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 مقدمه -1
اي  گسترده صورت بههاي عددي  مدل وسيله بههاي دريايي و خصوصيات رسوبات منطقه  جريان ،شامل پارامترهايي از قبيل امواجامروزه مشخصات دريايي بنادر 

 .اهميت داردگام اول در مطالعات هيدروديناميك بسيار  عنوان بهدر اين راستا شناخت الگوي امواج يك حوزه آبي  د.نگير قرار مي وتحليل تجزيهتوسط محققين مورد 

شهيدرجايي سبب شده تا   موقعيت تجاري بندر بندر شهيدرجايي شده است.منطقه در و جريانات دريايي به همين دليل در اين مقاله سعي در بررسي الگوي امواج 

سال  نوامبر واكتبر  سپتامبر،در سه ماه  و جريان اين منظور مشخصات موج براي در آن از اهميت بااليي برخوردار باشد.و جريانات دريايي مطالعات اقليم امواج 

قبولي را به همراه  مقايسه شد و نتايج قابلهاي مدل عددي  خروجيشده است با  گيري اندازهتوسط سازمان بنادر و دريانوردي رجايي كه در محدوده بندر شهيد 2009

 .داشت

شهيدرجايي است و در ادامه مقايسه شرايط  نزديك ساحل در بندر هاي جريان واهداف اصلي اين مطالعه در وهله اول دستيابي به درك كلي از امواج 

اهميت موضوع به اين جهت كه تاكنون در حوزه مقايسه  ازلحاظكه  گيرد مي قرار موردبررسيقه نيز هاي دريايي در اين منط هيدروديناميكي قبل و بعد از احداث سازه

كاربرد بسياري در  عددي صورت نگرفته است امري بديع و تازه است كه سازي مدلشرايط هيدروديناميكي قبل و بعد از تكميل فازهاي توسعه بندر شهيدرجايي 

هاي دريايي بر هيدروديناميك امواج و جريانات دريايي به جهت تغيير در الگوي امواج و جريانات  احداث سازه تأثيرمحيطي منطقه و نيز چگونگي  هاي زيست ارزيابي

 دارد.

 پيشينه تحقيقات -1-1
براي حل يك مسئله واقعي تحليل  چراكهعددي هيدروديناميك امواج و جريانات دريايي بسيار حائز اهميت است  سازي مدلدر حوزه پيشينه مطالعات  

روش حل معادالت ناوير استوكس با فرض  يك يك مدل عددي نياز است كه قابليت حل مسائل آشفتگي را داشته باشد. ،هيدروديناميكي امواج و جريانات دريايي

2Fجفرسون هزينه معقول محاسباتي تأمين كند.با بعدي را  سهتواند الگوي جريان  شود و مي بعدي شناخته مي عنوان روشي شبه سه به كه است هيدرواستاتيكفشار 

و  1

3Fجان

4Fچنگ صورت دوبعدي ارائه دادند. گذاران اين روش بودند هرچند اين كار را به پايه) 1952( 2

5Fو كاسولي 3

از آن  بعدي مشابه ارائه دادند كه ) يك مدل سه1970( 4

از آن در مواردي كه  ،مفروض است استاتيك هيدروفشار   اين مدل بر پايه چون شد. كانال استفاده ميهاي آشفته  مدي و نيز جريانسازي امواج جزرو براي شبيه

6Fتوماس 1976 در شود. عمق حاكم باشد استفاده مي تئوري امواج كم

 بعداًكه  لزج ابداع نمودنترل براي بررسي دوبعدي سيال غيريك مدل بر اساس تكنيك حجم ك 5

7Fتوسط شي

سازي عبور قطار موج  بعدي ابداع نمود كه قابليت شبيه سه كامالًكاسولي يك مدل  1996 در بررسي جريان در يك كانال توسعه يافت.و همكاران براي  6

 از دقت بااليي نيز برخوردار بود. شكن مستغرق را داشت و از موج

 موردمطالعهمنطقه  -1-2
رجايي در حال حاضر  مساحت خشكي بندر شهيد كل است. شده واقععباس  از شهر بندر يلومتريك 20بندر شهيدرجايي واقع در شمال تنگه هرمز و در فاصله  

 يقهدق 7و  درجه 27طول شرقي و  يقهدق 4و  درجه 56مذكور در  مجتمع است. قرارگرفته يبردار بهرهآن مورد  % 60كه حدود  هكتار) است 2500( يلومترمربعك 25

رجايي دروازه اصلي شهيد  بندر .استمتغير  گراد يسانت درجه 45تا  20دماي هوا بين  باشد يم متر 5تا  3آن از سطح دريا  ارتفاع است. شده واقععرض شمالي 

و درياي عمان  فارس يجخلبندر تجاري كشور و يكي از بنادر مهم تجاري در حوزه  ينتر بزرگ عنوان بهبازرگاني كشور است كه  كاالهاي تجاري و يو خروجورودي 

حجم مبادالت تجاري دريايي كشور از %  45حال حاضر حدود  و دربندر با اكثر بنادر مهم جهان ارتباط دريايي دارد  ينا .استحجم مبادالت بازرگاني مطرح  نظر از

 شود. اين بندر انجام ميطريق 

 متر 5با ارتفاع  ها شكن موجمتر در قسمت شرقي موجود است كه اين  2570در قسمت غرب و  متر 2515كه  است متر 5095 درمجموع ها شكن موجطول      

 يها اسكله .استفرعي  شكن موجاصلي و دو  شكن موجكه شامل يك  باشد يم متر 1733اسكله ترافيك ساحلي معادل  شكن موج طول اند. از سطح دريا احداث شده

                                                           
1 Jefferson 
2 John 
3 Cheng 
4 Casulli 
5 Thomas 
6 Shi 



۳ 
 

د مورمتر  310به طول  اي  اسكلهبر اين اسكله خدمات نيز جهت شناورهاي خدماتي در كنار  عالوه .است متر 4755طول پست اسكله به  28فعلي بندر رجايي شامل 

بندر توسعه  3در فاز  ،3شماره مورد تكميل قرار گرفت براي احداث حوضچه  3و فاز  2رجايي كه در فاز  شهيد گيرد. در طرح توسعه تكميلي بندر قرار مي استفاده

استحصال زمين از دريا در  منظور به يوستهپ هم بهقطعه ديوار حفاظتي  5دايك حفاظتي با  غربي و اسكله مثلثي، شكن موجدر سمت غربي بندر و در مجاورت  ييرجا

 است. شده اجرا 3اين منطقه و براي تخليه مواد حاصل از اليروبي حوضچه شماره 

 

 
 عكس هوايي از بندر شهيدرجايي: )1شكل (

 
 

 
 شهيدرجايي در فاز توسعه بندر شده احداثعكس هوايي از دايك هاي حفاظتي : )2( شكل

  
 روش تحقيق -2
 ها روشمواد و  -2-1

8Fجريانات سازي شبيهجريانات دريايي در منطقه بندر شهيدرجايي از مدول  سازي مدلبراي 

 افزار نرمدر جريانات  مدل استفاده شد. Mike 21 افزاري نرمبسته  1

Mike 21  سواحل و خورها  ،ها اقيانوس جريانات درياها، سازي مدلمدول براي  اين .است پذير انعطافبندي  ست كه بر مبناي روش مشسازي ا مدليك سيستم

دريايي و ساحلي كه  هاي محيطدر  كارگيري بهضمن اين مدل براي  در .استدر مواردي است كه پديده انتقال و جريان حائز اهميت  معموالًآن  كاربرد رود. كار مي به

                                                           
1 Flow Model FM 
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تواند در  بستر و ادي ويسكوزيته مي مقاومت باد، نيروي وسيع، هاي محدودهاثرات كوريوليس در  همچنين .استتر  مناسب بندي نامنظم وجود دارد، قابليت مش

9Fامواج طيفيامواج از مدول  سازي مدلبراي  محاسبات استفاده شوند.

 استفاده شد. استتوسط باد  ايجادشدهيك مدل طيفي از امواج كه  1

امواج  طور همينتوسط باد و  ايجادشدهافت و تغييرات ناشي از امواج  رشد، كه است شدهداده توسعه  غيرساختاريافتهمش  هاي شبكهبر اساس  اين مدول     

 ،طيفي كامالً فرموالسيون متفاوت است: بندي فرمولداراي دو  Mike 21امواج طيفي  مدول كند. سازي مدلتواند  دورآ در ساحل و نواحي دور از ساحل را مي

رشد موج در  گيرد: فيزيكي زير را در محاسبات خود در نظر مي هاي پديده مدل اين .)1384 ،كرمي خانيكي و همكاران( دار جهت شده تفكيكپارامتري  فرموالسيون

افت انرژي ناشي از شكست امواج در آب  ،افت انرژي ناشي از موج سپيدراس ،اصطكاك بسترافت انرژي ناشي از  ،غيرخطي امواج كنش برهم ،اثر فعاليت باد

 هاي سلولناشي از تغيير تراز سطح آب با زمان تر و خشك شدن  تأثيرات .جريان و موج كنش برهمو  شدگي ناشي از تغيير عمق عمق كمانكسار و  ،عمق كم

 شود. طيفي و مكاني با استفاده از شيوه حجم محدود انجام ميسازي معادله مربوطه در فضاي  گسسته محاسباتي

 حالت عمومي معادالت -2-2
 دكارتي مختصات در انتقال معادله كوچك مقياس با كاربردهايي براي. شود مي بيان موج كنش تراكم براي موج انتقال معادله توسط گرانشي امواج ديناميك

 به مربوط پارامتر دو از تابعي و كند مي تغيير مكان و زمان با موج كنش تراكم طيف. شود مي استفاده قطبي مختصات از تر بزرگ هاي مقياس براي و شود مي نوشته

 دراين. باشد σ=2πf نسبي اي زاويه فركانس وθزاويه با موج راستاي تواند مي وهم باشد θ راستاي و k موج بردار عدد تواند مي هم پارامتر دو اين. است موج فاز

 .دارد مستقيم رابطه انرژي تراكم با زير رابطه مطابق موج كنش تراكم. است شده انتخاب σ نسبي اي زاويه فركانس و θ موج راستاي با فرمول مدل

)1(                                                                                                                     EN
σ

=  

 صورت بهمطلق كه  اي زاويهنسبي با فركانس  اي زاويهميان فركانس  هكند عبارت است از رابط تغيير مي آرامي بهاي كه جريان و عمق آب  براي محدوده موج انتشار
 شود. ميزير بيان 

)tanh  )2( رابطه ) .gk kd k uσ ω= = −


 

 .شود بيان مي )3( رابطه صورت به Cg سرعت گروهي موج بزرگي بردار سرعت جريان است. uعمق آب و  dجاذبه  شتاب gكه در آن  

1  )3( رابطه 2(1 )
2 sinh(2 )

d kdCg
dk kd k
σ σ

= = +  

 شود: سرعت فاز موج نيز توسط رابطه زير بيان مي

  )4( رابطه
 C

K
σ

=  

10Fجبري شاخص بخش شود: طيف به دو بخش تقسيم مي اين است. محدودشده σبين دو مقدار حداكثر و حداقل فركانس طيف 

 وپايين  هاي فركانسبراي  2

11Fتحليلي شاخص بخش

عددي  هاي روشقطعي طيف با حل معادله انتقال براي تراكم كنش موج و با استفاده از  بخش شود. باال در نظر گرفته مي هاي فركانسبراي  3

 است. 5ثابت و برابر با  mدر اين فرمول مقدار  شود. پارامتري به شكل زير استفاده مي ي دنبالهباالتر از يك  هاي فركانس بيني پيشمحدوده  براي .گردد ميتعيين 
  )5( رابطه

max
min

( , ) ( , )( ) mE E σσ θ σ θ
σ

−=  

                                                           
1 Spectral Waves SW 
2 Deterministic Diagnostic 
3 Analytical Diagnostic 
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 پايستگي كنش موج همعادل -2-3
مختصات دكارتي معادله پايستگي كه در  است بندي فرمول طرح قابل كارترينمعادله توازن كنش موج است كه هم در مختصات كروي و هم  درواقعاين معادله 

 شود: نوشته مي )6( رابطه صورت بهكنش موج در مختصات دكارتي 

  )6( رابطه
 .( )N svN

t σ
∂

+∇ =
∂



 

 

 ها داده وتحليل تجزيه-3
 2009توسط سازمان بنادر و دريانوردي ايران در سال  كه 20000/1با مقياس  هيدروگرافيدر اين مطالعه از نقشه  موردنظرمنطقه  بندي شبكهو  سازي مدلبراي 

 عنوان به Mike 21امواج و جريانات در  هاي مدلباد در منطقه نيز كه براي اجراي  هاي داده براي استفاده شد. ،است شده  تهيهرجايي  ميالدي از منطقه بندر شهيد

كه توسط سازمان هواشناسي كشور  2009و نوامبر سال  اكتبر سپتامبر، هاي ماهايستگاه سينوپتيك بندرعباس در  هاي برداشتشود از  ورودي مدل در نظر گرفته مي

 باشد. مي )3( شكلنمودار  صورت به موردبررسيرسم شده در اين سه ماه  گلباد شد. استفاده است، شده انجام

 
 موردنظردر منطقه  2009و نوامبر سال  اكتبر ماه سپتامبر، 3گل باد : )3( شكل

       

12Fهايند كست هاي دادهغربي و جنوبي از  هاي موج ورودي به مدل در مرزهاي شرقي، براي داده Mike 21امواج و جريانات با استفاده از  سازي مدل منظور به

1 

با رنگ  موردنظرمرزي  نقطه سه ،)4( شكلاستفاده شد كه در  ،است آمده دست به 12/11/2009 تاريخ تا 11/2009/ 9 كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي از تاريخ

UTMمختصات اين نقاط نيز بر اساس واحد  شود مالحظه مي مشكي 13F

موج و جريان  هاي دادهسنجي مدل از  براي صحت همچنين آورده شده است. )1جدول (در  ۲

 استفاده شد. ،است شدهبرداشت  2009 مان بنادر و دريانوردي در بندر شهيدرجايي در سالزشده در محل كه توسط سا گيري اندازه

 

                                                           
1 Hind Cast 
2 Universal Transverse Mercator 
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 موج و جريان در منطقه بندر شهيدرجايي هاي داده گيري اندازهنقاط مرزي و نقطه : )4( شكل

 

 شود. مالحظه مي 1مشخص است و مختصات اين نقطه نيز در جدول  پررنگآبي  بارنگ) 4( شكلدر  ها داده گيري اندازهنقطه برداشت و 
 

 در منطقه بندرشهيدرجايي ها دادهو برداشت  گيري اندازهاز هايندكست و نقطه  آمده دست بهمختصات نقاط مرزي : )1(جدول 
مختصات طولي  عنوان

  )utm(در واحد
عرضي مختصات 

 utm)( واحد در
 2988000 402000 غربي مرزنقطه برداشتي 

 2988000 415000 نقطه برداشتي مرز جنوبي
 2988000 428400 نقطه برداشتي مرز شرقي

موج و  هاي داده گيري اندازهنقطه 
 جريان در بندرشهيدرجايي

411232 2995450 

 

Mike 2114Fجريانات  و تراز سطح آب از خروجي مدول سازي مدلعمق آب در منطقه  جهت جريانات جزرومدي، سرعت جريانات دريايي،

آيد كه  دست مي به 1

15Fورودي مدل امواج عنوان به

توسعه  3در فاز  شده احداثهاي حفاظتي  در كنار دايك 1نقطه  از: اند عبارتدر اين مطالعه  شده بررسينقطه  5. شود ميدر نظر گرفته  2

ه ك ها دادهدر محل ايستگاه برداشت  5و نقطه  فارس خليجدر نزديكي بندر  4داخل بندر نقطه  در 3نقطه  ،رجايي كانال ورودي به بندر شهيدواقع در  2نقطه  بندر،

 .شود مالحظه مي )2( جدولمختصات اين نقاط در 
 يساز مدلدر  موردنظرمختصات نقاط : )2جدول (
مختصات طولي در  شماره نقاط

 )utm(واحد
 عرضي درمختصات 
 )utm(واحد

 2996369 405000 1نقطه شماره 
 2996000 408200 2 شمارهنقطه 
 2996900 406200 3 شمارهنقطه 
 2998000 409500 4 شمارهنقطه 

ها و  نقطه برداشت داده
 5 شمارهنقطه 

411232 2995450 

                                                           
1 Flow Model, FM 
2 Spectral Waves, SW 
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 سازي ): جانمايي نقاط موردنظر در مدل5( شكل

 

16Fتايد تي افزار متلب، در بندر شهيدرجايي با استفاده از نرمهاي اصلي جزرومدي  مؤلفه

مؤلفه اصلي جزرومدي  5هاي  رفته و كميتمورد تحليل هماهنگ قرار گ 1

M2 ،N2،K1،O1 و S2 1385 ،ذاكر زاده حاجي( دست آمد به(. 

 
 هاي اصلي جزرومدي در بندرشهيدرجايي مؤلفه :)3( جدول

 دوره تناوب مؤلفه
 دامنه

 متر)(
 درجه)( فاز

M2 42/12 09/1 77/300 
N2 66/12 28/0 85/283 
K1 93/23 36/0 74/76 
O1 82/25 23/0 65/57 
S2 00/12 43/0 69/343 

 

 
                                                           
1 Matlab t-tide 
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 مدل بندي شبكه-3-1
17Fبسته مايك زيرو از Mike 21 افزار نرمدر  سازي مدلبندي دامنه اصلي  براي مش

18Fبرنامه ساخت مشو زير 1

خط  ،سازي مدل. مرزهاي منطقه شداستفاده  2

 حوضچه 4اصلي و بازوهاي فرعي،  شكن موجموجود در منطقه بندر شهيد رجايي شامل دو  هاي سازهنقشه  ،20000/1 مقياسبا منطقه  هيدروگرافيساحلي، نقشه 

در شرق بندر  فارس خليجبندر  هاي شكن موج و در قسمت غربي بندر شده ساختههاي حفاظتي  دايك اصلي، هاي اسكله، 3 و 1،2 هاي حوضچهشامل حوضچه اصلي و 

 بردن باالهاي نزديك به خط ساحلي براي  المان مساحت و مترمربع 15000هاي دورتر از خط ساحلي  المان مساحت گيرند. قرار مي سازي مدلرجايي در دامنه  شهيد

 بندي مثلثي به دست آمد. با استفاده از مش گره 3737 و المان 7047در نظر گرفته شد بر اين اساس تعداد  مترمربع 5000دقت مدل و كم كردن ميزان خطا 

 

 
 سازي مدلمش بندي منطقه : )6( شكل

 

 امواج: سازي مدل -3-2
گيرد با استفاده از  باد را در نظر مي هاي ميدانبا توجه به اينكه اين مدول توليد و رشد امواج بر اساس امواج در مدول  موردنظرامواج در محدوده  سازي مدلبراي 

 سازي شبيهورودي به مدل  پارامترهاي در نظر گرفته شد. ساعته 3 بازه 489 تعداد 12/11/2009 تاريخ تا 11/2009/ 9 تاريخ از) سينوپتيك( بادساعته  3 هاي داده

 باشند: مي )4( جدولامواج به شرح 

 

 

 

                                                           
1 Mike Zero 
2 Mesh Generator 
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 SWورودي به مدول  پارامترهاي :)4( جدول
 شرح پارامتر

 Spectral formulation: Directionally Decoupled Parametric formulation معادالت پايه
 Quasi stationary formulation پارامترهاي زمان

 Newton-Raphson iteration, Maximum number of iteration:500,Relaxation Factor:0.1 تكنيك حل
 Simulated from Flow Model FM:witoutport.dfs0,withouthport.dfsu موقعيت سطح آب

Withport.dfs0,withport.dfsu 
 Simulated from Flow Model موقعيت جريان

FM:witoutport.dfs0,withouthport.dfsuWithport.dfs0,withport.dfsu 
 Wind generation formula:SPM84 فرمول رشد و توسعه ميدان باد

 Gamma data:0.8, Alpha:1 شكست موج
 Nikuradse Roughness,Kn:0.07 اصطكاك كف
 Boundary Condition شرايط مرزي

 Land Boundary خط ساحلي)( شماليمرز 
 Wave parameters Version2 مرز شرقي اصلي

 Wave parameters Version1 مرز جنوبي 
 Wave parameters Version2 مرز غربي اصلي 
 east2( Lateral Boundary( فرعيمرز شرقي  

 west2( Lateral Boundary( فرعيمرز غربي 

 

مدول  فرض پيش مثال عنوان بهكه  صورت بدين .اند آمده دست بهمدل  چندبارهدر جدول باال پس از سعي و خطا و اجراي  كاررفته بهالزم به ذكر است اعداد 

Mike 21  در ايستگاه برداشت  شده برداشتدور از مقادير  نتيجه حاصل ها فرض پيشدد و ساير با اجراي مرتبه اول با اين ع است، 04/0براي اصطكاك كف عدد

معتبر مشابه در تنگه هرمز و تنگه خوران  هاي سازي مدلدر هر مرحله و نيز مطالعه  موردنظرساير پارامترها و تغيير در پارامتر  داشتن نگهبنابراين با ثابت  د،بو ها داده

انجام  صورت بدينو كاليبراسيون مدل  اند آمده  دست بهدر جدول  مورداشارهپارامترهاي  اعداد برداشتي، هاي دادهمدل به  هاي خروجيو بر اساس نزديك شدن 

 باشند. در اجراي نهايي مدل مي مورداستفادهدر جدول اعداد  ذكرشدهپذيرفت و اعداد 

 نقطه برگزيده 5): ارتفاع موج مشخصه در 7( شكل
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 سازي مدلامواج در منطقه كلي  گيري جهت: )8( شكل

 
 

 حالت قبل و بعد دو پارامترهاي ورودي مدل در ساير و زماني يكسان و نقاط برگزيده يكسان با شرايط باد برابرهاي  در بازه سازي مدلنتايج حاصل از دو حالت 

 .زير است صورت بهها  احداث سازه از

 
 رجايي هاي حفاظتي در بندر شهيد به وجود آمده در ارتفاع مشخصه امواج در اثر احداث دايك تغييرات :)9( شكل

 
 

 
 بندر شهيدرجايي و در كانال ورودي به بندر هاي شكن موجتغييرات به وجود آمده در ارتفاع مشخصه امواج با در نظر گرفتن : )10( شكل
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 شهيدرجايي بندرو تفرق امواج در  و اثرات انكسار ها حوضچهجانمايي : )11( شكل

 

 
 شهيدرجايي شدگي و چگونگي نفوذ امواج به داخل بندر عمق كمو  ها شكن موجاثرات تفرق و انكسار امواج به دليل برخورد با : )12( شكل

 
 جريانات سازي مدل -3-3

19Fجريانجريانات در محدوده موردنظر از مدول هيدروديناميك  سازي مدلبراي 

 سازي مدلمدول قابليت استفاده شد. اين  Mike 21 افزاري نرمدر بسته  1

هاي  داده ،جزرومد در منطقه بندرشهيدرجايي ساعته  1 هاي داده ،سينوپتيك)( بادساعته  3هاي  از داده ،را داراست جريانات ناشي از تنش امواج جريانات جزرومدي و

با توجه به  سازي مدلزماني براي اين  گام شد. استفاده 12/11/2009 تاريخ تا 11/2009/ 9 اي جريانات در مرزها از  دقيقه 10هاي  اي سطح تراز آب و داده دقيقه 10

 ثانيه در نظر گرفته شد. 30 ،سازي مدلزمان كلي  عدد كورانت و مدت پارامتر محدودكننده

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Flow Model (FM) 
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 FMپارامترهاي ورودي به مدول  :)5( جدول
 توضيح پارامتر

 ماژول هيدروديناميك انتخاب ماژول

 Time integration: low order fast algorithm تكنيك حل
Space discretization: low order fast algorithm 

 Minimum time step:1s گام زماني
Maximum time step:30s 

 Critical cfl number:1 براي پايداري حل)( بحرانيعدد كورانت 
 Include flood and dry مناطق خشك و تر

 Density type: barotropic چگالي
 Smagorinsky formulation: Value:0.1 ادي ويسكوزيته
 Manning number: Value:20 مقاومت بستر

 Varying in domain نيروي كوريوليس
 Rajaee wind.dfs0 سري زماني
 No Ice coverage پوشش يخ
 Include tidal potential جزر و مد

 Number of constituent:5 ها مؤلفه تعداد
 M2,O1,S2,K1,N2 اصلي جزرومدي هاي مؤلفه

 Specified evaporation تبخير
 Specified wave radiation تنش تشعشعي

 Format: varying in time and domain فرمت تنش تشعشعي

 Simulated from SW module ورودي تنش تشعشعي
Dikeareas.dfsu,Sxx,Sxy,Syy 

 Points, area ها نوع خروجي

 
 هاي مدل خروجي

Surface elevation, still water depth, total water depth, 
u velocity, v velocity 
Current speed, Current direction 
Cfl number, drag coefficient 
Eddy viscosity 

 

 
 سازي مدل حدودهمكل سرعت و جهت جريانات جزري در  :)13( شكل
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 سازي مدل حدودهمكل سرعت و جهت جريانات مدي در : )14( شكل

 

 
سازي مدلمحدوده در كل جريان تغييرات ادي ويسكوزيته : )15( شكل  

 

 
 شهيدرجايي هنگام جريان مدي در منطقه بندر در x جهتسرعت جريان در : )16( شكل

 

 
 شهيدرجايي هنگام جريان جزري در منطقه بندر در xجهت سرعت جريان در : )17شكل (
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 شهيدرجايي در منطقه بندر yجهت سرعت جريان در  :)18شكل (

 

 رجايي شهيد ها در منطقه بندر تغييرات كمي به وجود آمده پس از احداث سازه-3-4
توان با لحاظ كردن ميانگين تغييرات  نقطه منتخب موردنظر مي 5رجايي را در  هاي دريايي در منطقه بندر شهيد تغييرات اساسي ايجادشده در اثر احداث سازه

 آورده شده است. )6( جدولبه دست آورد كه خالصه اين نتايج در  موردبررسيها در بازه زماني  قبل و بعد از احداث سازه

 
 سازي مدلخالصه نتايج حاصل از خروجي مدل جريانات و امواج در منطقه : )6( جدول

ميانگين درصد تغييرات 
تراز سطح آب بعد از 

 ها احداث سازه

ميانگين درصد تغييرات 
سرعت جريانات بعد از 

 ها احداث سازه

ميانگين درصد تغييرات 
ارتفاع مشخصه امواج بعد 

 ها از احداث سازه

نقاط موردنظر 
 سازي مدلدر 

 1 افزايش %12 افزايش %7 افزايش 13%
 2 افزايش %24 افزايش %19 افزايش 16%
 3 كاهش %31 كاهش %27 كاهش 4%
 4 كاهش %7 افزايش %14 افزايش 17%
 5 افزايش %22 افزايش %25 افزايش 15%

 
 

 سنجي مدل كاليبراسيون و صحت-3-5
ضرايب انتقال  ،مقاومت بسترضرايب ( شاملانجام شد در هر بار اجراي مدل يكي از عوامل كاليبراسيون  مرحله 4در امواج و جريانات كاليبراسيون مدل 

شود ابتدا با  مقاومت بستر كه با عدد مانينگ تعريف مي ضريب ) تغيير و عوامل ديگر ثابت فرض شد.اصطكاك كف و ضريب ادي ويسكوزيتهضريب ، مومنتوم

 و 28به اعداد كمتر كردن اين عدد  با مرحله، چند در برداشتي از ايستگاه بندر شهيدرجايي فاصله داشت. هاي دادهاجرا شد كه نتايج با  32عدد  افزار نرم فرض پيش

 و فراوان خطاي و سعي از پس شد گرفته كار هب مدل واسنجي جهت بستر زبري ضريبتر شد و  ها به مقادير واقعي نزديك هر بار اجراي مدل خروجي در 20 و 24

ضريب مانينگ  عنوان به 20انتخاب عدد  با دست آمد. به =m 20 برابرگ مانين ضريب شهيد رجايي ايستگاه هاي داده با آن نتايج مقايسه و مدل چندباره اجراي

براي اين  افزار نرم فرض پيش شد. داشته نگهمرحله بعد عدد ادي ويسكوزيته مورد تغيير واقع و پارامترهاي ديگر مدل ثابت  در تر به دست آمد. هاي منطقي خروجي

انتقال مومنتم نيز به محيط هيدروديناميك انتقال يافت و نتايج حاصل از  ضرايب به دست آمد. 1/0عدد مناسب  اي چندمرحلهاست كه با تغييرات  28/0عدد مقدار 

20Fا استفاده از شاخص نيكورادزهب امواجاصطكاك كف در مدول  ضريب هاي برداشتي نشان داد. مناسبي را با داده نسبتاًها انطباق  خروجي

كه اين عدد  گردد ميتعيين  1

هاي  ي مدل امواج تطابق بيشتري با دادهها رها و تغيير در اين ضريب خروجيساير پارامت داشتن نگهاما با ثابت  شده گرفتهدر نظر  04/0 افزار نرم فرض پيشدر 

 )21( و) 20( ،)19( هاي شكلدر نمودارهاي  كه براي كاليبراسيون مدل امواج انتخاب و اعمال شد. 07/0عدد  درنهايتدر منطقه نشان دادند كه  شده برداشت

 است. شده دادهر شهيدرجايي نمايش از ايستگاه بند شده برداشتهاي  سنجي خروجي مدل جريانات با داده نيز صحت سنجي مدل امواج و صحت

 

 

                                                           
۱ Nikuradse 



۱٥ 
 

 
 ها با استفاده از ارتفاع مشخصه امواج در ايستگاه برداشت داده swصحت سنجي خروجي مدل : )19( شكل

 

 
 ها استفاده از تراز سطح آب در ايستگاه برداشت داده با FMصحت سنجي خروجي مدل : )20( شكل

 

 
 شده گيري اندازههاي  دادهاستفاده از  با FMصحت سنجي سرعت جريانات در مدول : )21( شكل

 

 و پيشنهادها گيري نتيجه -4
 فاع امواج مشخصه با روشبا احداث سازه دايك حفاظتي در غرب بندر شهيدرجايي ارت Mike 21 افزاري نرمامواج بسته مدول  وسيله بهامواج  سازي مدلدر 

منطقه  هيدروگرافيتوان علت اين موضوع را در تغييرات در  مي دهد. افزايش را نشان مي% 12از اختالف ارتفاع بين دو حالت بعد و قبل از احداث سازه  گيري ميانگين

شدگي  عمق كمبا باالتر آمدن بستر دريا خيزاب ناشي از  چراكهآب در نزديكي خط ساحلي به دليل انباشت رسوبات در پشت ديوارهاي حفاظتي دانست  عمق و

دهانه ورودي به بندر  2نقطه  در كند. ه سمت شمال غربي گرايش بيشتري پيدا ميميانگين ب طور به 1 شمارهامواج نيز در نقطه  يابي جهت يابد. افزايش مي

توان تغييرات بسيار زياد توپوگرافي  اين امر را نيز مي علت يابد. افزايش مي% 24ميانگين  طور بهاصلي بندر نيز ارتفاع امواج  شكن موجشهيدرجايي و در مجاورت دو 

ميانگين  طور بهامواج نيز در اين نقطه  جهت و افزايش ارتفاع بستر دريا در اين محدوده دانست. ها شكن موجها در پشت  سالبستر به خاطر انباشت رسوبات در طي 

آرامي  نسبتاًامواج منطقه  ازلحاظ طوركلي به موردنظرهاي امواج حاوي اين نكته است كه منطقه  خروجي دهد. به سمت شمال را نشان مي اي درجه 10تغييرات 

 عنوان كرد. سازي مدلطبيعي به نام جزيره قشم در جنوب محدوده  شكن موجمتوسط و حضور يك  نسبتاًهاي با شدت باد توان ميشود دليل اين امر را  محسوب مي

باريك شدن بخش غربي با  هاي شديد در منطقه و جريانات به لحاظ وجود جزرومد ازلحاظاين مطلب است كه  دهنده نشان جرياناتل وهاي مد خروجي     

 ميانگين .استها بسيار حائز اهميت  و دامنه انتقال آلودگي محيطي زيست ازنظرفرماست كه  هاي دريايي شديدي در منطقه حكم نزديك شدن به تنگه خوران جريان

ت به دست آمد كه با توجه بر ثانيه از خروجي مدل جريانا متر 4/0 موردبررسي ماهه سهشوند در  مي موردمطالعهسرعت جريانات مدي كه از مرز غربي وارد محدوده 

هاي دريايي در منطقه انتقال  آلودگي ساير وهاي نفتي  شهيدرجايي در صورت ايجاد انواع آلودگي پهلوگيري در بندر منظور به كش نفتهاي  زياد كشتي به عبورومرور

 افزايش در منطقه بندر شهيدرجايي بسيار حائز اهميت است. محيطي زيست ازلحاظگيرد كه  جريانات شديد حاكم بر منطقه صورت مي وسيله بهها  سريع اين آلودگي
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 رتأثيرگذاها  بر ميزان انتقال آلودگي به دست آمد نيز جرياناتكه از نتايج مدول هاي حفاظتي در غرب بندر شهيدرجايي  سرعت جريانات به علت احداث دايك% 7

 است.

هاي حفاظتي و  ها و انباشت بيشتر رسوبات در پشت دايك ها نيز عامل ديگري در افزايش انتقال آلودگي ارتفاع امواج پس از احداث سازه% 12افزايش 

ها به نزديكي خط  انتقال آلودگيتسريع  يابد كه يبا افزايش ارتفاع مشخصه امواج انرژي موج در هنگام شكست افزايش م چراكهغربي و شرقي است  هاي شكن موج

شهيدرجايي ارائه  هيدروديناميك منطقه بندر سازي مدلو نيز بهبود كاربرد اين مطالعه در حوزه  سازي مدلكه براي افزايش دقت  پيشنهادهايي ساحلي را در پي دارد.

 باشند: زير مي صورت به گردد مي

1با مقياس  هيدروگرافيهاي  استفاده از نقشه) 1(
4000

1يا و  
2000

ها به جهت شامل  و كوچك كردن مساحت هر يك از مش سازي مدلاي باالتر بردن دقت بر  

وسيله  به جريانات وهاي موردنظر براي متوسط امواج  تعيين ميزان تغييرات بعد از احداث سازه )2هاي حفاظتي، ( و دايك ها شكن موجشدن كليه جزئيات بندر شامل 

21Fسنج جريانوسيله دستگاه  عمق به هاي كم به دست آوردن مقادير و بزرگي امواج دريايي در آب) 3داني، (هاي مي گيري اندازه

ظور استفاده در كاليبراسيون من به 1

تعيين ) 5از طريق كار ميداني و آزمايشگاهي، (سازي  تعيين پارامترهاي مهم مدل) 4(ها،  تر دريا در هنگام احداث حوضچهتعيين ميزان اليروبي از بس) 3، (سازي مدل

) 7شده در اين مطالعه، ( امسازي كيفيت آب منطقه با استفاده از مدل كاليبره شده انج مدل )6، (3 و 2رجايي در فازهاي  شهيد ميزان اليروبي در اثر طرح توسعه بندر

مطالعه نحوه توزيع پخش ) 8تايج با نتايج حاصل از اين تحقيق و (ددي موجود و مقايسه نهاي ع سازي امواج و جريانات در منطقه با استفاده از ساير مدل مدل

 شده در اين مطالعه. آلودگي از انواع گوناگون منابع پخش آلودگي با استفاده از مدل كاليبره شده انجام
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