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 دهیچک

اسم   عوامم     یخم  سمالل   یشناسم خم  یربمر   ممثرر  یسمالل  ینمدها یفرا نیتمر مهمم از  هامصبدر  انیجر یالگو

 یو دبم  بماد ) یطم یمح عوامم  و  مصمب، نموج جزروممد    یاز توپموگراف   جیخلم  ایم مصب  کیدر  انیبر جر رگذاریتأر

 ،یاقتصماد  ازنظمر و عمرا  اسم  کمه     رانیم ا کشمور  نیبم  یرودخانمه ممرز   کیم  ارونمدرود   شموند یممتأرررودخانه( 

 و اس   قرار گرفتن بنادر خرمشهر، آبادان دوکشور ییایمناطق در نیترمهم جزء یو نظام س یز یمح ک،یاستراتژ

بمه   کیو اسمتراتژ  یطم یمحس یز ،یاقتصاد ژهیو  یاهم ،یآب یهاستگاهیز نیترمهماز  یکیو  ریدر طول مس  بصره

بر یکینامیدرودیمدل ه نیاستفاده شده اس   ا کیما یکینامیدرودیمقاله از مدل ه نیا در اس   دهیمنطقه بخش نیا

و ارمرات اصمطکا     یتوپموگراف  راتییم و تغ نیچرخش زم اررات و استوار بوده عمقکم آب یهامعادلهل   اساس

شمده   یریم گنیانگیم مو اندازه لرک   یوستگیشام  پ کینامیدرودیه یهامعادلهدر آن دخال  داده شده اس    زین

نوسان سمط  آب(   ان،یسم  و سرع  جر یریگاندازه یبرا) یدانیم مطالعات ابتدامقاله لاضر  در  هستنددر عمق 

بما اسمتفاده از    و انجمام شمد   21 کیم ما یدوبعدو  یکینامیدرودیبه کمک مدل ه یعدد یسازانجام شد  سپس مدل

کمه   کندیم انیب جینتا  اس  شده یسنجصح و  یمدل واسنج ،یرالتیآدم یجزرومد یهاو مثلفه یدانیم یهاداده

 Qمثلفمه   یو بمرا  اس  -m/s/3m 1/0لداق  آن  وm/s/3m 5/0 یلجمانیجر pمثلفه  یبرا راتییتغ نیانگیلداکثر م

 دهمد یمنشان  جینتا نی  همچناس  /m/s/3m 01 باًیتقرلداکثر آن  و  – m/s/3m 45/0 راتییتغ نیانگیمقدار لداق  م

  اس برعکس  کامالً( شارش Q) مثلفه  یتحل در و اس  شتریب شارش( pمثلفه ) ،باشد شتریهر چه عمق آب ب

 کینامیدرودیه ،یسازهیشب ،یلجم انیجر ،اروندرود مصب هاي كلیدي:واژه

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24767131.1398.5.2.1.0
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 مقدمه. 1
، سیاسمی و ییمره   یطم یمحسم  یزبه لحما  اقتصمادی،    سوال 

  بنابراین ی دارنداژهیواهمی  مرزهای آبی هر کشور  عنوانبه
 ژهیمموبممهدر تغییممرات سممال   مممثررهممای پارامتر ۀهمممشممناخ  

لعه خصوصیات فیزیک دریا ایندهای هیدرودینامیکی و مطافر
اسممتفاده بهینممه از سمموال  لمما ز بممرای در هممر بخممش سمماللی 

دریمایی و اقیانوسمی هممان لرکم       یهاانیجراهمی  اس   
از سه عامم  اصملی جزروممد، نیمروی بماد و      س  که آب دریا

  بستر رسموبی دریاهما و منماطق    دشویمناشی اختالف چگالی 
همای برشمی ناشمی از وجمود     تمنش  ریتمأر تح ساللی همواره 

جریان و امواج هستند  تعیین ساختار و مقدار جریمان در یمک   
منطقه، اطالعات مفیمدی در خصموت تخممین آرمار سموء بمر       

  [1] دهدسازه و خطوط ساللی در اختیار قرار می

پارامترهای سرع  و جه  جریان  ایلبن یپیشی اهدر تحقیق
قرار گرفتمه اسم  و بمه مقمدار      موردمطالعهجداگانه  صورتبه

ل لما ی عبموری از منطقمه پرداختمه نشمده اسم ،      لجمجریان 
مناسبی برای تعیین الگوی جریمان  جمی پارامتر له جریان کآن

 در منطقه اس  

انجمام  بمرای  جریمان لجممی    ررسمی صلی این تحقیق باهدف 
مورفولوژیمک   رسمایش و تغییمرات  ف یگمذار رسوبمطالعات 

 ی،لودگی نفتم آخش و انتشار پ  ،لسوا یگرفتگآب ، لسوا
 یللاسمم نمموار  یریمممدکارهممای راه ارا ممهنفمموش شمموری و  

 تماکنون سمازی جریانمات   در رابطه با شمبیه  ،اس  مورداستفاده
تموان بمه مطالعمات    مطالعاتی انجام شده اس  که از جملمه ممی  

  انجام شده زیر اشاره کرد

چرخش  یسازمدل یقیقحتدر  2010هوگن وتوپی  در سال  
و گردابه در خلیج فارس را بررسی کردند  نتایج نشان داد که 

ورودی و خروجی ناشی از چگالی در تنگه هرمز،  یهاانیجر
سماللی شممال یربمی در محم  تنگمه       یهاانیجرشدید اس   

دهند و از شمالی سلول را تشکی  میدامنۀ  ،هرمز و شمال قطر
بمه دلیم  مکانیسمم ناپمداری      هما انیجراین  جوالی تا آگوس 
  [2شوند ]یمباروکلینیک ناپایدار 

 ریتمأر عنموان   با ایمطالعهدر ، 2016ران در سال او همک کنگ

جزرومممد در  پتانسممی  افممزایش سممط  آب دریمما در آینممده بممر 

  در این مطالعه سه سمناریوی افمزایش   اندپرداخته 1چینی دریا

( اجرا شده اس   نتایج این تحقیمق نشمان   5/1 و 1، 5/0سط  )

 روزانمه  مثلفمه  ۀانمداز و  2M  قمری اصلی مثلفه ۀاندازکه داده 

1K     واکنش بیشتری به افزایش تغییرات تراز سمط  آب نشمان

 1K و 2M ۀدامنم تغییرات  دهدیمهمچنین نتایج نشان  ؛دهندمی

و در اداممه   اسم  عمیق های بیشتر از آب عمقکمهای در آب

دارد  2M مثلفممهزیممادی بممر  ریتممأر نتممایج نشممان داده اسمم  کممه

 [ 3ندارد ] 1K مثلفهروی  ریتأر کهیدرلال

بما اسمتفاده از یمک    ، 2012ران در سمال  او همکم  فنگدونگ 

 یسماز ممدل به  TELEMACمدل عددی مورفولوژیکی به نام 

ممدی نالیمه   وانتقال شن و ماسه در سال  جزر ،عددی جریان

منظممور در  بممهدر اطممراف شممال یربممی انگلمیس   خورماننمد  

شن و ماسمه   تبادلجزر و مد امواج و انتقال رسوب بر  راتیتأر

 مقایسمه  .انمد پرداخته آن ر و منطقه ساللی مجاورسه خومیان 

 بسمتر، عممق،   راتیتمأر  بین این سه خور متفاوت برنتایج مدل 

 جبمرهمکنش جزروممد و ممو    با هیدرودینامیک اندازه رسوب

رسموب   خمالص  انتقمال  جه   مشخص شده اس  یطورکلبه

در دهانه خمود بمه قمدرت اصملی انتقمال بمه سمم  کشمتی در         

 و انتقال دریما  جزرومدیبه دلی  عدم تقارن  عمقکم یهاآب

جهم    عمالوه به ،بستگی دارد رعمیق خو یهاکانال درون سو

های رسوب محلمی و مجماور   اندازهبا   به میزان زیادی کشار 

 [ 4شود ]میتعیین 

، 3 کیم ، به کمک مدل ما1394در سال  یریپور و ام یناسبح

 یشناسمممخممم یآن بمممر ر ریرسممموب و تمممأر  ،لرکممم  آب

بمه   3 کیم ما یبعمد ممدل سمه   بما  وندی( رودخانه سی)مورفولوژ

در دو  وندیرودخانمه سم   ، یم   پس از تحلاندپرداخته یسازهیشب

 بما بستر رودخانه  شک  رییتغ یبه بررس دار،یو ناپا داریلال  پا

 انتقال رسوب مختلف پرداخته شده اس   وابعت

از  انیم جر یکیدرولیم مهمم ه  یپارامترهما  ،یسماز ز مدلاپس  

اسم     دهشم  نییو     تع یکیدرولیعمق، سرع ، شعاج ه  یقب

توابمع موجمود در برناممه، تمابع انتقمال رسموب        نیدر ادامه از ب

لماکم در    یرا بما شمرا   قیم تطب نیشمتر یانگلند و هانسمن کمه ب  

فمرم بسمتر    رییم تغ یداشته، انتخماب و بمه بررسم    وندیس خانهرود

 یسال متموال  نیمربوط به چند یهاالبیس ریتأررودخانه تح 

 وندیسم  تابع در رودخانمه  نیپرداخته شده اس  و سرانجام بهتر
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  [ 5اس  ]شده  شنهادیپ

جریان در خصوت ، گواُ و لیو ای توس همطالع 2017ل ادر س

عمیممق یانگشممان  یهمماآبومممدی و رسمموب در بنممدرگاه جزر

 ریم الجزامجممع انجمام شمد  منطقمه یانگشمان کمه در       شانگهای

معممولی سماللی بما جزیمره موتمایی       ۀ، منطقم کیکو واقع شمده 

 یبمردار نمونمه ، با استفاده از مطالعهوکانال موتی اس   در این 

از  یبعممدسممهن، یممک مممدل عممددی از منطقممه دریممایی یانگشمما

تغییمرات جریمان    ۀب برای مطالعومدی و رسوهای جزرجریان

های جاد شده اس   اعتبار مدل با دادهومدی و رسوبات ایجزر

ومدی و یلظم  رسموب معلمق    شام  جریان جزر شدهمشاهده

نیمز در   شمده محاسمبه شده اس   مقادیر  دییتأدر نزدیکی بندر 

اسم   معلموم شمده     شمده  یریگاندازههای توافق خوب با داده

مممدی، یلظمم  رسمموب معلممق و   هممای جممزر وجریممان ۀزمینمم

شممود   سممازیتوانممد بمما موفقیمم  شممبیهیی مممیتغییرشممک  دریمما

رات زمینمه رسموب   سمازی تغییم  یک طرح برای شمبیه   یدرنها

بینمی  و تکام  دریایی با مدل پیش دشسازی فعلی و معلق شبیه

  [6اس  ]شده 

در ای توسممم  استروسمممکی و اسمممتال مطالعمممه 2016ل ادر سممم

 وُلوبیاتُ درومد، دریایی ییر جزر یهاانیجرامواج و خصوت 

لهسمتان  ساللی شنی در  ۀمربوط به منطقمطالعه این  انجام شد 

دریممای بالتیممک جنمموبی( اسمم  و شممام  مطالعممات تجربممی و )

منطقمه   یندهای هیدرودینامیکی و لیتوودینمامیکی در انظری فر

 وگمذار گشم   ۀساللی اس  که در نزدیک مرز دریایی منطق

در منطقه ایجماد   هاانیجروسیله قرار دارد  بسترهای مختلفی به

امکان لمم  بمار رسموب فزاینمده و      این مطالعه،شده اس   در

قمرار   بحم   ممورد زیرزمینمی   یهما آبالتمال وقوج زلزله در 

  [7اس  ] گرفته

توسمم  بممورگز و نیترو ممر در  ۀ دیگممریمطالعمم 2016ل ادر سمم

 گمذاری سماللی در خلمیج سمپتیبا در برزیم      رسوبخصوت 

گمذاری و نمر    ه اس   در این مطالعه ماهی  رسوبانجام شد

، توزیمع  یبنمد دانمه الگموی   بما ب در خلیج سپتیبا، انباش  رسو

ای تحلیم  و تفسمیر   لمرزه  یشناسم نمه یچرادیوشیمیایی طبیعی و 

، پیشرف  صمعودی رسموب   یبنددانهشده اس   نتیجه بررسی 

سمطحی را در سمال   در رسوبات  ترنیسنگها و درصد ر هستهد

هممای قبمم  نشممان داده اسمم   نممر      نسممب  بممه سممال   1996

خم   سمال گذشمته باعم  شمده      100بماال طمی    یگذاررسوب

متر پیشروی داشمته   400ساللی در قسم  شمال خلیج لدود 

باشمممد و افمممزایش آشمممکار در نمممر  انباشممم  و تمایممم  بمممه   

در طول صمد سمال گذشمته بمه نسمب  دخالم         یگذاررسوب

انسان و فرسایش خا  داخلمی، بما توسمعه اقتصمادی، تسمریع      

  [8اس  ]شده 

 هاروشو  دامو .2

 لواز مد اروندرودمنطقه  درسازی جریانات دریایی ی مدلابر

شمد    اسمتفاده  21 یمک ما یرازافنرم بسته 4جریانات سازیشبیه

 یسماز ممدل  تمسسی یک ،21 یکما افزارنرمدر  یاناتمدل جر

مممدول اسمم    سمماختار مممنظم و نممامنظم یاسمم  کممه بممر مبنمما 

 کیم ما افمزار نمرم هیدرودینامیک، مدول محاسباتی اصلی ک  

ای از آید  ایمن ممدول در محمدوده گسمترده    به لساب می 21

های مربوط به آن قاب  کاربرد اس   ایمن  هیدرولیک و پدیده

هیدرولیک جزرومد، باد، جریانات ناشمی از   یسازمدلمدول 

  [9شود ]موج و برکشند طوفان را شام  می

 کیم ماهمای  مدل پایه برای تمامی مدل میکامدول هیدرودین

بدون اجرای مقدماتی ایمن   هاسایر مدول ، طوری کهاس  21

 ل قادر به ایفای نقش مربوط به خود نخواهد بود   ومد

و کوچک  عمقکمدر این تحقیق،  یدوبعدمدل نتخاب ادلی  

در لوضممه م  قممابممودن تغییممرات عواممم  لرکمم  در راسممتای 

اسمماس  HDمممدول  گممریدعبممارتبممه ،اسمم  مصممب ارونممدرود

همای  هیدرودینامیکی الزم برای محاسبات اجرایی دیگر ممدل 

آورد  ارر نیروی ناشمی از وجمود   را فراهم میده شیاد افزارنرم

نیز بما داشمتن سمرع  و انمدازه دبمی جریمان        3هاچاهو  2چشمه

  .[10د ]شولحا   تواندیمرودخانه به عنوان چشمه، 

هما،  جریانمات دریاهما، اقیمانوس    یسماز ممدل این ممدول بمرای   

در مواردی  ایلبرود  کاربرد آن سوال  و خورها به کار می

ارر نیروی  و اس  که پدیده انتقال و جریان لا ز اهمی  اس 

، نیروی باد، مقاوم  بستر و ادی سکوریولیس در بزرگ مقیا

 تواند در محاسبات استفاده شوند ویسکوزیته می
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  لعهامط موردمنطقه  یبندشبکه .1-2

از  21 کیم ما افمزار نمرم در  یسماز ممدل منه اصلی ابندی دمش

 استفاده شد    6زیربرنامه ساخ  مش 5بسته مایک زیرو

، نقشممه موردمطالعممهسممنجی منطقممه عمممقی سمماخ  فایمم  ابممر

، از سممازمان بنممادر  1:5000هیممدروگرافی منطقممه بمما مقیمماس   

به زیر برنامه ساخ  ممش   هانقشهخرمشهر گرفته شده اس  و 

  یم درنهاو  کردهها و شروج به رقومی کردن نقشه اعمال شده

بالفاصمله اطمراف    ،قمی شمد ر xyzصورت بهسنجی عمقفای  

با  و محدوده شدمورد مطالعه مشخص  فاصله اضافهاین منطقه 

برای  ازیموردنزمان محاسباتی  و هبندی شدگرید 70×70ابعاد 

سازی باع  ایجاد محمدودی  در انتخماب تعمداد گمره و     مدل

  دشمتر  70×70ابعاد  بندی بهفواص  شبکه مش

انتخماب شمد کمه بتوانمد      طموری سمازی  م زمانی برای ممدل اگ 

رزولوشن مناسبی برای تغییمرات زممانی سمرع  جریمان تهیمه      

و ( را ارضا 6/4سازی عددی )عدد کوران  معیار مدل د تاوش

 1574در جهم  افقمی و    گره 1345ن نظر گرفت دربا  در ادامه

  خته شدسنجی ساعمقفای   گره در جه  عمودی

 
  در مدل کاررفتهبههیدروگرافی و مش   1شک  

 یسمر گریمد   صمورت بهبندی منظم لاصله مشفای    یادرنه

سمنجی بمه ممدل اعممال     ژرففایم    عنوانبه و (یدوبعد فای )

 ۀمنطقمم یدوبعممدیی او نممم بنممدیمممش 1شممک   شممده اسمم  

 دهد را نشان می موردمطالعه

   لعهاموردمط ۀمنطق .2-2

کممه در اسمم   پرخممروشو  پهنمماور ایرودخانممه ،ارونممدرود

و رودخانمه ممرزی   بموده  شهرستان خرمشمهر و آبمادان جماری    

 84طمول بخمش مرکمزی ایمن رودخانمه       ،اسم  ایران و عمرا   

که از تالقی رودخانه دجلمه و فمرات    اروندرودکیلومتر اس   

کیلومتری شمال باختری آبادان  110به نام قرنه در  یانقطهدر 

شود و به سوی جنوب خاوری از کنار شمهر بصمره   تشکی  می

شمود، خرمشمهر و آبمادان را    وارد خا  عمرا  ممی  گذرد، می

کنار بمه   اروندرودکیلومتری جنوب  8کند و سپس در طی می

  [11] زدیرخلیج فارس می

وی جریمان در  مناسبی بمرای تعیمین الگم    پارامترن لجمی اجری

همای  پمارامتر جریمان لجممی یکمی از مشخصمه      منطقه اسم   

ریر سمه عامم  سمرع     أتم تحم  های دریایی اسم  کمه   جریان

جریان، لجم آب عبموری از منطقمه و جهم  جریمان بموده و      

 ( از منطقه اس  Vسرع  )معرف مقدار لجم آب عبوری با 

( Q( و )Pمثلفممۀ )بمما دو  (m/s/3m) یلجمممپممارامتر جریممان  

ترتیب جریان لجمی عبوری در راستای بهکه  دشویممعرفی 

X  وY  اس  

موقعیمم  مکممانی برداشمم    و  لعممهاموردمط ۀمنطقمم 2شممک  

را نشمان    Qو   pمثلفمۀ  شمارش لجممی در جهم      یهما داده

  دهد می

 

 شارش هایداده استخراج مکانی موقعی  و لعهاموردمط ۀمنطق  2 شک 

 لجمی
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 یاگردابه ینرواگر بيضر .3-2

نتمایج   مد بر و بر تراز جزر 7وران رر عدد کابه منظور بررسی 

مختلمف  لاضمر بما ضمرایب گرانمروی      یسازمدلسازی، شبیه

ده شمشخص اجرا  ۀدور( برای یک 5/1، 1، 5/0، 28/0، 1/0)

بما یکمدیگر ممورد     در منماطق مختلمف   آممده دسم  بمه و نتایج 

سمازی نشمان   ترازهای آب در شمبیه  ۀمقایسمقایسه واقع شدند  

 کمه ازآنجاداد که نسب  به ضریب گرانروی لساسی  ندارند  

که ضریب گرانروی بمر نتمایج   مدل نشان داده  چندبارهاجرای 

بنمابراین  نداشمته اسم ،    ریتمأر ترازهای آب ناشی از جزرومد، 

فرض ممدل بمه کمار گرفتمه شمده      ، مقدار پیش28/0عدد راب  

سممنجی تممراز سممط  آب نسممب  لساسممی  3شممک  اسمم   در 

 ضریب گرانروی نشان داده شده اس  

 

 ایگردابه گرانروی ضریب نسب  آب سط  تراز سنجیسی الس  3 شک 

 یو خشک یتر مرز .4-2

جزروممد از آب خمارج    ریتمأر تحم   یسماز هیشبکه در  یطانق

از محاسمبات خمارج    ،یشمدگ خشکعمق  فیبا تعر شوندیم

 فیم بما تعر  رونمد یآب مم  ریم که بمه ز  یشده و در مقاب ، نقاط

  شوندیوارد محاسبات م ،یعمق ترشدگ

 راتییم تغ ،یدر هر گام زمان ک،ینامیدرودیبرنامه هریز قعادرو 

سمط    راتیینموده و با توجه به نسب  تغ هسط  آب را محاسب

  ردیگیآب دو لال  را در نظر م

 ریو در ی یشدگیر لال   نینسب  مثب  باشد به ا نیگر اا 

لمداق  عممق    نیمی   بما تع ندیگویم یشدگصورت خشک نیا

 دنیرسم  یرا برا یمحاسبات یهاگرهدو لال ، شبکه  نیا یبرا

گسممترش داده و اعممما  کمتممر از آن در   ممموردنظربممه عمممق 

مقالممه عمممق   نیمم  در اشممودیمحاسممبات در نظممر گرفتممه نممم  

متر در نظر  5/0، 9یشدگیر متر و عمق  3/0 ،8یشدگخشک

   گرفته شده اس

 یمرز طياکردن شر مشخص .5-2

 صمورت بهکه  اس  اروندرود یسازمدل ۀدامن ق،یتحق نیا در

 نیم اسم   در ا  دهشم اعممال   افمزار نرمبه  یسنجعمق  یفا کی

 یو مرز باال دس  رودخانمه( بمرا   ایمرز درباز )دو مرز  قیتحق

تراز آب  راتییتغ یزمان یمدل در نظر گرفته شده اس  و سر

منطقه بمه ممرز    نیترکینزد عنوانبه اروندرودمربوط به دهانه 

عمدد   کیم  صمورت بمه ب آتراز سط   راتییتغمدل و  ییایدر

 یکینامیدرودیم بمه بخمش ه   موردمطالعمه  یراب  در بمازه زممان  

 اس     دهشاعمال 

تراز سط  آب نشان داده شده اس   الزم  تاییرتغ 4شک  در 

اصملی جزروممد    ۀمثلفم دامنه و فماز چهمار    که اس  ی به توض

(1,K1O,2M  2وS مربوط به )جمداول   از کتاب اروندرود ۀدهان

و  انمد جزرومدی آدمیرالتی استخراج و بمه ممدل معرفمی شمده    

 زیمر  تغییرات تراز سط  آب به صموت سمری زممانی     یدرنها

 شده اس  اص  ل

 

 (ادمیرالتی جداول) دریا مرز به شدهاعمال آب سط  تراز تاتغییر  4 شک 

 حاکم یهاهدلامع .6-2

یک بر پایه روش اویلری توسعه داده شمده اسم  و در   امدل م

 هممایمعادلممهاز  یممانجر آن بممرای مشممخص کممردن الگمموی  

گیمری  متوسم  نماویر اسمتوکس    هایلهمعاد) پیوستگی و تکانه

اسم   ( استفاده شمده  3( و )2) (،1) هایلهمعادشده در عمق(، 

[10]  
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از، عممق   انمد عبمارت  هما همعادل نیدر ا شدهاستفاده یاه یکم 

,ℎ(𝑥 آب 𝑦, 𝑡)، آب  سممط  تممراز 𝜁(𝑥, 𝑦, 𝑡) یزمممان رییممتغ 

,𝑑(𝑥 عمق آب 𝑦, 𝑡)، یهاجه  در شارژ یهایچگال p,q(x 

,y,t) g  والمد،   یشمز  مقاومم   ،گمرانش  شمتاب( (𝑀1 2⁄ 𝑆⁄ 

Cxy) ،)ییایم وابسمته بمه عمرض جغراف    سیولیم کور یروین Ω ،

 ، 𝑣𝑦؛ والد آن 𝑣𝑥m/s  یهما جهم  آن در  یهامثلفهسرع  

تمنش   یهما مثلفه ،t  زمان: ρw آب:  یچگال ،paفشار اتمسفر 

 بمه  یسماز گسسمته  بما  بماال  هایهمعادل τ𝑦𝑦 τ𝑥𝑥 ،τ𝑥𝑦،یتشعشع

 .اندشده ل  منظم شبکه یرو و محدود تفاض  روش

بایمد بمه    یسماز ممدل نند هر مدل دیگری از این نوج، جهم   ام

 که این مدل با عدد کوران د شوضواب  پایداری مدل توجه 

 شی  به آن اشاره شده اس    که در دشومیمشخص 

 مدل یسنجصحتو  یسنجاو .7-2

 10ممدل بما اسمتفاده از ضمریب زبمری     سنجی صح سنجی و او
انجام شده اس   برای ابتدا مدل تنظیم شده اسم  و در همر بما    

راب  فمرض  اجرای مدل ضریب زبری را تغییر و عوام  دیگر 
شمود  شد  ضریب مقاوم  بستر که با عدد مانینگ تعریف ممی 

 هادادهاجرا شد که نتایج با  32عدد  افزارنرم فرضشیپابتدا با 
 میدانی فاصله داش    

در همر   65و  40زیاد کردن این عمدد بمه    ادر چند مرلله بعد ب
شمد و   تمر کیم نزدقادیر واقعی به م هایخروجبار اجرای مدل 

مدل به کار گرفته شد پمس   ضریب زبری بستر جه  واسنجی
از سعی و خطای فراوان و اجرای چندباره مدل و مقایسه نتایج 

بمه دسم     m=65برابمر  میدانی ضریب مانینمگ   یهادادهآن با 
 آمد  

همای  ینمگ خروجمی  نضمریب ما  عنموان بمه  65انتخاب عمدد   اب

واسممنجی و  دهنممدهنشممان 5تممر بممه دسمم  آمممد شممک   منطقممی

همچنمین   ،اسم   سمنجی تمراز سمط  آب در بنمدر فماو     صح 

سممنجی جریممان آب صممح واسممنجی و  دهنممدهنشممان 6شممک  

اسم  کمه   یادآوری ، الزم به مقاب  اسکله شیالت آبادان اس 

بممرای کممالیبره کممردن سممرع  آب در ایسممتگاه آبممادان یممک  

در فاصمله   1396در سمال   32سنج مغنماطیس بمه ممدت    جریان

متمری نصمب شمد  در ایمن      3سال  ایران در عمق  متری 150

متمر اسم      500متر و عرض رودخانه  6نقطه عمق ک  لدود 

کشمند و  برای کمالیبره کمردن تمراز سمط  آب یمک دوره ممه      

از ممدل   شمده اسمتخراج همای  در نظرگرفتمه و بما داده  کهکشند 

همچنین برای مقایسه سرع  جریمان یمک    مقایسه شده اس ،

هممای میممدانی سممیک  جزرومممد در نظممر گرفتممه شممده و بمما داده

 مقایسه شده اس  

از شماخص   یمشاهدات یهادادهمدل و  جینتا یسنجاعتبار یابر

 اسم   شمده  اسمتفاده  11تمربعا نیانگیممجذور  یخطا یآمار

 یمتمر بمرا   238/0 آب سمط   تمراز  یبمرا  پارامتر نیا مقدار که

 دس  آمده اس  به هیبر رانمتر  127/0آب  انیجر

 

 نتایج و مدل نتایج آب سط  تراز تغییرات سنجیصح  و سنجیاو  5 شک 

 (آدمیرالتی جزرومدی جداول) فاو بندر در شده گیریاندازه هایداده

 

 هایداده نتایج با مدل نتایج آب جریان سنجیصح  و سنجیاو  6 شک 

  آبادان شیالت اسکله مقاب  شده گیریاندازه

 یسنجصح  یواسنج

 زمان

 (hزمان)
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 مدل هیدرودينامیک جيانت .3

، بندر فاو اروندروددهانه )ت تراز سط  آب در سه نقطه اتغییر

در زممان مهکشممند نشممان داده   7شممک  در  (خسممروآبادو پمی   

اخممتالف دامنممه  و  فممازاخممتالف ایممن شممک  شممده اسمم   در  

بین دهانمه   فازاختالف، با توجه به این شک  اس  مشاهدهقاب 

یمک   بماً یتقر خسمروآباد پمی    و با با بندر فاو لدود نیم ساع 

 باالدسم  دامنه جزر و مد با لرک  بمه سمم    و  اس ساع  

 ارونمدرود دلی  این موضموج دبمی     کندمصب کاهش پیدا می

آیمد و ایمن   ممی زیرا در هنگمام ممد تمراز آب دریما بماال      ، س ا

مموج بمه    صمورت بمه افزایش ارتفماج آب در مصمب رودخانمه    

و باعمم  افممزایش سممط  آب  کنممدیمممداخمم  رودخانممه نفمموش 

شود و از طرفی بماال آممدن سمط  آب در مصمب     رودخانه می

باعمم  جلمموگیری از خممروج آب رودخانممه و انباشمم  آب     

سمط    بنابراین عمده لجم آبی که باع  بماال آممدن   ؛شودمی

شمود و هممین   می نیتأمدبی رودخانه با  ،شودآب رودخانه می

قدرت مد کاهش پیدا کنمد و   که شودیمدبی رودخانه باع  

افم  دامنمه   لرکم  کنمد و    باالدسم  لجم آب کمتمری بمه   

 یهما وارهیم دو  همچنمین زبمری بسمتر    ایجماد شمود،  ومدی جزر

رودخانه در اف  دامنه جزرومد در لرک  به سم  باالدس  

 سهیم اس   

  یپم  و فماو  بنمدر  دهانمه،  در ممد  و جز دامنه 7 شک  به توجه اب

  اس  12/2 و 8/2، 2/3 بیترت به خسروآباد

 

 

 فاو ،)سیاه( دهانه؛ مختلف ایستگاه سه در آب سط  تراز یسهامق  7 شک 

 )قرمز( خسروآباد پی  و ()آبی

های شارش ر تغییر میانگین هفتگی مثلفهانمود 9 و 8شک  در 

 طورهمان نمایش گذاشته شده اس  در طول چهار نقطه به 

های موقعی  جغرافیایی ایستگاه نشان داده شده 2شک  که در 

  اس  اروندروددر دهانه  شدهیبررس

 

 نقطه چهار طول در شارش( P) مثلفه میانگین تغییرات رانمود  8 شک 

 

 نقطه چهار طول در شارش( Q) مثلفه میانگین تغییرات رانمود  9  شک 

( شارش، در طول pالگوی تغییرات مثلفه ) 8شک  به  توجه اب

 ،پمنج هفتمه متموالی نشمان داده اسم      بمه  چهار نقطه و مربموط  

عرا  به سم  وس  رودخانه سوی الگوی تغییرات شارش از 

افزایش و با لرک  به سم  سوال  ایران کاهش یافته اس   

، پمس همر چمه عممق آب بیشمتر      اسم  عمق آب  امردلی  این 

( Qمثلفمه ) در تحلیم    لیواس  بیشتر  ( شارشpمثلفه ) ،باشد

 باشد برعکس می کامالً شارش

اسمم  کممه الگمموی تغییممرات شممارش در دو  یممادآوری زم بممهال

و در  ندهسممت همممسمموم و پممنجم مشممابه   ،شممک  در هفتممه اول

دلیم  ایمن اممر     ،همم تقریبماً مشمابه   همم  دوم و چهارم  یهاهفته

بنمابراین تغییمرات مهکشمند     اسم ؛ پدیده مهکشند و کهکشند 

نتممایج  13 تمما 10 یهمماشممک بممق ط بیشممتر از کهکشممند اسمم  

، ارونمدرود دهانمه  ) یانتخماب نقطمه   دو  جریان در گ صورتبه

 s/3m480 و دبی s/3m700 دبی یهالال ( در خسروآبادپی  

 نمایش داده شده اس  
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 s/  3m  700 دبی با اروندرود دهانه در ناجری گ   10 شک 

  
 s/ 3m  480 دبی با اروندرود دهانه در ناجری گ   11 شک 

نشمان داده   ارونمدرود  ۀدهانجریان برای   یاشر 11و  10 شکل

جهم    ازنظمر  ،شمود کمه مشماهده ممی    یطورهمانشده اس   

تفمماوت  s/3m480و  s/3m700 جریممان در دو وضممعی  دبممی  

 وجود ندارد  یتوجهقاب 

جمزر بمه شمک      یهما انیجر یآبکمل  پرآبی و ادر هر دو ل 

ایممن اخممتالف   یپرآبمماممما در لالمم    ،ترنممدیقمموطبیعممی 

در  انیم جرشمدت )لال  جزر و مد( از اخمتالف   انیجرشدت

 بیشتر اس   یآبکملال  

عنموان کمرد کمه بما اعممال دبمی زیماد، سمرع           دیابدر ضمن 

 71/0بماالی   یهاسرع که  طوری ،جریان افزایش یافته اس 

 فراوانی بیشتری دارند  یپرآبدر لال   در شک  متر بر رانیه

نشمان داده   در پی  خسروآبادی  جریان اشر 13و  12شک  در 

 ازنظمر جریمان   ،شمود که مشماهده ممی   یطورهمانشده اس   

 s/3m480و  s/3m700 جهمم  جریمممان در دو وضممعی  دبمممی  

فراوانی جریان با هم متفاوت  ازنظرتفاوت کمی وجود دارد و 

 اس  

جهمم  جریممان در نقمماط مختلممف  ؛دهمد یمممیمن شممک  نشممان  ا

 رگمذار یتأرمتفاوت اسم  و جهم  پمیچش رودخانمه     رودخانه 

یربمی  -شمرقی  خسروآبادجه  جریان در پی   همچنین، اس 

  اس شرقی  -ولی در دهانه یربی

همچنین در  ،اس ن در پی  خسرو کمتر از دهانه اسرع  جری

هنگام دبی زیاد سمرع  جریمان در پمی  نسمب  بمه دبمی کمم        

به دلی  تقاب  پدیده ممد بما دبمی     ولی ،افزایش پیدا کرده اس 

 (% آرام 82/24تممر )آرامزیمماد رودخانممه باعمم  شممده جریممانی 

آرام( در گم  جریمان نشمان داده     %85/21نسب  به دبی کمم ) 

وانی جهم  جریمان در لالم  دبمی زیماد از      اهمچنین فر ؛شود

 مقدار کمی افزایش یافته اس   340الی  300سم  قطاج 

 

   s3 m700/ دبی خسروآباد پی  در ناجری گ   12 شک 

 
   s/ 3m480 دبی خسروآباد پی  در ناجری گ   13 شک 

 و بحث گیرییجهنت .4

از ممدل،   شمده یسازهیشبنات تغییرات سطوح جزرومدی اجری

میمدانی   یهما برداشم  همگرایی قاب  قبولی با نتایج موجود از 

نتخاب مناسمب مقمدار عمددی    ا ۀدهندنشاندارند که این نکته 

رانیمه در   60ضریب زبری بستر و لداکثر گام زممانی  برای  65

  اس در این مدل  عمقکمهای آب
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کمه   طموری  ،دو مسیر داشته باشمد  تواندیم روندروداخروجی 

خمات در   طمور بهنیروی کوریولیس پلوم آب تازه  ریتأرتح 

امتداد سال  کوی  و عربستان جاری شود و باع  نگهداری 

یممک رژیممم چرخشممی واچرخنممد در قسممم  یممرب   و مانممدن

خات ممکمن اسم  مقابم      یهازمانشود، اما در  فارسجیخل

 رینولمدز  مطالعمۀ  این مطلب با نتمایج  ،سوال  ایران یاف  شود

  [12]  سازگاری دارد

  عممرا  بممه سممم  وسمم  للگمموی تغییممرات شممارش از سممواا

رودخانه افزایش و با لرک  به سم  سموال  ایمران کماهش    

، پمس همر چمه    اسم  یافته اس   دلی  این موضموج عممق آب   

و در  اسمم بیشممتر  ( شممارشpمثلفممه ) ،عمممق آب بیشممتر باشممد

 یسازمدلنتایج این ، برعکس کامالً ( شارشQمثلفه )تحلی  

بما    [13] اسم  مشمابه  آبمادی  لسن تبار و خلی  قیتحقبا نتایج 

( شارش مربوط p) مثلفهتوجه به این موضوج الگوی تغییرات 

روند  ،شودپنج دوره زمانی مشاهده میبه چهار نقطه، در طول 

اول، سموم و پمنجم مشمابه     شارش در هفتمه  یهامثلفهتغییرات 

رات شار در هفته دوم و چهارم مشمابه  یغیالگوی تو هستند هم 

  دلی  این موضوج پدیده کهکشند و مهکشند اس   هستندهم 

دهمد و در هفتمه اول و   در هفته دوم و چهارم مهکشند ر  ممی 

تغییمرات کمتمری نسمب     اتفما  افتماده و    ،سوم و پنجم کشمند 

 مهکشند ایجاد کرده اس  

 ارونمدرود همای متفماوت در دهانمه    یج در چهار نقطه با عمقانت
 pمثلفمه  بمرای  تغییمرات   میمانگین  دهمد کمه لمداکثر   نشان می

  -m/s/3m 1/0لمممداق  آن   و m/s/3m 5/0 جریمممان لجممممی
  مقممدار لممداق  میممانگین تغییممرات   Qو بممرای مثلفممه   اسمم 

m/s/3m  45/0 -  باًیتقرو لداکثر آن m/s/3m 01/0  بما    اس
بنممابراین  ؛اسمم کممم عمممق  ارونممدرودبممه اینکممه منطقممه  توجممه
 یهمماآبلمماکم اسمم  و در  عمممقکممم یهمماآب هممایمعادلممه
ریمان در سمط  افمزایش    بما افمزایش عممق سمرع  ج     عمقکم
در وس  رودخانمه افمزایش و در    P مثلفهدنبال آن بهیابد و می

همای رودخانمه بمه دلیم  عممق کمم کماهش پیمدا         کناره دیواره
 و فماو  بندر دهانه، در دجزوم امنهد 7شک   به توجه باکند  می
 نیمما ،اسمم  12/2 و 8/2، 2/3 بیممترتبممه آبادخسممرو  یپمم
 یخموب  اریبسم توافمق  فیماض محممدی   مطالعمات  با  هاینیبشیپ

و  ارونمدرود در دو مکان دهانمه   با استفاده از گ  جریان دارد 

پممیچش  ریتممأرجهمم  جریممان  ،نتیجممه گرفمم  خسممروآبادپممی  
جهم  جریمان در دهانمه جنموب      کمه یطمور بمه  اس  رودخانه
جنموب یربمی   -شمال یربی ولی در پی  شمال شمرقی  -شرقی
از  شمده یسازهیشبجریانات تغییرات سطوح جزرومدی   اس 

همای  مدل، همگرایی قاب  قبولی بما نتمایج موجمود از برداشم     
انتخماب مناسمب مقمدار     دهندهنشانمیدانی دارند که این نکته 

 60ضریب زبری بستر و لمداکثر گمام زممانی     برای 65عددی 
در بررسمی دامنمه     اس در این مدل  عمقکمهای رانیه در آب

 نیتمر بزرگمعلوم شد که  یسازمدلکشندی لاص  از نتایج 
دامنه جزرومدی مشاهده شده مربموط بمه مثلفمه کشمندی نمیم      

و در  متمر یسمانت  61مقمدار آن در دهانمه    که اس   M2روزانه
 آمده اس    به دس  یسانت 50 شگاهیمقاب  پاال

 جعامر
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