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چکيده
زمينه و هدف :كانال خزيني دومين راه ارتباط دايمي خليج گرگان با درياي كاسپي ميباشد كه در سالهاي اخير در اثر كاهش سطح آب
و رژيم رسوبگذاري مسدود گرديده است .در تحقيق حاضر نتايج مدلسازي دوبعدي الگوي جريان با استفاده از مدل مايك 12افام به
منظور بررسي اثرات بازگشايي كانال خزيني بر الگوي عمومي جريان خليج گرگان تحت  12سناريوي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت.
روش بررسی :مدلسازيها بر روي دو نوع مش بيساختار به مدت  5ساعت و  55دقيقه و با گامهاي زماني 05ثانيهاي اجرا گرديد .در
تمامي مدلسازيها از ميانگين ساالنه بارش ،تبخير و ورودي 20رودخانه به خليج و اثر باد غالب شرقوزان با  6سرعت مختلف استفاده شد.
اثرات مولفههاي تابش امواج ناشي از باد غالب در  6سناريوي مجزا با اجراي مدل موج مايك 12اناسدبليو به مدل هيدروديناميك
مايك 12اف ام اعمال گرديد .جهت اعمال شرايط مرزي در مرزهاي باز از مقادير ميانگين دبي حداكثري ورودي و خروجي در دهانه
آشورآده-بندرتركمن و كانال خزيني استفاده شد.
يافتهها :نتايج شبيهسازي بيان گر آن بود كه الگوي جريان در خليج گرگان تحت تاثير دبي ورودي و خروجي در دهانه آشورآده-
بندرتركمن و وزش باد غالب قرار دارد.
نتيجه گيری :بازگشايي كانال خزيني هيچ تاثيري بر الگوي عمومي گردش جريان خليج نداشته و تنها در بخشهاي بسيار نزديك به
كانال سبب تغيير الگوي جريان محلي به صورت شمالي -جنوبي ميگردد .در مواقع طوفاني حداكثر سرعت جريان  5/10متر بر ثانيه در
نواحي نزديك به كانال مشاهده ميگردد.

واژههای کليدی :خليج گرگان ،كانال خزيني ،مايك12افام ،مايك 12اناسدبليو.

( -*2مسوول مکاتبات) :مربي گروه توليد و بهرهبرداري آبزيان ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،گرگان ،ايران.
 -1دانشيار گروه تکثر و پرورش آبزيان ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،گرگان ،ايران.
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Impacts of Khozeini Canal Reopening on General Current
Pattern in Gorgan Bay (South East of the Caspian Sea)
Saeed Sharbaty 1*
s_sharbaty@yahoo.com

Ali Shabani 2
Abstract
Background and Objective: Khozeini canal is the second permanent connection way of Gorgan Bay
with the Caspian Sea which has been blocked as a result of water level decreases and sedimentation in
recent years.
Methods: In this investigation, 2D modeling results of current pattern using MIKE 21 FM model for
investigating the impacts of Khozeini canal reopening on the general current pattern in Gorgan bay
under 24 different scenarios were compared. Modeling was implemented on two types of unstructured
meshes for 5 hours, 50 minutes and with 30 seconds time steps. In all modelings, the mean annual
precipitation, evaporation and 13 rivers input to the bay as well as the effect of dominant eastern wind
with 6 different speeds were used. The effects of components of the wave radiation induced by
dominant wind were included by implementation of the wave model of MIKE 21 NSW in the 6
distinct considered in the hydrodynamic model of MIKE 21 FM. In order to include boundary
conditions at the open boundaries, the mean maximum discharges of inlet and outlet in the AshoradehBandartorkaman spans and Khozeini canal were used.
Results: Simulation results represented that the current pattern in Gorgan Bay is influenced by the
inlet and outlet discharges at the spans of Ashoradeh-Bandartorkaman and prevailing wind.
Conclusion: Reopening of the Khozeini canal has no significant effect on the general circulation
current pattern of the bay and only in areas very close to the canal changes the local current pattern to
be North-South. In stormy times, the maximum current velocity of 0.23 meters per second was
observed in areas close to the canal.
Keywords: Gorgan Bay, Khozeini canal, MIKE 21 FM, MIKE 21 NSW.
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مقدمه
خليج گرگان تنها خليج ايران در سواحل جنوبي درياي كاسپپي

زيستمحيطي ،شيميايي ،فيزيکپي و هيپدروديناميکي در آن را

ميباشد كه در كنوانسيون رامسر به عنوان ذخيرهگاه زيستكره

دست خوش تغيير و تحول خواهد نمود .ايپن امپر در دراز مپدت

به ثبت رسيده است .تنها راه ارتباطي مستمر خلپيج گرگپان بپا

موجبپات تغييپپر پوشپپش گيپپاهي منطقپپه ،منپپاطق تجمپپع زي-

آبهاي درياي كاسپي دهانپه آشپورآده-بنپدرتركمن بپا عپر

شناورانگياهي و بهدنبال آن آبزيان ميگردد كه در تحول بوم-

تقريبي 1555متر و حداكثر عمق  0/0متر در سالهاي افپزايش

سازگان خليج گرگان نقش انکارناپذيري ايفا خواهد نمود.

تراز سطح آب درياي كاسپي در شمالشرقي خليج ميباشد (.)2

بيشك مدلسپازيهپا بهتپرين شپيوه جهپت بپرآورد و تعيپين

با توجه به روند كاهش سطح آب درياي كاسپي در طپي سپال-

پارامترهاي هيدروديناميکي در يك بدنه آبي در اثر تغييرات بپه

هاي گذشته بيم آن ميرود كه تنها راه ارتباط طبيعي خليج بپا

وجود آمده در ساختار مرزي و ساحلي آن ميباشد كه پپيش از

درياي كاسپي يعني دهانه آشورآده-بندرتركمن كاهش يافتپه و

احداث هرگونه سازه مهندسي بايد مپورد توجپه قپرار گيپرد .بپا

يا به طوركلي مسدود گردد .لذا يافتن راهحلهايي كه منجپر بپه

استفاده از مدل مايك 12تحقيقات بسياري در ايران و خپارج از

افزايش طول عمر ايپن بپومسپازگان منحرپر بپه فپرد گپردد از

آن صورت پذيرفته است .نتپايج اسپتفاده از مپدل مايپك 12در

اقدامات اوليه مطالعاتي پيش از هرگونه اقدام اجرايي به منظپور

خروص احداث موجشکن در سواحل بنگخپونتپين نشپان داد

افزايش بقاء محيط زيست و بهرهوريهاي اقترپادي در تمپامي

كه موجشکن ميتواند از فرسپايش خطپوط سپاحلي جلپوگيري

زمينهها در آن ميباشد كه بايد مد نظر تمامي دستگاههاي ذي-

نموده و انرژي امواج را تا  25درصد كپاهش دهپد ( .)1بررسپي

ربط قرار گيرد.

نتايج مدلسازي احداث موجشکن بر الگوي جريان خليج ساالد

مطمئناً اليروبي دهانه آشپورآده-بنپدرتركمن و ناحيپه پپاپقلي

در تايلند با استفاده از مدل مايك 12نشان داد كه احداث موج-

مهمتپرين گزينپه جهپت افپزايش سپن حيپات خلپيج و ميپزان

شکن مي تواند بر الگوي جريان ،فرسپايش بسپتر و نپرن انتقپال

تعويضپذيري آب محسوب ميشود .وليکن با ادامه رونپد رو بپه

رسوب در خليج موثر باشد ( .)0در تحقيقي با به دسپت آوردن

كاهش سطح آب در خليج گرگان ،ايجپاد كانپالهپاي جديپد از

توپپوگرافي سپطح آب و مپدل كپردن آن بپا ماژولهپاي

طريق شبهجزيره ميانکاله ميتواند سبب افزايش ميپزان ارتبپاط

هيدروديناميکي و امواج مدل مايك 12به بررسپي مورفولپوژي

خليج با درياي كاسپي و به تبع آن توان خودپااليي خليج گردد.

ساحلي در خليج تيگنموت انگلستان پرداختپه شپد ( .)2نتپايج

كانال خزيني دومين راه ارتباط غير دايمي خليج بپا دريپا اسپت

مدلسازي جريانهاي كشندي در خلپيج كاپپه هندوسپتان بپا

كه در گذشته به منظور توسپعه كشپتيراني در دريپاي كاسپپي

استفاده از مايك 12روشن ساخت كه نيروي باد نقش مهمي در

احداث گرديده وليکن پس از جنگ جهاني دوم نقش اصلي خود

تعيين هيدروديناميك و انتقال رسوب منطقه بازي ميكند (.)5

را در اين پيکره آبي از دست داده و در سالهاي گذشته نيپز بپا

هيدروديناميك درياپه اروميه با استفاده از مپدل مايپك 12در

كاهش سطح آب دريا و افزايش رژيم رسوبگذاري در كانال بپه

يك سال شاخص تحت عوامل محيطي شبيهسازي گرديد .نتايج

كلي مسدود گرديده و تنها ترازهاي باالي لحظهاي سطح آب در

نشان داد كه تحت شرايط متعارف باد اصليترين عامل به وجود

درياي كاسپي آن هم در مدت زمانهاي بسيار كم در مواقع پپر

آورنده جريانها ميباشد ( .)6جريانات كرانهاي منطقه كياشپهر

آبي و يا بركشند طوفان سبب بازگشايي آن ميگردد.

با استفاده از مدل مايك 12شبيهسازي گرديد .نتايج نشپان داد

بايد در نظر داشت كه بازگشپايي يپك كانپال در شپرايط فعلپي

كه جريانهاي ناشي از امواج شرقي در مقايسه با امواج شمالي،

حجم آب خليج ،ميتواند الگوي گردش آب را در آن تغيير داده

شمال غربي و شمال شپرقي تپثثير بيشپتري بپر دهانپه مپرداب

و تغيير الگوي جريان در خلپيج گرگپان بسپياري از فراينپدهاي

كياشهر ميگذارند .همپنين مقايسه جريانهاي كرانهاي بپراي
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شربتی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه

دو حالت روشن ساخت كه با احداث جتيها ،سرعت جريانهپا

براي انجام مطالعات نظري و محاسبهاي ،استفاده از مدل رياضي

در اطراف ورودي مرداب كياشهر حدود  05درصد كاهش يافته

كارآمد و قابل اطمينان بسيار حايز اهميت ميباشد .مدل جريان

است ( .)7كاربرد مپدل مايپك  12جهپت رونپديابي سپيلهاي

مايپك 12افام (Mike 21 Flow Model Flexible

جزرومدي رودخانه زهره مورد بررسي قرار گرفت .نتپايج نشپان

) Meshجريانهاي دوبعپدي غيريکنواخپت را در يپك اليپه از

داد كه تغييرات هيدروگراف ورودي و خروجي به بازه در هنگپام

سپپيال كپپه بپپه طپپور عمپپودي از لحپپا پگپپالي همگپپن اسپپت

مد كه جهت جريان به سمت رودخانه اسپت ،مشپابه رونپديابي

شبيهسازي مينمايد .اين سيستم مدلسپازي بپر اسپاس شپيوه

جريان در رودخانه است ،ولي در حالت جزر كه جهت جريان به

مشهپاي بپي سپاختار طراحپي شپده و در بسپياري از مسپايل

درياست ،هيدروگرافهاي ورودي و خروجي از قوانين رونپديابي

مهندسي زيستمحيط دريايي كه در آن بحث پيشيپابي اثپرات

جريپان در رودخانپههاي معمپولي تبعيپت ميكنپد ( .)8نتپايج

سازههاي درياي بر محيط زيسپت مطپرم مپيباشپد قابپل بپه-

شبيه سازي كوتاه مدت جريانات در خليج گرگان بپا اسپتفاده از

كارگيري است .ماژول هيدروديناميکي بر اساس حپل دو بعپدي

مايك 12نشان داد كه هيدروديناميك خليج عمدتاً تحپت تپاثير

معادالت ميانگينگيري شده عمقي و غيرقابل تراكم بنا گرديپده

وزش باد و دهانه آشورآده-بندرتركمن قرار دارد ( .)9مدلسازي

و شامل معادالت پيوستگي و اندازه حركت ميباشد (.)22
معادله پيوستگي

دو بعدي الگوي جريپان در خلپيج گرگپان بپا اسپتفاده از مپدل
مايك 12در طي دوره يك ساله نشان داد كه الگپوي جريپان در

()2

خليج عمدتاً به صورت پادساعتگرد ميباشد (.)25
با توجه به مطالب گفته شده هدف از اين پژوهش يافتن پاسخي
براي اين سوال است كه آيا بازگشايي كانال خزيني تپاثيري بپر
الگوي عمومي جريان خليج گرگان دارد؟ بپدين منظپور از نپرم
افپپزار مايپپك 12بپپا اعمپپال شپپرايط اقليمپپي ،هيپپدرولوژيکي،
هيدروديناميکي ،هيدروگرافي و مرزي سواحل استفاده گرديپده

معادله اندازه حركت در جهت x
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معادله اندازه حركت در جهت y

است.
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روش بررسی
موقعيت جغرافيايی خليج گرگان :خليج گرگان بپه گونپهاي
در منتهياليه جنوب شرقي درياي كاسپي واقع گرديده است كه
از شمال با منطقه حفاظت شده شبهجزيره ميانکاله و از جنپوب
با استانهاي گلستان و مازندران همجوار ميباشد .خليج گرگان
در حد فاصل طول جغرافيايي  50درجه و  0دقيقه تا  50درجه
و  05دقيقه شرقي و عر

جغرافيايي  06درجه و  28دقيقپه و

 06درجه و  52دقيقه شمالي قرار گرفته اسپت .وسپعت خلپيج
بالغ بر  255كيلومتر مربع و داراي حداكثر طول  65و حپداكثر
عر

= hS

̅
̅
∂hu
∂hv
+ ∂y
∂x

+

∂h
∂t

 21كيلومتر ميباشد .خليج گرگان كم عمق بوده و داراي

ميانگين عمق  2/5متر و حداكثر عمق  0/9متر ميباشد.
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در معادالت فوق 𝜂  ℎ = 𝑑 +عمق كل آب 𝜂 ،تراز لحظپهاي

سطح آب 𝑑 ،عمق آب بر حسب سطح مبناي محاسباتي𝑢̅, 𝑣̅ ،
مقادير ميپانگين سپرعت درجهپات 𝑦 و  𝑔 ،xشپتاب جاذبپه،

𝑦𝑏𝜏 و 𝑥𝑏𝜏 مولفپپههپپاي اصپپطکات بسپپتر در جهپپات 𝑦 و x
 𝑓 = 2𝑤𝑠𝑖𝑛∅،عامل كوريوليس كه به عپر

جغرافيپايي

وابسته اسپت 𝑡 ،زمپان 𝑤 ،سپرعت زاويپهاي زمپين،

عپر

جغرافيايي محل 𝑝𝑎 ،فشپار جپو 𝜌0 ،پگپالي آب 𝜏𝑠𝑦 ،و 𝑥𝑠𝜏
مولفههاي اصطکات باد بر روي سطح دريپا در جهپات 𝑦 و  xو
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𝑦𝑦𝑠 و 𝑦𝑥𝑠 و 𝑥𝑥𝑠 مولفپههاي تپنش برشپي مپوثر حاصپل از

گيرد .زمانيكه هدف تنها مدلسازي الگوي جريان خليج گرگان

تابش امواج در جهات 𝑦 و  𝑇𝑦𝑦 ،xو 𝑦𝑥𝑇 و 𝑦𝑥𝑇 مولفپههاي

بدون در نظر گرفتن اثر كانپال خزينپي باشپد ،مپيتپوان دهانپه

لزجت گردابهاي در جهات 𝑦 و  xميباشند.
گسسته سازي مکاني معادالت اوليه با اسپتفاده از شپيوه احجپام
محدود سلول مركزي و عبارات زماني از شيوه صريح انجام مپي-
پذيرد .حوضه حل توسط زير تقسيمات پيوستهاي از المپانهپا و
سلولهاي غير همپوشان به صورت شبکههاي بيساختار مثلثپي
در صفحه افق گسسته ميگردد .بپا توجپه بپه عمپق كپم خلپيج
(ميانگين عمق  2/5متپر) و نداشپتن تغييپرات پگپالي مپوثر در
امتداد قايم به خروص در بازههاي زماني كوتاه مپدت هپمپپون
تحقيق حاضر ،ميتوان از فر

دو بعدي بپودن جريپان در ايپن

حوضه استفاده نمود ( .)21مانند هر مدل ديگري جهپت مپدل-
سازي بايد به ضوابط پايداري مدل نيز توجه نمود .در اين تحقيق
اين ضابطه در سيستم مخترات كارتزين با عدد كورانتي معپادل
 5/7مشخص گرديد .در ايپن تحقيپق از دادههپاي بپاد ايسپتگاه
سينوپتيك دريايي بندرتركمن با طول آمار  21سپاله واقپع در 1
كيلومتري جنوب دهانه ورودي خليج شامل جهت و سرعت باد و
دادههاي بارش و تبخير ايستگاه هواشناسي تيرتاش با طول آمپار
 18ساله بپا ميپانگين سپاالنه بپارش  651ميلپيمتپر در سپال و
تبخير 2295ميليمتر در سال به صورت ثابت در مکپان و زمپان
استفاده شده است .بررسي گلباد  21ساله خليج گرگپان نشپان
داد كه اين حوضه آبي بيشتر تحت تپاثير بادهپاي شپرقوزان بپا
احتمال وقوع  28درصد قرار داشته و تمامي مپدلسپازيهپا بپر
اساس اين نوع باد با  6سرعت مختلف  21/5 ،25 ،7/5 ،5 ،1/5و
 25متر بر ثانيه به جهت ارزيابي تغييرات الگوي جريپان در ايپام
طوفاني و كم باد اجرا گرديده است .با توجه به اين كه اصطکات
باد در سطح دريا به همراه سرعت باد تغيير مينمايد ،لذا جهپت
اعمال تغييرات ضرايب اصطکات باد از فرمول تجربي ارايه شپده
توسط وو استفاده گرديد ( .)20جهت اعمال منابع پشمهاي بپه
مدل از ميانگين ساليانه دبي ورودي  20رودخانه منتهي به خليج
استفاده شد ( .)22در اين مقاله با توجه به اهپداف تحقيپق از دو
نوع مش بيساختار استفاده گرديده است .اين امپر ايجپاب مپي-
نمايد تا در اجراي مدل تعداد و نوع مرزهاي بپاز مپد نظپر قپرار

ورودي خليج گرگان را به عنوان تنها مرز باز مدل در نظر گرفت.
وليکن زماني كه بازگشپايي كانپال خزينپي و اثپرات آن بپر روي
الگوي عمومي جريان خليج مد نظر باشد الزم است عالوه بر اثپر
مرز باز در دهانه آشورآده-بندرتركمن ،اثر مرز باز كانپال خزينپي
نيز در نظر گرفته شود .جهت اعمال شرط مرز باز ميانگين دبي-
هاي حداكثري در دهانه آشورآده-بندرتركمن از نتپايج خروجپي
مدلسازي الگوي جريان در خليج گرگان در خالل يك دوره يك
ساله با دبي  2555متر مکعب بر ثانيه اسپتفاده گرديپد ( .)25از
آنجا كه كانال خزيني در حال حاضر مسدود ميباشد لپذا بايپد
شرط مرز بپاز را جهپت بازگشپايي مجپدد آن تعيپين نمپود .در
خروص اعمال شرط مرزي ميانگين دبيهاي حداكثري در كانال
خزيني نيز نسبت بپه استحرپال مولفپههپاي سپرعت در ناحيپه
نزديك به كانال از طريق مدلسازي سه بعدي الگوي جريپان در
حوضه جنوب شپرق دريپاي كاسپپي اسپتفاده گرديپد ( .)25در
تحقيق حاضر بپه منظپور اجپراي مپدل در تمپامي سپناريوها از
ضرايب مهمترين عوامل موثر بپر جريپان خلپيج گرگپان كپه در
مدلسازيهاي پيشين مورد استفاده واقع گرديپده ،شپامل عپدد
مانينگ  01جهت مقاومت بستر و ضريب لزجت گردابهاي برابپر
 5/5استفاده شد ( .)9اثر نيروي ظپاهري كوريپوليس علپيرغپم
ناپيز بودن عر

جغرافيايي منطقه در نظر گرفته شد .به منظور

ساخت شکل هندسي حوضه خليج گرگپان از روش بپيسپاختار
مثلثي با استفاده از رقپوميسپازي نقشپههپاي آبنگپاري خلپيج
گرگان با مقياس  2:15555استفاده گرديد .مثلثبنپدي حوضپه
خليج به شيوه دالوني انجام شد .با توجه به اهداف تحقيق نسبت
به ساخت دو نوع مش اقدام گرديد ،بدين صورت كه در مش اول
از  7050گره و  20622المان با يك مرز ورودي براي مدلسازي
هندسي كل حوضپه خلپيج و در مپش دوم نيپز از  7665گپره و
 22162المان با دو مرز ورودي براي مپدلسپازي هندسپي كپل
حوضه به همراه جانمايي كانال در بخپش شپمال شپرقي خلپيج
استفاده شد .عمق كانپال بپه انپدازه  2متپر بپا توجپه بپه تپردد
شناورهاي حمل كاال در اسکله بندرتركمن در سالهاي گذشپته

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه

01

با حداكثر آبخور  1/9متر در نظر گرفته شد ( .)26عپر

شربتی و همکاران

كانپال

با بستر از عامپل زبپري نيکپارادزه بپا مقپدار ثابپت  5/551متپر

پيشپنهادي  055متپر و طپول آن  2كيلپپومتر مپيباشپد كپپه در

استفاده شد .جهت اعمال اثر شکست امپواج در واپاشپي انپرژي

گذشته و تا قبل از افت سطح آب درياي كاسپي و مسدود شپدن

موج از فرمول ارايه شده توسط باتيس و جانسپون بهپرهبپرداري

آن بر اثر رژيم رسوبگذاري در عريضترين ناحيه آن تقريباً بپه

گرديد ( .) 29بدين صورت مدل موج با جهپت بپاد غالپب شپرق

همين ميزان بوده است.

وزان ثابت  175درجه در شش سناريو مجزا با سرعتهاي ،1/5

اجرای مدل مايك 10اناسدبليو :خليج يك پيکره آبپي كپم

 21/5 ،25 ،7/5 ،5و  25متر بر ثانيه به اجرا در آمد.

عمق مي باشد و شکست امواج در اثر برخورد ناو موج با منپاطق

اجراي مدل مايك 12افام :همانطور كه اشاره گرديد بپا توجپه

كم عمق بستر سبب ايجاد جريان ميگردد ( .)27در اين تحقيق

به هدف اصلي تحقيق ،از دو مش متفاوت جهت ارزيابي الگپوي

اثرات مولفههاي تنشي تابش امواج 𝑦𝑦𝑠 و 𝑦𝑥𝑠 و 𝑥𝑥𝑠 در نظر

جريان خليج بعد از بازگشايي كانال خزيني به ترتيب با نامهپاي

گرفته شده است .بپدين منظپور از نتپايج خروجپي مپدل مپوج

مش 2و مش 1استفاده گرديده است .اجراي مپدل بپر روي هپر

مايك 12اناسدبليو ) (MIKE 21 Near Shore Waveبه

مش با  21سناريو متفاوت صورت گرفت .اين  21سناريو شپامل

عنوان يکي از وروديها به مدل جريان مايپك 12افام اسپتفاده

 6حالت رفتي و  6حالت برگشتي جريان در مرزهاي ورودي بپا

گرديد .معادالت به كارگرفته شده در مپدل مپوج مايپك 12بپه

اعمال دبيهاي ثابت به منظور در نظر گرفتن اثرات افت و خيپز

صورت زير ميباشد (:)28

سطح آب درياي كاسپي در فرول سرد و گرم سپال و از طرفپي

()2

= T0

) ∂(cθ m0
∂θ

+

()5

= T1

) ∂(cθ m1
∂θ

+

) ∂(cgy m0
∂y
) ∂(cgy m1
∂y

+
+

) ∂(cgx m0

در نظر گرفتن اثرات باد غالب شرقوزان با سرعت هاي ،5 ،1/5

∂x

 21/5 ،25 ،7/5و  25متر بر ثانيپه بپر الگپوي عمپومي جريپان

) ∂(cgx m1
∂x

خليج ميباشد (جدول  .)2تنش ناشي از تابش امواج متناظر بپا

در معادالت فوق ) m0 (x, y, θبيانگر اثر طيف مرتبه صپفرم،

هر سناريو به مدل اعمال گرديد .جهت ارضاي شپرط پايپداري،

) m1 (x, y, θبيانگر اثر طيف مرتبه اول cgx ،و  cgyمولفه-

مدل با گامهاي زماني 05ثانيهاي و به مدت  5ساعت  55دقيقه

هاي سرعت گروهي موج در جهات  xو  cθ ،yسرعت انتشار در

به اجرا در آمد .از مقادير ميانگين ساليانه بارش و تبخير و دبپي

جهت انتشپار مپوج و  T0و  T1عبپارت پشپمهاي

ميانگين ساليانه 20رودخانه ورودي به خليج به صورت  20منبع

ميباشند .از طرفي عبارت ) mn (θبه صورت زير تعريف مي-

پشمهاي استفاده شد .الزم به ذكر است كپه در تمپامي اجراهپا

جهت ،θ

شرايط اوليه نوسان سطح آب و مولفپههپاي سپرعت جريپان در

گردد:
() 6
در رابطه فوق

∞

mn (θ) = ∫0 ωn A(ω, θ)dω
بسامد مطلق و

پگالي طيفي موج ميباشد.

سرعتهاي انتشار  cgx , cgy , cθاز طريق تئوري امواج خطي
به دست ميآيند .در سمت پپ معادالت اصلي ،اثرات انکسپار و
كم عمقي لحا گرديده است .عبارات  T1 , T0اثرات توليد بپاد
محلي و پخش انرژي به واسطه اصطکات بستر و شکست امپواج
را در معادالت لحا مينمايند .مدل موج بر روي يپك مپش بپا
ساختار به تعداد  688×105مربع به ضلع  255متر و به صپورت
شبه ايستا و با دوره زماني منطبپق بپا دوره شپبيهسپازي مپدل
هيدروديناميکي اجرا گرديد .جهت اعمال ضريب اصطکات موج

حوضه حل معادل صفر در نظر گرفته شد و از نتايج اجراي مدل
در  1ساعت اوليه به منظور رسيدن مدل به يك حالت پايا صرف
نظر گرديد.
اجرای مدل بر روی مش

 :0هپدف از اجپراي مپدل بپر روي

مش 2به دست آوردن الگپوي جريپان خلپيج در شپرايط فعلپي
يعني مسدود بودن كانال خزيني ميباشپد .از آنجپا كپه خلپيج
گرگان با شروع فرل گرما داراي دبپي مثبپت از سپمت دريپاي
كاسپي به درون خليج ميباشد ،لذا در  6اجراي اول (سپناريوي
 2تا  )6از  6باد غالب شرقوزان با سرعتهاي مختلف وليکن بپا
جهت ثابت  175درجه و با دبي ورودي آب به ميزان  2555متر

اثرات بازگشايی کانال خزينی بر الگوی عمومی ....

00

مکعپپب بپپر ثانيپپه در تنهپپا مپپرز ورودي در دهانپپه آشپپورآده-

از خليج خارج ميگردند ،لذا تحت پنپين شپرطي در  6اجپراي

بندرتركمن به عنوان شرط مرزي باز استفاده شپد .از طرفپي بپا

دوم (سناريوي  7تا  ،)21هدف مدلسپازي تپاثير خپروج آب از

شروع فرل سرما و كاهش سطح آب در درياي كاسپي تودههاي

خليج تحت  6باد غالب شرقوزان با سرعتهاي مختلف ولپيکن

آب از خليج گرگپان از طريپق دهانپه آشپورآده-بنپدرتركمن بپا

با جهت ثابت  175درجه مد نظر قرار گرفت (جدول .)2

ميانگين مقادير حداكثري دبي منفي  2555متر مکعب بر ثانيپه
جدول  -0مقادير دبی اعمال شده منطبق با سناريوهای ( 0الی  )01در مرزهای ورودی مدل مايك  10افام به همراه وزش باد
شرقوزان متناظر با آن
Table 1- Discharges Applied in Accordance with scenarios (1 to 12) in Mike 21 FM Open Boundaries
Along with Easterly Wind
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بندرتركمن

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ميزان دبي در
كانال خزيني

 :1اجپراي مپدل بپر روي مپش 1بپه

روي مش 1مد نظر قرار گرفته است ،با اين تفپاوت كپه در ايپن

منظور لحا نمودن اثر كانال خزيني بر الگوي عمپومي جريپان

مدلسازيها از سپناريوي  20تپا  28از دبپي مثبپت  065متپر

خليج گرگان ميباشد .تمامي عوامپل اسپتفاده شپده در اجپراي

م کعب بر ثانيه در فرل گپرم سپال و از سپناريوي  29تپا  12از

مدل بر روي مش 2كه در آن تنها اثر مرز باز دهانپه آشپورآده-

دبي منفي  065متر مکعب بر ثانيه در فرل سرد سپال در مپرز

بندرتركمن مورد توجه قرار گرفته بود نيپز در اجپراي مپدل بپر

باز كانال خزيني استفاده شده است (جدول .)1

اجرای مدل بر روی م

جدول  -1مقادير دبی اعمال شده منطبق با سناريوهای ( 00الی  )11در مرزهای ورودی مدل مايك  10افام به همراه وزش
باد شرقوزان متناظر با آن
Table 2- Discharges Applied in Accordance with scenarios (13 to 24) in Mike 21 FM Open Boundaries
Along with Easterly Wind
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شربتی و همکاران

يافتهها
نتايج اجراي مدل تحت سناريو  1 ،2و  0بيپانگپر وجپود يپك

ميباشد .در منتهياليه بخش كم عمق غربپي خلپيج ،جريانپات

جريان عمومي از شرق به غرب در بخش مياني و عميپق خلپيج

بادرانه و موجرانه ضعيف با حداكثر سرعت  5/56متپر بپر ثانيپه

ميباشد .اين جريان تحت تاثير دبي ورودي  2555متر مکعب -

مشاهده ميگردد .اين جريانات حداكثر تا بخش جنوبي جزيپره

بر ثانيه از دهانه خليج قپرار داشپته و كمتپرين تپاثير را از وزش

اسماعيل ساي ادامه يافته و پس از برخورد با جريانپات شپرقي-

بادهاي متناظر با اين  0سپناريو دارد .حپداكثر سپرعت جريپان

غربي ناشي از دهانه خليج منطقه جبههاي ضعيفي را بپه وجپود

متناظر با اين سه سناريو در حوضه خلپيج  5/56متپر بپر ثانيپه

ميآورند (شکل.)2

شکل -0تشکيل منطقه جبهه جريان متاثر از ورود آب از دهانه به خليج و باد غالب شرقوزان با سرعت  5متر برثانيه
Figure 1- Current Front Zone Formation Affected by the Entry of Water from the Mouth of the Bay and
Prevailing Easterly Wind at a Speed of 5 Meters per Second

ساختار جريان در ناحيه كانال خزيني بسپيار ضپعيف مپيباشپد

 1و  0تقويت گرديده و حداكثر سپرعت جريپان  5/29متپر بپر

وليکن دو الگوي متفاوت جريان در آن ديده ميشود .در ناحيپه

ثانيه در آن قابل مشاهده ميباشد .جريپان ورودي از كانپال بپه

كرانه نزديك كانال يك جريان بسيار ضپعيف غربپي-شپرقي بپه

داخل خليج با جهت شپمالي-جنپوبي پپس از طپي مسپافت 1

موازات ساحل با حداكثر سرعت جريان  5/55متر بر ثانيه تحت

كيلومتر تحت تاثير جريانات قپويتپر ايجپاد شپده توسپط مپرز

تاثير جريانات موجرانه شرقي مشاهده ميگردد .وليکن در ناحيه

ورودي در دهانه آشورآده-بنپدرتركمن بپه سپمت غپرب تغييپر

كرانه دور كانال يك جريان بسيار ضعيف شرقي-غربي به موازات

جهت ميدهد .منطقه جبههاي تشکيل شپده در سپناريوهاي ،2

ساحل با حداكثر سرعت جريان  5/56متر بر ثانيپه تحپت تپاثير

 1و  0نيز بپدون تغييپر در ايپن سپناريوها مشپاهده مپيگپردد.

دبي ورودي از طريق دهانه آشورآده-بندرتركمن مشپاهده مپي-

مقايسه نتايج الگوي جريان تحت اجراي مدل در سناريوهاي ،2

گردد .به طوركلي الگوي جريان در اين سناريوها بيشتر متاثر از

 1و  0با  22 ،20و  25نشان ميدهد كه بازگشايي كانال خزيني

تنها مرز باز خليج قپرار دارد .در سپناريوهاي  22 ،20و  25نيپز

تاثيري بر الگوي عمومي جريان خلپيج بپه جپز در منطقپهايپي

الگوي عمومي جريان همچپون سپناريو  1 ،2و  0متپاثر از دبپي

كوپك در مجاورت كانال نخواهد داشت .شکل 1توزيع بردارها و

ورودي از طريق دهانپه آشپورآده-بنپدرتركمن بپه صپورت يپك

كانتورهاي سرعت جريان را در بخش شمال شرقي خليج تحپت

جريان كلي از شرق به غرب با حداكثر سرعت جريان  5/56متر

تاثير ورودي آب از دو مرز باز مپدل واقپع در دهانپه آشپورآده-

بر ثانيه ميباشد .ساختار جريان در ناحيه كانال خزينپي در اثپر

بندرتركمن و كانال خزيني و وزش باد غالب شرقوزان با سرعت

دبي ورودي  065متر مکعبي بر ثانيه نسبت به سپناريوهاي ، 2

ثابت  5متر بر ثانيه نمايش ميدهد.

اثرات بازگشايی کانال خزينی بر الگوی عمومی ....

شکل -1نماي

05

توزيع بردارها و کانتورهای سرعت جريان حاصل از باد شرقوزان با سرعت  5متر بر ثانيه در بخ
شمال شرقی خليج

Figure 2- Distribution of Velocity Current Vectors and Contours Resultant of Easterly Wind in the
Northeast of the Bay at a Speed of 5 Meters per Second

نتايج اجراي مدل تحت سناريوهاي  5 ،2و  6بيانگر وجپود يپك

كرانههاي سواحل شمال و جنوب ،جريانات غربي-شرقي متاثر از

جريان عمومي از شرق به غرب در بخش مياني و عميپق خلپيج

بادهاي غالب شرقوزان و جريانات موجرانپه متنپاظر بپا ايپن 0

ميباشد .اين جريان نيز هماننپد سپناريوهاي  1 ،2و 0ام تحپت

سپپناريو وجپپود دارد .ايپپن جريانپپات در بخپپش غربپپي سپپواحل

تاثير دبي مثبت  2555متر مکعب بر ثانيه در دهانه قرار داشپته

شهرستان گلوگاه با جريانات ورودي از طريق دهانپه آشپورآده-

و با دور شدن از دهانه بپه تپدريج ضپعيف مپيگپردد .حپداكثر

بندرتركمن برخورد كرده و منطقه جبهپه جريانپات را بپهوجپود

سرعتهاي به وجود آمده تحت عوامل درگير در ايپن سپناريوها

ميآورد كه در مقايسه با سناريوهاي  1 ،2و 0به سپبب افپزايش

معادل  5/12متر بر ثانيه در نواحي كم عمپق سپواحل و بخپش

سرعت باد قويتر بوده و جبهه جريان مذكور جابپهجپايي قابپل

كم عمق غربي خليج ميباشپد .در نيمپه كپم عمپق غربپي و در

مالحظهاي را بهسمت شرق داشته است (شکل.)0

شکل -0تشکيل منطقه جبهه جريان متاثر از ورود آب از دهانه به خليج و باد غالب شرقوزان با سرعت  05متر برثانيه
Figure 3- Current Front Zone Formation Affected by the Entry of Water from the Mouth of the Bay and
Prevailing Easterly Wind at a Speed of 15 Meters per Second
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شربتی و همکاران

ساختار جريان در ناحيه كانال خزيني با افزايش سپرعت بپاد در

ورودي از كانال به داخل خليج با جهت شمالي-جنپوبي پپس از

حوضه حل نسبت بپه سپناريوهاي  1 ،2و  0تپا حپدي قپويتپر

طي مسافت  1/5كيلومتر تحت تاثير جريانات قويتر ايجاد شده

گرديده و ميتوان دو الگوي متفاوت جريان را در آن بپه وضپوم

توسط مرز ورودي دهانه آشورآده-بندرتركمن با حداكثر سرعت

مشاهده نمود .در ناحيه كرانه نزديك كانال يپك جريپان نسپبتاً

جريان  5/20متر بر ثانيه به سمت غرب تغيير جهپت مپيدهپد.

قوي غربي-شرقي به موازات ساحل تحت تاثير جريانات موجرانه

بخش ديگري از جريان خروجي از كانال نيز به موازات كرانههاي

شرقي با حداكثر سرعت جريان  5/2متر بر ثانيه مشپاهده مپي-

ساحلي به سمت شرق با حداكثر سرعت جريپان  5/21متپر بپر

گردد .وليکن در ناحيه كرانه دور كانال يك جريان نسپبتاً قپوي

ثانيپپه حركپپت مپپينمايپپد .منطقپپه جبهپپهاي تشپپکيل شپپده در

شرقي-غربي تحت تاثير دبي ورودي از طريق دهانپه آشپورآده-

سناريوهاي  5 ،2و  6نيز بدون تغييپر در سپناريوهاي  27 ،26و

بندرتركمن با حداكثر سرعت جريان  5/21متر بر ثانيه مشاهده

 28مشاهده ميگردد .مقايسه نتايج الگوي جريان تحت اجپراي

ميگردد .جريان مذكور به تدريج با حركپت بپه سپمت جنپوب

مدل در سناريوهاي  5 ،2و  6با  27 ،26و  28نشان ميدهد كه

قدرت بيشتري مپييابپد .بپه طپوركلي الگپوي جريپان در ايپن

بازگشايي كانال خزيني تاثيري بر الگوي عمومي جريان خليج به

سناريوها بيشتر متاثر از اثر تنها مرز ورودي مپدل يعنپي دهانپه

جز در منطقه اي كوپك در مجاورت كانال نخواهد داشت .شکل

آشورآده-بندرتركمن و وزش باد غالب شپرقوزان مپيباشپد .در

( )2توزيع بردارها و كانتورهاي سرعت جريان را در بخش شمال

سپپناريو  27 ،26و  28نيپپز الگپپوي عمپپومي جريپپان هپپمپپپون

شرقي خليج تحت تاثير ورود آب از دو مپرز بپاز مپدل واقپع در

سناريوهاي  5 ،2و  6ميباشد .ساختار جريپان در ناحيپه كانپال

دهانه آشورآده-بندرتركمن و كانپال خزينپي و وزش بپاد غالپب

خزيني در اثر دبي ورودي  065متر مکعب بر ثانيپه نسپبت بپه

شرقوزان با سرعت ثابت  25متر بر ثانيه نمايش ميدهد.

سناريوهاي  5 ،2و 6ام تقويت گرديده اسپت .بخشپي از جريپان

شکل -1نماي

توزيع بردارها و کانتورهای سرعت جريان حاصل از باد شرقوزان با سرعت  05متر بر ثانيه در بخ

شمال

شرقی خليج
Figure 4- Distribution of Velocity Current Vectors and Contours Resultant of Easterly Wind in the
Northeast of the Bay at a Speed of 15 Meters per Second

نتايج اجراي مدل تحت سناريوهاي  8 ،7و  9بيانگر وجود يك

مکعب بر ثانيه در دهانه و وزش باد غالب قرار داشته و با نزديك

الگوي عمومي جريان از غرب بپه شپرق در تمپامي بخپشهپاي

شدن به دهانه به تدريج سرعت جريان از مقپادير  5/51بپه 5/1

خليج ميباشد .اين جريان تحت تپاثير دبپي منفپي  2555متپر

متر بر ثانيه افزايش مييابپد .سپاختار جريپان در ناحيپه كانپال

اثرات بازگشايی کانال خزينی بر الگوی عمومی ....

00

خزيني در كرانه دور و نزديك به آن تغييرات محسوسپي نپدارد.

بر ثانيه به سمت شمال تغيير جهت يابند .مقايسه نتايج الگپوي

به طوركلي الگوي جريان در اين سناريوها متاثر از اثرات توأمان

جريان تحت اجراي مدل در سناريوهاي  8 ،7و  9بپا  15 ،29و

وزش باد غالب شرق وزان متناظر با سناريوها و تنها مپرز ورودي

 12نشان ميدهد كه بازگشايي كانال خزيني تاثيري بپر الگپوي

يعني دهانه آشورآده-بندرتركمن ميباشپد .در سپناريوهاي ،29

عمومي جريان خليج به جز در منطقپهاي كوپپك در مجپاورت

 15و  12نيز الگوي عمومي جريان همپون سپناريوهاي  8 ،7و

كانال نخواهد داشت .شکل ( )5توزيپع سپرعت و بپردار جريپان

 9مي باشد ،با اين تفاوت كپه سپاختار جريپان در ناحيپه كانپال

خليج را در بخش شرقي خليج در اثر وزش باد غالب شپرقوزان

خزيني در اثر دبي خروجي  065متر مکعب بر ثانيه نسپبت بپه

با سرعت ثابت  5متر بر ثانيه و خپروج آب از دو مپرز بپاز مپدل

سناريوهاي  8 ،7و  9تغييرات اساسي يافته است .خپروج تپوده-

واقع در دهانه آشورآده-بندرتركمن و كانال خزيني نمايش مي-

هاي آب خليج از طريق كانال سبب گرديده است تپا بخشپي از

دهد.

جريانات ناحيه مياني با جهت غربي-شرقي و با سرعت  5/2متر

شکل -5نماي

توزيع بردارها و کانتورهای سرعت جريان حاصل باد شرقوزان با سرعت  5متر بر ثانيه و مرزهای باز در
بخ
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Figure 5- Distribution of Velocity Current Vectors and Contours Resultant of Easterly Wind at a Speed of
and Open Boundaries in the East Part of the Bay 5 Meters per Second

نتايج اجراي مدل تحت سناريوهاي  22 ،25و  21بيانگر وجپود

هاي مياني خليج از سرعتهاي جريان بيش از  5/1متر بر ثانيه

يك جريان موازي با سواحل از غپرب بپه شپرق در بخپشهپاي

برخوردار ميباشند .ساختار جريان در ناحيه كانال خزيني عر

كرانهاي خليج با حداكثر سرعت جريان  5/28متر بر ثانيه و يك

بيشتري را به خود اختراص داده و در كرانه دور و نزديك به آن

الگوي جريان غرب به شرق در بخپشهپاي عميپق و ميپاني بپا

جهت جريان بدون تغييرات قابل توجهي از غرب به شرق مپي-

حداكثر سرعت جريان  5/55متر بر ثانيه ميباشد .اين جريانپات

باشد .در سناريوهاي  10 ،11و  12نيز الگپوي عمپومي جريپان

عمدتاً تحت تاثير بادهاي غالب شرقوزان قرار داشته و با نزديك

خليج با سناريوهاي  22 ،25و  21مشابهت دارد .با ايپن تفپاوت

شدن به دهانه سرعت جريان بپه تپدريج تپا  5/1متپر بپر ثانيپه

كه ساختار جريان در ناحيه كانال خزيني در اثر دبپي خروجپي

افزايش مييابد .بخشهاي كرانهاي و غربي خليج به دليل عمپق

 065متر مکعب بر ثانيپه نسپبت بپه سپناريوهاي  22 ،25و 21

كم و تشکيل جريانات موجرانه در آن ها ،در مقايسه بپا بخپش-

تغييرات اساسي يافته است .خروج تودههاي آب خليج از طريپق

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه

08

شربتی و همکاران

كانال سبب گرديده است تا بخشهپايي از جريانپات كرانپه دور

كوپك در مجپاورت كانپال نخواهپد داشپت .شپکل ( )6توزيپع

سواحل شمالي با جهت غربي-شرقي و با حداكثر سرعت جريان

بردارها و كانتورهاي سرعت جريان را در بخش شرقي خلپيج در

 5/10متر بر ثانيه به سمت شمال تغيير جهپت يابنپد .مقايسپه

اثر وزش باد غالب شرق وزان با سرعت ثابت  25متر بپر ثانيپه و

نتايج الگوي جريان تحت اجراي مدل در سپناريوهاي  22 ،25و

خپپروج آب را از دو مپپرز بپپاز مپپدل واقپپع در دهانپپه آشپپورآده-

 21با  10 ،11و  12نشان ميدهد كه بازگشايي كانپال خزينپي

بندرتركمن و كانال خزيني نمايش ميدهد.

تاثيري بر الگوي عمپومي جريپان خلپيج بپه جپز در منطقپهاي

شکل -0نماي

توزيع بردارها و کانتورهای سرعت جريان حاصل باد شرقوزان با سرعت  05متر بر ثانيه و مرزهای باز در
بخ
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Figure 6- Distribution of Velocity Current Vectors and Contours Resultant of Easterly Wind at a Speed of
and Open Boundaries in the East Part of the Bay 15 Meters per Second

بحث و نتيجهگيری
نتايج مدل دو بعدي مايك 12افام در خليج گرگان بپر روي دو

خروجي به صورت غربي-شرقي با ميانگين سرعت  5/56متر بپر

مش بيساختار به منظور بررسي اثرات بازگشايي كانال خزينپي

ثانيه ميباشد .با شروع فرل گرما و در حالت ورود آب به خليج

بر الگوي عمومي جريان خليج تحت  12سناريوي مختلف مورد

يك منطقه جبههاي جريان در نيمه غربي خلپيج متپاثر از وزش

مقايسه قرار گرفت .نتايج بيانگر آن بود كپه الگپوي جريپان در

باد غالب شرقوزان توليد مپيگپردد .ايپن منطقپه جبهپهاي بپا

خليج گرگان عمدتاً در ايام آرام جوي تحت تاثير نوسپان سپطح

افزايش سرعت باد به سمت غرب حركت كرده و نواحي بيشتري

آب و يا دبي ورودي و خروجي دهانه آشورآده-بندرتركمن قپرار

را تحت تاثير خود قرار ميدهد .با افپزايش سپرعت بپاد الگپوي

دارد و بازگشايي كانال خزيني هيچ تپاثيري بپر الگپوي عمپومي

عمومي جريان متاثر از باد غالب شرقوزان و جريانات موجرانپه،

گردش جريان خليج نداشته و تنها در بخشهاي بسيار نزديپك

در حالت ورود دبي آب به خليج دپار تغييراتي ميگردد .در اين

به كانال سبب تغيير الگوي جريان محلپي بپه صپورت شپمالي-

حالت با افزايش سرعت باد جريانات كرانهاي به مپوازات نپواحي

جنوبي ميگردد .در ايام آرام جوي و زماني كه سرعت باد غالپب

ساحلي شمال و جنوب از سمت غرب به شرق و در ناحيپه كپم

شرقوزان كمتر از  5متر بر ثانيه ميباشد ،الگوي عمومي جريان

عمق غربي تماماً جريانات غربي-شرقي با حداكثر سپرعت 5/15

در فرل گرما متاثر از دبي ورودي به صپورت شپرقي-غربپي بپا

متر بر ثانيه تشکيل ميگردد .در بخش عميپق خلپيج جريانپات

ميانگين سرعت  5/55متر بر ثانيه و در فرل سرما متاثر از دبي

عمدتاً جهت شرقي-غربي دارند .اثر ورود دبپي آب بپه خلپيج از

اثرات بازگشايی کانال خزينی بر الگوی عمومی ....
طريق كانال خزيني نيز تاثيري بر روي الگپوي عمپومي جريپان
نداشته و در حاالت طوفاني ،جريان تنهپا در بخپشهپاي بسپيار
نزديك كانال دپار تغييرات محلي مپيگپردد .در حالپت خپروج
دبي آب از طريق دهانه آشپورآده-بنپدرتركمن الگپوي عمپومي
جريان متاثر از افزايش سرعت باد غالپب شپرقوزان و جريانپات
موجرانه تماماً از غرب بپه شپرق مپيباشپد .در نپواحي عميپق و
مركزي خليج جريانات با سرعت كمتر از  5/55متر بپر ثانيپه از
سمت غرب به شرق در حركت ميباشند .اثر خپروج دبپي آب از
خليج به كانال خزيني نيز تاثيري بر روي الگوي عمومي جريپان
نداشته و در حاالت طوفاني ،جريان تنهپا در بخپشهپاي بسپيار
نزديك كانال دپار تغييرات محلي ميگردد.
به طوركلي نتايج تحقيپق بيپان مپيدارد كپه بازگشپايي كانپال
خزيني از طريق اليروبي كانالي به عر

 055متر ،عمق  2متپر
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