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چکیده

 مو ج و ارتفاع آب دریا از دیدگاه مهندسی برای حل مسائل متأثر از پارامترهای ذکر شده بسیار مورد اهمیت، فشار،از دیرباز بررسی پارامترهای همچون سرعت
 از آنجایی که مطالعه بر روی دریای عمان نهتنها. میباشد...  شوری و،  جزر و مد، پارامترهای دیگری همچون شدت باد، عامل ایجاد این پارامترها.بوده است
 در این تحقیق مدلسازی جریانهای.از لحاظ علم مهند سی بلکه با توجه به اینکه شرایط خاصی که مسیر آبی چند کشور میباشد دارای اهمیت فراوانی است
 نتایج نشان میدهد که بیشترین پارامترهایی که در جریان های. به مطالعه پرداخته شده استMike 3D دریایی در دریای عمان توسط نرم افزار عددی
.دریایی تاثیرگذار میباشد شدت باد و نوع چرخش جریان آب هستند
کلمات کلیدی
. جزر و مد، جریانهای دریایی، روش عددی،Mike 3D ،دریای عمان

Modeling Marine Currents in the Gulf of Oman Using the Mike3D Model
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Abstract
It has long been important to investigate parameters such as velocity, pressure, wave and sea water
elevation from an engineering point of view to solve the problems affecting these parameters. These
parameters cause other parameters such as wind intensity, tide, salinity and so on. Since the study of the
Oman Sea is of great importance not only in terms of engineering science but also because of the
particular conditions that the waterways of several countries have. In this study, the modeling of marine
currents in the Oman Sea is studied by Mike 3D numerical software. The results show that the most
influential parameters in sea currents are the wind intensity and the type of water flow rotation.
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Oman Sea, Mike 3D, Numerical Method, Sea Flows, Tide.
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مطالعات شبیه سازی بدین ترتیب بوده است که ابتدا مدل سازی
جریانهای جزرومدی در محدوده ی مورد بررسی انجام شد و سپس با
روند اجرای متوالی و سعی و خطا این مدل با استفاده از ترازهای
جزرومدی اندازه گیری شده در ایستگاه های جزرومدی خلیج فارس
کالیبره گردید .برای ارزیابی الگوی جریانات جزرومدی در محدوده ی
طرح ،در نقاط مختلف مقادیر سرعت و جهت جریانات استخراج گردید.
الگوی کلی جریانات هنگام پدیده جزرومد در محدوده دریای عمان با
توجه به عمق زیاد سرعت جریانات جزرمدی دراین ناحیه نسبت به خلیج
فارس کمتر است .بنابراین مناطق مجاور دریای عمان که سرعت و دامنه
جریانات کم است محل مناسبتری برای استقرار صنایع می باشد.
شجاع و همکاران ( )1311به واکاوی اثرر دمای سطح دریای عرب و
عمان بر فعالیت چرخندهای حاره ای و رطوبت نواحی ساحلی جنوب
شرق ایران پرداختند .داده های مورد نیاز از سه پایگاه داده های
اقلیمیJTWC0 ،ECMWF0و سازمان هواشناسی کشور ،استخراج
گردید .ابتدا میانگین مقادیر  SST 3به صورت ماهانه محاسبه و نقشه
های مورد نظر ترسیم گردید .سپس جهت تحلیل ارتباط بین دمای دریا
و سرعت باد سطحی ،همبستگی این دو پارامتر در زمان وقوع چرخند و
یک هفته قبل از آن مورد آزمون قرار گرفت .در نهایت با استفاده از
آزمون من کندال و تخمین گر شیب سن تاثیرات  SSTروی میزان
رطوبت نواحی ساحلی ،مشخص گردید .نتایج نشان داد باالترین مقادیر
دمای دریای عمان مربوط به ماه ژوین بوده و همبستگی مثبتی بین
SSTو باد سطحی قبل از وقوع چرخند وجود دارد .همچنین تغییرات
رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم چابهار و جاسک در ماه های جوالی،
آگوست و سپتامبر از  SSTتبعیت کرده و دارای روند افزایشی هستند.
پوراسماعیل و حشمتیان ( )1319به مدلسازی امواج ناشی از باد و جزر و
مد با استفاده از مدل عددی  Mike21مطالعه موردی ساحل مکران
پرداختند .به منظور تعیین شرایط هیدرودینامیکی منطقه مورد مطالعه
جهت ورود به مدل داده های باد با استفاده از آمار میدانی منطقه ،داده
های موج با استفاده از آمار ارائه شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در
پروژه امواج دریاهای ایران ISWMو داده های کشند به صورت مولفه
های کامل تهیه گردید .نتایج مدل نهایی با استفاده از بویه مستقر در
ایستگاه رمین کالیبره شد .نتایج مدل نشان می دهد که جهت جریان به
سمت غرب ایستگاه زمین می باشد ،این حرکت به صورت پیوسته در
تمام سال وجود دارد ولی سرعت و شدت آن تابع فصول مختلف است.
به طور میانگین سرعت جریان در این ایستگاه بین  3 / 0و  2 / 0متر بر
ثانیه می باشد .مدلهای عددی متعددی ممکن است در شبیهسازی و
پیشبینی تغییر مکان توده آب در سیال وجود دارد .اما کمتر مدلی وجود
دارد که عدم قطعیتهای موجود ،سه بعدی بودن شبیهسازی و در در
نظر گرفتن الیههای متعدد را دارا باشد .در این تحقیق مدل استفاده شده
دارای قابلیت فراوانی در شبیهسازی مسئله مورد نظر را دارد که این
باعث تازگی و نوآور بودن تحقیق حاضر شده است.
 .4مواد و روشها

 .9مقدمه
پدیدههای هیدرودینامیکی حاکم بر دریای عمان ،دهه اخیر به دلیل
اهمیت استراتژیک منطقه بویژه در کشورهای حاشیه رشد قابل توجهی
داشته و مورد فعالیت هایی توسط سازمانها و ارگانهای دریایی انجام
شده استکه این امر لزوم انجام مطالعاتی جامع را در این خصوص دو
چندان میکند .مطالعاتی توسط محققین بر روی دریای عمان انجام داده
اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است .قارنگیان و همکاران
( )1312به آنالیز داده های امواج در ایستگاه های مختلف خلیج چابهار به
مطالعه پرداختند .در این مقاله با استفاده ازداده های اندازه گیری شده
تغییرات تراز سطح آب در  6ایستگاه مختلف در سواحل خلیج چابهار ،
طیف امواج در شرایط مختلف استخراج شده وویژگی های مدل طیفی در
این ایستگاه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .طبق مطالعات
صورت گرفته در ایستگاه های خلیج چابهار  ،امواج غالباً دارای
ارتفاع Hm0مستخرج از طیف امواج) بین2/0تا  1مترو پریود پیک در 2
ایستگاه که جهت موج آن ها از سمت جنوب و جنوب شرق است باالی
 10ثانیه و در یک ایستگاه که موج آن از سمت جنوب غربی است زیر 2
ثانیه می باشد .با توجه به تحلیل های صورت گرفته ،شکل طیف امواج
در نواحی مختلف سواحل شمالی دریای عمان متفاوت است و جهت
معرفی مدل طیفی مناسب بایستی این ناحیه با توجه به جهترخداد موج
به سه قسمت رخداد موج از جنوب ،جنوب غربی و جنوب شرقی تقسیم
گردد .نتایج بررسی نشانگر آن است که نوع طیف در دو ناحیهاول به
صورت دو قله ای و در ناحیه سوم به صورت تک قله ای است.همچنین
تمام طیف ها در ایستگاه های مختلف از نوع باند پهن غیر نوک تیز می
باشند .پاخیره زن و همکاران ( )1313به شبیه سازی جریان های شمال
غرب دریای عمان با استفاده از مدل مایک پرداختند .به منظور تعیین
شرایط هیدرودینامیکی منطقه موردمطالعه جهت ورود به مدل داده های
باد بااستفاده ازامارباد موسسه ECMWFداده های موج بااستفاده ازداده
های ارایه شده توسط سازمان بنادرودریانوردی درپروژه مدلسازی امواج
دریاهای ایران  ISWMو داده های کشند بصورت چهارمولفه اصلی
S2 K2 ، O1 ، M2تهیه گردید برای تهیه فایل عمق سنجی منطقه
موردمطالعه ازنقشه دریایی باثبت عمق متوسط استفاده گردید همچنین
جهت تعیین تشعشعات امواج جهت ورودبه مدل ازمدول  Swازبسته
مایک استفاده شده است مدل مذکور برای مدت یک سال اجرا شده
است تانحوه جهت گیری جریانهای سطحی به یک حالت پایدار برسد
نتایج مدل نشان میدهد که درابتدای تنگه هرمز آبهای سطحی دریای
عمان به سمت خلیج فارس حرکت می کنند این حرکت درتمام طول
سال وجود دارد ولی سرعت و شدت آن درفصل تابستان بیشتر بوده است
بطور میانگین سرعت جریان درتنگه هرمز بین 1/0تا 2/0متربرثانیه می
باشد .قادریان و همکاران ( )1311به مطالعه اثر جریانات جزر و مدی بر
انتخاب محل مناسب استقرار صنابع در سواح جنوبی پرداختند .برای
شبیهسازی جریانات از نرم افزار  mike21استفاده شده و در طول نوار
ساحلی الگوی جریان جزرومدی مورد بررسی قرار گرفت .روند انجام
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و برای جهت  yرابطه (  )3برقرار است:

سری نرمافزاری  MIKEتوسط موسسه هیدرولیک دانمارک1
)(DHIتهیه شدهاند.در این مجموعه زیر برنامههای، MIKE11
MIKE 21/3 Integrated
،MIKE3 ،MIKE21
LITPACK ،MIKE SHE ،Modelsو MIKE Flood
میباشد .دامنه کاربرد این نرم افزار شامل مدلسازی کانالها و
رودخانهها در حالت های یک و دو بعدی و سه بعدی ،مدلسازی
پروسههای ساحلی (امواج ،جریان ناشی از امواج ،مورفولوژی ساحل و
رودخانه اثر احداث سازههای ساحلی بر خط ساحل و  ،)...طراحی بندر و
نفوذ امواج ،مدلسازی مخاذن و دریاچهها ،مدلسازی انتشار آلودگیهای
مختلف در محیطهای آبی ،مدلسازی آبهای سطحی و زیرزمینی و
بررسی اثرات زیست محیطی در مناطق مختلف و محیطهای آبی
میباشد( .)Azadi Et.al, 2011از میان مدلهای ریاضی مطرح در
جهان در تحلیل پدیدههای حاکم بر محیط دریا ،مدل ریاضی Mike
3Dیکی از شناختهترین آنهاست .این برنامه کامپیوتری که توسط
انستیتو هیدرولیک و با همکاری انستیتو کیفیت آب 2پایهریزی و به مرور
زمان تکمیل و توسعه یافته است ،دارای قابلیتهای محاسباتی و
گرافیکی باالیی در زمینه مدل کردن پدیدههای مربوط به دریاچهها،
نواحی کم عمق ساحلی ،خلیجها و دریاها میباشد (.)Guha, 2008
این نرم افزار سیستم جامعی برای مدل کردن جریانهای آزاد سه بعدی
است .در حالت سه بعدی با در نظر گرفتن الیههای مختلف و حل هر
الیه بصورت دو بعدی در کامپیوترهای موجود قابل اجرا است .علیرغم
اینکه برنامه کامپیوتری  Mike 3Dاز مدرنترین امکانات نرمافزاری
بهره گرفته است ،بهطور پیوسته تحت بازنگری قرار داشته و کاربردهای
جدیدتری به آن اضافه میشود (MIKE .)Jie and Zhu, 2006
 3Dیک ماژول هیدرو دینامیک میباشد که زمینه جریان را از طریق
حل معادله پیوستگی و معادالت اندازه حرکت محاسبه میکند .عالوه بر
باد و جزر و مد ،عوامل تاثیرگذار ممکن است شامل گرادیانهایی در
زمینه تنش شعاعی ،همانطور که بهوسیله ماژول موج در سامانه
مدلسازی ریخت شناختی محاسبه شده است ،باشد .جریانها و سطح
متوسط آب روی بستری که با یک نرخ ثابت نمو مییابد محاسبه
میشوند .ماژول ردیابی ذرات براساس معادالت نایور استوکس بهصورت
رابطه ( )1پایهریزی شده است(:)Ren et al, 2012

()3

∫
در کلیه روابط فوق t،زمان η ،سطح آب d ،عمق آب h ،کل عمق آب
برابر ) f( +dپارامتر کوریولیس و برابر ) (2φsinFکه در آن φ
پارامتر چرخش و Fزاویه چرخش زمین هستند) g ،شتاب ثقل،
دانستیه آب Vt ،سرعت گرداب Pa ،فشار اتمسفر ،دانستیه منبع آب
و  Sxxو  Syy ، Syx ، Sxyتنشهای تشعشعی در جهات مختلف
هستند (.)Veluswamy et al, 2012
]
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که در آن  Aویسکوزیته گردابی است .در نرم افزار موجود در مدلهایی
که از شبکهبندی مثلثی استفاده میکنند به جای استفاده از عدد کورانت،
از مفهوم اصالح شده آن به عنوان عدد کورانت  -فردریش-لوی 3که به
اختصار  CFLنشان داده شده برای بیان شرایط پایداری در معادالت
آبهای کم عمق استفاده میشود .رابطه مربوط به عدد  CFLبه
صورت رابطه ( )6بیان میشود (:)Zhang et al, 2016
()6

)| |

√(

)| |

√(

در این رابطه  hعمق آب u ،و  vپارامترهای سرعت در جهتهای  xو
مقیاس طول مشخصه برای یک المان و
 g ،yشتاب جاذبه،
گام زمانی است .مقیاس طول مشخصه طول کوچکترین لبه در هر
المان تقریب زده میشود .همچنین عمق آب و سرعتها در مرکز المان
محاسبه میشوند.در رابطه اخیر تا زمانی پایداری مدل به خطر نمیافتد
که عدد  CFLکمتر از یک باشد.
 .3منطقه مورد مطالعه
دریای عمان با شکل مثلثی بین کشورهای ایران ،عمان و پاکستان
قرار دارد .حداکثر طول آن از شمال غرب تا جنوب شرق  120کیلومتر و
حداکثر پهنای آن از شمال شرق به جنوب غرب حدود  3٤0کیلومتر
است .این حوضه کوچک اقیانوسی ،باقیمانده یک اقیانوس وسیع قدیمی
به نام نئوتتیس است که به علت برخورد ورقه عربی به اورازیا کوچک
شده است .این برخورد ،یک گوه برافزایشی در مکران (شمال دریای
عمان) را آفریده است و مهاجرت ،چرخش و برخورد ریزقارههای بین
ورقههای عربی و اورازیا را باعث شده است .

()9

که در این رابطه  Sنرخ تغییرات منبع ذرات است و  uو  vو  wبه
ترتیب سرعت جریان در جهات  xو  yو  zمیباشند .برای جهت x
میتوان رابطه ( )2را نوشت:
()4

∫
1

Danish Hydraulic Institute
Water Quality Institute

2

Courant-Friedrich-Levy
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این داده به دوبخش داده ورودی و داده های صحت سنجی مدلتقسیم
می شوند .این داده ها سری زمانی با فرمت dfs1 .بوده که به فواصل
زمانی 3600ثانیه و به مدت شش ماهتهیه شده اند که از 2011/01/01
تا  2011/06/01می باشند .این داده ها از سایت Earth Explorer
که متعلق به  NASAمی باشد تهیه شده است.
 .2-2میدان باد
داده های باد استفاده شده در این مدلسازی  ،داده های دریافتی از مرکز
هواشناسی میانبرد اروپا ( )ECMWFمی باشد که دارای فرمت
 dfs2بوده که هر  10900ثانیه ( 3ساعت) برداشت شده است .نمونه
ای از نتایج سرعت باد در منطق که برای بازه زمانی  2011/03/09می
باشد و برای مدلسازی مورد استفاده قرار گرفته شده است در شکل ()6
آمده است.

 .2دادههای مدلسازی
 .9-2داده های هیدروگرافی
داده های هیدروگرافی دریای عمان مطابق شکل( )2قابل مشاهده
هست ،همچنین فایل مش ساختار نیافته (مش مثلثی)مدل منطقه
مطابق شکل()3و هیدروگرافی نهایی که به عنوان ورودی به نرم افزار
داده می شود مطابق شکل( )٤می باشد .الزم به ذکر است که داده
های استفاده شده در این بخش از سایت British ( BODC
 )Oceanographic Data Centerتهیه شده است.
 .4-2هندسه مرز مدل و داده ها مرز ورودی
مدلسازی مطابق شکل( )2دارایچند مرز بهشماره کد های  2 ، 1می
باشد که مطابق جدول 2هر کد بیانگر ویژگی آن می باشد.
 .3-2دادههای تغییرات تراز آب دریا

جدول .9بنادر مهم در منطقه مدلسازی

ردیف

کشور

نام بندر

1
2
3
٤
2
6
1

ترکیه
سوریه
لبنان
فلسطین
رژیم غاصب فلسطین
مصر
قبرس

آنتالیا ،اسکندرون ،مرسین،
الذقیه
بیروت ،طرابلس
غزه
اشدود ،حیفا ،تلآویو
اسکندریه ،دمیاط ،پورتسعید
لیماسول

شکل  .9محدوده مدلسازی از دریای عمان ()Google Earth

شکل  .4داده های هیدروگرافی مدل بزرگ مقیاس

شکل  .3مش بندی مثلثی مدل بزرگ مقیاس

شکل  .2هیدروگرافی نهایی برای مدلسازی
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شکل  .5مرزهای مدل بزرگ مقیاس

شکل  .6نمونه باد مورد استفاده برای مدلسازی
جدول  .3معرفی ویژگی مرزها

کد مرز
Code 1
Code 2

مشخصات مرز
) Land (Zero Normal Velocity
)Specified Level (Varying in time, constant along Boundary

 .5کالیبراسیون و اجرای نهایی مدل بزرگ مقیاس
برای کالیبراسیون مدل معموال از ضریب مقاومت
بستر(()1/nمعکوس ضریب مانینگ) استفاده می شود ،اما برای
مدلسازی سه بعدی ()Mike3ضریب مقاومت بستر به ارتفاع
زبری ( )Roughness Heightتغییر یافته و دارای واحد متر
( )mمی باشد .روال کالیبراسیون بدین شکل است که با اجرای
مدل هیدرودینامیک در ایستگاه های گفته شده در بخش قبل ،با
تغییر این ضریب در نرم افزار از مدل خروجی سری زمانی تغییرات
تراز آب دریا گرفته شد با مقایسه سری زمانی تغییرات تراز آب
خروجی مدلسازی و داده های اندازه گیری شده میزان هم پوشانی
داده ها در نمودار با تغییر ضریب ارتفاع زبری مشخص شده است
همچنین از روش های نیمه تجربی یا همان پارامترهای آماری نیز
میزان دقت مدل مشخص شده است .از روابط زیر برای مقایسه
دقت داده های مدلسازی نسبت به داده های واقعی استفاده شده
است:
ضریب همبستگی:

̈

()7

∑
̈

∑
̈

̈

∑√

جذر متوسط مربع خطاها :
∑ √

()8

درصد خطا :
|

()1

|

∑

شاخص اریبی:
()94

̅

∑

̅

در این روابط آماری x ،سری آماری نتایج اندازهگیری y ،سری
آماری نتایج پیش بینی شده و  ẍو  ӱمتوسط هریک از این دو
سری را نشان میدهد n .نیز تعداد کل دادهها در سری آماری
میباشد .دادههای برداشت شده و خروجی های بدست آمده در
جدول  ٤آورده شده است.

جدول  .2مشخصات عدد نهایی کالیبراسیون مدل

ایستگاه تغییرات

ضریب ارتفاع

تراز آب

زبری ()m

بندر رجایی
بندر دیر

0/0٤2
0/0٤2

CC%

)RMSE(m

ERROR%

Bias

19/63
19/11

0/132
0/0122

2/13
2/31

-0/002٤
0/0012
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شکل  . 7دیاگرام پراکندگی تراز آب بدست آمده از مدلسازی و مقدار های برداشت شده برای بندر رجایی

شکل  .8دیاگرام پراکندگی تراز آب بدست آمده از مدلسازی و مقدار های برداشت شده برای بندر دیر

به ارتفاع آب در دو بندر کمک رفته شد و نتایج مدل با برداشتهای
میدانی بررسی گردید که در شکل ( )1و ( )10نتایج آورده شده است.

 .6صحت سنجی
در تحقیق حاضر برای صحت انجام کار از دادههای مشاهداتی که مربوط

شکل  .1مقایسه تغییرات تراز جزر و مدی داده های مشاهداتی و مدلسازی برای بندر دیر
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شکل  .94مقایسه تغییرات تراز جزر و مدی داده های مشاهداتی و مدلسازی برای بندر رجایی

حرکت یک توده آب را در ناحیه دریای عمان رهگیری کرد .بازه زمانی
که برای مدت رهگیری انتخاب شده است از  2011/03/01تا
 2011/06/01می باشد .پخش امواج بدست آمده از مدلسازی ،ترکیبی
از امواج حاصل از باد و پدیده  Swellمی باشد که به عنوان نمونه امواج
ناحیه به ترتیب برای زمان های  2011/0٤/12 ،2011/03/09و
 2011/02/31برای مدل در شکلهای  12-1٤نشانداده شده اند .الزم
به ذکر است که جهت فلش های نشان داده شده در تصاویر ببانگر جهت
امواج های دریایی و طول آن ها بیانگر ارتفاع این امواج می باشند ،به
عبارت دیگر فلش ها با طول بیشتر بیانگر ارتفاع بیشتر می باشند.
سرعت جریان بدست آمده از مدلسازی ،ترکیبی از سرعت جریان های
جزرومدی و سرعت جریان ناشی از وزش باد و موج می باشد که به
عنوان نمونه سرعت جریان به ترتیب برای زمان های ،2011/03/09
 2011/0٤/12و  2011/02/31برای مدل در در شکلهای 12-11
نشانداده شده اند .الزم به ذکر است که جهت فلش های نشانداده شده
در تصاویر ببانگر جهت جریان های دریایی و طول آن ها بیانگر سرعت
این جریان ها می باشند ،به عبارت دیگر فلش ها با طول بیشتر بیانگر
سرعت بیشتر می باشند.

الزم به ذکر است که بازه زمان انتخاب شده برای کل کالیبراسیون و
صحت سنجی مدل با توجه به محدود بودن داده ها و نیاز به قرار داشتن
داده های تهیه شده در یک بازه زمانی  12روز بوده است که  %60از داده
های آن برای کالیبراسیون و  %٤0دیگر برای صحت سنجی استفاده
شده است  ،و در نهایت پس از رسیدن به ضریب ارتفاع زبری نهایی
مناسب برای مدل ،مدل برای کل بازه  12روزه اجراشده است .همانگونه
که از نتایج بدست آمده از مرحله کالیبراسیون و صحت سنجی قابل
مشاهده است ،مدل تنها دارای  %2331خطا می باشد.
 . 7نتایج
از آنجاکه نرم افزار برای حرکت آب نیاز به مشخصات توده آب دارد لذا
وزن توده آب در شبیهسازی برابر با  3/2کیلوگرم و کمتر از چگالی سطح
آب در نظر گرفته شده است تا توده آب بر روی سطح آب شناور باقی
بماند .حرکت توده آب در چند مختصات مختلف در چند دوره زمانی
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به صورت گرافیکی در ادامه آورده
شده است .در شکل  11به منظور پایداری مدل از نمودار شوری-زمان
استفاده شده است که مدل برای ده سال اجرا گردیده و نمودار برای دو
سال انتهایی آورده شده است .پس از آن که مشخص شد مدل ساخته
شده همراه با تنظیمات اعمال شده صحیح می باشد می توان مسیر

39
38.5

37.5
37
700

600

500

400

300

200

)T(day
شکل  .99نمودار شوری  -زمان
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شکل  .13ارتفاع امواج در تاریخ 2011/0٤/12

شکل  .12ارتفاع امواج در تاریخ 2011/03/09

شکل  .12سرعت جریان در تاریخ 2011/03/09

شکل  .1٤ارتفاع امواج در تاریخ 2011/02/31

شکل  .16سرعت جریان در تاریخ 2011/0٤/12

شکل  .11سرعت جریان در تاریخ2011/02/31

 .8نتیجهگیری
برای ارزیابی الگوی جریانات جزرومدی در محدوده ی طرح ،در
نقاط مختلف مقادیر سرعت و جهت جریانات استخراج گردید.
الگوی کلی جریانات هنگام پدیده جزرومد در محدوده دریای عمان
با توجه به عمق زیاد سرعت جریانات جزرمدی دراین ناحیه نسبت

به خلیج فارس کمتر است .بنابراین مناطق مجاور دریای عمان که
سرعت و دامنه جریانات کم است محل مناسبتری برای استقرار
صنایع می باشد.
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