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 چكيده

و فرسايش در بندر  يگذار رسوب قيتحق نيدر ا .دباش يمساحلي  يها سازه در طراحي بنادر و رگذاريتأثاز عوامل مهم و  انتقال رسوبات دقيق نرخ ينيب شيپ

بندرگاه  يي بر روجزرومدامواج  تأثيرات يبررس يراب يو روش عدد يهاي توزيع رسوب، از دو روش تجرب است كه از بين روش گرفتهر قرا موردمطالعه يسجاف

 1392اول  مسالين يگرافدرويه بر اساسو  شده دادهمبنا قرار  1391اول  مساليدر ن شده انجام هاولي يگرافدرويهتجربي،  درروشاست.  شده استفاده يبندر سجاف

و  گذاري رسوب زانيبه برآورد م Mike 21 افزار نرمبه كمك  يعدد روش دراست.  شدهه پرداختمتفاوت  يدر ترازها گذاري رسوبو  شينرخ فرسا يبه بررس

 د.شمحاسبه  % 7 يال 5/5در حدود  شانيخطا ،حاصله جينتا سهياست كه با مقا شده پرداخته يورود هيو اول يمرز طيمطابق شرا شيفرسا

 بودن سرعت جريان در دو به علت باال يساحل عمق كم ياز آن است كه در نواح ي، حاكگذاري رسوبو  شينرخ فرسا ليوتحل هيتجز با آمده دست به نتايج

در  با انتقال اين مواد معلق، و شوند يم عمق كم يفرسايش در نواحسبب ، مواد را انتقال داده ،اين جريانات و افتهي شيافزاوجزر غلظت مواد معلق حالت مد

رو خواهيم  هروب گذاري رسوببا نيز سازه  كنار يدر نواح ، همچنينروبرو خواهيم بود گذاري رسوببا  هستساحلي بيشتر  يكه عمقشان نسبت به نواح اي ينواح

لذا رسوبات معلق در آب يابد،  ميپتانسيل حمل رسوب كاهش  سرعت، با كاهش كند و كاهش پيدا مي يي جزرومدها جرياننواحي اطراف سازه سرعت  بود. در

 .كند مينقاط پيدا  نيدر افرصت كافي جهت ترسيب 

 ، نرخ انتقال رسوبجزرومد، فرسايش، گذاري رسوببندر سجافي، هيدرو گرافي،  :كلمات كليدي
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مدها، بادها، عوامل جزرو، ها جرياندر ارتباط با آن شامل امواج،  مؤثرفرايندهاي ساحلي است كه عوامل عمده محيطي  نيتر مهمپديده انتقال رسوب يكي از 

 و توپوگرافي و تغيير محيط سواحل توسط انسان است. يشناس نيزم

آب در اثر اغتشاش ناشي از شكست موج و همچنين وجود جريان ساحلي است كه  همچنين علت رسوب در يك ناحيه ساحلي، معلق شدن رسوبات بستر در

 متقابل موج و جريان بر تأثير آيند. رات در خصوصيات امواج به وجود ميايجاد تغيي در نزديكي محل شكست موج و در اثر عمده طور بهساحلي نيز  يها جريان

و مدل انتقال رسوب با يكديگر مدل جديدي به نام   Win،CH3Dسه مدل  قيبا تلف كه يطور به است تياهم بابسيار تغييرات سطح آب  وانتقال رسوب 

Coupled Marine predicition system يد را حاصل نماقبولي  نتايج قابلتوانست دست آمد كه   هب(Goda, 2001).  

2Fريژاو بندر تحقيقي در 

افزار  نرم يصحت خروج دهنده نشاناين تحقيق كه چين در رابطه با محاسبه انتقال رسوب در امتداد ساحل اين خليج انجام دادند  3

Mike 21 د باش يمبندر  نيامتداد ساحل اجنوب  در شمال ورسوب  در برآورد نرخ انتقالهاي موج اساس پارامتر بر(Li, 2008)  كشور سواحل در  يقيتحق. در

 ,Trebossen, Deffontaines and Classeau( ددار هاي انتقال رسوب در امتداد ساحل نسبت مستقيمي در تأثيرانرژي موج  كه شد حاصل جهينت نيافرانسه 

2005.( 

موج بر روي نسبت كلي انتقال در ارتفاع موج، پريود موج، شكست ارتباط مستقيم دارد و شكست موج  انتقال كلي رسوب ساحلي با پارامترهاي تصادفي موج و

  .(Anil Ari, 2006) دباشن يمحائز اهميت توزيع عمود بر ساحل  امتداد ساحل و

نقاط باالدست و نحوه  آن در تأثير خصوص به، آنميزان انتقال رسوب و نحوه تبادل رسوبات توسط جزر ومدي در  يها اندركنش امام، با توجه به موقعيت بندر

 . )1376(آبائي،  دارد يتوجه قابل تأثيرحمل رسوبات 

تا منطقه نرخ انتقال رسوب  سازي مدل، Mike 21 افزار نرمو با  عمق كمساحلي در طول ساحل رودخانه آستارا چاي با استفاده از مشخصات امواج در آب 

 خليج پزمدر  يگذار رسوبنرخ  ينيب شيپ 1387در سال همچنين  ).1383شد (مهندسي نمين، نقاط مشخصي از ساحل محاسبه در  شكست فرسايشعمق 

 ).1388، د (ابراهيميدست آمه ب جريان آب و توپوگرافي بستر ،ضعيت جغرافياي از قبيل تراز بسترو بررسي اليروبي بار كانال توسط منظور به

 مقادير با هحاصل نتايج و شد محاسبه كشور جنوبي سواحل از هايي بخش در ساحل موازي رسوب انتقال نرخ، Mike 21 افزار نرمهمچنين در تحقيقي كه از 

 Mike 21افزار نرم يباال دقت دهنده نشان كشور، جنوبي سواحل در روابط اين سنجي تصح د وش مقايسه رهايگ رانه و ها شكن موج پشت در گذاري رسوبواقعي 

 ). 1389پور،  سلطان، (افشارشد  ارائه شكست پارامتر مبناي بر Kضريب  محاسبه جهت تابعي همچنين است

 موقعيت جغرافيايي بندر سجافي: -1-1
است. اين بندر در مجاورت رودخانه  قرارگرفتهدرجه شمالي  º30 14′درجه شرقي و عرض جغرافيايي  º49 43′اي به طول جغرافيايي  بندر سجافي در منطقه

در  يطوركل بهمي باشد.  جزرومد تأثيركيلومتر فاصله دارد. به علت نزديكي اين بندر به دريا سطح آب اين رودخانه تحت  12حدود  فارس جيخلزهره واقع بوده و تا 

اين رودخانه با توجه به  از .باشد ميرودخانه زهره  مبدأنزوالت جوي در تأثير آن  تبع به، تغييرات فصلي و تغيير دبي جريان و رسوب ديبرگ خر نيتر مهماين بندر 

 .كنند وآمد رفتها قادر خواهند بود تا حوالي شهر هنديجان نيز  لنج ،و در مواقع مد آب دريا شود استفاده ميها  عمق آن جهت تردد لنج

 

                                                 
3 Rizhao 



 
 : موقعيت جغرافيايي بندر سجافي)1(شكل

 

 ها روش و مواد -2
 مدل تجربي -2-1

با توجه به  است. شده پرداختهبه بررسي نتايج  ،آنها ليوتحل هيتجزو ميداني موجود  يها يريگ اندازه هاي و دادهاطالعات آوري  پس از جمعدر مدل تجربي 

كيلومتري از دريا صورت گرفته و لذا ممكن است تغييرات حجم آب رودخانه در  11اينكه مشاهدات در منطقه سجافي و در ساحل رودخانه زهره به فاصله تقريبي 

ي نياز جزرومدروي سطوح  براي اعمال و يا تصحيح تغيير حجم آب در فصول مختلف بر .داشته باشد تأثيري اندكي جزرومدروي سطوح مبناي  برفصول مختلف 

 .است بر زمانحجيم و  كه خود باشد ميه رودخانه زهره لمتشك يها رودخانهدر حوزه آبريز  يسنج باراني و جزرومد درازمدتبه مشاهدات 

) Chartdatumهاي دريايي تعيين نقطه مبناي اعماق ( آن ترسيم نقشه تبع بهو  يگرافدرويهجهت انجام  ازيموردنمهم و اصلي  يدهايبرگ خريكي ديگر از 

، انجام يابي عمقمچنين مشخص نبودن مبناي هاي دريايي و ه اطالعاتي از اين مسير در نقشه نوع هربودن بندر سجافي و نبودن  سيدالتأسيجد، با توجه به است

 .ضروري بود آمده دست بهآن با اعماق ه و ارتباط دادن لنسبت به سطح تراز اسك (CD) يابي عمقي جهت تعيين مبناي جزرومدمطالعات و برداشت اطالعات 

كه با توجه به امكانات  ،است ماهه كي، فصلي و حداقل الهس كيي در يك بازه زماني جزرومدمشاهدات مستمر  ،ترين روش هاي مختلف، مناسب از ميان روش

لذا يك عدد تايدپل ، خورموسي به عنوان مبنا تعيين گرديدآن  بر اساسو  شد ليوتحل هيتجزو آوري  جمعدستي  صورت بهاطالعات  ماهه كيبازه زماني در موجود 

شروع و در تاريخ  020/01/91متر مقابل اسكله بندر سجافي از تاريخ  100متر و حداقل عرض  120بندر سجافي به طول  ينگار آب. تهيه و به آن بندر منتقل شد

 به پايان رسيد. 01/05/92



 
 : نقشه هوايي بندر سجافي)2(شكل 

 

يك دستگاه ، DGPSياب موقعيت ك دستگاه، يDESO 15ياب يك دستگاه عمق، نگار آبقايق  يك فروندعبارت از در اين تحقيق  مورداستفادهتجهيزات 

 شده ثبتپردازش اطالعات  .باشد يمشناور پشتيباني  يك فروندو  يك فروند قايق موتوري جهت تردد در مسير، يك دستگاه كامپيوتر كيفي، يابدوربين فاصله

پس از پايان  ساعت كار مداوم به پايان رسيد. 60 زمان مدتدر  16/05/92لغايت  05/05/92اداره حفاظت و ايمني دريانوردي از تاريخ  ينگار آبتوسط گروه 

 است. شده ميترس ها نقشهاين  Surfer افزار نرماست كه از طريق  دهش پرداخته هااطالعات و تهيه و ترسيم نقشه به استخراج عمليات در دريا و پردازش اطالعات

 نتايج استخراج گرديد. شده ميترس يبعد سههاي پس از بررسي نقشه

 عددي مدل -2-2
و  گذاري رسوببررسي  منظور بهشود و  ستفاده ميرسوب ا سازي مدلجهت  ،     هاي ميداني گيري ي كاليبره شده با استفاده از اندازهجزرومداز مدل جريان 

3Fمدول از ،موردمطالعهناحيه  رسايش درف

4MT يافزار نرمسته ر بدMike 21 است. شده استفاده 

بندي اثر زيادي در نرخ فرسايش و  چنين تركيبي از دانه ،باشند سجافي و نواحي اطراف از نوع ريزدانه و چسبنده مي نجا كه رسوبات موجود در بندرآ از

 اين رسوبات در بررسي رفتارجهت ، لحاظ شودمدل رياضي  در بايد كه كند مي برفتار خاص خود را ايجا نيزي، ريزدانگ پخش رسوبات ناشي از. گذاري دارد رسوب

 هرگام زماني استفاده مي شود. نقطه و هر جهت محاسبه غلظت رسوبات در Advection-Dispersionمعادله  مدل از

 

 )1(معادله 

 گذاري رسوبالف) 

نشين شدن رسوبات با توجه به  نشيني كمتر باشد. نرخ ته شي بحراني بستر براي تهرافتد كه تنش برشي بستر از تنش ب زماني اتفاق مي گذاري رسوبفرايند 

 د:شوصورت زير محاسبه مي  هب سرعت سقوط محاسبه شده،

 )2(معادله 

 فرسايش ب)

نرخ  هاي كف بستر فرسايش پيدا خواهند كرد. لخته ذرات رسوب و ،ي بحراني براي فرسايش بيشتر باشدشده به بستر از تنش برش تنش برشي اعمال اگر

 د:شو از رابطه زير محاسبه مي ،يافته و فشرده ش براي بستر تحكيمفرساي

 )3(معادله 

                                                 
4 - Mud Transport 
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   D = K∆xU                                                                                                                                                         )     4(معادله 

ه بين سرعت جريان، ابعاد شبكه از طريق روابطي ك MT مدول كه در كنند يمشخص محول يك نقطه  ميزان پخش غلظت رسوب را ضرايب پخشيدگي،

 از رابطه زير اين ضريب را محاسبه كرد. توان مي كه د.شو است، تعيين مي آمده دست بهعددي يا گام زماني حل معادالت  حل

 

 مشخصات عددي مدل و شرايط مرزي و اوليه -2-3
 :نوع و غلظت رسوبات در آزمايشگاه الف) تعيين

كي (سرعت جريان، جهت جريان، پارامترهاي فيزي .، عمق ميانه نزديك بستر برداشتهاي نزديك به سطح از عمق درمجموعنمونه رسوب معلق  84 تعداد

 به مدتو استوانه مدرج  0001/0، كاغذ صافي، توسط ترازوي آناليتيك با دقت توسط پمپ خأل .شدند يريگ اندازه.) در هر ساعت ، چگالي و ..شوري، دما، فشار

رسوب براي هر ايستگاه  گيري مكاني و زماني ميزان غلظت ر نمونه تعيين شد و سپس با متوسطيك هفته در هر فصل ميزان غلظت رسوب در هر ايستگاه براي ه

نوع جنس رسوبات در بندر سجافي، از ديدگاه رفتار . استي جزرومد ديبرگ خرانه، فصل جريان رودخ ، حمل و نشست رسوب در هرعوامل مهم انتقال .تعيين شد

و  يگذار رسوبعوامل در تعيين الگوي  نيتر مهمكنار ساحلي منطقه، از  يها جريانو  باشد ميگرفتن آنها در مدل رياضي داراي اهميت بسياري  در نظرچگونگي  و

 .است فرسايش

 
 در خصوص نوع و غلظت رسوبات در آزمايشگاه آمده دست بهنتايج  ):1(جدول

كد 
 نمونه

 X عرض)
 جغرافيايي)

Y  طول)
 جغرافيايي)

حد 
 رواني%

حد 
 خميري%

وزن 
مخصوص 

حقيقي 
gr/cm3 

 گراول% ماسه% سيلت% رس%
نام 
 نمونه

S11 360112 3327004 88/15 52/30 65/2 50/27 50/67 00/5 00/0 
 

 

,ينينش تههاي برشي حد فرسايش و  و تنش (M)ب) ضريب فرسايش   cd ceτ τ  

)2فرسايشي معادلمقدار ضريب  .باشد ميضروري  گذاري رسوبنرخ فرسايش و محاسبه  منظور بهاين پارامترها  تعيين / )g m s02/0 در نظر  مدل در

 است. شده انتخابمطابق با جدول زير  ،هاي معتبر به توصيه با توجه گذاري رسوبهاي برشي حد فرسايش و  تنش است. شده گرفته

 
 گذاري رسوب: برآورد تنش برشي در فرسايش و )2(جدول

 )N/m2( مقدار انتخابي )N/m2( شده هيتوصحد  پارامتر

 01/0 005/0 -1 گذاري رسوبتنش برشي حد 
 10/0 060/0 -1 تنش برشي حد فرسايش

 

 چشمه در مدل عنوان بهج) رودخانه زهره 

خروجي رودخانه  ،در اين مدل د.شوبايد مشخص  ،ت جريان و رسوب ورودي از رودخانهمشخصا ،هيدروليكي در مصب رودخانه يها دهيپدتحليل  منظور به

جريان و دبي  دبي ساله 30آمار  ، ازدبي رسوب رودخانه زهرهرودخانه و دستيابي به دبي  منظور به به مدل معرفي گرديده است. (Source)ورودي  صورت بهزهره 

ورودي  عنوان به) 120 و 495( در مصب رودخانه زهره نقطه  است. شده استفاده استترين ايستگاه هيدرومتري به مصب رودخانه  كه نزديك رسوب ايستگاه دهمال

 است. شده گرفتهدر مدل در نظر  89  (m3/s)رودخانهو با توجه به آمار موجود دبي متوسط  به مدل معرفي گرديده است

 رودخانه زهره رسوبد) رابطه بين دبي جريان و دبي 



 مار ايستگاهآه از هره با استفادز ه ميان رسوب و دبي جريان رودخانهرابط كرد. برقراراي  رابطه توان يمرودخانه دبي جريان و دبي رسوب در يك  نيمعموالً ب

 .حاصل گرديده است اكسلدر محيط  ،مالهيدرومتري ده

 
 : رابطه رسوب و دبي جريان رودخانه زهره)1نمودار(           

 

 است. شده گرفتهدر نظر  988 (g/m3) با توجه به رابطه ميان دبي رسوب و دبي جريان رودخانه در مدل غلظت چشمه

 

 ) گام زمانيه

 شده گرفتهدر نظر  6 ثانيه و عدد كورانت 10 گام زمانيشود. مدل حاصل  است كه پايداري شدهه گرفتدر نظر  يا گونه بهحل معادالت  منظور بهگام زماني 

 است.

 

 ها تجزيه تحليل داده -3
و نتايج ا شده اجر، برنامه در حل معادالت حاكم مورداستفادهكردن پارامترهاي  لحاظ ازپس  مدي در روش تجربيورجزنرخ انتقال رسوب ناشي از جريان ) 1

 .باشد و فرسايش مي گذاري رسوب، نرخ مورداستفادههاي  شود كه در اينجا خروجي از مدل گرفته مي ازيموردن

 
 يحاصل از روش تجرب يجزرومد: نرخ انتقال رسوب ناشي از امواج )3(جدول

 )92-91(سال  مترمكعب انتقال رسوب يندافر

 135/5485 گذاري رسوب
 365/4601 فرسايش

 

با ميزان نشست رسوب رودخانه رابطه مستقيم ولي با انتقال رسوب  جزرومدگفت  توان يم، يجزرومدهاي كامل  دورهوجه به بررسي صورت گرفته در با ت

 . رديگ يم، ميزان انتقال بيشتري صورت بودن با جريان اصلي رودخانه جهت هم به علت، بطه عكس دارد. در حالت جريان جزررا

 

 يريگنديبرآكه حاصل  Mike 21 افزار نرمانتقال رسوب ساليانه با  نتايج تخمين نرخ: Mike 21 افزار نرمنرخ انتقال رسوب ناشي از جريان جزرو مدي در ) 2

در سال و مجموع  مترمكعب 5/5930نشست رسوب معادل  مجموع ميزان  دهد مي، نشان آمده است و در جدول زير باشد مي از ميزان غلظت رسوبات در طول سال

 6/1558معادل  موردمطالعهدر سال محاسبه گرديد. لذا مقدار خالص نشست رسوب ناشي از امواج در محدوده  مترمكعب 9/4371ميزان انتقال رسوب معادل 

 خواهد آمد. به دستدر سال  مترمكعب
 
 
 
 



 
 Mike 21 افزار نرمحاصل از  يجزرومد: نرخ انتقال رسوب ناشي از امواج )4(جدول

 
 

 

 

 محاسبه خطاي مدل عددي با مدل تجربي) 3

هاي نرخ  همترمكعب آورده شده است. با مقايسه داد برحسبو تجربي  Mike 21 افزار نرمدو  اب ،يجزرومددر جداول فوق نرخ انتقال رسوب ناشي از امواج 

درصد برآورد شده  7الي  5/5است. ميزان خطاي  شده پرداختهو فرسايش در مدل تجربي و مدل عددي، به محاسبه درصد ميزان خطاي مدل عددي  گذاري رسوب

 است.

 آيد: مي به دستهاي آزمايشگاهي و مدل عددي، طبق فرمول زير  داده بر اساسدرصد خطاي نرخ رسوب 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
�𝑄𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔−𝑄𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡�

𝑄𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔
× 100                                                                                  )                    5(معادله  

 .است شده محاسبهو فرسايش  گذاري رسوبو تجربي، در زير ميزان خطاي نرخ  Mike 21 افزار نرمكردن مقادير حاصله از  ازلحاظس پ

 
 CERCو  يخطا دو روش تجرب زاني: م)5(جدول

 

 

 

 

 بندر سجافي يگرافدرويه يبعد سه ينمودارها) 4

ميزان تغييرات بستر رودخانه در مقابل اسكله  ليوتحل هيتجزبررسي و  جهت 1392و  1391 يها سالدر سجافي در بن يگرافدرويه يبعد سهدر زير نمودارهاي 

 است. شدهبندر ترسيم 

 

 
 1391بندر سجافي در سال  يبعد سه نقشه هيدروگرافي :)3(شكل

 
 

 )92-91(سال  مترمكعب انتقال رسوب فرايند

 5/5930 گذاري رسوب
 9/4371 فرسايش

 ميزان خطا فرآيند

 % 5/7 گذاري رسوب

 % 2/5 فرسايش



 
 1392بندر سجافي در سال  يبعد سهنقشه هيدروگرافي : )4(شكل

 
 و فرسايش گذاري رسوببررسي توزيع ) 5

مكانيزم  ،مديوهاي جزر جرياند. برآيند عملكرد آي به شمار مي ها قسمت نيدر افرايندهاي رسوبي  گذار درتأثيرعامل  نيتر مهمجزرومد  موردمطالعهدر ناحيه 

 مناطق برقرار كرده است. نيدر اشستشوي طبيعي را 

 
 )يگذار رسوب(مقادير منفي ميزان فرسايش و مقادير مثبت ميزان       ) بندر سجافي 92-91انتقال رسوب ساليانه (: )5(شكل

 

 :يريگ جهينت -4
با . ولي باشد ينمديگر ميسر  يها مدلسنجي آن با  لذا امكان مقايسه آن يا صحت نشده انجامدر اين منطقه  سازي مدلمطالعه يا  تاكنوناست كه  ذكر يانشا

 با نتايج تجربي صحت مدل تصديق گرديد. سازي مدلو مطالعات ميداني دقيق در اين منطقه به كمك مقايسه  ها يبررس

%  2/5و در نرخ فرسايش حدود  % 5/7در حدود  گذاري رسوببا روش تجربي، ميزان خطا در نرخ  Mike 21 افزار نرمتايج روش ن مقايسهاز طريق ) 1( 

 .ه شدزدتخمين 

در  روش كاربردي يك عنوان به دتوان ميبنابراين ؛ باشد مي  Mike 21افزار نرم دقت بيانگر است، شده مقايسه تجربي معتبر نتايج با كه آمده دست به نتايج) 2(

 .است برخوردار، از دقت بااليي يندهآ يها سال برايمنظور برآورد ميزان اليروبي در منطقه و  به كه شود معرفي و فرسايش گذاري رسوبتخمين نرخ 

سوب را وجود دارد كه ر تالطميآب به حالت جريان  دبي آب باال رفته و حجم زيادتري از تالف جهت با جريان اصلي رودخانه،اخ  بهدر هنگام جريان مد ) 3(

 .كنند يم، اين رسوبات فرصت بيشتري يافته و نشست . در ادامه جريان مدآورد يدرمسوسپانسيون  صورت به

 .گيرد يم، ميزان انتقال بيشتري صورت بودن با جريان اصلي رودخانه جهت هم به علت، ردر حالت جريان جز) 4(

با ميزان نشست رسوب رودخانه رابطه مستقيم ولي با انتقال رسوب رابطه  جزرومدگفت  توان يم، يجزرومدكامل  هاي يكلسبا توجه به نتايج حاصله، در ) 5(

 عكس دارد.



بازه وسيعي از  ها جريان. اين يابند يم، به سمت غرب و شمال غربي مدل محلي جريان بور از برآمدگي دماغه بندر سجافيپس از ع ها جريان ،در زمان مد) 6(

 .شود يممد در رودخانه زهره تا شهر هنديجان ديده  تأثيربنا بر مشاهدات ميداني  دهند يمقرار  تأثيررودخانه زهره را تحت 

و جريان جزري به  گردد ميسبب تعليق مواد رسوبي ريزدانه  كه اين امر گردد مي، سرعت جريان زياد نواحي ساحلي به علت عمق كم، در ربه هنگام جز) 7(

تعليق هرچه بيشتر مواد رسوبي  كه خود باعث ساحل موازي گرديده ، باموردمطالعهشرقي ناحيه  در قسمت عبور از برآمدگي موجود سمت غرب مدل پس از

 شود. مي

 .كنند ميتعليق مواد رسوبي فراهم  منظور بهو اين جريانات مدي تنش برشي الزم  شوند يمدريا غرقاب  شور آبي به سمت جزرومدبه هنگام مد، پهنه ) 8(

در  يجهدرنت باشد يمكمتر  عمق كمجزر سرعت جريان در مناطق  باحالتلذا در مقايسه  يابد يمدر حالت مد سرعت جريان به علت برخورد به سازه كاهش ) 9(

 از زمان جزر خواهد بود. عدم تأمين تنش برشي الزم به جهت معلق كردن مواد رسوبي تعليق، مواد رسوبي و غلظت مواد معلق كمتر يلبه دلمد  حالت

 اين جريانات اين مواد را انتقال داده و و يافته يشافزاجزر غلظت مواد معلق  ساحلي به علت باال بودن سرعت جريان در دو حالت مد و عمق كمدر نواحي ) 10(

رو خواهيم  هروب گذاري رسوببا  باشد ميدر نواحي كه عمقشان نسبت به نواحي ساحلي بيشتر  با انتقال اين مواد معلق، و شوند مي عمق كمسبب فرسايش در نواحي 

 بود.

 كاهش سرعت، با و كند ميي جزرومدي كاهش پيدا ها جرياننواحي اطراف سازه سرعت  رو خواهيم بود در هروب گذاري رسوبسازه با  كنار يدر نواح) 11(

 .كند مياين نقاط پيدا  لذا رسوبات معلق در آب فرصت كافي جهت ترسيب در ،يافته كاهشپتانسيل حمل رسوب 

 

 فهرست عالئم

 c                                                (گرم بر مترمكعب) غلظت متوسط رسوبات در عمق

 Vy,Vx                                 (متر بر ثانيه)متوسط در عمق حاصل از مدل جريان  يها سرعت

 Dy, Dx                                                         ضرايب پخشيدگي

 d                                                                      ب (متر)عمق آ

 Si                                                               جمالت چشمه و چاه 

 RD                                                                         نشيني  نرخ ته

 w                                                                             ي (متر بر ثانيه)نشين ته سرعت

 Cb                                                 ر (گرم بر متر مكعب)غلظت رسوبات نزديك به بست

 M                                                                               بستر پذيري يشفرساضريب 

     n                                                                                              توان فرسايش 

   tce                                           )مترمكعب(نيوتن بر  فرسايشتنش برشي بحراني جهت 

 D                                                ضريب پخش                                              

 K                                                     ضريب تناسب                                        

 ∆x                                                                     )متر يليم(حاسباتي ابعاد شبكه م
 U                                                                            (متر بر ثانيه) سرعت جريان
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