
 1022 بهار، 1، شماره 02دوره    مجله علوم و فنون دريايي

12 
 

 MIKE21ر افزا نرم بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از جزر ومد در بررسی وضعیت هیدرودینامیک

 

 3، وحید زارعي0، سهام الدين چراغي*1، مهدی بهداروندی عسکر1امیر زارع پور

 

 دانشکده مهندسي دريا ، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ،گروه سازه های دريايي. 1

 و کشتیراني سازمان بنادر. 0

 گروه الکترونیک و مخابرات دريايي دانشکده مهندسي دريا دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر. 3

 

 23/10/1321تاريخ پذيرش:    02/12/1321تاريخ دريافت: 
10.22113/jmst.2017.44305  : (DOI)  ديجیتالشناسه  

 

 چکیده

جريان  مدل باشد. در ابتدا هدف از اين تحقیق بررسي وضعیت هیدرودينامیک بندر صادراتي ماهشهر مي    

و نتايج آن در  ناسبي اجرامبه طور های جزرومدی ايستگاه راهنمايان  در نقطه شروع خورموسي و با داده مدی ورجز

و نتايج خوبي استخراج گرديد. در مرحله  واسنجي شد بندر امام خمینيهای ايستگاه  نقطه داخل خورموسي با داده

. بر اساس نتايج دمدل مختص به منطقه بندر صادراتي ماهشهر اجرا گردي  با توجه به هدف اصلي اين تحقیق،بعد 

بیشینه مقدار  متر و 01/0سازی دامنه تراز جزرومدی در بندر صادراتي ماهشهر  های میداني و نتايج مدل اندازه گیری

باشد. سرعت جريان جزرومدی در بندر صادراتي ماهشهر متر مي -0و کمینه مقدار جزر سالیانه  01/0مد سالیانه 

در تمام فصول الگوی جريان و مقدار  باشد. تقريباً متر بر ثانیه مي 1تا  1/2موازی کانال و در بیشتر ايام سال بین 

 .سرعت جريان تغییری نخواهد داشت
 

 ، سرعت جريان: بندر صادراتي ماهشهر ، وضعیت هیدرودينامیک ، جزرو مد ات کلیدیکلم
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 مقدمه. 1

بخش مهمي از مطالعه هیدرودينامیک معطوف به 

های ساحلي و بررسي علل ايجاد و  مطالعه جريان

علت پیچیدگي  .(Miche 1951) گردد ها مي الگوی آن

سرعت جريانات ،  هیدرولیک جريان در خورهاخاص 

جزرومدی در اين نواحي بیشتر است. سرعت و جهت 

ترين پارامترهای  های دريايي يکي از اصلي جريان

کانال .(Prandle 2009) باشند هیدرودينامیکي مي

های دستیابي بشر به  از جمله رابط های طبیعي

طبیعتي است که بین اقیانوس و يک خلیج قرار دارند. 

شناورهای تفريحي و تجاری، برای ترانزيت ايمن، 

 ال های طبیعيکاننیازمند کانال ناوبری، بنادر و 

ها و ديگر  گذاری ماهي هستند. مهاجرت و تخم

موجودات زنده در دريا، يکي از خواص و عملکردهای 

باشد که عملکرد موفق  مي کانال های طبیعيمهم يک 

، مستلزم دانش حرکات  کانال های طبیعيمهندسي 

کانال های آب و رسوب در همسايگي و همجواری 

 جزرومدی عموماً بیعيکانال های طباشد.  مي طبیعي

دارای يک کانال باريک و کوتاه هستند که از میان دو 

مانند عبور کرده و اقیانوس يا دريا   مانع خشکي جزيره

ها  کنند. برخي از اين خلیج را به يک خلیج متصل مي

ها کیلومتر  )در حدود ده به حد کافي کوچک هستند

مواجه با اثر ها در  ای که سطح آب آن يا کمتر( به گونه

رود.  جزرومد اقیانوس به طور هماهنگ باال و پايین مي

تری با دريا  اتصاالت وسیع های بزرگتر بعضاً خلیج

دارند و ممکن است به قدر کافي طوالني باشد )هزاران 

يک طول موج  کیلومتر( به طوری که تقريباً

با  .(Miche 1951) جزرومدی داخلي را دارا باشد

خصوصیات جريان در  دخیل بودنو توجه به اهمیت 

های دريايي هدف اين تحقیق يافتن پاسخ  تمام فعالیت

ال اصلي اين تحقیق يعني پاسخ به چگونگي ؤبه س

الگوی جريان جزرومدی در منطقه مورد مطالعه است. 

شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری در سال 

سرعت جريان در اطراف بندر امام را به مدت  1331

گیری کرده است. اين  طور پیوسته اندازهه ه بيک ما

ها که در عمق میاني انجام پذيرفته است،  برداشت

برای ايستگاه خور دورق و خور ماهشهر و با ثبت 

دهد که  همراه بوده است. نتايج نشان مي جهت جريان

در هر دو ايستگاه مزبور، راستای جريان با راستای 

 Water and 1997) باشد خور هماهنگ مي

Watershed Research Jihad نجار (. حسن زاده و

سازی عددی تغییرات شوری  ( مدل1331) خدا بخش

هاالين در خلیج  های ترمو در اثر نیروی باد و نیرو

 Hassanzadeh, or). (And فارس را مطالعه کردند

Nagagar Kh 2003 در اين مطالعات توزيع فصلي .

های  و نیرو شوری و تغییرات آن در اثر تنش باد

با استفاده از يک مدل هیدرودينامیکي  ها ترموالين

سه بعدی مورد بررسي قرار گرفته است. اين مدل 

ترکیبي از مدل هیدرودينامیکي و اکولوژيکي برای 

ای است. نتايج  ه های منطقه و فالت قار دريا

سازی نشان دادند که مقادير شوری درخلیج  شبیه

شود که وابسته  وجهي ميفارس دچار تغییرات قابل ت

به زمان و مکان هستند و همچنین مشاهده شده است 

هاالين بر روی تغییرات شوری به  ثیر نیروی ترموأکه ت

 طور قابل توجهي بیش از نیروی باد است

(Ljubenkov 2015) ثیر به اين صورت است أو اين ت

باعث افزايش شوری در تمام ستون آب در  که تقريباً

های شهريور و   ثیر در ماهأشود. اين ت طول سال مي

ها فالکس شوری   آبان بیشتر است. چون در اين ماه

های ورودی ناشي از  سطحي ناشي از تبخیر بر جريان

کند. نیروی باد در  های اقیانوس هند غلبه مي آب

در سواحل امارات  بیشتر مناطق خلیج فارس مخصوصاً

مام طول متحده عربي و سراشیبي بحرين ـ قطر در ت

شود. نیروی  های آب مي سال باعث تازه شدن جريان

های خرداد و اسفند  هاالين در ماه باد و نیروی ترمو

بندی در ساختار  پتانسیل بااليي در جهت ايجاد اليه

های مدل که در   بیني شوری دارند و همچنین پیش

های مشاهده  های الگو  سازی بسیاری از جنبه شبیه

های سطحي در  د، نشان داد که آبباش فق مياشده مو

زمستان نسبت به فصل بهار و اوايل تابستان شورتر 

رسد، فالکس حرارتي  هستند. در نهايت نیز به نظر مي

های   های ناشي از باد نقش مهمي در چرخه  و تنش
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های سطحي خلیج فارس  فصلي مربوط به شوری آب

(. 1331)خدا بخشنجار حسن زاده و کنند  ايفا مي

جريانات ساحلي  (1330)در سال  و ترابي آزاد دانييز

را با مدل محدوده سواحل آستارا تا بندر انزلي عددی 

های جريانات ساحلي در  بررسي کرده است و ويژگي

گیری تغییراتشان با فصول  خزر جنوبي و نحوه شکل

نويسي به زبان فرترن را  سال به روش عددی و برنامه

. بر اساس (Yazdani etal.,2006)  بررسي نموده است

نتايج اين مدل، میانگین سرعت جريان ساحلي در 

نواحي نزديک ساحل خزر جنوبي در فصل زمستان 

بیشینه مقدار و در فصل پايیز کمینه مقدار را داشته 

 ، فتوحي1333در سال .(Yazdani etal.,2006) است

های ناشي از باد در محدوده  جريان خواه و سعادت

نزلي را بررسي نمود. در اين تحقیق میزان بندرا

افزايش تراز سطح آب و الگوی جريانات ناشي از باد در 

 دريای خزر در محدوده بندر انزلي بررسي شد

(Fotoohi etal.,2009)سازی اين پديده از  . در شبیه

استفاده 0211نسخه   MIKEبسته نرم افزاری 

سازی براساس آمار باد  گرديده است که مدل

ECMWF  در محدوده دريای خزر انجام شده

چاووو همکاران در سال  . (Fotoohi etal.,2009)است

منظور مطالعه جريان محدوده خلیج فارس ه ب 1220

و تنگه هرمز يکمدل هیدرودينامیکي سه بعدی ارائه 

نمودند. در اين مدل از عمق و شکل واقعي حوضه و 

بادهای فصلي های قابل توجه از دريای عمان و  قسمت

آن تبخیر و انرژی گرمايي ذخیره شده در دريا 

استفاده شده است و اطالعات بیشتری در خصوص 

دهد که  جزئیات الگوهای چرخش جريان ارائه مي

نتیجه آن نشان دادن تغییرات فصلي چرخه سیکلوني 

در محدوده خلیج فارس و پايداری آن از طريق يک 

يک جريان جريان ورودی ژئوستروفیک سطحي و 

خروجي  ژئوستروفیک بستری در تنگه هرمز است. 

سمت مرزهای ه چون جريان در دريای عمان متمايل ب

جنوبي است پس يک چرخه آنتي سیکلوني به شمال 

 ايجاد خواهد کرد.

 

 . مواد و روش ها2

برای   ترين روش دقیق های میداني،گیری اندازه

باشند،  های يک منطقه مي دستیابي به الگوی جريان

ای  ها در منطقه که تعیین الگوی جريانولي هنگامي

وسیع و برای مدتي طوالني مورد نظر باشد روش 

گیری میداني به تنهايي قادر به پاسخگويي  اندازه

گیری، آن هم در  نخواهد بود، هزينه باالی اندازه

گیر بودن چنین  ای وسیع و نیز وقت محدوده

مدل رياضي را ضروری هايي، استفاده از گیری اندازه

 .(Sorensen 2006) سازد مي

هاست که با  سال DHI موسسه هیدرولیک دانمارک

که با  MIKE Zero نظیر ارائه مجموعه تخصصي و بي

های آبي ايجاد شده   هدف تحلیل و بررسي محیط

است به شهرت رسیده است. اين موسسه با بیش از 

شامل های گسترده کاری  سال سابقه در زمینه 12

های سطحي و  کشاورزی، انرژی، تغییرات اقلیم، آب

زير سطحي، آب شهری، محیط زيست و اکوسیستم، 

و  آوری و مانیتورينگ، تجهیزات آزمايشگاهي جمع

و تجربه کاری در بیش از  باشد ...شناخته شده مي

مدول هیدرودينامیکي،  .کشور جهان را دارد 102

به  MIKE 21افزار مدول محاسباتي اصلي کل نرم

های ديگر اين مدل آيد که بسیاری از مدولحساب مي

ريزی بر اساس نتايج حاصل از اجرای مدول فوق پي

وسیعي از هیدرولیک  در محدوده HDاند. مدول شده

های مربوط به آن قابل کاربرد است. اين و پديده

سازی هیدرولیک جزرومد، باد، جريانات  مدول، مدل

د طوفان و امواج مدی را شامل ناشي از موج، برکشن

توان تغییرات کارگیری اين مدول ميه شود. با ب مي

ها را در هر مکان از منطقه مورد سطح آب و جريان

اين مدل جريانات را در يک  مطالعه بررسي نمود.

سازی سیال تک اليه )به طور عمودی همگن( شبیه

سازی  کند. مدل رياضي مورد استفاده برای شبیهمي

، با MIKE21-HD-FM افزار يانات جزرومدی نرمجر

باشد که قادر است اثر  ساختار شبکه نامنظم مثلثي مي

نیروی کوريولیس، نیروی باد، اصطکاک بستر و 

ويسکوزيته را نیز در محاسبات اعمال نمايد.  نتايج 
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به عنوان ورودی برای تعداد  HDخروجي مدول 

 -تقالنظیر مدول ان MIKE21های ديگری از مدول

در . شودهای انتقال رسوب استفاده ميپخش و مدول

عمق  از معادالت دو بعدی جريان آب کم HDمدول 

شده در   گیری که در واقع معادالت جريان متوسط

شود. اين معادالت شامل  عمق هستند، استفاده مي

يک معادله بقاء جرم و دو معادله بقاء اندازه حرکت 

ه کمک اين دستگاه )در دو بعد افقي( بوده و ب

و دو مؤلفه سرعت  (h)معادالت، سه مجهول عمق آب 

 MIKE21 Manual User) قابل محاسبه مي باشند

Guide2011). طور کلي در مناطق دريايي ه ب

ترين عوامل به وجود آورنده جريان، سه عامل  مهم

جزرومد، باد و امواج هستند. بر طبق مطالعات صورت 

در منطقه خلیج فارس، گرفته در محدوده پروژه 

ترين عامل به وجود آورنده جريانات  جزرومد مهم

سازی جريانات جزرومدی در  جهت مدل باشد. مي

ناحیه مورد مطالعه و با استفاده از مدل مورد اشاره، 

سنجي و هندسه مدل معرفي  ابتدا اطالعات عمق

يابي در قايق هیدروگرافي در  اطالعات عمق. شود مي

روی خطوط عمق يابي از قبل طراحي حال حرکت، بر 

اتوماتیک و پیوسته توسط نرم  و به صورت کامالً شد

از طريق اتصال يک دستگاه کامپیوتر  HYpackافزار 

های  نوت بوک به تجهیزات هیدروگرافي شامل سیستم

ياب صوتي  و عمق DGPSتعیین موقعیت ماهواره 

يابي، نوسانات  وری شد. در حین عملیات عمقآ جمع

)اطالعات جزرو مد( نیز در ساحل در  طح آبس

 بود، نصب شده ي کهايستگاه کشندی روی اشل

 شد. مشاهده و ثبت مي

برای انجام عملیات هیدروگرافي نیاز به طراحي    

خطوط عمق يابي در فواصل معین داشتیم. خطوط 

يابي طوری طراحي شدند که عمود بر منحني  عمق

های بستر و به صورت متساوی الفاصله و  میزان

مستقیم بودند. اين خطوط برای مناطق با مقیاس 

متر طراحي شدند. اين خطوط به  32هر  0222/1

 HYpackصورت کامپیوتری در نرم افزار هیدروگرافي 

برداری  به گونه ای طراحي شدند که تمام منطقه نقشه

 داد. را پوشش مي

های هیدروگرافي  ه نقشههای تهی طبق دستورالعمل    

بايست نسبت به  های دريايي و زمیني مي کلیه داده

 Chart Datum (CD) يابي يعني سطح مبنای عمق

بندر  های همنطقه ارائه گردد. برای حوضچه و اسکل

 Chartصادراتي ماهشهر با توجه به مشخص بودن 

Datum  در بندر امام خمیني )طبق اظهارات مسئولین

+ 1/3نچمارک واقع در اسکله بارج هاربر بندر ارتفاع ب

 12باشد( با قرائت جزرومد در فاصله  مي  CDنسبت به

ای در اسکله ماهشهر و مقايسه همزمان با  دقیقه

امام، سطح  بندر گیری جزرومد دستگاه اندازه  اطالعات

 1شکل  به اسکله ماهشهر انتقال يافت.  CDمبنای

سطح مبنای کشند را به صورت شماتیک نشان مي 

 دهد.

 

 
 CDسطح مبنای کشند  .1شکل 
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افزار به  پس از پايان هر مرحله از پردازش توسط نرم 

به   XYZنقاط به صورت صورت روزانه يک فايل 

که شامل  XYZ. کلیه اطالعات دريايي آمددست 

و   UTMموقعیت طول و عرض در سیستم مختصات 

عمق نسبت به سطح مبنا هستند در نرم افزار 

تبديل به  Autodesk Land Desktopگرافیکي 

و  0که در شکل  شدندهای توپوگرافي بستر دريا  نقشه

در اين مرحله با ايجاد  کهقابل مشاهده است . 3شکل 

( DTM( و مدل سه بعدی بستر )TINدی )مثلث بن

 .گرديدنسبت به ترسیم منحني ترازها اقدام 

 
 HYpackبه نرم افزار  ورودی اولیه داده ها .0شکل 

 
 اعماق بعد از ويرايش و اعمال تراز جزرومدی. 3شکل 

  

( و ي)خطوط ساحل یطيمشخصات مح ییناز تع بعد  

نوسانات سطح  یمرز يطشرا ي،شبکه محاسبات یلتشک

و  يداز جزرومد در مرز باز اعمال گرد يناش يآب محل

 یزن يامربوط به بستر در یدروگرافيه یها در ادامه داده

عمق  يرمقاد يابي درون يقوارد شدند. سپس از طر

شکل  شدند یینتع بکهمربوط به هر کدام از اجزاء ش

0. 
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 مايک ي متری ساخته شده جهت استفاده در مدلسفايل ب.0شکل 

 

 کالیبراسیون مدل

 1333از  یبند مش یها ها تعداد المان مدل يندر ا    

 یزبر يبضر ینکرده است. همچن ییرتغ 1313تا 

کرده  ییرتغ 11تا  30از  ینگبستر بر اساس عدد مان

)مدل عددی مايک ضريب زبری را به صورت  است

به نظر میرسد که تغییرات  .معکوس دريافت مي کند(

در  ضريب زبری تاثیر بیشتری بر کالیبراسیون دارند.

مدل اجرا  30 ینگفرض مان یشبا پ یهاول یها مدل

و  یریگ اندازه یها داده ینکه اختالف ب يدگرد

 ينا ییرو با تغ باشد يمتر م يکش از یب یساز مدل

منطقه اختالف تراز حدود  یدر مش بند ییرعدد و تغ

و  یدانيم یریاندازه گ یها داده ینب یمترسانت 12

اين موضوع بیانگر اين که  حاصل شد یساز مدل يجنتا

. دهد يرا ارائه م يقابل قبول يجنتااست که مدل عددی 

 ییراتمنطقه با تغ یچیدهپ یاربس یبا توجه به مورفولوژ

شد و  يتر نم ینهبه يجنتا ندیب و مش يبضرا ينا

 يجو نتا یریگ اندازه یها داده ینبرعکس اختالف ب

مدل هشتم با  يتاًشد. نها يم یشترب یساز مدل

مدل رسوب در منطقه  یاجرا یخطا برا ينکمتر

 ییراتتغ 6و  1شماره  یها .در شکل گرديدانتخاب 

 يجتراز حاصل از نتا ییراتماهه تغو سه  یا سه هفته

 يششده منطقه نما یریاندازه گ یها داده و یساز مدل

 يرز 6و  1شکل های  یداده شده است. در نمودارها

مدل  يتراز آب حاصل از خروج يزمان یسر ي،رنگ آب

 يانگرو نمودار منقطع قرمز رنگ نما یجزرومد يانجر

 یریاندازه گهای  يستگاهتراز آب ا ییراتتغ يزمان یسر

 .باشند يدر بندر امام م

 
 روزه 01دوره زماني  -سازی با داده های اندازه گیری در بندر امام خمیني  مقايسه نتايج مدل. 1شکل 
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 دوره سه ماهه –سازی با داده های اندازه گیری در بندر امام خمیني  مقايسه نتايج مدل. 6 شکل

 

 

 

 نتایج. 3

سـازی مختلـ     در اين تحقیق چنـد مرحلـه مـدل       

با توجـه بـه اينکـه    . ه استجريان جزرومدی انجام شد

ايستگاه راهنمايان در مدخل ورودی خورموسي مجهـز  

گیـری تـراز جزرومـدی در منطقـه      به دسـتگاه انـدازه  

در  لهدوره يکسـا های مد نظر برای يـک   باشد، داده مي

تهیــه در دســترس قــرار گرفتنــد کــه بــا  0210سـال  

در نزديکـي دهانـه خـور    ايستگاه راهنمايـان  های  داده

ای اسـتفاده   هـا بـرای مـدل منطقـه     موسي از اين داده

اطالعـات ايـن قسـمت از    . الزم به ذکر است که گرديد

ه پروژه با همکاری اداره بندر امام خمیني، دريافت شد

بـه نمونـه هـايي از نتـايج      2و  3و  3در شـکل   .است

 خروجي اشاره شده است.
 

 

 

 

 

 
 در خورموسي ردر زمان جز تراز نتايج سرعت جريان و تغییرات. 3شکل 
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 در خورموسي نتايج سرعت جريان و تغییرات تراز در زمان مد .3شکل 

 
 در ايستگاه بندر امام خمینينتايج  گل جريان جزرومدی . 2شکل 

 

برای چهار فصل مختل  الگوی  10تا  12در شکل    

اند.  جريان جزرومدی مجزا و در کنار هم ترسیم شده

يکنواخت  در اين الگو تغییرات ماهیانه و فصلي تقريباً

ها به  سازی عالوه خروجي مدله باشد. ب يم یو تکرار

 صورت فصلي نیز ارائه شده است. 
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 0210سازی تغییرات تراز آب و سرعت و جهت جريان جزرومدی در بندر امام خمیني برای سال  نتايج فصلي مدل .12 شکل

 

 -0در نمايش سری زماني فصلي، تغییرات تراز دارای دامنه     

باشند و تغییرات سرعت جريان دارای دامنه صفر تا  + مي0تا 

باشند و لذا سری زماني تغییرات سرعت  ميسانتي متر + 12

جريان در محدوده داخلي تغییرات تراز ترسیم شده است. با 

توجه به موقعیت کانال بندر امام خمیني، الگوی جريان در تمام 

باشد و به  ال ميفصول به صورت رفت و برگشتي و موازای کان

 .صورت بسیار اندکي در بعضي شرايط تغییر الگو داده است

 

 
 سه ماهه اول -0210سازی تراز آب و سرعت و جهت جريان جزرومدی در بندر امام خمیني برای سال  نتايج مدل .11شکل 

 
 سه ماهه دوم -0210زرومدی در بندر امام خمیني برای سال سازی تراز آب و سرعت و جهت جريان ج نتايج مدل.10شکل 
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 سه ماهه سوم -0210سازی تراز آب و سرعت و جهت جريان جزرومدی در بندر امام خمیني برای سال  نتايج مدل.13شکل 

 
 ماهه چهارمسه  -0210سازی تراز آب و سرعت و جهت جريان جزرومدی در بندر امام خمیني برای سال  نتايج مدل .10شکل 

 

با توجه به اينکه در اين منطقه هیچگونه ايستگاه     

گیری تراز جزرومدی وجود ندارد و با توجه به  اندازه

ويژه اين ه اينکه جريان جزرومدی در خورموسي و ب

کانال منطقه بسیار پیچیده خواهد بود و به چند 

گردد، الزم است با بررسي مختل  منشعب مي طبیعي

های بیشتری اين شرايط را سنجید. در اين راستا داده

میداني جهاد تحقیقات آب و انرژی مبني بر بررسي 

يموس و رالگوی توزيع جريان در سه راهي خور م

ر و بندر امام کمک شاياني به تدقیق نتايج هماهش

 .مدل در اين منطقه نموده است

 
 0210سال  -نتايج الگوی جريان جزرومدی در زمان مد در بندر ماهشهر  .11شکل 
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 0210سال  -نتايج الگوی جريان جزرومدی در زمان جزر در بندر ماهشهر .16شکل 

 

 

 . بحث و نتیجه گیری4

قابل  16و  11همانطور که در شکل های شماره  

مشاهده است. سرعت عمومي جريان در حالت مد 

بیشتر از سرعت آن در حالت جزر مي باشد.همچنین 

روند تغییرات سرعت در حالت بیشینه و کمینه چه در 

در محدوده های مکاني حالت مد و چه در حالت جزر 

ار مقادير يکسان اتفاق مي افتد و تنها تفاوت در مقد

بیشینه و مقدار مقادير کمینه خواهد بود. همچنین در 

هر دو حالت جزر و مد تراکم بردارهای سرعت در 

بر اساس نتايج   قوس خارجي قابل مشاهده مي باشد.

سازی دامنه تراز  های میداني و نتايج مدل گیری اندازه

متر و بیشینه  3جزرومدی در ايستگاه راهنمايان 

متر و کمینه مقدار جزر  12/1انه مقدار مد سالی

باشد.بر اساس نتايج  متر مي -62/1سالیانه 

سازی دامنه تراز  های میداني و نتايج مدل گیری اندازه

متر و  32/1جزرومدی در ايستگاه بندر امام خمیني 

متر و کمینه مقدار  62/0بیشینه مقدار مد سالیانه 

باشد.بر اساس نتايج  مي -62/0جزر سالیانه 

سازی دامنه تراز  های میداني و نتايج مدل گیری ندازها

 01/0جزرومدی در ايستگاه بندر صادراتي ماهشهر 

و کمینه مقدار  01/0متر و بیشینه مقدار مد سالیانه 

سرعت جريان  باشد. متر مي -0جزر سالیانه 

 12 حدودجزرومدی در بندر امام موازی کانال و در

 باشد. تقريباً ثانیه مي متر بر 1تا  1/2درصد ايام بین 

در تمام فصول الگوی جريان و مقدار سرعت جريان 

تغییری نخواهد داشت و از يک الگوی يکسان تبعیت 

سرعت جريان جزرومدی در بندر صادراتي  نمايد. مي

ماهشهر نیز موازی کانال و در بیشتر ايام سال بین 

باشد. در بعضي مواقع سرعت  متر بر ثانیه مي 1تا  1/2

در تمام  افتد. تقريباً یش از يک متر نیز اتفاق ميب

فصول الگوی جريان و مقدار سرعت جريان تغییری 

 نمايد. نخواهد داشت و از يک الگوی يکسان تبعیت مي
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Abstract  

The aim of this research is to investigate the hydrodynamic status of Mahshahr export port. Initially, 

the modeling of tidal streams in the starting point of Khurmousa by the tidal inputs of Rahnamaian 

station was performed in logical manner and the results obtained from the inner point of Khurmousa 

was calibrated with inputs from Imam Khomeini station port and satisfactory results were achieved. 

During the next stage, by considering the main aim of this research, a model specific to the area of 

export port of Mahshar was developed. Based on the results from field measurements and the results 

obtained from the model,  the tidal amplitude balance in export port of Mahshahr is 4.25 meters, the 

maximum annual ebb is 2.25 meters and the annual minimum is 2 meters. The velocity of tidal 

streams in Mahshahr export port parallel to the channel and during the most part of the year is between 

0.5 to 1 meters per second. The pattern of tidal streams is constant throughout the year and 

experiences no changes.                
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