دوفصلنامة هیدروفیزیک
دورۀ هفتم ،شمارۀ اول (بهار و تابستان )0411؛ صفحات47-85 :
مقالة پژوهشی
DOR: 20.1001.1.24767131.1400.7.1.4.5

درصد همانندی%2:

بررسی تأثیر احداث موجشکن نخلناخدا در الگوی جریان و کدورت در منطقه
مجید زارعزاده ،1مریم راهبانی ،*2صمد حمزهیی ،3مازیار خسروی
 1دانشجوی دکتری فیزیک دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
 *2نویسندۀ مسئول ،دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس

4

majid_zarezadeh_nu@yahoo.com
m_rahbani@hormozgan.ac.ir

 3استادیار مرکز اقیانوسشناسی خلیج فارس ،بندرعباس

s_hamzei@inio.ac.ir

 4مربی ،مرکز اقیانوسشناسی خلیج فارس ،بندرعباس

mazyar.khosravi@ inio.ac.ir
تاریخ پذیرش1400/01/11 :

تاریخ دریافت1400/06/11 :

چکیده
در هیدرودینامیک سواحل ،سازههای دریایی نقش مؤثری در تغییرات مورفولوژی ساحل و شرایط طبیعی جریانها در منطقه
دارند .اغلب ،ساخت سازههایی مانند اسکل  ،به تغییهر الگهوی جریهانههای سهاحلی و دیگهر عوامهل مهرتبط بها ن نریهر نهر
رسوبگذاری ،کدورت ب و شوری منجر خواهد شد .در پژوهش پیشرو ،با استفاده از اندازهگیریهای میدانی جریانهای
ساحلی با شبی سازی عددی و استفاده از نرمافزار  ،ROMSتأثیر ساخت اسکل نخلناخدا در الگوی جریانات سهاحلی بررسهی
شده است .اندازهگیریهای میدانی سرعت جریانهای ساحلی با دستگاه  ،ADCPدر یک دوره  03روزه ،در دوالی سطحی و
عمقی انجام شد .همچنین تعیین مقدار کدورت و شوری با  CTDانجام شد .برای بررسی اثرات ساخت اسکل  ،شبی سهازی در
دو حالت ،با و بدون در نرر گرفتن اسکل انجام و با دادههای میدانی کالیبره شدهاند .بر اساس نتایج ،احداث این سازه موجهب
تغییر در خط ساحل و افزایش  13×431مترمربع ب منطق ساحلی شده است .همچنهین بهر اسهاس نتهایج شهبی سهازی ،تغییهر در
سرعت و جهت جریان در غرب اسکل میتواند عامل تغییر کدورت در این منطق باشد.
واژههای كلیدی :اسکل نخلناخدا ،اندازهگیری میدانی ،جریان ساحلی ،شبی

سازی عددیROMS ،

 .1مقدمه

طبیعت منطق ساحلی ک در سالیان متمادی شکل گرفته  ،ر

احداث سازههای ساحلی اغلب بر روند طبیعی اثر متقابل دریا

میدهد ] .[4بررسی چگونگی ایجهاد ایهن تغییهرات و مطالعه

و ساحل تأثیر گذاشت و ب تغییر هیدرودینامیک و مورفولوژی

شهیوه تغییهر شههکل سهاحل پهیش از احههداث سهازههها اهمیهت

منطق منجر میشود .ایهن تغییهرات به علهت بهر ههر خهوردن

بس هیاری دارد .سههاحل بنههدرعباس ب ه دلی هل قههرار گههرفتن در

تعادل موجهود بهین تمهامی عوامهل و پدیهدهههای جهاری ،بهر

فرورفتگی شمالی تنگ هرمز ب طور طبیعی ،ب منطقه ای نیمه
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بست تبدیل شده است ک این امر باعث تبادل اندک بهای

جهت زاوی ساخت اسکل  ،ب بهبود مشکل و کاهش تغییرات

ساحلی با بهای دور از سهاحل مهیشهود ] .[2در کنهار ایهن

مورفولوژی منجر میشود.

عامل طبیعهی ،عوامهل انسهانی متعهدد دیگهری شهرایط طبیعهی

یکی از سازههایی ک در سالیان گذشت در سهاحل بنهدرعباس

سواحل بنهدرعباس را تغییهر داده اسهت .سهاخت بنهدرگاههها،

ساخت شده ،اسکل نخلناخدا است .این اسکل در ضلع شرقی

موجشکنها و اسکل ها در سرتاسر این ساحل ک گاهی طول

ساحل بندرعباس و در موقعیت عرض جغرافیایی  27/4درجه

نها تها چنهدین کیلهومتر مهیرسهد ،شهرایط طبیعهی جریهان،

و طول جغرافیایی  36/0درج قرار گرفته اسهت .سهاخت فهاز

کشند ،امواج و انتقال رسوب را تغییر داده اسهت ] .[0یکهی از

اول این سازه( ،شکل-4ج) ،ب طول تقریبهی 0613متهر ،طهول

مهرتههرین مسهها ل در مهندسههی سههازههههای دریههایی ،جانمهها ی

دستک بلند  133متر ،طول دستک کوچک  233متهر و طهول

مناسب سازه بهرای بههرهبهرداری ایمهن و به حهداقل رسهاندن

قوس  433متر در ساحل نخهلناخهدا ،از سهال  4033تها 4031

مشکالت احتمهالی زیسهتمحیطی اسهت .محققهان ،مطالعهات

ب ه طههول انجامیههد .اسههکل یادشههده بههرای دسترس هی سههان و

زیادی در این راستا دربهارۀ تغییهرات خهط سهاحلی و الگهوی

نزدیکتر از بندرعباس ب جزیهره هرمهز طراحهی شهده اسهت.

جریههان انجههام دادهانههد .در مطالعهه ای کهه کههرم خههانیکی و
همکاران ،دربارۀ الگوی جریان در اطهرا

تصاویر ماهوارهای (شکل  )4ک در دورههای زمانی متفهاوت

جتهیههای منطقه

گرفت شده ،نشان از تغییرات قابلمالحر خط ساحل و به تبع

کیاشهر انجام دادند ،پس از برداشت دادههای میدانی ،اثر این

ن ،تغییر مورفولوژی در این نواحی میدهد؛ بنابراین به نرهر

جتیها با مدل مایک  24شبی سازی شد ک نتایج ن نشان داد

میرسد این تغییرات ناشی از ساخت اسکل نخلناخدا بهوده و

احداث جتیها ،جریهان کلهی دهانه را مختهل کهرده و سهبب
تولید گرداب هایی در اطرا

در صورت ادام این فرایند یا تکمیل فاز  2پروژه ک بهیش از

و دهان بند میشود ] .[1همچنین

 0کیلههومتر ب ه طههول اسههکل افههزوده خواهههد شههد ،ب ه تبعههات

اسماعیلی و همکاران در شبی سازی جریان کران ای در منطق

زیستمحیطی میانجامد.

کیاشهر با استفاده از مدل مایک  24الگوی جریان قبل و پهس

بازدیههدهای میههدانی صههورت گرفتهه و نمونهه بههرداریهههای

از احداث جتی شبی سازی کردند و نتایج حاصل از ن نشهان
داد سههرعت جریههان در اطههرا

انجامشده ،نشان از رسوبگذاری در اطرا

ورودی حههدود  %03کههاهش

اسکل نخلناخدا

و باتالقی شدن منطقه دارد و از سهویی بسهتر رسهوبی منهاط

یافت است ] .[3همچنین در پژوهشی که میلیتلهو 4و همکهاران

ساحلی همواره تحتتأثیر تنشهای برشی ناشی از جریانهای

در خلیج شینکوک انجام دادنهد ،اثهر سهاخت جتهی بهر تغییهر

ساحلی هستند .همچنین ب دلیهل قهرار گهرفتن ایهن منطقه در

الگوی جریان خروجی کانال ب سمت اقیانوس اطلس بررسی

مجاورت تنگ هرمز سرعت جریان در ن قابلمالحر اسهت

شد ک اندازهگیهری و شهبی سهازی عهددی نشهان داد الگهوی

و بر اساس اندازهگیریهای میدانی گاه ب حدود  4متر بر ثانی

جریان در نوک جتی ،کاهش محسوسی مهییابهد و به ایمهن

مههیرسههد (شههکل  .)6از نجاکه هههر بح ههی در مههورد مسهها لی

شدن مسیر کانال برای کشتیرانی منجر میشود ] .[6همچنهین

همچون رسوبگذاری یا نر انتقال رسوب ،نیازمند شناخت

ماسههیرا در مطالع ه ای دیگههر نشههان داد ک ه سههاخت اسههکل و

و محاسب دقی فرایندهای دخیل در رخداد اسهت و بها توجه

موجشکن در رود نیل ب افزایش نر رسوبگهذاری و تغییهر

ب ه ایههن فههرض که سههاخت اسههکل نخههلناخههدا باعههث تغییههر

الگههوی جریههان منجههر شههده اسههت ] .[7نههها بهه کمههک

جریانهای ورودی از تنگ هرمز ب ساحل بندرعباس است ،ب

اندازهگیری میهدانی و محاسهبات عهددی بها اسهتفاده از مهدل

نرر میرسد ک عامل اصلی تغییرات مورفولوژی ،چنانچه در

 ،CMS2تغییر نر رسوبگذاری در اثر ساخت اسکل ک به

شکل (-4ج) مشاهده میشود ،تغییهرات جریهانههای سهاحلی

تغییر الگوی جریان در دماغ روزتا منجر شده بهود را بررسهی

است.

کردند ،نتایج محاسهبات شهبی سهازی نشهان داد تغییهر طهول و
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تحقیقات پیشهین محققهان متفهاوتی ،در دماغه روزتها ] ،[7به
کمک مدلسهازی  ،CMSو در خلهیج شهینکوک بها افهزایش
طول جتی و بدون ن ] ،[3با مدلسازی عددی برنامه ،CPP3
انجام شده است.
برای انتخاب مکان مناسب نصب دسهتگاه  ،ADCPمکهانی بها
شرایطی مناسب اندازهگیری مانند مسطح بهودن محهل نصهب،
دوری از وجود پستیوبلندی ،داشتن حداقل سرعت جریهان
 ،2cm/sو دور بودن از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ]،[2
باید مدنرر قرار گیهرد که پهس از انتخهاب مکهان و موقعیهت
مناسب ADCP ،مورداشاره در عم  7متری نصهب شهد و به
مههدت  03روز و بهها در نرههر گههرفتن وجههود دو مهکشههند و
کهکشند در این بازه زمانی ،اندازهگیری انجام شد .با توج ب
شکل  .4منطق موردمطالع در گذر زمان (الف) سال  2332پیش از شروع

عمهه منطقهه و تغییههرات سههطح ب از دسههتگاه  ADCPبهها

پروژه( ،ب) سال  2342در حین خاکریزی و زیرسازی اسکل ( ،ج) سال

فرکههانس  633kHzاسههتفاده شههده اسههت ] .[2بهه منرور ثبههت

 2346پس از اتمام فاز اول پروژه

جریان در دو راستای افقهی  xو ،yتنریمهات دسهتگاه ADCP

در بازهههای زمهانی  43دقیقه در دو الیه بها ضهخامت  2متهر

بااینحال این فرضی برای تأیید نیاز ب بررسی و تحقیه دارد.
هههد

پیکرهبندی شدهاند.

از ای هن مطالع ه  ،بررس هی اثههر سههاخت ای هن اسههکل بههر

جریانهای منطق با استفاده از مدل عددی  ،ROMS0ب منرور
ارزیابی شرایط کنونی منطق است.
 .2مواد و روش كار
 .1-2اندازهگیری میدانی

برای اندازهگیری سرعت جریان ،یک دستگاه

ADCP1

متعل

ب شرکت ( RD Instrumentجهدول  )4بسترنشهین ،در ضهلع

شکل  .2موقعیت ایستگاه نصب  ADCPو مکان پایش توسط  CTDو

جنوبی اسکل و ب فاصل  333متر از دستک بلنهد در موقعیهت

مرزهای شبی

جغرافیایی  36/03درج شرقی و  27/46درج شهمالی نصهب

سازی در مدل ROMS

شد (شکل  .)2مزیت  ADCPنسبت ب دیگر جریانسنجها این

در یهههک دوره  03روزه انهههدازهگیهههری ،بهههیش از  1033داده

است ک میتواند سرعت جریان را در یک سهتون و در یهک

سههرعت جریههان ب ه دسههت مههد .مقههادیر ب دسههت مده بههرای

از ایهن

جریان ،مقدار میانگین در بازه زمانی و بازه مکهانی تعیینشهده

اندازهگیری ،پهایش سهرعت جریهان و بررسهی اثهر ن در دو

در تنریمات دستگاه است .ب منرور پایش و کنتهرل دادهههای

پروفایل عمهودی پهایش و انهدازهگیهری کنهد .ههد

سوی اسکل نخلناخدا و کالیبره نمودن مدل عددی بوده ک

جریهان کشهندی و حههذ

ب کمک مدل  ROMSموقعیهت اسهکل و الگهوی جریهان بها

نهههرمافهههزاری  T-Tideاسهههتفاده شهههده اسهههت .دامنههه و فهههاز

حضور اسکل و بدون ن ،شبی سازی و اثر ساخت این اسکل

هارمونیکهای مختلف در سطح اطمینان  %33ب دست مد.

در تغییههر الگههوی جریههان بررسههی شههده اسههت .ایههن رود در
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از پایگهاه داده GEBCO6

در  44ایستگاه با ( CTDجدول  )2اندازهگیری و پهایش شهد.

بهها ریزنگههری  2333متههر در  2333متههر و دادههههای سههازمان

همچنین ،روی این دادههها زمهون دادهههای پهرت و زمهون

نقش برداری ،با ریزنگری  333متر در  333متر ،اخذ شهد .ایهن

نرمال انجام شد ک در سطح اطمینان  %33دادهها پرت نبوده و

دادهها پردازد شده و پس از درونیابی نها با یکدیگر ،در

دارای توزیع نرمال بودند.

دادههای موردنیاز برای عم منطق

مهدل  ROMS 3.9به عنوان دادهههای عمه بارگهذاری شهده

جدول  .4مشخصات فنی دستگاه ADCP

اسهت (شهکل  .)0عههالوه بهر انههدازهگیهری سههرعت جریهان بهها
 ،ADCPب منرور صحتسنجی ،کالیبراسیون و بررسی دقی تر
تههأثیر اسههکل در جریههانهههای سههاحلی و ب ه تبههع ن ،اثههرات
زیسههتمحیطی متههأثر از ن ،در اطههرا

اسههکل نخههلناخههدا،

مشخصه

مقدار

درستی سرعت

2/3 mm/s

ریزنگری سرعت

4 mm/s

گستره اندازهگیری

± 23333mm/s

دیگر پارامترهایی مانند شوری ،چگالی ،کهدورت ب و دمها
جدول  .2مشخصات فنی دستگاه CTD
ریزنگری

ثابت زمانی

cm-1

33 ms
3/4 S

3/33323 mS

درستی
cm-1

3/333 NTU

گستره كاری

3/330 mS

3/4 NTU

cm-1

3-73 mS

3-23 NTU

كمیت

رسانش
کدورت

شکل .0عم منطق موردمطالع بر اساس دادههای بینالمللی و سازمان نقش برداری در کل منطق شبیسازی

 .2-2مدل عددی

شههده اسههت .مههدل بهها اسههتفاده از دادههههای میههدانی جریههان بهها

ROMS

در این مطالع  ،برای شبی سازی اسکل و بررسی تأثیر سهاخت

معادل های س بعدی رینولدز تحلیل و تخمینزده شهده اسهت.

ن در هیدرودینامیک منطق از مدل عددی  ROMSاسهتفاده

ب ه منرور شههبی سههازی منطق ه موردمطالع ه  ،در راسههتای افقههی

شده است .این مدل با توج به نهوع الگهوریتر ن و کهارایی

گستره  3کیلومتری ساحل بندرعباس و در راسهتای عمهود به

زیاد و صحت مناسب نتایج خروجی و گستردگی کاربرد ن،

ساحل فاصل  3کیلومتری در نرر گرفت شد .ب اینترتیب مدل

ب ه شههکل چشههمگیری محققههان سرتاسههر دنیهها از ن اسههتفاده

دارای یک مرز خشک در ساحل بندرعباس و سه مهرز بهی

میکنند .از نجا ک  ROMSمدلی با منبع زاد است ،با توج

باز است (شکل  .)2از نجاک دادههای میدانی تنها در مرز باز

به شههرایط موجههود هههر منطقه  ،رویههدادهای نههوین و کههاربرد

شماره  2اندازهگیری شدهاند ،بنابراین برای به دسهت وردن

عملیاتی دا ماً ب روزرسانی شده و الگوریتر ن بهبود مییابهد

جریان در مرزهای  0و  1ابتدا مدل با دادههای اولی  ،برای کل

ک این امر ب پایداری مدل و استواری نتهایج خروجهی منجهر

خلیجفارس اجهرا شهده و پهس از رسهیدن به حالهت پایهدار و
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اجرای کامل از دادههای گردد جریان برای مرزهای باز  0و

دیوار اسکل نخل ناخدا ،ریزنگری سلولها تا حد امکان و تها

 1استفاده شده است .با توج به نهوع منطقه و وجهود منهاط

حدی ک  CFL9و پایداری شبی سازی اجهازه داده ،کوچهک

تحتتأثیر کشند ،شبک تودرتهو ( شهیان ای )7در کهل منطقه

در نرر گرفت شدهاند .در نقاط نزدیک ب اسهکل موردمطالعه

شبی سازی ب کار گرفت شد (جدول  ،)0همچنین برای قابلیت

و ساحل ،از سلولهای با طول و عرض  33متر استفاده شده و

همپوشانی 2در نزدیکی مرز خشکی و مکانی ک تحهتتهأثیر

در دیگر نقاط سلولهایی با طول و عرض ب ترتیب  333متر و

جریانهای کشندی اسهت ،از قابلیهت  wet/dryاسهتفاده شهده

 43333متر استفاده شده است (جدول .)0

اسههت (شههکل  .[43] )1در نزدیکههی منههاط سههاحلی و کنههاره

شکل  .1استفاده از قابلیت  Land/Seaو  wet/dryدر مدلسازی

برای تخمهین صهحت شهبی سهازی در منطقه موردبررسهی ،از

(جدول  )0که پهس از تعریهف کلیه پارامترههای ورودی به

دادههای انهدازهگیهری میهدانی جریهان  ADCPاسهتفاده شهده

مدل ،مقایس دادههای میدانی و اطمینهان از کهالیبره بهودن ن

است .پس از تنریر ورودیهای ابتدایی ،مدل کهالیبره شهده و

(شههکل  43و جههدول  ،)3مههدل بهه منرور اسههتخراج سههرعت

برای صحتسنجی نتایج در مرزههای بهاز ،دادهههای کشهندی

جریانههای افقهی ( uو  )vدر منطقه اجهرا شهده اسهت .بهرای

مورداستفاده قرار گرفته انهد .همچنهین ،پهس از شهبک سهازی،

بررسی تأثیر ساخت اسکل نخلناخدا بر مورفولوژی منطقه و

تعیههین مرزههها و شههرایط مههرزی ،دادههههای کشههندی ایجههاد و

نوع جریان و تغییرات ن ،مدل در دو حالت ،با وجود اسهکل

اطالعات ن ب مهدل  ROMSوارد شهده اسهت .مهدت زمهان

و بدون وجود ن اجرا شده و نتایج ن موردبررسی و تحلیهل

شبی سازی  03روز و بها گهام زمهانی  633ثانیه تعریهف شهده

قرار گرفت است.

جدول  .0متغیرهای موجود در شبک بندی تودرتو شبی سازی
نام شبکه مدل

گستره طول جغرافیایی

گستره عرض جغرافیایی

ریزنگری مکان ()m

ریزنگری زمان (ثانیه)

شبک سازی 4

36/01E-36/06E

27/46N-27/42N

33

633

شبک سازی 2

36/22E-36/01E

27/41N-27/47N

333

633

شبک سازی 0

33/34E-36/64E

21/33N-03/44N

43333

0633
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متناسب با هارمونیکهای کشندی منطقه تغییهر مهیکنهد که

 .3نتایج و بحث

علت ایهن عهدم تقهارن در سهرعت و سهطح ب ،اختال فهاز

 .1-3تحلیل دادههای میدانی

جریان کشندی است .بیشین سرعتهای جریان جزر و جریان

جریانهای ساحلی کشندی در ساعتهای مختلف سهرعت و

مهههدی بههه ترتیهههب  30/24 cm/sو  24/63 cm/sاسهههت .ایهههن

جهههتهههای متفههاوتی دارنههد .بهها توجهه بهه الگههوی جریههان

اختال

شبی سازیشده در منطق  ،مقادیر بیشین سرعتهای جریان در
طی یک ماه اندازهگیهری 23/33cm/s ،در الیه

می تواند ب تغییر تهوازن و انتقهال رسهوب در بلندمهدت منجهر

بسهتر و cm/s

شود ک در وضعیت حاضر ب نرر میرسد ،این انتقال احتمالی

 30/24سهههطحی اسهههت (شهههکل  .)6طبههه انترهههار ،مقهههادیر

ب سمت خلیج باعث افزایش هنگ رسوبگذاری و افزایش

سرعتهای بیشین در بازههای زمانی مهکشند و ماه کامل ر

رسوبات در منطق شود ] .[6برای بررسی غالب بودن جهزر یها

داده اسههت .بههرای رسههر نمههودار گههلجریههان ،از نههرمافههزار
 ،WRplotاز مجموعههه نهههرمافزارههههای

ناشی از عدم تقارن سرعت جریان کشندی است که

مد ،جریان کشندی اندازهگیری شده و با در نرر گهرفتن ایهن

Lake Software

نکت ک دادههای اندازهگیری مربوط به یهک دوره  03روزه

 Products and Servicesکه بهرای ایجهاد دادهههای مهاری

است ،عدمتقارن در جریان کشهندی و وجهود قله در نمهودار

گلباد و گلجریان و رسر نهها به کهار مهیرود (شهکل )3

نشان میدهد ک جریان جهزر نسهبت به جریهان مهدی غالهب

برای تهی گلجریان دادههای جریان مربوط به بهازه  03روزه

است (شکل  ،)7ب عبارتی میتوان منطق موردمطالع را جزر

اندازهگیری استفاده شده اسهت .نمهودار گهلجریهان نشهان از

غالب در نرر گرفت.

وجود دو جریان غالب میدهد ک در شکل  3میتوان دیهد،
این جریانهای غالب شمال و جنوب غرب هستند ،بااینحهال
جریانات پراکنده نیهز در محهل انهدازهگیهری ثبهت شهده که
نزدیکی دستگاه اندازهگیری ب ساحل و تردد شناورها در بازه
زمههانی انههدازهگیههری در منطق ه را مههیتههوان از دالیههل ایجههاد
پراکنههدگی در گلجریههان برشههمرد .جریههان مههدی ب ه سههمت
شمال ،ساحل بندرعباس و جریان جزر ب سمت جنوب ساحل
بنههدرعباس اسههت .بهها توج ه ب ه جهههتگیری و زاوی ه اسههکل
نخل ناخدا نسبت ب ساحل بندرعباس ،این جهت جریان غالب
را مههههیتههههوان عههههاملی احتمههههالی در ایجههههاد تغییههههرات
ژ ومورفولوژیکی و خط ساحلی در اطرا

اسکل دانست.

شکل  ،6نمودار سرعت در بستر و سطح را در بازه زمهانی 03
روزه نشان میدههد .رونهد زمهانی سهرعتهها مطهاب بها دوره
کشندی یک ماه در منطق است .همچنهین به خوبی مهیتهوان
دید ک سرعت جریان در منطق موردمطالع نسبتاً قابلمالحر
بوده ک دلیل ن همانطور ک گفت شد میتوانهد مربهوط به
نزدیکی منطق موردمطالع ب تنگ هرمز باشد .شکل  7توزیهع
جهتی جریان کشندی ،در راستای محهور  xیها شهرس سهو ،بها

شکل  .3نمودار گل جریان سرعت جریان نسبت ب شمال جغرافیایی

توج ب دوره تناوب را نشهان داده و همهانطهور که مشهاهده
میشود تغییرات اندازه و جههت سهرعت به شهکل دورهای و
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مناسبی با یکدیگر دارند و گستره ایهن داده و انحهرا

از طرفی برای بررسی همسان بودن دادههای انهدازهگیهری در
دوالی  ،اقدام ب زمون ماری بر دادههها شهده که جهدول 1

معیهار

نها تقریباً یکسان است.

نشان میدهد نتایج اندازهگیهری در سهطح و بسهتر همبسهتگی

شکل  .6سری زمانی تغییرات سرعت در سطح و بستر طی یک ماه اندازهگیری (ب) و یک پنجره زمانی کوچکتر (الف)

شکل  .7نمودار جهتی سرعت در راستای  xجریان کشندی طی یک ماه اندازهگیری (ب ) و یک پنجره زمانی کوچکتر (الف)
جدول  .1اطالعات ماری اندازهگیری جریان در سطح و بستر
بیشینه

میانگین

انحراف

()cm/s

()cm/s

معیار

جریان سطح

23/33

03/06

47/30

73/42

جریان بستر

30/24

26/43

46/04

72/13

انتقال مواد معل و کدورت بیشتر از سهوی سهاحل بها جریهان

گستره

جزری ب سمت خلیج است.
شکل  3توزیع شوری و کدورت (ب ترتیب الهف و ب) را بهر
اسههاس درونیههابی دادههههای ثبتشههده توسههط  CTDاطههرا
اسکل نشان میدههد .همهم محاسهبات مهاری و تخمهینههای

از بررسی تابع توزیع جریان کشندی در جهزر و مهد مهیتهوان

موردنیاز و زمونهای فرض با نرمافزار مینی تب  4343انجهام

برای تحلیل نحوه انتقال مهواد معله و کهدورت در دو سهوی

شههده اسههت .بهها مالحر ه شههکل  3مشههخم مههیشههود میههزان

اسکل استفاده کرد ] 6و .[7

کههدورت در شههرس اسههکل نخههلناخههدا در محههدوده  3تهها 42

شکل  2نشان میدهد توزیع سرعت جریان جهزر نیهز بیشهتر از

 NTU44است ،درحالیک این مقدار در بخهش غربهی اسهکل

توزیع سرعت جریان مد است ک این مهورد تأکیهد بهر غالهب

افزایش یافت و در محدوده  43تا  NTU 24است.

بودن جریان جزر در منطقه را دارد ،بهدین معنها که احتمهاالً
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ذرات معل در پشت اسکل و درنتیجه افهزایش کهدورت در
این قسمت است.
 .2-3صحتسنجی نتایج شبیهسازی

بهها توج ه ب ه انجههام انههدازهگیههری میههدانی و وجههود دادههههای
شبی سازی مدل  ROMSنیهاز اسهت که ایهن دادههها ازلحها
مههاری بهها یکههدیگر مقایس ه شههوند .بههرای مقایس ه نتههایج از
پارامترهای مهاری ماننهد اریبهی ،ضهریب همبسهتگی و ریشه
میانگین مربعی دادهها و مقایس نها با یکدیگر استفاده شهده
و محل برداشت دادهها از مدل همان ایسهتگاه نصهب ADCP

در نرر گرفت شده است.
بر اساس محاسبات ماری ،مدل ب خوبی قادر به شهبی سهازی
شرایط منطق بوده ،طوری ک ضریب همبستگی  ، r=3/226و
مقدار خطای  RMSEحدود  ،41cm/sو بایاس هر  4/2اسهت
(جدول .)3
شکل  .2توزیع ماری جریان کشندی در حال جزر (الف) و مد(ب)

همچنین نمودار پراکنهدگی بها معادله

نشاندهنده انطباس خهوب نتهایج حاصهل از مهدل بها دادهههای

برای بررسی میزان تغییهرات کهدورت در دو سهوی اسهکل از

میدانی است (شکل .)43

زمون فرض ماری استفاده شده است .بها فهرض صهفر،𝜇𝑜 ،
عههدم اخههتال

Y= 4/312+ 3/7703X

بههین دادههههای میههدانی انههدازهگیههری شههده در

دوسوی اسکل و فرض متقابهل ،𝜇1 ،وجهود اخهتال

در بهین

دادهها ،زمون ماری انجام شهده و نتهایج نشهان داده که در
سطح اطمینان  %33بهرای کهدورت تفهاوت معنهاداری وجهود
دارد ،امهها بههین دادههههای شههوری در دو سههوی اسههکل تفههاوت
معناداری وجود ندارد .تفاوت معنادار در کهدورت دو سهوی
اسکل نشان از وجود ذرات معل بیشتر در غرب اسکل است.
باوجود نک زمون کهدورت پهیش از احهداث اسهکل انجهام
نشده بود و معیاری بهرای افهزایش کهدورت در سهمت غهرب
اسکل وجود ندارد ،بااینحهال شهکل ( 3ب) به خهوبی نشهان
میدهد ک قرار گرفتن اسکل در محهل فعلهی موجهب تجمهع
کدورت در پشت بازوی اصلی اسکل (سمت غهرب) شهده و
این در حالی است ک چنین تغییر معناداری در انتشهار شهوری
دیده نشده است (شهکل  3الهف) .بعهالوه قهرار گهرفتن خهور
درست در پشت این بازو عامهل دیگهری بهرای به دام افتهادن
شکل  .3توزیع شوری (الف) و کدورت (ب) در اطرا
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جدول  .3مقایس ماری نتایج شبی سازی و اندازهگیری میدانی

 .3-3تحلیل نتایج شبیهسازی

پارامتر آماری

مقدار

دیمانسیون

برای بررسی دقی تر شرایط منطق و اینک وجهود اسهکل چه

RMSE

40/73

cm/s

ضریب همبستگی

3/226

بدون بعد

تأثیری بر الگهوی جریهان گذاشهت و موجهب ایجهاد تغییهرات

بایاس (اریبی)

4/2

بدون بعد

MAE

44/32

cm/s

شهوری ،کههدورت در دو سههوی اسهکل و رسههوبگههذاری در
منطق شده است ،مدل کهالیبره شهده به مهدت  03روز بها دو
سناریو ،شامل سناریو (الهف) بهدون در نرهر گهرفتن اسهکل و
سناریو (ب) با در نرر گرفتن سازه اسکل اجرا شهد که نتهایج
در ادام ورده شده است.
پس از اجرای مدلها و استخراج نتهایج بها یکهدیگر ،مشهاهده
شده ک الگوی کلی جریهان پهیش و پهس از احهداث اسهکل
کههامالً بهها هههر متفههاوت هسههتند (شههکل  .)44نتههایج خروجههی
شبی سازی برای الگوی جریان میانگین در شکل  44ارا شده
ک شکلهای یادشده نحوه توزیع سهرعت جریهان در سهاحل
بندرعباس و اطرا

شکل  .43نمودار بررسی میزان پراکندگی دادههای میدانی
و شبی

اسکل نخلناخدا را نشان میدهد.

سازی در محل نصب ADCP

شکل  .44الگوی میانگین جریان (الف) بدون وجود اسکل نخلناخدا و (ب) با وجود اسکل

ب منرور پایش میزان تغییرات اندازه و جهت سهرعت جریهان،

باشد ،جنوب اسکل (منطقه  )2جهایی که انترهار مهیرود در

چهار منطق  0 ،2 ،4و  1انتخهاب شهد و موردبررسهی مهاری

انتهههای دسههتک اسههکل بههوده و جریههان در ن منطق ه کمتههر

قرار گرفت (شکل  .)42این مناط ب ترتیهب در ناحیه غهرب

تحتتأثیر ساخت اسکل قرار گرفته باشهد و در ناحیه شهرس

اسکل (منطق  ،)4جایی ک ساخت اسکل ب شهکل مهانعی در

اسکل (منطق  )0جهایی که انترهار مهیرود به دلیهل ورودی

جهت جریان در امتداد ساحل است و با ساخت اسکل انترهار

رودخانهههه مجههههاور (شههههکل  ،)4الگههههوی جریههههان تغییههههر

میرود سرعت جریان تغییرات قابلمالحر ای را تجرب کرده

قابلمالحر ای داشت باشد و درنهایت (منطق  )1ناحی درونی
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اسکل ک منطق رامش نامیده میشود قرار گرفت اند .با توج
ب وجود دادههای اندازهگیری شده در انتهای دسهتک ،بهرای
بررسی این دادهها از خروجی شبی سازی استفاده شده و بهرای
صحتسنجی نتایج از مقایس این دادهها با بست  t-tideاستفاده
شده است.

شکل  .41تغییرات جهت سرعت جریان براثر ساخت اسکل
در نواحی متفاوت اطرا

اسکل نخلناخدا

همچنین بر اساس شکلهای  40و  ،41منهاط  4و  1یعنهی در
ناحیه غههرب اسههکل و به سههمت سههاحل بنهدرعباس و ناحیه
رامش درون اسکل شاهد بیشترین تغییهرات جریهان ناشهی از
ساخت اسکل است .ساخت اسکل ب کاهش  ،%23در انهدازه

شکل  .42مناط تعیینشده برای بررسی میزان تغییرات سرعت

سرعت (شکل  )40و در حدود  %03تغییر در جهت جریان در
اندازه سرعت و جهت جریانها در هر یک از این مناط  4تها

منطق ( 4غرب اسکل ) منجر شده اسهت و در منطقه رامهش

 1بررسی ماری شده است و میزان یکنواختی و نرمهال بهودن

نعلی شکل (منطق  )1سرعت جریان کشندی با ساخت اسکل

دادهها بررسی شد .هریک از منهاط  4تها  0شهامل  03سهلول

بیش از  %63کاهش یافت و جهت جریان ب طهور کامهل تغییهر

است و مساحتی در حدود  73333مترمربهع را در بهر دارنهد و

کرده است.

منطق  1دارای  6سلول است .بها توجه به نتهایج مناسهب ههر

با توج ب موارد مطرحشده و برای اطمینان از وجود اخهتال

چهار منطق در زمون یکنواختی و نرمال ،برای پهایش میهزان

معنههادار بههین دادهههها در سههناریوی الههف و ب ،روی دادهههها

تغییرات سرعت و جهت جریان و مقایسه نهها در منهاط از

زمون فرض انجهام شهده اسهت ،بها فهرض صهفر ،𝜇𝑜 ،عهدم

میانگین دادهها استفاده شده است.

اختال

بین دادههای سهناریوی الهف و ب ،و فهرض متقابهل،

میزان تغییرات اندازه و جهت سرعت جریان در نواحی انتهای

 ،𝜇1وجود اختال

دستک (منطق  )2و سمت شرس اسکل (منطق  ،)0بسهیار کهر

مناط س گان و منطق رامهش نعلهی شهکل اسهکل  ،زمهون

و جز ی و در حد  %4است (شکل  40و .)41

در بین دادههای سهناریوی الهف و ب در

ماری در سطح اطمینان  %33انجام شده است .خروجی نتایج
نشان داده ک در کلی مهوارد و منهاط تعیهین شهده ،اخهتال
معناداری بین دادهههای سهناریوی الهف و ب وجهود داشهت و
درنتیج میتهوان گفهت سهاخت اسهکل به تغییهرات الگهوی
جریهان و درنهایهت تغییههر در مورفولهوژی منطقه منجهر شههده
است.
با توج ب تغییر سرعت و جهت جریان در منطق غرب اسکل
چنین ب نرر میرسهد که در الگهوی جریهان اغتشهاد ایجهاد

شکل .40تغییرات اندازه سرعت جریان بر اثر ساخت اسکل
در نواحی متفاوت اطرا

کرده ک موجب ایجاد کدورت نسبتاً باال (شهکل  3الهف) در

اسکل نخلناخدا

این منطق شده است .همچنین پس از بررسی تغییرات اندازه و
زاوی سرعت جریان ،بررسی میهزان اثهر سهاخت اسهکل روی
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بررسی تأثیر احداث موجشکن نخلناخدا در الگوی جریان و کدورت در منطقه؛ مجید زارعزاده [و همکاران]
نواحی تحتتأثیر جریان کشندی و تغییر این نواحی نیز انجهام

کاهش سرعت جریان جزر شده و عامل اصهلی افهزایش خهط

شههده اسههت .بهها شههمارد نقههاط و سههلولهههای تر/خشههک در

ساحلی در سمت غربی اسکل شده است.

شبی سازی ،مشاهده شده ک پس از ساخت اسکل نخلناخدا،

مقایسم نتایج این تحقی با مقال های مشاب نشان میدهد انطباس

اثر جریان کشندی در سهاحل به کهاهش  10 ×431مترمربهع

مناسههبی بههین رونههد کههار و نتههایج خروجههی وجههود دارد .در

سطح اثر جریان کشندی منجهر شهده اسهت که در شهکل 44

تحقیقی ک بر امکانسنجی استفاده از جریانههای سهاحلی در

ب خوبی قابلمشاهده است .سطح اثر پیش از ساخت اسکل در

سازههای تولید انرژی در سواحل ولز ،ضهمن بررسهی جریهان

مهکشههندها ،بههیش از  33×431مترمربههع بههوده و ایههن اثههر در

کشندی طهی یهک مهاه ،بها دو کهکشهند و مهکشهند ،توسهط

کهکشند ،کمتر و در حدود  23×431مترمربع بوده است.

 ADCPو مدلسازی با  ROMSطی همان بازه زمهانی ،انجهام
شده و وجهود همبسهتگی  %33بهین دادهههای انهدازهگیهری و

 .4نتیجهگیری

مدلسازی ،بیانگر این است ک جریان کشندی در برخورد بها

با توج ب مشاهدات میدانی ،انهدازهگیهریهها ،و مهدلسهازی
عددی ک در حیطم ساحل بندرعباس و اطهرا

این سازهها انرژی خود را از دست داده و ساخت این سازه ب

سهازه اسهکل

تغییر اقلیر و تغییراتی در خطوط ساحلی ن منطق منجر شهده

نخل ناخدا انجام شده است ،مهیتهوان نتیجه گیهری کهرد که

است ] .[44در تحقیقی دیگهر توسهط سهوالنو و همکهاران در

سههاخت ایههن سههازه تههأثیرات قابلمالحر ه ای بههر جریههانهههای

سههال  ،2342اثههر وجههود دماغ ه در سههاحل جزیههره ویههرجین

سههههاحلی و رسههههوبگههههذاری در منطقهههه داشههههت اسههههت.

مریکایی و پورتوریکو با مهدل  ROMSو بها ریزنگهری 433

اندازهگیریههای میهدانی نشهان داده که کهدورت در منطقه

متر در  433بررسی شد ک نتایج اندازهگیری جریان کشهندی

غرب اسکل نخهلناخهدا به علهت تغییهر در سهرعت و جههت

میههدانی و مههدل مقههدار  43 cm/s ،RMSEرا نشهههان داده ،و

جریان تغییر مییابد ،زیرا ایهن تغییهر به بیشهتر شهدن تحهرک

جریان کشندی را ب نحهو مناسهبی پهایش و پهیشبینهی نمهوده

رسوب و ذرات معل منجر میشود ،و درنتیج کهدورت ایهن

اسههت ] .[42همچنههین در یههک تحقی ه ] [40ب ه منرور ایجههاد

ناحی افزایش مییابد .ساخت اسکل  ،تغییر در اندازه و جههت

کانههالهههایی بههرای تغییههر جریههان کشههندی ،دادههههای میههدانی

جریان کشندی در ن منطق باعث شده سطح مناط خشهک

ب وسیل  1دستگاه  ADCPاندازهگیری شده و انطباس نها بها

و دور از دسترس جریان کشهندی افهزایش یابهد و بها افهزایش

مدلسازی توسط  ROMSنشهان داده که انحهرا

زمان شبی سازی ،این خشک شدن افهزایش مهییابهد .کهاهش

اسهتاندارد

دادهههها در بهههای کرعمهه سههاحلی در حههدود  3/4و در

چشمگیر سرعت در منطق رامش درون اسکل و ناحی نعلهی

بهههای عمی ه دور از سههاحل بههیش از  3/2اسههت و خطههای

شکل ،عالوه بر اینک ب ایجهاد منطقه ای مناسهب بهرای تهردد

میانگین  2 cm/sاعالم شده ک این موضوع نیز با اندازهگیری

شناورها منجر خواهد شد ،ب مضاعف شهدن رسهوبگهذاری

انجامشده در این تحقی انطباس مناسبی دارد.

در این منطق نیز میانجامد .منطق ای در ناحی غربهی اسهکل ،
شوری کاهش یافت  ،ک این امر با توج ب افزایش کدورت و

سپاسگزاری

رابط مستقیر کدورت و شوری ،انطباس ندارد .پس با توج ب

از ریاسههت محتههرم مرکههز ملههی اقیههانوسشناسههی بنههدرعباس و

وجههود منطق ه کاشههت درختچ ه هههای مههانگرو بهها وسههعتی در

کارشناسههان محتههرم ن مرکههز کهه در انجههام ایههن پههروژه و

حدود 27 ×430مترمربع و خاصیت زیستی این گیاهان ب نرهر

انههدازهگیههریهههای میههدانی بهها اسههتفاده از امکانههات ن مرکههز

میرسد ک موجب تغییهرات اکولهوژی منطقه و تغییهرات در

کمک شایانی داشتند ،کمال تقدیر و تشکر را داریر.

پارامترهایی مانند شوری شده است .با توج ب ایهن نکته که
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