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 اهميت موضوع

بعدي جريان، مقادير سرعت جريان در خليج باال نبوده و هاي دوسازيهاي ميدانی و مدلگيريبا توجه به اندازه

توان انتظار داشت که ن پيکره آبی با سرعت مناسبی انجام نشود. در نتيجه میرود سيستم تعويض آب در ايگمان می

پروري در اين پهنه آبی انباشته و يا با سرعتی بسيار آهسته از آن هاي آبزيهاي حاصل از فعاليتها و پسابآلودگی

پروري در خليج آب جهت آبزيبا گذشت زمان کيفيت  صورتبدين يابند.هايی از آن تمرکز خارج و يا در بخش

تحت  هاي آب، تامين اکسيژن مورد نياز جوامعفرآيند تجديدپذيري سبب اختالط تودهکه  چرا گرگان کاهش يابد.

  گردد.ضروري از محيط پرورش میپرورش و زدودن مواد آلی غير

 )شرح مساله( مقدمه

عنوان شاخصی از ميزان پويايی آب بهآب سايت پرورش آبزيان، آگاهی از ميزان تجديدپذيري پيش از استقرار 

مدت زمان الزم جهت تعويض زمان تجديدپذيري آب بهباشد. منظور کاهش صدمات اقتصادي بسيار با اهميت میبه

رزهاي ورودي همچون دهانه، هاي مجاور از طريق مهاي تازه وارده از محيطدرصد از آب درون حوضه آبی با آب 33

بعدي زمان تجديدپذيري محلی آب سازي سههدف از اين تحقيق شبيه گردد.ها اطالق میتنگه، رودخانه و يا کانال

بررسی جهت  باشد.پروري در اعماق مختلف در خليج گرگان میها براي توسعه آبزيمنظور شناسايی بهترين مکانبه

پخش از بسته  -هنگام مدل هيدروديناميکی و انتقالنسبت به جفت نمودن بهان زمان تجديدپذيري در خليج گرگ

  گرديده است.اقدام  3 افزاري مايكنرم

 

 هاترين يافتهمهم

حاکم بر آن وابسته  آبزي نشان داد که زمان تجديدپذيري محلی در خليج گرگان به رژيم پويايی سانتايج مدل

يابد. زمان تجديدپذيري کل در خليج ميزان اين شاخص زمانی با حرکت از سمت شرق به غرب افزايش می .باشدمی

  روز محاسبه گرديد. 92/25گرگان معادل 
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

متري و با در نظر گرفتن عوامل سرعت و جهت  1 با ضخامت اليه 3ساختار مثلثی و در هاي بیاجراي مدل بر روي مش

بندرترکمن انجام گرديد. زمان تجديدپذيري محلی در  -ها، بارش، تبخير و نوسان آب در دهانه آشورآدهباد، ورودي رودخانه

. ميزان (3و  9، 1 هايجدول) سبه گرديدکيلومترمربع محا 8/13هايی به مساحت ناحيه از خليج و در شبکه 31

اليه غربی تاالب واقع در منتهی ام31نه اين شاخص زمانی در ناحيه تجديدپذيري در امتداد قائم مشابه بوده است. بيشي

ساس باشد. بر اروز می 2/1بندرترکمن معادل  -جوار با دهانه آشورآدهام هم1روز و کمينه آن در ناحيه  3/32ميانکاله معادل 

هاي اليه بخشمنظور احداث و توسعه مزارع پرورش ماهی در منتهیها بهبررسی ميزان تجديدپذيري محلی، بهترين محل

  باشد.ام می3ام تا 1شرقی و شرقی خليج گرگان در نواحی شمال

 مقادیر زمان تجدیدپذیری محلی )بر حسب روز( و در الیه سطحی خلیج گرگان. -1جدول 

 زمان تجديدپذيري )روز( ناحيه زمان تجديدپذيري )روز( ناحيه زمان تجديدپذيري )روز( ناحيه ديدپذيري )روز(زمان تج ناحيه

1 2/1 2 3/23 11 3/22 92 8/31 

9 2/32 15 3/23 18 8/22 93 2/31 

3 3/33 11 8/23 12 8/22 91 2/31 

3 1/33 19 32 95 2/22 98 8/33 

2 3/33 13 28 91 3/31 92 3/33 

3 8/33 13 1/28 99 3/31 35 1/32 

1 31 12 9/28 93 2/31 
31 3/32 

8 3/31 13 9/28 93 3/31 

 

 مقادیر زمان تجدیدپذیری محلی )بر حسب روز( در الیه دوم خلیج گرگان. -9جدول 

 زمان تجديدپذيري )روز( ناحيه زمان تجديدپذيري )روز( ناحيه زمان تجديدپذيري )روز( ناحيه

1 2/1 8 3/31 12 9/28 

9 2/32 2 3/23 13 9/28 

3 3/33 15 3/23 11 3/22 

3 1/33 11 8/23 18 8/22 

2 3/33 19 32 12 8/22 

3 8/33 13 28 91 3/31 

1 31 13 1/28 99 3/31 

 
 مقادیر زمان تجدیدپذیری محلی )بر حسب روز( در الیه سوم خلیج گرگان. -4جدول 

 زمان تجديدپذيري )روز( ناحيه زمان تجديدپذيري )روز( ناحيه زمان تجديدپذيري )روز( ناحيه

1 2/1 2 3/23 13 1/28 

3 8/33 15 3/23 12 9/28 

1 31 11 8/23 18 8/22 

8 3/31 13 28 12 8/22 

 


