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چکیده
عمقيابي و تهیه اطالعات مکاني بنادر بههمراه پايش دورهاي رسوبگذاري در حوضچه و کانالهاي منتهي به بنادر ،تاثیر بسزايي در
ارتقاي کیفي دريانوردي و حمل و نقل ايمن دارد .بنابراين در مطالعه حاضر ،به محاسبه و تخمین نرخ رسوبگذاري در حوضچه و کانال
بندر امیرآباد (يکي از مهمترين بنادر شمالي ايران) بین سالهاي  1397و  1400بر اساس دادههاي عمقيابي پرداخته شده است .پس از
پردازشهاي الزم بر روي دادهها  ،مدل رقومي بستر کانال و حوضچه تولید شد .سپس ،احجام رسوبگذاري در هر دوره نسبت به دوره قبل
محاسبه شدند .جهت برآورد حجم نها يي رسوب ،با در نظر گرفتن عملیات اليروبي در منطقه مذکور ،میزان انتقال رسوب در اليروبيها نیز
محاسبه و به احجام رسوبگذاري نهايي اضافه شد .با بررسي نتايج ،میانگین نرخ رسوبگذاري ساالنه و ماهانه ( )m3/m2به ترتیب در کانال
دسترسي  0/122و  0/010متر و حوضچه آرامش  0/160و  0/013متر محاسبه شد .به طور تقريبي ،پراکندگي و توزيع رسوبگذاري
همگني در کل منطقه مشاهده شد .اما در هرحال الگوي بیشترين حجم رسوبگذاري در ابتداي کانال دسترسي در جهت شمال و شمال
شرق و در جنوب حوضچه اصلي و عموماً در حوضچههاي غربي و شرقي رخداده است .استفاده از اين نتايج به مديران در برنامهريزي بهتر و
دقیق تر جهت اليروبي بهینه منطقه ،توالي و دفعات عملیات اليروبي و عمقيابي در آينده کمک شاياني خواهد کرد و به عنوان مرجع قابل
اعتماد و دقیقي جهت صحت سنجي ساير روشهاي متداول نظیر مدلهاي هیدرودينامیکي و رسوب سنجي در تخمین نرخ رسوب در
منطقه خواهد بود.

واژگان کلیدی :عمقيابي ،هیدروگرافي ،نرخ رسوبگذاري ،اليروبي ،بندر امیرآباد ،دريانوردي ايمن

* نويسنده رابط
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تعیین مقادیر احجام و نرخ رسوبگذاری بندر امیرآباد در سالهای -1397

مقاله ترويجي  -تعیین مقادير احجام و نرخ رسوبگذاري بندر امیرآباد ...

 -1مقدمه
بنادر بهعنوان اصليترين درگاه انتقال کاال و مسافر در
مجموعه حمل و نقل دريايي ميباشند که حفاظت و
نگهداري از آنها به ارتقاي امنیت دريانوردي ،تجارت و
زيرساختهاي جامعه منجر خواهد شد .احداث اسکله ،موج
شکن و سازههاي دريايي در سواحل باعث تغییر در رفتار
موج ،جريان ،رسوبگذاري و فرسايش بستر ميشود [.]1
بطور کلي ،در اثر شکست امواج در نواحي کم عمق ساحلي
و ايجاد جريان کرانهاي ،1حمل و انتقال رسوب در سواحل
و بنادر رخ ميدهد [ .]2امروزه با استفاده از ابزارهاي دقیق
و تکنولوژيهاي پیشرفته در مکان يابي و عمقيابي ،2بروز
رساني و تهیه نقشههاي ادواري از بستر دريا در کمترين
زمان ،محقق شده است.
عمقيابي بهعنوان دقیقترين و مهمترين فناوري جهت
مطالعات نرخ رسوب شناخته شده است []3؛ اما بدلیل عدم
دسترسي به اطالعات ادواري عمقيابي در اکثر مناطق ،روابط
تجربي مبتني بر انرژي موج و تله رسوب گیر[ ،]4،5و روابط
نیمه تجربي )والتون و برنو ،3گالوين و فندرمیر ،4کمفس 5و
معادله  )6CERCدر برآورد نرخ رسوب مورد توجه محققان
قرار گرفته است [ ]7–5که غالبا اين روابط تقريبي بوده []8
و دقت آنها به عوامل مختلفي از جمله سرعت باد ،ارتفاع و
سرعت موج ،جريانات ،خصوصیات امواج شکنا 7و شیب
ساحل وابسته است [ .]4،7،8در مطالعهاي [ ]9با استفاده از
روابط  CERCو کمفس در بندرکیاشهر و نوشهر ،اختالف
قابل توجهي در محاسبات انتقال رسوب در مقايسه با نتايج
عمقيابي (بهعنوان مرجع) گزارش شده است .همچنین در
مطالعه ديگري [ ]10مبتني بر روابط  CERCو کمفس در
بندر شهید باهنر ،برآورد نرخ انتقال رسوب در مقايسه با
اطالعات عمقيابي ،دقت کمتري داشت که اين امر نمايانگر
دقت و ارجحیت عمقيابي در برآورد نرخ انتقال رسوب در
مناطق ساحلي ميباشد .بنابراين با توجه به صحت سنجي و
کنترل ساير روشهاي متداول و حساسیت طراحي و پايش
بنادر و سازههاي ساحلي [ ،]3،6اجراي عمقيابي دقیق در
1 Long Shore Current
2 Hydrography
3 Walton and Bruno
4 Galvin and Van Der Meer
5 Kamphuis
)6 Coast Energy Research Center (CERC
7 Breaking Wave
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بنادر امري ضروري است [ .]8يکي از اهداف اجراي عمقيابي
بنادر ،تهیه بانک اطالعات جامع از وضعیت و نقشه توپوگرافي
بستر کانالها و حوضچه 8بنادر کشور و محاسبه دقیق احجام
و میزان نرخ رسوبگذاري ميباشد .تعیین نرخ رسوب در
سواحل و بنادر از مهمترين پارامترهاي ايمني دريانوردي در
بنادر ميباشد [ ]10و اين بانک اطالعاتي به عنوان يک
مجموعه مرجع در مطالعات مهندسي و مديريتي مورد
استفاده قرار خواهد گرفت .رسوبگذاري در کانالهاي
دسترسي و بنادر عالوه بر تهديدات دريايي و ايجاد مشکل در
تردد شناورها [ ،]11هزينه گزافي از بابت اليروبيهاي متوالي
بر سیستم حمل و نقل دريايي و مديريت بندري تحمیل مي
کند .بنابراين ،جمعآوري داده مکاني و بررسي اطالعات
دورهاي عمقيابي بنادر و تعیین نرخ رسوبگذاري دورهاي،
کمک شاياني به زمانبندي بهینه اليروبي در اين مناطق دارد
[ .]1از اينرو در مطالعه حاضر ،به بررسي و تعیین حجم و
نرخ رسوبگذاري در بازه زماني  33ماهه جهت برآورد نرخ
رسوبگذاري ساالنه در منطقه بندر امیرآباد با استفاده از داده
عمقيابي پرداختهايم.

 -2منطقه مورد مطالعه
منطقه ويژه اقتصادى بندر امیر آباد (شکل )1در شمال
شهرستان بهشهر (شرق استان مازندران) به مساحت بیش
از هزار هکتار و قرار گیري در مسیر گذرگاه بینالمللي
مسیر شمال به جنوب ،نقش مهمى را در ابعاد ملى و
منطقهاى دارد .منطقه مورد مطالعه ،کانال دسترسي و
حوضچه آرامش به مساحت تقريبي  180هکتار (مختصات
در جدول شماره يک) ،قرار گرفته است .سواحل جنوبي
درياي خزر عمدتا داراي رسوبات ماسهاي و غیر چسبنده
هستند و در دهانه رودها مصالح ريزدانه سیلیسي و رسي
يافت ميشوند [ .]12به طور متوسط تراز آب در اين
منطقه  27متر پايینتر از سطح آبهاي آزاد ميباشد.
منطقه ويژه اقتصادي بندرامیرآباد  ،يکي از مهمترين بنادر
اقتصادي و تجاري ايران در درياي خزر است .بنابراين
توسعه پايدار ،نگهداري و پايش اين بندر به دلیل موقعیت
راهبردي درياي خزر و ظرفیتهاى اقتصادى و تجارى،
اتصال به حمل و نقل ريلي ،ارتباطات و گذر کاال ،الزامي
8 Port Basin

Northing
”36° 52’ 30
”36° 50’ 30

Easting

محدوده

”53° 21’ 30
”53° 24’ 00

باال -چپ
پايین -راست

شکل  -1جانمايي منطقه مورد مطالعه ،بندر امیرآباد

 -3دادههای مورد استفاده
دادههاي مورد استفاده در اين تحقیق شامل
برداشتهاي عمقيابي در منطقه ،طي سالهاي  1397الي
 1400ميباشد .سازمان بنادر و دريانوردي ايران بهعنوان
کارفرما و متولي اصلي پروژههاي دريانوردي و سواحل
کشور ،عملیات عمقيابي بنادر ايران را در دستور کار خود
قرار داده است .سطح مبناي ارتفاعي عملیات عمقيابي بر
مبناهاي سطح آبهاي آزاد 1و همچنین میانگین تراز آب
در روزهاي انجام عملیات عمقيابي به منظور اطالع از
عمق قابل بهره برداري ميباشد .به منظور پوشش دقیق،
طراحي فاصله بین خطوط برداشت در جهت عمود
برساحل  10متر ،و فاصله خطوط کنترلي عمود بر خطوط
)1 Mean Sea Level (MSL

برداشت اصلي  50متر تعیین شد (دستورالعملهاي همسان
نقشهبرداري ،جلد هفتم ،آبنگاري کد  119 -7و [.)]13
جهت اجراي عملیات عمقيابي از چند فروند قايق موتوري
(شناور) به همراه تجهیزات سخت افزاري نظیر سیستم
راديويي و تعیین موقعیت دقیق 2براي تعیین موقعیت آني3
و دستگاه عمقياب 4و دستگاه سرعت سنج صوت 5و
نرمافزار جمعآوري اطالعات عمقيابي هايپک 6استفاده
شد .دستگاه عمقياب مورد استفاده سیديوسر پرو 7ساخت
کشور استرالیا ،با فرکانس  200کیلوهرتز ،قدرت تفکیک 1
سانتيمتر ،نرخ نمونهبرداري  6الي 10هرتز ،و با زاويه پرتو
2 DGNSS and DGPS
)3 Real-Time Kinematic (RTK
4 Ceeducer and Odom
5 SVP
6 HYPACK
7 Ceeducer Pro
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است .به همین دلیل ،عمقيابي و نقشهبرداري بندر
امیرآباد به منظور مطالعات رسوبگذاري ،نیازسنجي
اجراي طرح اليروبي و ناوبري ايمن در داخل حوضچه،
کانال دسترسي و محدوده اطراف آن حايز اهمیت است.

جدول -1مختصات گوشه هاي منطقه مورد مطالعه

مقاله ترويجي  -تعیین مقادير احجام و نرخ رسوبگذاري بندر امیرآباد ...

 8درجه ميباشد .در اين خصوص ،عملیات عمقيابي
توسط شرکت مهندسین مشاور دريا ترسیم انجام شد و
نقاط کنترل 1با موقعیت معلوم در منطقه ،پس از شناسايي
و کنترل مجدد ،در فرآيند عمقيابي و نقشهبرداري مورد
استفاده قرار گرفتند.

 -4روش انجام کار
 -1-4عمقیابی
براي عمقيابي در منطقه ابتدا طراحي خطوط
عمقيابي با استفاده از نرمافزار هايپک بر روي نقشه پايه
منطقه ،انجام شد .دستگاه عمقياب (برروي يک شناور) با
تولید امواج الکتريکي و تبديل آن به امواج صوتي به وسیله
مبدل الکتريکي (ترانسديوسر) 2که در آب قرار دارد ،امواج
را به بستر دريا ارسال ميکند و اين امواج پس از برخورد
به بستر دريا ،بازتاب ميشود .با تبديل موج صوتي به صوت
الکتريکي و محاسبه زمان رفت و برگشت موج ،عمق يا
فاصله ( )Xبا استفاده از رابطه ( )1اندازهگیري مي شود.
()1

X = Vt⁄2

در اين رابطه ،زمان ) t (sتوسط دستگاه عمقياب
اندازهگیري ميشود v (m/s) ،نشان دهنده سرعت صوت در
آب (با توجه به سه پارامتر درجه حرارت ،رسانايي
الکتريکي آب يا شوري و فشارهیدرواستاتیک ستون آب)
است که تعیین دقیق آن اثر مستقیم در دقت و
اندازهگیري عمق دارد .لذا ،واسنجي روزانه عمقياب بر
اساس سرعت صوت با دستگاه اندازهگیري پارامتر آب
 CTDمدل  HOBOو  CastAwayانجام شد .در تعدادي از
مواقع ،اندازهگیري سرعت صوت به صورت مستقیم از
طريق دستگاه سرعت سنج صوت انجام گرفته است .در
طول عملیات عمقيابي ،شرايط دريا آرام بوده و خطاي
شاخص ترانسديوسر به دستگاه عمقياب اعمال شده است.
در طي انجام عملیات کلیه تصحیحات سرعت صوت ،آبخور
ترانسديوسر ،تغییرات تراز آب و غیره به اعماق به صورت
آني و پس پردازش اعمال شده است .عمقياب با عملیات
بارچک 3روزانه واسنجي شده است .سیستم تعیین موقعیت
1 Bench Mark
2 Transducer
3 Bar Check
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موقعیت عمقهاي اندازه گیري شده اغلب با تجهیزات
تعیین موقعیت آني بوده است و سامانه  GNSSبرروي
نقاط ساحلي از پیش تعريف شده درسیستم ژئودتیک
سازمان نقشه برداري کشور واسنجي شده است.
کلیه اطالعات جمعآوري شده در شناور عمقيابي با
استفاده از نرمافزار هايپک پردازش و در محیط نرمافزار
مذکور تبديل به فايل زمان و مختصات ) (4ENDشدند.
پس از اعمال تصحیحات الزم به عمقها وموقعیتهاي
جمعآوري شده ،کلیه اطالعات به صورت مختصات نهايي
درمحیط  Microstationو Power Inroadو  ArcGISوارد
شده و عملیات کارتوگرافي و محاسبه احجام براي تهیه
نقشههاي دريايي  1:1000استاندارد (با دقت مسطحاتي
 50سانتيمتر و دقت ارتفاعي  5سانتيمتر براي اعماق تا
 5متر و دقت  10سانتيمتر براي اعماق بین  10-5متر)
در سطح مبناي افقي 5بیضوي WGS84) 1984 WORLD
 )GEODETIC SYSTEMو قاچ  39در سیستم تصوير
 6UTMانجام شد.

 -2-4محاسبه فرآیند رسوبگذاری
در اين بخش به محاسبه دقیق فرايند رسوبگذاري با
توجه به برداشتهاي عمقيابي در بین سالهاي  1397الي
 1400در بندر امیرآباد ميپردازيم .اطالعات عمقيابي 10
دوره با سري زماني ،03-1398 ،10-1397 ،06-1397
-1399 ،05-1399 ،03-1399 ،12-1398 ،06-1398
 11-1399 ، 07و  03-1400در محدوده کانال و حوضچه
ي دسترسي استخراج گرديد .سپس مدل رقومي 7بستر
دريا از نقاط متراکم دستگاه عمقياب و با توجه به مقیاس
عمقيابي (به طور متوسط  100هزار نقطه در هر عملیات
عمقيابي) تولید شد .احجام هر دوره با روش Triangle
 Volumeدر نرمافزار  InRoad Powerدو به دو با هم
مقايسه شد .اين روش بر پايه مقايسه اختالف ارتفاع سطوح
ساخته شده در مثلث بندي با کلیه نقاط عمقيابي است.
براي محاسبه نرخ نهايي رسوبگذاري ساالنه ()m3/m2
در مناطق مذکور ،کلیه اليروبيهاي انجام گرفته در بازه
زماني  33ماهه ،به حجم رسوبگذاري اولین و آخرين دوره
)4 Easting, Northing, and Depth (END
5 Horizontal Datum
)6 Universal Transverse Mercator (UTM
)7 Digital Terrain Model (DTM

()2

)∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑢𝑡(𝑖, 𝑖 + 1) + 𝐹𝑖𝑙𝑙 (1, 𝑛 + 1) − 𝐶𝑢𝑡(1, 𝑛 + 1
𝑎𝑒𝑟𝐴

𝑆
∗ 12
𝑝

()3

𝑆
=

= )𝑆( 𝑒𝑡𝑎𝑅

که در اينجا  nبرابر با تعداد دورههاي مقايسه دو به دو
عمقيابي ( 9دوره) 𝐹𝑖𝑙𝑙 (1, 𝑛 + 1) ،بیانگر حجم رسوب
از مقايسه اولین و آخرين عمقيابي𝐶𝑢𝑡 (1, 𝑛 + 1) ،
بیانگر حجم اليروبي از مقايسه اولین و آخرين عمقيابي،
 Areaمیانگین مساحت عمقيابي شده در بازه مورد
مطالعه و  pبرابر با بازه زماني کل ( 33ماه) ميباشد.
ضريب  12جهت تبديل نرخ ماهانه به ساالنه ميباشد.

 -5نتایج
در اين قسمت ،نتايج احجام اليروبي و رسوبگذاري
مربوط به مقايسه دو به دو مدل رقومي بستر حاصل از
دادههاي عمقيابي ادواري (جدول شماره  2و  )3نمايش

جدول  -2محاسبات احجام رسوب در کانال دسترسي بندر امیرآباد ()1400-1397
نرخ
رسوبگذاري
ماهانه
(متر)

نرخ اليروبي
ماهانه
(متر)

فاصله
زماني
(ماه)

مساحت عمقيابي
در نقشه مبنا
(متر مربع)

حجم
رسوبگذاري

حجم
اليروبي

Fill

cut

(متر مکعب)

(متر مکعب)

تاريخ عمقيابي
متوالي

نقشه مبنا

دوره1

0/000

0/065

4

795,025

450

227,473

1397-10

1397-06

دوره2

0/011

0/031

5

961,557

55,984

165,375

1398-03

1397-10

دوره3

0/018

0/016

3

1,158,194

63,558

56,057

1398-06

1398-03

دوره4

0/008

0/008

6

1,184,082

54,703

57,319

1398-12

1398-06

دوره5

0/014

0/014

3

1,193,797

51,135

48,957

1399-03

1398-12

دوره6

0/024

0/006

2

1,192,585

57,703

15,030

1399-05

1399-03

دوره7

0/009

0/024

2

1,190,851

20,559

57,029

1399-07

1399-05

دوره8

0/003

0/015

4

1,192,622

12,698

69,870

1399-11

1399-07

دوره9

0/025

0/008

4

1,192,622

99,074

30,185

1400-03

1399-11

33

795,025

32,281

459,791

)پايان(1400-03

)آغاز(1397-06

بر اساس نتايج جدول  3در حوضچه بندر ،در بازههاي
 2الي  6ماهه دورههاي عمقيابي تکرار شده و بیشترين
نرخ رسوبگذاري مستقل دورهاي (بیش از 0/027متر در
ماه) ،در دوره عمقيابي اسفند  1398الي خرداد  1399و
خرداد  1399الي مرداد  1399مشاهده شد .در ساير
دورهها ،اغلب نرخ مشابه رسوبگذاري مستقل کمتر از

 0/014متر محاسبه شد .از مقايسه اولین و آخرين
عمقيابي انجام شده در بازه  33ماهه در مساحت متوسط
 651،473متر مربع کانال ،بهترتیب احجام 492،439
و  5,085متر مکعب اليروبي و رسوبگذاري تخمین زده
شد .محاسبه نرخ نهايي رسوبگذاري ساالنه در حوضچه
مذکور ،بر اساس کلیه اليروبيهاي انجام گرفته در بازه
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اضافه گرديد و در نهايت تا رسیدن به سطح مبناي اولین
عمقيابي ،محاسبات زير با رابطه  2و  3صورت گرفت:

داده شده است .بر اساس نتايج جدول  2در کانال دسترسي
در بازههاي  2الي  6ماهه ،دورههاي عمقيابي تکرار شده و
بیشترين نرخ رسوبگذاري مستقل دورهاي (بیش از 0/018
متر در ماه) ،در دوره عمقيابي خرداد  1398الي شهريور
 1398و دوره خرداد  1399الي مرداد  1399و دوره بهمن
 1399الي خرداد  1400رخ داده است .بعالوه ،کمترين
میزان نرخ رسوبگذاري مستقل دورهاي (کمتر از 0/003
متر در ماه) اغلب در پايیز و اوايل زمستان  1397و 1399
اتفاق افتاده است .از مقايسه اولین و آخرين عمقيابي انجام
شده در بازه  33ماهه در مساحت متوسط 1،117،926
مترمربع کانال ،بهترتیب احجام  403،871و  40،433متر
مکعب اليروبي و رسوبگذاري محاسبه شد.
محاسبه نرخ نهايي رسوبگذاري ساالنه در کانال
مذکور ،بر اساس کلیه اليروبيهاي انجام گرفته در بازه
زماني  33ماهه ،و حجم رسوبگذاري اولین و آخرين دوره
تا رسیدن به سطح مبناي اولین عمقيابي بر اساس رابطه
( )2و ( )3انجام شد و نرخ  0/122متر رسوبگذاري ساالنه
و  0/010متر ماهانه بدست آمد.
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زماني  33ماهه ،و حجم رسوبگذاري اولین و آخرين دوره
تا رسیدن به سطح مبناي اولین عمقيابي بر اساس رابطه

نرخ
رسوبگذاري
ماهانه (متر)

( )2و ( )3انجام شد و نرخ  0/160متر رسوبگذاري ساالنه
و  0/013متر ماهانه بدست آمد.

جدول  -3محاسبات احجام رسوب در حوضچه بندر امیرآباد ()1400-1397
حجم
حجم
مساحت
فاصله
رسوبگذاري اليروبي  cutتاريخ عمقيابي
نرخ اليروبي
عمقيابي مبنا
زماني
متوالي
(متر
ماهانه (متر)
Fill
(متر مربع)
(ماه)
(متر مکعب)
مکعب)

نقشه مبنا

دوره1

0/002

0/106

4

681,924

5,870

287,874

1397-10

1397-06

دوره2

0/011

0/020

5

675,046

38,297

67,379

1398-03

1397-10

دوره3

0/006

0/071

3

676,895

11,815

145,792

1398-06

1398-03

دوره4

0/014

0/012

6

689,984

59,236

49,828

1398-12

1398-06

دوره5

0/029

0/029

3

677,679

58,587

58,229

1399-03

1398-12

دوره6

0/027

0/024

2

677,288

30,185

27,644

1399-05

1399-03

دوره7

0/011

0/035

2

459,983

12,408

39,741

1399-07

1399-05

دوره8

0/010

0/017

4

662,230

26,966

45,767

1399-11

1399-07

دوره9

0/014

0/012

4

662,230

38,383

32,870

1400-03

1399-11

33

681,924

2,413

492,439

)پايان( 1400-03

)آغاز(1397-06

همچنین تاثیرگذاري افزايش و کاهش تراز آب در طول
دورههاي عمقيابي و مقايسه آن با حجم رسوبگذاري در
منطقه در تايید يا رد يافتههاي پژوهش [ ]14ما را بر آن
داشت که تغییرات تراز آب در طول دوره  33ماهه مورد
مطالعه را در شکل -2الف ترسیم کنیم .با مقايسه شکل

-2الف و ب در اين بازه زماني ،بین تغییرات تراز آب و
کاهش و يا افزايش رسوبگذاري منطقه ،رابطه و
همبستگي خاصي مشاهده نشد و اين امر تايید کننده لزوم
به کارگیري دادههاي بلند مدت (ده ساله و بیشتر) از
منطقه مذکور است.

شکل  -2الف) نوسانات تراز آب در  10دوره عمقيابي ،ب) حجم رسوبگذاري و اليروبي دورههاي متوالي در بندر امیرآباد

جهت بررسي دقیقتر و رفتار سنجي رسوب در کانال
دسترسي و حوضچه منتهي به بندر ،نقشههاي اختالف
عمقيابي بازههاي زماني اول تا نهم در شکل  5آمده است.
با توجه به نقشهها ،مناطق قرمز نمايشگر رسوبگذاري،
مناطق سبز نمايشگر سطوح اليروبي (يا شسته شده) و
رنگ خاکستري بسترهاي بدون تغییر را نمايش میدهد.
طبق شکل-5الف ،از مقايسه عمقيابي دوره اول (1397-06
الي  )1397-10در کانال و حوضچه عمدتا اليروبي صورت

120

گرفته است و مقدار رسوبگذاري بسیار ناچیز است .اين
درحالي است که در شکل -5پ رسوبگذاري قابل توجهي
در کانال دسترسي مشاهده ميشود (دوره سوم 1398-03
الي  (1398-06مقايسه شکل -5ج و -5پ (دوره سوم و
ششم در فصل تابستان) نشانگر الگوي تقريبا مشابه
رسوبگذاري در کانال ميباشد .به طور تقريبي ،پراکندگي
و توزيع رسوبگذاري همگني در کل منطقه مشاهده شد
که الگوي بیشترين حجم رسوبگذاري در ابتداي کانال

شکل  -5نقشه رسوبگذاري و اليروبي حاصل ازاختالف عمقيابيهاي دورههاي متوالي

 -6بحث
بطور کلي ،با بررسي نتايج رسوبگذاري در کانال مورد
نظر ،نرخ رسوبگذاري ماهانه در هر دوره ،مستقل از

دورههاي ديگر نشاندهنده نرخ باالتر رسوبگذاري در
تابستان (تقريبا سه ماهه دوم سال) هر سال نسبت به ساير
فصول سال بود .اين الگوي رسوبگذاري در حوضچه ،در
بازه  6ماهه از اسفند 1398تا مرداد ( 1399تقريبا نیمه اول
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دسترسي در جهت شمال و شمال شرق و در جنوب
حوضچه اصلي و اغلب در حوضچههاي غربي و شرقي
رخداده است .از مقايسه دورههاي عمقيابي ،بیشترين
حجم رسوبگذاري در پشت بازوي موج شکن (فرعي)
شرقي در شکل -5ب ،ج و خ رخداده است که مربوط به
اختالف عمقيابي دوره  1397-10الي ،1398-03دوره

1399-03الي 1399-05و دوره  1399-11الي -03
 1400ميباشد .الزم به ذکر است که انباشت تدريجي
رسوب در پشت بازوي موج شکن به مرور زمان باعث
پوشیده شدن موج شکن و کاهش اثربخشي آن ميگردد
که اليروبي بهینه باعث پیشگیري از آن خواهد شد.
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سال) نیز ديده ميشود .از اينرو ميتوان نتیجه گیري کرد
که در دورههاي گرمتر سال ،میزان رسوبگذاري بیشتر بوده
است .نتايج حاصله با نتايج تحقیقات [ ]9همخواني داشته و
تايیدکننده تفاوت نرخ رسوبگذاري در بازه يک ساله نسبت
به دورههاي کوتاهتر (چند ماهه) است .قابل ذکر است که
نرخ اليروبي در اکثر دورههاي مورد مطالعه باالتر از نرخ
رسوبگذاري مقطعي بوده که نهايتا منجر به نگهداري و
حفظ عمق ايمن کانال دسترسي و حوضچه بندر امیرآباد و
در نتیجه حصول امنیت در دريانوردي شده است .با بررسي
اين نتايج ،بهترتیب میانگین نرخ ( )m3/m2رسوبگذاري
ساالنه و ماهانه در کانال دسترسي  0/122و  0/010و
حوضچه  0/160و  0/013محاسبه شد.
با توجه به الگوي رسوبگذاري بدست آمده از مقايسه
دو به دو نقشههاي کانال و حوضچه ،قسمت مرکزي کانال
با بیشترين حجم رسوبگذاري مواجه است که ايمني
دريانوردي را تهديد ميکند .به همین جهت پايش ادواري
و دقیق و عمقيابي منظم اين منطقه حساس ،فاصله بین
اليروبيهاي متوالي را بیشتر کرده و در نتیجه به بهینه
سازي عملیات پرهزينه اليروبي منجر ميشود [.]12،15

باشد و با توجه به نرخ رسوب در ساير فصول ،فاصله دو
اليروبي متوالي بیشتر از  4ماه ،امنیت دربانوردي در منطقه
را تهديد ميکند .همچنین تاثیرگذاري افزايش و کاهش تراز
آب در طول دورههاي عمقيابي و نقش آن در حجم
رسوبگذاري در منطقه ،پايش طوالني مدت منطقه و
دورههاي زماني بیشتر را ميطلبد .تحقیقات آينده ميتواند
بر اساس بررسي و واکاوي داليل موثر در رسوبگذاري،
رفتار و الگوي رسوبگذاري در کانال و حوضچه باشد که به
تصمیم گیريهاي اساسي جهت کاهش اين پديده ،منجر
شود .همچنین ،نتايج اين تحقیق ميتواند بهعنوان معیار
دقیقي از برآورد حجم و نرخ رسوبگذاري در منطقه جهت
طرحهاي توسعه آتي بندر باشد .عالوه براين ،ساير دادههاي
منطقهاي ،اعم از اطالعات موج و سرعت باد و جريانات آبي
ميتواند در اين گونه مطالعات بکار گرفته شود و ارتباط اين
عوامل با نرخ رسوبگذاري واقعي منطقه بررسي شود تا در
بهبود مدلهاي رياضي و نیمه تجربي و واسنجي ضرايب
آنها ،مورد استفاده قرار بگیرد .بدين ترتیب ،جهت ارزيابي
دقت و راستي آزمايي نتايج ساير روشهاي مرسوم (مدل
سازيهاي امواج ،جريان  ،جنس بستر و تغییرات آب و هوا و
نقش آنها در رسوبگذاري ،سرعت و رفتار آن) را با اين
نتايج ميتوان مقايسه نمود.

پايش و نگهداري بنادر و سواحل و ايجاد بستر امن براي
دريانوردي و تجارت دريايي ،همچنین عدم دقت روشهاي
تخمین نیمه تجربي و معادالت رياضي در مدل سازي پديده
پوياي رسوبگذاري ساحلي ،لزوم عمقيابيهاي دورهاي را
اثبات ميکند .در اين تحقیق ،با استفاده از دادههاي 33
ماهه عمقيابي بندر امیرآباد ،نرخ رسوبگذاري کانال
دسترسي و حوضچه آرامش محاسبه شد .نتايج نشان دهنده
نرخ رسوبگذاري کمتري در دورههاي پايیز در اين بندر مي

سپاسگزاری

 -7نتیجه گیری و پیشنهادات

نويسندگان مقاله مراتب تشکر و قدرداني خود را از
مديريت و کارشناسان ادره مهندسي سواحل و بنادر در
سازمان بنادر و دريانوردي در تسهیل امر تحقیقات حاضر
اعالم مينمايند ،همچنین از داوران محترم که با نظرات
کارشناسي خود موجب ارتقا کیفیت اين تحقیق شدند،
کمال تشکر را دارند.
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