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چکیدُ
یتاضٙذتٙاتشایٗضٙاختسفتاسسٚدخا٘ٞٝاٚتغییشاتآٖٞاخػٛغاًدسوا٘اَٞایلٛسیتس یاسح ازض
یتشیٗٔٙثىتأٔیٗآبٔ 
سٚدخا٘ٞٝااغّ 
یتاضذ.دسایٗٔماِٝتٝا٘ذاصٌٜیشیآصٔایطٍاٞیاٍِٛیآتطستٍیدسلٛس90دسرٚٝوا٘أَستمیٓپاییٗدستآٖتحتتأحیشتغییش
إٞیتٔ 
پاسأتشضًاوا٘حٙایلٛسپشداختٝضذٜاست.آصٔایطاتدسیهوا٘اَآصٔایطٍاٞیتاسٝضًاوا٘حٙایٔالیٓ ٔ،تٛسفٚتٙذا٘زاٌْشفتٝاست.
تغییشاتتٛپٌٛشافیتستشتااستفادٜاصدستٍاٜتشداضتپشٚفیُتستشِیضسیا٘ذاصٌٜیشیضذٜاستٔ.مایسٝتیٗٔماقىٔختّفيشؾی،ق ِٛیٚ
تٛپٌٛشافیتستشا٘زاْضذٜٚاٍِٛیآتطستٍیٔٛسدتزضیٚٝتحّیُلشاسٌشفتٝاست٘.تایذتیاٍ٘شایٗاستوٝتاواٞصضًاوا٘حٙایل ٛس،
یضٛدٕٞ.چٙیٗدسٔسیشٔستمیٓپاییٗدست،آتطستٍیدس٘ضدیىیساحُ
تغییشاتتٛپٌٛشافیتستشٔٚیضاٖآتطستٍیٚسسٛبٌزاسیتیطتشٔ 
یضٛد وٝدسلٛستٙذٔطٟٛدتشاست .
خاسریٔطاٞذ ٜٔ


کلید ٍاشُّا:اٍِٛیآتطستٍی،لٛس90دسر،ٝتٛپٌٛشافیتستش،ضًاوا٘حٙا
هقدهِ

یت ٛاٖ ت ٝيٛ ٙاٖیى ی اص
پیچاٖسٚدٞا سأ  
ٔٛاسدی دا٘ستوٝاٍِٛیرشیاٖتس یاسپیچی ذ ٜدس
آٖٞا تشلشاساست .ت اٚسٚدرشی اٖ ت ٝل ٛسرسات
یٌیشدٚ
سیاَتحتتأحیش٘یشٚیٌشیضاصٔشوضلشاسٔ 
تاتٛرٝتٝایٙىٝسشيترشیاٖدسس ك آبتیط تش
یتاضذ،رساتدسس ك آب،تح ت٘ی شٚی
اصوفٔ 
یٌیش٘ ذٕٞ.چ ٙیٗ
ٌشیض اصٔشو ضتیط تشیل شاسٔ  
٘یشٚیٌشیضاصٔشوضٔٛرٛددسخٓتايجایزادضیة
يشؾیدسسك آبٔیضٛدبق ٛسیو ٝس ك 
آبسادسلٛستیش٘ٚی تاالتشدٜٚدسل ٛسداخّ ی
یض ٛد.ای ٗپذی ذ ٜتاي ج
تايجو اٞص يٕ ك ٔ  
ٌشادیاٖفطاسرا٘ثیدسلٛسخٛاٞذضذ.تٙاتشایٗدس
یٌ شدد.
ٞشٔٛلًیتاصيٕك،د٘ٚیشٚتشرساتٚاسدٔ 
٘یشٚی٘اضی اصٌشادیاٖ فطاسوٝسًی داسدتارسٜسا

تٝسٕتلٛسداخّیحشوتدٞذ٘ٚیشٚی٘اض یاص
ضتابٌشیضاصٔشوضو ٝتٕای ُت ٝحشو ترسٜت ٝ
سٕتلٛسخاسریداسد.دسسك آبت اتٛر ٝت ٝ
غّث٘ٝیشٚی٘اضیاصضتابٌشیضاصٔشوضت ش٘ی شٚی
٘اضی اصٌشادیاٖفطاس،رساتتٝسٕتلٛسخاسری
یض٘ٛذٚتاتٛرٝتٝپیٛستٍیرشیاٖٚغّث ٝ
سا٘ذ ٜٔ
٘یشٚی٘اضیاصٌشادیاٖفطاس٘ضدیهوفتش٘ی شٚی
٘اضیاصضتابٌشیضاصٔشوض،رسات٘ضدیهو فت ٝ
یٕ٘ایٙذٚتٙاتشایٗی ه
سٕتلٛسداخّیحشوتٔ 
رشیاٖ دٚقشفٝوٝدسسك تٝسٕتلٛسخاسری
ٚدسو فت ٝس ٕتل ٛسداخّ یاس ت،ایز اد
یٌشددو ٝتٝرشیاٖحا٘ٛی ًٔ ٝش ٚاس ت .دساح ش
ٔ
ا٘ذسوٙصرشیاٖحا٘ٛی ٝت اپشٚفی ُغی شیىٛٙاخ ت
سشيتقِٛی،اٍِ ٛیرشی اٖخاغ یت ٙاْرشی اٖ

43

محمد واقفی و مسعود قدسیان :بزرسی آسمایشگاهی تأثیز شعاع انحنای قوس  90درجه...

یضٛد وٝتايجتغییشاتصیادی دس
حّض٘ٚیتطىیُٔ 
یضٛد.ایٗپذی ذٜت شسٚی
اٍِٛیرشیاٖدسلٛسٔ 
تٛپٌٛشافی تستش،آتطستٍی ٚسسٛبٌزاسی س ٛاحُ
داخّ یٚخ اسریت أحیشيٕ ذٜایداسد.دسصٔیٝ ٙ
آتطس تٍیٚاٍِ ٛیرشی اٖدسٔس یشٞایلٛس ی
تحمیماتٔتًذدیا٘زاٌْشفتٝاست.ایپٗٚدسیٙى ش
[]6ت اتضسی كٔ ادٜسٍ٘ یٔط اٞذٕٜٛ٘د٘ ذو ٝ
سضتٞٝایسٍ٘ی دستستشوا٘اَتٝقش لٛسداخُ
یتاضذ دسحاِیىٔٝسیشسٍ٘یایزاد ضذٜدسس ك 
ٔ
آبتٕایُتٝساحُخاسریداسد.یأااٚوإٞٚىاساٖ
[ ]10تٝتشسسی ٔحُضىٌُیشی چاِ  ٝفشسایط ی
تشسٚیلٛس٘أٙهٓپشداختٙذ٘ٚتیزٌٝشفت ٙذو ٝ
چاِٝفشسایطی تًذاصسأس لٛسلشاسداسد.آ٘اٖایٗ
پذیذٜساتأحیشٔستمیٓاغكىاندی ٛاس ٜٞات شو ُ
ٔیذاٖرشیاٖ يٛٙاٖٕ٘ٛد٘ ذ.یأ أٛت]11[ٛاٍِ ٛی
رشیاٖ،سسٛبٚضىُحشوتتٛدٜٞایٔاس ٝایدس
آتشاٞٝٞایپیچاٖسٚدیتاصٚایایٔشوضیٔختّفسا
٘طاٖدادٔٚطاٞذٕٜٛ٘دوٕٛٞٝاسٜتٕشو ضرشی اٖ
یتاضذ.داس یّٛاٚی اِیٗ[]4
تٝسٕتلٛسخاسریٔ 
ت ٝتشسس یٔح ُٚل ٛوا٘ثاض تسس ٛتاتٚچاِ ٝ
فشسایطیتشای دٚلٛسپیچاٖ سٚدیٔالیٓ ٚت ٙذ
پشداختٙذ.ضٕس ٕٞٚىاساٖ[]9تااستفادٜاصتش٘أٝ
Fluentت ٝآ٘ اِیضي ذدیا٘تم اَسس ٛبدسخ ٓ
سٚدخا٘ٞٝاٚتاسایضتٙذیٔختّفدا٘ٝت ٙذیتس تش
پشداختٙذ.اٍِٛیرشیاٖدسیهوا٘اِیوٝتأمی اس
 1:100ساختٝضذٜتٛدتٛسفایط اٖا٘ ذاصٌٜی شی
ضذٚتأذَيذدیٔمایسٌٝشدیذ٘ٚتیز ٌٝشفت ٙذ
وٝوٕیتٞایٔتٛسفرشیاٖتأذَيذدیضثاٞت
داسدأاپاسأتشٞایآضفتٍی تأذَيذدی ٔتف اٚت
یتاضذ ]3[Blanckaert.تاا٘ز اْ آصٔایط اتی ت ش
ٔ
سٚییه فّْٛلٛسی 120دسرٝتاتس تشٔتح شن،
ٔحُحذاوخشفشسایص تس تشدسل ٛسٕٞٚچ ٙیٗ
اٍِٛیرشیاٖحا٘ٛی ٝسأٛسدتشسسیل شاسداد٘.ت ایذ
ایطاٖضىٌُیشیدٚچاِ ٝدسل ٛسسا٘ط اٖداد.
یاً٘[]12تٝتشسسیا٘ذسوٙصتٙصتشضیٔ شصیٚ
تٛصیىسشيتٚرشیاٖٞایحا٘ٛیٝدسوا٘اَ ٞایت اص

پشداختٚتٛصیى سشيتٚتٙصتشض یسادسحاِ ت
رشیاٖیىٛٙاخت ٔٚا٘ذٌاسٕٞٚچٙیٗ ٔتالقٓتى اس
تشدٚتادس٘هشٌشفتٗاحشسشيتيٕ ٛدت شدی ٛاسٜ
وا٘اَ تٝتثییٗ ًٔادالتح اوٓت شایتٛصی ى ت ٙص
تشض یسی ِٛٙذصیٚت ٙصتشض یٔ شصیپشداخ ت.
ًٔادالتتذستآٔذٜاصتك اتكخ ٛتیت اداد ٜٞای
آصٔایط ٍاٞیو ٝدسٌزض تٝتذس تآٔ ذٜاس ت
تشخ ٛسداست ٛد.سٚو إٞٚى اساٖ[]7ت ٝتشسس ی
آصٔایطٍاٞیواٞصفشسایصٚآتطستٍیتس تشت ٝ
ٚسیّٝاستمشاسیهٕ٘ٝ٘ٛاصپیساصیخاظدستستش
پشداختٙذوٝو اٞص40دسغ ذیآتطس تٍیسات ٝ
ٕٞشاٜداض ت.لذس یاٖ ٛٔٚس ٛی[ ]5ت ٔٝكاًِ ٝ
تغییشاتتستشتاتٛرٝتٝفاوتٛس ٞایيٕ كرشی اٖ،
سشيترشیاٖ ٚخػٛغیات ٔٛادتس تشپشداخت ٙذٚ
تٝایٗ٘تیزٝسسیذ٘ذوٝيٕكٔاوضیٕٓآتطستٍیتا
يذدفشٚددساستثاـاست.صًٕ٘ٞٚىاساٖ[]13تٝ
تشسسیرشیاٖٚا٘تماَسسٛبدسوا٘اَ ٞایلٛس ی
تاضیة تٙذ(ًٔادَيشؼوا٘اَ)پشداخت ٙذٚت شای
ایٗٔٙهٛسدٚحاِتتستشتختٚتًادَیافتٔٝشتٛـ
ت ٝدٚف اصاتت ذاییٚا٘ت ٟاییپشٚس ٝآتطس تٍیٚ
سسٛبٌزاسیسادس٘هشٌشفت٘ٚٝتیز ٌٝشفت ٙذو ٝ
تٟثٛدویفیٔذَٞایآضفتٍی  ٔٚذَ ٞایا٘تم اَ
سسٛبتايجپیصتیٙیٚساصٌاسیتٟتشٔ ذَ ٞای
یٌشدد.دٞما٘ی ٕٞٚىاساٖ[ ]1تٝتشسس ی
تشویثیٔ 
تغییشات تستشوا٘اَٞایآتشفتی دسلٛس 180دسرٝ
پشداختٙذ٘ٚتیزٌٝشفتٙذوٝدسض شایفٞی ذسِٚیىی
ٔتفاٚتا٘زاْآصٔایطات،دس٘یٕ ٝاَٚلٛسیه تپٝ
سس ٛتیدسل ٛسداخّ یٚی هچاِ ٝفشسایط ی
یٌیشدٕٞ.چ ٙیٗدس
سٚتشٚیایٗتپٝسسٛتیضىُٔ 
٘یٕ ٝدْٚل ٛس،تپ ٝسس ٛتیدسل ٛسداخّ یٚ
چٙذیٗ٘احی ٝفشسایط ی دسل ٛس خ اسری ض ىُ
یٌیشد ؤٝح ُچاِ  ٞٝایفشسایط ی،ت اتًی اص
ٔ
یتاضذفؿّیٕٞٚىاساٖ
ضشایفٞیذسِٚیىیرشیأٖ 
[ ]2تٝتشسسیتغییشاتتٛپٌٛشافی تستشدسل ٛس90
دسرٝدسضشایف ٔختّفرشی اٖ پشداخت ٙذ٘ ٚتیز ٝ
ٌشفت ٙذو ٝدسحاِ ت1/24>U/Uc<1/33دٚچاِ ٝ
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یض ٛد.
فشسایطی دسرذاسٜخاسری لٛستطىیُٔ  
أادسحاِت U/Uc<1فمفیهچاِٝفشسایطیدس
یآی ذٚدسحاِ ت
٘ضدیىیخشٚریلٛستٚٝرٛدٔ  
 1<U/Uc>1/1دٚچاِٝفشسایطی دسرذاسٜخاسری
یض٘ٛذ .
تٝیىذیٍش٘ضدیهیادسٓٞادغأْ 
دسایٗ ٔماِٝتأتٕشوضضذٖتشلٛس 90دسر،ٝ
ت ٝتأحیش پاسأتش ضًاو ا٘حٙای لٛس پشداخت ٝضذٜ
استٕٞچٙیٗ تأحیش تغییشات ضًاوا٘حٙای لٛستش
تٛپٌٛشافی وا٘اَ ٔستمیٓ پاییٗ دست ٘یض ٔٛسد
تشسسی لشاس ٌشفت ٝاست .تشای ایٗ ٔٙهٛس اص سٝ
لٛس ٔالیٓ (تا ٘سثت ضًاو ا٘حٙا ت ٝيشؼ وا٘اَ
ٔساٚیتأ،)4تٛسف(تا٘سثتضًاوا٘حٙاتٝيشؼ
وا٘أَساٚی تا ٚ)3تٙذ (تا٘سثت ضًاوا٘حٙاتٝ
يشؼوا٘أَساٚیتا)2استفادٜضذٜاست.تحج
پیشأ ٖٛتغییشات تٛپٌٛشافی تستشٔٚحذٚدٜتطىیُ
پطتٞٝای سسٛتی اص ٘ىات
چاِٞٝای آتطستٍی   ٚ

ٔكشحضذٜدسایٗٔمأِٝیتاضذ .
هَاد ٍ رٍشّا

آصٔایطاتٔٛسد٘هشدسوا٘اِیتالٛس90دسر ٝ
دسآصٔایط ٍاٜٞی ذسِٚیهدا٘ط ٍاٜتشتی تٔ ذسس
تٟشاٖا٘زاٌْشف ت.ض ىُ()1پ الٖٙٞٚذس ٝی
یدٞذ.ایٗوا٘ اَاصی ه
لٛسٔٛسد٘هشسا٘طأٖ 
لسٕتٔس تمیٓ ت ٝق ٛسٔ 7/1ت شدستاالدس تٚ
ٕٞچٙیٗلس ٕتٔس تمیٕیت ٝق ٔ5/2َٛت شدس
یض ٛدو ٝای ٗدٔٚس یش
پاییٗدس تتط ىیُٔ  
ٔستمیٓتٛسفلٛس 90دسرٝت ٝض ًاوا٘ح ٙای
خاسریٔ2/4تش(لٛسٔالیٓتا٘سثتضًاوا٘ح ٙا
دسٔشوضلٛست ٝي شؼوا٘ أَس اٚی1/8،)4
ٔتش(لٛسٔتٛسفتا٘س ثتض ًاوا٘ح ٙادسٔشو ض
لٛستٝيشؼوا٘أَساٚیٔ1/2ٚ)3تش(ل ٛس
تٙذتا٘سثتضًاوا٘حٙادسٔشوضل ٛست ٝي شؼ
وا٘أَساٚی) 2تٔٓٞٝتػٌُشدیذ ٜاست وٝدس
ٞشٔشحّٝیىیاصضًاوٞایا٘حٙایروشضذٛ ٜٔسد
آصٔایصلشاسٌشفت ٚٝس پستً ٛیؽض ذٜاس ت.
وا٘اَاصرٙسضیطٝساختٝضذٜاس تو ٝتٛس ف
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یٌشد٘ذ٘.سثت
لابٞایفٛالدیپایذاسی آٖحفمٔ 
ضًاولٛستٝيشؼوا٘اَتشاتشسٔٝمذاس( 4لٛس
ٔالیٓ)(3،لٛسٔتٛسف)(2ٚلٛستٙذ)ٕٞچ ٙیٗ
استفاوآٖ70سا٘تیٔتشٚيشؼآٖ60سا٘تیٔت ش
است.وفوا٘اَاصسسٛتاتیتالكشٔتٛس فًٔ ادَ
ٔ1/28یّیٔتشٚا٘ح شا ًٔی اس1/3ت ايٕ ك35
سا٘تیٕتشیپٛضیذٜضذٕٞ.چٙیٗتشایوٙتشَرشیاٖ
اصیهدسیچٝلكايیو ٝدسا٘ت ٟایوا٘ اَ٘ػ ة
ٌشدیذ ٜاستفادٜضذ.دتیرشیاٖ دسوّیٝآصٔایط ات
یتاض ذ.دستٕ اْ
حاتتٚتشاتشِ25یت ش ت ش حا٘ی   ٔٝ
آصٔایطاتضشایف آبصالَ(٘U/Ucضدیه ت  ٝی ه
یًٙیضشایف آس تا٘ٝحشو ت) ح اوٓت ٛدٚ.صٔ اٖ
تًادَآصٔایص24سايتدس٘هشٌشفتٝض ذٜاس ت
ؤٝثٙای آٖا٘زاْیهآصٔایص صٔاٖتً ادَ120
سايتٝتٛد ٜاستدسپایاٖایٗآصٔایص 120س ايتٝ
ٔیضاٖآتطستٍیدسلٛسٔالیٓدسفاغّٝصٔا٘ی12
سايتا٘تٟایی حاتتتٛد.تحتایٗضشایفصٔا٘ی وٝ
 90دسغذآتطستٍیحذاوخش ا٘ز اٌْشفت ٝت ٛدت ٝ
يٛٙاٖصٔاٖتًادَ٘سثیِحالٌشدیذوٝایٗصٔ اٖ
تًادَ 24سايتٔحاسثٝض ذ ٔ.ذتصٔ اٖاض ثاو
یتاضذ.تٙٔٝهٛسحف م
وا٘اَتیٗ 20تا30دلیم ٔٝ
تستشدسضشٚوآصٔایص،آبتٛسفِِٝٛاصتاالدس ت
یضذ.دسقیایٗ ٔذت
ٚپاییٗ دستوا٘اَراسیٔ 
یهدسیچٝوطٛییدسرّ ٛدسیچ ٝلك ايیوا٘ اَ
یٌشفتوٚٝنیفٝآٖرٌّٛیشیاصخ شٚدآب
لشاسٔ 
اصوا٘اَتٛد.پساصتاالآٔذٖس ك آبدسوا٘ اَ،
تٝغٛستتذسیزیرشیاٖتٝدتیٔٛسد٘هشاف ضایص
یافت.سپسدسیچٝوطٛیی تٝغ ٛست ت ذسیزی اص
یضذٔ.مذاسرشیاٖدسقَٛ
رّٔٛسیشرشیاٖخاسدٔ 
آصٔایصتٛسفاسفیس٘ػةضذٜدسِٚٝ ِٛسٚدیدس
یضذ.دسا٘تٟایآصٔایص٘ی ض ت ا
وٙاسوا٘اَتٙهیٓٔ 
خأٛشوشدٖپٕپ،رشیاٖتٝغ ٛستت ذسیزی اص
وا٘اَخاسدٚصٞىطیوا٘اَدسٔذتصٔ اٖ2ت ا3
یٌشفت .
سايتا٘زأْ 
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شکل -1هَقعیت ٍ ٌّدسِ کاًال در قَس هالین





شکل  -2قسوتی از شبکِ برداشت تَپَگرافی بستر

دستشداضتتٛپٌٛشافیتستشاصدس تٍاٜتشداض ت
پشٚفی ُِی ضسی(Laser Bed Profiler)LBP
استفادٜضذٜاست.ای ٗ دس تٍا ٜلاتّی ت تشداض ت
پشٚفیُ تستشدسٔسیشٞایلٛسی ٔٚس تمیٓ ساداسا
است.دستٍأٜزوٛستٝغٛست و أالًخٛدو اس،ت ش
سٚیيشؼوا٘اَحشوتٕ٘ٛدٜٚت ذ ٖٞٚیچٌٝ ٘ٛ
یٔت ش،
تٕاسیتاتستشوا٘اَ٘ٚیضتادلتٔ0/001یّ 
ت شاصسس ٛتاتو فوا٘ اَساحث تٚت ٝغ ٛست
ید ٞذ.دس
ٔختػاتسٝتًذیدساختیاسواستشلشاسٔ 
تشداضتپشٚفیُتستشاصیهضثىٝضأُٔ45مك ى

يشؾیدسلٛسٚتیٗ10تأ20مك ىيشؾ یدس
وا٘أَس تمیٓپ اییٗدس تٚت شحس ةتغیی شات
تٛپٌٛشافیتستشاستفادٜض ذٜاس ت.دس ٞشٔمك ى
يشؾی٘یض٘ 60مكٝدسيشؼوا٘اَتشداض تض ذٜ
اس ت.ض ىُ()2لس ٕتیاصض ثى ٔٝزوٛسو ٝ
یدٞذ .
تضسٌٕٙاییضذٜاستسا٘طأٖ 
ًتایح ٍ بحث

رشیاٖ تا ٚسٚداصٔسیشٔستمیٓ تاالدستت ٝ
ٔسیشلٛسی ،تحتاحشا٘حٙاوا٘اَ ٘ٚیشٚیٌشی ض اص
یٌی شدو ٝ
ٔشوضلشاسٌشفتٚٝرشیاٖحا٘ٛیٝضىُٔ 
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تايجحشوتسسٛتاتتٝسٕتلٛسداخّیض ذٜٚ
ید ٙٞذ.دسل ٛس ٞای ت ا
تطىیُ پطتٝسسٛتیٔ  
ا٘حٙاءتٙذتٔٝحؽٚسٚدرشیاٖتٝل ٛس،س شيت
یض ٛد.سٚدی
حذاوخشتٝقش لٛسداخّیٔٙتمُٔ 
()1978ایٗپذیذٜساوٝاصفاغّٝایتاالتشاصٚسٚدی
لٛسٚدسداخُٔمك ى ٔس تمیٓ تاالدس تض شٚو
یضٛد تٝتغییشاترا٘ثیضذیذٌشادیاٖقِٛی فطاس
ٔ
ٔشتثفدا٘ستٝاست.تط ىیُض یةيشؾ ی،تاي ج
ایزادٌشادیأٖٙفی فطاسٕٞشاٜتااف ضایص ض تاب
دس٘ضدیىیدی ٛاسٜداخّ ی ٌٚشادی اٖ ٔخث تفط اس
ٕٞشاٜتاو اٞصض تابدس٘ضدیى یل ٛستیش ٘ٚی
یتاضذ.ایٗ حاِت(٘حٜٛتغییشاتيشؾ یٌشادی اٖ
ٔ
قِٛیفطاس)دسلٛسٞایٔالیٓ٘یضٚرٛدداسد ِٚی
راتزاییا٘تم اِیرشی اٖت أ ٙٔٛتٓصی اداصل ٛس
داخّی تٝقش ل ٛس خ اسریت ٚٝاس كٝرشی اٖ
حّض٘ٚیٔا٘ىاصٞشٌٝ٘ٛتأحیشٌزاسیٌشادیاٖق ِٛی
یض ٛد ٚدس٘تیز ٝپذی ذٜ
فطاستشاٍِٛیرشیأٖ  
ا٘تماَرا٘ثیٔ ٙٔٛتٓدسای ٗ٘ ٛواصل ٛس ٞات ش
ٌشادیاٖقِٛیفطاسغاِةضذٜٚسشيتحذاوخشت ٝ
یضٛد.تا٘ضدیه ض ذٖ
قش لٛستیش٘ٚی ٔٙتمُٔ 
تٝخشٚری لٛسٔ،حُٚل ٛوس شيتح ذاوخشت ٝ
یض ٛد[ٔ.]8ط اٞذات
قش لٛستیش٘ٚیٔتٕایُٔ 
ید ٞذو ٝدس
ویفیرشیاٖدسلٛسٔالیٓ٘طأٖ  
ٚسٚدی لٛسسشيتٔ اوضیٕٓ دسٔز اٚستر ذاسٜ
یتاضذ ٚت ا ٘ضدی ه ض ذٖت  ٝسأس
داخّی لٛسٔ 
لٛس،تٔٝحٛسوا٘أَٙتمُٚتاسسیذٖتٝخشٚر ی
لٛسٚتًذاصآٖت ٝر ذاسٜخ اسریل ٛسا٘تم اَ
ٔییاتذ.اصس ٛیدیٍ شدساح شٚر ٛدرشی اٖ ٞای
حّض٘ٚی ،ت ٙص تشض ی دسل ٛس٘س ثتت ٔ ٝس یش
ٔستمیٓافضایصٔ ییات ذ.یً ٙی دسل ٛسا٘ح ٙای
رشیاٖٚٚرٛدرشی اٖحا٘ٛی ٝتاي جتط ذیذت ٙص
یضٛد ٚتٕٞٝیٗدِیُحشوت
تشضی دسوف تستشٔ 
سسٛتاتؤٝت أحشاصت ٙصتشض یاس ت،دسل ٛس
یت ٛاٖ
یٌشدد.دِیُایٗاف ضایص سأ  
صٚدتشآغاصٔ 
ایٌٗٝ٘ٛتیاٖوشدوٝتاتٛرٝتٝایٙىٝيأ ُایز اد
رشیاٌٖشداتٝای،ا٘ ذسوٙصٔی اٖ٘ی شٚیٌشی ض اص
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ٔشوضٌٚشادیاٖفطاسيشؾ یاس تٚساس تایٚاسد
ضذٖ٘یشٚتٝسٕتدیٛاسٜداخّیاستٓٞ،صٔ اٖت ا
افضایصیافتٗ فاغّٝاصدیٛاسٜخاسریٔ،ؤِفٝيشؾی
سشيت(٘)vیض دسساستای٘یشٚافضایصٔییات ذ.ت ٝ
ٕٞیٗرٟتضیةا٘حشا خك ٛـرشی اٖاف ضایص
ٔییات ذ.دسل ٛست ٙذح ذاوخشس شيتدسٚسٚدی
لٛسٕٞا٘ٙذلٛسٔالیٓدس٘ضدیىیر ذاسٜداخّ ی
لٛسٚالىاستأاتشخال لٛسٔالیٓتا٘ضدیىی
خشٚری لٛسسشيتحذاوخش دس٘یٕٝداخّی ل ٛس
لشاسداسدوٝوٕی تٝس ٕتٔح ٛس وا٘ أَتٕای ُ
ٌشدیذ ٜاست ،أادسخشٚری لٛسس شيتح ذاوخش
تٔٝزاٚسترذاسٜخاسری ٔٙتمٌُشدیذٜاست.دِیُ
ایٗپذیذٜتٝتفاٚتاٍِٛیرشیاٖضشحدادٜضذٜدس
یٌ شدد.دسٔزٕ ٛو
لٛسٔالی ٓٚت ٙذٔ شتثفٔ  
ٔىا٘یضْآتطستٍی دسخٓٔالیٓتذیٗغٛستاس ت
وٝرشیاٖپاییٗ س ٘ٚذٜحاغ ُاص پی ذایصرشی اٖ
حا٘ٛیٝتايجضستٝضذٖٔػ اِ و فدسٔز اٚست
یضٛد،خكٛـرشیاٖ٘ضدی ه
دیٛاسٜخاسری لٛسٔ 
تستشتٝحاِتٔٛسب،تٝقش دیٛاسٜداخّ یوا٘ اَ
ٔٙحش ضذٜٚتايجا٘تمأَػاِ و فت  ٝق ش 
یسٚدٔ،س یش
دیٛاسٜداخّیخٛا ٙٞذض ذٚا٘ته اسٔ  
حشوترسات٘ضدیهتس تش،دسأت ذادض ًاول ٛس
٘ثٛدٜٚسسٛبتشداضتضذٜتٛسفرشیاٖحا٘ٛی ٝدس
یه ٔمكىيشؾی ٔطخع،دسوٙاسدی ٛاسٜداخّ ی
ٔماقىپاییٗدست،تشسیةضٛد.دسحاِیى ٝدسخ ٓ
تٙذٔىا٘یضْآتطستٍیتیط تش تح ت ت أحیش س شيت
یٌیشدچ شاو ٝ
ٔاوضیٕٓٚتٙصتشضیصیادتشلشاسٔ 
اصٕٞاٖٚسٚدیخٓوٝسشيتٚتٝتث ىآٖت ٙص
یض ٛد
تشضیٔ اوضیٕٓ دسر ذاس ٜداخّ ی ٚال ىٔ  
یافتذٚا٘تم اَ
آتطستٍی٘یضدسٕٞیٗ٘احیٝاتفاقٔ 
ٔػاِ تستش٘یضاصٔح ٛسوا٘ اَت ٝس ٕتس احُ
یٌیشدٔ.طاٞذٜویفیاٍِ ٛیرشی اٖ
داخّیا٘زأْ 
تااستفادٜاصتضسیكٔٛادسٍ٘یدسالی ٞٝایٔختّ ف
رشیاٖ ٚدسلسٕتٞای ٔختّفل ٛستی اٍ٘شای ٗ
اس تو ٝدسٚسٚدیل ٛس،س شيتحشو ترسات
رشی اٖدسل ٛسداخّ یتیط تشاصل ٛسخ اسری
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صٔاٖٚضىٌُیشیضیةيشؾیپطت ٞٝایسس ٛتی
یض ٛد٘.ی شٚی اَٚ
د٘ٚیش ٚت شرسٜسس ٛبٚاسد ٔ  
٘یشٚی٘اضیاصرشیاٖحا٘ٛی ٝاس تو ٝتٕای ُت ٝ
حشوترسٜتٝسٕتلٛسداخّیداسد٘ٚی شٚیدْٚ
٘اضیاصٔؤِفٝيشؾی٘یشٚیٚصٖرسٜاس تو ٝدس
یآیذٚ
احشضىٌُیشیضیةيشؾیتستشتٚٝرٛدٔ 
یو ٙذ.ت اٌزض ت
دستشاتشرشیاٖحا٘ٛیٔ ٝمأٚتٔ  
صٔاٖٚض ىٌُی شیض یةيشؾ یتس تشٔ،ؤِف ٝ
٘ی شٚیٚصٖدسساس تایيشؾ یاف ضایصیافت ٚٝ
٘یشٚی٘اضی اصرشیاٖحا٘ٛیٝوٝسًی دستاال ت شدٖ
دا٘ٝسسٛباصضیةایزادضذٜساداسد،تٛسفٔؤِف ٝ
یٌشددٚ .تمشیث اً حاِ تتً ادَ
يشؾی ٚصٖخٙخیٔ 
یٌشددٕٞ.چٙیٗایٗپذی ذٜتاي جو اٞص
پذیذاسٔ 
لذسترشیاٖٞایحّض٘ٚی ت ٝس ٕت پ اییٗ دس ت
لٛسضذٜٚحشوتقِٛیسس ٛتات٘ی ضت ٝتً ادَ
یسسذ.دسضىُ(ٝ ٕ٘ٛ٘)3ایاصتغیی شاتيشؾ ی
ٔ
تذٖٚتًذتٛپٌٛشافیتستشدس٘یٕٝاَٚل ٛس٘ط اٖ
دادٜضذٜاست.دسایٗض ىُBي شؼوا٘ اَds،
يٕكآتطستٍیٔٛؾًیY،يٕكرشیاٖدساتت ذای
یتاضذ .
لٛسRٚضًاوا٘حٙایٔشوضیلٛسٔ 

یتاضذٚدسا٘ت ٟایل ٛس،س شيتحشو ترسات
ٔ
رشی اٖدسل ٛسخ اسریتیط تشاصل ٛسداخّ ی
یتاضذ.دِیُایٗأش٘یضآ٘ستوٝدسٚسٚدیلٛس
ٔ
خػٛغیاترشیاٖضثیٝرشیاٖ ٌشداتٝآصادتٛدٜو ٝ
تاافضایصفاغ ّٝاصٔشو ضٌشدات ،ٝس شيترشی اٖ
واٞصٔییاتذ ٚت ٙاتشایٗ س شيت رشی اٖ٘ضدی ه
لٛسداخّیاصسشيترشیاٖ٘ضدیهلٛسخ اسری
تضسيتشاست.دسخشٚریلٛس٘یضتاتٛرٝتٝا٘تماَ
حذاوخشسشيتت ٘ٝضدی هل ٛسخ اسریس شيت
رشیاٖ٘ضدیه لٛسخاسری ٘سثتتٝلٛسداخّ ی
تیطتش اس تٕٞ .چ ٙیٗ دسس اياتاِٚی ٝآصٔ ایص،
ٔیضاٖ حزٓسسٛتاتیو ٝت  ٝپ اییٗ دس تٔٙتم ُ
یضٛدتسیاسصیادتٛدٚ ٜتاٌزضتصٔاٖایٗحز ٓ
ٔ
یضذٕٞ.چٙیٗ٘شخحشوتسس ٛتات
سسٛتاتوٕتشٔ 
٘ضدیه تٝلٛسخاسری ٘سثتتٝل ٛس داخّ یدس
لٛسٔالیٓتیطتش استدسغٛستی وٝدسلٛستٙذ
٘شخحشوتسسٛتات٘ضدیهتٝلٛسداخّیتیطتشاص
یتاضذ.يّ تای ٗپذی ذٜا٘ ذسوٙص
لٛسخاسریٔ 
یتاض ذ.دساتت ذایآصٔ ایصو ٝ
سسٛبٚرشیأٖ  
سك سسٛتات غ ا اس ت ای ٗرشی اٖحا٘ٛی  ٝدس
سشتاسشٔمكىيشؾیرشیاٖٚرٛدداسد،ت اٌزض ت
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دسٔمكى 20دسر(ٝض ىُ -3اِ ف)اص ٘ضدیى ی
ٔحٛسوا٘اَتا٘ضدیىیساحُداخّ یدسل ٛست ٙذ
یٌشدددسحاِیوٝدسدٚلٛس
آتطستٍیٔطاٞذ ٜٔ
یتاض ذ.
دیٍشتغییشاتتٛپٌٛشافی تس تشٔط ٟٛد ٕ٘  
دِیُایٗپذیذ ٜضىٌُیشیرشیاٖحا٘ٛی ٝدسٔماقى
اتتذاییل ٛست ٙذٛٔٚلًی تس شيتح ذاوخش(دس
٘ضدیىیساحُداخّی)ٚتأحیشآٖدسحشو تٔ ٛسب
سسٛتاتت ٝس ٕتل ٛسداخّ یٚپ اییٗدس ت
یتاضذ.دسٔمك ى  40دسر (ٝض ىُ-3ب)ض شٚو
ٔ
یتاض ذ.و ٝ
سسٛبٌزاسیدس٘ضدیىیلٛسداخّیٔ 
یتاضذ.دسلٛست ٙذ
دسٔٛسدلٛستٙذٔطٟٛدتشٔ 
یضٛددسفاغّٝ
(ٕٞ)R=2Bاٖقٛس ؤٝطاٞذ ٜٔ
تیٗ65تا80دسغذيشؼٔمكىٚاصلٛسخاسری
آتطس تٍیٚپ ساصآٖٚت ال ٛسداخّ ی
سسٛبٌزاسیٚالىضذٜاس ت.سس ٛتاتت ٘ٝط یٗ
ضذٜدسای ٗٔمك ى٘اض یاصآتطس تٍیدسٔم اقى
پاییٗدستٚدسفاغّٝتیٗٔحٛسوا٘ اَت افاغ ّٝ
30دسغذيشؼوا٘اَتٝسٕتساحُداخّیت ٛدٜ
اٖ ٞای
وٝتاحشوتیٔ ٛسب٘اض یاصتشوی ةرشی  
حا٘ٛیٚٝقِٛی(رشیاٖحّض ٘ٚی)دس٘ضدیى یس احُ
داخّیتشسیةضذٜا٘ذ.و ٝت ٝدِی ُل ذستتیط تش
یتاضذ.ؾٕٗ
رشیاٖحا٘ٛیٝدسلٛستٙذٔطٟٛدتشٔ 
ایٗوٝدسٔمكى50دسر،ٝتیطتشیٗاستفاوسس ٛتات
دسلٛست ٙذ،ت ٔٝی ضاٖ40دسغ ذيٕ كرشی اٖ
یضٛد.دسض ىُ(ٝ ٕ٘ٛ٘)4ای اصٔم اقى
ٔطاٞذ ٜٔ
يشؾیتذٖٚتًذتٛپٌٛشافیتستشدس٘یٕٝدْٚلٛس
یض ٛد.دس
ٔٚسیشٔستمیٓپاییٗ دستٔط اٞذ  ٔ ٜ

ٔمكى60دسرٚٝدسضىُ(-4اِف)ٚدسدٚل ٛس
ت ٙذٔٚتٛس فآتطس تٍیدسفاغ ّٝایًٔ ادَ30
دسغذيشؼوا٘اَاصٔحٛسوا٘اَتٝس ٕتس احُ
داخّیٔطٟٛدتٛدٜٚاصآٖفاغّٝتاس احُداخّ ی
یض ٛدو ٔٝی ضاٖ
سس ٛبٌ زاسیٔط اٞذ ٜٔ
سسٛبٌزاسیلٛسٔتٛسفٔطٟٛدتشاست.دسٚالى
دسایٗدٚلٛسآتطستٍیت ٝس ٕتٚس فوا٘ اَ
ٌستششیافتٝاست.دِیُٚرٛدآتطستٍیدسفاغّٝ
روشضذٜٚرٛدرشیاٖٞایيشؾیل ٛیٚاف ضایص
لذسترشیاٖحا٘ٛیٝدسایٗٔحذٚدٜاستٕٞ.چ ٙیٗ
افضایصسسٛبٌزاسی دس٘ضدیىی س احُ داخّ ی دس
لٛسٔتٛسف٘ی ضت ٝدِی ُتٕای ُتیط تشحشو ت
سسٛتاتتٝسٕتپاییٗدست٘سثتت ٝل ٛست ٙذ
یتاض ذٕٞ.چ ٙیٗٚر ٛدآتطس تٍیدس٘ضدیى ی
ٔ 
ساحُخاسریدسلٛسٔالی ٓ،دالِ تت ش٘ضدی ه
ضذٖٔٛلًیت سشيتحذاوخشتٝساحُخاسریٚدس
٘تیزٝافضایصتٙصتشض یتس تشدسای ٗٔمك ىسا
داسد.ایٗپذیذٜدسلٛسٔالیٓتاحشوتت ٝس ٕت
پاییٗدستلٛس(دسٔمك ى75دسر ٚٝدسض ىُ
-4ب)ٔطٟٛدت شاس تٕٞ .چ ٙیٗ دسای ٗ ٔمك ى
ٔیضاٖآتطستٍیٚسسٛبٌزاسیدسدٚل ٛست ٙذٚ
یتاض ذؾ ٕٗای ٗ
ٔتٛسفٔطاتٔٝمكى60دسر ٔٝ
وٌٝستششچاِٝآتطستٍیدس٘ضدیىیٔحٛسوا٘ اَ
ت ٝسٕتساحُداخّی دسلٛستٙذتٝدِیُاستمشاس
ٔىاٖٙٞذسی سشيتحذاوخشدسٔحذٚدٜتیٗ ٔحٛس
یتاضذ .
وا٘اَ٘ٚضدیهساحُداخّیٔطٟٛدٔ 
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شکل (ً )4وًَِای از تغییرات عرضی بدٍى بعد تَپَگرافی بستر در ًیوِ دٍم سِ قَس تٌد ،هتَسط ٍ
هالین ٍ هسیر هستقین پاییي دست (الف) ( ،69ب) ( ٍ 75ج)  99درخِ ٍ ًیس (د)  1/7 )ٍ( ٍ 1 )ُ( ،9/3برابر
عرض کاًال در هسیر هستقین پاییي دست
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دس ٔمكى 90دسر( ٝضىُ - 4د)  ٚدس ا٘تٟای
سسٛبٌزاسی تا واٞص
لٛس  ٔیضاٖ آتطستٍی   ٚ
یتاضذ وٝدِیُ آٖتأحیش رشیاٖ
چطٍٕیشی ٕٞشا ٜٔ
دس ٔسیش ٔستمیٓ پاییٗ دست لٛس تش حشوت
یتاضذ .ایٗ س٘ٚذ دس ٔمكى تٝ
یىٛٙاخت سسٛتات ٔ 
فاغًّٔ ٝادَ  0/3يشؼ وا٘اَ اص ا٘تٟای لٛس
(ضىُ  -4د) ٘یض ٔطاٞذٔ ٜیضٛد  .يذْ تغییشات
ٔحسٛسدستٛپٌٛشافی تستشلٛساصٔطخػٝایٗ
ٔمكى تٛد ٜو ٝدِیُ آٖ واٞص چطٍٕیش لذست
رشیاٖ يشؾی دسٔسیش ٔستمیٓ پاییٗ دست٘سثت
تٔ ٝمذاس ایٗ پاسأتش دس ق َٛلٛس  ٚحشوت
ٔتماسٖتش سسٛتات ٘اضی اص یىٛٙاخت ضذٖ سشيت

رشیاٖ (ت ٝدِیُ اص تیٗ سفتٗ ضیة يشؾی سك 
یتاضذ .دس ٔمكىتٝفاغّٝیه تشاتشيشؼ
آب)ٔ 
وا٘اَ اص ا٘تٟای لٛس (ضىُ )ٜ -4آتطستٍی دس
فاغًّٔٝادَ30دسغذيشؼوا٘اَاصساحُسٕت
یضٛد و ٝتا واٞص ضًاو ا٘حٙای
چپ ٔطاٞذ ٔ ٜ
لٛسيٕكآتطستٍیٌٚستششآٖتٝسٕتٔحٛس
یتاضذ وٝدِیُ آٖافضایص ٔیضاٖ
وا٘أَطٟٛدتشٔ 
سشيترشیاٖدس٘ضدیىیساحُخاسریٚدساتتذای
ٔسیشٔستمیٓپاییٗدستتٝدِیُواٞصسك آب
یتاضذ.ایٗپذیذٜدس
ٚواٞصضیةيشؾیرشیأٖ 
ٔٛسدلٛستٙذتاافضایص سشيتتیطتشی تشخٛسداس
تٛدٜٚدس٘تیز ٝتأحیش آٖتشتٛپٌٛشافی تستشتیطتش
است .ؾٕٗ ایٗ ؤ ٝحُ آتطستٍی دس اتتذای
آصٔایصدسخشٚریلٛستٛدٜٚدسقیصٔاٖتًادَ
تاحشوتتٝسٕتپاییٗدست،تٝفاغّٝحذٚدیه
یسسذ.ایٗ س٘ٚذ
تشاتشيشؼوا٘اَاصا٘تٟای لٛسٔ 
دس ٔمكًی ت ٝفاغّ 1/7 ٝتشاتش يشؼ وا٘اَ اص
ا٘تٟایلٛسٚتشایدٚلٛستٙذٔٚتٛسفٔطاٞذٜ
یٌشدد.دسغٛستیدسلٛسٔالیٓتٝدِیُافضایص
ٔ
وٕتش سشيت رشیاٖ دس خشٚری لٛس ٔ ٚستّٟه
ضذٖ ٔیضاٖ افضایص سشيت دس ایٗ فاغّ،ٝ
یتاضذٕٞ .چٙیٗ دس ٘ضدیىی
آتطستٍی ٔطٟٛد ٕ٘ 
ساحُسٕتساست ٚدسٔماقىروشضذٜدسٔسیش


010

ضىُٞای -4د )ٚ -4 ٚ ٜ -4 ،تغییشات
ٔستمیٓ ( 
سسٛبٌزاسیاصٔیضاٖوٕتشی٘سثتتٝ
آتطستٍی ٚ
یتاضذ و ٝدِیُ آٖ
ساحُ سٕت چپ تشخٛسداس ٔ 
واٞص سشيت رشیاٖ دس خشٚری لٛس ت ٝدِیُ
افضایص سك آب ت ٝخاقش اص تیٗ سفتٗ ضیة
ٕ٘ٞٝ٘ٛایی اص
يشؾی رشیاٖ است .دس ضىُ (  )5
تغییشاتقِٛیتذٖٚتًذتٛپٌٛشافیتستشدس٘ضدیىی
ساحُخاسری دسقَٛلٛسٔٚسیش ٔستمیٓ پاییٗ
دست٘طاٖدادٜضذٜاست.دسایٗضىُٛٔθلًیت
ٔماقىٔختّفتشداضتتشاصتستشدسقَٛوا٘اَٚ
فاغّٝای
یوٙذ.دس 
Ldقَٔٛسیش ٔستمیٓساتیاٖ ٔ 
ًٔادَ  5دسغذ يشؼ وا٘اَ اص ساحُ خاسری
(ضىُ-5اِف)ضشٚوآتطستٍیدسلٛسٔالیٓٚاص
یٌشددوٝ
٘یٕٝدْٚلٛستاا٘تٟایلٛسٔطاٞذ ٜٔ
دِیُ آٖ تغییش ٔٛلًیت سشيت حذاوخش ت ٝسٕت
ساحُ خاسری دس ٘یٕ ٝد ْٚلٛس ٔالیٓ ٔیتاضذ.
ؾٕٗایٗ وٝدسٔٛلًیت ٚدسٔسیش ٔستمیٓ پاییٗ
دست (ضىُ -5ب) دس فاغّ ٝحذٚد  0/5تا 1/7
تشاتشيشؼوا٘اَٚدسدٚلٛستٙذٔٚتٛسفتٙاتٝ
یتاضذ.دسٔمكىتٝفاغّٝ
دالیُ روشضذٜٔطٟٛدٔ 
 10دسغذيشؼوا٘اَاصساحُخاسری ٚدسقَٛ
وا٘اَ(ضىُ -5د)س٘ٚذتغییشات ٔا٘ٙذٔمكىلثّی
تٛدٜٚدسایٗ فاغّٝدسٔسیش ٔستمیٓ پاییٗ دست
٘یض (ضىُ -5د)ٌستششيشؾی ٚقِٛی (تافاغّٝ
حذٚد  2تشاتش يشؼ وا٘اَ ت ٝسٕت پاییٗ دست)
یٌشدد.ایٗس٘ٚذدسٔمكىقِٛیتٝفاغّٝ
ٔطاٞذ ٜٔ
 20دسغذيشؼوا٘اَاصساحُخاسری دسقَٛ
لٛس(ضىُ٘)ٜ -5یض ٚرٛدداسدؾٕٗایٗ وٝایٗ
ٔمكى قِٛی تیطتشیٗ ٔیضاٖ ٌستشش چاِٝ
آتطستٍی دس يشؼ وا٘اَ  ٚدس ٔٛسد لٛس ٔالیٓ
یتاضذ .دس ٔسیش ٔستمیٓ پاییٗ دست ٘یض (ضىُ
ٔ
ٌ)ٚ-5ستششچاِٝآتطستٍی دسيشؼوا٘اَٚدس
یتاضذ .
لٛستٙذٔطٟٛدٔ 
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شکل (ً )5وًَِای از تغییرات طَلی بدٍى بعد تَپَگرافی بستر در ًسدیکی ساحل خارخی سِ قَس تٌد،
هتَسط ٍ هالین ٍ هسیر هستقین پاییي دست (الف)( ،ج) ٍ (ر) در طَل قَس (ب)( ،د) ٍ (ز) در هسیر
هستقین پاییي دست ٍ برای فاصلِ از ساحل خارخی (الف) ٍ (ب) ( ،5ج) ٍ (د)  29 )ٍ( ٍ )ُ( ٍ 19درصد
عرض کاًال
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شکل (ً )6وًَِای از تغییرات طَلی بدٍى بعد تَپَگرافی بستر در ًسدیکی هحَر کاًال قَس تٌد،
هتَسط ٍ هالین ٍ هسیر هستقین پاییي دست (الف) ٍ (ج) در طَل قَس (ب) ٍ (د) در هسیر هستقین پاییي
دست ٍ برای فاصلِ از ساحل خارخی (الف) ٍ (ب) ( ٍ 39ج) ٍ (د) 75درصد عرض کاًال


دسٔمكىقِٛیٌزس٘ذٜاصٔحٛسوا٘اَٚدسقَٛ
لٛس(ضىُ-6اِف)تٝدِیُتأحیشٌزاسیوٕتشخف
سشيتحذاوخشٔم ادیشآتطس تٍیٚسس ٛبٌ زاسی
یتاضذ.دسای ٗٔمك ىق ِٛیٚدسٔس یش
ٔطٟٛدٕ٘ 
ٔستمیٓپاییٗ دست(ض ىُ -6ب)ٌس تششچاِ ٝ
آتطستٍیلٛستٙذٔٚتٛسفتأمادیشوٕتش٘س ثت
یضٛدوٝدِیُآٖو اٞص
تٔٝمادیشلثُٔطاٞذ ٜٔ
اختال ٘،ضدیى یس شيتدسای ٗٔمك ىدسٔس یش
ٔستمیٓپاییٗدستتاسشيتدسایٗٔمكىقِٛیٚ
یتاضذ .
دسٔحذٚدٜا٘تٟایلٛسٔ 
دسقَٞٛایتیطتشاص2/5تشات شي شؼوا٘ اَ٘ی ض
یٌ شدد.دس
آتطستٍیدسلٛسٔتٛس فٔط اٞذ  ٜٔ








ٔمكىقِٛیتٝفاغ ّ75ٝدسغ ذي شؼوا٘ اَاص
ساحُخاسریتأحیش ضىٌُیشیرشیاٖٞایحا٘ٛیٚ ٝ
ٔٛلًیت سشيتحذاوخشدسدٚلٛست ٙذٔٚتٛس ف
یتاض ذ و ٔٝی ضاٖتیط تش
(ضىُ -6د)ٔط ٟٛد ٔ  
آتطستٍی دسلٛستٙذدالِتتش٘ضدیى یٔٛلًی ت
سشيتحذاوخشدس٘یٕٝدْٚلٛستٝس احُداخّ ی
داسد.دسای ٗٔمك ىآتطس تٍیدسل ٛست ٙذٚدس
یض ٛد.ؾ ٕٗ
ٔحذٚد15ٜتا85دسرٔٝط اٞذ  ٜٔ
ایٙى ٝدسایٗ ٔمكىقِٛیٚدسٔسیشٔستمیٓپ اییٗ
دست(ضىُ -6د)تٝدِیُتؿًیفرشیاٖحا٘ٛی ٚ ٝ
یىٛٙاخ تض ذٖس شيتق ِٛیرشی اٖتغیی شات
تٛپٌٛشافیتستشٔحسٛس٘یست .
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شکل (ً )7وًَِای از تغییرات طَلی بدٍى بعد تَپَگرافی بستر در ًسدیکی ساحل داخلی سِ قَس تٌد،
هتَسط ٍ هالین ٍ هسیر هستقین پاییي دست (الف)( ،ج) ٍ (ر) در طَل قَس (ب)( ،د) ٍ (ز) در هسیر
هستقین پاییي دست ٍ برای فاصلِ از ساحل داخلی (الف) ٍ (ب) ( ،29ج) ٍ (د)  5 )ٍ( ٍ )ُ( ٍ 19درصد
عرض کاًال

دسضىُ(ٕٞٝ٘ٛ٘)7ایی اصتغییشاتقِٛی ت ذٖٚ
تًذتٛپٌٛشافیتس تشدس٘ضدیى یس احُداخّ یدس
قَٛلٛسٔٚسیشٔستمیٓپاییٗ دست٘ط اٖدادٜ
ضذٜاس ت.دسفاغ ّ 20 ٝدسغ ذي شؼوا٘ اَاص
س احُداخّ ی(ض ىُ-7اِ ف)ٌ،س تششچاِ ٝ
آتطستٍی دسلٛستٙذٔطٟٛداست.سس ٛتاتر ذا
ضذٜدسایٗٔح ذٚدٜتح تت أحیشرشی اٖحا٘ٛی ٚٝ
تشویة آٖتارشیاٖقِٛیلشاسٌشفتٚٝت ٝغ ٛست
ٔٛسبتٝسٕتساحُداخّیحشوتوشدٜٚدس٘یٕ ٝ
یض٘ٛذ
دْٚلٛسدس٘ضدیىی ساحُداخّی ا٘ثاضت ٔٝ
(ض ىُ ٞای-7دٕٞ.)ٜ-7ٚچ ٙیٗت أخشف اص
ٔطاٞذٜضذٜدسٔى اٖا٘ثاض تٝض ذٖسس ٛتاتدس
لٛسٔتٛسف(ضىُ٘)ٜ-7سثتتٝل ٛست ٙذت ٝ
دِیُواٞصدسصاٚیٝحشوتسسٛتات٘سثتتٝاف ك
یتاضذ.دسلٛستٙذرشی اٖاصٔس یش
دسایٗلٛسٔ 

ٔستمیٓتاالدس تت ٔٝح ذٚد40ٜت ا45دسر ٝاص
یو ٙذ ٚت ٝدِی ُا٘ح ٙای
ساحُخاسری تشخٛسدٔ 
یوٙذ.
یتشتِٛیذٔ 
ضذیذ لٛسرشیاٖٞایيشؾیل ٛ
ایٗرشیاٖٞایيشؾی دستشخ ٛسدت ا رشی اٖ ٞای
قِٛیتايجا٘حشا تیطتشآٖ ٞات ٝس ٕتس احُ
داخّی ٚافضایصصاٚی ٝحشوتسسٛتاتتااف كٚت ٝ
سٕتپاییٗدستضذٜٚدس٘تیزٝتشسیةسس ٛتات
دسفاغّ٘ٝضدیهت شی٘س ثتت ٝاتت ذایل ٛسدس
ٔمایسٝتال ٛسٔتٛس ف(ت ارشی اٖ ٞایيشؾ ی
فت ش٘اض یاصض ًاوا٘ح ٙایتیط تش)ا٘ز اْ
ؾ ًی 
یٌیشدٕٞ.چٙیٗ فاغّٝتیطتشتشس یة سس ٛتاتاص
ٔ
ساحُداخّیدسلٛسٔتٛسف٘سثتتٝل ٛست ٙذ
تٝدِیُتغییشٔٛلًی ت س شيتح ذاوخشت ٝس ٕت
یتاض ذ.دس
ٔحٛسوا٘اَدس٘یٕ ٝدْٚلٛسٔتٛسفٔ 
لٛسٔالیٓ٘یضسس ٛبٌ زاسی دس٘ضدیى یس احُ
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داخّیتأمادیشوٕتشاصدٚلٛستٙذٔٚتٛسفٚت ٝ
یض ٛد.
دِیُ واٞصلذسترشیاٖحا٘ٛیٔ ٝطاٞذ  ٜٔ
دسٔماقى٘ضدیهساحُداخّیٚدسٔس یشٔس تمیٓ
پاییٗ دست(ض ىُ ٞای -7ب-7،د ٘)ٚ-7ٚی ض
تغییشاتتٛپٌٛشافیتستشتٙاتٝدالیُروشضذٜلثّی
یتاضذ .
ٔطٟٛدٕ٘ 
دسضىُ()8تٛپٌٛشافیتستشدسسٝل ٛست ٙذ،
ٔتٛسفٔٚالیٓ٘طاٖدادٜضذٜاستٕٞ.اٖقٛسوٝ
یضٛدسس ٛبٌ زاسیدس٘ضدیى یس احُ
ٔطاٞذ ٜٔ
یٌ شددو ٝای ٗ
داخّیدسٞشسٝل ٛسایز ادٔ  
سسٛتاتدسلٛسٔالیٓ (ض ىُ  -8اِ ف)٘اض ی اص
آتطستٍی دسٚسفوا٘اَٚحشوتٔ ٛسبسس ٛتات
یتاضذ.دسلٛستٙذ٘ی ضت ٝ
تٝسٕتلٛسداخّیٔ 
دِیُآتطستٍیایزادضذٜدس٘ضدیىیٔح ٛسوا٘ اَ
ٔتٕایُتٝل ٛسداخّ ی٘ٚاض یاصٚر ٛدس شيت
حذاوخشدسایٗ٘احی،ٝسسٛبٌزاسی دسلٛسداخّ ی
اصٔمذاسي ذدیتیط تشی٘س ثتت ٝل ٛسٔالی ٓ
تشخ ٛسداساس ت.دسٚال ىدسل ٛست ٙذٔى ا٘یضْ
آتطستٍیتیطتش تحتتأحیش غّثٌٝشادیاٖ فط است ش
یافتذچشاو ٝاص ٕٞاٖ
٘یشٚیٌشیضاصٔشوضاتفاقٔ 
ٚسٚدیخٓسشيتٚتٝتثىآٖتٙصتشضیح ذاوخش

دسرذاسٜداخّیٚالىضذٜٚآتطستٍی٘یضدسٕٞیٗ
یافتذ .
٘احیٝاتفاقٔ 
ٔمذاسآتطستٍیحذاوخشدسلٛست ٙذٔٚتٛس ف
تٝتشتیة 13ٚ 15دسغذيٕ ك رشی اٖدساتت ذای
لٛسٚدسٔٛلًیتٞای55ٚ30دسرٚٝدسفاغ ّٝ
یافت ذدس
تیٗٔحٛسوا٘اَٚساحُداخّیاتف اقٔ  
حاِیىٝتیطتشیٗٔمذاسسسٛبٌزاسیتااخ تال ف اص
حذٚد15تا20دسرٝدستاالدستٔح ُآتطس تٍی
ح ذاوخش(دسٔٛلًی ت70ٚ50دسر )ٝدس٘ضدیى ی
ساحُداخّ یٚت ٔٝی ضاٖ34ٚ39دسغ ذيٕ ك
یپی٘ٛذد.دسل ٛس
رشیاٖدساتتذایلٛستٚٝلٛؤ 
ٔالیٓتیطتشیٗٔمذاسآتطستٍیٚسسٛبٌ زاسیت ٝ
تشتیة تٔٝی ضاٖ 7ٚ 8/5دسغ ذيٕ ك رشی اٖ دس
اتتذای لٛست ٝتشتی ةدسٔٛلًی ت85دسر (ٝدس
٘ضدیىی س احُ خ اسری) 55ٚدسر (ٝدس ٘ضدیى ی
یضٛد.اص٘ى اتراِ ةدیٍ ش
لٛسداخّی)حادثٔ 
ٚرٛدآتطستٍی دسٔسیشٔستمیٓپاییٗ دستلٛس
یتاضذو ٝدسل ٛست ٙذ
خاسریدسٞشسٝلٛسٔ 
ٔحسٛستشاست .

(ضىُ-8د)


آبشستگي
رسوبگذاري

(الف)
آبشستگي
رسوبگذاري
آبشستگي در مسيز مستقيم پايين
دست

(ب)
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آبشستگي
رسوبگذاري

آبشستگي در مسيز مستقيم پايين
دست

(ج)
شکل ( )8تغییرات بدٍى بعد تَپَگرافی بستر در سِ قَس (الف) هالین( ،ب) هتَسط ٍ (ج) تٌد

دِیُآٖایٗاستوٝت اخ شٚدرشی اٖاصل ٛسٚ
ٚسٚدتٔٝسیشٔس تمیٓپ اییٗدس ت،س ك آبدس
لٛسخاسری و اٞصٔ ییات ذ ٚت  ٕٞٝیٗدِی ُ
ٌشادیاٖقِٛیفطاسدسخشٚریوا٘اَلٛس یٔٙف ی
یضٛدایٗأشتايجافضایصتٙصتشض ی،حشو ت
ٔ
یٌشددو ٝدس
سسٛتاتٚدس٘تیزٝایزادآتطستٍیٔ 
یضٛد .
ضىُٞای(-8ب)-8(ٚد)ٔطاٞذ ٜٔ

ضىُ(ٔ)9مذاسآتطستٍیحذاوخشتی تً ذض ذٜت ا
يٕكرشیاٖدستاالدستٚفاغّٔٝح ُآتطس تٍی
یدٞذ.دسایٗضىُ
حذاوخشاصضشٚولٛسسا٘طأٖ 
dsmتیاٍ٘ش ا٘ذاصٜآتطستٍیحذاوخش  Sθٚفاغ ّٝ
ٔحُآتطستٍیحذاوخش اصضشٚولٛسبسحس ة
یدٞذٕٞ.اٖقٛسو ٝدسض ىُ(-9
دسرٝسا٘طأٖ 
یضٛد تاافضایص ضًاوا٘حٙای لٛس
اِف)ٔطاٞذ ٜٔ

ٚتثذیُ لٛستٙذتٔٝالیٓ تٝدِیُتغییش دساٍِٛی
رشیاٖحا٘ٛیٌ،ٝستششرشیاٖحا٘ٛیٚٝتغییشٔٛلًیت
خفسشيتحذاوخش٘ضدیه تستشت ٝس ٕتس احُ
یضٛد .
خاسریاصٔیضاٖآتطستٍیحذاوخشواست ٔٝ
ٔحذٚدٜتغیی شاتآتطس تٍیح ذاوخشدسآصٔایط ات
ا٘زاْضذٜتیٗ 0/09تا 0/15تشاتشيٕكرشی اٖ دس
یتاضذٕٞ.چٙیٗتاافضایصضًاوا٘حٙای
تاالدستٔ 
لٛس ٕٞ،اٖق ٛسو ٝدسض ىُ(-9ب)ٔط اٞذٜ
یضٛد ٔحُآتطستٍیحذاوخش ت ٝس ٕت ا٘ت ٟای
ٔ
لٛسسٛقٔییاتذ و  ٝدِی ُ آٖاف ضایص س شيت
رشیاٖٚدس٘تیزٝآٖتٙصتشضیالیٞٝای٘ضدی ه
تستشدسلٛسٔالیٓٚاصٔمك ى70دسر ٝت ٝتً ذ
یتاضذ.
ٔ
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ضىُ(ٔ)10مذاساستفاوسسٛتاتحذاوخشتیتً ذ
ضذٜتايٕ كرشی اٖدستاالدس تٚفاغ ّٔٝح ُ
سسٛتاتح ذاوخشاصض شٚول ٛست شحس ةدسر ٝ
ید ٞذ.دسای ٗض ىُhتی اٍ٘شاستف او
سا٘ط أٖ 
سس ٛتاتح ذاوخشShθٚفاغ ّٔٝح ُسس ٛتات
یتاض ذ ٕٞ.اٖق ٛسو ٝدس
حذاوخشاصضشٚولٛسٔ 
یضٛدتااف ضایصض ًاو
ضىُ(-10اِف)ٔطاٞذ ٜٔ
ا٘حٙایلٛساستفاوسسٛتاتحذاوخشواٞصٔییات ذ
وٝدِیُ آٖٔمذاسوٓآتطستٍیٚسس ٛتاتٔٙتم ُ
یتاض ذٔ.ح ذٚدٜ
ضذٜاصٔحذٚدٜفشسایصیافت  ٔٝ
تغییشاتاستفاوسسٛتاتتیٗ0/09تا0/41تشاتشيٕ ك
یتاضذ.ضىُ( -10ب)٘یضتیاٍ٘ش
رشیاٖ تاالدستٔ 
افضایصفاغّٝسسٛتاتح ذاوخشاصاتت ذایل ٛسدس
یتاضذ .
ٔماتُافضایصضًاوا٘حٙایوا٘أَ 

ًتیدِ گیری

دسای ٗٔماِ ٝت ٝتشسس یت أحیشپ اسأتشض ًاو
ا٘حٙای لٛستشتغییشاتتٛپٌٛشافیتس تشل ٛسٚ
ٔسیشٔستمیٓپاییٗ دستپشداختٝض ذٜاس تو ٝ
ا٘ٓٞتایذتٝضشحصیشاست :
دسٔمكى20دسرٝاص٘ضدیىیٔحٛسوا٘ اَت ا٘ضدیى یس احُداخّ یدسل ٛست ٙذآتطس تٍی
یٌ شدددسح اِیو ٝدسدٚل ٛسدیٍ ش
ٔطاٞذ ٜٔ
یتاضذ .
تغییشاتتٛپٌٛشافیتستشٔطٟٛدٕ٘ 
دسٔمكى40دسر ٝض شٚوسس ٛبٌ زاسیدسیتاضذ.دسحاِیوٝدسل ٛس
٘ضدیىیلٛسداخّیٔ 
یتاضذ.دسلٛست ٙذ()R=2Bدس
تٙذٔطٟٛدتشٔ 
فاغّٝتیٗ65تا80دسغذيشؼٔمكىٚاصل ٛس
خاسریآتطستٍیٚپ ساصآٖٚت ال ٛسداخّ ی
سسٛبٌزاسیٚالىضذٜاست .

دسٔمكى 50دسر،ٝتیطتشیٗ استف اوسس ٛتاتدسلٛست ٙذ،ت ٔٝی ضاٖ40دسغ ذيٕ كرشی اٖ
یضٛد .
ٔطاٞذ ٜٔ

دسٔمك ى60دسر ٚٝدسدٚل ٛست ٙذٚٔتٛسفآتطس تٍیدسفاغ ّٝایًٔ ادَ30دسغ ذ
يشؼوا٘اَاصٔحٛسوا٘اَتٝسٕتس احُداخّ ی
ٔط ٟٛدت ٛدٜٚاصآٖفاغ ّٝت اس احُداخّ ی
یض ٛدو ٔٝی ضاٖ
سس ٛبٌ زاسیٔط اٞذ ٜٔ
سسٛبٌزاسیدسٔٛسدلٛسٔتٛسفٔطٟٛدتشاست .

ٚرٛدآتطستٍیدس٘ضدیىیساحُخ اسریدسفاغّٝتیٗٔمكى60تا90دسر ٝدسل ٛسٔالی ٓ،
دالِ تت ش٘ضدی هض ذٖٔى اٖٙٞذس یس شيت
حذاوخشتٝساحُخاسریٚدس٘تیزٝاف ضایصت ٙص
تشضیتستشدسایٗٔمكىساداسد .
 دسٔماقىتٝفاغّٝیه تشاتشيشؼوا٘ اَاصا٘تٟایلٛسآتطستٍیدسفاغّ ًٔٝادَ30دسغ ذ
یض ٛدو ٝ
يشؼوا٘اَاصساحُخاسریٔطاٞذ ٜٔ
تاواٞصضًاوا٘ح ٙای ل ٛسيٕ كآتطس تٍی ٚ
ٌس تششآٖت ٝس ٕتٔح ٛسوا٘ أَط ٟٛدتش
یتاضذ .
ٔ
دسفاغّٝای ًٔادَ 5دسغذي شؼوا٘ اَاصساحُخاسریضشٚوآتطستٍیدسلٛسٔالیٓٚاص
یٌ شدد.
٘یٕٝدْٚلٛستاا٘تٟایلٛسٔط اٞذ  ٜٔ
ؾٕٗایٗو ٝدسای ٗٔمك ىٚدسٔس یشٔس تمیٓ
پاییٗدستدسفاغّٝحذٚد0/5تا1/7تشاتشيشؼ
وا٘اَٚدسدٚلٛستٙذٔٚتٛسفآتطستٍیٔطٟٛد
یتاضذ.دسٔمكىتٝفاغّ10ٝدسغذيشؼوا٘ اَ
ٔ
اصساحُخاسریتافاغّٝحذٚد2تشاتشيشؼوا٘اَ
تٝسٕتپاییٗدستآتطستٍیٌستششیافتٝاست .
ٔم ذاسآتطس تٍیح ذاوخشدسل ٛست ٙذٚٔتٛسفتٝتشتیة 13ٚ 15دسغ ذيٕ كرشی اٖاص
اتتذایلٛسٚدسٔٛلًیتٞای55ٚ30دسر ٚٝدس
یافتذ
فاغّٝتیٗٔحٛسوا٘اَٚساحُداخّیاتفاقٔ 
دسحاِیىٝتیطتشیٗ ٔمذاسسسٛبٌزاسی ت ااخ تال 
ف اصح ذٚد15ت ا20دسر ٝدستاالدس تٔح ُ
آتطستٍی حذاوخش(دسٔٛلًی ت 70ٚ 50دسر )ٝدس
٘ضدیىیساحُداخّیٚت ٔٝی ضاٖ34ٚ39دسغ ذ
یپی٘ٛذد .
يٕكرشیاٖدساتتذایلٛستٚٝلٛؤ 
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ٝ ٔح ُآتطس تٍیح ذاوخشت،سٛ ایلٙضًاوا٘ح
 ییاتذ
 ٔقٛسسٛایلٟسٕتا٘ت
تاتٛ ساستفاوسسٛای لٙتاافضایص ضًاوا٘حتغیی شاتاستف اوٜدٚصٔ ییات ذٔح ذٞحذاوخشو ا
ٖتشاتشيٕ كرشی ا0/41ت ا0/09ٗتاتت یٛ سس
تاتٛ سسّٝیٗافضایص فاغٕٙچٞ.یتاضذ
 ٔتاالدست
سدسٔمات ُ اف ضایص ض ًاوٛ حذاوخش اصاتت ذای ل
 .دٛیض
 ٜٔذٞایوا٘أَطاٙا٘ح

ٚسٔالیٓتیط تشیٗٔم ذاسآتطس تٍیٛدسلدسغ ذ7ٚ8/5ٖٔی ضاٝ تشتی ةتٝبٌزاسیتٛسس
لًی تٛٔتشتی ةدسٝ ستٛيٕكرشیاٖاصاتتذایل
(دسٝدسر55ٚ)(دس٘ضدیىیساحُخاسریٝدسر85
 .دٛیض
 ٔسداخّی)حادثٛ٘ضدیىیل
سٛ تثذیُلٚسٛایلٙتاافضایصضًاوا٘حٝٔالی ٓاصٔی ضاٖآتطس تٍیح ذاوخشواس تٝذتٙت
 تغیی شاتآتطس تٍیح ذاوخش دسٜدٚٔح ذ.دٛ یض
ٔ
 تشاتشيٕ ك0/15 تا0/09ٗتیٜآصٔایطات ا٘زاْضذ
 یٗت ااف ضایصٕٙچٞ.یتاضذ
 ٔرشیاٖ دستاالدست
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