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 مقدمه
كنند، دارای های آبی كوچك مجاور ارتباط برقرار میهايی كه میان دريا و بدنهبه عنوان محیط 1هاشاخابه

های بازرگانی و تفريحی جهت تردد میان دريا و بنادر باشند. كشتیهای متعددی برای انسان و طبیعت میكاربری

اين حیث مورد استفاده قرار گیرند. جريان آب توانند از ها میداخلی، به كانال عبوری ايمنی احتیاج دارند كه شاخابه

گیرد به طور طبیعی امكان تازه شدن آب را فراهم ها صورت میبه سمت داخل و بیرون از خلیج كه از طريق شاخابه

ها نیاز به دانش و اطالعات كافی از حركت آب و رسوب در داخل و اطراف شاخابه بررسی چگونگی عملكردآورد. می

  .[1] شاخابه دارد

تواند از حالت های جزرومدی دارای شرايط متنوعی است. اين شرايط میخصوصیات هیدرودينامیكی در شاخابه

، ريزش 2ای كه در آن تأثیر توام جزر و مد، تنش بادساده تغییر تراز آب در سیستم جزرومدی، تا حالت پیچیده نسبتاً

 كنند، تغییر كند. ثانیه( اثرات مشخصی را به سیستم تحمیل می 22تا  4و امواج ناشی از باد )با پريودهای  3آب تازه

عمق كه در حالت را با شكست موج روی ناحیه كم 2و يك شاخابه ساختار نايافته 4يك شاخابه ساختاريافته 1شكل 

به ) مانند به صورت يك شكاف نسبتا عمیق دهد. جريان از طريق ورودی تنگهجزر، شاخابه را احاطه كرده نشان می

شود. ورودی در مكانی است كه جريان، منطقه ترين نقطه(، به خلیج وارد میمتر در عمیق 22تا  4طور معمول بین 

های تواند به دلیل تركیب و برهم كنش جريانپیمايد و در آن مكان، الگوی جريان میكم عمق اثرگذار بر امواج را می

                                                           
1  Inlets 

2  Wind stress 

3  Freshwater influx 

4  Structured inlet 

5  Unstructured inlet 



عمق، جريان ناشی از باد و جريانی كه به دلیل ج در منطقه كمتولید شده از جزرومد، جريان ناشی از شكست مو

 شكست موج در سواحل شنی اطراف ايجاد شده و به سمت شاخابه حركت كرده، پیچیده باشد. 
 

 

 
 

 ای از شاخابه ساختار یافته )شکل باال( و ساختارنایافته )شکل پایین(نمونه - 1 شکل

 

را كه بسته به وضعیت زمانی دوره جزرومدی مورد تقويت و يا تضعیف قرار  6شاخابه، جريان در امتداد ساحل

ط كند. به خصوص در شرايكند. به عالوه جريان در امتداد ساحل نیز بسته به شرايط موج تغییر میگرفته، قطع می

و  دوبعدی است تواند بسیار پیچیده شود. همچنین الگوی جريان كامالًطوفانی با بادهای شديد، الگوی جريان می

كنند، موجب تأثیر بر نحوه پخش امواج و در برخی حاالت هايی كه به طور مايل به سمت ساحل حركت میجريان

شود. شاخابه تر میتر و مغشوششوند و لذا جريان آشفتهها میها و در نتیجه شكست آنايجاد ممانعت در برابر آن

های جزرومدی نیز موجب ايجاد ناحیه شكست و تضعیف جريان ای دارد كه حتی در صورتعمق طرح پیچیدهكم

 هايی نظیرنمايند، سازهها میشود. ديگر عواملی كه ايجاد پیچیدگی در هیدرودينامیك شاخابهمی 7الگوهای پیچش

 گردند.می 12و بازتاب 9هستند كه موجب ايجاد الگوهای تفرق 8هاجتی
 

 های شاخابهمشخصه

موماً دارای يك كانال باريك و كوتاه هستند كه از میان دو مانع خشكی جزيره مانند، عبور های جزرومدی عشاخابه

ها به حد كافی كوچك هستند )در حدود كنند. برخی از اين خلیجكرده و اقیانوس )يا دريا( را به يك خلیج متصل می

رومد اقیانوس به طور هماهنگ باال و پايین ها در مواجهه با اثر جزای كه سطح آب آنها كیلومتر يا كمتر( به گونهده

تری با دريا دارند و ممكن است به قدر كافی طوالنی باشند )هزاران تر، بعضاً اتصاالت وسیعهای بزرگرود. خلیجمی

كیلومتر( به طوری كه تقريبا يك طول موج جزرومدی داخلی را دارا باشند و در نتیجه در يك فاصله زمانی مشخص 

 ی متغیر هستند.دارای سطح
 

 شکل شاخابه

تواند به طور مشخصی در طول زمان تغییر كند. غالبا شكل شاخابه بیش از آن كه تحت تأثیر شكل يك شاخابه می

ت. های منطقه اسشناختی يا ويژگیموازنه هیدرودينامیك و رسوب باشد، به مقدار زيادی تحت تأثیر مشخصات زمین

تواند آشفتگی شديدی ايجاد آيند، میشاخابه از جهات مختلف به يك نقطه می هايی كه در هر طرفتمركز جريان

ترين بخش ( يا عمیق11ترين بخش شاخابه شود )گلوگاهكردن كانال در باريكتركردن و عمیقكند كه باعث خالی

                                                           
6  Long shore 

7  Refraction 

8  Jetty 

9  Diffraction  
10  Reflection 

11  Inlet Throat 



ت كانال در خلیج و سمنشینی رسوبات برداشته شده از تواند باعث تهشود. ضمن اينكه می( نامیده می12شاخابه )دره

متر است. در حالی كه اين عمق در سمت دريا در  12تا  4ها عموماً در محدوده دريا شود. عمق حداكثر در اين كانال

 3الی  2/1تواند تا يابد، میجايی كه جريان پراكنده شده است و انتقال رسوب تحت تأثیر موج اهمیت بیشتری می

احل های انتقال يافته از سنشینی ماسههايی كه در اثر تهبه ممكن است به سمت كانالمتر كم شود. در اين میان، شاخا

وی تواند يك الگاند، هدايت شود. هندسه بستر يا توپوگرافی ايجاد شده میعمق ايجاد شدهشنزار در اطراف ناحیه كم

، مورفولوژی دلتای جزرومدی سمت دريا 2شكل ها باشد. در و كانال 14ای زير آبهای ماسه، پشته13پیچیده از موانع

 برای يك شاخابه ساختار نايافته در حالت جزر نشان داده شده است.

 
 

 ای از مورفولوژی دلتای جزرومدینمونه - 2 شکل

 

 آرايش دهانه ورودی شاخابه

شوند. يكی از روشهای مرسوم، توجه بندی میهای ورودی آب، بر اساس چندين رويكرد مختلف طبقهآرايش دهانه

(. اما نكته اساسی ديگر آن است كه 3شكل باشد )به میزان انرژی موج وارده و دامنه تغییرات جزر و مدی منطقه می

های مرتفع در كنار ای مسطح و كم عمق و بدون وجود صخرهاصوالً چنین ساختارهايی در نواحی دارای پوسته قاره

نمايند. حال چنانچه تبادل آب، دارای وضعیت دينامیكی الزم نباشد، مدخل مورد بحث، ساحل، بهتر و بیشتر رشد می

 .روده و از بین میبزودی بسته شد
 چگونگی تغییر شکل دلتا در شرایط مختلف جریان ناشی از موج و جریان ناشی از جزر و مد - 3 شکل

 

در سواحلی كه انرژی موج و شدت جريان جزر و مدی تا حدودی بايكديگر برابر هستند، با توجه به  نكته مهم

اطراف آنها، كمترين تغییر در میزان رسوبات دلتا، منجر حجم قابل مقايسه رسوبات در دلتا در قیاس با نواحی ساحلی 

 :به تغییر بسیار زيادی در رسوبگذاری كل ناحیه ساحلی خواهد داشت. در حالیكه اگر انرژی امواج غالب باشد

 اوالً تشكیل دلتا بسیار غیر محتمل بوده

 ه ساحلی اطراف خود خواهد داشت.ثانیاً تغییر در میزان رسوبات دلتا، تأثیر بسیار ناچیزی و آنهم بر ناحی

های احداثی در مدخل ورودی دريا، منجر به تغییر يكی از نكاتی بايستی مورد توجه قرار گیرد آن است كه سازه

حجم آب مبادله شده نگرديده و به واسطه آن حجم دلتا تغییر نداشته و در نهايت بودجه رسوبی سواحل اطراف 

 دستخوش تغییر نگردد.

از نكات مهم آن است كه لزوماً تمامی رسوبی كه از سمت داخلی دهانه ورودی آب يا سواحل اطراف آن يكی ديگر 

گذاری در آن نقطه را ندارد. بدين معنی كه میزان نشست رسوبات و رسد، امكان رسوببه محل دلتای موجود می

ه متغیری( بوده و مازاد آن مقدار، از توجه به همان سه عامل ذكر شده، میزان مشخص )و البت اتشكیل توده آنها، ب

 . سه مكانیزم عمده در اين خصوص عبارتند از : 12شودسیستم خارج می
                                                           

12  Inlet Gorge 

13  Bars 

14  Shoal 

15  bypass 



  جابجايی ناشی از موج در وجه خارجی )رو به دريای( توده دلتا 

 جابجايی در طول كانال بر اثر جزر و مد 

 تغییر مكان خود كانال 

ل های سخت )غیر قاببه آن گردد كه منبع برداشت رسوبات به اليهاما اگر برداشت رسوب و جابجايی كانال، منجر 

فرسايش( برسد، ديگر امكان تغذيه انباره رسوب نبوده و از اين پس بايستی انتظار ايجاد مكانیزم ديگری را داشته 

 باشیم. بدين ترتیب ممكن است كل دلتای بوجود آمده، به مرور تكه تكه شده و از بین برود.
 

 ان در شاخابهالگوی جري

شود. گسترده می گلوگاه است كه جريان در آن متمركز شده و در سوی ديگر آن مجدداً وشاخابه دارای دره هر 

عمق كه از گلوگاه به سمت خلیج و اقیانوس امتداد دارد به مشخصات هیدرولیكی شاخابه، شرايط موج و ناحیه كم

عوامل بر تشخیص الگوی جريان در داخل و اطراف شاخابه و ژئومورفولوژی عمومی منطقه بستگی دارد. همه اين 

باشند. نمونه الگوهای جريان در حاالت جزرومد در سمت دريا شود مؤثر میموقعیتی كه در كانال جريان ايجاد می

 نشان داده شده است.  4شكل برای يك شاخابه جزرومدی در 

دهد جريان در مجاورت خط ساحلی حتی در حالت است كه نشان می بمساله مهم در اين الگو، چرخش عمومی آ

رسد اثر جريانات ايجاد شده متناقص به نظر می باشند. دلیل اين مساله كه ظاهراًجزر نیز به سمت داخل شاخابه می

تحت تأثیر پديده پیچش بر روی مانع خارجی، شكسته و به  ،دست شاخابهبه وسیله امواج است كه در سمت پايین

 شوند.شاخابه می تها به سمسمت شاخابه چرخیده و موجب حركت جريان
 

 شماتیک جریان مد و جزر بیرون شاخابه - 4 شکل

 

 متغيرهای شاخابه 

تواند ای به لحاظ تحلیل هیدرولیكی، كامالً پیچیده هستند، ناحیه شاخابه میهای شاخابهاينكه سیستمبا وجود 

یستم سای كه امكان برخورد تحلیلی با مسائل هیدرولیكی آن و تحلیل مفید سازی شدهبوسیله معیارهای اصلی ساده

 ها را برشده، برخی مشخصات هندسی شاخابه های انجامكنند، شناخته شود. تجزيه و تحلیلآبگیری را فراهم می

 [.2( ]2شكل )  ها كم بوده، نشان داده شده استشاخابه مورد مطالعه كه مداخله انسان در آن 67اساس 

، عمق حداقل تاج مانع بیرونی wmLبرخی از پارامترهای هندسی شاخابه شامل طول سمت دريای كانال  2شكل 

 دهد.را نشان می mwA( و پهنای حداقل شاخابه DCCدر كانال يا عمق كنترل كننده كانال )
 

 

 [2معرفی پارامترهای کانال شاخابه جزر و مدی ] - 5 شکل

 

ای تا نقطه DCC( مرزهای اين ناحیه از اطراف عبارتند از خط همتراز عمق AED) 16ناحیه دلتای جزر 6شكل 

كند و آيد، خطی كه اين موقعیت و خط ساحلی را به هم متصل میكه اين خط همتراز به موازات خط ساحلی در می

 كند. كه پهنای حداقل شاخابه را طی می خطی
 

 

                                                           
16 Area of Ebb Tidal (AED) 



 گیری مساحت دلتای جزراندازه – 6 شکل

 

تغییرات مساحت مقطع عرضی كانال در مقابل طول الف  -.Error! Reference source not foundدر 

انال در تغییرات مساحت مقطع عرض كب  -.Error! Reference source not found(، در mwLكانال )

تغییرات مساحت عرضی كانال الف -.Error! Reference source not foundمقابل مساحت دلتای جزر، در 

كانال ( و تغییرات مساحت مقطع عرضی كانال در مقابل عمق كنترل كننده DMXدر مقابل عمق ماكزيمم كانال )

(DCC ) درError! Reference source not found.- نشان داده شده است. ب 
 

  

 

 های جزرومدیاندرکنش هيدروديناميك و رسوب در شاخابه

ها داشته باشد. در محل تواند تأثیر قابل توجهی بر مشخصات آنها میجريان و رسوب در شاخابه اندركنش موج،

گردد، نیروی قالب برای انتقال رسوب، نوسانات جزرومدی است. گلوگاه يا در جايی كه حداقلِ مقطع ورودی ايجاد می

كند. تأثیر امواج در دهانه با دور شدن از اين مقطع، چه به سمت دريا و چه به سمت ساحل، تأثیر موج قوت پیدا می

ای برای جزرومد، بر انتقال رسوبات از سواحل مجاور تأثیر گذارد. جريان امل تشديدكنندهتواند به صورت عشاخابه می

عمقی در اين ناحیه گردد. در تواند موجب كمكند و میمدی، رسوبات را به سمت ساحل و داخل مجرا هدايت می

تواند نقش داشته باشد. یعمقی دهانه ورودی مكشاند و در كمحالی كه جريان جزری رسوبات را به سمت خارج می

 .تواند ناشی از تأثیر توام موج و جريان باشدتوانند دوباره به سمت سواحل مجاور هدايت شوند كه اين میرسوبات می

 ارتباط بين منشور جزرومدی و سطح مقطع کانال ورودی

O'Brien (1931 ،1969اولین بار رابطه ) ای را میان سطح مقطع حداقل گلوگاه شاخابه، زير تراز متوسط آب، با

رای سواحل اقیانوس آرام ارائه شده . اين رابطه ب[3،4] (7شكل )در جزرومد حداكثر ارائه نمود  17منشور جزرومدی

تا تراز  18است، جايی كه الگوی تركیبی جزرومدی بر منطقه حاكم است و يك جريان قوی جزری از تراز باالی آب

 وجود دارد.  19پايین آب
 

 Wachapreaqueتغییرات زمانی مساحت مقطع برای شاخابه جزرومدس منطقه  - 7 شکل

Jarret ای را كه تا حد مناسبی قابل كاربرد برای ساير مناطق ساحلی را ادامه داد و توانست رابطه گذشته مطالعات

را برای استفاده در  O'Brienبا الگوی جزرومدی متفاوت باشد، ارائه كند. او همچنین رابطه ارائه شده توسط 

ارائه  1جدول انگلیسی در  های متريك ودر سیستمهای محصور بین دو جتی توصیه نمود. اين معادالت شاخابه

 در Jarretهای . رابطه بین منشور جزرومدی در شاخابه و در حداقل سطح مقطع جريان، براساس داده[5] اندشده

 رسم گرديده است. 8شكل 
 روابط بین حداقل سطح مقطع ورودی با منشور جزرومدی - 1 جدول

 

 

                                                           
 گردد.حجم آبی است که در هنگام مد و جزر به شاخابه وارد یا از آن خارج می (tidal prism)منشور جزرومدي  17

18  High High-Water (HHW) 

19  Low Low-Water (LLW) 



 
 رابطه منشور جزرومد و مساحت مقطع عرضی کانال - 8 شکل

 ایها و پارههای جزر و و مدی، پارامترهای موثر بر عملكرد آنشاخابه تعريفدر بخش مقدمه به صورت مختصر به 

ها از ديرباز توسط كه واضح است بررسی عملكرد شاخابهاز تحقیقات انجام گرفته اشاره گرديده است. همانگونه 

خورهای جود البته و. مورد مطالعه استمحققین زيادی مورد مطالعه قرار گرفته و اين نشان دهنده اهمیت موضوع 

برداری از آنها توسط ساكنین منطقه به عنوان بنادر صیادی بهره مشكالت متعدد موجود در سواحل جنوبی كشور و

 خاطر نشان كند.بیش از پیش را ی مطالعاتانجام چنین تواند ضرورت می

  



 تحقیقهدف 

و پايدارسازی  )احداث سازه پايدار كننده مانند جتی و ...( های جزرومدی پايدارسازی شدهاجزاء عمومی شاخابه

نشان داده شده است. در حقیقت مدخل جزرومدی، يك پهنه آبی دارای جزرومد را با  12شكل و  9شكل نشده در 

تری در سمت ساحل متصل كرده و دائماً دارای جريان قابل توجهی به داخل و خارج است كه محیط آبی كوچك

 تابعی از همان نوسانات سطح آب است. 
 

 
 شمای فرضی یک شاخابه پایدارسازی نشده - 9 شکل

 
 شمای فرضی یک شاخابه پایدارسازی شده - 11 شکل

 

و ساحل مقابل آن،  22رسند، خط ساحل باالدستآن قسمت از ساحل كه اكثريت امواج از آن جهت به شاخابه می

شوند، شود. در طول خط ساحل باالدست، امواجی كه به صورت مايل وارد مینامیده می 21دستخط ساحل پايین

 كنند. ه سمت مدخل شاخابه هدايت میرسوبات را در راستای ساحل و ب

شود كه رسوبات، هم به سمت مدخل و هم به در نزديكی دهانه مدخل، شكست امواج روی پشته جزری، باعث می

دست منتقل شوند. بنابراين شكل پشته، حالت هاللی بیشتری به خود گرفته و باعث تغییر سمت خط ساحل پايین

دست در دد. بدين ترتیب قسمت قابل توجهی از رسوباتی كه به سمت ساحل پايینگردر الگوی انكسار امواج نیز می

شوند و ممكن است با توجه به شكل ظاهری كانال و دهانه آن، حال حركت بودند، به داخل مدخل شاخابه كشیده می

 نشین شوند. در داخل كانال و يا در دهانه ته

ای رونده در اثر عبور از پشته جزری و با توجه به جريانات گردابهاز طرف ديگر، با توجه به تغییر جهت امواج پیش

ها، قسمتی از رسوبات پشته را نیز به سمت داخل خواهد كشاند. تمامی اين انتقال بوجود آمده در اثر اين تغییر جهت

آن( بوقوع است نیز )به راحتی از خالل قطعات رسوبات، حتی در حالتی كه يك جتی در دهانه مدخل احداث شده

 خواهد پیوست.

ای موازی ساحل ناشی از موج، در منطقه غالب و حاكم باشند، عمدتاً پشته نكته ديگر آن كه چنانچه جريانات كرانه

گردد،  اما اگر جريانات ناشی از جزرومد غالب باشند، عمق و كمانی شكلی در جلوی دهانه مدخل تشكیل میجزری كم

ودی ماند كه كانال ورا كشیده شده و با تشكیل دو رديف از رسوبات، همانند آن میپشته جزری بیشتر به سمت دري

شكل باشد )ها در يك محل مشخص دور از انتظار نمیباشد. وقوع هردوی اين پديدهبه سمت اعماق بیشتر كشیده شده

11.) 

 
 ای ناشی از موج و ب( برتری جریان جزر و مدییک نمونه دهانه محافظت نشده در حالت الف( برتری جریان کرانه - 11 شکل

 

 فرآيند کنارگذری

                                                           
20  Updrift shore line 

21  Downdrift shore line 



رسوبات موجود در يك سیستم شاخابه، ممكن است يا در مدخل ورودی به تله بیافتد و يا آنكه به وسیله نیروهای 

 22های اصلی كنارگذری رسوباتدست جمع گردند. مكانیزمطبیعی، از دهانه مدخل عبور كرده و در ساحل پايین

اخل و خارج از دهانه توسط جريانات (، انتقال به د12شكل ممكن است انتقال ناشی از امواج در طول پشته جزر )

 دست باشند.به ساحل پايین 23ایهای ماسهجايی و پیوستن تودهو جابه (13شكل جزرومدی )

به سمت دهانه منتقل شده و مستقیماً در توده دلتای دهانه رسوبات جابجا شده با رانه ساحلی، از ساحل باالدست 

شین ندست هدايت شده و به مرور تهشوند. اما ممكن است بخشی از اين رسوبات به سمت ساحل پايینانباشته می

گردند. در نتیجه زبانه جدا شده از توده دلتا و زبانه ايجاد شده در سمت ساحل، به مرور به يكديگر متصل شده و 

 دهند.تشكیل يك محدوده وسیعی از رسوب را می

 
 

 آل کنارگذری ناشی از موجـ حالت ایده 12 شکل

 
 آل کنارگذری جریان ناشی از موج و جزر و مدـ حالت ایده 13 شکل

تواند كارآيی چنین خورهايی را با ترديد فرآيندهای خورهای جزر و مدی كه در باال مورد اشاره قرار گرفت می

جريان و رسوب در محل گلوگاه  اندركنش موج،جدی مواجه سازد. به همین جهت هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی  

 خور تیاب، است.

 

 ابزار تحقیق
های جزر و مدی توانند به عنوان ابزار مناسبی برای مطالعه شاخابهيكی میهای فیزهای مختلف عددی و مدلروش

اند. هر چند جهت انجام تحقیق محسوب گردند. برخی از اين ابزارها در ادامه به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته

 حاضر نیاز به مطالعات بیشتری جهت انتخاب ابزار مناسب است. 

 (:ACESل )سیستم خودكار مهندسی سواح -1

سازی كرده و دبی عبوری، سرعت جريان و های جزر و مدی را شبیهتوان شاخابهافزار میبا استفاده از اين نرم

افزار ارائه شده قابلیت بررسی اندركنش تراز سطح آب در آنها را به صورت متغیر با زمان ارائه كرد. البته نرم

 موج، جريان و رسوب را به صورت همزمان ندارد.

 :DYNLETمدل  -2

سازی قرار دهد. در های با هندسه متغیر مورد شبیهتواند مشخصات جريان را در كانالاين مدل يك بعدی می

توان اثر ضريب اصطكاک را بر تغییرات تراز سطح آب و متوسط سرعت در نقاط مختلف طول كانال ضمن می

 محاسبه نمود.

 (: Aquaveoسیستم مدلسازی سواحل) -3

قابلیت بررسی اندركنش موج، جريان و رسوب را جهت  CLHYDو  WIFMاز دو زير برنامه با استفاده 

ارائه  Aquaveoافزاری افزار اكنون تحت بسته نرمهای متنوع خورهای جزر و مدی را دارد. البته اين نرمشكل

 گردد.می

 :Delft 3Dنرم افزار  -4

                                                           
22  Sand bypassing 

23  Sand bar 



خورهای جزر و مدی دارد. البته بايستی اظهار نمود، بدلیل سازی ای در شبیهافزار نیز قابلیت گستردهاين نرم

 ها با خطاهايی مواجه است.سازیای از شبیهافزار در پارهدر حال توسعه بودن نرم

 :Mikeافزار نرم -2

افزار در افزارها در مدلسازی خورهای جزر و مدی است. قابلیت اين نرمافزار از كارآمدترين نرماين نرم

متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است، كه تا كنون نتايج قابل استنادی در مقاالت و مجامع های مدلسازی

 افزار ارائه گرديده است.علمی از اين نرم

 
  



 رور مقدماتی بر تحقیقات گذشتهم
گردد. تحقیقات زيادی به بررسی دينامیك های جزرومدی در خورها میاختالف تراز بین دريا و خور سبب جريان

پارامترهای مورد بررسی در اين تحقیق عبارتند از: مساحت دهانه خور،  اند.های جزرومدی در خورها پرداختهجريان

. البته تحقیقات ديگری نیز در زمینه تاثیر انتشار [9، 8، 7، 6] امنه و پريود جزر و مد، طول خورمساحت سطح خور، د

 [.11، 12]های غیرخطی در خورهای ساحل معطوف است جزر و مد

Dean&Dalrympleگذاری در گذاری در مقابل دهانه خورها، ناشی از جريان جزر و رسوب، به بررسی رسوب

ها دريافتند با افزايش رسوبات ناشی از جريان مد، سرعت جريان در خور افزايش خلیج ناشی از جريان مد پرداختند. آن

ش گردد. همچنین افزايبه سمت دهانه خور و بیرون خلیج میيابد، اين افزايش سرعت جريان سبب انتقال رسوبات می

 گردد. اين پديده سبب انتقالعمقی و شكست موج بر روی اين ناحیه میرسوبات ناشی از جريان جزر، سبب ايجاد كم

زر جتوان استنتاج نمود كه رسوبات ناشی از جريان رسوب از مقابل دهانه خور به درون خلیج خواهد شد. بنابراين می

(Ebb shoal )[12]باشددر مقابل دهانه در حالت تعادل می. 

Miner ( و همكاران به بررسی تغییرات مورفولوژيك رسوبات ناشی از جزرEbb shoalدر مواجه با طوفان ) های

مترمكعب رسوب فرسايش يافته  9.1*126شديد پرداختند. در مطالعات انجام گرفته دريافتند در يك طوفان حدود 

 .[13] باشدرسوبات از رسوبات ناشی از جزر می  %12توان اظهار داشت كه كه به صورت تخمین می است.

Hoesman به بررسی  تغییرات خورهای جزر و مدی در هنگام وقوع طوفان و بازيابی شكل خور پس از طوفان ،

ات مورفولوژيك خور و خط ساحل، پرداخت. وی در مطالعات انجام گرفته به بررسی پارامترهای بررسی و ارزيابی تغییر

بررسی مدل هیدرودينامیك منطقه، برسی پارامترهای باد، مد طوفان و میزان حجم انتقال رسوب در هنگام وقوع يك 

 .[14]طوفان پرداخت

در داخل كشور نیز تحقیقات زيادی در زمینه اندركنش موج و جريان و نیز انتقال رسوب تحت اثر جريانات جزر 

باقری و همكاران مدل رياضی كانال ورودی بندر امام خمینی را تهیه كرده  1383يافته است. در سال  و مدی انجام

و نحوه نشست رسوب تحت اثر جريان جزرومدی را مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند كه مدلهای سه 

. كاويانپور و بنی سلطان [12]دهند میتری ارائه بینانهنتايج واقع MIKE21نسبت به مدل دوبعدی  MIKE3بعدی 

 .]16[را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند MIKE3( در نرم افزار MTهای مدل انتقال رسوب )( نیز محدوديت1388)

( تاثیر عوامل هندسی بر جزر و مد در خورهای طويل را مورد مطالعه قرار داده 1392كرمی خانیكی و ضیائیان )

ماهشهر به اين نتیجه رسیدند كه اين خور عموماً رفتار خورهای مستطیل شكل كم عمق و  و با مطالعه موردی خور

 [.17دهد]در قسمت دهانه رفتار خورهای قیفی شكل را از خود نشان می

 توسعه راستای در ساحلی خطوط تغییرات و گذاری رسوب جريان، رژيم وضعیت( 1391سپهوند و همكاران )

 بازديدهای همچنین و ماهوارهای و هوايی تصاوير كلی، شواهد به باتوجهررسی قرار داده و را مورد ب مبارک كوه سواحل

 تأمین به توجه با به اين نتیجه رسیدند كه جنوبی و شمالی موجشكن دو هر درپشت ساحل خط تغییرات محلی

 شمالی سواحل در رسوبی منبع كامل تأمین عدم و مبارک كوه بندر جنوب در مبارک مصب - خور توسط رسوبات

 .]18[است گرفته صورت بندر رسوبگذاری جنوبی و شمالی بخش در بندر،

 

 روش تحقیق
سازی اندركنش موج، جريان و رسوب در اولین گام در انجام تحقیق انتخاب مدل عددی مناسب برای شبیه

 باشند.زير می های مطالعاتی به ترتیبپس از انتخاب مدل عددی مناسب گام .دهانه خور جزر و مدی است



 خورهای جزر و مدیمختلف در مدل سازی عددی  های. بررسی روش1

 و اعمال شرايط مرزی . ايجاد هندسه مدل 2

 اجرای مدل اولیه و پردازش نتايج اولیه. 3

  عددی وفیزيكی نتايج حاصله از مدل  سنجیصحت. 4

 گیریبندی و نتیجهجمع. 2

 جنبه جديد بودن و نوآوري
يكی از نكات قابل توجه اين است كه ، خورهای جزر ومدیتوجه به بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه با 

ین ساكن گیریاست. با توجه به بهره بودهای خاص )مطالعات موردی( اكثر مطالعات انجام گرفته برای منطقه

ه به شرايط ويژه تنگه هرمز مطالعه ايران از خورهای جزر و مدی به عنوان بنادر صیادی و با توج سواحل جنوب

برداری ساكنان منطقه از اين خورها تواند گامی موثر برای بهرهموردی خورهای جزر و مدی اين ناحیه می

باشد. با توجه به اينكه اكثر مطالعات انجام گرفته مطالعات میدانی است، بررسی اندركنش موج، جريان جزر و 

يك دهانه خورهای جزر و مدی در كمتر مطالعاتی مورد توجه قرار گرفته مدی و رسوب و تغییرات مورفولوژ

 است.

  



 برنامه زمانبندي
 دد.زير پیشنهاد می گربه صورت جدول ذكر شده برای انجام مطالعات  و كنترل پیشرفت كار برنامه زمانبندی

 

 و کنترل پيشرفت کار برنامه زمانبندی -1جدول 
 

 ماه 1 2 3 4 2 6 7 8 9 12 11 12

 مطالعات اولیه در زمینه تحقیق            

 مقدمات
 طرح سواالت اولیه و فرضیه تحقیق            

 ارائه پیشنهاد تحقیق            

 انتخاب روش تحقیق            

مروری بر  مطالعات تكمیلی در مورد روش تحقیق            

تحقیقات 

 گذشته

 مطالعات پايانی و مقايسه ای             

 تنظیم اولیه گزارش فصل دوم             

 ساخت مدل اولیه و اعمال شرايط مرزی            

 روش تحقیق
 كالیبراسیون و صحت سنجی نتايج مدل عددی            

 تنظیم اولیه گزارش فصل چهارم            

 های جمع آوری شدهبررسی و جمع بندی داده             

 بررسی آماری داده های تهیه شده            

بررسی و 

تحلیل 

 اطالعات

 تفسیر فیزيكی نتايج            

 بررسی تحلیل و رياضی            

 تنظیم اولیه گزارش فصل پنجم             

 نتیجه گیری نهايی از بخش های مختلف            

 نتیجه گیری كلی از تحقیق            
نتیجه گیری 

و كاربردهای 

 پیشنهادی

 مقايسه نتايج با تحقیقات گذشته            

 پیشنهاد تحقیقات آتی            

 تنظیم گزارش نهايی             
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