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  15/6/96تاريخ پذيرش:    7/4/96تاريخ دريافت: 

  
  چكيده

شوند و امكان دسترسـي   ها متصل مي به دريا هاي داخلي قرار دارند، مناطقي هستند كه مستقيماً ها كه در قسمت آب هاي آبي و خور كانال
كـه بـه    اسـت آبي  يكانال نيز است كيلومتري جنوب شهر ميناب واقع شده 30 ةند. خور تياب كه در فاصلكن هاي آزاد را فراهم مي به آب

گيـري ميـداني در پـنج ايسـتگاه در خـور مـذكور،        رو نتايج اندازه هرمز متصل است. پژوهش پيشِ ةاستراتژيك تنگ ةخليج فارس و منطق
ي بـا  ربردا و نمونه CTDدستگاه  سنج متصل به كدورت استفاده از بندي رسوبات بستر، با جهت بررسي علمي و دقيق رسوبات معلق و دانه

و بـه   94مهـر   23در تـاريخ   نقطه به نقطه بـه روش رفـت و برگشـتي   - ها در دو نوبت گيري . اندازهاستوگرب  نيسكين بردار بطري نمونه
ها بيانگر افزايش رسوبات معلـق در   گيري اندازه صورت گرفت. نتايج -مديودر يك سيكل كامل جزر 94آبان  28روش ايستا در تاريخ 

خـور بـه سـمت     ةدهـد كـه از دهانـ    بنـدي رسـوبات نشـان مـي     . دانهدارد تعلق ابتداي كانال ةبه حيط وباتكه بيشترين رس استزمان جزر 
سيلت و الي برابـر   قدارخور، م ةترين ايستگاه از دهان بدين ترتيب كه در ابتداي كانال، دور ؛كند بندي بستر كاهش پيدا مي دانه ت،دس باال
  رسد. ميدرصد  48/3 به كانال نةكه اين مقدار در نزديكي دها در حالي ،است درصد71/40با 

  
  .سنج كدورترسوبات معلق، بندي، رسوبات بستر،  دانهخور تياب، بردار،  بطري نمونه هاي كليدي: واژه
  

  مقدمه. 1
ترين منـاطق در دنيـا    ارزشترين و با مناطق ساحلي از حساس

درصد از تجـارت جهـاني    90كه  طوري به ،آيند شمار ميبه 
درصـد از شـهرهاي    80و  گيرد ها انجام مي از طريق اقيانوس

وي انسـان بـه   ر شي. پـ ]1[بزرگ در كنار درياها قـرار دارنـد   
بـه   با توجـه بـه نـوع هـدف،    اي،  سمت دريا با اهداف توسعه

هـا و   . اسـتفاده از كانـال  گيـرد   صورت مـي  متفاوتهاي  شيوه
 ،هاي طبيعي مثل خورهـا كـه بـه دريـا متصـل هسـتند       آبراهه

د و بنـادر داخلــي و  نـد حمـل و نقــل را گسـترش دهـ    توا مـي 
ــ  ــه آب  آب ةكوچــك (منطق ــي) را ب ــاي داخل ــاي آزاد  ه ه

بـرداري   بهينـه و بهـره   ةبنابراين استفادد. نكساحلي متصل فرا
منطقـه   ةصحيح از اين مناطق طبيعي كه موجب تقويت توسع

و آشـنايي كامـل بـا     ايـن منـاطق   مسـتلزم شـناخت   ،گردد مي
هاي آبـي و   باشد. تردد شناورها در كانال خصوصيات آن مي

بـه   ،منظـور بـاربري   بـه منظـور صـيادي و چـه     بـه خورها، چـه  
جهت و سرعت جريان و عمق آبراه وابسته  ،عواملي همچون

ثر از أمتـ  . با توجه بـه خصوصـيات خـور كـه دائمـاً     ]2[است 
تحـت   ، شناخت هر سه عامـل مـذكور كـامالً   استمد وجزر
، عامـل مهـم و قابـل    جزرومـد عالوه بر  است؛ جزرومد تأثير

گـذار اسـت تجمـع    تأثيرمل ديگـر كـه در تـردد شـناورها     أت
كانـال موجـب    ةتجمـع رسـوبات در ميانـ    ؛باشد رسوبات مي

ــي ــاهش يا   م ــور ك ــق آب در خ ــود عم ــدش ــت و  ب و حرك
بـردن   . از اين رو پيشودبا مشكل مواجه  ها گرفتن شناورپهلو

ريـزي بـراي    برنامـه به مقـدار و مسـير انتقـال رسـوب جهـت      
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راهكارهايي جهت جلوگيري از اين  ةيا ارائ روبي منطقه الي
. ]3[توانـد اهميـت فراوانـي داشـته باشـد       گذاري مـي  رسوب

خور تياب واقع در استان هرمزگان يكي از خورهـايي اسـت   
كــه مســتقيم بــه خلــيج فــارس راه دارد. ايــن خــور بــه دليــل  

 مـاهي و ميگـو داراي تـردد نسـبتاً    شدن در مسير مـزارع   واقع
احـداث   سـبب  هشناورهاي محلي است. از سوي ديگر ب زياد

ــرخ   گــزارش ،ايــن مــزارع ــر افــزايش ن هــاي محلــي مبنــي ب
گذاري در مسير اصلي كانال دريافت شده اسـت كـه    رسوب

بـه   ؛كرده است گذشته ازبيشتر روبي را  نياز اين كانال به الي
ــا توجــه بــه اينكــه خــور تيــاب يــك خــور   همــين دليــل و ب

 تـأثير ، در اين تحقيق بـا هـدف بررسـي    ]4[ي استجزرومد
بنـدي   صورت معلق و نيـز دانـه   هدر انتقال رسوبات ب جزرومد

 ةگيـري ميـداني در دو دور   انـدازه  ةرسوبات بستر، دو مرحلـ 
 دستور كار قرار گرفت.ي در جزرومد

 
 مورد مطالعهة . محدود1-1

بخش مركزي  ةگان هاي شش دهستان تياب يكي از دهستان
شهرستان ميناب است كـه در اسـتان هرمزگـان واقـع شـده      

ــه مركزيــت روســتاي تيــاب د    21ر اســت. ايــن دهســتان ب
طـول    56° 59'تـا   56°52'كيلومتري غرب شهر ميناب بين

عـرض جغرافيـايي    27° 16'تا  27° 01'جغرافيايي شرقي و 
). يكـي از عـوارض   ب.1شمالي قرار گرفته اسـت (شـكل   

كـه در   اسـت هرمـز   ةطبيعي و مهم نزديك به منطقـه، تنگـ  
كيلومتري جنوب غرب مركز دهستان واقـع شـده    7 ةفاصل

ســيريك و  ةاســت. خــور تيــاب يكــي از خورهــاي حــوز 
هـاي   كالهي است كه از نظر وجود درختان حرا و فعاليـت 

ــت دارد   ــيادي اهمي ــور ]5[ص ــن خ ــومتري  30در  . اي كيل
تا  27°08'هاي عرض فاصل ، در حد]6[ جنوب شهر ميناب

 واقـع  شرقي 56° 57'تا  56°44'هاي طول و شمالي °27 02'
هكتـار   300 حـدود  در تيـاب  خـور  وسعت .]7 [است شده

اصلي خور تيـاب از   ة. شاخ]6[ و بستر آن گلي استاست 
شـود كـه    شمال شرقي در كنار روسـتاي تيـاب شـروع مـي    

هاي اطراف كشيده شده  زيادي از آن در زمين هاي انشعاب
). اين خور در طول مسير خود بـه سـمت   ج.1است (شكل 

كـه يكـي از    اسـت  اصـلي منشـعب شـده   شـاخة  دريا به دو 
 پس از چند پيچ و تاب انشعابات آن به سمت شمال رفته و

  .)د.1(شكل  شود ميبه دريا وارد  مستقيماً
  

   . منابع رسوبي خور تياب1-2
نخسـتين   ،منطقـه ة وجود منابع رسوبي قابل حمـل در محـدود  

. با توجـه  استبودن منطقه از ديدگاه انتقال رسوب  فعالشرط 
تـوان   طـور كـل مـي    شناسي به هاي ساختاري و زمين به تفاوت

 ة؛ بخـش نخسـت، محـدود   كـرد منطقه را به دو بخش تقسيم 
خشكي شـروع شـده و    ةبندر تياب است كه از محدود ةاسكل

تـرين تـراز سـطح در زمـان جـزر كهكشـند        پـايين  ةتا محدود
(HLWL)1 أعمـده منـابع رسـوبي در آن منشـ    و  يابد ادامه مي 
ــق ورود رســوب و فرســايش توســط   ردخشــكي دا و از طري

هـاي خورهـاي مجـاور     شـاخه هـاي سـطحي و نيـز سر    رواناب
  HLWLبعـد از  گـردد. بخـش دوم كـه    مين مـي أ) ت1(شكل 
منـابع  شامل خور امتداد دارد، عمدتاً  ةو تا دهان شود ميشروع 

شـده از طريـق    همچنـين رسـوبات منتقـل   رسوبي بستر دريـا و  
 ةشـامل رودخانـ  -  هاي مجاور سايت پـرورش ميگـو   رودخانه

مينـاب در   ةخانـ  كيلومتري خور تياب و رود 5حسن لنگي در 
كه پتانسيل زيـادي در انتقـال   است  - كيلومتري خور تياب 15

 .]8[رسوب به اين منطقه دارند 

  
  . مروري بر تحقيقات مشابه1-3

 ةمنظـور آنـاليز نحـو    بـه  ،دلوفره و همكـاران   ،اي در مطالعه
و يك خـور در   گذاري در دو خور واقع در فرانسه رسوب
مـدت  و دراز مـدت  كوتـاه گيري ميداني  به اندازه ،انگلستان

اعالم كردند كه بيشترين ها  آن .]9[ندپرداختدر اين خورها 
اين خورهـا در مهكشـند رخ    همةگذاري در  رسوب قدارم

در تحقيـــق ميـــداني  ]10[دهـــد. لـــزورد و همكـــاران مـــي
در گـذاري   بر روي مقدار رسوبسال) كه  150مدتي (بلند

با وجود آنكه خـور  اعالم كردند  ،انجام دادند Seineخور 
امـا   ،اسـت شكل طبيعي داراي هويت كشند غالـب بـوده    هب

رودخانه  تأثيرهاي انساني در منطقه موجب افزايش  فعاليت
  گذاري را در خور افزايش داده است.   رسوب و است شده
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هـا مشـخص سـتگاه 
سببشود،  ده مي

ه .ي خـور اسـت    
نال در نظـر گرفتـ
ديواره بيشتر است.
سـت كـه تحـت

اي است. ه ت ويژه
دريـاي ةو در منطقـ  
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گي  زمان اندازه
ارزيا  براي داشتن

 خور، پنج نقطه ك
انتخاب گ ،بود قه

ه ستناد به پژوهش
 .]15- 9[ گرديد 

عيت جغرافيايي ايس
ديد ج.1در شكل 

يكي آن بـه ابتـدا
كان ةدر ميان ها گاه

هاي د ي در كناره
اي واقع شـده اس ه

لحاظ حائز اهميت
خروجـي ودهانة 

 هرمزتنگة منطقة ه

ها مواد و روش
ها و . ايستگاه1

رو، پژوهش پيشِ
زديد مقدماتي از
ش وسيعي از منطق

گيري با اس ط اندازه
ين زمينه انتخابگ

موقع 1در جدول 
طور كه د ت. همان

نزدي 1 شمارة تگاه
ايستگاست ي شده

گذاري كه رسوب
در نقطه 3 ايستگاه

خه است و از اين ل
ددر  5 ةتگاه شمار

 ع شده است.
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ورة دوم شمارة دوم

موقعيت .1شكل 

گيــري ميــد دازه
ر خـوري در آلم

ADCP دسـتگاه

رسـوب ةاي پيوست
ــرد ــن]11[ه ك . آل

هـاي مختلـ دوره 
 در فرانسه بررسـي

ومدي مثل مهكشر
 .]12[اري دارد
گـذاري رسـوب

ــي ــتفاد ،ن ــا اس ب
ــط الري ،ــه توس

ــراي ايــن منظــو
ه نهايـت بـراي
ن نشـان دادنـد

دو -هيدروفيزيك 

انــدي  بــه روش
د يـك كانـال در

همزمـان ازة تفاد
ها توان داده مي 3ن

ــبه ــتقيم محاس س
تـأثيريداني خود

ذاري در خوري
اي مختلف جزر

گذ رسوب قدارم
بينـي نـرخ ر يش

ــام خمين ــدر ام ن
ــ ــن و واتاناب  راي

بــهــا  آن .]13[ت
ظر گرفتند و در

كردنـد. همچنـين
  دانه است.    

پژوهشي -مة علمي

بــاني حقيقــي راه
ت معلق در امتـداد
ـرده كـه بـا اسـتف

گير نيسكين دازه
ــه روش غير  مسا ب

در مطالعات ميد ن
گذ را بر رسوب د

ها كردند كه دوره
قاي بر م مالحظه ل

پي ،حقيقي ديگر
ــه بنـ دسترســي ب
ــر، ون ــاي بيك

گرفــتانجــام  ك 
 در كانال در نظ

ه كئ ضرايبي ارا
دستر از مواد ريز

دو فصلنام
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  ها موقعيت جغرافيايي ايستگاه. 1 دولج

  5  4  3  2 1  ايستگاه ةشمار

 E ''52,44'50°56 E ''6,54'50°56 E ''31,82'49°56 E ''56,86'49°56 E ''39,45'48°56 جغرافيايي طول

 N ''29,00'6°27 N ''29,17'6°27 N ''3,54'6°27 N ''19,82'5°27 N ''0,44'5°27  عرض جغرافيايي

 
ها بـا توجـه بـه     هاي مورد نياز در ايستگاه گيري اندازه
ــدول  ــدج ــتخراجي جزروم ــهيد   اس ــتگاه ش ــده از ايس ش

ــا   4رجــايي و ايســتگاه ســيريك  ــق آن ب ــين تطبي و همچن
ــدازه و كســب  CTD5دســتگاه گيــري ميــداني توســط  ان

از زمــان دقيــق حــداكثر مــد و حــداكثر جــزر  اطالعــات
خـور   يجزرومـد صورت گرفت كـه در نهايـت جـدول    

نـيم  نسـبت بـه ايسـتگاه شـهيد رجـايي       تياب كـه تقريبـاً  
آمــــاده گرديــــد و تحليــــل خيرفــــاز دارد، أســــاعت ت

ي صـورت  جزرومـد هـا نيـز بـا ايـن جـدول       گيري اندازه
 پذيرفته است.

  

  گيري . وسايل اندازه2- 2
با توجه به اطالعات مورد نيـاز جهـت تحليـل و بررسـي     

گيــري  انتقــال رســوب درون خــور تيــاب، انــدازه قــدارم
 ةرسوبات معلق جهت برآورد بار رسوبي خور، بـه وسـيل  

مجهــز بــه سنســور  CTDبــردار نيســكين و  نمونــهبطــري 
گيري رسوبات بستر جهت تعيـين   و اندازه سنج، كدورت

گانـه   هـاي پـنج   گـراب، در ايسـتگاه   ةوسـيل  بنـدي بـه   دانه
گيـري همـراه    وسايل اندازه 2 صورت گرفت. در جدول

  ها، مشخص گرديده است. با تصوير آن
  

  گيري . روش اندازه3- 2
 - نقطـه بـه نقطـه و ايسـتا    -  هـا در دو نوبـت   گيري اندازه
گيري نوبـت اول بـه روش رفـت و     اندازه .گرفتانجام 

در هــر پــنج ايســتگاه  94مهــر  23در تــاريخ  برگشــتي
  صورت گرفت.

گيــري بــا يــك دســتگاه  انــدازهدر ايــن نوبــت، تــيم 
ــاز 09:00شــناور ســاعت  مــدي، از  ةصــبح، در آغــاز ب

ــال حركــت كرد ــد وورودي كان ــا   ن ــتگاه ب ــر ايس در ه
گيري و  دار عمق ايستگاه اندازه استفاده از طناب سرب

بـا   CTDهاي دستگاه  يد. جهت تطبيق سنسوردثبت گر
دو دقيقـه در  تا محيط آب خور، دستگاه به مدت يك 

با سرعتي معـادل يـك    سپس .داشته شد سطح آب نگه
و پـس از   شـد  متر بر ثانيه از سطح دريا به بستر ارسـال 

جوار بسـتر بـا همـان     عمقي هم ةهاي الي رسيدن به آب
بيسـت دقيقـه    عمق برگشت داده شـد و  ةسرعت به ميان

  نگـه صـورت ثابـت    بـه هاي مـد نظـر    جهت ثبت پارامتر
داشـــته شـــد. در همـــين حـــين بـــا اســـتفاده از بطـــري 

ــه ــه آب از همــان عمــق  نمون ــا  گيــر، يــك نمون و نيــز ب
نمونه از رسوبات بستر برداشـت   يك 6استفاده از گرب
گيري  و زمان اندازه گذاري شد ها شماره گرديد. نمونه

شناور  CTDكشيدن و با باال ثبت گرديدها  آن بر روي
به سمت ايستگاه بعد هدايت گرديد. مسير حركت كـه  

 فاصلة ، در5آغاز شد و تا ايستگاه  1شمارة  از ايستگاه
خور در دريا، ادامه داشت در شـكل   ةمتري از دهان 10

قابل مشاهده است. در مسير برگشت مجدد در هر  ج.1
حـدود   و اين فراينـد  گرفتگيري انجام  ايستگاه اندازه

ساعت ادامه داشت. نتيجه روش رفـت و برگشـتي،    12
، و دو 4تـا   1گيري در سه مرحله بـراي ايسـتگاه    اندازه

  باشد. مي 5گيري براي ايستگاه  مرحله اندازه
گيـري در   انـدازه  94آبان  28در نوبت دوم، به تاريخ 

ــاز  ــك ب ــد ةي ــل جزروم ــا   دوازدهي كام ــاعته تنه در س
علت انتخـاب  )، صورت پذيرفت. ج.1(شكل  3ايستگاه 

تـر ذكـر شـد، اهميـت      گونه كه پـيش  اين ايستگاه، همان
  .  استموقعيت مكاني آن 
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ــر روي 
. در ]16

ز صـافي   
 جهـــت 

درجــة  1
، سـپس  
 رسـوب    

 ةمحاسـب 

ت	معلق

ــد ي  ةمانـ
 ت.

، (پاييز و زمستا79-

  

  

  

  

بـ  ش اســتاندارد 
[ـورت گرفـت  

گانـه از ي پـنج  
ــافي  ــا د. صـ هـ
103ت در دمــاي

،گرفـت گاه قرار 
د معلـق مقـدار

م ةنحـو  1 ةرابط 
 دهد. ي

مجموع	ذرات m

ــالو ـه ــاقية عـ بـ
گرم) است ميلير(

-89صفحه  

  

گاهي طبــق روش
ايستگاه صـ 5هر 

هـا ـاي ايسـتگاه  
ــد ــور داده شـ عبـ

ســاعت 2مــدت 
 اجاق آزمايشگ

گيري مواد دازه
.]17[ه گرديد

ين مبنا نشان مي

g
مونه

ــر  ــ وزن فيلتـ بـ
، وزن فيلترBو  

وسيله هر با تصوير

ليــات آزمايشــگ
هاي ه مي نمونه

هـ  روش نمونـه 
ميكرونـــي ع 0/

م بــهكــردن  شــك
گراد، درون تي

وجه به روش اند
 ايستگاه محاسبه
ت معلق را بر اي

 
1000

	حجم	نم
 

ــه در آن  ،Aكـ
گرم) ميليشك(
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گيري همراه ب ندازه

  ق

  ليتر 5/1جم

  ت رسوبات)

Seaguar  

  وبي

  ر

  گكي
Va 

  بات بستر

  ر

  Octagonي

  ات

تگاه
دو  ر

ري،
مت
شـي
بــت

بات
رب
 متـد
  .فت

  گاه،

عمل
تمام
اين
45/
خش
سانت
با تو
هر 

ذرات

)1(

ك
خش

ورة دوم شمارة دوم

وسايل ا. 2جدول 

رسوبات معلق

بردار با حج طري نمونه

آورد بار رسوبي(غلظت

 كدورت

CTD مدلrd RCM

برآورد بار رسو

رسوبات بستر

بردار چنگ نمونه
an Veen Grab

بندي رسوب دانهتعيين 

بستررسوبات 

Shake ساخت كمپاني

بندي رسوبا دانه

شـود ايـن ايسـت ي
تـأثيرتحت  نچني

بردار وبت از نمونه
ستگاه شناور به سم
يري عمق بـه روش

 C بــه منظــور ثب
  شد.

هت بررسي رسوب
ـا اسـتفاده از گـر

طـور مم هتيـب بـ     
گرفداري انجام

دار به آزمايشـگ

دو - هيدروفيزيك

بط

برآ

er

ديـده مـي د.1كل
ع شده است، همچ
ي است. در اين نو

با يك دس 07:30
گي د. بعد از اندازه

 TDد، دســتگاه

مق مياني فرستاده
آب جه ةر نمون

بـ نيز سوبات بستر
رديـد. بـدين ترت
بر ن ايستگاه داده

  
بر ي بطري نمونه

پژوهشي -مة علمي

  گيري وع اندازه

  گيري اندازه ةوسيل

  هدف

  گيري نوع اندازه

  گيري اندازه ةوسيل

  هدف

  گيري نوع اندازه

  گيري اندازهوسيلة 

  هدف

  گيري نوع اندازه

  گيري اندازهوسيلة 

  هدف

طور كه در شـك ن
كانال واقع ةر ميان

اصلي ةز دو شاخ
0گيري ساعت  زه
حركت كردند 3
تــر اشــاره شــد ش

دريايي به عمقاي 
بار ساعت يك نيم

رسو داشت شد و
بار برداشـت گر

ساعت در اين 12

رسوبات معلق
هاي انتقال نمونه

دو فصلنام

 

نو

و

و

و

و

 
همان
در تقريباً

جريان از
تيم انداز
3ايستگاه

كــه پــيش
هاپارامتر

هر ن 
معلق برد
چندين
2حدود 
 
. ر2-4

پس از ا
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  صد بافت رسوبساختن در يك ليتري، جهت مشخص ةجدول زماني رسوب ذرات معلق در استوان .3جدول 

  درصد بافت رسوب  فرمول زمان

 ثانيه 40در 
.

 % . .  

 در يك ساعت
.

 % ( f.Silt + Clay)  

 در دو ساعت
.

 %Clay  

 
به منظور افزايش  برداري ميداني همچنين در اين نمونه
رسـوبات   ةهاي پيوست يابي به داده دقت و نيز امكان دست

ــتگاه   ــق از دس ــدول   CTDمعل ــد (ج ــتفاده ش ــن 2اس ). اي
است كه بـا  مجهز سنجي  كدورتبه يك سنسور دستگاه 

كـدورت آب را   قـدار م ،تابش نور و دريافت بازتاب آن
محاسـبه   ،اسـت  رسـوبات معلـق در آب  قـدار  كه همان م

اين روش در حال حاضر مورد توجـه   استفاده از كند. مي
رسـوبات معلـق    قـدار بسياري از محققان جهت بـرآورد م 

  .]20- 18[باشد  مي
  

  . رسوبات بستر2-5
 ،شـده  برداشـت هاي  بندي رسوبات بستر، نمونه دانهمنظور  به

سـاعت در دمـاي    24بـه مـدت   جهت خشك شدن كامل، 
و همچنـين   گرفـت قـرار  درجه در اجـاق آزمايشـگاه    120

درصـد   10جهت از بين بردن چسبندگي ذرات از محلـول  
Na6P6O18  د.شاستفاده 

رسوبات به دو  يميكرون 63سپس با عبور دادن از الك 
ميكـرون   63از  تر بزرگميكرون و  63از  تر كوچك ةدست

ميكرون بـه   63بندي رسوبات كمتر از  تقسيم شدند كه دانه
ــوبات ب  ــت و رس ــروش پيپ ــه روش   63تر از يش ــرون ب ميك

روش پيپـت، كـه بـر     . طبـق ]21[ شـد بررسـي   كردن غربال
 3هاي زمـاني جـدول    نشيني ذرات در بازه تهاساس سرعت 

 5هـاي هـر    باشد، نمونه هاي مربوط به آن زمان مي و فرمول
  .]22[ايستگاه مورد آزمايش قرار گرفت 

كـردن و   غربـال ميكرون بـه روش   63رسوبات باالتر از 
متعلــق بــه آزمايشــگاه  اســتفاده از دســتگاه همــزن (شــيكر)

هاي به شـماره مـش    همراه الكبه بندرعباس  زيست محيط
  ).2(جدول  ندشدبررسي  230 -60-120 -35 -18 -14

بندي  اي با دانه نوع رژيم ماسه ،ها الكاين علت انتخاب 
ــه    ــه از ماس ــاب اســت ك ــوبات خــور تي ــاوت رس ــاي  متف ه

دانه تا مواد سيلتي تشكيل شده است. پـس از پايـان    درشت
درصـد وزنـي رسـوبات هـر      2 ةاز طريق معادل ،كردن الك

 .]21[ الك تعيين گرديد
 

)2( 
وزن	رسوب	روي	هر	الك

وزن	كل	نمونه
100  درصد	وزني

 
  نتايج. 3

هـاي ميـداني و    گيـري  هاي حاصل از اندازه دادهدر ادامه 
آوري گرديـد، مقـادير خطـا از     آزمايشگاهي جمع نتايج

ها حذف شـد و نتـايج بـراي هـر ايسـتگاه تهيـه        بين داده
به تفكيك رسوبات معلـق و   در اين بخشنتايج گرديد. 

ــدازه  ــري رســوبات بســتر، در هــر دو نوبــت ان ــه ،گي   ارائ
  شده است.

  
  رسوبات معلق. 3-1

نوبت اول كه  ةگان پنجهاي  نتايج رسوبات معلق در ايستگاه
است تهيه شده  CTDبردار آب و  دو دستگاه نمونه ةوسيل به

 به شكل خالصه آمده است. 4و نيز در جدول  2در شكل 

 وضــوح مشــخص اســت كــه از نتــايج جــدول و شــكل بــه
در مد)  ةرسوبات در هنگام حركت آب به سمت خور (باز

غلظـت كمـي    ،4تـا   1 هـاي  اول، ايستگاههر چهار ايستگاه 
 .گرم بر ليتر) ميلي 20(حدود دارد 
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ي يـك  
ده شـده  
ر هنگـام     

افزايش  
 بـر ليتـر    

 تقابـل  ك 
 باعـث  ه 
 حاصـل  

 در يون 
 نشـين  ته 
 خـوبي  ه

 قـدار د م 
بـا   رسـد. 

 جــزر و  
 در ايـن    

، (پاييز و زمستا79-

زماني ةكه در باز
آورد 3ر شـكل  

وان ديـد كـه در
مقدار رسوبات

گـرم ميلـي  25 
يـك مد شروع و

كـه شود مي جاد
جريان اينكه ز

سـكو و آرامـش 
slac( باعث كه

به 3 شكل وع در
شـود مـي    ديـده 

ر گرم بر ليتر مي
يــان حاصــل از
رسـوبات معلـق

-89صفحه  

  5ا 

ري نوبت دوم ك
در اسـت، ي ومد
تـو وضوح مـي  ه

 شدن حجم آب
ر آن به بيش از

و كامل جزر از 
ايج جزر و مد ز
ا پس شود. مي 

آ ،كـرد  غلبـه  زر 
ck waterردد (

شود. اين موضوع
طور كه همان .

گ ميلي 10حدود 
مســو شــدن جري

ر مجـدد  فزايش
 شود.  

تا 1هاي  در ايستگاه

بردار نتايج نمونه
جزروكل كامل 

هت. در تصوير ب
ش كم علت  ر به

و مقدار ه است
. پساست  يده

ا حاصل امواج 
رسوبات شدند
جـز بر كامالً مد
گر مي حاصل ر
ش مي رسوبات ن

ل مشاهده است.
وبات معلق به ح
روع جــزر و هم
يان رودخانه، اف
ش تگاه ديده مي
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گرم بر ليت ميلي 3
اسـسـتگاه ديگـر

دريايي(خـا ةطقـ  

 رسـوبات معلـق
1در شـكل   2گاه
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تگاه ايـن اسـت

كاهش ح امل و
شـود غلظ ث مـي

گرم بر ل ميلي 18
اصلي خ ةو شاخاب
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 ه است.مد

دو - هيدروفيزيك
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پژوهشي -مة علمي
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ت افزايش يافته اس
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(شك استخور)  

اول اندازه ةرحل
يستگاه از سمت

گرم بر ميلي 84ر 
اين حجم غلظت ت

گيري آن در دازه
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ت افزايش يابد. ك
 ايستگاهي است

). در اين3يستگاه 
ش حجم آب) غلظ

دو فصلنام

 

  
پس

جز ة(باز
رسوبات
در ايستگ

آن علت
ةاز دهان

در مر
دومين اي
به مقدار
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طالعــات  
شـود كـه   
 مشــابهي 
 از جنس 

 7متـر از  
و ايستگاه 
ه، سيلت 
حل خـور   
شـت آب  

 4و  3 ي 
وي به نح

ماسـه   دار 
 ؛اسـت  ده 
درصـد  1

هـا   آن ةز   
 بـا  شـتر يب

 نينشــ ــه
 نقـاط  تـا 
 نيهمـ  ه 
 شـتر يب ـه 

رسـوبات  
بـه   يكي

 كه ست
 

  st.5 گاه

87,273%  

9%  

3,48%  

ني حاصــل از اط
ش مشاهده مي 4ل 

رصــد رســوباتم
رسوباتدرصد  

و كم بات سـيلتي  
در اين دوترتيب 

 را به ترتيب ماسه
شدن سـاح  شسته

س ماسه با برگشـ
هـاي . در ايسـتگاه ت 

ب ،ل افزايش است
مقـد ،2و 1ـتگاه  

رسـيددرصـد   83
3 ،3ايسـتگاه   بـا 

  .است
سـوبات بـه انـداز

يب وزن بـا  يسـوبات 
ــ ي ــ ةدهان خــور ت

ت) يال و لتيسـ 
بـه. كننـد  يمـ  ت
ماسـ درصـد  4و 
ر از درصـد 4 ها

امر نزد نيا سبب
ا ماسه جنس از 
.نديآ يم خور ن

وزن در ايستگ

%  

9,776  

3
9,219  
2,111  
27,06  

39,117  

  7,16  
1,84  

  3,48  

نمــودار ســتون 4 
با دقت در شكل 
داراي در تقريبــاً 

58از حدود  ست
رسـوبدرصـد   35

به اين ت ؛الينس 
رسوبات ةدهند ل

اين امر علتهد. 
د رسوباتي از جنس

اسـترون خـور
فت ماسه در حال

دو ايسـ  مقايسه با
3به داشته و يش 
در مقايسه ب ماسه 

ا  رسيدهدرصد  9
ه نرخ نشست رس

رساسـت كـه    ي
ــدا نقــاط ر ييابت

( ترت با وزن كم
حركت) 2 و 1 گاه

و 3 يهـا  سـتگاه 
تنه 4 ستگاهيا در
س ؛دهند يم ليك
يرسوبات شدن ن

درون به مد نگام

  5و  4

 وزن در ايستگاه
st.4 

0,076 

96,316%
2,335 

0,269 

28,054 

65,582 

0,88 0,96% 0,08 

2,52 2,52% 

ــين شــكل همچن
است. 5و  4ول ا

2و  1هــاي  ه ــتگا
اس كه عبارت تند

5 و ماسه، حدود 
رسوب از جنصد

ترين بافت تشكيل
ده الي تشكيل مي

هنگام مد و ورود
جزري بـه در ةباز

صد رسوبات با باف
در 3در ايستگاه 

درصد افزا25ود
مقدار 4يستگاه 

6به داشته و يش
با توجه به اينكه

يهيبد ،گي دارد
د يشــتريب رعت
و رسوبات شوند

ستگي(ا خور ييا
سيا رسوبات در ل
كه يطور به ت،
تشك يو ال لتيس
نينش خور و ته ةن

هن در ايدر سمت

4، 2، 1هاي  ايستگاه

  st.2 در ايستگاه

5 

58,058%  
0 

3 

4
3 2
3 34,44%  

6,68%  

 

86 

  
ني

دوم
و  اد
/12 

جزر
ــان
ليتـر

راي
بات
قطـر
Ve (
سـه،

ه
اجد
ايســ
هستن
شن
درص
بيشتر
و ال
در ه
در با
درص
د كه

حدو
در ا
افزاي

بستگ
ســر
ش يم

ابتدا
ليدل

است
را س
دهان
س از

ي رسوبات بستر در

وزن د  st.1 تگاه

59,05%  

5,691
0,171

39,318
0,56

3,536

37,27%  32,94
1,5

3,44% 6,68

بندي رسوبات بستر

زما ةدر باز 3  ستگاه
 

ــ  د ةتر در مرحلــ
حجـم آب زيـا

63 و باشـد)  ـي
در زمان ج ، آن

ــه و جريـ ودخان
گرم بـر ل ميلي 4

بـر 5و 4، 2، 1اه
ــوب 5كل وزن رس

ي بـه تفكيـك ق
ery Coarse San

صـد ماس چنـين در
.  

بندي دانهنتايج . 4ل

در ايستگوزن  ب

S  

26,094 
0,334 
2,592 

10,087 
19,943 

S  
36,15 
1,12 

C 3,44 

ب دانهسوبات معلق و

رسوبات معلق در ايس
يجزرومد سيكل

ر ايــــن پــــارامت
انتهـايي جـزر (
و خور ساكن مـ

بيشترين مقدار 
ــان ر ــه جري  ك

2/43 و استت

 
ايستگا چهارات

ــري و ــك در ي ش
گيـري ـت انـدازه

ndسيار بـزرگ (

و همچ اسـت  ده 
آمده است تگاه

جدو

هاي ي
 ت

نوع
رسوب

Very C 

and%

Coar 
Medi 

Fin 
Very F 

Coa 
Silt%

Fin 
C  Clay%

يداني پراكندگي رس

نمودار تغييرات رس .3
يك

رين مقــــدارــــ
در زمان ا ،گيري

و استخور كم 
؛است رم بر ليتر

ــم آب) ش حج
جهت  از جزر هم

 د.

 رسوبات بستر
وزن رسوبا 4ول 

ــدازه   ــت ان گيـ وب
بـراي دو نوبـت 3 

هاي بس ن از شن
)Clayبيان شـد (

هر ايست در  رس

 
بندي  دانه

متفاوت
1  Coarse Sand

 rse Sand

 ium Sand

 ne Sand

 Fine Sand

  ت
arse Silt

ne Silt

Clay

بررسي ميد

 

3شكل 

 
تـكم
گ اندازه

جريان خ
گر ميلي

ــاهش (ك
حاصل

باشد مي
 

ر. 3-2
در جدو
ــك نو ي
ايستگاه
ذرات آ
تا الي (
سيلت و

 

مش

18-14
35 
60 

120
230

آناليز با پيپت



 )1395 ان

 يري

86% 

7%  

5,%  

  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

، (پاييز و زمستا79-

 st.3ه 

گي مرحله دوم اندازه
22,21 

,52
33,89  
3,601  
8,466  

18,355  
1,6  

,6
6  

5,88 ,88

Clay; 3.44%

Silt; 37.27%

Sand; 59.05

st.1

-89صفحه  

  3گاه 

وزن در ايستگاه

 گيري زه

83,572%  

5

12,96%  

2,96% 

  ي

%
Cl

% Silt

5% Sand

 دو مرحله در ايستگ

مرحله اول اندا
0,999  
0,34  

3,972  
61,214  
17,054  
11,76  
1,16  
2,96  

   در نوبت اول

گيري و نوبت اندازه

ay; 6.68%

t; 34.44%

d; 58.057%

st.2

C

 

87 

ي رسوبات بستر در

  نوع رسوب

 

Sand%  

Silt%  

Clay% 

بندي رسوبات بستر

  

در دو 3ايستگاه  يج

Clay; 2.96%

Silt; 12.96%

Sand; 83.572%

st.3

Clay Silt San

ورة دوم شمارة دوم

بندي دانهنتايج  .5ول

   متفاوت

Very C 
Coa 

Med 
Fi 

Very 
Co 
F 

بن دانه .4شكل 

مقايسه نتاي .5شكل 

Clay; 2.52%

% Sand; 

s

nd

دو - هيدروفيزيك

جدو

هاي بندي دانه

 

Coarse Sand

arse Sand

dium Sand

ne Sand

y Fine Sand

oarse Silt

Fine Silt

Clay

Silt; 0.96%

96.316%

st.4

پژوهشي -مة علمي

 مش

 

18-14  
35  
60  

120  
230  

  ليز با پيپت

Clay; 3.48%
% Silt; 9%

Sand; 87.273%

st.5

دو فصلنام

 

آنال

  

 



 بندي رسوبات بستر  دانهبررسي ميداني پراكندگي رسوبات معلق و 

88 

 

  گيري نتيجهبحث و . 4
هـا و   رسـوبات در كانـال   قداراهميت اطالع از مبا توجه به 

گيــري ميــداني در خــور تيــاب  دو نوبــت انــدازه هــا آبراهــه
  :حاصل شدنتايج  اين و گرفتمورد رسوبات انجام در

مدي (حركت آب دريا به  ة رسوبات معلق در باز قدارم
سمت داخل خور) داراي غلظت كمي است. پس از مـد و  

شـدن حجـم آب كانـال،     علـت كـم   جـزر بـه   ةبـاز شروع با 
يابد. كمتـرين مقـدار رسـوبات     غلظت رسوبات افزايش مي

زماني كه حجـم آب زيـاد   - جزر ةمعلق در زمان پاياني باز
ــان خــور كــم اســت، ســكون لحظــه  رخ  -اي خــور و جري

شـدن ذرات وجـود    نشـين  تهدهد كه فرصت كافي براي  مي
 ،جـزري اسـت   ةعلق مربوط به بازدارد. بيشترين رسوبات م

زماني كه جريـان رودخانـه بـا جريـان حاصـل از جـزر بـه        
  .استجهت  همسمت دريا 

همچنين در اين تحقيق مشخص گرديد كه رسوبات بـا  
 ةدر ميان مياني خور منتقل شده و عمدتاً ةتر تا حيطبيشوزن 
كمتـر همچـون   شـوند و رسـوبات بـا وزن     نشين مي ته رخو

 كننــد. وجــود مــي ســيلت و الي تــا ابتــداي خــور حركــت
 از سـرعت نسـبتاً  بستر تا اواسـط خـور    ةدان رسوبات درشت

دارد. همچنـين وجـود   نشـان  جريـان مـدي در كانـال     زياد
نـــال عامـــل اصـــلي كا ةمالحظـــه در ميانـــ قابـــل انحنـــاي
دانـه در   رسـوبات درشـت  وجود در نتيجه گذاري و  رسوب

اين منطقه است. اين عامل به همراه كاهش سرعت جريـان  
شـود كـه    ) موجب مـي انحنادليل همين  هب در كانال (مجدداً
دست كانال داراي بار بسـتري  در باال انحنامناطق پشت اين 
  دانه (سيلت و الي) باشد. با رسوبات ريز
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1. High Low Water Level 
2. Acoustic Doppler Current Profiler 
3. Niskin Bottle 

ــايت    داده .۴ ــده از س ــر ش ــاي ذك ــت  hydrography.irه برداش
 .باشد اند كه در حال حاضر ديگر فعال نمي شده

5. Conductivity Temperature Depth 
6. Grab 

 
 


