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هدف از این پژوهش بررسی ،شناسایی و اولویتبندي عوامل مؤثر بر رسوبگذاري بندر نوشهر بود .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي و با توجه به
جمعآوري دادهها توصیفی است .جامعه آماري این پژوهش شامل  22نفر از کارشناسان ،صاحبنظران حوزه فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردي ،اداره کل
بنادر و دریانوردي استان مازندران (بندر نوشهر) و مهندسین مشاور میباشد .ابابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه است .روایی محتواي صوري ابزار توسط خبرگان و
ممییزان پاییایی پرسشنامه از طریق بررسی سازگاري گزارهها تایید شد .ییافتههاي پژوهش نشان داد تغییرات سطح آب دریا با میزان  0/112داراي بیشترین تأثیر ،و
جابهجاییی رسوبات ساحلی با میزان  ،0/122موقعیت مکانی بندر  0/121و اجراي پروژههاي طرح توسعه بندر با
تغییرات خط ساحلی اطراف بندر با میزان  ،0/222جاب
عدد  0/119به ترتیب رتبههاي بعدي را کسب کردند.
واژههاي كلیدي :رسوبگذاري ،کانال دسترسی ،حوضچه ،بندر نوشهر ،خط ساحلی ،سازمان بنادر و دریانوردي.
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسئله

 -2-1پیشینة تحقیق

ایزدپناه و ابریشمی ( ،)1119در تحقیقی با عنوان بررسی پدیده
رسوبگذاري در محدوده بنادر صیادي استان بوشهر و ارائه راهحلهایی
جهت کاهش رسوبگذاري پیشنهاد کردند که دهانه ورودي حداالمکان در
خارج منطقه شکست قرار گیرد .طول موجشکن اصلی به حدي باشد که
کست را کامالً قطع کند و در طول عمر مفید سازه از
عرض منطقه ششکست
ککنارگذري رسوب جلوگیري نماید .موجشکن اصلی حداالمکان عمود بر
امتداد ساحل قرار گیرد .قسمت دوم موجشکن اصلی تاحداالمکان عمود بر
موقعییت موجشکن فرعی به نحوي انتخاب شود که
جهت امواج غالب باشد .موقع
امتداد موجشکن فرعی و همچنین امتداد خط واصل بین رئوس انتهایی
موجشکنهاي اصلی و فرعی در امتداد امواج غالب منطقه باشند .دهانه
ورودي تا حداالمکان کوچک باشد.
تأثییر
یزدانپرست اباتري و سلطانپور ( ،)1139در تحقیقی با عنوان تأث
فرسایش صخرههاي ساحلی بر رسوبگذاري بندر صیادي پزم واقع در
استان سیستان وبلوچستان نشان دادند که ماسه تولید شده ناشی از
فرسایش صخرههاي ساحلی منبع اصلی تولید رسوبات انتقالی به بندر
صیادي پزم میباشد ،و اختالف نرخ تولید ماسه صخرههاي ساحلی و نرخ
انتقال رسوب موازي ساحل ممیتواند ناشی از تولید محلی رسوبات کربناته
در ممنطقه باشد.
تأثییر تغییرات تراز آب
کمالیان و صفري ( ،)1191در تحقیقی با عنوان تأث
دریاي خزر بر رسوبگذاري در بندر نوشهر نتیجه گرفتند که تغییرات تراز
تأثییر مستقیم و قاطعی بر رفتار رسوبی بندر
آب خزر در چند ده سال اخیر تأث
نمیتوان سابقه
نوشهر داشته است ،بهطوريکه بدون در نظر گرفتن آن نم
رسوبی بندر را توضیح داد .افزایش تراز آب دریا تا سالها مانع بروز مشکل
رسوب براي دهانه این بندر بوده است .در ضمن ،کاهش تراز آب در جهت
عکس ،عمل ممیکرده است.
شی رسوبات
خوشروان ( ،)2003در تحقیقی با عنوان مخاطرات فرساییش
شی در
نتیجه گرفت که پپییشروي تغتغییییرات فرساییش
جنوبی درییاي خزر نتیج
سواحل جنوب
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با توجه به سواحل زیاد کشور در جنوب و شمال ،ساخت و بهرهبرداري
توجهی
از بنادر تجاري ،اقتصادي ،صیادي و سیاحتی میتواند منافع شایان توجه
براي کشور داشته باشد .براي بهرهبرداري بهینه از این بنادر ،شناخت
هیدرودینامیک و پدیدههاي دریایی بسیار ححائز اهمیت است .یکی از
مهمترین پدیدههاي دریایی پدیده رسوبگذاري است .مسئله رسوبگذاري
در داخل حوضچه بنادر ،و رسوبگذاري و فرسایشپذیري سواحل اطراف
سازههاي دریایی ،از اهمیت فوق العادهاي برخوردار است ،تا آنجا که این
شناخت مسئله
کارآیی بندر را بهطور کامل مختل کند .شناخ
مسائل میتواند کارآی
حمل رسوب دریایی قبل از ساخت بنادر و تعیین چگونگی حرکت رسوب و
رسوبگذاري بعد از احداث سازههاي دریایی ،باید در همان فاز اول پروژه
بررسی شود .زیرا با توجه به موقعیت ساحل ،جهت حرکت و میزان انتقال
رسوب و پتانسیل ساحل از لحاظ رسوبگذاري و یا فرسایشپذیري،
میتوان میزان بازدهی و مدت عمر پروژه را محاسبه کرد .مسئله دیگري
که الزم است مدنظر قرار گیرد هزینه قابلتوجه ساالنه الیروبی بنادر است،
به دلیل اینکه هزینه باالي الیروبی میتواند ساخت بنادر را به لحاظ
اقتصادي غیرقابلتوجیه کند.
از مشکالت دیگري که بنادر بعد از ساخت یعنی در مرحله بهرهبرداري
با آن مواجه میشوند میتوان به رسوبگذاري در حوضچه آرامش و کانال
دسترسی ،تغییرات ساحل و بستر دریا و هزینه بسیار هنگفت الیروبی براي
تامین عمق ایمن متناسب با آبخور مورد نیاز کشتیهاي متردد به بندر
اشاره ککرد .هزیینههاي باالي الیروبی سبب شده است مطالعات زیادي براي
فرآیندهاي مؤثر در رسوبگذاري بندر انجام شود و روشها و
بررسی فرآینده
مدلهاي گوناگونی براي کمی کردن نرخ رسوبگذاري پیشنهاد شود و
مختلفــی جهت کاهش رسوب ارائه گردد (والیزاده و
راهحلهاي مختلف
کالهدوزان.)1139 ،
رسوبگذاري در دهانه بندر ییککی از مسائل مهم در مدییرییت
صییادي ممیباشد .دهانه بندر نوشهر تا پپییش از
بهرهبرداري بنادر تجاري و ص
روبی نیاز نداشت و پس از آن تا سالها نرخ متوسط
سال  1121به الییروب
دسترسی در حدود  100تا  120هزار مترمکعب در سال بود.
روبی کانال دسترس
الییروب
روبی بهطور قابلمالحظهاي افزاییش ییافته و به
اخییر نرخ الییروب
در چهار سسال اخ
(کمالییان و صفري.)1191 ،
رسییده است (کمال
حدود  200هزار مترمکعب در سال رس
روبی سالهاي گذشته بندر نوشهر ،به عنوان ییککی از بنادر مهم
آمار الییروب
دسترسی
و استراتژییک شمال اییران ،نشان ممیدهد رسوب زییادي از کانال دسترس
روبی به طور قابلمالحظهاي افزاییش ییافته
بندر عبور کرده و حجم الییروب
روبیهاي مکرر و هزیینهبر،
است .ایین افزاییش رسوب عالوه بر انجام الییروب
باعث کاهش عمق آبخور کانال و به دنبال آن کاهش کارایی و درآمدزایی
بندر شده است.
شمسی توسط شرکتهاي
ساخت بندر نوشهر در سال  1109هجري شمس
شمسی
بورورکس هلند و آگرمن بلژییک آغاز و در سال  1113هجري شمس
زمان تا کنون بندر نوشهر بهطور پپییوسته و روزافزون
راهاندازي شد .از آن زم
غربی
مورد بهرهبرداري قرار داشته است .ططی ایین مدت ،رسوب در ساحل غرب
شروي کرده است .در ططی 90
توجهی پپییش
بندر افزایش یافته و بهطور قابلتوجه

گزارشی از مشکل رسوبگذاري در
سال اول بهرهبرداري از بند نوشهر ،گزارش
اخییر ،انجام ساالنه 90
است .اما در ططی  29سال اخ
دهانه بندر مشاهده نشده اس
روبی ،همواره از دغدغهها و مشکالت اساسی
تا  200هزار مترمکعب الییروب
بندر نوشهر بوده است .در حال حاضر با تبدیل بندر نوشهر به منطقه ویژه
اقتصادي ،تمایل و عالقة سرمایهگذاران بخش خصوصی ،نسبت به
زمیینههاي مختلف ،از جمله احداث اسکله ،احداث
سرمایهگذاري در زم
سسییلوهاي غله ،مخازن فله مایع و احداث انبارهاي مسقف و روباز افزایش
یافته است .امید است با شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر رسوبگذاري بندر
نوشهر و پایش آن و ارائه راهکار ععلمی و عملیاتی جهت کاهش نرخ
کارآیی و درآمدهاي
کوچک در راستاي افزایش کارآی
رسوبگذاري ،گامی هرچند کوچ
ناشی از تخیله و بارگیري بندر برداشته شود .در این پژوهش کوشش شده
است از طریق بررسی یافتههاي سایر پژوهشهاي پیشین در مورد بنادر
ویژه بندر نوشهر ،و تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان،
مختلف ،بهوی
تصمییمگگییران و مدییران ارشد سازمان بنادر و درییانوردي و براساس فرآیند
تصم
تحلییل سلسلهمراتب ،عوامل مؤثر بر رسوبگذاري حوضچه و کانال
تحل
دسترسی بندر نوشهر را شناسایی ،رتبهبندي و اولویتبندي کند.
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ناحییه
ی در ناح
رسوبی
ترکییب رسوب
محدودة عمق  1تا  2/9متر توسعه دارد .رژییم و ترک
رسوبی ماسهاي رییز تا دانه
جنوبی درییاي خزر شامل مواد رسوب
خط ساحل بخش جنوب
ساحلی و ماسههاي دانه متوسط تا دانه درشت
متوسط در مناطق کمششییب ساحل
گراولی شن و رییگهاي دانه رییز تا دانه متوسط است.
حاوي ذرات گراول

 -2روش تحقیق
بررسی ،شناسایی و اولویتبندي عوامل مؤثر بر
هدف از ایین پژوهش بررس
رسوبگذاري بندر نوشهر بود .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي و با
توصیففی است .جامعه آماري ایین پژوهش شامل
توجه به جمعآوري دادهها توصی
مهندسی سازمان بنادر و
 22نفر از کارشناسان ،صاحبنظران حوزه فنی و مهندس
درییانوردي ،اداره کل بنادر و درییانوردي استان مازندران (بندر نوشهر) و
مهندسیین مشاور میباشد .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه است .روایی
مهندس
محتواي صوري ابزار توسط خبرگان و ممییزان پاییایی پرسشنامه از طرییق
بررسی سازگاري گزارهها تایییید شد.
بررس

 -3تجزيه و تحلیل دادهها
 -1-3عوامل موثر بر رسوبگذاري بندر نوشهر
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رسوبگذاري در بندر نوشهر ناشی از ( )1آورد رسوب از رودخانهها و
( )2انتقال رسوب ساحلی در سواحل باالدست (غرب) بندر میباشد.
اید رسوب آن
مهمترین رودخانه باالدست بندر ،رودخانه چالوس است که بباید
مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر آن ،آبراهه نسبتاً کوچک دیگري هم بین
بندر و مصب رود چالوس وجود دارد که آورد رسوب آن به مراتب کمتر از
رودخانه طوالنی چالوس است .ساخت و سازهاي سالهاي اخیر در مسیر
تهران ـ شمال) میتواند باعث افزایش آورد رسوب در
رود چالوس (بزرگراه ته
زمان ساخت و ساز بوده باشد .تکمیل سازههاي مختلف از قبیل پلها و
کاهش عرض رودخانه به خاطر بزرگراه و احداث سد و بند هم بر تغییرات
آتی آورد رسوب مؤثر است.
در ساحل پاییندست (شرق) بندر دو مصب دیگر به نامهاي کورکورسر
(مجاور بندر) و ماشلک قرار دارند .از بین این دو رودخانه ،ماشلک رسوب
بیشتري را به دریا میآورد که البته کمتر از رسوب ناشی از رود چالوس
است .رسوبات این مصب نسبت به رسوبات معمول دریا مقداري
درشتدانهتر میباشند .هر از گاهی ،رسوبات مزبور بهوسیله پیمانکاران از
مقابل مصب ،برداشت و استفاده میشود .جهت برآیند حمل رسوب ساحلی
در ساحل شرقی باعث دور شدن رسوب از بندر و حرکت آن به سوي
سیسنگان میباشد .عدم پیشروي ساحل در کنار موجشکن شرقی و اراضی
احیاءشده هم این موضوع را تأیید میکند .البته انتظار میرود عمق و
نشست رسوب در پناه موجشکن فرعی و اراضی احیاءشده ،مقداري کاهش
یابد ،زیرا جهت موج غالب از سمت شمال تا شمال غربی میباشد و این
سازهها میتوانند تا حدي به ایجاد آرامش در مقابل مصبها کمک کنند.
جریان عمومی موازي ساحل (شورش دریا) که موقع بروز طوفان شکل
یابد ،میتواند در کنار اراضی احیاءشده شرق
میگیرد و تا چند روز ادامه مییاب
بندر ،جریانی به سمت دریا ایجاد کند .جریان به تنهایی نمیتواند رسوبات
ماسهاي را با خود حمل کند ،بلکه به شرایط شکست موج هم نیاز دارد.

ساحل باالدست بندر نوشهر داراي شکستگی مشخصی در غرب مصب
مصب بوده است) .در دو
فعلی چالوس است (احتماالً در گذشته دور محل مص
سوي این شکستگی دو پاره ساحل با زوایاي مختلف وجود دارند که
پتانسیل آورد رسوب در آن دو متفاوت است .پتانسیل حمل رسوب در پاره
ساحل شرقی کمتر و در پاره ساحل نزدیک بندر بیشتر است .بنابراین پاره
ساحل شرقیتر کنترلکننده مقدار آورد رسوب ساحلی به پاره ساحل نزدیک
بندر میباشد و پاره ساحل اخیر حالت فرسایشیتري دارد مگر آن مقدار
رسوبی که از طریق مصب رودخانه چالوس به آن اضافه میشود .در کنار
رسوب
بندر مجدداً زاویه ساحل (به دلیل پیشروي قبلی) تغییر کرده و به زاویه پاره
پتانسیل حمل رسوب در این محل
ساحل شرقی نزدیک میشود .بنابر این پتانس
دوباره کاهش مییابد .حجم رسوبی که از مقابل هد موجشکن اصلی عبور
میکند و به مقابل دهانه بندر میرسد تابع پتانسیل حمل رسوب در این
ناحیه نزدیک به بندر است (تهران برکلی.)1190 ،

 -2-3تغییرات سطح آب درياي خزر

بررسیها نشان میدهد سطح آب دریاي خزر ،عالوه بر تغییرات
چندساله و فصلی ،داراي تغییرات ناگهانی با تداومهاي ساعتی و روزانه بوده
که بر اثر الگوهاي گردشی جو و برخی عوامل انسانی ایجاد میشوند .در
برخی مواقع این نوسانات آن قدر شدید است که خسارات سنگینی را به
فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی نواحی ساحلی وارد آورده است ،ازاینرو
ارتقاي سطح دانش و آگاهیها درخصوص پدیده نوسانات دریاي خزر و
اثرات آن میتواند کمک شایانی در بهرهبرداري بهینه و افزایش راندمان
عملکرد بنادر در حوزة عمران و مهندسی سواحل ،عملیات و ایمنی دریایی
و امور بندري داشته باشد.
آخرین وضعیت نوسانات و میانگین تراز آب دریاي خزر بر اساس
آخری
تحلیل دادههاي دریافتی از ایستگاههاي ترازسنجی مستقر در سواحل
دریاي خزر در سال آبی  92-91حاکی از آن است که میانگین تراز آب
برابر  -22/99متر میباشد که نسبت به سال آبی گذشته  9سانتیمتر و
نسبت به سه سال گذشته  19سانتیمتر کاهش داشته است.
جدل ( :)1مؤلفههاي تراز آب خزر در سال 1333
تراز
میانگین
کمینه
بیشینه

نوشهر
-22/23
-22/33
-22/92

نام ايستگاه
انزلي امیرآباد
-22/23 -22/91
-22/32 -22/11
-22/91 -22/12

كل خزر
-22/29
-22/32
-22/91

میانگین تراز آب خزر براي سال آبی 91-92
طبق جدول ( )1میزان می
برابر  -22/29میباشد که نسبت به سال آبی 92-91حدود  9سانتیمتر
رشد داشته است .میزان میانگین تراز آب خزر براي سال آبی  91-92در
ایستگاه انزلی برابر  -22/91و در ایستگاههاي نوشهر و امیرآباد معادل
 -29/23است .این تراز متوسط از فروردین  91تا شهریور  91در ایستگاه
انزلی  -22/92و در ایستگاه نوشهر  -22/99میباشد.
مشاهدات رقوم ارتفاعی تراز آب دریاي خزر در محدوده  1ایستگاه
ساحلی بنادر انزلی ،نوشهر و امیرآباد حاکی از آن است که کمترین تراز
ارتفاعی ثبت شده طی سال آبی  92-91به میزان  -22/33متر در ایستگاه
نوشهر و بیشترین آن در ایستگاه انزلی به  -22/12متر بوده است .بنابراین
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اختالف حداکثر و حداقل تراز ارتفاعی در سواحل جنوبی دریاي خزر طی
این سال آبی حدود  92سانتیمتر میباشد.
بر اساس اندازه گیريهاي صورتپذیرفته در بندر انزلی در نیمه اول
سال  1191حداکثر تراز آب در تیر ماه برابر  -22/12متر بوده که حداقل
این مقدار در فروردین ماه برابر  -22/11متر مشاهده شده ،و دامنه نوسانی
 91سانتیمتر در این بندر ثبت گردیده است .همچنین در بندر نوشهر در
نیمه اول سال  1191حداکثر تراز آب در تیر ماه برابر  -22/92ممتر بوده که
حداقل این مقدار در فروردین ماه برابر  -22/33متر مشاهده شده ،و دامنه
نوسانی  92سانتیمتر در این بندر ثبت گردیده است .بر اساس دادههاي
اندازهگیريشده در پروژه پایش شمال ،کمینه و بیشینه مقدار تراز آب خزر
در سال  1191به ترتیب برابر  -22/32و  -22/91متر محاسبه شده است.
همانطور که در نمودار ( )1مشخص شده است در چند سال اخیر تراز
آب دریاي خزر از یک روند کاهشی برخوردار بوده است .همواره این
تغییرات در حدود  9سانتیمتر در سال بوده است .نکته حائز اهمیت در
نمودار ( )1کاهش ناگهانی تراز آب دریاي خزر در سال  90-39نسبت به
سال آبی قبل خود میباشد که پس از افت  29سانتیمتري در این سال
روند نزولی تراز آب با شیب کمتر ادامه یافته است که بیانگر کاهش دامنه
نوسانات سطح آب دریاي خزر در سالهاي اخیر میباشد.

نمودار ( :)1تغییرات تراز آب درياي خزر در سالهاي آبي 1333-1316

به منظور شناخت تغییرات فصلی تراز آب دریاي خزر ،در نمودار ()2
نوسانات ماهیانه آب در ایستگاه بندر نوشهر ترسیم شده است.
با توجه به نمودار ( )2میانگین تراز آب سالیانه در سال  91نسبت به
صفر مبنا یعنی بندر شهید رجایی -22/23 ،متر بوده که به میزان 90
سانتیمتر پایینتر از سطح مبنا میباشد .در نمودار ( )2همواره روند نوسانات
فصلی در بهار از یک روند افزایشی برخوردار بوده که این روند در مرداد ماه
به حداکثر فصلی خود رسیده و بالفاصله روند کاهشی خود را با شیب زیاد

اوایل زمستان داراي شیب کاهشی
شروع کرده است .این نمودار از پائیز تا اوای
میباشد اما از آن پس تا اوایل بهار تراز آب کمی باالتر از حداقل پائیزي
میشود و تقریباً در فصل زمستان و ابتداي بهار از یک پایداري نسبی
تبعیت میکند.

نمودار ( :)3مقايسه تغییرات تراز آب درياي خزر در بندر نوشهر (سالهاي
 32 ،31و )33

با مقایسه میزان تراز آب ایستگاه نوشهر در سال  91و  92و شش
ماهه اول سال  91مندرج در نمودار ( )11میتوان گفت در سالهاي  91و
 92تغییرات تراز تقریباً الگوي یکسانی داشته است و منحنیهاي تراز آب
منطبق بر هم میباشند ،حال آنآنکه در شش ماهه اول سال  91یک افت
وجود دارد که از تیرماه به بعد این اختالف کامال مشهود است .میزان
تراز وج
میانگین تراز آب در شش ماه اول سال  91حدود  -22/91متر نسبت به
تراز مبنا و در شش ماهه نخست سال  92معادل  -22/91متر نسبت به
تراز مبنا و در شش ماهه اول سال  91معادل  -22/23متر نسبت به تراز
مبنا میبباشد.
همانطور که از منحنیها مشاهده میشود در فصل اول سالهاي 91
و  92تراز آب ایستگاه نوشهر تقریباً منطبق بر هم میباشد ولی در سال 91
تراز آب ایستگاه نوشهر حدود  10سانتیمتر است .اما در فصل دوم سال و
از ماه تیر تا شهریور در سال  92نسبت به سال  91افزایش تراز و در سال
 91نسبت به سال  91و  92کاهش تراز وجود دارد .این کاهش تراز بیش از
 20سانتیمتر است و در مقدار متوسط بین سال  91و  92حدود 10
سانتیمتر افزایش تراز است و اختالف تراز در سال  92و  91معادل 21
سانتیمتر کاهش تراز است.
با تحلیل دادههاي بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت که ( )1براساس
ترازسنجی مستقر در سواحل درییاي
دادهههــاي بهدست آمآمــده از اییستگاههاي ترازسنج
خزر ،آخرین وضعیت نوسانات و میانگین تراز آب دریاي خزر در سال آبی
وده است که
متــرر ببــوده
میــانگین تراز آب برابر  -22/99مت
دهــدد می
نشــان میده
 92-91نش
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نمودار ( :)2تغییرات تراز آب درياي خزر در بندر نوشهر سال 33-31
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نسبت به سال آبی گذشته  9سانتیمتر و نسبت به سه سال گذشته 19
سانتیمتر کاهش داشته است .میانگین تراز آب خزر در سال  91معادل
 -22/29متر بوده است که نسبت به سال  ،92مقدار  9سانتیمتر کاهش
داشته است .و این به این معناست که روند کاهشی تراز خزر متوقف نشده و
همواره نیز ادامه دارد )2( ،مشاهدات رقوم ارتفاعی تراز آب دریاي خزر در
محدوده  1ایستگاه ساحلی بنادر امیرآباد ،نوشهر و انزلی حاکی از آن است که
کمترین تراز ارتفاعی ثبتشده طی خرداد ماه سال آبی  91-92به میزان
 -22/99متر در ناحیه ساحلی بندر امیرآباد و بیشترین آن در ناحیه ساحلی
بندر نوشهر به میزان  -29/92متر بوده است .در سال  91کمترین تراز مربوط
به ایستگاه نوشهر و بیشترین تراز مربوط به ایستگاه انزلی است )11( ،با توجه
به نمودارها و دادههاي ثبتشده از بنادر انزلی و نوشهر ،میانگین تراز آب در
شش ماهه دوم سال  92نسبت به صفر مبنا (بندر شهید رجایی) به ترتیب
 -22/23و  -22/31سانتیمتر پائینتر میباشد .این میزان در سال  91براي
انزلی  -22/91سانتیمتر پایینتر نسبت به صفر مبنا و براي نوشهر و ایستگاه
امیر آباد  -22/23سانتیمتر پایین تر نسبت به صفر مبنا میباشد )9( ،با
مقایسه میزان تراز آب در شش ماهه دوم سال  92نسبت به تراز آب در دوره
متناظر آن در سال  91بر اساس ایستگاههاي ترازسنجی بنادر نوشهر و انزلی
کاهش در سطح تراز میانگین آب کامال قابل مشاهده است .این روند در نیمه
اول سال  91نیز تکرار شده است و ( )9با توجه به نمودار تراز آب دریاي خزر
و دادههاي ترازسنجی بندر انزلی در سال  92مشاهده میشود که تراز آب
حداکثر میزان  -22/22متر و حداقل میزان  -22/11متر بوده است .بنابراین،
در این دوره بیشترین دامنه تغییر تراز در طول یکسال حدود  91سانتیمتر
ثبت شده است .میزان کمینه و ببیشینه تراز خزر در سال  91به ترتیب 22/32
ممتر و  -22/91متر ثبت شده است.
از جمله دالیل کاهش تراز آب ادامه روند خشکسالی و کاهش میزان
بارش و آبدهی رودخانهها در حوضه آبریز دریاي خزر بوده به طوري که در بهار
 ،2012آبدهی رودخانه ولگا  %11پایینتر از حد نرمال بوده است .وقوع
خشکسالی در حوضه آبریز دریاي خزر ،کاهش تراز آب به میزان  39سانتیمتر
در  11سال اخیر را به همراه داشته است (اداره کل سواحل و بنادر.)1191 ،

تغییرات سطح آب بوده است .از سال  1931تا  ،2000تراز سطح آب ببه
اندازه  2/9متر افزایش یافته است و از سال  2000تا کنون حدود  1متر
کاهش یافته است .همانطور که از شکل ( )1مشخص است با وجود
افزایش زیاد سطح آب در این دوره ،پیشروي آب در سمت غربی بندر در
مقایسه با قسمتهاي دیگر کمتر بوده است .در برابر کاهش سطح آب از
سال  2000به بعد ،پیشروي ساحل در قسمت غربی نسبت به سســایر
قسمتها بیشتر بوده است .این مسئله فعالیت باالي رسوبی قسمت غربی
بندر را نشان میدهد (پویا طرح پارس.)1191 ،

شکل ( :)1نقشه تغییرات خط ساحلي منطقه بندر نوشهر

 -3-3تغییرات خط ساحلي اطراف بندر نوشهر
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خط ساحلی منطقه نوشهر در طول عمر بندر نوشهر تحت تأثیر دو
داشته است )1( :تغییر تراز آب دریاي خزر و ( )2رسوبگذاري در
عامل قرار داش
ساحل غربی بندر به خاطر قطع مسیر انتقال رسوب ساحلی (تهران برکلی،
 .)1190تغییرات خط ساحل بندر نوشهر با استفاده از عکس هوایی سال
تصویــرر ممــاهوارهاي سال  1191با قدرت باال بررسی و مشخص
 1122و تصوی
ضلــعع غربی بندر ننــوشهر داراي
شد که طی این بازة زمانی  29ساله ،ضل
رسوبگذاري و خشکیزایی بوده ،اما ضلع شرقی آن دچار فرسایش و
خوردگی ساحل بوده است.
شکل ( )1وضعیت فرسایش و رسوب ،همان الگوي کلی انتقال رسوب
از غرب به شرق دریاي خزر را نشان میدهد .البته در حاشیه شرقی
موجشکن تا فاصله  990متري از بندر ،خشکیزایی صورت گرفته است
(پویا طرح پارس.)1191 ،
شکل ( )1و ( )2تغییرات سواحل در اطراف بندر نوشهر و قسمت شرقی
آن را براي دو دوره نشان میدهد .علت این تغییرات عمدتاً به خاطر

ساحلي منطقه بندر نوشهر (سالهاي 2222 ،1311
شکل ( :)2تغییرات خط ساحل
و )2212

 -4-3جابهجايي رسوبات ساحلي در بندر نوشهر

در منطقه نوشهر عامل اصلی جابهجایی رسوب ساحلی ،شکست امواج
است که از یک طرف ،باعث معلق شدن ماسههاي بستر میشود و از طرف
ندر نوشهر در سال 1113
دیگر ،جریان ساحلی ایجاد میکند .از زمان احداث ببندر
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جابهجایی رسوب (خالص ساالنه از غرب به شرق)
تا سالها پس از آن جریان جاب
بهوسیله بندر نوشهر تقریباً قطع شده بود .در این سالها تنها طوفانهاي
شدید میتوانستند ناحیه شکست موج و انتقال رسوب را تا جلوتر از دهانه بندر
گسترش دهند تا مقداري رسوب از مقابل دهانه بندر عبور کند .اما پس از
گذشت سالها ساحل غربی بندر پیشروي کرد و اطراف هد موجشکن
کمعمق شد و مقدار انتقال رسوب از مقابل دهانه افزایش پیدا کرد .طبیعتاً این
افزایش در کنار بندر به مقادیر اولیه حمل رسوب مربوط به قبل از احداث بندر
منطقه
پیشروي ساحل غربی باعث تغییر زاویه خط ساحل در آن من
نمیرسد زیرا پیش
و نزدیکتر شدن آن به زاویه عمود بر جهت موج غالب شد .اطاله موجشکن
اصلی بندر احتماالً باعث کاهش موقتی انتقال رسوب از مقابل دهانه بندر تا
چند سال محدود بود .جنس رسوبات در سواحل اطراف نوشهر همانند اکثر
سسواحل جنوبی دریاي خزر از نوع ماسه است (تهران برکلی.)1190 ،
جابهجایی رسوب ساحلی،
مهمترین نوع جریان از دیدگاه تأثیر آن بر جاب
جریانهاي ناشی از شکست امواج میباشد .این نوع جریان در زمان وجود موج
قابلتوجه و ایجاد ناحیه شکست موج در نزدیکی ساحل رخ میدهد .جریان
سساحلی ناشی از شکست امواج در منطقه مورد مطالعه عامل اصلی انتقال رسوب
ی سســاالنه در
ساحلــی
در امتداد سواحل منطقه میباشد .جهت خالص حمل رسوب ساحل
رب به ششــرق میباشد (تهران برکلی.)1190 ،
وشهر از سمت غغــرب
منطقه ننــوشهر
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از آنچه گفته شد روشن گردید که علت ایجاد پشته رسوبی ،آغاز کنارگذري
رسوب قابلتوجه پس از پایان افزایش تراز آب و همچنین تشدید بیشتر این
پدیده پس از پر ششدن پشت قسمت اطاله یافته موجشکن اصلی بوده است .با
این حال نظریه یادشده ،بهواسطة شبیهسازي عددي دوبعدي میدان موج و
جریان و رسوب موجود در اطراف بندر نوشهر در زمان طوفان بررسی شد .نتایج
شبیهسازي نشان داد که در زمان وجود طوفان ،شکلگیري ناحیه شکست موج
در مقابل ساحل شرقی بندر اجازه ایجاد جریان برگشتی را نمیدهد و در هر دو
ساحل شرقی و غربی جهت جریان ساحلی از غرب به شرق میباشد .در اینجا
این پرسش پیش میآید که علت انتقال تور رهاشده صیادان از مقابل هتل به
مقابل دهانه بندر چیست؟ مشاهدات صیادان نشان میدهد که پس از آرام شدن
طوفان شمال غربی ،تا چند روز جریانی از سمت غرب به شرق به وجود میآیآید
که صیادان آن را به عنوان شورش دریا میشناسند .این جریان با پدیده شکست
موج همراه نیست و همانند جریان عمومی دریا در آن منطقه عمل میکند.
شبیهسازيها نشان میدهد که در این شرایط ،بندر نوشهر و اطاله موجشکن آن
میتواند باعث شکلگیري گردابه در ناحیه شرقی بندر شود .این جریان برگشتی
میتواند تورهایی را که در زمان طوفان در شرق بندر جدا شدهاند به سوي دهانه
بندر هدایت کند .اما باید توجه داشت که در این شرایط ،انتقال رسوب
زمانی اتفاق
قابلتوجهی در منطقه وجود ندارد .انتقال رسوب ماسهاي قابلتوجه زم
میافتد که عالوه بر جریان ،پدیده شکست موج هم برقرار باشد.
گذشته از اثر اطاله موجشکن اصلی ،تأثیر احیاي اراضی مقابل ساحل
شرقی بندر بر رسوبگذاري در دهانه بندر نیز اخیراً مطرح شده است .تأثیر
دیواره ساحلی مربوط به احیاي اراضی شرقی بر افزایش تالطم دریا در زمان
حضور موج ،در فصل مربوط به آرامش حوضچه مطالعه شده است .در این
مطالعه ضریب انعکاس موج از دیواره مزبور نیز لحاظ شده است .از دیدگاه
رسوب دهانه ،دیواره مزبور نمیتواند حجم کلی ترسیب در دهانه بندر را زیاد
کند ،اما میتواند نحوه توزیع رسوب در دهانه بندر را تحت تأثیر قرار دهد .در
زمان بروز طوفان از سمت شمال شرقی ،انعکاس موج از ساحل مزبور
میتواند منجر ببه انتقال مقداري از رسوبات نهشتهشدة قبلی به داخل دهانه
بندر شود .این پدیده در سالهاي اخیر با رسوبگذاري در قسمت داخلی
شکن اصلی در نزدیک دهانه بندر بروز کرده است .برطرف کردن این
موجشک
مسئله نیاز به ساز و کار مستقلی ندارد .زیرا کنارگذري رسوب از مقابل هد
موجشکن اصلی به هر حال باید با احداث دستک یا دستکهاي رسوبگیر در
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شکل ( )1نشان داده شده است در سالهاي گذشته
همانطور که در شک
چند تغییر در بندر نوشهر انجام شد تا کارآیی آن افزایش یابد و برخی از
مشکالت آن برطرف شود .از جمله موجشکن اصلی غربی بندر که در سال
 1111اطاله شد تا آرامش مورد نیاز در حوضچه بندر به نحو بهتري تأمین
گردد .همچنین مسیر تتخلیه یک رودخانه به داخل حوضچه بندر بسته شد
تا مشکالت ناشی از آورد رسوب به داخل حوضچه از سوي آن رودخانه،
برطرف شود .اراضی پشتیبانی بندر نیز در بین سالهاي  1132الی  1190با
انجام دو مرحله عملیات احیا در قسمت ساحل شرقی بندر افزایش یافت.
مشاهدات و برداشتهاي ککارشناسان محلی نشان میدهد که بعد از
اصلی ،یک پشته رسوبی
سال  1119یعنی دقیقا همزمان با اطاله موجشکن اصل
در دهانه بندر شروع به شکل گرفتن کرده است .به این دلیل سواالتی در
رابطه با نقش اطاله موجشکن در ایجاد پشته رسوبی ایجاد شده است .گرچه
علت شکلگیري پشته رسوبی ،پایان یافتن روند بیست ساله افزایش تراز
آب و آغاز روند کاهشی آن تا سال  1130بود ،اما همزمانی آن با اطاله
موجشکن موجب طرح این نظریه شد که اطاله موجشکن اصلی سبب تغییر
روند جریان غرب به شرق دریا در زمان طوفان و ایجاد گردابهاي
ساعتگرد در پشت بندر در سمت شرقی آن میباشد .مشاهدات صیادان
دستکم در یک مورد به دلیل انتقال تجهیزات ماهیگري جداشده در
طوفان ،از نزدیک ساحل هتل در شرق بندر به محل دهانه بندر نوشهر نیز
تاییدي بر نظریة فوق بوده است .نظریه مذکور میگوید از آنجا که اطاله
موج شکن اصلی باعث بروز گردابه میشود و آب برگشتی در مقابل دهانه
بندر به سمت دریا جت میگردد ،مسیر جریان غرب به شرق از مقابل دهانه
بندر دچار مانع شده و رسوبات را در همان محل مینشاند .این دیدگاه
معتقد است که شاید احیاي اراضی اخیر در ساحل شرقی بندر نیز به تمرکز
تشدید این پدیده کمک کرده باشد.
جریان آب قطعکنندة جریان و تشدی
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مجــدد رسوب در
ساحل غربی متوقف شود .در آن شرایط مشکل توزیع مج
انه بنبنــدر نیز به خودي خود برطرف میششــود (تهران برکلی.)1191 ،
دهــانه
ده
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نتایجی که از بررسی دادههاي آماري بر پایة تحلیل فرآیند سلسله
نتایج
مراتبی بهدست آمد نشان داد:
( )1در رتبهبندي شاخصهاي مربوط به عوامل مؤثر بر رسوبگذاري
دسترسی و حوضچه آرامش بندر ،تغییرات سطح آب دریا با میزان
کانال دسترس
 0/112داراي بیشترین تأثیر میباشد و در رتبة اول قرار دارد .تغییرات خط
جابهجاییی رسوبات ساحلی با میزان
ساحلی اطراف بندر با میزان  ،0/222جاب
 ،0/122موقعیت مکانی بندر با میزان  0/121و اجراي پروژههاي طرح
رتبة دوم تا پنجم قرار دارند،
توسعه بندر با میزان  ،0/119به ترتیب در رتب
( )2در رتبهبندي شاخصهاي مربوط به ععوامل مؤثر بر تغییرات سطح
آب دریا ،طوفان با میزان  ،0/201داراي بیشترین تأثیر میباشد و در رتبة
نخست قرار دارد .تغییرات دبی رودخانههاي منتهی به دریا با میزان ،0/139
ممقدار بارش بر سطح دریا با میزان  ،0/129گرم شدن ککرة زمین با میزان
 ،0/122ممقدار تبخیر از سطح دریا با میزان  ،0/199تغییرات تراز بستر با میزان
 0/031و جزر و مد با میزان  ،0/092در اولویتهاي دوم تا ششم قرار دارند،
( )1در رتبهبندي شاخصهاي مربوط به ععوامل مؤثر بر تغییرات خط
ساحلی اطراف بندر ،باال و پایین آمدن آب در ساحل با میزان  0/932داراي
بیشترین تأثیر میباشد و در رتبة نخست قرار دارد .پیشروي ساحل از غرب
با میزان  0/211و ساخت و سازهاي ساحلی با میزان  0/201در رتبههاي
دوم تا سوم قرار دارند،
جابهجاییی رسوبات
( )9در رتبهبندي شاخصهاي مربوط به عامل جاب
شکست موج با میزان  0/111داراي بیشترین تأثیر میباشد و در
ساحلی ،شک
رتبة اول قرار دارد .عمق آب با میزان  0/191و جنس رسوب با میزان
 0/230در رتبههاي دوم تا سوم قرار دارند،
( )9در رتبهبندي شاخصهاي مربوط به عامل موقعیت مکانی بندر،
رودخانههاي اطراف بندر با میزان  0/199داراي بیشترین تأثیر میباشد و در
رتبة نخست قرار دارد .قرارگیري کانال دسترسی بندر در کنارگذري رسوبات
ساحلی با میزان  0/109و موجگیربودن سواحل اطراف بندر با میزان 0/292
در رتبههاي دوم تا سوم قرار دارند و
( )2در رتبهبندي شاخصهاي مربوط به ععوامل اجراي پروژههاي طرح
توسعه بندر و تتاثیرگذاري پروژههاي دریایی اجراشده بر رسوبگذاري،
شاخص اجراي الحاق اراضی شمال شرقی ( 19هکتاري) با میزان ،0/919
داراي بیشترین تأثیر میباشد و در رتبة نخست قرار دارد .شاخص اجراي
الحاق اراضی شرقی با میزان  0/111و اطاله موجشکن غربی با ممیزان
 0/299در رتبههاي دوم تا سوم قرار دارند.

پیشنهادات:

با توجه به نتایج بهدست آمده از پژوهش ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
( )1طراحی بهینه و اجراي اطاله موجشکن غربی بندر نوشهر بهمنظور
جلوگیري از ورود رسوب به کانال دسترسی و حوضچه بندر نوشهر )2( ،احداث
دستک رسوبگیر در نزدیکی رودخانههاي اطراف بندر نوشهر جهت جلوگیري

1

از نفوذ گردابهها و جریانات رسوبی منطقه ))11( ،ایجاد سیستم خلیج مصنوعی
در مسیر غرب به شرق با احداث دستکهاي رسوبگیر ))99( ،اجراي عملیات
نوشهــــر ببا
کنارگذري مصنوعی رسوب 9از قسمت غربی به سمت شرقی بندر نوشه
گیــر در قسمتِ غربی ممــوجشکن غربی جهت
رســــوبگی
دستــکهاي رس
احداث دست
کمک به کنارگذري رسوب )9( ،جلب مشارکت بخش خصوصی جهت ایجاد
نوشهر)22( ،
تلههاي رسوبی و توسعه پالژهاي مماسهاي در امتداد غربی بندر نوشه
دسترسی و ( ))11تجهیز بندر به الیروبهاي مدرن.
الیروبی دورهاي کانال دسترس
با توجه به مسائلی که در حین پژوهش پیش آمد ،این موارد براي
پژوهشهاي آینده پیشنهاد میشود )1( :بررسی طرح بهینه جهت کاهش
رسوبگذاري کانال دسترسی و حوضچه بندر نوشهر بر اساس یافتههاي
این پژوهش )2( ،بررسی دبی رودخانههاي منتهی به دریاي خزر و ارائه
طرح بهینه جهت جلوگیري از کاهش سطح آب دریاي خزر )1( ،بررسی
حوضههاي آبریز شمال کشور و ارائه طرح بهینه جهت کاهش آورد رسوب
به دریا و ( )9امکانسنجی استقبال سرمایهگذاران بخش خصوصی جهت
ایجاد تله رسوبگیر و پالژهاي ماسهاي.
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Abstract:

T

he purpose of this study is to investigate, identify and prioritize factors that could impact on sedimentation in
access channel and stilling basin in Nowshahr port. This study in terms of purpose is an applied research and in

terms of collecting data is descriptive. The statistical population of this research consists of 22 people of experts and
technical experts in Ports and Maritime Organization, general directorate of Ports and Maritime in Mazandaran
Province and consulting engineers. Data was gathered by questionnaire; the reliability of this research was confirmed by
examining statements’ compatibility.
The author classified the most important factors that have effects on sedimentation in access channel and stilling basin
in Nowshahr to five categories: (a) Changes in sea level of Caspian Sea, (b) Changes in coastline around the port, (c)
Executing projects on port development plan, (d) Location of the port and (e) Transporting coastal sediment, by
performing exact researches on literature review, findings of other researches and field studies of consulting engineers.
Findings of data analysis based on analytical hierarchical process shows that changes in sea level of Caspian Sea with
score of 0.336 has the most effect, and other scores in terms of effect are respectively: changes in coastline around the
transporting coastal sediment with 0.191. Finally, based on findings of this research, some practical and scientific
solutions for decreasing sedimentation rate in access channel and stilling basin in Nowshahr port are presented.
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port with 0.262, executing projects on port development plan with 0.162, location of the port with 0.121 and

