغ

جهت خـالص حركـت ايـن مـواد رسـوبي(،)82: 1372شركت سهامي شيالت ايران،( خواهد شد
مي).ـ جنوب شرقي تقريباً شمال غربي  شود كه تـوان حمـل رسـوب در شـرق بنابراين مشاهده

مي تنگ به مراتب بيشتريتومبولو و همين مسأله هماناز غرب دماغه اشاره شـد كه گونه باشد
.تنگ شده است ورودي خوريهباعث تغيير محل دهان

هاي دريايي متعددي هستند كه انـدازه داراي ريپل مارك خور تنگ رسوبات ساحلي اطراف
و قطر ذرات ماسه دارد و سرعت امواج دريا .آنها بستگي به شدت
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85  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

و اثرات- آن امواج  ها فرسايش
يندهاي وابسته به هـم نتيجـهآهاي ساحلي تقريباً از اختالط سه دسته از فر فرسايش سنگ

فر. شودمي و فرسايش بيولوژيكي اسـتآاين سه دسته  يند شامل عمل مكانيكي موج، هوازدگي
فرسايش مكانيكي امواج بطور مشخص اثر فعالي در خط ساحل دارد، زيرا.)378: 1379چورلي،(
و هجوم امواج استس عمل مؤثر فرسايش دريايي بر ساحل بيشتر از نزديك. احل محل برخورد

و تا  اصوالً امواج دريـا بيـشتر بـر اثـر وزش بـاد بـه. متر باالتر از آن است3/0سطح مد دريايي
و با قدرت تخريبي بيـشتري وجود مي  آيند، به نحوي كه هر چه باد شديدتر باشد، امواج بزرگتر

شدتوليد . خواهد
و جنوب غرب منطقه مورد مطالعـه بـه علـت)به ويژه رأس تومبولو(امواج در جنوب ، غرب

و عميق بـودن سـاحل، شـديد بـودن بـاد هاي درياي عمان، صخره ارتباط با آب از قـدرت ... اي
و درج  بنـابراين. تحرك امواج در اين قـسمت زيـاد اسـتيهتخريبي نسبتاً بااليي برخوردارند

كم صخره سواحل و و در هـر اي ارتفاع اين منطقه كه دائماً تحت تأثير امـواج دريـا قـرار دارنـد
و مرطـوب روز چندين مرتبه زير آب مي شبانه و با پاشيده شدن آب توسـط مـوج، خـيس روند

هـاي گردنـد، چـون كـاني شوند، بر اثر اعمال مكانيكي اين پديده، اندك اندك متالشي مـي مي
و كاهش مي هايموجود در سنگ  و تبخير، حجم شان افزايش يابد ساحلي بر اثر جذب رطوبت

و بيـرون آمـدن، تغييـر مـيو همچنين دماي سنگ  و در هاي ساحلي بر اثر زير آب رفتن كنـد
و متالشـي مـي نتيجه سطح سنگ   يكـي از داليـل اصـلي تـشكيل.شـود ها به مرور زمان خرد

مي.ل است حفرات انحاللي بر روي اين سواحل همين عام توان گفت در اين قـسمت بطور كلي
.يند تخريب بر ترسيب غلبه داردآاز ساحل، فر

و جنوب خور تنگ با غـرب آن متفـاوت اسـت، زيـرا كـه وضعيت فرسايشي امواج در شرق
و ماسه  و امواجي كه بـه مـوازات سـاحل از شـرق بـه سواحل اين قسمت بيشتر پست اي است

ا غرب حركت مي  بنـابراين فراينـد ترسـيب بـر.ز قدرت تخريبي كمتري برخوردارند كنند، غالباً
و برتري دارد .تخريب در آنها تفوق

و مونسون معموالً طوفان ها در فـصل تابـستان داراي حـداكثر فركـانس وقـوع هاي استوايي
و شديدترين بادها را در منطقه ايجاد مـي  و امـواج توليـد شـد هستند  ناشـي از ايـنيهكننـد

در.ا بيشترين اثرات تخريبي را در منطقه بر جاي گذاشـته اسـتهطوفان اصـوالً جريانـات آب
و  درياي عمان تابع نظم خاصي نيست ولي عمدتاً در طي فصل تابستان جريانات از سمت غرب

و در فصل زمستان در جهـت معكـوس از آن خـارج مـي شمال غرب وارد دريا مي  . شـوند شوند
. گيري، در هفت درصـد مـوارد بـيش از يـك گـره بـوده اسـت ازهسرعت آنها در ششصد بار اند

و مقدار و مدي در سمت شرق درياي عمان كمتر از سمت غربي آن است سرعت جريانات جزر

و ويژگي آنژئومورفولوژي ساحلي خور تنگ هاي
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مي75/1 الي1آن بين و شمال. باشد گره و بـه اين جريانات به صورت مد در جهت غربي غربي
.)33-34: 1372مي شيالت ايران،شركت سها( كنندصورت جزر در جهت مخالف حركت مي

 گيري نتيجه
و عوارض متعددي در آن مشاهدهيهژئومورفولوژي منطق  مورد مطالعه تاحدي متنوع است

و مشابهي بـراي مي در شود كه برخي از آنها مثل تومبولو در ايران منحصر به فرد هستند آنهـا
.كشور وجود ندارد

در20 شده است، طولي در حدود واقع پزم تنگ كه در غرب خليج خليج و عرضي  كيلومتر
از5/3حدود و عمق آن كمتر مي11 كيلومتر دارد شـكل كلـي ايـن خلـيج تقريبـاً. باشـد متر

و گوشه شمال  اي از خلـيج غربي آن خوري وجود دارد كه توسط يـك زبانـه ماسـه بيضي است
.جدا شده است

ط يك زبانه ماسه خور تنگ در بخش جنوبي  كيلـومتر وجـود دارد8 تـا6ول تقريبي اي به
شود، از اين رو محيط داخـل خـور،ميآنكه مانع رسيدن امواج دريا به طور مستقيم به داخل

و آرامش مذكور باعـث گرديـده كـه حجـم رسـوب  و فاقد هر گونه تالطم است گـذاري در آرام
.داخل خور نسبتاً زياد باشد

س و پست بودن و همچنين حجم زياد رسوبا به علت پسروي آب دريا خليجبهه واردتاحل
و در حال حاضر فقط قوسـي، بتدريج شكل نيم دايره تنگ و نعل اسبي خود را از دست داده اي

.از آن باقي مانده است
و همچنـين هاي ماسه تپه اي ساحلي منطقه مورد مطالعه بيـشتر در شـرق، جنـوب شـرقي

و بيشت  هاي شديد دريـايي كـه جهـت غالـبر بر اثر طوفان شمال غربي خور تنگ تمركز دارند
ها كه ارتفاع برخـي از آنهـا بـه اين تپه. اندشمال شرقي است به وجود آمدهـ غربي آنها جنوب 

مي10بيش از  و داراي پوسـت متر نيز هـاي خـرده شـده صـدفيهرسد، منشاء دريايي دارنـد
مي دريايي و هر چه از دريا دور ميصدفشوند از درصد هستند . شودها كاسته

يهكننـد اي در امتـداد خـط سـاحل بـه عنـوان تغذيـه هاي ماسـه بطور كلي كشيدگي تپه
و مهار حركت تپه و خور تنگ قابل توجيه است و حفـظ حـريم هاي ماسـه جريانات ساحلي اي

.باشدفعلي آنها ضرورتي انكارناپذير مي
و جـنس ساخت تكتونيك، توان عواملي از قبيل بطور كلي مي و شيب طبقـات، مقاومـت مان

و بـين يخچـالي، اقليمـي  رسوبات، تغييرات سـطح آب دريـاي عمـان در دوره هـاي يخچـالي
را در پيـدايش جلگـه ... مرطوبتر از اقليم فعلـي در ادوار گذشـته، مقـدار آب رودهـاي منطقـه 

. ساحلي مؤثر دانست
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87  ... هاي سنجشي تطبيقي كاربرد روشطالعهم

 مستثني نموده، اين است كه بـر مهمترين ويژگي اين خور كه آن را از ساير خورهاي ايران
و انشعابي در آن مشاهده نمي تقريباً هيچ،خالف ساير خورهاي مشابه و خـور گونه شاخه گـردد

و پنجه  و بـه اي ديده نمي اصالً به صورت برگ انجيري و مدي است و فاقد مĤندرهاي جزر شود
و يكپارچه خودنمايي مي  و معبر طوالني آب ورودي به داخل ايـن.كندصورت يك كانال وسيع
و آب  اي نقـش هاي جـاري رودخانـه خور برخالف برخي خورهاي ديگر، بيشتر از آب دريا است

مي.بسيار ناچيزي در آن دارند  رسد كه وسعت خور در گذشته بيشتر از وضـعيت فعلـي به نظر
ب و خور و به علت ورود رسوبات زياد از وسعت خليج تنگ اسهبوده .تتدريج كاسته شده

و مطالعات ژئومورفولوژي ساحلي در سواحل درياي عمان تاكنون خيلي مورد توجـه نبـوده
ت  ايجاد هرگونه تأسيسات زيـر بنـايي مثـل راه، وجه خاصي به آن صورت گيرد، زيرا جا دارد كه

.نياز اساسي به اين مطالعات دارد... بندر، اسكله، توسعه شيالت

و ويژگي آنژئومورفولوژي ساحلي خور تنگ هاي
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