مجله علمي و فني نيوار ،شماره  -72 ،73بهار و تابستان ( 1390دو فصلنامه)

الگوی جریانهای جزر و مدی در بندر کنگان
3

کامران الری ،1مسعود ترابي آزاد ،2فرناز اسدی
 1و  -2گروه فيزیک دریا دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
 -3کارشناس ارشد فيزیک دریا دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

چکيده
در این تحقيق یک مدل غير خطي جهت مدل ساز ی جریان کشندی در منطقه های دریایي با آب کم عمق ارائه گردیده است .این مدل بر اساس حل
معادالت آب کم عمق استوار بوده و اثرات چرخش زمين و تغييرات توپوگرافي و اثرات اصطکاک بستر در آن دخالت داده شده است .جهت سهولت در
محاسبه ،برنامه ای به زبان  MATLABو  C++نوشته شده است .در نهایت توسط این برنامه ،جریان کشندی در بندر کنگان واقع در خليج فارس برای
فصول مختلف سال محاسبه و همچنين نتایج آن به شکل نمودار ارائه شده است .این تحقيق نشان مي دهد که بيشينه اندازه سرعت جریانهای کشندی مربوط
به فصل بهار است و مقدار آن  0/17متر بر ثانيه و کمترین آن در فصل تابستان دارای مقدار  0/132متر بر ثانيه است .بيشينه این جریانها در نواحي کم عمق
ساحلي است و در نواحي دیگر از شدت جریان کاسته مي شود .اجرای یک ساله برای تمام فصول در چندین ایستگاه در بندر کنگان نشان ميدهد که متوسط
سرعت جریانهای کشندی  0/146متر بر ثانيه است و بطور ميانگين بين  0/001تا  0/996متر بر ثانيه نيز تغيير مي کند.
کلمات کليدی :بندر کنگان ،خليج فارس ،آب کم عمق ،جریان کشندی ،ارتفاع کشند.

مقدمه

مواد و روشها
معادالت حاکم بر حرکت امواج جزر و مدی در آب

جریانهای کشندی از مهمترین جریانهای دریایي
است که تنگهها و کانالها و خليجها ،رودخانهها ،خورها در

کم عمق به شکل مقابل است:

آبهای کم عمق ساحلي بعلت ویژگيهای محلي تشدید

()1

پيدا ميکنند و از سایر جریانها متمایز و با اهميت تر
ميشوند.
عامل مستقيم بوجود آورنده جریانهای کشندی از
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که در آن  چگالي  P ،نيروهای ناشي از



مؤلفه افقي نيروهای بوجود آورنده کشند در نزدیکي

تغييرات فشار  2 U ،نيروی کوریوليس g ،نيروی

اختالف دورهای کشند در سطح بوجود ميآید .نيروی

مورد مطالعه رابطه ( )2برقرار است:

سواحل ،از اختالف دورهای کشند در نزدیکي سواحل ،از
بوجود آورنده کشند بر همه ذرات آب وارد ميشود در
نتيجه کل الیه آب ازسطح تا بستر دریا تحت تأثير
جریانهای کشندی قرار ميگيرد .اگرچه ميزان این جریانها
در آبهای عميق قابل توجه نميباشد ولي در آبهای کمتر
از  200متر در فالت قارهها به واسطه ساخت و ساز بنادر،
مهندسي سواحل ،امور ناوبری و دهها استفاده دیگر جلب
توجه مينماید .این جریانها معموالً دوره مشابه کشند در
محل مورد نظر را دارند.

گرانشي و  نيروهای اصطکاکي منظور شدهاند .در منطقه
()2
H
 1
L

بردار سرعت به





شکل U  u i  v j  w k

ميباشد که بيانگر مولفههای سرعت در راستای افقي و
عمودی هستند .با استفاده از معادله پيوستگي ،با فرض اینکه
آب دریا غير قابل تراکم باشد ،خواهيم داشت:
()3
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(البته این فرض منطقي است زیرا در منطقه مورد نظر
اختالط آب زیاد است) .به لحاظ تحليل ابعادی ،از رابطه
( )3مي توان نتيجه گرفت که:
D.u
()4
L
و با توجه به رابطه ( )4ورابطه ( )2خواهيم داشت:

ميآید ،و چون برای موج کم دامنه
U
U
داریم (

h H0

w

()5
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 H 0

0

 است بنابراین

).

بسط معادله حاکم باا در نظار گارفتن توضايحات گفتاه
شده ،به صورت زیر مي شود:
()9

w<<u

بناابراین نياازی باه محاسابه مؤلفاه عماودی

سرعت جریان ( )wنميباشاد ،پاس ماوج حاصال از کشاند
یک موج تخت است که سرعت مؤلفه های افقي و عمودی
آن در سطح به ترتيب  uو  vدر نظر گرفته ميشود .به دليال
اختالط آب در منطقه مورد مطالعه ،محيط ،باروتروپيک در
نظر گرفته ميشود یعني:
()6

 


x y
فرض دیگری که در مسئله اعمال شده است ،کم دامناه

بودن حرکت مي باشد .این شرط به صورت زیر است:

0
<<1
H0
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در اینجا   0دامنه موج و  H 0عمق متوسط تراز آب
است .در معادالت موج کم دامنه در آب کم عمق جمله
اصطکاک منظور ميشود .جمله اصطکاک به شکل
1

   
w s b
تنش ناشي از باد و   bتنش بستر مي باشد ،به طوریکه:

در نظر گرفته مي شود ،که در آن  s
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با توجه به فرضيات در نظر گرفته شده و تحليل ابعاادی

معادله های باال ،از مؤلفه  zمعادله فوق نتيجه مي شود:
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مي آیند:

 معادالت نهایي به شاکل زیار بدسات
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به این ترتيب مي توان مؤلفه های بردارهای سرعت
جریان کشندی را محاسبه نمود:
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در اینجا  k  =75×4-10m/sضریب کشش عمقي و
 hعمق مغشوش نشده آب بوده که ثابت و برابر با Ho

فرض ميشود .عمق آب از رابطه  h  H 0  بدست

شماره  -72 ،73بهار و تابستان ( 1390دو فصلنامه)

مجله علمي و فني نيوار

()13

محاسبات فوق ،جریان کشندی روی سطح آب محاسبه
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ميشود.
مدل مورد استفاده کشندی
در مدل سازی کشندی ،ارتفاع آب ناشي از هر مؤلفه
کشند را مي توان به صورت زیر بيان کرد:

که در آن:
1

 : تراز آب باال یا زیر محور xهاست ،که محور xها
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بنابراین بردار سرعت بصورت زیر مشخص مي شود:
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 M.S.Lیا هر مبنای دیگری باشد.

2

 :  0دامنه هر مؤلفه است که با استفاده از آناليز هارمونيک
یک سری مشاهدات کشندی محاسبه ميشود .در اینجا



از نقشههایي که از سازمان بنادر و دریانوردی تهيه شده
استفاده ميکنيم و از آنها دامنههای مؤلفههای کشندی
را استخراج ميکنيم.

از آنجائيکه بدست آوردن مؤلفههای بردار عدد موج
مشکل است ،مقدار مؤلفههای سرعت در راستای بردار
انتشار ( ||  ) uو مقدار مؤلفه سرعت در راستای عمود بر بردار
انتشار (  ) uبيشتر مفيد خواهند بود .این مؤلفهها را ميتوان
از روابط ذیل بدست آورد:

 : Vشناسه نجومي است که برای مؤلفههای مهم در جداول
کشندی (از جمله آدميرالتي ) 2منتشر ميگردد .این
3

جداول از سازمان بنادر و دریانوردی تهيه شده است.
 :fفاکتور گرهي که مقدار آن برای هر روز باید از جداول
کشندی استخراج گردد.
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در رابطه  U  u|| K||  u K ؛ که در آن ||  Kبردار
̂
یکه موازی با بردار انتشار؛  K بردار یکه عمود بر بردار

مقادیر  fو  Vرا ميتوان از جداول کشندی
آدميرالتي به دست آورد.
 :gتأخير فاز است که با توجه به مشاهدات کشندی محاسبه
ميشود.
قابل ذکر است از شناسههای نجومي و فاکتور گرهي
بکار رفته در هر سال ميتوان مدل سازی را برای آن سال
انجام داد .بنابراین در پاسخ معادالت ميتوان از شناسه به
جای فاز استفاده کرد و فاکتور گرهي را به صورت ضریبي

انتشار u|| ،مؤلفه سرعت در راستای بردار انتشار و  uمؤلفه
سرعت عمود بر راستای بردار انتشار است .با اعمال
2. Admiralty Tide Tables
1. Mean Sea Level
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t  g  V
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بکار برد.
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مطالعه و همينطور عمق ایستگاه و فاصله جریان سنجي

 ،از  kx  ly   .tبرای تصحيح دامنه

تا سطح آب ،دامنه هر مؤلفه و تأخير فاز گرینویچ نيز از
کاربر خواسته ميشود و در ادامه برنامه اجرا ميشود و
سرعت و جهت جریان کشندی آن منطقه ،خروجي این

نرم افزار سرعت جریان کشندی

برنامه خواهد بود.

با استفاده از توضيحات فوق ،برنامهای به زبان C++
نوشته شده تا بتواند سرعت و جهت شارش کشندی را به

مشخصه های کشندی در هر ایستگاه از نمودارهای هم

سهولت محاسبه نماید .این کار در دو مرحله انجام شده

کشند

براساس

است:

اندازهگيریهای ميداني و تحليل فوریه و ترسيم خطوط هم

الف) در ابتدا از دستورات موجود در جداول کشندی

کشند حاصل شدهاند .مقادیر مورد نظر به وسيله درونیابي

اَدميرالتي برنامهای مدل ميشود تا فاکتور گرهي و

نقاط برای فاصلههای معيني حساب ميشوند .عمق ایستگاهها

شناسههای نجومي هر مؤلفه را برای منطقه درونیابي

نيز به همين روش از روی نقشه هيدروگرافي منطقه

کند .خروجي برنامه فعلي یکي از ورودیهای برنامۀ

خليجفارس برای بندر کنگان بدست ميآیند.
شهرستان کنگان در منتهي اليه جنوب شرقي استان

بعدی است.
ب) سپس با استفاده از مطالب توضيح داده شده برنامهای
دیگر مدل ميشود که سرعت و جهت شارش کشندی
خروجي آن خواهد بود .عالوه بر فایل قسمت الف،

بدست

آمدهاند.

این

نمودارها

بوشهر در نوار ساحلي خليج فارس قرار دارد .این بندر در
دامنه کوههای ساحلي و در موقعيت  45 27شمالي و
52

 04شرقي در شمال غربي بندر طاهری و 220

روز ،ماه و سال شروع و پایان مدلسازی ورودی این

کيلومتری جنوب شرقي بوشهر واقع شده است .همچنين از

برنامه خواهد بود .به این ترتيب فاکتور گرهي و شناسه

غرب به شهرستان دیّر و از سمت شرق به عوبنات (تمبک

نجومي برای هر روز از دوره مدلسازی از این فایل

فعلي) محدود ميگردد.

خوانده ميشود .طول و عرض جغرافيایي ایستگاه مورد
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شکل  :1جانمایي بندر کنگان در خليج فارس

نتایج

مختلف برای ایستگاه های متعدد بدست آمد کاه آنهاا بطاور

ابتدا ایستگاههاا را باه فاصاله  2/5کيلاومتر شابکهبنادی

فصلي تفکيک شدهاند و سرعت متوسط و جهت جریاان در

کرده و داده های هر ایستگاه در این منطقه طبق نقشههای هم

چهار فصل سال برای سال  2004ميالدی طباق جادول زیار

جزر و مد بعنوان ورودی های برنامه اساتفاده و پاس از اجارا

بدست آمده است:

اناادازه ساارعت جریااان و جهاات غالااب جریااان در ساااعات
جدول  :1سرعت جریان کشند در فصول مختلف سال  2004ميالدی
زمستان

پائیز

تابستان

بهار

)سرعت جریان )m/s

)سرعت جریان )m/s

)سرعت جریان )m/s

)سرعت جریان )m/s
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 ميالدی2004  جهت جریان کشند در فصول مختلف سال:2 جدول
بهار

تابستان

پائیز

زمستان

)(جهت جریان

)(جهت جریان

)(جهت جریان

)(جهت جریان
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هرچه دامنه تغييرات جریان کشند بيشتر باشد ،گرادیان
سرعت جریان نيز بيشتر و تالطم و ناپایداری در ستون آب
در اثر کشند بيشتر خواهد بود .با توجه به جداول باال

بدست آوردن جریان و بررسي ویژگيهای
کشندی در سه ایستگاه تصادفي در بندر کنگان
در این مرحله ،بطور تصادفي یک ایستگاه دلخواه

بيشترین دامنه تغييرات سرعت جریان کشندی در فصل بهار

مورد بررسي قرار ميگيرد.

مشاهده ميشود ( )0/987 m/sو کمترین دامنه تغييرات در

مشخصات جغرافيایي ایستگاه تصادفي
27/50 oN

فصل تابستان اتفاق ميافتد ( .)0/945 m/sدر نتيجه

عرض جغرافيایي

ميتوان ازعان کرد که در فصل بهار بيشترین تالطم و

طول جغرافيایي

E

ناپایداری را در منطقه در اثر جریان کشندی داریم .بنابراین

عمق:

4/7 m

اختالط در ستون آب در اثر کشند در این فصل بيشتر است.
بيشينه اندازه سرعت جریانهای کشندی اختصاص به فصل
بهار دارد که مقدار ميانگين  0/17 m/sبدست آمده است
که این بيشينهها بر حداکثر ارتفاع کشند منطبق است .لذا

o

52

جدول  :3مقایسه نتایج حاصل از اجرای برنامه جریانهای کشند
در سال 2004
میانگین سرعت بدست آمده )(m/s

فصل






بهار

نتيجه ميشود که ارتفاع کشند عامل مؤثر بر جریان کشند
است .ضمن اینکه کمترین مقدار اندازه سرعت جریانهای
کشندی اختصاص به فصل تابستان دارد که مقدار ميانگين
آن  0/132 m/sبدست آمده است.

جدول  :4ویژگيهای کشندی ایستگاه

تابستان
پائيز
زمستان
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مؤلفه کشندی

)دامنه (متر









تأخير فاز گرینویچ









مشخصات فوق به عنوان ورودی برنامه در نظر گرفته شدهاند و جریان برای روزهای خاصي در چهار فصل سال مدلسازی
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 مقادیر جریان حاصل از اجرای برنامه برای ایستگاه:5 ادامه جدول
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9  تاا2 هارمونيکي داشته باشد که به وضوح در شاکلهاای
.مالحظه ميگردد

با توجه به اینکه یک نيروی هارمونيک کشند را سابب
 انتظااار ماايرود تغيياارات ارتفاااع آب و همينطااور،ماايشااود
تغييرات سارعت جریاان آب در ایان ایساتگاه نياز تغييارات

) تغيير اندازه سرعت برحسب زمان (فصل بهار:2 شکل

42

الگوی جریانهای جزر و مدی در بندر کنگان

شکل  :3تغيير اندازه سرعت برحسب زمان (فصل تابستان)

شکل  :4تغيير اندازه سرعت برحسب زمان (فصل پائيز)

شکل  :5تغيير اندازه سرعت برحسب زمان (فصل زمستان)
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شکل  :6تغييرات جهت بردار جریان با زمان (فصل بهار)

شکل  :7تغييرات جهت بردار جریان با زمان (فصل تابستان)

شکل  :8تغييرات جهت بردار جریان با زمان (فصل پائيز)
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شکل  :9تغييرات جهت بردار جریان با زمان (فصل زمستان)

بحث و نتيجهگيری

 -1اشتریلرکي ،ا )1378( ،بررسي تاثيرات جریانات جزر و

از مقایسه نتایج حاصل از برنامه ميتوان نتيجه

مدی خليج فارس بر روی حمل و ته نشست رسوبات در

گرفت که بيشترین دامنه تغييرات سرعت جریانهای

رودخانه بهمنشير ،پایان نامه (کارشناسي ارشد) ،دانشگاه

کشندی در فصل بهار مشاهده ميشود ( )0/987 m/sو

شهيد چمران اهواز ،دانشکده علوم دریایي و اقيانوسي.

کمترین دامنه تغييرات در فصل تابستان اتفاق ميافتد
( .)0/945 m/sدر نتيجه ميتوان اشاره کرد که در فصل
بهار بيشترین تالطم و ناپایداری را در منطقه در اثر
جریانهای کشندی داریم .بنابراین اختالط در ستون آب در

 -2بختياری ،م .)1369( ،راهنمای مفصل ایران ،جلد ،22
استان هرمزگان ،انتشارات گيتاشناسي.
 -3ترابي آزاد ،م .)1378( .مدل حرکات آب در مقياس
متوسط خليج فارس ،پایان نامه دکتری ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران.

اثر کشند در این فصل بيش از سایر فصول است .نتایج

 -4زکي ،ب ( ،)1377مدل نمودن جزر و مد در بندر ماهشهر.

فصلي در منطقه نشان ميدهد که ميانگين سرعت جریان

پایان نامه کارشناسي ارشد فيزیک دریا ،دانشگاه شهيد

کشندی در فصل بهار بيشترین است و مقدار آن m/s

چمران اهواز 125 ،ص.

 0/17بدست آمده و کمترین مقدار اندازه سرعت
جریانهای کشندی اختصاص به فصل تابستان دارد که
مقدار ميانگين آن  0/132 m/sبدست آمده است .اجرای
یک ساله برای تمام فصول این برنامه در چند ایستگاه در
بندر کنگان نشان ميدهد که سرعت متوسط جریانهای
کشندی  0/146متر بر ثانيه است .ضمن اینکه بيشترین
ناپایداری در اثر جریان کشندی در چندین ایستگاه مربوط
به فصل بهار و کمترین آن در فصل تابستان ميباشد .بطور
متوسط سرعت جریانهای کشندی بين  0/001تا 0/996
متر بر ثانيه تغيير ميکند.
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