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  چكيده
از اهداف مديران بنادر بزرگ يكي  رو،كند، ازاينمياقتصاد و صنعت كشورها ايفا  ةش بسيار كليدي و حساس را در توسعدريايي نق ونقلحملامروزه      

است كه از طريق دريا مبادرت به  رانيگذاهاي كشتيراني و سرمايهسازي بستر مناسب جهت جذب شركتدنيا از جمله مجتمع بندري شهيد رجايي آماده
تن آبراهي ايمن از نظر ي بهينه در جهت داشريزي مناسب در خصوص اليروبگذاري ساليانه و برنامهشك بدون دانستن ميزان نرخ رسوبنمايند. بيتجارت مي

گذاران مقدور هاي بزرگ كشتيراني و سرمايههاي نسل جديد با آبخور بيشتر و جلب توجه شركتريزي جهت پذيرش كشتيو كانال، برنامه عمق حوضچه
گذاري تحت اثر باد و جريانبررسي مكانيسم پيچيده رسوببه  ،گذاري در كانال دسترسي بندر شهيد رجاييببا توجه به مشكل رسو تحقيقباشد. در اين نمي

انجام شده است. در  Mike21 افزاريروش عددي تفاضل محدود با استفاده از مدل نرم سازي اين تحقيق بهد. مدلشهاي جزرومدي در اين كانال پرداخته 
آوري شده از هاي جمعبه كمك داده ST ها در مدولجرياناين  ثيرتأتحت  و الگوي انتقال رسوبات HD اي و جزرومد در مدولهاي كرانهجريان تحقيقاين 
هاي گيريدست آمده از مدل با نتايج اندازهسازي صورت گرفته در اين تحقيق نتايج بهمنظور اطمينان از صحت مدل سازي و بهموردمطالعه، شبيه ةمنطق

ترين عامل در بروز هاي جزرومدي به عنوان اساسيو جريان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت لهو نتايج حاص سنجي شدميداني در كانال مقايسه و درستي
تر قوي رخداد مد ةواسط غربي است و سرعت جريان در راستاي شرق به غرب بهقي ـ مشكل فوق شناخته شد. الگوي جريان جزرومدي داراي راستاي شر

هاي ميداني همخواني بسيار خوبي دارد، به نحوي ص شد كه، تغييرات تراز سطح آب در مقايسه با دادهسازي جريان مشخاست. براساس نتايج حاصل از مدل
گذاري و فرسايش منطقه تطابق خوبي با نتايج مدل باشد. همچنين الگوي رسوبمي %10گيري كمتر از هاي اندازهكه خطاي موجود بين نتايج مدل و داده

سازي رسوب هزار مترمكعب برآورد شده است و نتايج مدل 168اي نرخ نشست رسوب در مسير كانال دسترسي حدود اي دورههدارد. براساس آمار هيدروگرافي
  .دهدهزار مترمكعب در مسير كانال را نشان مي 155مقدار 
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  همقدم -1
انتقال رسوبات در مناطقي  ةتاثيرگذار بر نحويكي از عوامل هستند. گذاري در سواحل هاي دريايي از عوامل اصلي فرسايش يا رسوبامواج و جريان     

رژيم جريان در بعضي از  شوند.هاي متصل به دريا ديده ميها و رودخانهها مصبهاي ناشي از جزرومد بوده كه بيشتر در كانالجريان ،كه موج غالب نيستند
شود. عوامل فوق باعث ساحل دريا دچار فرسايش مي ،د و در مقابل در بعضي نواحيورآبه وجود مي را گذاريامكان رسوب ،نواحي به علت فقدان سرعت كافي

هاي ادر و پاي ابنيهگذاري در بنوب ساحلي و رسوبگردند. محاسبات مربوط به نرخ انتقال رسها ميخل بنادر و نواحي ساحلي اطراف آنتغيير شرايط بستر در دا
ها، از هاي كشتيراني، به منظور حفظ عمق مورد نياز جهت تردد كشتيروبي در حوضچه بنادر و در مسير كانالدريايي و همچنين محاسبات مربوط به الي

  .باشندها و تاسيسات ساحلي ميمسائل بسيار مهم در طراحي بنادر، سازه
و با داشتن  ))1((شكل  قشم و تنگه هرمز واقع شده است ةومتري غرب بندرعباس در شمال جزيركيل 23اقتصادي بندر شهيد رجايي در  ةويژ ةمنطق

ركز كريدور اقتصادي بندر شهيد رجايي در م ةويژ ةالمللي تقريبا نيمي از تجارت ايران را بر عهده دارد. منطقبندر معروف بين 80روابط دريايي و مبادله كاال با 
المللي در دنياست. اين كريدور اقيانوس هند و خليج فارس را از طريق ايران ترين كريدورهاي ترانزيتي بينترانزيتي جنوب به شمال قرار دارد كه يكي از مهم

هاي آزاد جهان از طريق خليج رسي به آبموقعيت ممتاز جغرافيايي، دست كند.پترزبورگ و شمال اروپا متصل ميبه درياي خزر و سپس از طريق روسيه به سن
خليج  ةناطق آزاد كيش و قشم و بنادر حوزآهن و جاده ابريشم، برخورداري از تجهيزات و امكانات مدرن، نزديكي به مالمللي راهفارس، اتصال به شبكه بين

گذاران در راستاي داري از اراضي پشتيباني جهت واگذاري به سرمايهفارس اين مجتمع بندري را به پايگاه راهبردي و منحصر به فرد تبديل نموده است. برخور
   .باشدهاي منحصر به فرد اين منطقه ميها و ظرفيتهاي پشتيباني، صنعتي، نفتي و خدماتي از پتانسيلانجام فعاليت

  

  
 بندر شهيد رجايي ةدريايي محدود ةنقش: )1(شكل 

  
  تحقيق ينةشپي - 1-2

گذاري در هاي محتمل براي ايجاد رسوبشهيد رجايي) با هدف بررسي گزينه حل هرمزگان (گزارش مربوط به منطقةزي سواساپايش و شبيه مطالعة
سازي عوامل مختلف نهايتا مشخص شد كه مشكل رسوب در اثر فرسايش و با بررسي و شبيهبر اساس نتايج اين مطالعات  .كانال و حوضچه بندر انجام شد

ها و آيند و در موقعيتتدريج فعال شده و به حركت در ميهاي جزرومد بهباشد، اين رسوبات در سيكلدست منطقه ميرسوبي نواحي دورو انتقال آورد بستر 
هاي ايجاد شده براي نشستن اين بندر شهيد رجايي از جمله موقعيت اين مطالعات كانال دسترسي و حوضچةكنند. طبق شرايط مطلوب شروع به ترسيب مي



 

عمل فني بههاي شود، همچنين با ارزيابيمترمكعب را شامل مي 168000د كه ساالنه حجمي معادل باشتوجه در بستر دريا ميدليل تغيير عمق قابلات بهرسوب
يط مورفولوژي باشد. اين مشكل به دليل شراگذاري پتانسيل بيشتري دارا ميآمده مشخص شد كه ناحيه مشرف به كانال بندر شهيد رجايي از نظر رسوب

  .باشدساحل و الگوي جريان جزرومدي منطقه مي
 قيقتح شور -2

در  FM ل جريانوسازي جريان و تراز جزرومدي مورد استفاده قرار گرفته است. مدبراي شبيه 21افزار مايكدر نرم FM ل جريانومداين تحقيق از       
سازي خورها، سواحل و . اين مدل براي شبيه))2( (شكل باشدپذير ميانعطافي بندمشسازي است كه براساس روش يك سيستم مدل 21افزار مايكنرم

كارگيري در سازد اين مدل براي بهباشد؛ خاطر نشان ميرود. كاربرد آن معموالً در مواردي است كه پديده انتقال و جريان حايز اهميت ميكار ميها بهاقيانوس
هاي وسيع، نيروي باد، مقاومت همچنين، اثرات كوريوليس در محدوده .باشدتر ميبندي نامنظم وجود دارد، مناسبمش و ساحلي كه قابليت هاي دريايمحيط

خصوص انتقال ريزدانه و ماسه،  سازي پديده انتقال، بههاي مختلفي براي شبيهتواند در محاسبات استفاده شوند. مدل داراي زيرشاخهمي لزجت گردابيبستر و 
 ةهرمزگان در محدودسازي سواحل استان بندي رسوب حاصل از مطالعات پايش و شبيههاي دانهباشد. بر اساس منحنيذرات و پديده اكولوژي مي مسيريابي

تر از گهاي بزردرصد سيلت و باقيمانده دانه 80-90رس،  %5طور ميانگين شامل حدود  آمده است، رسوبات به )3(در شكل بندر كه  ةكانال دسترسي و دهان
توان گفت متوسط شود و ميدليل همراه داشتن درصد كمي رس در رسوبات وجود رفتار غيرچسبنده را باعث مي بودن بهرغم ريزدانهباشند. لذا عليسيلت مي

لذا بر همين اساس از مدل  ت وميليمتر انتخاب شده اس 15/0طور كلي در مدل قطر  باشد، بنابراين بهمتغير مي 2/0تا  1/0قطر ذرات رسوب در منطقه بين 
   .استفاده شده است  STانتقال رسوبات غيرچسبنده يعني

  
  شده در مدلسازي جريان و رسوب منطقهبندي استفادهشبكه: )2(كل ش



 

  
  بندي رسوبات منطقه در موقعيت مقابل دهانه بندر شهيد رجاييمنحني دانه: )3(كل ش

  
با  نمايش داده شده است و )4(مدل جريان جزرومدي واسنجي گرديد كه نتايج اين واسنجي در شكل  ،شده در منطقهگيريهاي اندازهابتدا بر اساس داده

  ).)5(اند. (شكل هاي منطقه برازش شدهتقريب خوبي نتايج با داده

  
  هاي تراز جزرومدي در منطقهواسنجي نتايج مدل با داده: )4(كل ش

  

  
  بندر شهيد رجايي ةتراز آب در محدودسازي برازش نتايج مدل: )5(كل ش

  

  



 

  هاتحليل دادهوتجزيه -3
 در ادامه نتايج مدل دو بعدي جريان جزرومدي و انتقال رسوب توسط اين جريان نمايش داده شده است. الگوي جريان در منطقه دو طرفه بوده و     

در انتقال رسوب به داخل حوضچه بندر  بندر شهيد رجايي به سمت شرق، جريان مد ةافتد. اما با توجه به جهت دهانجريان جزرومد تقريبا متقارن اتفاق مي
شود داراي سرعت جريان نگه هرمز به تنگه خوران منتقل ميوسيعي مانند درياي عمان و ت آب از محدودة تر است و از طرفي با توجه به اينكه زمان مدغالب

يابد و لذا از تنگه خوران به شرق انتقال مي رسد و بخشي از آنت سواحل جنوبي خليج فارس به تنگه هرمز ميباشد و زمان جريان جزر، جريان از سمباال مي
تر است. از جريان جزر قوي جريان مد  

   

  
  (نماي نزديك) حالت جزر ـ نوسانات تراز آب در حالت مد (نماي دور): )6(كل ش

   

  
  بندر شهيد رجايي در محدودة دار سرعت جريان جزرومديمق بيشينة: )7(كل ش

    
ر سازي انتقال رسوب، پارامترهاي مختلف مانند غلظت رسوبات معلق و نرخ بار معلق و بار بستر و تغييرات اليه بستر استخراج گرديده است. ددر مدل     

نه و مسيرهاي مختلف حوضچه بندر، تغييرات بستر و تر در چند مقطع در مسير كانال بندر و همچنين مقاطع مختلف عرض دهااين راستا جهت بررسي دقيق
هاي مختلف اين پارامترها به تحليل نرخ نشست رسوب در حوضچه و كانال بندر شهيد رجايي راج شد. در ادامه با بررسي نيمرخنرخ انتقال بار بستر استخ

  پرداخته شده است. 



 

  
  بندر شهيد رجايي مدي در محدودةق در اثر جريان جزرومقدار غلظت رسوب معل بيشينة: )8(كل ش

 

  
  بندر شهيد رجايي ر در اثر جريان جزرومدي در محدودةمقدار انتقال بار بست شينةبي: )9(كل ش

 

 
  هاي عمودشده بر بستر كانال جهت بررسي نرخ انقال رسوب بستر منطقهپروفايل: )10( لكش



 

 

 

 
 ده بر بستر كانالشهاي عمودتغييرات بار بستر در پروفايل: )11(كل ش

 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بندر شهيد رجايي هاي عمودشده بر دهانةار معلق و تراز بستر در پروفايلتغييرات بار بستر، ب :)12ل (كش

  
  



 

  گيرينتيجه -4
  :نتايج مدل جريان

دهد. الگوي سرعت و دامنه سرعت جريان نشان ميگيري منطقه با كمترين خطا هاي اندازهتغييرات تراز سطح آب، نتايج مدل را با داده ةمقايس     
الگوي جريان جزرومدي داراي راستاي . كندسازي هرمزگان همخواني مناسب داشته و نتايج قابل قبولي را بيان ميهاي پروژه پايش و شبيهمنطقه نيز با داده

سانتي 31متوسط مقدار سرعت جريان جزرومدي در حدود  .تر استغرب به واسطه رخداد مد قوي به شرق راستاي در جريان سرعت و است غربي ـ شرقي
  .باشدمتر بر ثانيه مي

    :نتايج مدل رسوب
براساس داده. باشندشده و همخواني مناسبي را دارا مي ازي سواحل استان هرمزگان ارزيابيسسازي رسوب، با نتايج پروژه پايش و مدلنتايج مدل     

 155سازي رسوب مقدار هزار مترمكعب برآرود شده است و نتايج مدل 168اي نرخ نشست رسوب در مسير كانال دسترسي حدود هاي دورههاي هيدروگرافي
باشد. براساس نتايج مدل، اي منطقه بيانگر صحت نتايج مدل رسوب در منطقه ميدهد. همچنين تصاوير ماهوارههزار مترمكعب در مسير كانال را نشان مي

م متر باشد. تغييرات سرعت در حدود نيبندر شهيد رجايي حدود يك متر مي ةتغييرت تراز بستر در محدود د.باشغرب مي يشتر از سمت شرق بهانتقال رسوب ب
و نرخ بار معلق  مترمكعب 10000بندر در حدود  ةنرخ بار بستر در راستاي دهان. افتدمقدار تا حدود يك متر بر ثانيه نيز اتفاق مي ةبر ثانيه است ولي در بيشين

باشد اين مقادير در راستاي انتشار به داخل حوضچه باشد. باتوجه به اينكه راستاي جريان به داخل بندر غالب ميمي 2009مترمكعب در سال  10500نيز حدود 
نال داراي عمق بيشتري است و با توجه به شيب دليل اليروبي در بخش مياني كا هاي موقعيت دهانه، بهبا توجه به آمار هيدروگرافي .بندر اتفاق افتاده است

باشد و با توجه بستر در موقعيت دهانه تغييرات تراز بستر در بخش مياني بيشتر رخ داده است. بايد توجه داشت كه اين تغييرات براساس نتايج مدل عددي مي
ات بستر بسيار اهميت دارد ممكن است اين اتفاق نيفتد و به واسطه تردد شناورها بندر، در انتقال رسوب و نرخ تغيير ةدر واقعيت تردد شناورها در دهان به اينكه

توان بندر مي ةيرات تراز و تغييرات بار در دهاناي تغيبر اساس بررسي نقطه. ها تغييرات بيشتر باشددر بخش مياني تغييرات بستر كمتر اتفاق بيفتد و در كناره
است كه به دليل غالب بودن  غييرات بستر در دهانه روند افزايشي داشته ولي اين تغييرات در بخش غربي دهانه بيشترگفت بار بستر و بار معلق و همچنين ت

ر از يك ناحيه اي است كه بار بستتوان گفت تغييرات به گونهتراز بستر در مسير كانال دسترسي مي اتهاي مختلف تغييربا بررسي نيمرخ. باشدجريان مد مي
متر بارگذاري و اليهسانتي 80ستر در مسير كانال حدود ب توان گفت اليةاساس تغييرات مختلف تراز بستر مياند. بر جا شدههدر طول زمان جاب جاوربه ناحيه م
  شود.برداري مي
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