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 هاترین یافتهمهم

 گردد.ر نواحي بسيار نزديك به كانال سبب تغييرات محلي الگوي جريان ميبازگشايي كانال خزيني تنها د -1

 بازگشايي كانال خزيني هيچ تاثيري بر الگوي عمومي جريان خليج گرگان ندارد. -2

 دبليواسان 21ام، مايكاف 21 خليج گرگان، كانال خزيني، مايك کلیدي: هايواژه
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 سادات حسينيعلي شعباني، سعيد شربتي و سميه نویسنده)گان(:

 

 گرگان خليج در جريان گردش يالگو بر خزيني كانال اليروبي اثرات سازيشبيه عنوان:
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 اهمیت موضوع

جزيره ميانکاله هاي جديد از طريق شبهايجاد كانال ،با ادامه روند رو به كاهش سطح آب در درياي كاسپي

از طرفي بازگشايي  تواند سبب افزايش ميزان ارتباط خليج با درياي كاسپي و به تبع توان خودپااليي آن گردد.مي

تواند الگوي گردش آب را در آن تغيير داده و تغيير الگوي جريان در يك كانال در شرايط فعلي حجم آب خليج، مي

محيطي در آن را دستخوش تغيير و يناميکي و زيستيندهاي شيميايي، فيزيکي، هيدرودآخليج گرگان بسياري از فر

 نمود.تحول خواهد 

 

 

 مقدمه )شرح مساله(

 باشد.شرقي خليج ميبندرتركمن در شمال-تنها راه ارتباطي مستمر خليج گرگان با درياي كاسپي دهانه آشوراده

در در اثر باال آمدن سطح آب دريا دومين راه ارتباط غير دائمي خليج با دريا است كه در دهه اخير خزيني  كانال

با توجه به روند كاهش سطح آب  نمايد.ميجزيره ميانکاله جدا اي از شبهصورت جزيرهبهترازهاي طوفاني، آشورآده را 

د كه تنها راه ارتباط طبيعي خليج با درياي كاسپي يعني دهانه روهاي گذشته بيم آن ميدرياي كاسپي در طي سال

هايي كه منجر به افزايش طول عمر حلطوركلي مسدود گردد. لذا يافتن راهه بندرتركمن كاهش يافته و يا ب -آشوراده

ور افزايش بقاء منظي پيش از هرگونه اقدام اجرايي بهفرد گردد از اقدامات اوليه مطالعات به سازگان منحصراين بوم

هدف از اين  ،باشد. با توجه به مطالب گفته شدهها در آن ميهاي اقتصادي در تمامي زمينهوريمحيط زيست و بهره

پژوهش يافتن پاسخي براي اين سوال است كه آيا بازگشايي كانال خزيني تاثيري بر الگوي عمومي جريان خليج 

با اعمال شرايط اقليمي، هيدرولوژيکي، هيدروديناميکي و هيدروگرافي  21گرگان دارد؟ بدين منظور از نرم افزار مايك

 استفاده گرديده است.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

تاثير نوسانات سطح آب و نتايج بيانگر آن است كه الگوي جريان در خليج گرگان عمدتًا در ايام آرام جوي تحت

بندرتركمن قرار دارد و بازگشايي كانال خزيني هيچ تاثيري بر الگوي  -يا دبي ورودي و خروجي دهانه آشورآده

هاي بسيار نزديك به كانال سبب تغيير الگوي جريان محلي عمومي گردش جريان خليج نداشته و تنها در بخش

 متر بر ثانيه 5وزان كمتر از غربگردد. در ايام آرام جوي و زماني كه سرعت باد صورت رفت و برگشتي ميبه

 -صورت غربيغربي و متاثر از دبي خروجي به-باشد، الگوي عمومي جريان متاثر از دبي ورودي به صورت شرقيمي

باشد، الگوي عمومي متر بر ثانيه مي 5وزان كمتر از غربباشد. در ايام آرام جوي و زماني كه سرعت باد شرقي مي

باشد. با شرقي مي -صورت غربيز دبي خروجي بهغربي و متاثر ا-جريان متاثر از دبي ورودي به صورت شرقي

رانه در حالت ورود دبي آب به وزان و جريانات موجغربالگوي عمومي جريان متاثر از باد غالب  ،افزايش سرعت باد

اي به موازات نواحي ساحلي شمال گردد. در اين حالت با افزايش سرعت باد، جريانات كرانهخليج دچار تغييراتي مي

گردد. در بخش شرقي تشکيل مي-ب از سمت غرب به شرق و در ناحيه كم عمق غربي تمامًا جريانات غربيو جنو

اثر ورود دبي آب به خليج از طريق كانال خزيني نيز تاثيري  غربي دارند. -عميق خليج جريانات عمدتاً جهت شرقي

هاي بسيار نزديك كانال تنها در بخشجريان نداشته و در حاالت طوفاني، جريان عمومي چنداني بر روي الگوي 

در نواحي عميق و مركزي خليج جريانات با سرعت كمتر از سمت شرق به غرب در باشد.  داراي تغييرات محلي مي

جريان عمومي باشند. اثر خروج دبي آب از خليج به كانال خزيني نيز تاثيري چنداني بر روي الگوي حركت مي

 .گرددهاي بسيار نزديك كانال دچار تغييرات محلي ميريان تنها در بخشنداشته و در حاالت طوفاني، ج

  


