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  سازي دوبعدي پتانسیل انتقال رسوب بندر صادراتی ماهشهرمدل
  

  5 عبدا... حنفی 4، وحید زارعی3، سهام الدین چراغی*2، مهدي بهداروندي عسکر1امیر زارع پور

 هاي دریایی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه1
 ، ایرانهاي دریایی دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرادیار گروه سازهاست2

 کارشناس ارشد فیزیک دریا، سازمان بنادر و کشتیرانی3
 ، ایرانعضو هیئت علمی گروه الکترونیک و مخابرات دریایی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر4

 ، آبادان، ایرانو مدیریت بحران، پاالیشگاه آبادان HSEارشد کارشناس 5
 22/9/96پذیرش:          28/10/95دریافت: 

 
  چکیده

هــاي ایســتگاه بنــدر امــام و نتایج آن با داده اجرا مدي و رجریان جز مدل MIKE21افزار نرم این تحقیق بادر
تغییــرات موروفودینامیــک منــاطق  رزیابی شد.ا ماهشهر انتقال رسوب در کانال خور سپس و واسنجی خمینی

انــدکی را در ر هــا تغییــرات بســیانتایج مــدلو  باشندمی و بیشتر یک دهه طیخورها یک تغییرات آرام و در 
تغییــرات  ArcGISافــزار اي در نــرمهاي هیــدروگرافی دورهر اساس دادهب. دهندتغییرات الیه بستر نمایش می

میزان تغییرات ضخامت الیه بستر در بخــش میــانی بــه دلیــل تغییــر در الگــوي  ید.ارزیابی گرد نیز تراز بستر
نرخ نشست رخ غلظت رسوبات معلق باالست. نکل کانال باشد. در میبیشتر  جزر و مدسرعت جریان در زمان 

  باشد. مترمکعب در سال می 13500متوسط حدود  طوربهرسوب 
 

 MIKE21، قال رسوبانت: خورموسی، بندر ماهشهر، کلیدي کلمات
  

  مقدمه
ي ســاحلی، ریخــت شناســی ســواحل، هامطالعه هیدرودینامیکی مناطق ساحلی اولین قدم در طراحــی ســازه

باشد. بخــش مهمــی از ي مرتبط با ساحل میهاانتقال رسوب، فرسایش، انتشار و پخش آلودگی و دیگر پدیده
گــردد و هــا مــیبررسی علل ایجاد و الگوي آن هاي ساحلی ورودینامیک معطوف به مطالعه جریانمطالعه هید
سواحل تحت تاثیر  .]4[تر این مبحث به مطالعه رسوب و الگوي تغییرات خط ساحلی معطوف استبخش مهم

گــذاري در ســواحل عوامل مختلفی مانند موج، جریان و باد قرار دارند. این عوامل موجــب فرســایش و رســوب
باشــد و اي میندهاي انتقال رسوب در مناطق ساحلی، انتقال رسوب کرانهیآترین و مؤثرترین فرشوند. مهممی
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گذاري در اطــراف بنــدر و بررسی کیفی و کمی ایــن پدیــده ســبب درك بهتــري از رژیــم فرســایش و رســوب
  .]3[گرددهاي ساحلی میسازه

ثر از امــواج أر متــد، مکــانیزم متفــاوت اســت و دیگــشکننج قبل از ورود به داخل شاخابه میدر خورها که اموا
به علت پیچیــدگی باشد. ي میجزر و مدباشد. در عوض عامل اصلی انتقال رسوب در این نواحی جریانات نمی

ن نرخ انتقال رســوب ي در این نواحی بیشتر است و به تبع آجزر و مدهاي خور سرعت جریانات خاص محیط
ثر در ؤترین پارامترهاي هیدرودینامیکی ماصلی هاي دریایی یکی ازیابد. سرعت و جهت جریاننیز افزایش می

 .]6[باشندانتقال رسوب می
اثــر  ي کــهطوربــهباشد گذاري یکی از مشکالت اساسی میوبعمق ناشی از رس شدن هاي ناوبري کمدر کانال

ذاري و فرســایش در گــاز شکست امواج، از علل اصلی رســوبهاي ناشی ي و جریانجزر و مدهاي م جریانوأت
نــاوبري قــرار بگیرنــد، باعــث  هــايزر و مدي چنانچه در امتــداد کانــالهاي ججریان هاست. معموالًن کانالای

گــذاري و یــا رود کــه در مســیر کانــال، رســوبشوند و انتظــار مــیها میهاي رسوبی در طول این کانالجریان
گــذاري و ي که رســوبطوربهد. دهز این را نشان میفرسایش یکنواخت داشته باشیم. اما واقعیت چیزي غیر ا

بــه  گیــرد کــه اصــطالحاًهاي رسوبی زوجی صورت مــیها و تپهفرسایش در طول کانال به صورت ایجاد گودال
  .]1[ گوییمیم "1موجک رسوبی"هانآ

دراتی ماهشهر کــه نــوعی خــور نیــز صا در محدوده بندر رسوبانتقال الگوي در این تحقیق، به منظور بررسی 
   استفاده شده است. MIKE21افزارياز مدول جریان و رسوب از مجموعه نرم باشد،می
  

  :هامواد و روش
پتانسیل انتقال رسوبات ابتدا الزم است که مدل جریان اجرا شود و سپس بر اساس جریانــات  سازيمدلبراي 

بــراي  مــدل ریاضــی مــورد اســتفاده گــردد.ان انتقــال رســوب منطقــه اســتخراج و با کمک مدل رســوب میــز
باشــد با ساختار شبکه نــامنظم مثلثــی می، MIKE21-HD-FM افزارنرمي جزر و مدجریانات  سازيشبیه

 را نیز در محاسبات اعمــال نمایــد که قادر است اثر نیروي کوریولیس، نیروي باد، اصطکاك بستر و ویسکوزیته
قــال رســوبات ریزدانــه و جهت دستیابی بــه نــرخ انتکه ، ابزاري است MIKE 21مدل ریاضی  MTمدول و 

مــورد اســتفاده قــرار  دارد قــرار هــااي کــه تحــت تــأثیر جریانتغییرات تراز بستر وابسته بــه آن، در محــدوده
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق کانال بندر صادراتی ماهشهر در شــرق خــور موســی واقــع در . ]5[گیردمی

 26,68 و درجه 30بین عرض جغرافیاي دراتی ماهشهربندر صاباشد. ال غربی خلیج فارس میمنتهی الیه شم
تــا  دقیقه شرقی 9,78و  درجه 49 طول بین دقیقه عرض شمالی و 28,02 درجه و 30تا عرض دقیقه شمالی

کانــال مجیدیــه بــه  تا انتهــاي ها ودر محدوده اسکله النهار گرینویجدقیقه شرقی از نصف 11,45درجه و  49
مطــابق  یدروگرافیه یمپور و تتوسط زارع یدروگرافیه یاتعمل .قرار دارد ت)(اسکله شیالسمت خور سمایلی 

 ،Odomمــدل  یکیالکترواکوســت یابدستگاه عمق یک، DGPS یکشامل  یکاف یزاتبا کمک تجه 1شکل 

                                                   
1 Ripple 
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و بنــدر امــام  یخــور موســ ینــواح یرانجام شــد. در ســا 2000/1 یاسبا مق ،SVP14صوت نگار در آب مدل 
  استفاده شده است. يمختلف سازمان نقشه بردار يهااز نقشه ینیخم
  

 
  همکاران و پور زارع ،94درسال  شده انجام هیدروگرافی .1شکل

 

 
  افزارنرمی متري در تو ساخت ب بنديمشنحوه  .2شکل 

 

موجــود در  هايیســتگاها يهــاداده یو بندر ماهشهر به بررس یدر منطقه خور موس يسازمدل یازبا توجه به ن
 یبارموســ يدر مدخل ورود یانراهنما یستگاهدرا يجزر و مد تراز يهاراستا داده ینپرداخته شد. در ا منطقه

 ینــیبــود از اداره بنــدر امــام خم 2014به ســال  مربوطکه  یدر داخل خور موس ینیبندر امام خم یستگاهو ا
  .یدگرد یافتدر
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ها به آزمایشگاه انتقــال . سپس نمونهشدي بردارهاي تعیین شده نمونهاز ایستگاه Van Veenبه کمک گرب 
اند شستشــو داده و بــر اســاس که به ترتیب روي هم قرار گرفتهها را با استفاده از سري الک، ند و آندداده ش

 Wentworthدرصد وزنی رسوب باقی مانده روي هر الک و طبــق جــدول قطــر ذرات و بــر اســاس مقیــاس 
 1مطــابق جــدولرســوبات  بنديدانههاي استاندارد هر الک ساس اندازهبر ا .]2[نمودیم بنديدستهرسوبات را 

  تفسیر گردید.
 هابندي رسوبات در موقعیت اسکلهانهو درصد دها الک اندازه سایز .1جدول

درصد 
سیلت 
  ورس

درصد 
وزنی 
کل 
  الکها

63 
  میکرون

125 
  میکرون

180 
  میکرون

212 
  میکرون

300 
  میکرون

500 
  میکرون

600 
  میکرون

850 
  میکرون

2   
 میلی
  متر

4   
 میلی
  متر

  سایز
  

 اسکله

  1اسکله  0% 0% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,08% 0,08% 0,12% 0,56%  1%  99%
  3اسکله  0% 0,52% 0,56% 0,32% 0,12% 0,4% 0,32% 0,08% 0,28% 1,24%  3,84%  96,16%
  6اسکله  0% 0,08% 0,08% 0,08% 0,04% 0,12% 0,16% 0,04% 0,48% 3,24%  4,32%  95,68%
  8اسکله  0% 0% 0,04% 0,04% 0% 0% 0,02% 0,02% 0,04% 0,24%  0,4%  99,60%
  

 سازيازمدل حاصل نتایج بازبینی و واسنجی
مدل با  هايیخروج ینب یسهمقا یاضی،ر هاييسازحاصل از مدل یجنتا یبراسیونکال يروش برا یناصوالً بهتر

جــزر و  يهــاو بــا داده یدر نقطه شروع خورموســ يجزر و مد یاندل جردر ابتدا م باشد.یم یدانیم يهاداده
بنــدر  یســتگاها يهــابا داده یآن در نقطه داخل خورموس یجمناسبی اجرا و نتا طوربه یانراهنما یستگاها يمد

در  ییــراتمــدل و تغ يبار اجرا 8بعد از  هايسازمدل یجنتا .واسنجی و نتایج خوبی استخراج شد ینیامام خم
منطقــه را پوشــش  يجــزر و مــدتــراز  ییراتتغ یبه خوب يسازمدل یبو ضرا يمتر یمدل بت بنديمشحوه ن

  داده است. 
  

 
  اول مدلي میدانی بندر امام خمینی در هابا داده )HD(اعتبارسنجی مدل  .3شکل
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  ي میدانی بندر امام خمینی در مدل هشتمهابا داده )HD(اعتبارسنجی مدل  .4شکل

  
ي و تغییــرات تــراز آب بــراي جزر و مــدت در دو نقطه بندر امام خمینی و بندر ماهشهر الگوي جریان در نهای
  بررسی و ارزیابی شده است.  2014سال 

  

 
  سازيموقعیت استخراج نتایج مدل .5شکل

emam: Surface elevation [m]
emam: Current speed  [m/s]
emam: Current direction  [rad]
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  ي در بندر امام خمینیجزر و مدسري زمانی تراز و سرعت جریان  .6شکل
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 يکه الگــو رودیانتظار م ي،جزر و مد يها بر الگوآن یرو تأث یثابت اجرام آسمان و یکنواخت يبا توجه به الگو
مبحــث  یــن. ایمنداشته باشــ یريچشمگ ییراتبوده و تغ یکنواختدو ماهه  یاو  یانهبه صورت ماه يجزر و مد
  .مشهود است يجزر و مد یانجر يالگو یانهو سال یفصل یدر خروج

  

 
  2014ي در بندر امام خمینی براي سال جزر و مدغییرات تراز سازي تنتایج فصلی مدل .7شکل

  

 
  2014سازي در بندر امام خمینی سال ي فصلی نتایج مدلهاگل جریان .8شکل 

  
متر و بیشــینه مقــدار  25/4ي جزر و مددامنه تراز  مدلسازي درایستگاه بندر صادراتی ماهشهر یجبر اساس نتا
ي در بنــدر صــادراتی جزر و مــد. سرعت جریان باشدمیمتر  -2ر سالیانه و کمینه مقدار جز 25/2مد سالیانه 

. در بعضی مواقع سرعت بیش باشدمیمتر بر ثانیه  1تا  5/0درصد ایام بین  50ماهشهر نیز موازي کانال و در 
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افتد. تقریبا در تمام فصول الگوي جریــان و مقــدار ســرعت جریــان تغییــري نخواهــد میاز یک متر نیز اتفاق 
  کند.میداشت و از یک الگوي یکسان تبعیت 

 

  
  صادراتی ماهشهري در بندر جزر و مدسري زمانی تراز و سرعت جریان  .9 شکل

  
  سازي رسوب دو بعدينتایج مدل

گیري میــدانی و اطمینــان از صــحت هاي اندازهي و واسنجی مدل با دادهجزر و مدبعد از اجراي مدل جریان 
مطــابق  یمقطــع طــول 3و یمقطــع عرضــ 9رسوب منطقه انجام شــد. در ادامــه در  مدل دو بعدينتایج مدل، 

 یررسوب در مس ییراتنرخ تغ یجهت بررس یمقاطع عرض یننتایج مدل استخراج شده است. ا 9و  8 يشکلها
کانال واقــع  یو خروج يها و دو مقطع بر محل وروداسکله یهمقطع بر پا 7اند. که کانال ماهشهر انتخاب شده

  اند.ذکر شده 2که در جدول  گرددیمدل استخراج م یندر ا یمختلف ياند. پارامترهاشده
  

 
بی نرخ یاهاي بندر صادراتی ماهشهر جهت ارزهاي عرضی کانال خور ماهشهر مشتمل بر موقعیت اسکلهپروفیل .10شکل 

  گذاريرسوب
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  متر 1250 به طول 3روفیل پ، متر 1820به طول  2پروفیل  ،متر 1850به طول  1پروفیل  .11شکل

  
باشد و با فاصله گرفتن ها تراکم رسوب معلق بیشتر میویژه سمت اسکلهه ها و بدر کنارهبر اساس نتایج مدل 

اي یابد. البته این اختالف بسیار اندك است ولی در مقایســه نقطــهاز این ناحیه تراکم رسوب معلق کاهش می
تــوان گفــت غلظــت رســوب متر از مقطع عمود بر کانال ماهشهر می 500در امتداد  باشد. تقریباًچشمگیر می

  ها در سمت بندر ماهشهر تراکم بیشتر وجود دارد.همواره وجود دارد ولی به دلیل وجود سازه
  

  برآورد حجم سالیانه نرخ نشست رسوب در کانال ماهشهر .2جدول 

حجم نشست رسوب سالیانه 
 (متر مکعب در سال)

طول کانال 
  (متر)

نرخ نشست رسوب در سطح مقطع 
  (کیلوگرم در سال)

عرض 
  مقطع  مقطع (متر)

 1مقطع  489 1150 3000 1300

 3مقطع  546 9200 3000 10500

 5مقطع  595 14250 3000 16500

 7مقطع  523 12250 3000 14000

 9مقطع  698 22000 3000 25400

 مقدار میانگین  570 11770 3000 13540

  
و با محاسبه  یدنشست رسوب محاسبه گرد یانهسال ينمودارها یمنحن یردر هر مقطع سطح ز 2مطابق جدول 

. بــا در یــدمقاطع مختلف در تمام سطح کانال محاســبه گرد يمتر طول کانال، حجم رسوب برا3000 یبیتقر
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 13500در کانــال ماهشــهر حــدود  یانهمقاطع نــرخ نشســت رســوب ســال ینا ينظر گرفتن مقدار متوسط برا
ترســیم  طــولی مقطــع 3هاي ذکر شــده در امتــداد در ادامه نتایج خروجی گردد.میمترمکعب در سال برآورد 

بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب بر متــر طــول مقطــع و  معلق اند. در این مقاطع پارامترهاي غلظت رسوبشده
میــزان همچنین  و قاطع بر حسب کیلوگرم بر متر مربعمیزان نشست تجمعی جرم بر واحد سطح در امتداد م

نتایج استخراج شده در راستاي مقــاطع طــولی درامتــداد توان ارزیابی نمود. را می تغییرات ضخامت الیه بستر
کانال ماهشهر  مسیردر تمام  مناسبی با نتایج استخراج شده در مقاطع عرضی دارند. پوشانیهمکانال ماهشهر 

. امــا باشــندمی سال در مکعب متر بر کیلوگرم 20000 حدود ود دارند و داراي نرخ متوسطرسوبات معلق وج
ي مختلف کانال متفــاوت هســتند. در واقــع هابر عکس نرخ رسوبات معلق، میزان ته نشست رسوبات در بخش

آرام و پتانسیل حضور رسوبات معلق در تمام نقاط کانال در شرایط جریان آرام بالفعــل شــده و تحــت شــرایط 
ي بنــدر صــادراتی هاکنند. این پتانسیل در فضاي اطراف اسکلهمیدور از سرعت جریان و اغتشاش ته نشست 

و دیــواره  هاو حــد فاصــل بــین شــمع هاي شمعهاماهشهر وجود دارد و در واقع سرعت جریان در اطراف پایه
ه نشست ذرات در امتداد مقاطع طولی منحنی تشوند. میته نشین  یکانال کاهش یافته و لذا ذرات بدلیل ثقل

که کانال باز است و هیچ مانعی وجــود نــدارد تــه  2و  1دهد که در مقاطع در امتداد کانال به خوبی نشان می
گیرد و در واقع رسوبات دائما در حــال تغییــر دینــامیکی هســتند. امــا در ت نمینشست رسوب به خوبی صور

یابــد. از میزان ته نشست افزایش مــی 6شماره حل در نزدیکی اسکله به طرف تغییر انحناي زاویه سا 3مقطع 
رسوب صعودي است و میزان ته نشست رســوبات در ایــن ناحیــه بیشــتر  نشسته سمت غرب به شرق روند ت

باعث رشد میزان نشست رسوب در این نقطه  هاي شمعهاپایه دوایه کانال و وجوزدر این ناحیه تغییر هستند. 
گردد و سپس بــه  رود در واقعیت نیز این نقطه از کانال داراي میزان رسوبگذاري بیشترانتظار می گردد. لذامی

  .گذاري با شیب مالیمی اتفاق بیافتد روند رسوب هاسمت سایر پایه
  

 
  در کانال خور ماهشهر 1طولی بستر در راستاي پروفیل ضخامت نرخ سالیانه تغییرات  .12شکل 



 
 

    FARAYANDNO 

  94 62 / شماره1397تابستان فصلنامه تخصصی علمی ترویجی/ 

 
  در کانال خور ماهشهر 2طولی بستر در راستاي پروفیل ضخامت ه تغییرات نرخ سالیان .13شکل 

  

 
 

  در کانال خور ماهشهر 3طولی بستر در راستاي پروفیل ضخامت نرخ سالیانه تغییرات  .14شکل 
  

انــدك  یارکانال ماهشهر بس یدر بخش جنوب يجزر و مد یاندر اثر جر 8ضخامت بستر مطابق نمودار ییراتتغ
دهنــد مــینشان  یزمطلب را مقاطع عمود بر کانال ن یناست. ا یزيناچ یاربس ییراتتغ يبستر دارا یهاست و ال

انــدك نشــان داده شــد. در  ییراتکانال تغ یو در بخش جنوب یادز ییراتتغ هابه اسکله یدر قسمت منته یراز
رونــد  یــک يدارا ییراتتغ نیاست. ا یزتراز بستر ناچ ییراتتغ 9مطابق نمودار یزکانال ن یانهدر م یمقطع طول

 10مطــابق نمــودار هادر ســمت اســکله یکانال دارد. در مقطــع طــول يکانال به سمت انتها ياز ابتدا يصعود
و مشــهود تــر اســت و بــا  یشــتربه مراتــب ب هایهدر سمت پا امتضخ ییراتتغ ینوجود دارد. ا یاديز ییراتتغ

بــه  یــانجر يدر الگــو ییــراتتغ یــلبــه دل هایــهاطراف پا . در واقعیابدمیکاهش  هایهاز سمت پا یريفاصله گ
در  ییراتتغ ینباالست. ا یهناح یندر ا ییراتبستر وجود دارد. و تغ یهجهت انباشت و برداشت ال یصورت مانع

نشســت رســوب رخ  هایــهپشــت پا یريدر تله گ یبگردد و به ترتمی یدتشد هایهپا ینزمان جزر و مد در طرف
و بــه ســمت داخــل کانــال و  یــادز هایهدر سمت پا ییراتتغ ینا یزمقاطع عمود بر ساحل ن ی.در بررسدهدیم

 اي بــا نیــرويهــا شــاخابهرود در محــیطار میظهمچنان که انتاست. یافتهسمت جنوب کانال ماهشهر کاهش 
 رسوب در الیه بســتر بســیار انــدك و نــرخ رســوبات معلــقته نشست نرخ هاي طبق نمودار يجزر و مد غالب



 
 

FARAYANDNO     

 62 شماره/ 1397 تابستان/ ترویجی علمی تخصصی فصلنامه 95

اي و خورها که نفوذ مــوج هاي رودخانهها و محیطبهابیشتر است. لذا در شاخ هاي مربوطهطبق نمودار منطقه
هــاي تــراز آب را مــتالطم تواند منطقه وسیعی را پوشــش دهــد و الیــهمیسر نیست و از طرفی نیروي باد نمی

در منطقــه  روزانــه مخــتلطرات نــیمباشد که با توجه بــه تغییــي نیروي غالب میجزر و مدالگوي  نماید، صرفاً
باشــد و نــرخ آشــفتگی و افــزایش غلظــت خلیج فارس و خورموسی، با عمل رفت و برگشتی متوالی همراه می

رسوبات معلق را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه در منطقه خــور ماهشــهر، منبــع رســوبی باالدســتی 
گــذاري در منطقــه رد، میــزان نشســت رســوب و رســوبوجود ندارد و هیچ انتقال رسوب خــارجی وجــود نــدا

چشمگیر نیست و با یک روند یکسان رفت و برگشتی بیشتر رسوبات در حالت متالطم و معلق حضور دارند. با 
انــدازي رســوبات در پشــت ســازه نــرخ نشســت و ایجاد یک سازه در کنار ساحل به دلیل کاهش سرعت و تله

به دلیل نیازهاي کاربري و افزایش حجم بهره وري از کانال و لزوم نیاز به  کند. معموالًتغییرات بستر تغییر می
شــود کــه ها انجــام مــیاي در مناطق شاخابهالیروبی دوره بارتردد شناورهاي با آبخور بیشتر هر چند سال یک

مچنین بر هباشند.هاي بهره وري دلیل اصلی آن میباشد و نیازمنديبه دلیل نشست رسوب منطقه نمی لزوماً
گردیــده اســت. در ایــن  ي منطقه نیز وضعیت تغییرات در بستر و کانال ماهشهر بررسیهااساس هیدروگرافی

 باشــدمیوجود دارد که قبل از الیروبی منطقه کانال ماهشهر  1384خصوص یک هیدروگرافی مربوط به سال 
یار شــدیدي دارد و از ایــن رو ایــن تغییرات بســ 1394و مقادیر عددي آن با هیدروگرافی انجام شده در سال 

 1390. در این خصوص یک هیدروگرافی دیگري مربوط به ســال باشدمیقابل استناد ن هامقایسه هیدروگرافی
بیشترین همپوشانی را در بخش میانی  1394و  1390تهیه شده است. با توجه به اینکه دو هیدروگرافی سال 

لــذا در ادامــه تمرکــز مقایســه مقــاطع  خور همپوشانی کمتري دارند،ي هاخور دارند و در نوار ساحلی و کناره
  دهیم. عمود بر ساحل را بر بخش میانی قرار می

و فرسایش را نمــایش  ها را تطبیق داده و نرخ ترسیبههاي دوربا دقت باالیی هیدروگرافی ArcGISافزار نرم
مقدار نشست رسوب در بخش میانی  1394و  1390هاي انجام شده در سال با توجه به هیدروگرافی دهد.می

هــاي له بــه نــوع هیــدروگرافیأباشــد. ایــن مســبیشتر بوده و میزان فرسایش به اطراف کانال خور مرتبط مــی
شود که فقط در بخــش میــانی خــور تمرکــز برداشت شده ارتباط دارد. با بررسی خطوط برداشت، مشاهده می

پوشانی نداشــته انــد. بــه هــر ها به خوبی هماي خور هیدروگرافیهاشت بیشتري وجود داشته و در حاشیهدبر
سال در بخش میــانی  4شود که با گذشت حدود حال با اطالعات موجود یک شناخت کلی از منطقه ایجاد می

له تا حد زیادي قابل قبول أتغییرات اندکی وجود دارد که به صورت نشست رسوب اتفاق افتاده است و این مس
اي و چند ساله کانال اصــلی نیــز جهــت تــردد شــناورهاي بــا آبخــور بــاال زم است به صورت دورهباشد و المی

هزار متــر مکعــب  50سال در حدود  4قریب به گذاري در این ناحیه در حد فاصل الیروبی گردند. نرخ رسوب
با توجــه بــه  باشد.هزار متر مکعب می 12 حدود عددي تقریبا در به دست آمده است که نرخ متوسط سالیانه

گذاري فقط در اثر فرســایش یــک قســمت از بســتر و توان گفت این مقدار رسوبمحدوده فرسایش منطقه می
  در بخش دیگري رخ داده است و منبع رسوب شدیدي در این ناحیه وجود ندارد. ترسیب
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  1390سال  -  ArcGIS افزارنرمنمایش هیدروگرافی ماهشهر در  .10شکل 

  

 
  1394سال  -  ArcGIS افزارنرمیش هیدروگرافی ماهشهر در نما. 11شکل 

  

 
  1394تا  1390هاي فرسایش در کانال ماهشهر حد فاصل بین سال میزان نشست و .12شکل 

  
 بحث و نتیجه گیري
سازي تقریباً در تمام فصول الگوي جریان و مقدار ســرعت مدل یجو نتا یهاي میدانگیريبر اساس نتایج اندازه

ي در بنــدر جــزر و مــدنماید. سرعت جریــان تغییري نخواهد داشت و از یک الگوي یکسان تبعیت می جریان
باشــد. متر بر ثانیــه می 1تا  5/0ایام سال بین  یشترکانال و در ب وازيم 7صادراتی ماهشهر نیز مطابق نمودار 



 
 

FARAYANDNO     

 62 شماره/ 1397 تابستان/ ترویجی علمی تخصصی فصلنامه 97

ول الگوي جریان و مقدار سرعت افتد. تقریباً در تمام فصدر بعضی مواقع سرعت بیش از یک متر نیز اتفاق می
نماید. در تمام مقــاطع نــرخ غلظــت رســوبات جریان تغییري نخواهد داشت و از یک الگوي یکسان تبعیت می

کیلوگرم در متر مکعب در سال در امتداد مقاطع اســت. میــزان  هزار 20هزار تا  18باالست و در حدود  علقم
ی نیز نسبت به سایر مقــاطع بیشــتر اســت و در حــد چنــد تغییرات بستر و میزان نشست رسوب در این نواح

در  3مطابق جــدول  طمتوس طوربهسانتیمتر در سال است. پارامتر نشست رسوب در بستر نرخ نشست رسوب 
متر مکعب در سال  1500حدود  ییباشد که در مقاطع ابتدامیمترمکعب در سال  13500تمام مقاطع حدود 

کــه نــرخ رســوبات معلــق در  یستدر حال ینباشد. امیمترمکعب در سال  25000حدود  ییو در مقاطع انتها
نرخ رسوبات معلق و نرخ نشست رســوب  یسهمقا باندارد.  یديشد ییراتاست و تغ یکنواخت یباتمام کانال تقر

 یکنواخــتهمــواره  يجزر و مــد یطشرا یلتوان گفت رسوبات معلق در تمام کانال به دلمیدر مقاطع مختلف 
 يو تلــه انــداز ینــواح یندر ا یانپل و کاهش سرعت جر يهایهوجود پا یلنرخ نشست رسوب به دل یبوده ول

رفت تغییرات مورفولوژیکی یک منطقه یک تغییرات چنــد ده که انتظار می همچناناست. یافته یشرسوب افزا
رخ بسیار کمی را نشــان هاي میدانی نگیريها و همچنین اندازهساله مدلساله است و لذا با بررسی نتایج یک

  دهند.می
به ذکر است در این مطالعات هیچگونه آبراهه و رودخانه فصلی و یا موقتی به حوضه مدل در نظر گرفتــه  الزم

اي و بازدید محلی وجود انشعابات بارندگی طبیعی و غیرطبیعی به منطقه را نشان نشده است. تصاویر ماهواره
صادراتی ماهشهر بسیار کم و آرام  بندریج تغییرات نشست رسوب در منطقه نداده است و لذا بر اساس این نتا

  افتد.اتفاق می
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