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 هدی ٍ جسر بازُ در تیاب خَر در جریاى سرعت ٍ هعلق رسَبات هیساى بررسی
 

 2 باًی راُ هرین ،1 کلَئی رًجبری هسعَد

 ایطاى تٌسضػثاؼ، ّطهعگاى، زاًكگاُ زضیا، فیعیک اضقس کاضقٌاؼ 1
 ایطاى تٌسضػثاؼ، ّطهعگاى، زاًكگاُ زضیایی، فٌَى ٍ ػلَم زاًكکسُ الیاًَؾی، ٍ ظیؿتی غیط ػلَم گطٍُ اؾتازیاض 2

 

 چکیدُ

تاقس ٍ تِ ذلیح فاضؼ ٍ هٌغمِ اؾتطاتػیک  کیلَهتطی خٌَب قْط هیٌاب ٍالغ قسُ، یک کاًال آتی هی 30ذَض تیاب زض فانلِ 

گیطی هیساًی زض پٌح ایؿتگاُ زض ذَض هصکَض، خْت تطضؾی ػلوی ٍ زلیك  تٌگِ ّطهع هتهل اؾت. پػٍّف پیف ضٍ ًتایح اًساظُ

تطزاض نَضت پصیطفتِ اؾت.  ٍ ًوًَِ CTDتاقس کِ تا اؾتفازُ اظ زؾتگاُ  طػت خطیاى ٍ ضاتغِ ایي زٍ هیضؾَتات هؼلك ٍ ؾ

 94آتاى  28ٍ تِ ضٍـ ایؿتا زض تاضید  94هْط  23ّا زض زٍ ًَتت، ًمغِ تِ ًمغِ تِ ضٍـ ضفت ٍ تطگكتی زض تاضید  گیطی اًساظُ

ّا تیاًگط افعایف ضؾَتات هؼلك زض ظهاى قطٍع تاظُ  گیطی اظ اًساظُزض یک ؾیکل کاهل خعض ٍ هسی، نَضت گطفت. ًتایح حانل 

ای زض ظهاًی کِ کاّف  تاقس. ّوچٌیي، زض تاظُ اتتسایی هس، تِ زلیل ؾکَى لحظِ خعض تَز کِ تِ ػلت کاّف حدن آب کاًال هی

ى زض تاظُ ظهاًی خعض تِ قَز. کوتطیي هیعاى ضؾَتات هكاّسُ قس. هیعاى ؾطػت خطیا خطیاى ٍ افعایف حدن آب هكاّسُ هی

تاقس. تیكتطیي همساض  ًؿثت تاظُ ظهاًی هس تیكتط تَزُ کِ تیاًگط ترلیِ ؾطیؼتط آب زض همایؿِ تا آتگیطی ذَض زض زٍضُ هس هی

 تاقس. هتط تط ثاًیِ هی ؾاًتی 17/19ؾطػت ثثت قسُ زض هست ظهاى تاظُ قطٍع خعض تِ هیعاى 
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 هقدهِ -1

ای  ّای اؾاؾی التهازی ٍ اختواػی اًؿاى، تطای ًؿل فؼلی ٍ آیٌسُ زاضای اّویت ٍیػُ هٌاعك ؾاحلی تِ ػٌَاى تؿتط فؼالیت

زضنس اظ  80ًیع  ٍ گیطز ّا اًدام هی زضنس اظ تداضت خْاًی اظ عطیك الیاًَؼ 90(. تِ قکلی کِ 1394اؾت )ظاضػی ٍ زیگطاى، 

ای، تا اقکال  (. پیكطٍی اًؿاى تِ ؾوت زضیاّا تا اّساف تَؾؼ1391ِقْطّای تعضگ زض کٌاض زضیاّا لطاض زاضًس )حؿیٌی اضاًی، 

(. کكَض ایطاى تا زاضا 1394کِ تا تَخِ تِ ًَع ّسف ایي پیكطٍی هتفاٍت ذَاّس تَز )لازضی ٍ زیگطاى،  گیطز هتفاٍتی نَضت هی

ّای  ی گؿتطزُ زض قوال ٍ خٌَب ٍ ّوچٌیي ٍخَز خعایط ٍ ذَضّا، تِ ػٌَاى یک کكَض ؾاحلی زاضای فطنتتَزى هطظ آت

ّای عثیؼی هثل ذَضّا کِ تِ زضیا هتهل  ّا ٍ آتطاِّ تاقس. اؾتفازُ اظ کاًال تیكواضی زض ظهیٌِ ؾاذت ٍ ؾاظ تٌازض ٍ اؾکلِ هی

ّای آظاز فطا ؾاحلی  ّای زاذلی( ضا تِ آب اذلی ٍ کَچک )هٌغمِ آبتَاًٌس حول ٍ ًمل ضا گؿتطـ زٌّس ٍ تٌازض ز ّؿتٌس هی

عَضی کِ ایي هٌاعك  ّای آتی ّوَاضُ تطای قٌاٍضّای هاّیگیطی ٍ یا تداضی هْن تَزُ، تِ هتهل ًوایٌس. ذَضّا ٍ کاًال

قٌاٍضّای کَچک ٍ تعضگ تَاًٌس تطای زٍض هاًسى اظ ذغطات زضیایی، هاًٌس اهَاج ؾْوگیي ٍ ایداز هحیظ آضام کِ الظهِ  هی

ّای آتی  ّای ّیسضٍزیٌاهیکی ٍ ؾاذتاضی کاًال (. اظ ایي ضٍ هغالؼِ ٍیػگی1394پَض،  تاقس، ًمف تؿعایی زاقتِ تاقٌس )ػدة هی

 تاقس. ٍ ذَضّا الظهِ تَؾؼِ ٍ گؿتطـ ایي هٌاعك هی

ّا،  (. کاضایی اؾکل2004ِکالؾی ٍ زیگطاى، ّا ٍ زضیاّاؾت کِ زائوا هتاثط اظ خعض ٍ هس اؾت )ه ذَض هٌغمِ گصاض تیي ضٍزذاًِ

ّای هَخَز زض آى تِ ػَاهلی ّوچَى، ؾطػت، ؾطػت خطیاى، ضؾَتات هؼلك ٍ ػوك ایوي هٌاعك تؿتگی زاضز  ّا ٍ ؾاظُ تٌسضگاُ

ی ؾطػت خطیاى زض ایي هٌاعك تَزُ )ضایي ٍ  کِ ّط یک تِ ًحَی تِ زیگطی هطتثظ اؾت. پسیسُ خعض ٍ هس کٌتطل کٌٌسُ

( ٍ تِ ػٌَاى هٌثغ انلی تالعن ٍ اذتالط زض ذَض ٍ ّوچٌیي ػاهل انلی حطکت شضات هؼلك ٍ ضؾَتگصاضی 1997ضاى، ّوکا

کِ ایي اهط  (. الگَی ضؾَتگصاضی زض زضاظ هست هَخة تغییط ػوك کاًال ذَاّس قس2004قَز )هاٍٍ ٍ زیگطاى،  ّا تلمی هی آى

ّا، هغالؼِ الگَی ضؾَتگصاضی، هیعاى ؾطػت  طزز. تطای قٌاذت ٍ کٌتطل کاًالگ ذَز ًیع تاػث ایداز اقکال زض تطزز قٌاٍضّا هی

(. 1393تاقس )تطلؼی،  ًكیٌی هَاز ضؾَتی الظم هی خطیاى، خٌؽ ٍ قکل تؿتط هٌغمِ زض لالة فطایٌسّای فطؾایف، اًتمال ٍ تِ

زض یک تاظُ خعض ٍ هسی تطضؾی لطاض  زض ایي پػٍّف، ضاتغِ ؾطػت خطیاى ٍ ضؾَتات هؼلك ذَض تیاب ٍالغ زض قْطؾتاى هیٌاب،

 گطفتِ اؾت.

 

 هَاد ٍ رٍش کار-2

 هحدٍدُ هَرد هطالعِ -2-1

الٌْاض  ػطو قوالی اظ ًهف 27˚ٍ  05´ٍ  10”عَل قطلی ٍ  56˚ٍ  50´ٍ  20”کیلَهتطی غطب هیٌاب تیي  21زّؿتاى تیاب زض 

(، زض حس 1387ب قْط هیٌاب )تْطٍظی ضاز ٍ زیگطاى، کیلَهتطی خٌَ 30((. ذَض تیاب زض B) 1گطیٌَیچ ٍالغ قسُ اؾت )قکل 

قطلی زض هٌغمِ تٌگِ ّطهع ٍالغ قسُ  56˚ٍ  57´تا  56˚ٍ  44´ّای  قوالی ٍ عَل 27˚ٍ  02´تا  27˚ٍ  08´ ّای فانل ػطو

تاى حطا ٍ (. ذَض تیاب یکی اظ ذَضّای حَظُ ؾیطیک ٍ کالّی اؾت کِ اظ ًظط ٍخَز زضذ1385اؾت )نفا ایؿیٌی ٍ زیگطاى، 

(. قاذِ انلی ذَض تیاب اظ قوال قطلی زض کٌاض ضٍؾتای تیاب 1386ّای نیازی اّویت زاضز )ػلی حوعُ ٍ زیگطاى،  فؼالیت

((. ایي ذَض زض عَل هؿیط ذَز تِ A) 2قکل ّای اعطاف کكیسُ قسُ اؾت ) قَز کِ اًكؼاتات ظیازی اظ آى زض ظهیي قطٍع هی

سُ کِ یکی اظ اًكؼاتات آى تِ ؾوت قوال ضفتِ ٍ هؿتمیوا پؽ اظ چٌس پیچ ٍ تاب تِ ؾوت زضیا تِ زٍ قاذِ انلی هٌكؼة ق

 ((.B) 2قکل قَز ) زضیا ٍاضز هی

 گیری ّای ٍ زهاى اًدازُ ایستگاُ-2-2

تطای زاقتي یک اضظیاتی زضؾت اظ هٌغمِ پؽ اظ یک تاظزیس همسهاتی اظ ذَضف پٌح ًمغِ کِ قاذم ٍ زض تطگیطًسُ ترف 

ّای هیساًی ؾایط  گیطی تا اؾتٌاز تِ پػٍّف ((. ایي ًماط اًساظBُ) 2قکل هَضز هغالؼِ تَز اًتراب گطزیس ) ٍؾیؼی اظ هٌغمِ

(، )کاٍیَلع ٍ زیگطاى، 2015تاًی،  )ضاُ (،2015(، )لؿَضز ٍ زیگطاى، 2007هحمماى زض ایي ظهیٌِ اًتراب گطزیس )زلَفط ٍ زیگطاى، 

قَز، زلیل  (( زیسُ هیB) 2قکل ّا هكرم قسُ اؾت. ّواًغَض کِ زض ) گاُ( هَلؼیت خغطافیایی ایؿت1(. زض خسٍل )2015
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ّای اًتراب قسُ زض فَانل تمطیثا یکؿاًی اظ  اًتراب ایؿتگاُ یک، ًعزیکی آى تِ اتتسای ذَض اؾت، ّوچٌیي ؾؼی قسُ ایؿتگاُ

ای  اظ ایي لحاػ حائع اّویت ٍیػُ ای ٍالغ قسُ اؾت کِ تحت تاثیط زٍ قاذِ اؾت ٍ یکسیگط لطاض گیطًس. ایؿتگاُ ؾِ زض ًمغِ

تطزاضی زض  اؾت. ّوچٌیي ایؿتگاُ قواضُ پٌح زض زّاًِ ذطٍخی ٍ زض هٌغمِ زضیایی ذَض ٍالغ قسُ اؾت. اًدام ػولیات ًوًَِ

ّای هیساًی نَضت  گیطی ّا تا اًساظُ ّای هس ًظط تا تَخِ تِ خساٍل خعض ٍ هسی قْیس ضخایی ٍ ؾیطیک ٍ تغثیك آى ایؿتگاُ

. ًتایح حانل اظ تیكتطیي هس ٍ کوتطیي خعض ًكاى اظ اذتالف ًین ؾاػتِ هٌغمِ تا ایؿتگاُ قْیس ضخایی زاقت. تسیي گطفت

 هؼٌا چاضت خعض ٍ هسی هٌغمِ ذَض تیاب ًین ؾاػت زیطتط اظ ایؿتگاُ قْیس ضخایی زض ًظطگطفتِ قس.

ی اؾترطاج قسُ اظ ایؿتگاُ قْیس ضخایی ٍ ایؿتگاُ ؾیطیک ّا تا تَخِ تِ خسٍل خعض ٍ هس ّای هَضز ًیاظ زض ایؿتگاُ گیطی اًساظُ

ٍ کؿة اعالػات حانلِ اظ ظهاى زلیك حساکثط هس ٍ حساکثط  CTDگیطی هیساًی تَؾظ زؾتگاُ  تا اًساظُ  ٍ ّوچٌیي تغثیك آى

ی اؾت، آهازُ خعض نَضت گطفت کِ زض ًْایت خسٍل خعض ٍ هسی ذَض تیاب کِ تمطیثا ًین ؾاػت زیطتط اظ ایؿتگاُ قْیس ضخای

 ّا ًیع تا ایي خسٍل خعض ٍ هسی نَضت پصیطفتِ اؾت. گیطی گطزیس ٍ تحلیل اًساظُ

 

 

 َر تیاب ًسبت بِ هٌطقِ تٌگِ ّرهس. هَقعیت خ1شکل شوارُ 

 

 ّا . هَقعیت جغرافیایی ایستگا1ُجدٍل شوارُ 

 ایستگاُ طَل جغرافیایی عرض جغرافیایی

27˚ 6’ 29.00“N 56˚ 50’ 52.44“E 1 

27˚ 6’ 29.17“N 56˚ 50’ 6.54“E 2 

27˚ 6’ 3.54“N 56˚ 49’ 31.82“E 3 

27˚ 5’ 19.82“N 56˚ 49’ 56.86“E 4 

27˚ 5’ 0.44“N 56˚ 48’ 39.45“E 5 
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 گیری ّای اًدازُ . حیطِ عولیاتی ٍ ایستگا2ُشکل شوارُ 

 

 گیری ابسار ٍ ٍسایل اًدازُ -2-3

گیطی ضؾَتات هؼلك خْت  تَخِ تِ اعالػات هَضز ًیاظ خْت تحلیل ٍ تطضؾی هیعاى اًتمال ضؾَب زضٍى ذَض تیاب، اًساظُتا 

گاًِ  ّای پٌچ زض ایؿتگاُ CTDتطزاض ٍ خْت تؼییي هیعاى ؾطػت خطیاى تَؾظ  تطآٍضز تاض ضؾَتی ذَض، تِ ٍؾیلِ تغطی ًوًَِ

 Seaguardهسل  CTDتط تا ّسف تطآٍضز تاض ضؾَتی )غلظت ضؾَتات( ٍ لی 1.5تطزاض تا حدن  نَضت گطفت. تغطی ًوًَِ

RCM  ًُوایف زازُ قسُ اؾت. الظم تِ  3تا اّساف ؾٌدف هیعاى ؾطػت خطیاى ٍ زیگط پاضاهتطّای زضیایی زض قکل قواض

کطزُ ٍ  چْاض هثسل تؼثیِ قسُ کِ اًطغی نَتی ضا اظ عطیك پطتَّای تاضیک اضؾال CTDشکط اؾت کِ زض ایي هسل اظ 

ّای تاظگكتی کِ تِ شضات هؼلك زض آب تطذَضز کطزُ ضا زضیافت ٍ تسیي تطتیة تا هحاؾثِ ظهاى ضفت ٍ تطگكت ؾطػت  ؾیگٌال

 کٌس. خطیاى ضا هحاؾثِ هی

 
 بردار ٍ بطری ًوًَِ Seaguard RCMهدل  CTD. 3شکل شوارُ 

 

 گیری رٍش اًدازُ -2-4

 94هْط  23گیطی ًَتت اٍل تِ ضٍـ ضفت ٍ تطگكتی زض تاضید  ِ ٍ ایؿتا اًدام قس، اًساظُّا زض زٍ ًَتت؛ ًمغِ تِ ًمغ گیطی اًساظُ

نثح، زض آغاظ تاظُ هسی، اظ  09:00گیطی تا یک زؾتگاُ قٌاٍض ؾاػت  زض ّط پٌح ایؿتگاُ نَضت گطفت. زض ایي ًَتت، تین اًساظُ
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گیطی ٍ ثثت گطزیس. خْت تغثیك  ػوك ایؿتگاُ اًساظُ ٍضٍزی کاًال حطکت کطزُ زض ّط ایؿتگاُ تا اؾتفازُ اظ عٌاب ؾطب زاض

تا هحیظ آب ذَض، زؾتگاُ تِ هست یک الی زٍ زلیمِ زض ؾغح آب ًگِ زاقتِ قس، ؾپؽ تا ؾطػتی  CTDزؾتگاُ ؾٌؿَضّای 

تِ  ّای الیِ ػومی ّودَاض تؿتط تا ّواى ؾطػت هؼازل یک هتط تط ثاًیِ اظ ؾغح زضیا تِ تؿتط اضؾال ٍ پؽ اظ ضؾیسى تِ آب

هیاًِ ػوك تطگكت زازُ قس ٍ تِ هست تیؿت زلیمِ تِ نَضت ثاتت خْت ثثت پاضاهتطّای هس ًظط ًگِ زاقتِ قس. زض ّویي 

گصاضی قسُ ٍ تا تاال  ّا قواضُ ٍ ظهاى تطزاض، یک ًوًَِ آب اظ ّواى ػوك تطزاقت قسُ اؾت. ًوًَِ حیي تا اؾتفازُ اظ تغطی ًوًَِ

 10آغاظ قس ٍ تا ایؿتگاُ پٌح، زض  1ُ تؼس ّسایت گطزیس. هؿیط حطکت کِ اظ ایؿتگاُ قٌاٍض تِ ؾوت ایؿتگا CTDکكیسى 

گیطی  ( لاتل هكاّسُ اؾت. زض هؿیط تطگكت هدسز زض ّط ایؿتگاُ اًساظBُ) 2هتطی اظ زّاًِ ذَض زض زضیا، ازاهِ زاقت زض قکل 

گیطی زض ؾِ هطحلِ تطای  ت ٍ تطگكتی، اًساظُؾاػت ازاهِ زاقت. ًتیدِ ضٍـ ضف 12اًدام قس ٍ ایي فطایٌس تِ هست حسٍز 

 تاقس. گیطی تطای ایؿتگاُ پٌح هی ٍ زٍ هطحلِ اًساظُ ایؿتگاُ یک تا چْاض

((، B)2قکل ) 3ؾاػتِ تٌْا زض ایؿتگاُ  12گیطی زض یک تاظُ خعض ٍ هسی کاهل  اًساظُ 94آتاى  28زض ًَتت زٍم، تِ تاضید 

عَض کِ زض  تاقس. ّواى واًگًَِ کِ پیكتط شکط قس، اّویت هَلؼیت هکاًی آى هینَضت پصیطفت. ػلت اًتراب ایي ایؿتگاُ ّ

قَز ایي ایؿتگاُ تمطیثا زض هیاًِ کاًال ٍالغ قسُ اؾت، ّوچٌیي تحت تاثیط زٍ خطیاى اظ زٍ قاذِ انلی  ( زیسُ هیB) 2قکل 

حطکت کطزًس. تؼس  3قٌاٍض تِ ؾوت ایؿتگاُ  تا یک زؾتگاُ 07:30گیطی ؾاػت  تطزاضی، تین اًساظُ اؾت. زض ایي ًَتت اظ ًوًَِ

تِ هٌظَض ثثت پاضاهتطّای زضیایی تِ ػوك هیاًی فطؾتازُ  CTDگیطی ػوك تِ ضٍقی کِ پیكتط اقاضُ قس، زؾتگاُ  اظ اًساظُ

عَض هوتس تِ هست  قس. ّوچٌیي ّط ًین ؾاػت یک تاض ًوًَِ آب خْت تطضؾی ضؾَتات هؼلك تطزاقت قس. تسیي تطتیة تِ

 تطزاضی اًدام قس. ؾاػت زض ایي ایؿتگاُ زازُ 12حسٍز 

 

 تعییي هیساى رسَبات هعلق-2-5

( تط ضٍی APHA, 2005تطزاض تِ آظهایكگاُ، ػولیات آظهایكگاّی عثك ضٍـ اؾتاًساضز ) ّای تغطی ًوًَِ پؽ اظ اًتمال ًوًَِ

هیکطًٍی ػثَض زازُ  0.45گاًِ اظ نافی  ی پٌحّا ّای ایؿتگاُ ّای ّط پٌح ایؿتگاُ نَضت گطفت. زض ایي ضٍـ ًوًَِ تواهی ًوًَِ

گطاز، زضٍى اخاق آظهایكگاُ لطاض زازُ قس، ؾپؽ  زضخِ ؾاًتی 103ؾاػت زض زهای  2ّا خْت ذكک کطزى تِ هست  قس. نافی

 (.APHA, 1915) یسطزگهمساض ضؾَب ّط ایؿتگاُ هحاؾثِ  1گیطی هَاز هؼلك ٍ هؼازلِ  تا تَخِ تِ ضٍـ ّط اًساظُ

 

 Total Suspended Solid(mg); (1)هؼازلِ 

ثثت قسُ تَز کالیثطُ قس تا همازیط ثثت قسُ هیعاى ضؾَتات  CTDّا همازیط کسٍضت کِ زض زؾتگاُ  تا اؾتفازُ اظ ایي زازُ

قَز همساض  زّس. ّواًغَض کِ زیسُ هی كاى هیتثسیل ایي پاضاهتط ٍ هیعاى زلت آى ضا ً  ( ًح4َُهؼلك ضا ًكاى زّس. قکل قواضُ )

تَاى تثسیل تِ همساض ضؾَتات  ( هی3ی قواضُ ) ( ٍ همساض کسٍضت ًَتت زٍم ضا تا هؼازل2ِی قواضُ ) کسٍضت ًَتت اٍل ضا تا هؼازلِ

 هؼلك کطز.

 

 y=1.6455x R
2
 هؼازلِ(2) 0.8973=

 y=1.1796x R
2
=0.8418 (3) هؼازلِ   

 

Rّوچٌیي همساض 
 0.84ٍ  0.89ی هیعاى زلت هؼازلِ هؼطفی قسُ خْت تثسیل پاضاهتطّاؾت. تِ تطتیة همساض  کِ ًكاى زٌّسُ 2

( xك )( هیعاى ضؾَب هؼلy) 3ٍ  2ی  تاقس. زض هؼازلِ ی تؼطیف قسُ هی زّس کِ تیاًگط زلت ًؿثتا ذَب هؼازلِ ضا ًكاى هی

 تاقس. هیعاى کسٍضت هی
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 . ًوَدار رگرسیَى خطی پاراهتر کدٍرت ٍ رسَب هعلق. الف(ًَبت اٍل ب(ًَبت دٍم4شکل شوارُ 

 

 ًتایج-3

ّا  آٍضی گطزیس، همازیط ذغا اظ تیي زازُ ّای هیساًی ٍ ًتایح تِ زؾت آهسُ آظهایكگاّی خوغ گیطی اعالػات حانل اظ اًساظُ

ایؿتگاُ تْیِ گطزیس. زض ایي ترف تِ تفکیک ضؾَتات هؼلك ٍ ؾطػت خطیاى، زض ّط زٍ ًَتت  حصف قس ٍ ًتایح تطای ّط

 گیطی ایي ًتایح اضائِ قسُ اؾت. اًساظُ

 

 گیری ی اٍل اًدازُ هرحلِ-3-1

ی ّا ّای پٌدگاًِ ًَتت اٍل زض قکل ّای ثثت قسُ ؾطػت خطیاى ٍ ضؾَتات هؼلك هحاؾثِ قسُ زض ایؿتگاُ ًتایح هطتَط تِ زازُ

ی  هیاًگیي هیعاى ضؾَب هؼلك هحاؾثِ قسُ تا اؾتفازُ اظ هؼازلِ 2ًكاى زازُ قسُ اؾت. زض خسٍل قواضُ  7ٍ  6، 5قواضُ 

 گیطی زض ّط ایؿتگاُ ًكاى زازُ قسُ اؾت. ّای تمطیثی تیؿت زلیمِ زض ظهاى اًساظُ ٍ ّوچٌیي هتَؾظ ؾطػت زض تاظُ 2قواضُ 

 

 گیری ّای اًدازُ ستگاُ. هیساى رسَب هعلق در ای2جدٍل شوارُ 
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 2ٍ  1. ًوَدار سرعت )پاییي(، جْت جریاى )ٍسط( ٍ هیساى رسَبات هعلق )باال( در ایستگاُ 5شکل شوارُ 

 

 
 4ٍ  3در ایستگاُ . ًوَدار سرعت )پاییي(، جْت جریاى )ٍسط( ٍ هیساى رسَبات هعلق )باال( 6شکل شوارُ 
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 5. ًوَدار سرعت )پاییي(، جْت جریاى )ٍسط( ٍ هیساى رسَبات هعلق )باال( در ایستگاُ 7شکل شوارُ 

 

ت زض ٌّگام حطکت آب تِ ؾوت ذَض )تاظُ هس( زاضای غلظت کوی ّای ًَتت اٍل، هیعاى ضؾَتا تا تَخِ تِ ًوَزاضّای ایؿتگاُ

تاقس.  قَز کِ زض تاظُ هس ؾطػت خطیاى ًؿثت تِ تاظُ خعض کوتط هی تاقس. ّوچٌیي تا تَخِ تِ ًوَزاض گلدطیاى، هكاّسُ هی هی

ِ تِ ًوَزاض گلدطیاى، پؽ اظ هس ٍ قطٍع تطگكت آب ذَض تِ ؾوت زضیا )تاظُ خعض( غلظت ضؾَتات افعایف یافتِ اؾت، تا تَخ

تَاًس آقفتگی ٍ اذتالط زض هحیظ ذَض ایداز ًوایس ٍ  تاقس کِ هی زلیل ایي اهط افعایف هیعاى ؾطػت خطیاى زض تاظُ خعض هی

گطزز. زض ایؿتگاُ پٌح ٍ چْاض تغییطات ذالف ؾِ ایؿتگاُ  ّوچٌیي کاّف حدن آب کاًال هَخة افعایف غلظت ضؾَب هی

 ((.B)2تاقس )قکل  ل لطاض گطفتي آى ایؿتگاُ زض هٌغمِ زضیایی هیتاقس کِ تِ زلی زیگط هی

قَز کِ هیعاى ضؾَب هؼلك تِ زلیل ایداز یک  گیطی زض ّط ایؿتگاُ( هكاّسُ هی ی ؾَم اًساظُ زض ازاهِ تاظُ ظهاًی خعض )هطحلِ

تا کاّف ّوطاُ تَزُ اؾت، تا  گطزز( هٌغمِ ؾکَى ٍ آضاهف )ًعزیک تِ اًتْای تاظُ خعض ٍ هس کِ هَخة تماتل خْت خطیاى هی

تاقس. ّوچٌیي زض همایؿِ تا گلدطیاى تِ  تَخِ تِ گلدطیاى، ؾکَى هَلتی زض تاظُ ظهاًی اًتْای خعض کاهال لاتل تكریم هی

 تاقس. تاقس ٍ ّوچٌیي پطاکٌسگی خْت خطیاى هَج ًیع تیكتط هی تط هی گیطی، ؾطػت پاییي ًؿثت زٍ هطحلِ ًرؿت اًساظُ

گطم تط لیتط تَزُ  هیلی 61.79گیطی هتَؾظ تیكتطیي ضؾَتات هؼلك هطتَط تِ ایؿتگاُ یک تِ همساض تمطیثی  ًساظُزض ًَتت اٍل ا

قَز کِ تیكتطیي هیعاى  گیطی هطحلِ ؾَم ایؿتگاُ یک ضًٍس افعایف زاضز ٍ هكاّسُ هی ّای اًساظُ اؾت. تط ذالف زیگط ایؿتگاُ

تاقس، اظ  گیطی زض ایؿتگاُ اٍل تمطیثا تطاتط تا ظهاى خعض کاهل هی ؾَم اًساظُ ضؾَب هؼلك ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت، هطحلِ

ایي ضٍ کاّف قسیس هیعاى حدن آب زض کاًال تِ ضٍقٌی هكَْز اؾت ٍ تِ زلیل ایي کِ زض ایي ایؿتگاُ ٍ تاظُ ظهاًی، تاثیط 

ّا(  زض هطحلِ ؾَم زیگط ایؿتگاُتاقس )زلیل کاّف ضؾَب هؼلك  تط اظ ؾکَى هَلتی زض ذَض هی کاّف حدن آب، هحؿَؼ

 تَاى تِ کاّف حدن آب زض کاًال اقاضُ کطز. کِ اظ زالیل ػوسُ آى هی قَز افعایف زض حدن ضؾَب هؼلك هكاّسُ هی

تا تَخِ تِ ًوَزاضّای پٌح ایؿتگاُ، ؾطػت خطیاى زض ٌّگام حطکت آب تِ ؾوت ذَض زض )تاظُ هسی( خطیاًی تِ ؾوت ذَض 

ض ٍؾظ زض پٌح ایؿتگاُ( کِ زض ذالف خْت خطیاى اتتسای ذَض اؾت. تماتل ایي زٍ خطیاى ؾثة کاّف قَز )ًوَزا ایداز هی
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قَز. پؽ اظ هس ٍ قطٍع تطگكت آب ذَض تِ ؾوت زضیا )زض تاظُ خعضی( تِ ػلت ّن خْت قسى خطیاى  هیعاى ؾطػت خطیاى هی

ایؿتگاُ(. زض ایؿتگاُ پٌح تغییطات ذالف چْاض  5هس تا خْت خطیاى کاًال، ؾطػت خطیاى افعایف یافتِ اؾت )ًوَزاض ٍؾظ 

((. B)2تاقس )قکل  تاقس کِ تِ زلیل لطاض گطفتي آى ایؿتگاُ زض هٌغمِ زضیایی )ذاضج اظ زّاًِ ذَض( هی ایؿتگاُ زیگط هی

 تاقس. ي خعض هیهتط تط ثاًیِ هتؼلك تِ ایؿتگاُ چْاض ٍ زض تاظُ آغاظی ؾاًتی 48.05هتَؾظ تیكتطیي هیعاى ؾطػت خطیاى تا همساض 

گیطی، هیعاى ؾطػت خطیاى تاظُ ظهاًی خعض تیكتط اظ تاظُ ظهاًی هس تَزُ ٍ ایي اهط  ّای اًساظُ تا تَخِ تِ ًوَزاض گلدطیاى ایؿتگاُ

 تاقس. تیاًگط ترلیِ ؾطیؼتط حدن آب کاًال زض ظهاى هس هی

 

 گیری هرحلِ دٍم اًدازُ-3-2

آٍضزُ قسُ اؾت. زض ٌّگام  8تاقس، زض قکل  هاًی یک ؾیکل کاهل خعض ٍ هسی هیتطزاضی ًَتت زٍم کِ زض تاظُ ظ ًتایح ًوًَِ

خعض همساض ضؾَتات تِ زلیل کن قسى حدن آب افعایف یافتِ اؾت. پؽ اظ خعض کاهل ٍ قطٍع هس یک تماتل تیي اهَاج حانل اظ 

اظ هس کاهال تط خعض غلثِ کطزًس یک  قَز. پؽ اظ ایي کِ اهَاج حانل قَز کِ تاػث ظیاز قسى ضؾَتات هی هس ٍ خعض ایداز هی

تِ ذَتی  8قَز. ایي هَضَع زض قکل  ًكیي ضؾَتات هی ( کِ تاػث تslack waterِگطزز ) آضاهف ٍ ؾکَى زض ذَض حانل هی

لاتل هكاّسُ اؾت. تا قطٍع خعض ٍ ّوؿَ قسى خطیاى حانل اظ خعض ٍ خطیاى ضٍزذاًِ، افعایف هیعاى ضؾَتات هؼلك زض ایي 

گیطی زض ظهاى اًتْای هس کِ حدن آب ظیاز تَزُ، خطیاى  تطیي همساض ایي پاضاهتط زض هطحلِ زٍم اًساظُ قَز. کن سُ هیایؿتگاُ زی

گطم تط لیتط ٍ تیكتطیي همساض آى زض ظهاى خعض کِ تا  هیلی 12.98تاقس ػسز تمطیثی  ذَض کن قسُ ٍ ّوچٌیي ذَض ؾاکي هی

تاقس ٍ هَخة افعایف ؾطػت  خْت هی ضٍزذاًِ ٍ خطیاى حانل اظ خعض ّن کاّف حدن آب ّوطاُ تَزُ اؾت ٍ ّوچٌیي خطیاى

 تاقس. گطم تط لیتط هی هیلی 29.5قَز، ػسز تمطیثی  زض کاًال هی

ضٍز ؾطػت خطیاى ظیاز تاقس اها  زض ظهاى خعض، خطیاى ضٍزذاًِ ٍ خطیاى حانل اظ خعض تا ّن زض یک ؾَ ّؿتٌس پؽ اًتظاض هی

ی تطاتط ظهاى خعض کاهل ٍ ترلیِ کاًال خعض ٍ هسی اؾت ؾطػت پاییٌی زض ایي ًمغِ هكاّسُ گیط چَى ؾاػت قطٍع اًساظُ

ضؾس ٍ ایي تِ زلیل  قَز کِ کاهال هٌغمی اؾت. زض ظهاى تیكتطیي خعض ؾغح آب تطای هست ظهاى اًسکی ؾاکي تِ ًظط هی هی

تطیي  ًیع ایي حالت هكاّسُ قس ٍ کن 10:15تا  8:45ّای  زض تیي ظهاى 5قکل کن قسى ؾطػت خطیاى اؾت کِ زض ًوَزاض 

 هتط تط ثاًیِ ثثت قسُ اؾت. ؾاًتی 0.5ؾطػت زض ایي ظهاى همساض 
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گیری  . ًوَدار سرعت )پاییي(، جْت جریاى )ٍسط( ٍ هیساى رسَبات هعلق )باال( در ًَبت دٍم اًداز8ُشکل شوارُ 

 )ایستگاُ سَم(

)ًوَزاض ٍؾظ(  8قَز کِ تا خطیاى ضٍزذاًِ زض تماتل اؾت زض قکل  یتا قطٍع هس خطیاًی اظ زضیا تِ ؾوت ذَض ایداز ه

زّس. تا افعایف حدن آب ٍاضز قسُ تِ زضٍى ذَض، خطیاى حانل  کاهال ایي تماتل ضا ًكاى هی 10الی  8گلدطیاى، زض تاظُ ظهاًی 

زاهِ یافتِ اؾت. تا پط قسى کاًال، اظ تاال آهسى آب )هس( افعایف یافتِ ٍ تا ظهاى ًعزیک قسى تِ اٍج هس ایي افعایف ؾطػت ا

ؾطػت خطیاى تِ ؾوت ذَض کن قسُ تا ًْایتا زض تیكتطیي هس ؾطػت پاییي آهسُ ٍ زٍتاضُ ؾغح آب هثل ظهاى تیكتطیي خعض 

خْت قسُ ٍ ؾطػت خطیاى تاالیی  قَز. تا قطٍع خعض ٍ تطگكت آب اظ ذَض، خطیاى ضٍزذاًِ ٍ خطیاى حانل اظ خعض ّن ؾاکي هی

هتط تط ثاًیِ ثثت قسُ اؾت. تا  ؾاًتی 29.17تیكتطیي ؾطػت تِ همساض  16:19زض ظهاى  8قکل سُ اؾت کِ زض ًوَزاض هكاّسُ ق

 17الی  15ٍ گلدطیاى تاظُ ظهاًی  تاقس کِ هطتَط تِ تاال آهسى آب )هس( هی 15الی  10همایؿِ گلدطیاى هطتَط تِ تاظُ ظهاًی 

کِ تیاًگط هَلؼیت خعض ٍ هس آى گلوَج  ٍت ؾطػت ٍ زض خْت هرالف یکسیگط تَزىتاقس، کاهال تفا کِ هطتَط تِ قطٍع خعض هی

 تاقس. تاقس، هكرم هی هی

گیطی ضؾن قسُ اؾت. تا تَخِ تِ ایي قکل، پطاکٌسگی ؾطػت خطیاى زض تاظُ  گلدطیاى هتَؾظ ًَتت زٍم اًساظُ 9زض قکل 

 تاقس. کاًال زض ٌّگام خعض تیف اظ ٌّگام هس هیتاقس، تسیي هؼٌی کِ ؾطػت خطیاى زض  ظهاًی خعض لاتل تكریم هی
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 گیری ًَبت دٍم ، اًداز3ُ. هیساى پراکٌدگی سرعت ٍ جْت هَج در ایستگاُ 9شکل شوارُ 

 

 گیری بحث ٍ ًتیجِ-4

هیساًی زض ذَض تیاب زض خْت همایؿِ گیطی  ّا زٍ ًَتت اًساظُ آتِ ّا ٍ ضاُ تا تَخِ تِ اّویت اعالع اظ هیعاى ضؾَتات زض کاًال

هیعاى ضؾَتات هؼلك زض تاظُ هسی )حطکت آب زضیا تِ ؾوت زاذل ذَض( ٍ تاظُ خعضی )حطکت آب زضیا تِ ؾوت زضیا( اًدام 

گطزیس. هیعاى غلظت ضؾَتات زض تاظُ هسی زاضای غلظت کوی اؾت. پؽ اظ هس ٍ قطٍع تاظُ خعض تِ ػلت کن قسى حدن آب 

تطیي همساض ضؾَتات هؼلك زض تاظُ هس، ظهاًی کِ حدن آب ظیاز ٍ خطیاى ذَض کن اؾت،  یاتس. کن َتات افعایف هیکاًال، غلظت ضؾ

ًكیي قسى شضات ٍخَز زاضز. تیكتطیي ضؾَتات هؼلك هطتَط تِ تاظُ  زّس کِ فطنت کافی تطای تِ ای ذَض، ضخ هی ؾکَى لحظِ

تاقس. هیعاى ؾطػت خطیاى زض تاظُ  خْت هی ظ خعض تِ ؾوت زضیا ّنخعضی اؾت، ظهاًی کِ خطیاى ضٍزذاًِ تا خطیاى حانل ا

تاقس ٍ ّوچٌیي هیعاى غلظت ضؾَتات هؼلك  هسی تِ زلیل زض ذالف خْت تَزى تا خْت خطیاى ذَض، زاضای همساض پاییٌی هی

ض )خْت ّط زٍ تِ خْت قسى تا خْت خطیاى ذَ یاتس. تا آغاظ خعض ٍ ّن تِ زلیل افعایف حدن آب هَخَز زض کاًال کاّف هی

قَز ٍ ّوچٌیي تِ زلیل کاّف هیعاى حدن آب هَخَز زض کاًال  ؾوت ذاضج اظ ذَض( افعایف هیعاى ؾطػت خطیاى هكاّسُ هی

گصاضز. زض پایاى تاظُ خعض ٍ آغاظ هس تطای هستی تِ زلیل تماتل زٍ خطیاى حانل اظ خعض ٍ هس ٍ  غلظت ضؾَتات ضٍ تِ افعایف هی

ٍ آضاهف ٍخَز زاضز. هیعاى ؾطػت خطیاى زض تاظُ خعض تیكتط تَزُ تسیي هؼٌی کِ حدن آب کاًال  خطیاى عثیؼی ذَض ؾکَى

 قَز. تط ٍ تا ؾطػت تیكتطی ًؿثت تِ هست ظهاى تاظُ هس، ذاضج هی خعض ٍ هسی زض تاظُ خعض ؾطیغ
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Abstract 
 
Tiab Estuary, located 30 km. away from the Minab, is a channel connected to the Persian Gulf and the strait of 

Hormoz. In this field investigation 5 stations along the channel has been selected for the measurements. Tow 

carried on in 23rd of Mehr and 28th of Aban of 1394. In the former cruise however, took place at the middle of 

the channel during one tidal cycle. The instrument had been used, was a CTD and a sampler bottle. Results show 

the increase of suspended sediment concentration during the ebb condition, because the channel volume is 

reduced. Also, through the slack water conditions, amount of sediment is the lowest in the initial period of flood. 

The flow rate of edd is more than the flood, that represent discharge water is faster than dewatering of estuary. 

The highest of speed recorded is 29.17 cm per second in the beginning of edd. 
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