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چکیده

کیلومتر براي کشور عزیزمان از اهمیت ویژه 2200دریاي عمان و جزایر ایران خلیج فارس با طول بیش از با توجه به اینکه قسمت مناطق دریایی خلیج فارس و
خطرات از سمت مناطق دریایی باالخص خلیج فارس می % 70نظامی برخوردار است و از طرفی دشمنان دریا پایه  بوده و همواره –ژئوپولتیک –اقتصادي تجاري 

امروزه با . گرددباشد الزم است که دریاها و بستر دریاها کامالً شناخته شود تا ضمن جلوگیري از تهدیدات احتمالی از فرصت هاي خوب دریا استفاده بهینه 
ها، تپه ها، گذرگاه ها، نوع تکنولوژي جدید و ساخت دستگاه اکوساندر مولتی بیم  می توان بستر دریاها را اسکن نمود و از داده هاي آن همواره تمام پستی و بلندي

این دستگاهها چون به صورت . ر حال استفاده کننده تولید نمودبستر، لوله ها و غیره  را  شناسایی نمود و عالوه بر آن با داده هاي آن نقشه با هر مقیاسی به  فراخو
دید بهتري از پروفیل عرضی کف آب را اسکن می نماید نسبت به نوع اکوساندر تک بیم  بسیار با صرفه تر بوده و سرعت عمل بیشتري برخوردار است ضمن آنکه

ختلف و ضرورت تولید نقشه پوششی هیدروگرافی خلیح فارس و دریاي عمان را از نگاهی دیگر در این پژوهش سعی شده است که اجزاي م. دهدها به دست میپدیده
. بررسی نماییم

هاي دریایی با دقت باال، دریاي عمانهاي هیدروگرافی، چارتتوسعه سواحل، داده:هاي کلیديواژه

مقدمه- 1

لذا شناخت عمق، . لف استنظامی، تجاري و اقتصادي بین کشورهاي مخت-امروزه دریاها به عنوان موثرترین، با صرفه ترین و گسترده ترین راه ارتباطی 
. جنس و شکل بستر، جریانات آبی جزر و مد، امالح، اقلیم، بادها و زیست شناسی دریا از اهمیت فراوان برخوردار است

منطقه شمال خلیج فارس و دریاي عمان از فقر اطالعات دریاي بسیار شدیدي ) سازمان بین المللی هیدروگرافی(IHOطبق اطالعات و اسناد موجود در 
تهیه شده و در برخی از مناطق به صورت محلی جهت انجام پروژه نقشه 1:350000و 1:750000برخوردار بوده است و تنها  در مقیاس هاي کوچک 

.تهیه گردیده  اما کافی نیست1:50000،1:25000، 1:100000گر چه امروزه نقشه ها در  مقیاس هاي  هاي بزرگ مقیاس تهیه گردیده است ا

کیلومتر براي کشور عزیزمان از 2200با توجه به اینکه قسمت مناطق دریایی خلیج فارس ودریاي عمان و جزایر ایران خلیج فارس با طول بیش از 
خطرات از سمت مناطق دریایی % 70نظامی برخوردار است و از طرفی دشمنان دریا پایه  بوده و همواره –ژئوپولتیک–اهمیت ویژه اقتصادي تجاري 

باالخص خلیج فارس می باشد الزم است که دریاها و زیر آب کامالً شناخته شود تا ضمن جلوگیري از تهدیدات احتمالی از فرصت هاي خوب دریا
وژي جدید و ساخت دستگاه اکوساندر مولتی بیم  می توان کف دریاها را اسکن نمود و از داده هاي آن همواره تمام امروز با تکنول.  استفاده بهینه گردد

اخور حال استفاده کننده چالها ، تپه ها، گذرگاه ها، نوع بستر ، لوله ها و غیره  را  شناسایی نمود و عالوه بر آن با داده هاي آن نقشه با هر مقیاسی به  فر 
این دستگاهها چون به صورت پروفیل عرضی کف آب را اسکن می نماید نسبت به نوع اکوساندر تک بیم  بسیار با صرفه تر بوده و سرعت . نمودتولید

:ازجمله  دست آوردهاي این اقدام می توان  اشاره کرد.عمل بیشتري برخوردار است ضمن آنکه  دید بهتري می دهد 

چند مقیاسی با کاربردENCتهیه یک نقشه  -
نقشه هاي سه بعدي با تلفیق ساحل دریا -
مکانیابی جهت سازه هاي مهندسی دریایی و ساحلی -
شناسایی مناطق قابل نفوذ دشمن اعم از سطحی و غیر سطحی -
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شناسایی مناطق زیر آبی که قابل دفاع  می باشد  -
. شناسایی مناطقی که براي شناورهاي سطحی و زیر سطحی می تواند پناهگاه خوبی باشد -

.شناسایی بستر و نوع جنس آن که کاربرد فنی مهندسی و اقتصادي و کاربرد نظامی فراوان باالخص در زمینه زیر سطحی  دارد

اطالعات هیدروگرافی-2
اندازه گیري و توصیف ویژگی دریا و مناطق ساحلی به منظور نیل به اهداف اولیه ناوبري و کلیه هیدروگرافی شاخه اي از علوم کاربردي می باشد که با

توان به فعالیتهاي ساحلی، تحقیق و محافظت از محیط آبی و دریایی اشاره از فعالیتهاي این شاخه می]. 1[فعالیتهاي دریایی در ارتباط مستقیم است 
ا، این علم به اندازه گیري موارد متنوع زیادي نیز می پردازد که از جمله ي آنها می توان از جزر و مد، جریانها ، جاذبه عالوه بر اندازه گیري عمق دری. کرد

خدمات . نام برد) اجراي حقوق دریاها(ژگی هاي شیمیایی ، فیزیکی و ساختاري آب و بستر دریا و تحدید حدود مرزهاي دریایی ، میدان مغناطیسی و وی
.باشدی به صورت کلی شامل اجزاء زیر میهیدروگراف

یز جزر و مد  جزر ومد و آنالیرياندازه گ

یعمق سنج

یل جریان در رودخانه و کانال و دریا   و تحلیان سنجیجر

CTDآب يشور–درجه حرارت –یچگالیرياندازه گ(يمتر  (

آب یل دهنده آب از طریق شیمیبدست آوردن مواد تشک

 یا و تعیین نوع بستر از کف دريبردارنمونه

غرق شده یم و اسکن بستر دریا جهت پیدا کردن اشیايبیبا مولتیعمق سنج

.باشدتوان نام برد که به دو دسته نظامی و غیر نظامی قابل تقسیم میکــاربردهاي زیر را در ارتباط با خدمات هیدروگرافی می

نظامیيناوبري و ناوبر-
سواحل و بنادریهندسم-
یاییدریین مرزهايتع-
یست محیطی ز-
یت زیرسطحیهدا-
یالتش-
یقات دریاییمطالعات و تحق-
اکتشاف نفت -

نحوه برداشت دریایی-1شکل 
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بوده کهHYPACK MAXنرم افزار گیرد،هاي هیدروگرافی مورد استفاده قرار میاز مهم ترین نرم افزارهایی که براي هیدروگرافی و پردازش داده
جهت CARIS GISنرم افزار و شده استیطراحDGPSیرنده توسط گیخط ساحلیهو پردازش اولیطراح-یاییاطالعات دريجهت جمع آور

. باشدمیییوپردازش نهایاییدريچارتهایکارتوگراف

که این دستگاهها با ارسال پالسهاي .ندر استفاده می شودجهت عمق یابی وتعیین توپوگرافی کف دریا از تجهیزات اکوسو)echo sounder(اکو ساندر
رافی صوتی با تعداد مشخص در زمان تعیین شده،و دریافت امواج  بازتاب شده از کف دریا توسط ترانسدیوسرهاي نصب شده درزیر شناور عمق و توپوگ

. که خود بر دو نمونه هستند.دهندکف را نمایش می

در زوایاي مختلف ارسال ) pingپالس در هر 1440با توجه به نیاز کاربر تا (این دستگاه تعداد پالسهاي زیادي را) Atlas Fansweep 20(مولتی بیم
متر می باشد و دقت آن در 600تا 1محدوده عمق کاري آن بین .را با دقت زیاد جاروب کرده ) برابر عمق را پوشش می دهند5(کرده و منطقه زیادي

.میباشد)m ± 0.2% 0.10پوشش عمق ( حدود 

این دستگاه امواج صوتی را در یک دسته به صورت عمود بر سطح آب به سمت کف دریا ارسال می کند و ) Single Beam Deso 30(سینگل بیم 
و دقت آن در متر می باشد200تا 1محدوده عمق کاري آن بین . یعنی پوشش آن خطی می باشد.بنابراین تنها عمق زیر شناور را برداشت می کند

. باشدمیm ± 0.1% 0.18عمق(حدود 

اکوساندر تک بیم-2شکل

DGPSدستگاه -3شکل

استفاده GPSدرهیدروگرافی و براي تعیین موقعیت مسطحاتی شناور و نقاط برداشت عمق از DGPSجهت داشتن دقت باال در عملیات هیدروگرافی از
باشد که گیرنده متحرك عالوه بر مختصات محاسباتی یکسري  دیفرانسلی یا موقعیت مطلق شناور  میشود و که همان تعیین موقعیت به روشمی

. کندتصحیحات را هم از ایستگاه ثابت دریافت می
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گراف طبقه بندي بستر- 4شکل 

اتصال به سینگل بیم و ارسال پالس صوتی،از شود،که به همراه از این وسیله جهت تعیین و تقسیم بندي جنس بستر دریا استفاده میQTCدستگاه 
.طریق محاسبه فرکانس موج بازتابی قادر به تعیین جنس بستر خواهد شد

که .شوداز این دستگاه جهت حذف و تصحیح جابجایی هاي ایجاد شده شناور بر روي دریا ناشی از امواج در جهات مختلف استفاده میکه موشن سنسور
این دستگاه در . باشدمی) Pitch(، جابجایی حول محور عمودي شناور)Roll(، جابجایی حول محور افقی شناور)Heave(هاي عموديشامل جابجایی

.مرکز جرم شناور نصب شده است

درمرجعمختصاتمحورهايایجادودورانسرعت،دورانمقدارگیرياندازهبرايعمدتاًواستاینرسیهدایتسیستمهاياصلیعضوجایروسکوپ
از این دستگاه جهت تعیین شمال .میرودبکار.. .) وزیردریائیها،کشتیها،هاماهواره،موشکها،هواپیماههانظیر( دریاییوفضائیهوایی،نقلیهوسائل

.شودواقعی روي دریا و در عملیات هیدروگرافی در سیستمهاي کامپیوتري استفاده می

شود و سرعت صوت در آب دریا به پارامترهایی همچون عمق، دما، چگالی و امواج صوتی جهت عمق یابی استفاده میاز آنجایی که در هیدروگرافی از 
. باشدگیري بسیار مهم میگیري سرعت صوت و اعمال آن به دستگاههاي اندازهشوري آب بستگی دارد، اندازه

سنسورها به طور پیوسته ارتفاع تراز آب را نسبت به ارتفاع سطح مبنا که .مبنا می باشدوسیله اي براي اندازه گیري تغییر در تراز دریا نسبت به یک سطح
آب از طریق پایین لوله وارد آن شده و سنسور الکتریکی ارتفاع آن را اندازه گیري کرده و آن را در حافظه .کنندنزدیک است،ضبط می)Groid(به ژئوید 

هایی از چند قرن پیش وجود دارد،براي مثال در در بعضی از مناطق داده.ایستگاه در سرتاسر دنیا وجود دارد1750داده هاي زیادي از .خود ضبط می کند
جهت ارزیابی و تخمین بهتر و دقیقتر در اقیانوسها، تاید گیج هاي جدید به همراه داده هاي ماهواره اي .وجود دارد1970آمستردام داده هایی از تاریخ 

گیرندمورد استفاده قرار می

تاید .تاولین تاید گیج ها از طریق ثبت کردن داده ها بر روي نوار کاغذ بوسیله سوزن متصل به یک وسیله شناور در یک چاه ساکن انجام می شده اس
تنظیمات خاصی در نرم افزارهاي همراه با تاید گیج .گیج هاي جدید از سنسورهاي مختلفی مانند سنسور فشاري و یا سنسور صوتی استفاده می کنند

.جهت برداشت داده در بازه هاي زمانی مختلف موجود می باشد

تاید گیج هاي اولیه-5شکل



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3067:کدمقالهبه منظورتوسعه سواحل مکران1:5000هاي بزرگ مقیاس بررسی نقش، ضرورت و کاربرد تولید نقشه

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

تاید گیج هاي جدید-6شکل

نقش اطالعات هیدروگرافی در توسعه سواحل- 3

توپوگرافی دریایی- 1- 3

فالت قاره ، شیب قاره ، جزایر و مغاك: توپوگرافی  دریایی هر اقیانوس در قسمت هاي بیرون و زیر آب عبارت است ازاولین

خاکی ،  اساساً با نوار ساحلی  و به ویژه کناره ها، راه هاي دسترسی این سواحل به دریا و تنگه ها سرو کار دارند، حال آن که براي –نیروهاي آبی 
. آبهاي آبی، سلسله جبال دریایی، پستی و بلندي و دشت هاي پنهان در زیر آب ، حائز اهمیت انددریانوردان، 

 کناره ها و راه هاي دسترسی :

آن . اندکناره ها که از خط ساحلی  شروع شده و تا نخستین تغییر شاخص در توپوگرافی امتداد دارند ، در اندازه، شکل ، رنگ و خصوصیت ، گوناگون 
که در سواحل پست واقع شده اند،  معموالً عریض و طویل هستند ولی آن دسته از کناره هایی که با دماغه ها قطع می شوند ، به خاطر وجود هایی 

. صخره هایی بلند ، نوارهاي باریکی را تشکیل می دهند و در مواردي که کوه با دریا تالقی می کند، اثر از آن دیده نمی شود

تحقیقات سودمند نظامی در مورد کناره ها، به وضعیت سواحل و راه .ان سواحل پهن با ماسه هاي نرم و سفید رنگ را ترجیع می دهندگردشگران و مسافر
) 1نمودار ( هاي دسترسی دریا به خشکی  و به ویژه عمق آب، شیت بستر، موانع، جزر و مد جریانات دریایی ، و وضعیت زمین در خشکی  توجه دارند 

خاکی که معموال در حد یک گردان زمینی  هستند، مناسب باشد،  با این حال ممکن است بر حسب –باید براي انجام عملیات نیروهاي آبی طول ساحل
. موقعیت هاي تاکتیکی، به تشکیالت بزرگ تر یا کوچک تري نیاز باشد 

مثالً قرمز، سفید و آبی و یا حتی در صورت لزوم به . تقسیم می کنندمعموالً فرماندهان گروه هاي ضربت ، سواحل طویل را با کد گذاري به چند بخش
عرض ساحل نیز باید براي گروه هاي فرماندهی کنترل و لجستیکی مستقر در خشکی ، بعد از باالترین حد مد، فضاي کافی . 3و قرمز 2، قرمز 1قرمز

: ي زیر باشندعالوه بر این ، سواحل ایده آل باید داراي ویژگی ها. داشته باشد 

می دهد ، آب هاي نزدیک  ساحل باید به حد کافی براي تردد کشتی هاي نظامی نفر بر ، عمیق باشد تا آن ها بتوانند در حدي که شرایط تاکتیکی اجازه
. با رعایت احتیاط ، در حوالی آن وارد عمل شوند

ه براي دسترسی نهایی در این سواحل ، آبراه ها باید عاري از هر گونه پشته ماسه اي ، سکوي دریایی ، تپه زیر آبی ، جزایر مرجانی ، جزیر
. نزدیک ساحل رخنمون هاي سنگی و موانع دیگر باشد

شکل ظاهري آبراه باید مانعی براي مین گذاري باشد.
خاکی بتوانند پس از آمدن به خشکی ، سربازان ومحموله ها را در نزدیکی –شتی ها و قایق هاي آبی شیب ساحل باید به گونه اي باشد که ک

. خط  باالترین مد پیاده کنند
 ،درصورت عملی نبودن تخلیه نیروها در خشکی ، بستر دریا و ساحل هر دو باید استحکام کافی براي حرکت وسایل نقلیه چرخ دار و شنی دار

. داشته باشند
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براي نشستن بالگردها باید منطقه فرود کافی موجود باشد .
اراضی این سواحل نباید به صورتی  باشد که دشمن بتواند بر عملیات پیاده کردن نیرو اشراف داشته باشد .
در خشکی باید راه هاي خروجی متعدد، با ظرفیت ترابري زیاد، از ساحل به اولین اهداف نظامی ، وجود داشته باشد.

. در حالی که سواحل صخره اي شیب تندي دارند. هر جا که ساحل ، ماسه اي و مسطح باشد ، شیب راه هاي دسترسی به دریا معموالً مالیم است

اند طبق ع شدهسواحلی که اراضی مرتفع، آنها را احاطه کرده ، تقریباً همیشه در مجاورت آب هاي عمیق قرار دارند، اما سواحلی که در پایین پرتگاه واق
کامیون ها . سواحل مسطحی ك ماسه خشک و لغزان دارند. معمول پوشیده از تخته  سنگ هایی هستند که تنها در حالت جزر آب قابل رویت اند 

ند، اما چون بامشکل اصطکاك مواجه می شوند، سواحلی که از سنگریزه و قلوه سنگ پوشیده شده اند ، براي ترابري خودروهایی با بار سنگین مشکلی ندار
در مقابل . داین مواد راحت جابجا می شوند ، تانک ها و سایر وسایل نقلیه شنی دار بر روي آنها می لغزند ، اما در سواحل گلی ، خودروها فرو می رون

نرم تا متوسط  شکل می تله ماسه هاي باد آورده اي که از ذرات. خاکی فراهم می آورند–ماسه هاي مرطوب ، سطح مناسبی را براي  عملیات آبی 
تله ماسه هایی که تا . برابر این مقدار نیز می رسد3از مد آب فراتر می روند ولی گاه ارتفاع آنها تا ) فوت100تا 20(متر 30تا 5گیرند، به ندرت از 

ل از تکه پاره ها و کنده هاي شناوري که طوفان پشت هاي کوتاه متشک. نسبتاً ثابت و از این رو قابل تردداند. حدودي پوشیده از پوشش  گیاهی هستند 
دشت هاي ساحلی وسیع که بعد از کناره ها واقع شده اند، فضاي کافی براي تحرك و . با خود به ساحل می آورد نیز همین وضعیت را ایجاد می کنند 

البته تعیین حد . دهند ، مشروط بر این که سخت و مقاوم باشند جابجایی نیروها فراهم می سازد و نیز راه هاي مواصالتی متعددي در اختیار آنها قرار می
.و مرز در این گونه اراضی ، که شاخص سهل الوصولی براي سربازان پیاده باشد ، دشوار است

. ن قرار می گیرداراضی فاقد ویژگی بارز، نقاط چندانی براي اصالح آتش توپخانه زمینی یا دریایی ندارند ، و جناحین نیروها در معرض تیر دشم

شناسایی  منطقه که توان . .توپوگرافی پست و بلند ، برخی از این مشکالت را می کاهد ، ولی ممکن است دسترسی به پس کرانه را دشوار و محدود سازد 
د طرح پیاده شدن در سواحل از عملیات نفوذ نو بازگشت مخفی را به همراه مهارت هاي ویژه می طلبد ، صرفا زمانی امکان پذیر است که قبل از تایی

.خاکی ، از ویژگی هاي دقیق ساحل ، راه هاي مواصالتی و خروجی ها مطلع باشیم-سوي فرماندهان آبی

و انواع خاردار سمی نیز، همگی در زیر آب درکمین نیروهاي بی اطالع ضمنا ًعلف هاي هرز و متراکم دریایی، کوسه ها ماهی هاي باراکودا، مارماهی ها
. هستند

پدافند غیر عامل در دریا- 2- 3

با توجه به اینکه دشمنان قسم . که این امر هم براي ما و هم براي دشمنان مهم و حیاتی است. آنچه گفته شد اهمیت دریا براي کشور را بیان کرده است
محصوالت عملیات هیدروگرافی که . باشند الزم است از بحث پدافند غیر عامل در دریاها غافل نباشیمسالمی ایران دریا پایه میخورده نظام جمهوري ا

. باشدتواند در پدافند غیرعامل مد نظر گرفته شود به شرح زیر میمی

باشد و ساحل یا اینکه ارتفاع زمین نسبت به سطح دریا بسیار باالتر میو. اندها و دریاها بهم نزدیک بوده و یا بهم چسبیدهدر برخی از مناطق ساحلی کوه
ها بسیار مهم اینگونه عارضه. باشدو عمق دریا هم تقریبا از ده متر بیشتر می. اي بوده و اختالف ارتفاعی در حدود بیست متر به باال دارندبه صورت ترانشه

هگاه انواع شناورهاي جنگی سطحی و زیرسطحی و یا محل اختفا النچر موشک دریایی استفاده بهینه توان از آن به عنوان پناهستند، به طوري که می
. تواند کمینگاه خوبی براي استفاده نیروهاي مسلح باشدخالی از لطف نیست که از اینگونه مناطق با توجه به موقعیت جغرافیایی می. نمود

سازي سه بعدي و شناخت بانی نیروهاي مسلح به صورت ناشناخته وجود دارد که با مدلنی و مورد دیدهتعداد زیادي خور در سواحل بدور از مناطق مسکو
به طور مثال در هشت سال دفاع مقدس تعداد زیادي از این خورها در منطقه . کامل آن از کاربرد این خورها به عنوان تهدید و یا فرصت مطلع گشت

ها ضرباتی را به نیروهاي اگرچه غافل از آن. ها استفاده شدواضع دشمن و پشتیبانی از نیروهاي عملیاتی از آنخوزستان به عنوان فرصت جهت نفوذ در م
. خودي وارد نمود

هاي زیرآبی براي شناورهاي زیرسطحی، عملیات غواصی، شناسایی، شناسایی بسترهاي مناسب براي نشستن زیردریایی در کف دریا، شناسایی گذرگاه
هاي ورودي به بنادر مهم و استراتژیک و سواحل کم عمق مناسب براي پیاده کردن نیروهاي تفنگدار وغیره از دیگر کاربردهاي شناسایی کانالگذاري،مین

ناطق هاي سه بعدي مسازي آب، سوخت، مواد غذایی، مهمات وتسلیحات مورد نیاز در زمان بحران با استفاده از مدلبراي ذخیره. باشدمدل سه بعدي می
اي الزم به ذکر است شناسایی کف دریا واشیاي درون آن با هیچ سنجنده. مناسب را در بستر دریا شناسایی نمود که در زمان نیاز مورد استفاده قرار گیرد
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ها در براي حرکت زیر دریایی. شدتواند از استتار واختفاي خوبی برخوردار باسازي در بستر دریا میلذا ذخیره. باشدبه طور غیر مستقیم قابل شناسایی نمی
. ها و غیره خواهد نمودضدکمین، شلیک پرتابکمین،شناسایی،هاي سه بعدي در حرکت، ردیابی،که در زیر آب عملیاتی هستند مدلهنگامی

هاي مهندسی و نظامی هدایت و عملیاتبراي ) مخصوص دریاها(هاي ژئودزي دهد تا نقاط مناسب جهت استقرار ایستگاهمدل سه بعدي این امکان را می
هاي نفت، انتخاب این نقاط در کف گذاري انواع احداثات دریایی در بستر همچون استقرار سکوهاي نفتی، لوله گذاري، جانمایی لوله. انتخاب شود

هاي سه بعدي در این مدل. کمک خواهد کردگذاري اجرا شده جهت تعمیرات با دقت زیادکشی، یافتن و کنترل خطوط لولهگذاري، کابلمسیرهاي لوله
:باشداي و دریایی در موارد زیر قابل استفاده میمطالعات رودخانه

هاي رسوبی در سواحل دریاهامطالعات نشر جریان.
سازي مصرف مصب خروجی سواحلبهینه.
هاي دریاییمیزان تاثیرات محیطی بر روي سازه.
پروريسازي سیستم آبزيسازي اکولوژیک به منظور بهینهمدل.
هاي دریاییترمیم سواحل و پروژه .

مدل سه بعدي جزیره سیري- 7شکل

هاي دریاییشناخت جریان و پدیده-3- 3

مدل سازي عددي با در نظر . یکی از ابزارهاي درك نیروهاي حاکم بر اقیانوس، دریا و رودخانه و پیش بینی وضعیت آینده آن مدلسازي عددي است
تواند بودن تقریب و فرضیه سازي، بهترین و دقیق ترین پیش بینی ها را در مورد مساله هاي مشخص و با داشتن مشاهدات محدود میگرفتن محدوده

.مورد نظر داشته باشد

هاي تواند پدیدهحاکم بر آن میمدلسازي عددي با در نظر گرفتن متغیرهایی چون دما، باد، سرعت، رطوبت، فشار و سایر پارامترها و معادالت ریاضی 
اجزا یک مدل عددي متفاوت بوده و شامل پارامترهاي فیزیکی ورودي، . فیزیکی اقیانوس را تجزیه و تحلیل کرده و در هر زمان و مکانی قابلیت اجرا دارد

بر این گذشت زمان این کار ارزش خود را از دست و خروجی داده و دقت و هزینه فراوان بوده، عالوه ) معادالت حاکم بر آن(طرح به هم پیوسته عددي 
. توان نیروها و سرنوشت پارامترهاي اقیانوسی را در دراز مدت پیش بینی کنیماما با انجام مدلسازي عددي می. دهدمی

هاي متفاوتی هاي آب شکليمدل ساز. کندمدلسازي ریاضی آب به شناخت ریاضی آب، خلیج، خور و رودخانه یا بعضی دیگر از نواحی ساحلی کمک می
هاي آب شور و به علت نیروي باد، امواج، جزرومد یا جریان(شود ي آنها خصوصیات هیدرودینامیکی ناحیه مورد نظر تشخیص داده میدارد ولی در همه

هاي به طور مثال مدل. شوده میهاي بعدي ذخیراولین مدل هیدرودینامیکی که با موفقیت انجام شود، نتایج ان براي استفاده در مدل). شیرین
:توان براي مسائل زیر استفاده کردهیدرودینامیکی را می

)هاي اب باال دستسرنوشت، مقصد، تجزیه فاضالب و الودگی(کیفیت اب خروجی -1
)ی و زمانی پلوممحل، عمق، ناحیه، اختالط اولیه، جریان و شرایط کیفی رودخانه، ارتفاع مکان(ویژگی تالفی رودخانه و دریا -2
)مثل تغییرات شوري در مدخل آب گیرها(امکان سنجی منابع آب -3
آبري پروري-4
هاالیه بندي دما در مخازن و دریاچه-5
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تاثیر ساختار هیدرودینامیکی -6
هاي بیولوژي و بیوشیمیمشخصه-7

شود و نتایج آنها سود فراوانی براي شیمیایی استفاده می. پارامترهاي فیزیکی در هر کدام از موارد باال از یک مدل هیدرودینامیکی براي افزایش شنخت 
.هاي بزرگ بعدي خواهد داشتها و طرحمدل سازي

نتایج حاصل از مدلسازي عددي در حالت جزر در بندر شهید رجایی-8شکل

نتایج حاصل از مدلسازي عددي در حالت مد در بندر شهید رجایی-9شکل

بحث و نتیجه گیري - 4
مدلسازي عددي با رویکرد پدافند غیرعامل در دریا- 1- 4

شود آب دریا به طرف اقیانوس در دریاي عمان و خلیج فارس هنگامی که آب جذر می. باشدجریانات آبی ناشی از حرکت اب دریا در اثر جذر و مد می
. باشدو در هنگام مد این جریان کامال برعکس می. گرددهند تخلیه می

رکتی هستند که تغییرات زیادي را در شکل سواحل، بستر و جریانات آبی به وجود حرکت آب با توجه به شکل جغرافیایی سواحل و جزایر داراي توابع ح
:شودهایی از آن ذکر میتوان به عنوان اطالعات مهندسی و عملیات رزمی در دریا استفاده نمود که در اینجا نمونهآورد که از آن میمی

هزینه سنگین و استهالك زیاد در دریا، دریانوردان را به فکر استفاده . باشدایی میهاي آب در حرکت ناوبري درییکی از کاربردهاي شناخت جهت جریان
باشد جهت از به طور مثال وقتی اب در حال مد شدن می. کنندبه طوري که با شناخت جهت آب با آن حرکت می. بهینه از این پدیده انداخته است

این همزمانی عالوه بر . باشدبی براي حرکت شناورها به داخل خلیج فارس و یا سواحل میسمت تنگه هرمز به طرف خلیج فارس است و زمان بسیار خو
تر و فشار وارده کمتر بر موتورها شود و در نتیجه سوخت کمتر و استهالك پایینکم کردن مقاومت آب در مقابل بدنه شناور باعث سرعت بیشتر می

. شودحاصل می

سرعت بیشتر همراه با فشار کمتر بر موتورها و درنتیجه تولید صداي کمتر موجب . ا هم حائز اهمیت استهسازي براي حرکت زیرسطحیاین مدل
هاي حرکتی با ساختن مدل. صداي زیاد زیردریایی باعث لو رفتن آن و درنتیجه انهدام توسط دشمن خواهد بود. جلوگیري از آشکار شدن آنهاست

هاي موردنظر هاي مختلف را به صورت شناور و بدون نیاز به کشنده خاص به محلتوان محمولهی و یا ساالنه میهاي ماهانه، فصلبینیجریانات آب و پیش
. هاي کمتر و سرعت بیشتر برخوردار استمثل جزایر فرستاد که از هزینه

بینی کرد و ن آن را در یک زمان خاص پیشتوان جهت و مکاسازي حرکت میآید با مدلهاي نفتی در دریا به هر علتی به وجود میزمانی که لکه
. هاي ضروري را براي جلوگیري از آسیب رساندن آن در نظر گرفتبرنامه

1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3067:کدمقالهبه منظورتوسعه سواحل مکران1:5000هاي بزرگ مقیاس بررسی نقش، ضرورت و کاربرد تولید نقشه

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

تاثیر ساختار هیدرودینامیکی -6
هاي بیولوژي و بیوشیمیمشخصه-7

شود و نتایج آنها سود فراوانی براي شیمیایی استفاده می. پارامترهاي فیزیکی در هر کدام از موارد باال از یک مدل هیدرودینامیکی براي افزایش شنخت 
.هاي بزرگ بعدي خواهد داشتها و طرحمدل سازي

نتایج حاصل از مدلسازي عددي در حالت جزر در بندر شهید رجایی-8شکل

نتایج حاصل از مدلسازي عددي در حالت مد در بندر شهید رجایی-9شکل

بحث و نتیجه گیري - 4
مدلسازي عددي با رویکرد پدافند غیرعامل در دریا- 1- 4

شود آب دریا به طرف اقیانوس در دریاي عمان و خلیج فارس هنگامی که آب جذر می. باشدجریانات آبی ناشی از حرکت اب دریا در اثر جذر و مد می
. باشدو در هنگام مد این جریان کامال برعکس می. گرددهند تخلیه می

رکتی هستند که تغییرات زیادي را در شکل سواحل، بستر و جریانات آبی به وجود حرکت آب با توجه به شکل جغرافیایی سواحل و جزایر داراي توابع ح
:شودهایی از آن ذکر میتوان به عنوان اطالعات مهندسی و عملیات رزمی در دریا استفاده نمود که در اینجا نمونهآورد که از آن میمی
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این همزمانی عالوه بر . باشدبی براي حرکت شناورها به داخل خلیج فارس و یا سواحل میسمت تنگه هرمز به طرف خلیج فارس است و زمان بسیار خو
تر و فشار وارده کمتر بر موتورها شود و در نتیجه سوخت کمتر و استهالك پایینکم کردن مقاومت آب در مقابل بدنه شناور باعث سرعت بیشتر می
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بینی کرد و ن آن را در یک زمان خاص پیشتوان جهت و مکاسازي حرکت میآید با مدلهاي نفتی در دریا به هر علتی به وجود میزمانی که لکه
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هاي آبی مین را در منطقه خارج از درگیري به آب بینی حرکت جریانبا پیش. باشدریزي دریایی میها مینیکی دیگر از کاربردهاي نظامی از این مدل
. چنانچه در جنگ تحمیلی از این نوع مدل در مناطقی خاص استفاده شد. سمت شناورهاي دشمن هدایت نمودانداخته و آن را به

تواند به نوع حرکت، موقعیت حرکت، زمان حرکت، مسافت و زمان رسیدن به مقصد کمک سازي میدر شناسایی و رزم توسط نیروهاي مختلف این مدل
. شایان بکند

شود که باعث تغییر چگالی هاي دیگر برده میرسوبات توسط جریانات آبی از مناطق مختلف به مکان. گذاري استآبی رسوبیکی دیگر از اثرات جریان
گذاري شده و ها و سکوهاي نفتی، مناطق لولهها، ورودي بنادر، محدوده اسکلهاین تغییرات در مناطق مهم و استراتژیک مثل گذرگاه. گرددآب و بستر می

ها بینی کرد که در چند سال آینده چه میزان رسوب باعث کم شدن عمق و یا تغییر جهت کانالتوان پیشها میبا این مدل. ر حائز اهمیت استغیره بسیا
.بینی الزم صورت پذیردگردد و ممکن است چه تهدیداتی اهم از مهندسی سازه و یا نظامی به همراه داشته باشد که در این صورت پیشمی

دلسازي سه بعدي جامع در دریام- 1- 4
باشد و ساحل و یا اینکه ارتفاع زمین نسبت به سطح دریا بسیار باالتر می. اندها و دریاها بهم نزدیک بوده و یا بهم چسبیدهدر برخی از مناطق ساحلی کوه

ها بسیار مهم اینگونه عارضه. باشدتقریبا از ده متر بیشتر میو عمق دریا هم. اي بوده و اختالف ارتفاعی در حدود بیست متر به باال دارندبه صورت ترانشه
توان از آن به عنوان پناهگاه انواع شناورهاي جنگی سطحی و زیرسطحی و یا محل اختفا النچر موشک دریایی استفاده بهینه هستند، به طوري که می

. تواند کمینگاه خوبی براي استفاده نیروهاي مسلح باشدفیایی میخالی از لطف نیست که از اینگونه مناطق با توجه به موقعیت جغرا. نمود

سازي سه بعدي و شناخت بانی نیروهاي مسلح به صورت ناشناخته وجود دارد که با مدلتعداد زیادي خور در سواحل بدور از مناطق مسکونی و مورد دیده
به طور مثال در هشت سال دفاع مقدس تعداد زیادي از این خورها در منطقه . کامل آن از کاربرد این خورها به عنوان تهدید و یا فرصت مطلع گشت

ها ضرباتی را به نیروهاي اگرچه غافل از آن. ها استفاده شدخوزستان به عنوان فرصت جهت نفوذ در مواضع دشمن و پشتیبانی از نیروهاي عملیاتی از آن
. خودي وارد نمود

اورهاي زیرسطحی، عملیات غواصی، شناسایی، شناسایی بسترهاي مناسب براي نشستن زیردریایی در کف دریا، هاي زیرآبی براي شنشناسایی گذرگاه
هاي ورودي به بنادر مهم و استراتژیک و سواحل کم عمق مناسب براي پیاده کردن نیروهاي تفنگدار وغیره از دیگر کاربردهاي گذاري، شناسایی کانالمین

هاي سه بعدي مناطق سازي آب، سوخت، مواد غذایی، مهمات وتسلیحات مورد نیاز در زمان بحران با استفاده از مدلذخیرهبراي. باشدمدل سه بعدي می
اي الزم به ذکر است شناسایی کف دریا واشیاي درون آن با هیچ سنجنده. مناسب را در بستر دریا شناسایی نمود که در زمان نیاز مورد استفاده قرار گیرد

ها در براي حرکت زیر دریایی. تواند از استتار واختفاي خوبی برخوردار باشدسازي در بستر دریا میلذا ذخیره. باشدیر مستقیم قابل شناسایی نمیبه طور غ
.ها و غیره خواهد نمودهاي سه بعدي در حرکت، ردیابی، شناسایی،کمین، ضدکمین، شلیک پرتابکه در زیر آب عملیاتی هستند مدلهنگامی

هاي مهندسی و نظامی براي هدایت و عملیات) مخصوص دریاها(هاي ژئودزي دهد تا نقاط مناسب جهت استقرار ایستگاهمدل سه بعدي این امکان را می
انتخاب هاي نفت، این نقاط در کف گذاري انواع احداثات دریایی در بستر همچون استقرار سکوهاي نفتی، لوله گذاري، جانمایی لوله. انتخاب شود

.گذاري اجرا شده جهت تعمیرات با دقت زیاد کمک خواهد کردکشی، یافتن و کنترل خطوط لولهگذاري، کابلمسیرهاي لوله
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