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 مورفولوژي مصب رودخانه سفيدرود تغييراتو الگوي جريانبررسي

 ازدورهاي سنجشو داده MIKE21با استفاده از مدل

3، مهدي مظاهري2، جمال محمدولي ساماني1مرتضي كريمي

 Morteza.karimi.91@gmail.comهاي آبي دانشگاه تربيت مدرس كارشناسي ارشد سازهدانشجوي-1
 Samani_j@modares.ac.irهاي آبي دانشگاه تربيت مدرساستاد گروه مهندسي سازه-2

 M.mazaheri@modares.ac.irهاي آبي دانشگاه تربيت مدرس استاديار گروه مهندسي سازه-3

 خالصه
و مصبعمق، همچون تاالبكميمناطق ساحليكژئومورفتغييرات مبهو سواحل،هاها آب يان رسوبشدت به توازن يادر يياهاي داخل ورودي از

واز موجيناشيشبا سرمنشأ فرسايو رسوب خروج  MIKE21مدل با استفاده از در اين تحقيق. جزرومدي وابسته است هايجريان هاي بادي

يرگذاري تأثبه چگونگي LandSatيا ماهوارهبا بررسي تصاويرومورد بررسي قرار گرفته رودخانه سفيدرود در مصبو رسوب الگوي جريان

و انتقال رسوب  آب ترازتغييراتو الگوي جريان، توزيع خط درياي خزر سطح و عواملي چون.پرداخته شده استساحلي بر روند تكامل دلتا

و باد از جمله  و تراز سطح دريا، الگوي امواج و بار رسوب رودخانه مي. در اين تغييرات هستند مؤثرين عواملتر مهمدبي اي تواند زمينهاين مطالعه

از نوسانات جهت جلوگيري از خسارات ناشيالزم تمهيدات در تظر گرفتن در اين منطقه، جهت توسعه پايدار مناسب براي مديريت صحيح 

و رسوب رودخانه سفيدرود را در منطقه دلتاي سفيدرود فراهم آورد. و همچنين آگاهي كافي از وضعيت هيدروديناميكي  بلندمدت درياي خزر

 مورفولوژي.هيدروديناميك،،MIKE21سفيدرود، دلتا، كلمات كليدي: مصب،

 مقدمه.1

رس به و يا درياچه سد تشكيل وبات رودخانهطوركلي دلتا عبارت است از زمين پست متشكل از (مصب) اي كه در محل دهانه ورودي رودخانه به دريا

ومورفولوژشود.مي مدو عامل يعني ميزان رسوبات وارده به حوضه توسط رودخانهريتأثي دلتاهاي عهد حاضر تحت شناسنهيچي در زانيو انرژي موجود

در زمان طورهمبه.اين دو عامل شوديمن تعيي،گردديمرسوبات درون حوضه قالانتوگذاري ،كه باعث حركت مجدد حوضه رسوب و همراه با يكديگر

مي گذاري رسوبحوضه كه.بزرگي دلتا بستگي به بزرگي امواج وجريانكنندعمل به تواننديمها دارد و ميزان رسوبات وارده مواد را متفرق سازند

و جابجاي تاهاآني حوضه بايد بيشتر از ميزان حركت در اثر فرايندهاي دلتاهادلتا تشكيل گردد. بنابراينكهنياتوسط فرايندهاي درون حوضه باشد

و مخرب يا جابجايي رسوبات درون حوضه تشكيل   بر آن همچون مؤثرو عوامل هيدروديناميك جريان در مصب رودخانهبررسي.گردنديمسازنده

هرگونه تغييرات در آيد، زيرامي به شمارو ديگر عوامل، يك موضوع تحقيقي مهم سيالب رودخانه،نوسانات تراز دريا هاي دريايي،طوفان

و در نهايت تغيير موفولژي دلتاي رودخانه خواهد شد.  هيدروديناميك جريان باعث تغيير روند انتقال رسوب

و در سمت در غربيدلتاي رودخانه سفيدرود در استان گيالن كيلومتري شمال شرق شهرستان رشت واقع شده است. موقعيت51بندر كياشهر

و93/49جغرافيايي آن  و مهم رودخانه سفيدرود بزرگ.1، شكل درجه عرض شمالي است45/37درجه طول شرقي ترين رودخانه در پهنه جنوبي ترين

و حدودنيتر پربارانباشد. اين رودخانه با داشتن حوضه آبريز وسيع در درياي خزر مي و منطقه شهري گذشته درصد30منطقه ايران، از چندين شهر

و زنجان 780كند. طول اين رودخانه آب ورودي درياي خزر از مناطق جنوبي را تأمين مي كيلومتر بوده كه از ارتفاعات كردستان، همدان، البرز

و در مصب آن دلتاي وسيعي تشكيل شده است. سرچشمه مي آن 65000وسعت حوضه آبريز آن بالغ بر گيرد و ميانگين آبدهي ساالنه كيلومترمربع

 ميليون مترمكعب گزارش شده است. 5200
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 موقعيت جغرافيايي منطقه طرح-1شكل

و همكاران به (Sravanthi, Ramakrishnan et al. 2015)اسراونتي منظور بررسي انتقال رسوب در طول سواحل در تحقيق خود

و انتقال رسوب معلق در بازه زماني جهت مدل MIKE 21ي مركزي، از مدل1كراال . در ارتباط اند نمودهاستفاده 2011ژانويه24الي18سازي جريان

و مدي يانجربا  رسيهشبهاي جزر و سازي شده، الگوهاي پراكندگي وب نشان داده است كه اين الگوها تحت تأثير حركت جنوبي جريان ساحلي هستند

و بزرگي اين  و جريانات ساحلييمها تغيير يانجرنسبت به جهت ي فيزيكي مهم در كنترل الگوي پراكندگي هستند. فاكتورهاكنند. طبق مشاهدات، باد

و ورودي رودخانه كنترل دهد كه ديناميك رسوبات در درجه اول توسيمنتايج نشان و مدي و نيروي باد نيز در پراكندگييمط جريانات جزر شود

و همكاران [1]است مؤثررسوبات  منظور مطالعه رفتار انتقال رسوب در امتداد سواحلبه (Hendriyono, Wibowo et al. 2014).هندريونو

Batang با استها سازهدر اندونزي با توجه به احداث ، و خط ساحلي ناشي از اين MIKE 21فاده از مدلي درياي تغييرات مورفولوژي

رخ 300سازي نشان داده است كه رانش رسوب به موازات خط ساحلي تا فاصله . نتايج مدلاند نمودهرا بررسي وسازها ساخت ازيممتري از ساحل دهد.

درا گونهبهروند كلي رسوبات در منطقه 2013تا 2010سال  درها ماهي است كه و به دنبال آن ي اوليه سال انتقال خالص رسوب از غرب به سمت شرق

(شرق به غرب) صورتتر كوتاهيك دوره گيرد كه انتقال رسوب در مرحله اول بيشتر از مرحله دوميمبه مدت چند ماه انتقال رسوب در جهت مخالف

و اين عدم تعادل در ظرفيت انتقال رسوب باعث ايجاد تغ و مورفولوژي اطراف بوده .  [2]گردديمي دريايي احداث شدهها سازهييرات در خط ساحلي

Li(يانليوييكويل Cui and Yan Li 2010يها سنجندهري) با استفاده از تصاوMSS , TM , ETMو همچن دبيدبيها دادهني+ و يروزانه

ا دريدرومتريه ستگاهيرسوب روزانه چيدلتايخط ساحل راتييتغيمشخص به بررسيبازه زمانكيباالدست، انيرودخانه زرد در نيپرداختند. در

هر راتييتغانيميخطونيرگرسزيرودخانه، با آناليدلتايپس از استخراج خط ساحلهشپژو و دبيدبياز پارامترهاكيمساحت دلتا رسوبيو

تغو بار رسوب سااليدبرينشان دادن تأثيبرايرودخانه، روابط و همكاران. [3]آن ارائه كردنديدلتايخط ساحل راتيينه رودخانه بر پتروپوالس

(Petropoulos, Kalivas et al. 2014) و و مكاني فرسايش دو گذاري رسوبطي تحقيقي به بررسي تغييرات زماني اي يترانهرودخانهمددلتاي

به Landsatدر اين مطالعه چهار تصوير از ماهواره ساله پرداختند.25آكسيوسو آليكموناسدر يك دوره و به دو روش صورت مستقيم در طول دوره

و گيريجا. [4]تفسير شده است خط (Thiruvenkatasamy and Girija 2014)سيروونكاتاسامي در سواحل نزديك كوچي در هند، تحوالت

(اسكله بندر) در دهانه رودخانهساحلي را در اثر ساخت جتي جزئيات تحوالت خط ساحلي اين با بررسي پريارمورد مطالعه قرار دادند. اين تحقيق ها

و مدلكه برگرفته از داده 2012تا 1975منطقه را از سال  ها نوار شني در نشان داده است كه پس از احداث جتي، MIKE 21سازي توسط هاي ميداني

و قابليت ناوبري بهبود  و خط ساحلي تغيير كرده يافته است. همچنين در قسمتي ديگر از ساحل رسوبدهانه رودخانه پراكنده شده گذاري اتفاق افتاده

. [5]است. نتايج حاصل شباهت نزديكي با نمونه اصلي در واقعيت داشته است

و همكاران در سال را 1391سپهوند و رژيم نظر ازنقطهطي تحقيقي سواحل كوه مبارك ف گذاري رسوبوضعيت جريان رسايش موردو

آب MIKE 21افزار سازي جريان از نرم ارزيابي قرار دادند. جهت مدل . همچنين تصاوير اند گرفتهنگاري در اين منطقه بهرهو استفاده از اطالعات

و  طيا ماهوارههوايي ي گذشته جهت ارزيابي خطوط ساحلي مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به شواهد كلي،ها سالي سواحل كوه مبارك در

و و همچنينا ماهوارهتصاوير هوايي و جنوبي قابل تشخيص شكن موجيدهاي محلي تغييرات خط ساحلي در پشت هر دو بازدي . همچنين استشمالي

و عدم تأمين كامل منبع رسوبي در سواحل شمالي-خورنشان دادند كه با توجه به تأمين رسوبات توسطها آن مصب مبارك در جنوب بندر كوه مبارك

و جنوبي بندر صورت گرفته است. در كل رسوب گذاري رسوببندر،  گذاري در ساحل جنوبي بيشتر از ساحل شمالي رخ داده است. در سواحل شمالي

در مطالعه.]6[هزار مترمكعب برآورد شده است28و در ساحل جنوبي مترمكعبهزار17گذاري در ساحل شماليي رسوبا ماهوارهبر اساس تصاوير 

و همكاران در سال  جتMIKE 21الگوي انتقال رسوبات معلق به كمك مدل، 1387اسماعيلي و بعد از احداث در منطقه كياشهرهايبراي حاالت قبل
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احسشده است. نتايج اين برر سازييهشب جتي نشان داد كه با و نفوذ رسوبات معلق به داخلهايداث ، سرعتجريانات در اطراف ورودي مرداب كمتر شده

ميليون تن در سال برآورد شده است. اين مقدار رسوب باعث8/9دهانه سفيدرود تا ورودي مردابٔبندر كاهش يافته است. بار رسوبي كل، در محدوده

م35/1پيشروي  و جريان خروجي رودخانه باعث ايجاد تلي از رسوب در جلويدگردد.يمتري خط ساحلي در سال ر مصب سفيدرود اندركنش امواج

(اي كرانه. در مواردي كه سرعت جريانات گرددميدهانه خروجي سفيدرود متر بر ثانيه)، جريانات در منطقه تحت تأثير جريان خروجي05/0كم است

و  د درنتيجهرودخانه بوده و رسوب2هانه تا فاصله رسوبات معلق در جلوي الگوي توزيع رسوباتها جتيبعد از احداث كنند.ميكيلومتري پخش شده

يها با استفاده از عكسيقيتحقيط 1387در سالييطباطبا مدرس.]7[استمحسوسها جتيكه اين تغييرات در حوالي كندميمعلق در منطقه تغيير 

مقييهوا  Landsat+ ماهواره ETMسنجندهيا ماهوارهري، تصاو 1373و 1344، 1334يها مربوط به سال 1:40000و 1:20000، 1:5000 هاياسيبا

و سنجنده 2002(7 (PAN ماهوارهIRS-ID )2004نقشه ، زيتوپوگرافيها) مصبيمورفولوژ راتييتغتيوضعيابيمنظور ارزبه،يشناسنيمو

ط دروديسف پا دهه،4يدر سفابيدر محدوده تغ انجاميهايپرداخت. بررس دروديرودخانه اديشد راتييشده، گواه بر درنيمحل مصب رودخانه

سفيدلتايتكامل ژئومورفولوژيبه بررس 1383و همكاران در ساليوضيع.]8[خزر استيايدريها تماس با آب در دروديرود در كواترنر پرداختند.

زميتوپوگرافيها نقشه،يخيمطالعه با استفاده از منابع تارنيا يهايبررستيو درنها Landsatيا ماهوارهريو تصاوييهوايها عكس،يشناسنيو

دنديفرا،يدانيم ايمورد بررس دروديسپيلتاتكامل سپهايريگ اندازهقيتحقنيقرار گرفته است. در  1381در سال درودينشان داده است كه دهانه

م 1345نسبت به سال كش 3200 زانيبه .]9[شده استدهيمتر بـه سمت شرق

و روش.2 هامواد

مز اطالعات، هرچند ممكن است زمان زيادي را به خود اختصاص دهد ولي از اهميتيآور جمع . درواقع در منطقه موردنظر، باشدييادي برخوردار

و تحليل، ايندر آوري گردند. اند بايد جمع لحاظشده در حل مسئله مربوطيهادهيتمامي اطالعاتي كه به نحوي با پد و اطالعات تحقيق جهت بررسي

و رسوب رودخانه سفيدرود داده آن،]10[هاي مربوط به آبدهي و نوسانات و جهت باد در منطقه]11[تراز درياي خزر -و تصاوير ماهواره]12[، سرعت

و مورد استفاده قرار گرفته است.]LandSat4, 5 , 6 , 7 , 8]13اي استفاده MIKE21هيدروديناميك جريان از مدل به منظور بررسي جمع آوري

و در نهايت با بررسي نتايج شبيه و تصاوير ماهوارهگرديد و همچنين مطالعات انجام شده در منطقه، چگونگي اثرگذاري هيدروديناميك جريان سازي اي

 سفيدرود مورد مطالعه قرار گرفت.بر تكامل دلتاي رودخانه 

 MIKE21مدل2.1

به ريزييهپاDHI2ك كه توسط انستيتو هيدروليك دانمار MIKE 21برنامه كامپيوتري مشهور به و توسعه يافته است، دارايو مرورزمان تكميل

پد هاييتقابل و گرافيكي بااليي در زمينه مدلكردن در هاي يدهمحاسباتي كمها ياچهمربوط به خورها، خل، نواحي اين.و درياها استهايجعمق ساحلي،

و كاربردي خاص را دارند هاييتماژول تخصصي را داراست كه هركدام قابل20مدل عددي در حال حاضر بيش از   هيدروديناميكي مدول.ويژه

MIKE21 Flow FM  و از سازي مدلتجه MIKE21 SWمدول امواج براي محاسبه حركات آب بهآبانتقال امواج  عمقكميهاآبعميق

نيدوبعدبرمبناي حل عددي افزار . اين نرماندكه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته باشنديم حاصل از ميانگين زماني استوكس-يراومعادالت

و فشارهيدرواستاتيك بنا شده است. كه معادالت پيوستگي، مومنتم، دما، فرضيات با درنظرگرفتنو پذيرناتراكم سيال براي حالت رينولدز  بوسينسك

و دانسيته نيز لحاظ گرديده است و انتقال گسستهسازيمنظوربهMIKE21مدل. شوري - معادالت حاكم بر فرايندها نظير معادالت پيوسـتگي، مومنتم

گكندميانتشار از روش حجم محدود ميان سلولي استفاده و بيشترين ساختاراستبيمنعطف مثلثي كه از نـوع هايمشسسته سازي معادالت بـهروش.

مي با دامنه حل را دارند پذيري تراكمتناسب  گيرد. صورت
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و2.2  اجراي مدلبرپايي

و اجراي مد وو بسيمتري درياي خزر استفاده شده استهاي بادل از دادهجهت برپايي . در ناحيه دريا مش بندي نامنظم مثلثي در سه اندازه ريز، متوسط

ميدرشت انجام شده، به طوري كه با دور شدن ازساحل مساحت مش مي50×50يابد حداقل ابعاد مش مثلثي ها افزايش باشد، در مسير رودخانه نيز متر

در دو مقياس پهنه آبي90-91در سال آبي سازي در منطقه مورد مطالعه شبيه.2متر استفاده شده است. شكل 100×50هاي چهارضلعي با ابعاد از مش

و ناحيه دلتاي سفيدرود صورت گرفت به طوري كه در و مشخصات امواج در كل پهنه آبيSWابتدا با استفاده از مدول درياي خزر تنش تشعشعي

و پس از صحتخزر شبيه درياي سنجي قرار گرفت وازو مورد صحتسازي شبيهHDسنجي، هيدروديناميك جريان با استفاده از مدول سازي شده

، نتايج آن پارامترهاي و تراز آب دريا امواج (دلتاي رودخانه سفيدرود) در مدول فالكس، سرعت جريان هاي براي شرايط مرزي مدل در مقياس محلي

SW وHDو مجددا صحت گيري سنجي صورت گرفت. دليل استفاده از مدلسازي در مقياس پهنه آبي درياي خزر، عدم اندازهاستفاده گرديد

و جريان در منطقه مورد مطالعه مي و امواج از مدل جهاني باد باشد.مشخصات موج استفاده شده ECMWF-ERA-Inteimدرمدلسازي جريان

 است.

و محل دلتاي رودخانه سفيدرود-2شكل و مش بندي مدل در دو مقياس پهنه آبي درياي خزر  بسيمتري

 رودخانه سفيدرودآبدهي2.3

منيتركيچون آستانه اشرفيه نزد و مصب سفيدرود هايايستگاه هيدرومتري، اين ايستگاه براي محاسبه، بدين لحاظ از دادهباشديمكان بخش انتهائي دلتا

و ميزان رسوب سفيدرود استفاده شد طيه است.دبي راب66-67هاي رود در حال نوسان بوده است، اما سالسال گذشته دبي سفيد40گرچه االترين دبي

مي79-80يهاو سالته(سال پرآبي) داش و حجم جريان همچنين.3، شكل شوديممحسوبيآبكمكه سال دهد كمترين دبي را نشان حداكثرميزان دبي

.و حداقل آن به تيرماه تعلق دارد ماهنيسفيدرود به فرورد
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]10[دبي متوسط ساليانه رودخانه سفيدرود ايستگاه آبسنجي آستانه-3شكل

آب-4شكل ]10[90-91آستانه سال آبي سنجي دبي روزانه رودخانه سفيدرود در ايستگاه

 تراز آب درياي خزر2.4

علاييدر در نكهيا رغميخزر ن اهاييبه دلستيآزاد متصل نرديگينمقرارياجرام آسمانريكوچك آن تحت تأثاسيمقليو به و ميو نوسانات روزانه

درهاي رودخانهيدب نوسان تراز دريا،يمل اصلواع.روزانه جزرومدي ندارد م(شار ورودي) خزراييمشرف به و بهار در فصلريتبخ زانيو هاي تابستان

ميرودخانهترين باشد. بزرگيم به استرود ولگا ريزداي كه به اين دريا م كه هر سال در لومتريك 241نيانگيطور ماييمكعب آب را وارد .كنديخزر

]11[، ايستگاه ترازسنجي بندرانزلي 1394تا سال 1330نوسانات تراز درياي خزر از سال-5شكل

اخكيدر و نواح متري در سال1/0يسطح تراز خزر همواره با روند كاهشريدهه ريرا تحت تأثيساحليهيو ابنيساحليهمراه بوده است

ميسال كاهش تراز آب ادامه روند خشكليقرار داده است. ازجمله دال و آبده زانيو كاهش و افزااييدرزيها در حوضه آبررودخانهيبارش شيخزر

درريتبخ بهاييسطح .6، شكل]11[ از حد نرمال بوده است.ترنييپا درصد13رودخانهولگاي، آبده2012در بهاركهيطور خزر بوده
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آب-6شكل  سال گذشته10درياي خزر در تغييرات تراز سطح

و جهت باد2.5  سرعت

د جملهاز بهرعوامل مهم هواشناسي كه و رسوب در منطقه مي مطالعات هيدروديناميك باشد. با توجه به يك دوره آماري طور وسيعي كاربرد دارد، باد

مي 30 اساله ساله30آمار سينوپتيك بندرانزليين رابطه با توجه به نزديك بودن ايستگاه توان وضعيت باد ساالنه منطقه طرح را مورد مطالعه قرار داد. در

و با توجه به نتايج اين بررسي.7، شكلو گلباد ساالنه منطقه به دست آمده است]12[اين ايستگاه از سازمان هواشناسي كشور تهيه شدهجهت باد سرعت

 باشد.مي شرقيجهت غالب باد در جهت شمال 

 گلباد ايستگاه سينوپتيك بندرانزلي-7شكل

ايتصاوير ماهواره2.6

ميسنجنده توسطدورازسنجش فرآيند بسمي اين ابزارگيرد. هاصورت پددربارهيمهم يارتوانند اطالعات زم هايگستردهيدهي به دست دهند.يندر سطح

بو هاي انجامبا توجه به بررسي و بارز يقدر تحقستفاده از تصاوير ماهواره لندست در بررسي تغييرات خطوط ساحلي،ادن قابليت شده در تحقيقات قبلي

از7حاضر از -ماهواره MSSي كه به ترتيب از تصاوير سنجنده Landsat 8و همچنين تصاوير ETMوMSS ،TMهاي سنجندهيرتصاوتصوير

، تصوير سنجنده 2011و 2003و 1999هايسالدر LandSat 7ماهواره ETM، تصاوير سنجنده 1989و 1985 هايسالدر LandSat 4 , 5هاي
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TM ماهوارهLandSat 5 و ماهواره 2008در سالLandSat 8 تا روند تغييرات استفاده شد 1955و همچنين عكس هوايي در سال 2015در سال

د و تكامل آن زمدلتاي رودخانه سفيدرود .8ان مورد بررسي قرار گيرد، شكلر طول

]12[) از دلتاي رودخانه سفيدرود1995(عكس هوايي سال LandSatاي سري زماني تصاوير ماهواره-8شكل

 نتايج.3

و انتقال رسوب در محل دلتاي رودخانه سفيدرود در شكلنتايج شبيه .استتا آورده شده9هاي سازي امواج دريا، هيدروديناميك جريان

90-91تغييرات سرعت جريان در دهانه رودخانه سفيدرود سال آبي-9شكل

1955
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90-91تغييرات تراز بستر در دهانه رودخانه سفيدرود سال آبي-10شكل

و جهت جريان) در مصب رودخانه سفيدرود سال آبي-11شكل (سرعت 90-91گل جريان

زمستان پاييز

 تابستان بهار
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و جهت موج) در مصب رودخانه سفيدرود سال آبي-12شكل (ارتفاع مشخصه 90-91گل موج

و نتيجه.4  گيريبحث

و ارديبهشت شرايط سيالبي دارد به90-91ودر سال آبي رودخانه سفيدرود در فروردين رونيازامترمكعب در ثانيه رسيده است 550دبي رودخانه

ميجلوبه دريا، توسط رودخانه سفيدرود افتهي انتقالهاي رسوب و يا حجم زيادي از رسوب را در نزديك دهانه در دريا بجاي -ي دهانه را سد كرده

و مرداد به كمترين حد خود گذارد. پس از اين مرحله ميزان آبدهي رودخانه سفيدرود در ماه تراز سطح آب درياومترمكعب در ثانيه5به مقدار هاي تير

مي به باالترين مقدار رسيده است كه و جابجايي منطقه شكست موج، قدرت امواج افزايش يابد. با توجه به زاويه رسيدن امواج به با افزايش سطح آب

ميساحل، رسوب و يا جلوي دهانه تجمع و هاي دهانهها در دهانه، سدهيابند از تجمع رسوبها در سمت چپ، راست و يا اي در طرفين جزاير سدي

ميهاي ماسهزبانه  شود.اي تشكيل

مي كم شدن سرعت رودخانه در مصب، رسوب،10و9هاي با توجه به شكل رسشود. ماسه گذاري مواد حمل شده را سبب و هايي كه به ها

مي حالت تعليق در آب حمل مي ش شوند در برخورد با دريا دو صورت پيدا آننمايد، يا حركات و امواج، مي ديد دريا كشاند كه در اين ها را داخل دريا

و خليج دهانه مي)Estuaire(اي حال دريا در خشكي پيشروي كرده و را ايجاد و مواد تعليقي در برخورد با درياي آرام كندو يا ذرات ماسه

آببخصوصتحت  تهتأثيرنوسان تراز سطح به، و در نشين شده ميرويشيپايدرتدريج و سبب تشكيل دلتا در فصل پاييز به دليل افزايش شود.نموده

به 460ها دبي رودخانه به حدود بارندگي و سرعت جريان و بعد از با كاهش دبي مترمكعب در ثانيه رسيده است كه باعث فرسايش در مصب شده است

مانشين شدهتدريج رسوبات رودخانه در مصب ته و ارديبهشت و مصب رودخانه اند. در فروردين ه نيز با افزايش دبي رودخانه رسوبات بيشتري به دهانه

و2مترمكعب در ثانيه، سرعت جريان رودخانه در مصب به حدود 550انتقال يافته است به طوري كه با وقوع جريان با دبي متر بر ثانيه افزايش پيدا كرده

و امواج در دريا منتقل شدهو توسط جريان كرانهاند شسته شده رسوباتي كه در دهانه رودخانه تجمع يافته  اند.اي

 زمستان پاييز

 تابستان بهار
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و همچنين جهت جريان كرانه مييكي از مهمترين داليل انتقال رسوب نزديك شدن موج به ساحل مشاهده11باشد. همان طور كه در شكلاي

ميجريانات كرانهشودمي و موازي ساحل از12شكل باشد. همچنين با توجه به اي از سمت غرب به شرق جهت غالب موج در مصب رودخانه سفيدرود

و جهت وزش باد قرار دارد  و جريانات كرانهسمت شمال شرقي است كه مستقيما تحت تأثير سرعت اي بر روي انتقال رسوب تأثير كه هر دو عامل موج

و طغيانو تغييرات نوسانات تراز آب درياي خزربسزايي دارند. و انباشت رسوبات و نهايتاً اي رودخانه هايدبي موجب انسداد مسير شعبات سفيدرود

.هاي متعدد آن شده استتغيير مسير

مي5بر اساس روند تغييرات تراز سطح آب درياي خزر كه در شكل شماره شود تغييرات تراز سطح آب از ارائه شده است همانطور كه مشاهده

مي 1330سال  مرتا اكنون شامل سه مرحله رودخانه تراز سطح آب كاهش يافته است. در اين بازه زماني 1355تا سال 1330حله اول از سال باشد. در

و با وقوع سيل  1985و 1955اي سال هاي مختلف رسوب زيادي به مصب آن منتقل شده است. بنابراين با توجه به تصاوير ماهوارهسفيدرود پر آب بوده

و تغيير شكل دلتا كامال مشهود اس درت.گسترش با به دليل1955سال تصوير مربوط به عدم تقارن شكل دلتا موقعيت دهانه سفيدرود در مدت طوالني

و در نتيجه پيشرفتگي موض عي گرايش شرقي است كه دريا نيز در حال پسروي بوده است. جابجايي دهانه سفيدرود عالوه بر آن كه مانع تجمع رسوب

ن ميقش جرياندلتا در محل خاصي شود، تا حد زيادي تراز 1373تا سال 1355. در مرحله دوم از سال دهدهاي دريايي را در مورفولوژي دلتا كاهش

سد 4/551و همچنين رها سازي حدود هاي شديدو حتي با وقوع سيالب متر افزايش يافته است3سطح آب دريا تا  ميليون تن از رسوبات مخزن

) بنابراين در اين مرحله.)1989اي سال(تصوير ماهواره به زير آب رفته استقسمت شرقي دلتا)، 1370تا 1359سفيدرود براي عمليات احياي اين سد

و امواج كامال مشخص است. در مرحله سوم از سال نقش جريان و آبدهي رودخانه روند تا اكنون 1373هاي دريايي تغييرات تراز سطح آب دريا

د متر كاهش پيدا كرده است آبدهي1/0هه اخير به دليل وقوع خشكسالي تراز سطح آب درياي خزر ساليانه كاهشي داشته است به طوري كه در

توان گفت دلتاي سفيدرود با روند كندي در حالمياي در مرحله سوم رودخانه سفيدرود نيز كاهش چشمگيري داشته است. بر اساس تصاوير ماهواره

كاميگسترش  و رسوب رودخانه سفيدرود.باشد كه بيشتر تحت تأثير  هش تراز دريا است تا آبدهي
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م..6 خ.، صدري نسب، م.(سپهوند، و كريمي، م. سا بررسي وضعيت رژيم جريان، رسوب ). 1391، اكبري، و تغييرات خطوط در راستاي حلي گذاري

و اقتدار دريايي جمهوري اسالمي ايران.توسعه سواحل كوه مبارك  . اولين همايش ملي توسعه سواحل مكران

ع.7 و كرمي خانيكي، ع. م.، آزرم سا، هشتمين همايش.ربررسي رسوبات رودخانه سفيدرود درپيشروي خط ساحلي منطقه كياشه). 1378(.اسماعيلي،

و سازه هاي دريايي .بين المللي سواحل، بنادر
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و.9 م. ج.، يماني، (رفتار خوشجداري عيوضي، ر. يها پژوهشمجله علمي پژوهشي"تكامل ژئومورفولوژي دلتاي سپيدرود در كواترنر"). 1391،

ش"جغرافياي طبيعي ص53. ،120-99.

آب. 10 و رسوب رودخانه سفيدرود ايستگاه آبسنجي آستانه.اي استان گيالن. دادهمنطقهشركت سهامي  هاي دبي

و كشتيراني كشور. داده.11  هاي تراز درياي خزر ايستگاه ترازسنجي بندرانزلي.اداره كل مهندسي سواحل سازمان بنادر

و جهت باد ايستگاه سينوپتيك سازمان هواشناسي كشور. داده. 12 و بندركياشهرهاي سرعت  بندرانزلي

اي. 13  http://glovis.usgs.gov، سايت LANDSATداده هاي ماهواره
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