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در سال  2003احداث شده اس .و گزارشهايي محلي مبني
بر رسوبگکاری پش .باموها شده اس .لکا الگوی موج و
سريان در دو مرحله قبل ام احداث موجشکو و با فرض احداث
موجشکو فعلي به منوور بررسي اثر موجشکو صورت
پکيرف .هم نیو به دلیل در دسترس نبودن دادههای اولیه
ارتداع موج در برخي مقاطد به کم سیستم شبکه عصبي
مصنوعي و با توسه به دادههای در دسترس مربوط به باد و
ارتداع موج ،اقدام به تولید دادههای قابل اطمینان ارتداع موج
گرديد برای اينکار ام نرمافزار ) MATLAB(a2015و سعبه
ابزار شبکه عصبي ،و آمومش شبکه سه .پیشبیني ارتداع
موج ناشي ام باد استداده شده اس[2-9] .

 -1مقدمه
ساس شرقيتريو شهرستان هرمزگان اس .که ام شرق با
استان سیستان و بلوچستان همجوار اس .و ساحل آن در
برگیرنده آبهای دريای عمان اس .که بدلیل پیوستگي با
اقیانوس هند و آبهای آماد سهان ،امکان کشتیراني و
دسترسي دريايي به ساس را فراهم ميکند ايو امر دارای
ارمشهای اقتصادی و استماعي ويژهای ميباشد ،ام اينرو
اطالع ام کم و کیف امواج و سريآنهای منطقه و نیز تاثیر
سامههای احداث شده بر الگوی موج و سريان در ايو منطقه
ميتواند حائز اهمی .بسزايي باشد ام سويي بستر رسوبي
درياها و مناطق ساحلي همواره تح .تاثیر تنشهای برشي
ناشي ام امواج و سريآنها ميباشد ] [1هم نیو سريآنهای
دريايي ميتوانند ناشي ام پديدههای متداوتي ام قبیل
سزرومد ،اختالف چگالي ،موج و يا باد باشد ] ،[2ام ايو رو
بررسي امواج و سريان نخستیو قدمي اس .که برای هرگونه
مطالعه و فعالیتي در سه .شناخ .عوامل تاثیرگکار بر رفتار
و شرايط موسود در دريا صورت ميگیرد
مشخصههای امواج دريا به شدت با ممان و مکان در حال
تیییر هستند و شناخ .مناسب ام مشخصات امواج در ي
منطقه مستلزم اندامهگیریهای درام مدت در فواصل مماني
مختلف و در نقاط متعددی ام آن منطقه ميباشد ] [3ايو
مسئله باعث شده که مهندسیو سواحل و بنادر در پي بهتريو
روش مطالعه باشند که يکي ام ايو روشها اسرای مدلهای
عددی بر روی حومههای کوچ و وسید آبي برای پیش بیني
شرايط آينده اس [.] .در پژوهش پیشرو با استداده ام مدل
عددی  MIKE 21اقدام به شبیهسامی الگوی موج و سريان
در اطراف يکي ام اسکله های سديداالحداث بندر ساس
برای دو سناريوی متداوت ،سناريوی پیش و سناريوی پس ام
احداث موجشکو ،شدهاس .تا مشخص شود که احداث موج
شکو تا چه اندامه در ايجاد حوض ه آرامش در منطقه تاثیر
داشته اس .و عوارض احتمالي احداث موج شکو چه ميتواند
باشد

 -1-2منطقه مورد مطالعه
شبیهسامی سريان و انتشار امواج در مجاورت موج شکو واقد
در ساحل شرقي بندر ساس (شکل  )1انجام شد ايو موج
شکو در موقعی 29 ° 39' .تا ' 29° ..شمالي و '99 ° .2
تا ' 99°99شرقي قرار گرفته اس .و در سال  2003احداث
شده اس .طول باموی اصلي موجشکو  990متر و طول
باموی فرعي  9..متر ميباشد موقعی .اسکله مورد بررسي
در شکل ( )1با دايره مشخص شده اس.
در شکل () )2(Aگلباد در منطقه بندر ساس برای ماه مارس
سال  2003ارائه شده اس .بر اساس ايو آمار سه .باد غالب
در نزديکي ايو بندر در ماه مککور عمدتا غربي اس ،.ايو در
حالیس .که سرع .بادهايي که ام شرق میومند معموال بیشتر
بوده و به بیش ام  1.m/sمیرسد هم نیو حدود  % 9ام ايو
ماه سريان آرام هوا ثب .شدهاس .شکل () )2(Bنمودار ترام
سطح آب را در ماه مارس سال  2003در آبهای ساحلي ايو
بندر نشان ميدهد همانطور که در شکل ميتوان مشاهده
کرد منطقه مورد مطالعه دارای سزر و مد مختلط نیمرومانه
غالب اس .هم نیو ميتوان ديد که تیییرات ترام سطح در
ايو ماه به حدود  212mمیرسد
 -2-2مدل عددی

 -2مواد و روش كار

ام میان مدلهای عددی مطرح در سهان ،در تحلیل
پديدههای حاکم بر محیط دريا ،مدل رياضي  MIKEتهیه
شده توسط انیستیتوی هیدرولی دانمارک ( )DHIي نرم
افزار شناخته شده و پرکاربرد اس.

با استداده ام بسته نرمافزاری  MIKE21الگوی موج و سريان
به کم مدولهای موج ) Spectral wave (SWو سريان
) Hydrodynamics (HDبرای بخش ساحلي بندر ساس
شبیهسامی شدهاس .بديو منوور شبیهسامی اسکله مککور
79

سال پنجم – تابستان 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

شکل( )1محدوده منطقه مورد مطالعه (اسکله مورد مطالعه با یک دایره در تصویر مشخص است).

شکل ( )A( )2گلباد و ( )Bتراز سطح آب در منطقه مورد مطالعه در یک ماهه مارس سال .2002

استداده ام مشبندی بزرگتر در محدوده کلي مدل به
منوور کاهش ممان اسرای مدل ميباشد برای ساخ .فايل
عمقسنجي ام دادههای نقشه هیدروگرافي منطقه با مقیاس
 1:390000استداده شده ،که مرسد آن مؤسسه درياساالری
انگلیس ميباشد هم نیو ام شکل ( )3ميتوان درياف .که
منطقه مورد مطالعه دارای  .مرم اس .که مرم شمالي به
عنوان مرم خشکي و سه مرم شرق ،غرب و سنوب به عنوان
مرم آبي بام در نور گرفته شدهاس.
در مدول هیدرودينامی دادههای سزرومدی ايستگاه بندر
ساس به صورت ترام سطح آب بعنوان دادههای مرمی برای
مرم شرقي مدل معرفي شد برای مرمهای غربي و سنوبي
بدلیل عدم وسود ايستگاه اندامهگیری ام مقدار ثاب .استداده
شد هم نیو برای مدول موج در هر سه مرم ام پارامتر ترام
اول موج استداده شده اس .به منوور اعمال شرايط سوی
به منطقه ام دادههای باد اصالح شده موسسه ECMWF
استداده شده اس .بديو ترتیب که دادههای سرع .و سه.
باد مربوط به ماه مورد نور سه .شبیهسامی (ماه مارس و
آوريل) برای کل منطقه مورد مطالعه بصورت فايل ام
 ECMWFاستخراج گرديد

ايو مدل قابلی .شبیهسامی پديدهها را بصورت ي  ،دو و
سه بعدی در کلیه محیطهای آبي ام سمله مصبها ،مناطق
ساحلي ،و درياها و اقیانوسها داراس [7] .قابلی.های
گوناگون ايو مدل در درياف .اطالعات ورودی در محدودهای
وسید و ارائه خروسيهای مناسب سه .نیامهای تحقیقاتي
و مهندسي ،آنرا به ابزاری مناسب سه .شبیهسامی و تحلیل
پديده هايي چون الگوی سريان و امواج ،رسوبگکاری و
فرسايش در سواحل و تعییو نرخ انتقال رسوبات ساحلي
تبديل کردهاس [10] .در ايو پژوهش به منوور
شبیهسامی الگوی موج و سريان ام مدولهای  SWو HD
بسته نرمافزاری  MIKE21استداده شده اس.
به ايو منوور و با توسه به حیطه مورد مطالعه ،منطقهای به
طول  91000متر و عرض  .0000متر سه .شبیهسامی
انتخاب شد ايو منطقه با استداده ام تکنی مشبندی
نامنوم به  2.19گره و  .973المان سلول بندی گرديد ،به
نحوی که ام مشهای درش .در نواحي دورتر ام موجشکو و
ام مشهای ريزتر برای نواحي نزدي به موج شکو استداده
شد (شکل ())3
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شکل ( )2نحوه شبکه بندی و نیز عمق سنجی منطقه مورد مطالعه .
جدول( :)1پرامترهای مورد استفاده در مدلسازی منطقه.
پارامتر

اطالعات ورودی

مدل

1
2
3

معادالت پايه
سدیدک راس موج
شکس .موج

.

اصطکاک بستر

9
9
9
2

انتقال ارژی
نیروی باد
ترام سطح آب
عمقسنجي
لزس .گردابي
تشعشعات امواج

فرموالسیون طیدي-فرموالسیون طیدي کامل – فرموالسیون مماني-متییر
ضرايب استهالک انرژی  Cdis=1و δ =0. 8
تابد گاما با مقدار – 012ضريب ثاب .واسنجي مقدار 1
اندامه مبری (ضريب نیکورادمه)= 010.
با استداده ام عدد شزی = 19
چهارگانه موج-موج
آمار باد  ISWMبا گام مماني  9ساع.
اطالعات سزرومدی بندر ساس
نقشه عمقسنجي درياساالری بريتانیا
فرمول اسماگورينسکي = 0122
با استداده ام مدل SW

SW/HD

10

ايو فايل بصورت ي فايل قابل شناسايي در نرم افزار
بامسامی شد ،که نسب .به استداده ام سرع .و سه.
نقطهای ميتواند بسیار دقیقتر باشد هم نیو بمنوور
شبیهسامی منطقه مورد مطالعه گام مماني شش ساع .در
نور گرفته شد پارامترهای سدیدک رأس موج ،شکس .موج
و اصطکاک بستر به منوور کالیبراسیون مدل مورد استداده
قرار گرف .ام آنجا که تنها بويه اندامهگیری در منطقه که
دادههای میداني در آن ثب .میشود در نقطهای به
مختصات ) (2834369.172N, 575296.303Eاس ،.لکا
خروسيهای مدل در گام اول با ايو اطالعات کالیبره شده
اس .دادههای مدل پس ام کالیبراسیون در سدول ()1
آورده شده اس .سپس دادههای مدل با دادههای
 ECMWFو نیز دادههای شبکه عصبي مقايسه گرديد شکل
( ).ارتداع موج حاصل ام اسراهای مختلف با ضرايب شکس.
موج متداوت را که سه .کالیبراسیون اسرا شده اس .نشان

SW
SW
SW
HD
SW/HD
SW/HD
SW/HD
SW/HD
HD
HD

ميدهد همانطور که ديده میشود ضريب  012نزديکتريو
نتايج به مقادير ثب .شده میداني را ميدهد هم نیو المم
بککر اس .که به منوور ايجاد شرايط نزدي به واقعی .ام
کوپل سريان و موج در شبیهسامی استداده گرديد بعد ام
اينکه مدل به نحو مقتضي کالیبره شد مدل کالیبره شده
برای ماه آوريل سال  2003اسرا گرديد (شکل ())9

شکل ( )4مقایسه نتایج مدل با ضرایب  0/8 ،1/2 ،0/4 ،γبا
ارتفاع موج اندازهگیری شده در ایستگاه جاسک.
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بعالوه محاسبه ضريب همبستگي به مقدار  0179و خطای
 RMSEبه میزان کمتر ام  012%همه نشان ام قابل قبول
بودن نتايج حاصل ام شبکه عصبي دارد بديو ترتیب با
اطمینان ام حصول ارتداع موج شاخص قابل قبول با کم
شبکه عصبي مصنوعي در ايستگاه ساس  ،ام ايو روش برای
تولید داده ارتداع موج سه .مقايسه با دادههای مدل سه.
صح .سنجي استداده شد

 -2-2تهیه ارتفاع موج با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی ()ANN
همانگونه که پیشتر ذکر شد دادههای ارتداع موج در
مقاطعي سه .استداده موسود نبود که ام آن سمله ميتوان
به برخي ام رومها در ماه آوريل  2003اشاره کرد که
دادههای ارتداع موج در آن تاريخ موسود نبود به همیو
دلیل و به منوور فايق آمدن بر مشکل ناقص بودن دادهها
ام شبکه عصبي مصنوعي استداده شد در ايو ابزار ،هر بردار
ورودی ام دادههای تصادفي با بردار خروسي متناظرش
مرتبط ميشود ][11
در ايو مطالعه ام شبکه عصبي پیشخور ام نوع پرسپترون با
تابد تان-سیگموئید چند اليه  MLP’sبا سه اليه ورودی،
نهان و خروسي استداده شده اس .که اليه نهان دارای 9
گره ميباشد هم نیو به منوور آمومش شبکه عصبي
مصنوعي ام روش الگوريتم سرع .يادگیری متییر استداده
شدهاس .که حدود  10درصد ام کل دادهها به عنوان دادهی
ورودی در نور گرفته شد ][2
پس ام آمومش شبکه عصبي نتايج نهايي ارتداع امواج برای
دوره سي رومه (ام تاريخ  2003/03/01تا
ي
 )2003/0./31با داده های میداني پروژه  ISWMو نیز
ارتداع موج حاصل ام مدل  MIKEمقايسه شد ،که نتايج در
شکل ( )9نشان داده شده اس.
همانطور که مشاهده میشود ارتداع موج خروسي ام شبکه
عصبي ام دق .قابل قبولي سه .پیشبیني ارتداع موج
نقطهای برخوردار اس( .سدول ())2
شکل ( )9نمودار پراکندگي ارتداع موج شاخص حاصل ام
شبکه عصبي و دادههای میداني را نشان ميدهد پراکندگي
نقاط حول محور حاکي ام عملکرد مناسب شبکه عصبي
اس.

شکل( )5مقایسه ارتفاع موج پیشبینی شده توسط شبکه
عصبی ،با مقادیر حاصل از مدل مایک و دادههای میدانی در
ایستگاه بندر جاسک مارس سال .2002

شکل ( )6نمودار پراكندگی ارتفاع موج شاخص حاصل از
دادههای میدانی و پیشبینی شده توسط شبکه عصبی.

جدول ( )2مقادیر مختلف آماری مدل كالیبره شده مایک و شبکه عصبی مصنوعی برای ماه مارس شامل خطا و میزان همبستگی.
پارامتر

عالم .اختصاری

واحد

محدوده نرمال

محدوده ايدهآل

نتايج مدل
ماي

شبکه عصبي
مصنوعي

اريبي

Bias

m

]0/2-0/9 [12

کمتر ام 0/3

0/03

0/02

سکر میانگیو مربد خطا

RMSE

m

]0/1-0/9 [13

کمتر ام 0/9

0/20

0/1

ضريب همبستگي

CC

بی بعد

]0/99-0/7 [1.

بیشتر ام0/2

0/29

0/77

ضريب پراکندگي

SI

بی بعد

]0/19-0/39 [12

کمتر ام 0/3

0/35

0/19
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شکل( )7درستی سنجی اجرای مدل در ماه آوریل سال 2002

شکل( )8نقاط انتخابی جهت بررسی نتایج حاصل از مدلسازی

با استفاده از دادههای شبکه عصبی.

در منطقه مورد مطالعه.

هم نیو در شتکل ( )9ستری مماني ارتداع موج تهیه شده
با استتداده ام روش شتبکه عصبي برای ماه آوريل  2003با
ارتدتاع موج حتاصتتتل ام متدل  MIKEدر همان ماه با هم
مقايسته شتده اس .و همانطور که ديده میشود ارتداع موج
حاصتل ام دو روش تطابق بسیار خوبي با هم نشان میدهند
و میزان خطتتای متتدل ) (RMSEدر محتتدوده مورد قبول
اس .محاسبه شد (سدول ())3

در دهانه موجشکو (نقطه  )T2نیز تیییر قابل مالحوه در
ارتداع موج به روشني ديده میشود
در ايو وضعی .ماکزيمم ارتداع موج قبل و بعد ام احداث
موجشکو بترتیب  119و  019متر اس .که هر دو مربوط به
ماه مارس میشود و نشان ام آرامش منطقه سه .پهلوگیری
کشتیها دارد نقطه  T1در داخل حوض ه آرامش قرار دارد
و توقد ميرود که میزان ارتداع موج پس ام احداث موسشکو
بشکل قابل مالحوهای کاهش يابد ،نقطه  T2در بیو دو
باموی موج شکو قرار دارد ،نقطه  T3در مجاورت باموی
فرعي موج شکو قرار دارد ،و نقطه  T4در بیرون حوض ه
آرامش با فاصله  70متری ام باموی اصلي موج شکو و در
عمقي معادل  319متر واقد شده اس .شکل ( )7ارتداع
امواج در نقاط  T1تا  T4را در بامه مماني دو ماهه مارس و
آوريل  2003برای شرايط قبل و بعد ام ام احداث موج شکو
نشان ميدهد
هم نیو ممان اوج ارتداع موج در ايو ايستگاه نسب .به
وضعی .پیش ام احداث موج به تعويق ميافتد تاثیر موج
شکو در ايستگاه  T3پش .باموی سم .چپ تقريبا محدود
اس .به نحوی که اختالف ارتداع بیو امواج قبل و بعد ام
احداث موج شکو در حد سانتي متر اس .ارتداع موج در
ايستگاه  T4که در بیرون موج شکو ،پش .باموی بلند سم.
راس .واقد شده اس .تیییرات بسیار کم و تنها در امواج با
ارتداع کم مشاهده میوشد
شکل ( )10سری مماني سرع .سريان را در ايستگاههای
تعییو شده برای شرايط قبل و بعد ام احداث موجشکو را
برای دو ماه مارس و آوريل نشان ميدهد همانطور که ام
شکل ميتوان درياف .احداث موجشکو تاثیر بسزايي در
کاهش سرع .سريان چه در مدخل موجشکو (ايستگاه )T2
و چه در داخل حوض ه آرامش (ايستگاه  )T1داشته اس.

 -2نتایج
با اسرای مدل  MIKE21بشکل کوپل (استداده همزمان ام
مدول  HDو )SWالگوی موج و سريان در دو بامه پیش و
پس ام احداث موج شکو در محدوده بندر ساس
شبیهسامی شده و شرايط با يکديگر مقايسه گرديد شکل
( )2چهار نقطه فرضي T1تا  T4را نشان ميدهد که در آنها
تاثیر موج شکو بر الگوی سريان و موج بررسي شده اس.
مقايسه ارتداع موج در ايستگاه  ،T1داخل حوض ه آرامش
موجشکو در دو وضعی .قبل و بعد ام احداث موجشکو،
نشان ام کاهش قابل مالحوه میزان ارتداع موج پس ام
استقرار موج شکو دارد ،بطوری که بیشینه ارتداع موج قبل
ام احداث موج شکو ام حدود بیش ام  1متر به مقدار حدود
 012متر بعد ام احداث موجشکو ميرسد
جدول ( )2مقادیر مختلف آماری درستی سنجی مدل با
استفاده از نتایج شبکه عصبی در ماه آوریل سال . 2002
عالم.
اختصاری

واحد

مقايسه نتايج مدل
ماي و شبکه عصبي

اريبي

Bias

m

0/0370

پارامتر

سکر میانگیو مربد
خطا

RMSE

m

0/1099

ضريب همبستگي

CC

بي بعد

0/29

ضريب پراکندگي

SI

بي بعد

0/213.
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شکل( )9سری زمانی ارتفاع موج قبل و بعد از احداث موجشکن در چهار ایستگاه انتخابی  T1تا

به نحوی که سرع .متوسط حدود  2cm/sپیش ام احداث
موجشکو تقريبا به وضعی .سکون پس ام احداث موجشکو
در داخل موج شکو تبديل شده اس( .ايستگاه  )T1در
ايستگاه  T2هم سرع .پس ام احداث موسشکو تقريبا نصف
شده اس .ام سوی ديگر موجشکو تقريبا تاثیری بر سرع.
سريان دو ايستگاه ديگر ( T3و  )T4واقد در خارج ام
حوض ه آرامش نداشته اس .ايو در حالیس .که در
ايستگاه  T3در بامه مورد آممايش سرع .سريان قابل
مالحوه نبوده اس( .کمتر ام  ،).cm/sاما در ايستگاه T4
سرع .سريان نسبتا قابل مالحوه اس .و حتي در مقاطعي

.T4

ام ممان به حدود  10cm/sنیز ميرسد به منوور بررسي
کلي الگوی موج و سريان در ايستگاههای مختلف و بررسي
اثر موج شکو در منطقه ،گلموج و گلجريان در ايستگاههای
 T3 ،T2و  T4برای شرايط قبل و بعد ام احداث موج شکو
تهیه شده و بترتیب در شکلهای ( )11و ( )12آورده
شدهاس .همانگونه که در شکل ( )11قابل مشاهده اس.
احداث موج شکو هیچ تاثیری بر سه .امواج نداشته اس.
که با طبیع .وقوع موج مطابق .دارد هم نیو نتايج
حاصله تطابق مناسبي با يافتههای عسکری و همکاران ][19
که به تحلیل دادههای میداني در منطقه پرداختهاند ،دارد
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شکل ( )10سری زمانی سرعت جریان در ایستگاههای انتخابی  T1تا  T4قبل و بعد از احداث موجشکن.

شکل ( )11گل موج ایستگاههای  T3 ،T2و  T4برای شرایط قبل و

شکل ( )12گل جریان ایستگاههای  T3 ،T2و  T4برای شرایط

بعد از احداث موج شکن.

قبل و بعد از احداث موج شکن.
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سرياناتي اس .که ام سم .دريا و يا ام سوی باموی اصلي
موجشکو به ايو منطقه میرسد منطقه آرام تا حدودی
افزايش داشته و سرع .سريان هم کاهش داشته اس.
در نقطه  T4سه .غالب سريان ام وضعی .شرقي-غربي
پیش ام احداث موجشکو به وضعی .شمالشرقي-سنوب
غربي پس ام احداث موجشکو تیییر کردهاس .با توسه به
محل قرار گیری ايو ايستگاه (شکل ( ))2ميتوان درياف.
که سرياني که پیش ام احداث موج شکو مسیر خود را به
سم .ساحل بندر ساس ادامه میداد با احداث موجشکو و
شکل ظاهری باموی آن که در امتداد شمال شرقي -سنوب
غربي اس ،.سريان نیز تمايل دارد که در همیو راستا ادامه
حرک .دهد که در ايو راستا به ايستگاه  T3میرسد و عامل
ايجاد سرياني میشود که پیشتر در مورد آن بحث شد

ام سوی ديگر ام نور ارتداع موج همانطور که پیشتر هم ذکر
شد وضعی .متداوت اس .در ايستگاه  ،T2احداث موج
شکو سبب شده تاثیرات موج بشکل قابل مالحوهای حکف
شده اس .بطوريکه  %29شرايط آرامش برقرار اس .و ايو
در حالیس .که در همان نقطه پیش ام احداث موج شکو
ارتداع امواج حتي تا بیش ام  1متر هم ميرسیده اس.
در ايستگاه  T3واقد در پش .باموی فرعي موجشکو شرايط
آرامش افزايش داشته مضاف بر آنکه ارتداع امواج موسود در
ايو ايستگاه نیز کاهش يافته اس .سه .غالب در ايو
ايستگاه به صورت سنوب شرقي-شمال شرقي ميباشد در
ايستگاه  T4واقد در بیرون منطقه موج شکو شرايط قبل و
بعد ام احداث موج شکو ام لحاظ ارتداع امواج مشابه اس.
اما ام لحاظ منطقه آرامش قدری کاهش مشاهده ميشود،
که دلیل آنرا ميتوان به احداث موجشکو نسب .داد سه.
غالب موج در ايو ايستگاه نیز مجددا سنوب شرقي -شمال
شرقي ميباشد
در خصتو سريان شرايط قدری متداوت اس .بديو معنا
که احداث موجشتتتکو در سريان غالب محیط عمدتا تاثیر
داشتته است .در دهانهی موج شتکو (ايستگاه  )T2سه.
غالب سريان پس ام احداث موج شتتکو نستتب .به پیش ام
احداث تیییری نداشتته و سم .غالب شمال غربي-سنوب
شتترقي ميباشتتد که موسب ميگردد سريان عمدهای وارد
حوض ه آرامش نشود نکته قابل توسه در نقطه  T2کاهش
ميتاد میزان ستتترع .سريان ام  2 cm/sبه کمتريو میزان
تقريبي  019 cm/sميباشد هم نیو تصاوير نشان ميدهد
که با احداث موجشتتکو در ايو ايستتتگاه شتترايط آرامش
(ستترع .سريان نزدي به صتتدر) حدود  %91مواقد برقرار
اس.
در پش .باموی فرعي موجشکو (ايستگاه  )T3سه .غالب
سريان قبل ام احداث موجشکو شمال غربي-سنوب شرقي
بوده که نتايج نشان ميدهد پس ام احداث موجشکو کامال
تیییر يافته و تبديل به سريان غالب سنوب شرقي-شمال
غربي شدهاس.
با توسه به موقی .سیرافیايي ايو نقطه (شکل ( ))2ميتوان
نتیجه گرف .که بدلیل احداث موج شکو سريانات در امتداد
ساحلي که به ايو ايستگاه ميرسیدند و موسب سريان غالب
شمال غربي-سنوب شرقي بودهاند با احداث موجشکو قطد
شده اند و لکا سريان غالبي که به ايو منطقه میرسد همان

 -4نتیجهگیری
در ايو مطالعه با استداده ام مدل عددی  MIKEو دادههای
میداني موسود در ايستگاه ساس و نیز دادههای موسود
در  ECMWFاقدام به شبیهسامی الگوی موج و سريان ايو
منطقه ساحلي برای ماههای مارس و آوريل سال  2003شد
دلیل ايو شبیهسامی احداث موسشکو در آن سال و گزارش
رسوبگکاری ناشي ام احداث ايو موسشکو بود مقايسه اقلیم
موج در دو حال .قبل و بعد ام احداث موجشکو نشان داد
که قبل ام احداث موجشکو ارتداع موج با افزايش عمق بستر
افزايش مييابد اما پس ام احداث موجشکو ارتداع موج و
نیز سرع .سريان در دهانه موجشکو و درون حومه آن به
شدت کاهش مييابد که ايو خود باعث ميشود ي
حوض ه آرامش مناسب سه .پهلوگیری شناورها ايجادشود
ايو امر بخصو در مورد سرع .سريان قابل مالحوه اس.
که با تاسیس صحیح باموی موجشکو نسب .به سه .غالب
سريان در منطقه عمال سلوی سريان ورودی به حوض ه
آرامش سد شده اس.
احداث موجشکو عامل تیییر مسیر سريان در منطقه شده
اس .که ايو عامل ميتواند در تیییر شکل ساحل در آينده
موثر باشد بطور مثال سرياني که در پش .باموی فرعي
موجشکو به سم .ساحل ايجاد شده اس .ميتواند عامل
فرسايش ساحل در منطقه پش .موجشکو شود هم نیو
با توسه به سريان کلي منطقه که شمال غربي -سنوب شرقي
اس .احداث موج شکو بعنوان مانعي در سه .سريان،
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