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 بررسی روند رسوب گذاری 
در حوضچه بندر نوشهر به كمک مدل رياضی

سعید.رستمی1*،.امیر.هوشنگ.نظامیوند.چگینی2،.عطا.اله.غبرايي3،.میراحمد.لشته.نشايی4.و.مهران.اصفهانی.زاده.سختی.لنگرودي5
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1- مقدمه 
مختصات. در. خزر. دريای. جنوب. در. و. ايران. شمال. در. نوشهر. بندر.
´51˚32.طول.شرقی.و.´36˚39.عرض.شمالی.قرارگرفته.است..يكی.از.
مشكالت.اين.بندر.مسئله.رسوب.گذاری.در.حوضچه.و.کانال.دسترسی.و.
تغییرهاي.ساحل.و.بستر.دريا.پس.از.ساخت.بندر.بوده.که.اليروبی.رسوبات.
انباشته.شده.برای.تأمین.آبخور.موردنیاز.کشتی.ها.و.استفاده.بهینه.از.بندر.
تحت. بندر. اطراف. دريايی. محدوده. دارد.. بر. در. را. هنگفتی. بسیار. هزينه.
تأثیر.امواج،.جريان.های.دريايی،.نوسان.های.سطح.آب.و.انتقال.رسوبات.در.
ناحیه..نزديك.ساحل.قرار.دارد.که.اين.ناحیه.به.عنوان.منها.تغذيه.رسوبات.
توسط. ناحیه. اين. در. انتقال. حال. در. و. بستر. رسوبات. می.شود.. محسوب.
عواملی.نظیر.باال.آمدن.سطح.آب.دريا.به.دلیل.وقوع.مد.طوفان.و.عبور.
بندر.نفوذ.می.نمايند.. بندر.به.داخل. از.مقابل.دهانه. جريان.موازی.ساحل.
حرکت.رسوبات.در.ساحل.به.دو.صورت.است:.)1(.عمود.بر.ساحل.و.)2(.

موازی.با.ساحل..
بندر.و.کانال.دسترسی.و. انجام.اليروبی.در.محدوده.. لزوم. به. با.توجه.
ضرورت.شناخت.منها.اين.رسوبات.و.تخمین.حجم.رسوب.گذاری.و.ارائه.
راه.کار.جهت.کاهش.ورود.اين.رسوبات.به.کانال.و.حوضچه.بندر.اهداف.
اين.بخش.بدين.قرار.است.)1(.شناخت.و.تعیین.مشخصات.رسوبات.بستر.
موردمطالعه.از.طريق.نمونه.برداری.محلی.و.انجام.آزمايش.های.الزم،.)2(..
مطالعه.رژيم.انتقال.رسوب.موازی.ساحل.و.تخمین.پتانسیل.رسوب.گذاری.
در.دهانه..بندر.از.اين.طريق،.)3(.مطالعه.روند.و.تخمین.میزان.رسوب.گذاری.
در.محدوده..حوضچه.بندر.و.کانال.دسترسی.و.)4(.ارائه.طرح.های.مناسب.

جهت.کاهش.آورد.رسوب.در.حوضچه..بندر.نوشهر..

2- روش تحقيق 
گرفته. قرار. مدنظر. دريا. در. رسوب. انتقال. فرآيندهای. تحقیق. اين. در.
در. رسوب.گذاری. و. فرسايش. يا. شكل. تغییر. در. فرآيندها. اين. نقش. و.
سواحل.بندر.نوشهر.موردمطالعه.قرار.گرفته.است.و.همچنین.نرخ.متوسط.
رسوب.گذاری.در.محدوده..بندر.تخمین.زده.شده.است..مراحل.انجام.اين.

مطالعه.در.شكل.)1(.نشان.داده.شده.است.

2-1- بررسی ويژگی های فيزيكی رسوبات محدوده  
بندر نوشهر 

به. میدانی. اندازه.گیری. رابطه. اين. در. کافی. مطالعات. نبود. دلیل. به.

شكل.نمونه.برداری.دست.خورده.از.رسوبات.معلق.در.يكی.از.روزهايی.که.

دريا.مواج.بوده،.انجام.شده.است.و.آزمايش.های.دانه.بندی.روی.نمونه.ها.

انجام.گرفته.تا.به.نوعی.داده.های.پیشین.کنترل.شده.باشد..نمودار.دانه.بندی.
و.جانمايی.اين.چهار.نمونه.در.شكل.)2(.و.)3(.نشان.داده.شده.است.

شكل )2(: نمودار دانه بندی

شكل )3(: محل های نمونه برداری

شكل )1(: روند انجام مطالعات رسوب گذاری بندر نوشهر

بررسی.روند.رسوب.گذاری.در.حوضچه.بندر.نوشهر.به.کمك.مدل.رياضی/.سعید.رستمی.
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در.گزارش.های.پیشین.اندازه.D50.را.در.اطراف.بندر.نوشهر.0/18.میلی.متر.

.مطرح.کرده.بودند.که.در.اين.تحقیق.با.توجه.به.دقت.نمونه.گیری.در.بین.نمونه.ها.

انتخاب. محاسبات. ادامه.. برای. را. زير. معیارهای. .) ترتیب.4-1-3-2. )به.
شده.است..

 0.18 (mm), D84=0.28 (mm), D90=0.31 (mm), Gs=2.5
(gr/cm³)   = 0.11(mm), D50=D16

2-2- منشأ رسوبات داخل بندر 
بندر.نوشهر. با.توجه.به.بررسی.ويژگی.های.فیزيكی.رسوبات.محدوده..
اطراف. دريايی. محدوده.. به. منتهی. رودخانه.های. رسوب.گذاری. بررسی. و.
بندر.نوشهر.مشخص.شد.که.اندازه..متوسط.رسوبات.نمونه.های.گرفته.شده.
در.دريا.و.بندر.با.اندازه..متوسط.رسوبات.رودخانه.های.منتهی.به.محدوده..
رسوبات. نقش. نمی.توان. و. دارد. زيادی. تفاوت.های. بندر. اطراف. دريايی.
آن. از. می.توان. و. دانست. محسوس. بندر. رسوب.گذاری. در. را. رودخانه.ای.
چشم.پوشی.کرد.و.می.توان.گفت.که.منشأ.اصلی.رسوبات.بندر،.رسوبات.

دريايی.است.

3- تجزيه وتحليل داده ها 
3-1- بررسی اطالعات حاصل از اليروبی و تحليل 

آن در بندر نوشهر 
اليروبی. حجم. و. موقعیت. به. مربوط. اطالعات. از. قسمت. اين. در.
ساالنه.در.دو.ناحیه..اليروبی.بندر.نوشهر.که.مربوط.به.سال.های.1370.
حوضچه. از. عبارت.اند. ناحیه. دو. اين. است.. شده. استفاده. 1389بوده. تا.
شده. داده. نشان. .)5( شكل. در. آنها. موقعیت. که. بندر. ورودی. کانال. و.
داده. نمايش. سالیانه. اليروبی. حجم. هیستوگرام. .)4( شكل. در. است..
شده.است..در.اين.نمودار،.هر.ستون.شامل.دو.قسمت.می.باشد.که.هر.
قسمت.معرف.حجم.اليروبی.سالیانه.در.يكی.از.اين.دو.ناحیه.می.باشد..
با.مشاهده.شكل.)4(.مشخص.می.شود.که.قبل.از.سال.1373.اليروبی.
نواحی. 1373.در. از.سال. بعد. اما. بندر.صورت.گرفته. نواحی.مختلف. از.
واقع. در. تاريخ. اين. است.. نداشته. اليروبی. به. نیاز. سال. چند. تا. داخلی.
مرتبط.با.افزايش.تراز.آب.دريای.خزر.در.سال.های.مذکور.می.باشد.که.
باعث.شده.افزايش.عمق.طبیعی.ايجاد.شده.نیاز.به.اليروبی.را.تنها.به.
تأثیر.شديد.رسوب.ساحلی.است،.محدود. بندر.که.تحت. دهانه..ورودی.
تجمع. دلیل. به. درون.حوضچه. دوباره.اليروبی. از.چند.سال. کند..پس.
برای.ورود.کشتی.های. بیشتر. آبخور. به. نیاز. بیشتر.رسوبات.و.همچنین.
بزرگ.تر.آغاز.شد..ضمن.آن.احداث.اطاله..موج.شكن.غربی.بندر.از.سال.
69.شروع.و.در.سال.79.به.اتمام.رسید.که.در.اواخر.سال.های.احداث.
يافت. بندر.کاهش. میزان.رسوب.گذاری. بهره.برداری. اوايل.سال.های. و.
و.پس.از.چند.سال.با.جمع.شدن.رسوبات.و.احیا.ساحل.در.ضلع.غربی.
ورودی. محدوده. در. به.خصوص. بندر. رسوب.گذاری. اصلی. موج.شكن.
توجه. با. دارد.. ادامه. روند. اين. هم. هنوز. که. داشته. افزايشی. روند. بندر.
رسوب. کل. متوسط. مقدار. می.شود. مشخص. همچنین. نمودار. اين. به.
مكعب. متر. .111000 اخیر. سال.های. طول. در. شده. اليروبی. سالیانه.

بوده.است.

شكل )4(: هيستوگرام حجم اليروبی ساليانه در بندر نوشهر
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شكل )5(: موقعيت دو ناحيه اليروبی در بندر نوشهر

3-2- مدل سازی ورود رسوبات به محدوده  بندر 
سازمان. عمق.سنجی. به. مربوط. اطالعات. از. مدل.سازی. اين. در.
نقشه.برداری.در.اطراف.بندر.نوشهر.و.از.اطالعات.11.ساله..امواج.دريای.
خزر.)ISWM(.در.محدوده..نوشهر.استفاده.شده.که.مربوط.به.سه..نقطه..
آب.عمیق.در.فاصله.10.کیلومتری.از.ساحل.است..اين.سه..نقطه.در.يك.
راستا.و.بافاصله..11.کیلومتر.نسبت.به.هم.روبروی.بندر.نوشهر.قرار.دارند..
در.تحقیق.حاضر.با.استفاده.از.داده.های.امواج.اين.سه.نقطه.و.با.به.کارگیری.
از.مدل.NSW.از.بسته..نرم.افزاری.MIKE 21.اطالعات.موج.)ارتفاع،.
جهت،.پريود(.در.عمق.15.متری.در.نزديكی.بندر.نوشهر.به.دست.آورده.
شد.و.سپس.مراحل.زير.تا.به.دست.آوردن.مقدار.متوسط.رسوبات.ورودی.
.NSW.ساالنه.به.بندر.انجام.شد:.)1(.اطالعات.امواج.به.دست.آمده.از.مدل
در. امواج. گروه. اين.7. از. کدام. و.هر. امواج. به.7.محدوده..جهتی.حرکت.
.MIKE 21 نرم.افزار. در. استفاده. جهت. ارتفاعی. متری. .0/5 دسته.های.
تقسیم.بندی.شده.است.جدول.)1(.و.)2(.گروه.های.ارتفاعی.در.7.محدوده..
جهتی.35.دسته.هستند.که.برای.هر.کدام.از.اين.دسته.های.امواج،.میانگین.
ارتفاع-.پريود.و.جهت.موج.و.همچنین.درصد.تداوم.هريك.از.اين.دسته.ها.
نسبت.به.آمار.11.ساله..امواج.مشخص.شده.است.جدول.)1(.و.)3(.مدل.
هیدرودينامیكی.برای.هريك.از.7.محدوده..جهتی.با.توجه.به.قوانین.بازتاب.
موج.و.ايجاد.خط.ساحلی.کافی.جهت.حرکت.جريان.موازی.با.ساحل.ايجاد.
شده.است.شكل.)7(..در.مورد.انتخاب.اين.محدوده.ها.آنالیز.حساسیت.انجام.
گرفته.است..فاکتور.آنالیز.حساسیت.برای.مدل.انتخابی.هر.محدوده..جهتی.
اين.بوده.که.مرزهای.مدل.تا.آنجا.که.از.آن.به.بعد.آورد.رسوب.به.حوضچه..
 Sxx.بندر.ناچیز.باشد.ادامه.يابد،.)4(.طیف.تنش.های.تشعشعی.در.جهات
Sxy–.وSyy..برای.هر.يك.از.دسته.های.امواج.)35.دسته(.در.محدوده..
 MIKE 21 نرم.افزاری. بسته.. از. .SW مدل. توسط. موردمطالعه. دريايی.
اين. است..در.ضمن. آورده.شده. به.دست. .JANSSWAP تحت.روش.
عملیات.با.تابش.امواج.در.مدت.سه.روز.برای.هر.يك.از.دسته.های.امواج.
با.لحاظ.کردن.ويژگی.های.اين.دسته.ها.اعم.از.پريود،.ارتفاع.و.جهت.موج.
و.با.به.دست.آوردن.تنش.های.تشعشعی.برای.يك.روز.)روز.میانی(.و.با.
و. سرعت. .)5( و. شكل)8(. است. گرفته. انجام. يك.ساعته. زمانی. گام.های.
با. و. روز. يك. مدت. برای. امواج. دسته.های. از. يك. هر. در. جريان. جهت.
گام.های.زمانی.يك.ساعته.با.لحاظ.کردن.تنش.های.تشعشعی.به.دست.آمده.
.MIKE 21 نرم.افزاری. از.بسته.. .FM از.مدل. استفاده. با. از.مرحله..4.و.
محاسبه.شده.است.شكل)9(،.)6(.بسته.های.TABLE.محاسباتی.با.توجه.

به.نتايج.مراحل.4.و.5.و.بررسی.ويژگی.های.فیزيكی.رسوبات.محدوده..بندر.

نوشهر.تحت.روش.Doering & Bowen.برای.هر.يك.از.دسته.های.

جريان.های. توسط. وارده. رسوبات. مجموع. .)7( و. است. شده. ايجاد. امواج.

موازی.با.ساحل.و.عمود.بر.ساحل.به.حوضچه..بندری.و.ورودی.بندرگاه.

برای.هريك.از.دسته.های.ارتفاعی.با.لحاظ.کردن.مرحله.6.و.با.استفاده.از.

مدل.ST.از.بسته..نرم.افزاری.MIKE 21.محاسبه.شد..در.اين.مدل.سازی.

براي. مختلف. زواياي. در. امواج. تمامي. فوق. مدل.سازی.های. همانند. نیز.

مدت.زمان.24.ساعت.مدل.سازی.شده.و.سپس.در.عدد.365.)تعداد.روزهاي.

سال(.ضرب.شده.است..اما.ازآنجاکه.هر.يك.از.اين.امواج.در.طول.تمام.

امواج.که. روزهاي.سال.موجود.نمی.باشند.بر.اساس.درصد.احتمال.وقوع.

نمايش.داده.شده.است.در.درصد.احتمال.امواج.ضرب.می.شود..به.عنوان.

.2/5 موج. ارتفاع. از. استفاده. با. بندر. داخل. به. وارده. رسوبات. مثال،.حجم.

الي.3.متر.در.زاويه.348/75.الي.11/25.درجه.در.طول.سال.1772000.

مترمكعب.می.باشد.اما.ازآنجاکه.درصد.اين.موج.در.طول.سال.0/2.درصد.

می.باشد.بر.اين.اساس.مقدار.رسوبات.وارده.به.داخل.بندر.برای.موج.مذکور.
برابر.با.3544.مترمكعب.در.يك.سال.است.)شكل.)10(.و.جدول.)1((....

شكل )6(: گلموج آب های محدوده  نيمه عميق بندر نوشهر در 
عمق15 متری

 شكل )7(: مدل هيدروديناميكی
 برای هر يک از 7 محدوده انتشار امواج

بررسی.روند.رسوب.گذاری.در.حوضچه.بندر.نوشهر.به.کمك.مدل.رياضی/.سعید.رستمی.
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شكل )8(: تنش تشعشعی در جهت Sxy برای امواج 3-2/5 متر در محدوده 11/25-348/75 درجه در يک ساعت

شكل )9(: سرعت جريان برای امواج 3-2/5 متر در محدوده 11/25-348/75 درجه در يک ساعت
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ت 
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18

در.جدول.)1(.مراحل.1.و2.نشان.داده.شده.است..همچنین.در.اين.جدول.

حجم.رسوبات.ساالنه.ورودی.و.حوضچه.بندر.با.توجه.به.درصد.تداوم.امواج.

جهتی. محدوده.. .7 برای. متری. .0/5 ارتفاعی. دسته.های. از. هريك. برای.

است.. شده. مشخص. ورودی. رسوبات. مجموع. درنهايت. و. امواج. انتشار.

.=E.،)متر(.محدوده.های.ارتفاعی.=H.،)محدوده.های.جهتی.)درجه.=.D

رسوبات.ورودی.بندر.)مترمكعب(،.P=.درصد.تداوم.امواج.و.B=.رسوبات.
حوضچه.بندر.)مترمكعب(

3-3- بررسی رودخانه های محدوده  شهرستان نوشهر 
در.فاصله.500.متری.شرق.بندر.نوشهر.دو.رودخانه..مقدم.و.ماشلك.
ساله. .2 بازگشت. دوره.. با. ثانیه. بر. مترمكعب. .0/7 و. .0/4 دبی.های. با.
وجود.دارد.که.با.توجه.به.دبی.اندک.رودخانه.مقدم.و.اين.که.در.امتداد.
وجود. آسفالت. و. ماسه. و. شن. تولید. کارخانه. چندين. ماشلك. رودخانه..
دارد.که.سبب.استحصال.و.خروج.حجم.زيادی.از.رسوبات.آورده.شده.
از.باالدست.از.حريم.رودخانه.می.شوند،.اين.دو.رودخانه.در.آورد.رسوب.
ما. محاسبات. در. که. دارند. کمی. بسیار. تأثیر. بندر. محدوده.. داخل. به.
بندر. غرب. متری. .2500 فاصله. در. همچنین. است.. قابل.چشم.پوشی.
بازگشت. دوره. با. ثانیه. بر. مترمكعب. .0/8 دبی. با. کورکورسر. رودخانه..
و. بندر. از. زياد. فاصله. و. اندک. دبی. به. توجه. با. که. دارد. قرار. ساله. .2
آورد. مقايسه.. مبنای. بر. که. حساسیت. آنالیز. محاسبات. انجام. همچنین.
بدون.حضور. و. رودخانه. حالت.حضور. دو. بین. بندر. به.محدوده.. رسوب.

است.. قابل.چشم.پوشی. بوده،. رودخانه.

4- نتيجه گيری
مطالعات.حاضر.که.نتیجه.بررسی.اطالعات.و.مشاهدات.موجود،.مطالعه.
بندر. در. رسوب.گذاری. مدل.سازی. همچنین. و. میدانی. اندازه.گیری.های. و.
نوشهر.است.نشان.می.دهد.که.حجم.رسوب.ته.نشین.شده.در.بندر.نوشهر،.
در.نواحی.ورودی.و.حوضچه.بندر.حدود.134000.مترمكعب.است..اختالفی.
که.در.اين.عدد.و.حجم.اليروبی.ساالنه.بندر.وجود.دارد.به.دلیل.اليروبی.
و.غربی.حوضچه.. ابتدای.اضالع.شرقی. و. اسكله..جنوبی. در. بندر. نكردن.
بندر.است.که.عمق.اين.نواحی.در.چند.سال.اخیر.به.1.متر.هم.کاهش.
پیدا.کرده.است..بنابراين.تحقیقات.حاضر.با.اندازه.گیری.های.میدانی.تطابق.
وارده. رسوبات. اکثريت. می.شود. ديده. .)1( جدول. در. که. همان.طور. دارد..
.11/25 و33/75-. .348/75 .-11/25 زواياي. محدوده. در. دريا. سمت. از.
شده. داده. نشان. ساله. .11 گلموج. .)6( در.شكل. که. همان.گونه. می.باشد..
.-33/75 زواياي. از. غالب. امواج. که. رسید. نتیجه. اين. به. می.توان. است،.
348/75.درجه.به.سمت.ساحل.حرکت.می.کنند.و.بیش.تر.رسوبات.نیز.از.
اين.زوايا.وارد.محدوده..بندر.می.شود..همچنین.با.توجه.به.محاسبات.انجام.
شده.توسط.مدل.LIT PACK.از.بسته..نرم.افزاری.MIKE 21.جهت.
غالب.حرکت.رسوب.در.منطقه.از.غرب.به.شرق.می.باشد..بر.اين.اساس.
میزان.دبی.رسوب.از.غرب.به.شرق.معادل.410000.مترمكعب.در.سال.
و.میزان.دبی.رسوب.از.شرق.به.غرب.130000.مترمكعب.در.سال.برآورد.
شده.است..در.نتیجه.میزان.انتقال.رسوب.غرب.به.شرق.در.حدود.280000.
مترمكعب.در.سال.از.انتقال.رسوب.شرق.به.غرب.بیشتر.است..به.اين.ترتیب.

شكل )10(: رسوبات ورودی در يک ساعت به حوضچه بندر برای امواج 3-2/5 متر در جهت 11/25-348/75 درجه

بررسی.روند.رسوب.گذاری.در.حوضچه.بندر.نوشهر.به.کمك.مدل.رياضی/.سعید.رستمی.
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میزان.تجمع.رسوب.در.پشت.موج.شكن.غربی.نسبت.به.موج.شكن.شرقی.

به.مراتب.بیشتر.بوده.و.در.پشت.موج.شكن.غربی،.پديده.احیای.ساحل.رخ.

می.دهد.و.با.گذشت.زمان.اين.رسوب.گذاری.در.طول.موج.شكن.پیشرفت.

خط. عمومي. زاويه. و. .)6( شكل. نوشهر. بندر. مقابل. گلموج. کرد.. خواهد.

ساحلي.در.محل.بندر.نوشهر.که.حدود.112.درجه.)ساعت.گرد(.نسبت.به.

شمال.جغرافیايي.می.باشد.و.قانون.بازتاب.امواج.از.ساحل،.گواه.اين.مطلب.

است.که.جريان.غالب.در.اين.ساحل.از.سمت.غرب.به.سمت.شرق.است..

اين. در. ساالنه. رسوبات. محاسباتی. احجام. و. موقعیت.ها. .)11( شكل. در.
تحقیق.مشخص.شده.است..

شكل )11(: نتيجه نهايی توزيع رسوب گذاری ساالنه در دو ناحيه 
ورودی و حوضچه بندر نوشهر

پرسشي.که.به.ذهن.هر.عالقه.مند.به.موضوع.خطور.مي.کند.اين.است.

که.آيا.ايجاد.يك.موج.شكن.به.منظور.تله.رسوبی.کافی.است؟.جواب.اين.

به.دام. برای. به.تنهايی.نمی.تواند.وسیله..مناسبی. است.که.يك.موج.شكن.

طوالنی.مدت. در. می.کنند. حرکت. ساحل. به.موازات. که. رسوباتی. اندازی.

باشد..در.اينجا.دو.پیشنهاد.جهت.حل.اين.مشكل.مطرح.می.شود:.)1(.بايد.

از.سازه.هايی.که.امتداد.آنها.عمود.بر.ساحل.و.بسیار.کوتاه.تر.از.موج.شكن.

است،.به.عنوان.تله.رسوبی.استفاده.کرد..يكی.از.اين.سازه.ها.آب.شكن.است.

می.تواند. گردد. تعبیه. آب.شكن. چند. نوشهر. بندر. غربی. در.ساحل. اگر. که.

باشد. ساحل. با. موازی. رسوبات. حرکت. دام.اندازی. به. برای. مناسبی. تله..

که.تحلیل.و.آنالیز.مكان.اين.سازه.ها.به.شكلی.که.بهره.برداری.مناسب.را.

داشته.باشد.موضوعی.است.که.جای.بحث.و.بررسی.دارد.و.)2(.به.عنوان.

بندر. غربی. ضلع. در. رسوب. برداشت. می.شود. پیشنهاد. ديگر. راه.کار. يك.

به.عنوان. برداشت.شده.می.تواند. و.رسوب. انجام.شود. احیاء.شده. ناحیه.. در.

مصالح.در.کارهای.ساختمانی.شهر.نوشهر.به.کار.رود.و.عالوه.بر.سودمندی.

اين.امر.برای.انتقال.رسوب.کمتر.به.حوضچه.و.دهانه..ورودی.بندر.فوايد.

مالی.بسیار.برای.صاحبان.محدوده.احیاشده.داشته.باشد.و.اين.برداشت.تا.

اعماقی.از.اين.ناحیه.که.در.زير.آب.است.و.قابل.برداشت.توسط.ماشین.آالت.

است.انجام.شود.و.بخشی.از.آن.توسط.پمپاژ.رسوب.به.پايین.دست.بندر.

انتقال.داده.شود.يا.در.ساحل.همان.ناحیه.جهت.استفاده.به.عنوان.مصالح.

ساختمانی.دپو.شود..در.هر.دو.مورد.باال.بايد.آنالیز.مالی.انجام.شود.و.يكی.

از.اين.دو.شیوه.را.که.بهره..بیشتر.و.هزينه..کمتری.دارند.انتخاب.شود.که.
اين.موضوع.جای.بحث.و.بررسی.دارد.
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Abstract:

The purpose of the present research is to estimate the sedimentation rate in Nowshahr port pond using MIKE 
2121 software. First, all the needed data were collected; then the approximate rate of sediments during the 

recent years was estimated using mathematical model and the results were compared with the results of field mea-
surements. After that, the sedimentation rate is forecasted for the future years which results in a regular dredging 
plan. The results of the present research may be applied for presenting plans for decreasing the sediment in pond 
of Nowshahr port.
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