
 پيطگفتار

کكاشیطاوی اوؼاب     زضنس مجبزالر سؼبضر ػُابوی اظ َطیاد زضیبَاب ي    90امطيظٌ حسيز 

گطزز ي وقف ي اَمیز ثىبزض ثٍ ٖىًان حمل ي وقل زضیبیی زض دبؾرگًیی ثٍ ایاه حؼام    می

قاًز. زض کكاًضَبی َمؼاًاض ثاب زضیاب،       میٖٓیم اٖم اظ کبال ي مؿبفط ثیف اظ دیف ومبیبن 

َبی اقشهبزی اٖم اظ سؼبضر، نىٗز ي حمل ي وقل کابال ي   ٖىًان کبوًن فٗبلیزٍ ؾًاحل ث

مؿبفط، سفطیحی، گطزقگطی ي قیالر ي دطيضـ آثعیبن محؿًة گطزیاسٌ ي زض َماٍ حابل    

ؾابظز.    یَبی کاالن فاطاَم ما    گصاضی آلی ضا ثطای سًؾٍٗ اقشهبزی ي ؾطمبیٍ َبی ایسٌ فطنز

کیلًمشط ذٍ ؾبحلی، وقف دطضوگی ضا زض میبن ػًامٕ زضیابیی   5800کكًض ایطان ثب ثیف اظ 

ػُاز آگابٌ ثاًزن اظ آذاطیه     ومبیاس. ثاٍ َمایه    زض ػُبن ي ثبالذم ذبيضمیبواٍ ایفاب مای   

َبی ٖلمی زض ؾطاؾط زویب ي َمگب  قسن ثب زاوف ضيظ زض کىبض ساًان مشرههایه ي    زؾشیبفشٍ

 ؾبظ ضقس ي قکًفبیی کكًض ضا زض ظمیىٍ زضیبیی فطاَم ؾبظز.وس ظمیىٍسًازاوكؼًیبن می

َبی مًػًز ي ویع دیكطي ثًزن کكاًض زض   زض ضاؾشبی سحقد ایه امط ي ثب سًػٍ ثٍ ْطفیز

َبی زضیبیی، ػمًُضی اؾاالمی ایاطان    مىُقٍ اظ زیسگبٌ مُىسؾی ي مسیطیز ؾًاحل ي ؾبظٌ

( ثٍ ٖىًان ثیؿز ي PIANCل ي وقل آثی )َبی حم ؽ اظ مًافقز اوؼمه ػُبوی ظیطؾبذزد

میبوٍ اوشربة  ي ایه ًًٖیز سًؾاٍ مؼلاؽ قاًضای    ضزيمیه کكًض زویب ي سىُب کكًض ذبي

سهًیت ضؾیسٌ اؾز. زض  ثٍ 17/05/1391زض سبضید  110/ 30616 اؾالمی ثٍ قمبضٌ مهًثٍ

گی  ػمُاًضی  ، ؾبظمبن ثىبزض ي زضیبوًضزی ثٍ ٖىًان مطػٕ زضیبیی کكًض، ومبیىسایه اضسجبٌ

 ثبقس. زاض می ؾالمی ایطان زض آن اوؼمه ضا ُٖسٌا

  ( یاک ؾابظمبن ریطؾیبؾای ي    PIANCَبی حمل ي وقال آثای)  اوؼمه ػُبوی ظیطؾبذز

َابی مرشلا    َاب ي زيلاز  َبی سرههای زضیابیی، قاطکز   اوشفبٖی، مشكکل اظ ؾبظمبن ریط

ثطيکؿال دبیشراز   میالزی زض قاُط   1885کٍ زض ؾبل  اؾزنبحت سؼطثٍ زض امًض زضیبیی 

ساطیه اوؼماه زضیابیی زض    کكًض ثلػیک سبؾیؽ گطزیس. َسف ایه اوؼمه ثٍ ٖىًان قاسیمی 

 ثبقس.َبی حمل ي وقل آثی زض ػُبن میػُبن اضسقبء زاوف فىی زض ظمیىٍ ظیطؾبذز

   ٍ ای،  ایه اوؼمه زاضای َكز کمیؿیًن سرههی)زضیبیی، محیٍ ظیؿاز، وابيثطی ضيزذبوا

َبی زضیبیی، محیٍ ظیؿز، مشرههایه   ثًزٌ کٍ کكًض ایطان زض کمیؿیًنوبيثطی سفطیحی ي...( 
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َابی انالی َاط کمیؿایًن اقاسا  ثاٍ سكاکیل        ثبقس. یکای اظ فٗبلیاز  ػًان زاضای ومبیىسٌ می

ي ثاب مًياًٖیز ثُجاًز     َابی کمیؿایًن  َبی مطسجٍ ثب فٗبلیزَبی سرههی زض ظمیىٍ کبضگطيٌ

  َاب ثبقس کٍ وشبیغ ثٍ زؾز آمسٌ اظ فٗبلیزمی َبی حمل ي وقل آثی زض ؾطاؾط ػُبنظیطؾبذز

 گطزز. ي مُبلٗبر اوؼب  قسٌ زض َط کبضگطيٌ ثٍ نًضر گعاضقبر سرههی مىشكط می

َابی زضیابیی،   َب زض ػُز ثُجًز فٗبلیزَب ي سًنیٍایه گعاضقبر زض قبلت زؾشًضالٗمل

واک ایاطان ثاط اؾابؼ     گیطوس. دیبای ي مبوىس آن مًضز اؾشفبزٌ قطاض میمحیٍ ظیؿز، ضيزذبوٍ

  دػيَكاگطان  ،ن، اؾبسیس، محققابن گیطی زاوكؼًیب مؼًظ اذص قسٌ اظ دیبوک ي زض ػُز ثُطٌ

سابکىًن سٗاسازی اظ ایاه گعاضقابر ضا ثاب َمکابضی مشرههایه زض         ضثٍ ي مشرههبن شی

 ثبقس. َبی مطسجٍ سطػمٍ ومًزٌ کٍ کشبة  حبيط یکی اظ آوُب می ظمیىٍ

کلیٍ ًٖامل اػطایی سُیاٍ ایاه   سكکط ي قسضزاوی ذًز ضا اظ  زاوس مطاست زض ایىؼب الظ  می

ظازٌ وبناطی، ػاًاز    محمسضيب الُیبض، ضياب ؾاُطاثی، ٖلای قًقاشطی     آقبیبنمىؼملٍ مؼلس 

وقاف   وحًی زض سُیٍ ایه مؼلاس ٍ کٍ ث نبزقی ؾبضاي َب افكبن ذبلقی  زيؾز ي ذبوم ضيًان

ٖىًان ٍ شٍ زض ایؼبز ایه اطط ثب اضظـ ثاوس اثطاظ ومبیم. امیس اؾز سالـ نًضر گطف مًطط زاقشٍ

گبمی مًطط زض ضاؾشبی سًؾٍٗ دبیساض ي ائشالی ٖلمی ي فىابيضی کكاًض ماًضز اؾاشفبزٌ کلیاٍ      

 مشرههیه، ي مُىسؾیه مكبيض، دیمبوکبضان ي ؾبظوسگبن قطاض ثگیطز.

 

 ومايىذٌ ايّل پياوكِ ايزان
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 خالصِ اجزايي

ضیع زاوٍ ثٍ يیػٌ مًاز چؿجىسٌ گلی زض ضيزذبواٍ َاب،    سمطکع ایه گعاضـ ثط ضيی ضؾًثبر

مشاط  َاب   ؾبحلی زضیبیی اؾز. ثٍ مىًٓض زضیبوًضزی ایمه ؾابالوٍ میلیاًن  َبی  ذًضَب ي محیٍ

کبوبل َابی زؾشطؾای ي حًياچٍ ثىابزض ي مؿایطَبی زضیابوًضزی        مکٗت اظ ایه ضؾًثبر اظ

ضيز  می اوشٓبضَب  ایف آثرًض کكشیقًز. ثب سًػٍ ثٍ ضقس ضيظ افعين اقشهبزی ي افع می الیطيثی

کٍ حؼم ایه ضؾًثبر افعایف یبثس. الیطيثی َم زض ثىبزض ثعض  سؼبضی ي َم زض لىگطگبٌ َبی 

سًاواس ثقابی مابلی آوُاب ضا سُسیسکىاس.       مای  قبید َبی کًچک يطيضی ثًزٌ ي َعیىٍ اوؼب  آن

حل( زض مؿایط ػطیابن   الیطيثی ي سرلیٍ )ثٍ ٖىًان مظبل زض قؿمشُبی ثبال زؾز یاب زيض اظ ؾاب  

ومًزٌ ي یاب مىؼاط ثاٍ ثبظگكاز      ضا سؿطیٕگصاضی  ضؾًة َبی ریط َجیٗی ممکه اؾز فطایىس

َابی   ثابالی الیطيثای ي وگطاوای   َبی  مؼسز ضؾًثبر ي اسالف َعیىٍ َبی الیطيثی گطزز. َعیىٍ

گاصاضی   ضؾًة ظیؿز محیُی، زالیلی قبوٕ کىىسٌ ثطای کبَف حؼم الیطيثی اظ َطید کبَف

MHSبزض )زض ثى
امیس ثرف قسیم ي ػسیس اطجبر َبی  ( َؿشىس. ایه کشبة ذالنٍ ای اظ ضيـ1

زَس. ثىب ثاٍ زالیال فاًت، سبکیاس ثاط ضيی       می اضائٍ ضا زض ثىبزضگصاضی  ضؾًة قسٌ ثطای کبَف

 کىىس. می ضيـ َبیی اؾز کٍ ضؾًثبر ضا سب حس ممکه زض ؾیؿشم حفّ

َاابی  وؿااجشبآ آضاماای ضا زض ؾیؿااشمي حًيااچٍ ثىاابزض ارلاات مىاابَد َااب  َىسؾااٍ کبواابل

مبوىاس. ثاٍ    می کىىس کٍ زض نًضر ٖس  احساص ثىسض زض سٗبزل ثبقی می ذًضی/ؾبحلی ایؼبز

ي َاب   زض کبوابل گصاضی  ضؾًة کىىس. می ضا سؼطثٍگصاضی  ضؾًة َمیه ذبَط ثؿیبضی اظ ثىبزض

ًز. قا  مای  فیعیکای دبیاٍ کىشاطل   َابی   حًيچٍ ثىبزض زض ٖیه دیچیسگی، سًؾاٍ فطایىاسَبی  

مشرههیه ثبیس سًػٍ زاقشٍ ثبقىس کٍ زضک ضغیم ضؾًة محلی َمیكٍ ثبیس مجىبی اوشرابة  

 مسیطیز مىبؾت ضؾًة ثبقس.َبی  ؾیؿشم

قاًز. فهال زي     مای  زض ثىابزض سٗطیا   گصاضی  ضؾًة زض فهل ايل ایه کشبة، کبَف

کشاابة، قااکل حًيااچٍ ي کبواابل زؾشطؾاای ثىاابزض ضا مااًضز ثحااض قااطاض زازٌ ي قاابمل    

بمیک، اوًأ ضؾًة، مىبثٕ ضؾًثی ي قکل َىسؾی اؾاز. زض فهال ؾاً  فطماًل     َیسضيزیى

قاًز کاٍ ثًٗای اظ آوُاب ثاطای کبضثطزَابی مُىسؾای ي سؿاُیل زضک          می َبیی ؾبزٌ اضائٍ

                                                            
1 - Minimising Harbour Siltation 
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َجیٗی مىبؾت َؿشىس. َمچىیه زض ایاه فهال فطایىاسَبی فیعیکای دبیاٍ اضائاٍ       َبی  ؾیؿشم

ٍ   می کىشطلَب  کبوبل ثىبزض يَبی  ضا زض حًيچٍ میگطزز کٍ ضؾًة گصاضی  کىىاس. زض حًياچ

 گیطز:  می مکبویع  َبی ظیط نًضر ثىبزض، ضؾًة گصاضی سًؾٍ

  حمل افقی 

 دطقسن وبقی اظ کكىس 

 یب حطاضر(  ) چگبلی وبقی اظ قًضیَبی  ػطیبن 

 چگبلی وبقی اظ ضؾًةَبی  ػطیبن 

ؾاطٖز  آثی ٖمًمابآ وبقای اظ کابَف    َبی  /مؿیطَب  زض مقبثل، ضؾًة گصاضی زض کبوبل 

کبوبل/مؿیط آثی زض مقبیؿٍ ثب قطایٍ َجیٗی ذًز )سٗبزلی( گاًز   ػطیبن اؾز . زض نًضسیکٍ

یبثس. زض فهل چُبض  ؾًاثد مًفقیز ي قکؿز ماًاضز   می افعایفگصاضی  ضؾًة قسٌ ثبقس

 کاابَفَاابی  زض ایااه فهاال ضيـ زض ثىاابزض اضائااٍ قااسٌ اؾااز.گااصاضی  ضؾااًة کاابَف

 قًز: می ذالنٍثىبزض ثٍ ضيـ َبی ظیط گصاضی  ضؾًة

 کبَف قبض ضؾًة ثٍ محسيزٌ ثىسض  –(KSO1حفّ ضؾًة زض ثیطين ) .1

KSMضؾًة زض حبل حطکز: ) حفّ .2
2

 کبَف وكؿز ضؾًة زض محسيزٌ ثىسض –(

KSNحفّ ضؾًة زض حس قبثل قجًل ثطای کكشیطاوی) .3
َابی   ؾًز ثطزن اظ يیػگی –( 3

      قابزض ثاٍ ساطزز   َاب   اوشقبلی گل ؾیبل ي ػلًگیطی اظ سحکیم آن ثٍ ًَضی کاٍ کكاشی  

 ثبقىس. )ثط َجد قبوًن ٖمد مىبؾت ثطای وبيثطی( زض میبن آن

قابمل   ایه کشبة ثیه اقسامبر ٖبمل ي ریطٖبمل سمبیع قبیل اؾاز. اقاسامبر ریاط ٖبمال    

ؾبظٌ َبی ریط مکبویکی )ثٍ ًَض مظبل َىسؾٍ يضيزی ثىبزض، ؾبظٌ َبی َسایز کىىسٌ ، ٖمد 

ػاز،  َبی  مظل دمخ ) امبر ٖبمل قبمل اثعاضَبی مکبویکیقبثل وبيثطی ي ریطٌ( اؾز ي اقس

ـ  5قاًز. زض فهال    می سعضید آة ي ریطٌ( َابی   ػمإ آيضی زازٌ َابی   ذالناٍ ای اظ ضي

َابی اضائاٍ    فه آيض گطزز. می سکىًلًغی مسل َبی فیعیکی ي ٖسزی اضائٍ 6میساوی، زض فهل 

مًػاًز زض ثراف وشیؼاٍ گیاطی     َابی   گطيٌ اظ یبفشٍ 6. ایه  قًوس می گطيٌ سقؿیم 6ثٍ قسٌ 
                                                            
1 - Keep Sediment Out 
2 - Keep Sediment Moving 
3 - Keep Sediment Navigable 
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مىابثٕ ي زضآماسظایی ثاطای     مُمشطیه ثراف زض ایاه مُبلٗاٍ امکابن شذیاطٌ     اوس.  آيضزٌ قسٌ

دبیاساض ماسیطیز   َبی  ادطاسًضَبی ثىسضی ي حمل ي وقل اؾز کٍ ثب معایبی شاسی ایه ؾیؿشم

 . آمیعز می ضؾًة زض َم

ب کاٍ ثاط دبیاٍ اناًل     اگط چٍ سئًضی َبی سًيیح زازٌ قسٌ ٖمًمی َؿشىس، اماب اظ آوؼا  

ومی سًاوس یاک کشابة زؾاشًض الٗمال ثبقاس. زضک زضؾاز اظ        فیعیکی َؿشىس، ایه گعاضـ

گاصاضی   ضؾًة ؾیؿشم َیسضي زیىبمیک ي ضؾًة ػُز سًؾٍٗ کبض آمس اؾشطاسػیُبی کبَف

اططار مٗکًؼ زاقشٍ َب  زض ثىبزض يطيضی اؾز. ثسين چىیه زضکی ممکه اؾز اسربش ضيـ

زض ثىبزض مًػاًز مىبؾات اؾاز    گصاضی  ضؾًة چىس ثطای ثُجًز کبَف ثبقىس. ایه مًضز َط

 ي ؾبذز ثىبزض ػسیس زاضز.ضیعی  ثطوبمٍ لیکه اضسجبٌ ثیكشطی ثب

  


