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  :چكيده
 امنيت تأمين و مشكل رفع هاي بندري است. جهت چهيكي از مشكالت موجود اين نوع حوض) ها شكن موجبا  محصورشده(بسته  بنادر در گذاري رسوب

تا  رسوبات ورود از ،با هزينه ساالنه بسيار زياداليروبي عمليات  يجا به ،طراحي اين بنادر با انجام تمهيداتي در كه يدرحال .ادواري است يروبيال به، نياز يناوبر

 يگذار رسوبشرايط هيدروديناميك و بر  يانزل بندرهاي غربي و شرقي  شكن توسعه موجطرح  بررسي تأثير ،هدف از اين تحقيق .كردممانعت  يتوجه قابلاندازه 

تحليل ميزان نفوذ موج به حوضچه نيز سازي عددي و  هاي ميداني و شبيه گيري با استفاده از اندازه فيزيكي يپارامترها شناساييهمچنين  و حوضچه بندر داخل

 باشد.  ميها   شكن وجط قبل و بعد از توسعه مبندر در شراي

2Fام) .موج و جريان (اف يبعد سهمدل MIKE 21  به كمكهاي جديد شكنموج تغييرات الگوي موج و جريان ناشي از ساخت در مقاله حاضر

و  ،يبررس 3

 بدين منظورشود. منطقه انجام  يزسا مدل ،يساز سادهكمترين فرضيات  يريكارگ بهو  ها مدولبراي  هنگام به ي وروديها دادهبا استفاده از شده است سعي 

و پس از اجراي مدل  دهش انتخاب موردنظر  ميدان محاسباتي منطقه عنوان بهكيلومتر در امتداد عمود بر ساحل  9كيلومتر در راستاي ساحل و  10اي با ابعاد  محدوده

نتايج عددي  اي براي مدل محلي استخراج شده است. مدل منطقه شرايط مرزي از تلف وزش و سرعت باد،هيدروديناميك براي سناريوهاي مخ اي عددي منطقه

، به شوند يم يانداز تله شد يم ايوارد در يعيطب طور به هاآنكه قبل از احداث  ياز رسوبات يبخش ديجد يهاشكنبا احداث موجكه  است آنحاكي از  يساز هيشب

 .دكن يمعمل  ريگ رسوبتله  عنوان بهبندر  افتهي توسعهبخش  يعبارت

 3F4 Mikeيافزار نرم بسته ،شكن بندرانزلي، موجموج، جريان، گذاري،  رسوب كليدي: هايهواژ
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 مقدمه -1
هاي گزاف احداث و يا اليروبي بنادر  . هزينهاستهاي موجود در ساخت و توسعه بنادر  ترين چالش از مهم يكي آنهاي ناشي از  گذاري و خسارت رسوب مسئله

د (محمديان و ابي شيافزا ييايدر يها سازهو كارايي  دقت الزم در مرحله طراحي صورت گيرد تا عمر مر احداث و توسعه بنادر، حساسيت وموجب شده است در ا

طق با مسائل بنابراين در اين منا شده است. ييدريا پارامترهايتغيير در طبيعت و الگوي  سببساحلي در حقيقت  يها سازهبشر با احداث بنادر و  ).1390همكاران، 

امكان دليل پايين بودن سرعت جريان، . با تغيير رژيم جريان در بعضي از نواحي به استتغيير الگوي جريان منطقه  هاآن نيتر مهمروبرو شده است كه از  فراواني

ساحل اطراف ادر و يير شرايط بستر در داخل بنشود. عوامل فوق باعث تغآيد و در مقابل در بعضي نواحي، ساحل دريا دچار فرسايش مي به وجود مي يگذار رسوب

 گردند.مي

ي محسوب ها از مسائل مهم ي بندرگاه گذاري درون حوضچه آرامش بنادر و كانال دسترسي و مسائل انتقال رسوب در محدوده مشكل رسوب كه آنجا از

آتي بنادر از   توسعه هاي نگهداري و اليروبي و نيز هسئله به لحاظ سنگيني هزينگذارند، لذا بررسي اين م ند كه تأثير مستقيمي در كاربري و اقتصاد بنادر ميوش مي

 .استاي برخوردار العاده اهميت فوق

ها و تصادفي بودن موج و ، به دليل طبيعت پيچيده آنوجود  نيا بااند،  قرارگرفته موردمطالعهتئوري بسيار  ازنظر هرچندجريان موج و دريايي نظير  پارامترهاي

 هاي دريايي انجام پذيرد. ها در محيطآنتا برآورد مناسبي از نحوه عملكرد و الگوي  شود ميتالش  اي از عوامل طبيعي نظير باد و ...، ان و تأثير طيف گستردهجري

هاي  ودگي، طراحي سازه، انتقال رسوب و آلسواحل شناسي هاي ساحلي، ريخت گام نخست در جانمايي بنادر و سازه طالعات هيدروديناميك مناطق ساحليم

هاي  هايي نظير موج و جريان در سواحل، سبب ايجاد خسارت بيني مناسب رفتار پديده پيش د. در مقابل، عدمشبا هاي مرتبط با ساحل مي ساحلي و ديگر پديده

 بط خواهد شد.هاي ساحلي و ساير مشكالت مرت در بنادر، تخريب سازه يگذار رسوبناپذيري مانند فرسايش و  سنگين و جبران

ها و تأثير آن بر روي  شكن هاي غربي و شرقي بندر انزلي در طرح توسعه موج شكن كه به بررسي تأثير توسعه موج اي موردي است تحقيق حاضر مطالعه

دليل وضعيت طولي و جهتي  ، ولي همواره بهشده  ساختهالمللي انزلي به دريا  هاي خروجي تاالب بين پردازد. بندر انزلي در محل مصب جريان حوضچه مي

هاي موجود براي  . همچنين با توجه به اينكه اسكلهه استر روبرو بودهاي تند دريايي به داخل بند ها با مشكل ورود امواج با ارتفاع بلند به همراه جريان شكن موج

. شود ميهاي بيشتري فراهم  ده بيشتر، امكان احداث تعداد اسكلهها و استحصال محدو شكن ، با توسعه موجنيستكافي  كيپرترافهاي  برداري بندر در زمان بهره

 .يابد ميمؤثري افزايش  طور به، ظرفيت ناوبري بندر نيز با ارتفاع زياد حل مشكل ورود امواج عالوه برها  شكن با توسعه موج جهيدرنت

 قبلي شده انجام يها پژوهشمرور منابع علمي و  -1-1
 كه شده است انجامآن تاكنون مطالعات متنوعي در خصوص  باشد مي خزر يايدر در رانيا ندرب نيتر بزرگكه  يبندرانزل يصنعت ـ اهميت تجاري دليل به

 زير اشاره كرد: يها نمونهتوان به  مي

اين مطالعه براي بررسي و در  .اند دادهانجام  »گذاري در بندرانزلي رسوب يبعد سهو  يبعدودسازي  مدل«، پژوهشي با عنوان )1383(بهلولي و همكاران  

هاي ناشي از مد طوفان، اثر توأم جريان و  اين عوامل اثر جريان ازجملهقرار گيرند.  توجه موردمسئله پارامترهاي مؤثر در  هيكلاست شده برآورد بار رسوبي سعي 

جريان  يبعد سهسازي  . همچنين در مدلشده استظر گرفته در ن رسوب معلقبار  ريتأثنيز و  يرسوب ساحلاثر بار رسوب بستر مربوط به  ،موج در حمل رسوب

سازي  پس از انجام مدل ت.اسقرار گرفته  توجه موردبندر دارد، حوضچه گذاري در  و شيرين با توجه به اثراتي كه اين مسئله در نرخ رسوب شور آببندي  مسئله اليه

 45000تا  35000. از اين مقدار رسوب، رقمي معادل استمترمكعب  200.000تا  170.000شده در بندر انزلي، ساالنه بين  نينش تهحجم رسوب  ،مشخص شد

بقيه  د.شو يميكنواخت پخش  صورت بهشكن فرعي  موج قبل از از آن يفراوانحجم  ،حمل شدهاست كه از سمت تاالب به داخل بندر  يمترمكعب ناشي از رسوب

 .مترمكعب را به خود اختصاص داده است 150.000تا  130.000كه حجمي بين  است رسوب بسترنوع  رسوباتحجم 

 :(مطالعه موردي يا رسوب كرانهبررسي اثر نوسانات سطح آب درياي خزر بر روي ميزان انتقال «عنوان  بامقاله ديگري  )،1387(يگانه بختياري و محمديان  

در اين روش بررسي  گرفته است. قرار مطالعه مورددرياي خزر نوار ساحلي جنوب  دررسوب ميزان دبي و علل انتقال  اين تحقيق، در دادند. ارائه »بندر انزلي)

سازي عددي تغييرات خط  سپس مدلو  رسوب يها تيخصوصبررسي  ،بلندمدت خط ساحلي، آناليزهاي آماري خصوصيات باد و موج اتاستفاده از مشاهدمطالعه، 
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4Fپك ليت لي از مدل عدديسازي عددي تغييرات خط ساح . براي مدلاست بوده ساحلي

با توجه به  ت.اساستفاده شده مايك  افزاري بسته نرم يها رمجموعهيز از 5

اي از  بخش عمده نتايج نشان داد .در مقايسه با پهناي منطقه فعال ساحلي كوچك است  شكن موج بازوهاي نتايج حاصل از مدل، چنين نتيجه گرفته شد كه طول

 رسوب در حملاز  تواند نمي  شكن موج گردد و در حقيقت ديگر بندر حمل مي يسو بهو  كند عبور مي بازوها شود از انتهاي ا ميكه در امتداد ساحل جابج يرسوب

 جلوگيري كند.طول ساحل 

 منظور به .دادندائه ار »حوضچه بندر انزليدر محيطي ناشي از اندركنش تاالب و دريا  بررسي اثرات زيست« با عنوان يا مقاله، )1389(كنارسري و همكاران 

گذاري  داخل حوضچه و تحليل روند رسوب تشخيص منابع اصلي ورود رسوب به جهت مطالعاتي ،تعيين اثرات ناشي از اندركنش تاالب و دريا در حوضچه بندر

مخزن بزرگ  عنوان بهتاالب انزلي  نجا كهاز آ. دبررسي شوده حوضچه گذاري در محد هاي تركيبي تاالب و دريا بر روي الگوي رسوب صورت گرفت و تأثير جريان

 اغلب بسيار كندكه فرصت عبور از تاالب را پيدا  ياندازد و رسوب را درون خود به دام مي رسوب حوضه آبريزاي از آورد  و بخش عمده كند يمگير عمل  رسوب

كند. وسعت تاالب بندر انزلي  نشين نميته حوضچهرا در  يتوجه قابلب رسو ،استجرياني كه از تاالب به سمت دريا  نيبنابرا است،ريزدانه (در حد الي و رس) 

تدريجي در داخل  طور بهها آن و رسوب داده  دست ازتوان حمل خود را كننده تاالب، بعد از ورود به تاالب  هاي تغذيه ورودي از سمت رودخانه يها انيشده جرسبب 

مؤيد  نيزسوب بستر هاي ر گيري رسوب با توجه به اندازهمنشأ در موردشده  انجام هاي بررسي گيرد.شكل  تاالبدلتاي رسوب در داخل  جهيدرنت، شود نينش تهتاالب 

هاي  جريان ،اثر امواج ،مد طوفان جمله ازدر ادامه عوامل مؤثر بر نفوذ رسوب از سمت دريا به داخل بندر د. داررسوب داخل بندر منشأ ساحلي  كه عمده اين است

به اين نتيجه  تينها دربررسي شد و  هانآيك از  ميزان تأثير هر ، همچنينگرفتقرار  ليوتحل هيتجز، مورد مشاهده قابلالگوهاي مورفولوژي  موازي ساحل و

و دريا ركنش تاالب موارد اند ديگر از. است 20به  80اين نسبت معادل بوده و  موجود، رسوب دريايي و رسوب حمل شده توسط تاالب رسيدند كه منبع رسوب

در عمق % 13تا سطحي در قسمت % 1ميزان اين شوري بين  بندي شوري در حوضچه شده مسئله تداخل آب شور دريا و آب شيرين تاالب بوده كه موجب اليه

 كند. متري تغيير مي 5/4

5Fرديهيدروديناميكي سازمان بنادر و دريانو افزار نرم در مورد ارزيابيپژوهشي )، 1392(جعفرزاده و همكاران 

پس از احداث  ي انتقال امواجساز هيشب به منظور 6

جهت انجام اين تحقيق، امواج ساحل بندرانزلي پس از  .ارزيابي شده استشده  ي ريگ اندازهي ها دادهمدل با در آن،  كهدادند نجام جديد ساحل انزلي ا  شكن موج

6Fموج يها فيطمدل با استفاده از زير ديشكن جد موجاحداث 

ي هيدروديناميك امواج ها يبررسگرديد. ارزيابي مدل با  يساز هيبنادر شبسازمان  يافزار رمناز بسته  7

 د.دارني شده ميداني همبستگي ريگ اندازهي ها دادهبا  %55 % و94ي براي ارتفاع و پريود موج به ترتيب ساز هيشبنشان داد كه نتايج  سازمان بنادر حاصل از مدل

 يرانيا افزار نرممقايسه  باهدف »ي جديدها شكن موجي انتقال امواج ساحل انزلي پس از احداث ساز هيشب«عنوان  با ايمقاله ،)1393(جعفرزاده و همكاران 

و سپس به منظور روزه انجام گرفت  19  دورهي در ساز هيشبپس از برپايي مدل و انجام اجراهاي آزمايشي، دادند. انتشار  MIKE 21و  Dynamicsبنادر  سازمان

سازمان  افزار نرمي انتقال امواج توسط ساز هيشبنتايج نشان داد  .مقايسه شدند باهم و جاستخراي شده از هر دو مدل ساز هيشبهاي دست آمده، داده رزيابي نتايج بها

با  %99ميزان به  افزاره اين نرم با شده يساز هيشبارتفاع امواج  كه يطور به. است MIKE 21 مدل توسط شده يساز هيشبي ها دادهدقت بااليي منطبق بر  بنادر با

  .دداري خوانهمMIKE 21  توسط مدل شده يساز هيشبي ها داده

 ها روشمواد و  -2
هاي فيزيكي به  سازي عددي تبديل پديده سازي گويند. هدف از مدل را مدل ها مدلاي از واقعيت يك پديده را مدل و فرايند ايجاد و انتخاب  خالصه

با ). 1390ت (محمديان و همكاران، اسسازي عددي، تبديل مسئله به شكل رياضي  اضي و حل آن به كمك رايانه است. به عبارتي جوهر اصلي مدلهاي ري فرمول

به نسبت ا و ساخت پيد يا از ديدگاه طراحي و چه ،مسئله را درشت و زيرتوان در دنياي مجازي بسياري از مشكالت  سازي مي افزار مدل در اختيار داشتن يك نرم

يكي از  عنوان بهاي دارد و  سازي، امروزه در علوم مهندسي جايگاه ويژه سازي به معناي تقليد واقعيت فيزيكي در دنياي مجازي است. مدل رفع آن اقدام كرد. مدل

در  يفراوانجويي  كند و ثانياً باعث صرفه تر مي نيند طراحي را آسااكه اوالً فر به اين دليل استسازي  ها مطرح است. اهميت مدل مراحل اصلي در انجام پروژه

(محمديان و همكاران، كند  گيري پيدا ميهاي مهندسي افزايش چشم يت در طرحميزان موفق ،سازي شود. از اين گذشته با استفاده از شبيه هزينه و زمان طراحي مي

1390.( 
                                                                                                                                                                  
5. LITPACK 
6. PMO Dynamics 
7. Spectral Waves 
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سازي آن پديده  براي شبيه ازيموردنتوان ابزار  ؤثر بر آن الزامي است. با كسب اين آگاهي مياي، شناخت پديده و عوامل م سازي رياضي هر پديده شبيه منظور به

ريزي مراحل  طرح ،ازيموردنآوري آمار و اطالعات و انتخاب ابزار  جهت انجام اين كار پرداخت. بعد از جمع ازيموردنآوري آمار و اطالعات  و به جمع كرده را انتخاب

 شود. ميارائه  ها دهيپد يابيو ارز ليتحل جينتاپس از اجراي اين مراحل و حصول  م شده است،انجاسازي  مختلف شبيه

 Mike 21 توصيف مدل -2-1
 MIKEمدل هيدروديناميكي لهيوس به ،جديد شكنانزلي پس از احداث موج در بندر عمق كمدر اين تحقيق مسئله انتقال امواج از آب عميق به آب 

7Fتوسط انستيتو هيدروليك دانمارك كه كيمابرنامه محاسباتي مشهور به  .است شده يساز هيشب21

8Fو با همكاري انستيتو كيفيت آب 8

 زمان مرور بهريزي و  پايه 9

احلي، س عمق كمها، نواحي  هاي مربوط به خورها، درياچه مدل كردن پديده ةنيدرزمهاي محاسباتي و گرافيكي بااليي  تكميل و توسعه يافته است، داراي قابليت

مؤسسات  است. سيال سطح آزاد در نظر گرفتن با ،يبعد سهو  يدوبعد هاي جريان عددي يساز هيشبسيستم براي  Mike افزار نرم .استها و درياها  خليج

هاي  مورد در پروژه 300دانند كه در بيش از  سازي رياضي مي سيستم پيشرفته مدل كي يةتهبراي پيوسته سال تالش  20را حاصل  Mikeافزار  الذكر نرم فوق

 گرفته و تكميل شده است. قرار دنظريتجدها مورد نتايج و تجربيات حاصل از آن بر اساسسراسر دنيا كاربرد عملي داشته و  مختلف

از مدل  يريگ بهرهبه  توان يمدر ايجاد جريان از قبيل باد و موج تعيين گردد. از نكات برجسته اين تحقيق  مؤثرابتدا بايد عوامل  ،براي بررسي الگوي جريان

موج و جريان اشاره كرد. در اين روند در هر  هاي مدول ديناميكي بين  كامالًايجاد يك سيكل  تيقابل باموج و جريان (اف. ام)  يبعد سهمدول MIKE 21رياضي 

از مدول هيدروديناميك به مدول موج  ،سطح آب و جريانه اوليشرايط ، با در نظر گرفتن ي از مدول موج طيفي به مدل هيدروديناميكعشعشت يها تنشگام زماني 

 ).MIKE 21, 2011( ابدي يمطيفي انتقال 

كه دسترسي به شرايط مرزي مناسب سبب كاهش  طوري ه، باستها  سازي پديده شبيه درروندترين بخش  شرايط مرزي در مرزهاي باز ميدان محاسباتي مهم

هاي موج و جريان، نيازمند شرايط مرزي از مدول زمان همبا توجه به استفاده  گردد. اه نمودن زمان واسنجي مدل ميمحسوس خطا در نتايج و از منظر ديگر كوت

نجي، مشاهده شد مدل عددي جريان (هيدروديناميك) بسيار بيشتر از س حساسيت درروندشده  هاي عددي انجام اي براي هر مدل خواهيم بود. طبق بررسي جداگانه

توان انتظار داشت تا با شرايط نامناسب مرزي براي مدل  است كه نمي يا اندازه بهرايط مرزي حساس بوده و متأثر از آن است. اهميت اين امر مدل موج به ش

 سنجي مدل، به همگرايي و حصول نتايج مناسب دست يافت. صحت درروندهيدروديناميك جريان 

باشند. به اين منظور پارامترهايي نظير سرعت و جهت جريان، تراز آب يا شار جريان در  داني ميهاي مي گيري اندازه حاصلشرايط مرزي در غالب موارد 

گردد. در تهيه مدل موج نيز،  از اين مشاهدات در مدل اعمال مي آمده دست بهگردند و نتايج  گيري ثبت مي هاي اندازه مرزهاي مدل هيدروديناميك توسط دستگاه

در  گردد. در آب عميق مي خصوص بهعي در تعيين مشخصات امواج نظير ارتفاع موج مشخصه، پريود موج و جهت موج ميانگين روش به همين ترتيب بوده و س

 تر بزرگتوان از نتايج مدل عددي با ابعاد  هاي دريايي مناسب جهت استفاده در مرزهاي مدل، مي به دليل فقدان برداشت شده قيتحقمواردي همانند مورد مطالعاتي 

و از طرف ديگر با توجه به حساسيت مدل  ذكرشدهشرايط مرزي استفاده نمود. با توجه به راهكار  عنوان بهمطالعه باشد، ي مورددربرگيرنده ميدان محاسباتكه 

اين امر  هرچندتهيه شد. اي  مرزهاي باز در ميدان محاسباتي در ابتداي امر مدلي هيدروديناميك از مدل منطقهكاهش اثرات  منظور بهجريان به شرايط مرزي، 

شرايط مرزي در مدل  عنوان بهگردد، اما در ادامه، استفاده از نتايج مدل مذكور  هاي مربوطه مي از منظر زماني و همچنين تهيه داده يساز مدلسبب افزايش روند 

 رساند. محقق را در كاليبراسيون آن ياري ميفرايند نهايي، 

در مدل موج به اين  كاررفته بهشرايط مرزي  ي براي مدل محلي استخراج شد.ا منطقهتراز سطح آب از مدل  صورت به در مدول هيدروديناميك، شرايط مرزي

 زيرمدلو در  انتخاب گرديد )1(همانند شكل راستاي عمود بر ساحل اي به ابعاد نه كيلومتر در امتداد ساحل و شانزده كيلومتر در  صورت بود كه يك مدل منطقه

و مرزهاي شرق  قرار داده شد و دريانوردي ن بنادراطالعات موج آب عميق دريافتي از سازما ي،ا منطقهمرز شمالي مدل براي  ام)-(افMIKE 21ج مو يها فيط

9Fجانبي مرز صورت بهو غرب 

در مدول  .گرديد اي مدل موج، شرايط مرزي براي مرز شمالي مدل محلي استخراج و نهايتاً از مدل منطقهشد تعريف  10

 اي مدل محلي استخراج شد.رب يا منطقهتراز سطح آب از مدل  صورت بهيدروديناميك، شرايط مرزي ه

                                                                                                                                                                  
8. Danish Hydraulic Institute 
9. Water Quality Institute 
10. Lateral Boundary 
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 يساز مدلدر  كاررفته به موج ايمدل منطقه محدوده مطالعاتي :)1شكل (

 
 مدل كاليبراسيون -2-2

يه مدل، بايد تر پديده فيزيكي باشد. پس از تهسازي دقيق مدل قادر به شبيه هاآنهدف از كاليبراسيون يك مدل رياضي، تعيين شرايطي است كه به كمك 

تأثيرگذار در آزاد سازي، با تغيير در پارامترهاي  سازي مورد ارزيابي قرارگرفته و يا اصطالحاً مدل كاليبره گردد. در اين قسمت از روند شبيه شبيه نتايج آن در هر دورة

هاي مناسب جهت  انتخاب داده) 1(شامل مراحل انجام واسنجي  يطوركل بهسعي در بهبود نتايج خواهد شد. شوند،  محاسبات كه ضرايب كاليبراسيون ناميده مي

ها در  گيري مقايسه نتايج خروجي با اندازه )5، (سازي اجراي مدل) 4، (انتخاب پارامترهاي مناسب جهت واسنجي) 3، (هاي زماني انتخاب نقاط و بازه) 2، (مقايسه

 باشد.  مي در جهت بهبود نتايج ي بازتغيير و اصالح پارامترها )6و ( نقاط متناظر

و اين امر سبب طوالني شدن  افتهي شيافزاتعداد ضرايب كاليبراسيون  رو نيازا، استكوپل ديناميكي ميان موج و جريان  مورداستفادهبا توجه به اينكه مدول 

ضريب اصطكاك باد ) 2، (ضريب زبري كف (مدول موج و جريان)) 1(كاليبراسيون به شرح ذيل  بخش گرديد. برخي از ضرايب اين مرحله تا حصول نتايج اطمينان

(شكست موج آب عميق)  White Capping) 5، (ضريب شكست موج (مدول موج)) 4، (گردابي افقي (مدول موج و جريان) لزجت) 3، ((مدول موج و جريان)

مختلف براي كاليبره نمودن سرعت  يها مدلجهت اجراي باشد.  مي براي دوره تناوب موج (مدول موج) White Capping) 6و ( براي ارتفاع موج (مدول موج)

مدل هيدروديناميك اجرا گرديد و با تغيير ضرايب مختلف مدل سعي گرديد تا حد  )بار 10 اًحدودچندين مرحله (در و دريا  و تراز سطح آب در محيط بندر جريان

از  مدل موج كردن د. الزم به ذكر است براي كاليبرهشده از تطابق خوبي برخوردار باش گيري يك با اطالعات محيطي اندازهودينامامكان نتايج مدل رياضي هيدر

 نزليادر بندر  گرفته انجامتحقيقات  با آمده دست بهو مقايسه ضرايب متنوع  يها مدل هيته ،هاي مختلف نهايتاً پس از بررسي .استفاده شده استهم  ارتفاع موج

 ). 1387خواه،  نشان داده شده است (فتوحي و سعادت )1(سنجي به دست آمدند كه در جدول  ضرايب صحت

 
 ضرايب كاليبراسيون مدل نهايي موج و جريان :)1جدول (

پارامتر 
 سنجي صحت

 مدل موج مدل جريان

 70 Kn= 0.002 (m) (m1/3/s) ضريب زبري كف

 α= 0.018 0.001255 ضريب اصطكاك باد

 Smagorinsky (constant گردابي افقي لزجت
value= 0.28 (m2/s) - 

 γ=65.0 - ضريب شكست موج

White Capping 
 Cdis=2 - )ارتفاع موج(

White Capping 
 δ=8.0 - )دوره تناوب موج(

 

 ارائه شده است. )2(گيري شده در شكل ع موج در مقايسه با مقادير اندازهدر ضمن مقايسه نتيجه اجراي دهم براي تغييرات ارتفا
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 توسط مدل در محدوده بندر شده يساز هيشببا مقادير  شده ثبتمقايسه تغييرات ارتفاع موج  :)2شكل (

 
 موردمطالعهمنطقه  -2-3

خزر است كه  يايدر يجنوب هيبندر حاش نيتر و فعال نيتر بزرگ .استن واقع بندر انزلي در جنوب غربي درياي خزر، در شمال شهر بندر انزلي و در استان گيال

 يريو بارگ هيتخل تيظرف ازلحاظ ييرجا ديبندر شه و ينيبنادر كشور بعد از بندر امام خم نيرتبه سوم ب يو دارا است يريو بارگ هيمجهز به امكانات مدرن تخل

 واسطه به قرار گرفته است. 37˚ 28' و 49˚ 28' ندر در باريكه بين تاالب انزلي و درياي خزر، در موقعيت جغرافيايياين ب(سايت اداره كل بنادر استان گيالن). است 

و  يانزل هايمجزا به نام به دو بخش نسبتا توانيبه بندر، محدوده بندر را م يمنته هايحاكم بر منطقه خصوصاً آبراهه يعيو عوامل طب يميخاص اقل طيشرا

 يها منشعب از تاالب به نام ياصل يروگا 4محل اتصال  اني. منطقه غازدينما يمتصل م گريكديدو بخش را به  نيبندر، ا ينمود. آبراهه اصل ميستق انيغاز

منطقه  )3(د. شكل قرار دار بازار شنبه يروگا زين انياز غاز يكم بافاصله. در سمت غرب بندر و استروگا، راسته خاله روگا و نهنگ روگا  ربازاريسوسرروگا، پ

 ).1380(سازمان مديريت منابع آب ايران،  دهد يرا نشان م موردمطالعه

و مازاد  ها ي. آب حاصل از بارندگرديگ يماز مجاورت محل طرح صورت  ايو اختالط و اتصال آن به در روديمهم به شمار م يعيطب يها دهياز پد يانزل تاالب

 يروگا (خروج 5 قيتوسط تاالب از طر شده يآور جمع يها آب .گردد يم يزهكش وارد تاالب انزل يو كوچك و تعداد بزرگ يها توسط رودخانه ياريآب يها آب

آب تاالب را  يبزرگ خروج يمجرا يدر محل بندر انزل وستنيروگاها پس از به هم پ ني. اگردند يخزر م يايوارد در يتاالب) پس از عبور از داخل تاالب انزل

 شود،آب صفر  يكه شور ييتا جا يعنيكه محدوده آن تا داخل تاالب،  كند يمعمل  يبزرگ مانند مصب قتيدر حق يتاالب انزل ك،ياكولوژ ازنظر. دهند يم ليتشك

گ روگا خارج و از دهانه نهن باالي از تر،سبك نيريآب ش كه ينحو بهبرقرار است؛  يآب كرهيدو پ نيا نيمتقابل ب ينبوده و حالت هيسو كيارتباط  نيا دارد. دامها

 ).1380(سازمان مديريت منابع آب ايران، شود  يخزر وارد تاالب م يايدر تر نيسنگآب شورتر و  نيريز هايبخش
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 بندرانزلي شكن موج) بازوهاي ج( ،ناحيه بندرانزلي )ب( ،ايران )الف( ؛موردمطالعهمنطقه  :)3شكل (

 
 اجراي مدل -2-4
 برپايي مدل -2-4-1

10Fمنظور از برپايي مدل

، چگونگي حل مسئله توسط عالوه بهبراي مدل است.  حل قابل، معرفي هندسه و شرايط طبيعي مسئله با حداكثر دقت ممكن به شكل 11

 رده شده است.در مورد مراحل مختلف برپايي مدل آو يگردد. در اين بخش، توضيحات مدل نيز در اين فرايند در قالب پارامترهاي مختلف به مدل معرفي مي

 عمق نگاشتو  يبند شبكهتهيه فايل  -2-4-2
در همين  .استمحدوده مدل در نيز هيدروگرافي  مدل وخشكي و باز سنجي، شامل موقعيت مرزهاي  بندي و عمق جهت تهيه فايل شبكه ازيموردنهاي  داده

 شده انجام و براي مدل محلي از اطالعات هيدروگرافي 100.000/1مقياس  اي از نقشه هيدروگرافي بامدل منطقه يسنج عمقاطالعات  يساز آمادهرابطه جهت 

11Fتوليد شبكه (مش) زيرمدلبا مدل مايك صفر  بندي شبكهاستفاده شده است.  2000/1 و 5000/1با مقياس  توسط مركز تحقيقات آب،

گيرد. براي  انجام مي 12

هاي با  شبكه صورت به. روش اول توليد شبكه كردها استفاده توان از آن مي موردنظرو نتايج  بندي دو روش وجود دارد كه با توجه به شرايط حاكم انجام شبكه

 .هاي مثلثي و مستطيلي است بندي ساختار است كه روش دوم مشتمل بر شبكه هاي بي بنديساختار، روش دوم توليد شبكه

هاي مختلف وصل ق را به موقعيتاعما بنديشبكهيك فايل . شود يممحسوب  سازيمدل فراينددر  يا دهيچيپنامنظم كار بسيار  بنديشبكهايجاد فايل 

ها شبكهبا دور شدن از ساحل مساحت  موردنظربندي ناحيه شبكه در محاسباتي، اعماق آب و شرايط مرزي است. يها شبكهحاوي اطالعاتي شامل  و كند مي

المان  4853گره و  3004شامل  مورداستفادهبندي نهايي  شبكهسازي است. ان اجراي برنامه مدلبراي كاهش زم تر درشتهاي شبكهيابد. استفاده از افزايش مي

و  يسنج عمقنقشه  )5و ( )4( يها شكل است.متر  2000متر و طول مرزهاي غربي و شرقي  3560، طول مرز شمالي شده داده. در مدل محلي نمايش است

 .دنده يمرا نشان انزلي بندي بندر شبكه

 

 
 شكن موج بازوهاي توسعهبا محدوده مطالعاتي در مدل محلي  يعمق سنجنقشه (ب)  ،بنديشبكه (الف) :)4كل (ش

 

                                                                                                                                                                  
11. MODEL SET-UP 
12. MIKE Zero- Mesh Generator 
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 شكن موج بازوهاي توسعه بدونمطالعاتي در مدل محلي  محدوده يبخش عمقنقشه  ب)و ( بنديشبكه (الف) :)5شكل (

 
 تعيين گام زماني حل معادالت -2-4-3

سرعت گروهي امواج دارد. افزايش گام زماني از  شبكه وآن بستگي به ابعاد  اندازه و است عادالت يكي از مراحل مهم در برپايي مدلتعيين گام زماني حل م

 .گردد يم ها جواب گسسته شدن و يا يساز هيشبسويي باعث كاهش مدت اجراي مدل شده و از سوي ديگر سبب كاهش دقت 

گام  يبرا توان با تعيين مقدار حداقل و حداكثر مي گريد عبارت به؛ دارد انتخاب گام زماني ةنيدرزمبسيار مناسبي  تيمحاسبا ، قابليتمورداستفادهمدل عددي 

اعمال گردد. اين قابليت  موردنظربندي در ناحيه  و ابعاد شبكه شده گرفتهتا حداكثر گام زماني مناسب با توجه به پارامترهاي در نظر  كرداي مشخص  محدوده يزمان

ثانيه در هر دو مدول موج و جريان انتخاب گرديد. در ضمن  10ثانيه و حداكثر  1/0سازي كاهش يابد. براي اين منظور مقدار حداقل  شود تا زمان مدل سبب مي

 است. شده سازي جهتي انجام امتداد گسسته 16در  معمول طور بهلگاريتمي بوده و  صورت بهكامالً طيفي بوده و گسسته سازي فركانسي  صورت بهمدول موج نيز 

 اطالعات موج ورودي -2-4-4
12Fهاي ايران ( سازي امواج آب ترين منبعي كه در ارتباط با امواج طرح منطقه وجود دارد، نتايج پروژه مدل مهم

13ISWM است. اين پروژه توسط اداره كل (

شناسي به همراه موسسه تحقيقات  مركز ملي اقيانوس توسط دي تعريف ومهندسي سواحل و بنادر در حوزه معاونت فني و مهندسي سازمان بنادر و دريانور

 در سازي امواج درياهاي جنوب ايران مدل )2و ( يابي مشخصات موج در درياي مازندرانسازي و پيش مدل )1( ،دو فاز در . پروژهانجام شد هيدروليك دانمارك

هاي  هاي هواشناسي از داده هاي ايستگاه هاي مختلف و مقايسه با داده پس از بررسي داده ISWM در پروژه .انجام شد ميالدي )2003 - 1992(زماني  يها بازه

ECMWF13Fباد  بلندمدت

هاي موجود هاي بويه باد ورودي مدل استفاده شده است. پس از تهيه مدل عددي موج درياي مازندران، كاليبراسيون آن با داده عنوان به 14

اعالم  %80، بندر اميرآباد و بندرانزلي) انجام گرفت و دقت نتايج حاصله بنا به تأييد رسمي مشاور خارجي پروژه مذكور حداقل در حاشيه جنوبي خزر (بويه نكا

، (SW)مدل  21مايك هواشناسي و توسط مدل طيفي عددي نسل سوم  يها مدل. در اين پروژه با استفاده از اطالعات سري زماني باد حاصل از اجراي گرديد

 ).1387(سازمان بنادر و دريانوردي، كرد توان تهيه نمود و از نتايج آن استفاده  ساله امواج توليد شده است كه اطالعات مربوط به هر منطقه را مي 11اني سري زم

جهت استخراج  ISWM 5-9با كد  5/49˚و طول جغرافيايي  625/37˚موجود در روبروي بندر و در عرض جغرافيايي   در پروژه كنوني از اطالعات ايستگاه

باشند كه از هاي سري زماني مربوط به اين نقطه شامل اطالعات ارتفاع و پريود و جهت متوسط امواج مي آمار و اطالعات موج آب عميق استفاده شده است. داده

 شد. شرايط مرزي در مرز باز شمالي مدل موج استفاده عنوان بهاين نقطه 

 اطالعات باد ورودي -2-4-5
شود. اين مسئله عالوه بر تأثير بر روي وضعيت هيدروديناميك جريان، سبب اعمال نيروهاي خارجي بر املي است كه سبب ايجاد طوفان و امواج ميباد ع

تواند بر روي ها و تجهيزات ساحلي گردد. عالوه بر اين ميكه حتي ممكن است سبب تخريب سازه يا گونه بهشود، ها مي تأسيسات و تجهيزات بندري و لنگرگاه

 عمليات اجرائي پروژه در مرحله ساخت نيز مؤثر باشد.

                                                                                                                                                                  
13. Iranian Sea Wave Model 
14.European Center of Medium Rang Weather Forecasts 
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يك  عنوان بهعدم دقت در انتخاب مناسب داده باد  كه يطور بهيك عامل مهم شناخته شده است،  عنوان بهاي هيدروديناميكي، باد ه سازي پديده مدل درروند

ها با يكديگر و سه آنهاي مناسب از منابع متنوع و مقايآوري داده اهد شد، به همين دليل جمعداده ورودي در مدل عددي سبب توليد خطاي محسوس در نتايج خو

 هاي باد به ترتيب زير هستند. شود. در اين خصوص منابع مهم داده انتخاب صحيح داده ورودي امري مهم تلقي مي تيدرنها

ترين ايستگاه هواشناسي سينوپتيك به محل پروژه  ه اطالعات مربوط به باد از نزديكدر اين پروژ: يبندر انزل كينوپتيس يهواشناس ستگاهيباد ا يها داده

14Fاختالل هاي بلند از حداقل ها و ساختمان دريافت شده است. ايستگاه مذكور به علت دور بودن از عوارض زمين مانند كوه

 شده ثبتعوارض در آمار  گونه نيا 15

شده در ايستگاه و سطح آب فراهم  ي رگي مشخصات باد اندازه نيب را، بيشترين تطابق موردمطالعهمنطقه دريايي  برخوردار است و ضمن نزديكي ايستگاه فوق به

 .است 2003تا پايان سال  1992از سال  مورداشاره. بازه زماني اطالعات استساعته سرعت و جهت باد  3هاي  برداشت صورت بههاي اين ايستگاه  داده كرده است.

 پروژه در محدوده بندرانزلي از سازمان بنادر و دريانوردي ECMWFهاي باد مربوط به مدل  داده: يدر محدوده بندرانزل ECMWFمربوط به باد  يها داده

(ISWM)   .يازن تناسب بهتهيه شده است كه اين پروژه به دليل كمبود شرايط مرزي مناسب، عالوه بر مدل محلي يك مدل كلي نيز  يساز مدل درروندتهيه شد 

از سال  مورداشاره. اطالعات استساعته سرعت و جهت باد  3 هاي اين مدل هواشناسي با فواصل زماني بود. داده ي باد براي مدل كلي خواهدها دادهبه تهيه 

 .تهيه شده است 2003تا پايان سال  1992

 بحث و تحليل -3
از  يمرز طياستخراج شرا نيز و يمدل محل يبرا كيناميدروديه و موج هاي ل ودن مدونم برهيو كال برپايي، ها يسنج عمق يساز آمادهپس از در اين قسمت 

شمال  با توجه به جهت باد غالب آمده دست به جينتا در ذيل شد.استخراج  عددي يساز هيشب جينتا ي هيدروديناميك،بكار بستن در مدل محل ياي برا مدل منطقه

 .بررسي شده است شكن موجدر دو حالت قبل و بعد از توسعه  شرقي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شمال شرقيدر زمان وزش باد  انزليبندر  هايشكنتوسعه موجقبل و بعد از  ،جامواجهت و ارتفاع مشخصه  :)6شكل (

 
 

                                                                                                                                                                  
15. Noise 
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 شمال شرقيدر زمان وزش باد  انزليبندر هايشكنتوسعه موجقبل و بعد از  ،جاموا متوسطجهت  :)7شكل (

 
 
 

 
 شمال شرقيدر زمان وزش باد  انزليبندر هايشكنتوسعه موجقبل و بعد از  ،انيت جرسرع راتييتغ :)8شكل (

 

 
 يدر زمان وزش باد شمال شرق يبندرانزل هاي¬شكن¬رسوبات، قبل و بعد از توسعه موج انيغلظت جر راتيي): تغ9شكل (

 

كه ارتفاع امواج براي حالت است  يا گونه بهاي حالت قبل و بعد از توسعه الگوي توزيع امواج در داخل حوضچه بر شود يمنتايج مالحظه روي كه از  طور همان

متر و براي  60/0 - 8/1محدوده تغييرات ارتفاع امواج در حالت قبل از توسعه بين  كه يطور به استاز ارتفاع امواج قبل از طرح توسعه  تر نييپابعد از طرح توسعه 
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 افتهي دستآرامش بندر  نيتأمهدف توسعه و  بازوها بهبا توسعه  گريد عبارت به ،استمتر  20/0 - 2/1ه تغييرات بين اين محدود شكن موجطرح  حالت بعد از توسعه

 كه نشانگر وجود آرامش كافي در داخل بندر در شرايط بعد از طرح توسعه است. شده است

كه به دليل پديده انكسار، جهت انتشار امواج با رسيدن به نواحي ساحلي  ندنشان دادعددي مدول موج طيفي و به دليل پديده انكسار، نتايج  يها يخروجطبق 

در اعماق  هاآنامواج با توجه به ارتفاع  است كه تيرؤ قابل وضوح بههمچنين . شود يمشكن به سمت عمود بر ساحل تغيير جهت داده و قسمتي از امواج وارد موج

 .شود يما ارتفاع كمتري مشاهده امواج ب ي مثل انكسار، شكست امواج و اصطكاك بستر،يهال اثر پديدهد و با نزديك شدن به ساحل به دلينشكنمختلف مي

سرعت جريان داخل حوضچه در حالت قبل از توسعه بيشتر از حالت بعد از  ديد توان يمتوسعه نيز  بعد ازدر مورد خروجي سرعت جريان براي حالت قبل و 

اين   شكن موجمتر بر ثانيه و براي حالت بعد از توسعه  045/0 - 105/0تغييرات سرعت جريان در حالت قبل از توسعه بين محدوده  كه يطور بهتوسعه بوده، 

 سرعت جريان كم شده است جهيدرنت ،مانعي در برابر جريان ايجاد شده است  شكن موج، به عبارتي با توسعه استمتر بر ثانيه  01/0 - 08/0محدوده تغييرات بين 

 .ابدي يمافزايش داخل حوضچه  يگذار رسوبتمال احو 

توسعه بيشتر از حالت قبل از  بعد ازتا حدود زيادي متوجه شد، به اين صورت كه غلظت رسوب در حالت  توان يممطلب فوق را از خروجي غلظت رسوبات نيز 

اين   شكن موجكيلوگرم بر مترمكعب و براي حالت بعد از توسعه  03/0 - 06/0حالت قبل از توسعه بين  رسوب درمحدوده تغييرات غلظت  كه يطور بهتوسعه بوده 

 است. اثبات قابل، يا دورهي هااليروبي احجامبا توجه به  اين مطلب درستي .است مترمكعبكيلوگرم بر  075/0 - 135/0محدوده تغييرات بين 

 يريگ جهينت -4
داخل  يگذار رسوبقابل قبولي برخوردار است، اما  رامش داخل حوضچه، از وضعيت نسبتاآ ظرن ازانزلي  كه بندر شدمشخص  يساز مدلبا توجه به نتايج 

كه  هجديد بندر نمايان شد يها شكن موجشود. اين مشكل پس از احداث  زماني كم، مشكلي براي بندرانزلي محسوب مي يها بافاصلهاليروبي لزوم حوضچه و 

نيز انزلي ارائه نشده و خود مسئولين بندر  حلي براي مشكل رسوب داخل حوضچه بندر راه تاكنونمتأسفانه . سازد يمن را روشمكرر  يها يروبيالبه پيامد آن نياز 

 يو غرببازوهاي شرقي  كرد كه با توسعه بندر و اطاله انيبچنين  توان يم يكل جهينت عنوان به رو نيازا كنند.انزلي را موفق ارزيابي نمي اجراي طرح توسعه بندر

  .دينما يرسوبات معلق فراهم م ينينش ته يرا برا طيآرامش شرا نيشده است، اما هم افتهيآرامش بندر دست  نيبه هدف توسعه بندر و تأم  شكن جمو

اوليه از ، با توجه به مجراي باز و شيب هيدروليكي كانال و محدوده بندربه  يرسوب ورودشكن جديد، بخش بزرگي از  گذشته و پيش از احداث دو موج در

. ولي با ساخت و بود تيرؤ قابلها، اثرات گل آلودگي آن تا فاصله چند كيلومتري دريا  در روزهاي طغياني رودخانه و شدميشكن قديمي وارد دريا  دو موج حدفاصل

احداث با توجه به اينكه  رسي هستيم.آن در داخل بندر و كانال دست ينينش تهشاهد حركت رسوب از تاالب به حوضچه بندر و  يشكن بندر انزل موجتوسعه 

تله  منزله بهو كانال حوضچه اما برقراري آرامش درون  نموده،جديد توان تخريبي امواج را كاهش داده و آرامش سطح آب داخل كانال را برقرار  شكن موج

ذرات ي ها نسبت دانهاز خالف گذشته كه بخش بزرگي برابراين بن؛ نمايدمي نشيني رسوبات معلق فراهمعمل نموده و شرايط بسيار مناسبي براي ته ريگ رسوب

به همراه مسئولين محترم فني و نگهداري  1392 اسفندماههمچنين در بازديدي كه اواخر  كند.شرايط جديد اين امكان را فراهم نمي ،شدجامد به دريا منتقل مي

ت به داخل حوضچه بندر ي جلوگيري از مكش رسوبابرا يكار راهو مسئولين به دنبال  مشهود بودرفت، اين موضوع كامالً ها از بندر و تاالب صورت پذيشكنموج

بايد از يك برنامه اليروبي مدون و منظم بهره ببرد. اين امر جدا از هاي زماني كوتاه مداوم و در بازه صورت بهزيرا در صورت عدم رفع اين مشكل، بندر ؛ ندبود

 برداري بندر را نيز كاهش خواهد داد.، راندمان بهرهنمايد تحميل ميندر بحث هزينه بسياري كه بر ب

شكني مشابه موجكشور هلند  Velserbroekكه در شهر  مختلف مشاهده گرديد يها تيسا وبدر  وي بنادر مختلف جهانر شده انجام يها يبررسطبق 

اند كه مانعي در برابر رسوب ورودي به ها را طوري گسترش دادهشكنموج شود يممالحظه  )الف -10(شكل روي كه از  طور همان. ردوجود دا انزلي بندر شكن موج

كه از شكل  طور همان. اند كردهتوسعه پيدا  به چه شكلبندرانزلي  شكن موجبازوهاي  مشاهده كرد، توان ي) مب -10( كنند ولي در شكلحوضچه ايجاد نمي

بستر  جهيدرنت. دينما يمعمل  ريگ رسوبتله  عنوان بهحوضچه بندر  يبه عبارت ،كنندمي جاديرسوب اانعي در برابر م ها شكن موج توان مشاهده كردمي وضوح به

 داشت. دخواه ازياز گذشته ن يشتريب يروبيو حوضچه به ال كانال
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 كشور هلند Velserbroekشهر شكن در موج بازوهاي نحوه جانمايي :)10شكل (

 
 ها شنهاديپ 

ده مشاه )11(  شكلروي كه از  طور همانانزلي ارائه نمايد  تالش كرده تا با مطالعات هيدروديناميك و رسوب طرح اصالحي را براي بندرتحقيق حاضر 

طرح  )12(نمايد. شكل  عمل ميبندر حوضچه خروج مواد رسوبي از مانعي در برابر  عنوان بهكه است  يا گونه بهبندرانزلي   شكن موجشود نحوه جانمايي  مي

دهد. در رابطه با اين طرح يك نكته مهم وجود دارد كه با تغيير نحوه قرارگيري  داخل حوضچه را نشان مي يگذار رسوبپيشنهادي اين مطالعه براي رفع مشكل 

 فوران يابند.به بيرون  شكن موجشوند از دهانه  توان انتظار داشت تا رسوبي كه از سمت تاالب به داخل حوضچه وارد مي شكن غربي و نيز كاهش طول آن مي موج

 

 
 در طرح توسعه بندرانزلي شكنموج بازوهاي نحوه جانمايي :)11شكل (

 
 داخل حوضچه يگذار رسوبطرح پيشنهادي اين مطالعه براي رفع مشكل  :)12شكل (
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ساخت مدل ) 2( ،LITPACKي با استفاده از مدول ا كرانه بررسي تغييرات خط ساحلي و انتقال رسوب )1(: يها موضوعو تحقيقاتي با  ها يبررس ،در ادامه
بررسي و تحقيق شكست موج در مقياس كوچك، در محدوده بندر با استفاده از ) 3( ،يشناس ختيري هيدروديناميكي و ها دهيپد تر قيدقفيزيكي بندر جهت بررسي 

داخل حوضچه  يبعد سهانتقال رسوب  مدلاجرا و بررسي  )5( و هاي بندرشكن موجو انباشت مواد رسوبي در اطراف  يشستگ آببررسي ) 4( ،مدول موج بوسينسك
 گردد. پيشنهاد مي

 ميضما
 MIKE 21در مدل حاكم روش حل عددي معادالت 

 SWبيني موج  مدل رياضي پيش معادالت حاكم
بيني موج، حل معادله  است. مبناي اين مدل براي پيش (sw)هاي امواج، مدل طيفي موج بيني مشخصهدر اين پروژه جهت پيش مورداستفادهمدل رياضي 

لحاظ كردن طبيعت تصادفي امواج دريا، معادله انتقال انرژي در شكل طيفي آن در نظر گرفته  منظور بهي چشمه و چاه است. ها عبارتانتقال انرژي همراه با 

شود. شكل معادالت انتقال در حالت سازي مي منفصلب تفاضل مركزي نسبت به زمان معادله مذكور از روش حجم محدود با تقري افزار نرمشود. ضمناً در اين  مي

 ).MIKE 21, 2011( استزير  صورت به يدوبعد

)1(                                       
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 :فوقمعادله كه در 

E (t, x, y, f, θ) :جهتي طيف انرژي موج فركانسي 

t: زمان 

x, y:  يدوبعدمختصات دكارتي در حالت 

f: فركانس 

θ: جهت انتشار موج 

Cg: سرعت گروهي موج 

C: سرعت انتشار موج 

S: باشند. عبارت چشمه و چاه مي 

كند و در مسير خود تحت اثر افزايش يا  حركت مي جهتي با سرعت گروهي موجـ  كند كه هر مؤلفه يك طيف انرژي فركانسي مي خاطرنشانمعادله فوق 

گيرد. آخرين عبارت در سمت چپ معادله مذكور اثرات انكسار و پشته كردن  اهش انرژي ناشي از توپوگرافي كف دريا، سرعت، جهت باد و شكل طيف قرار ميك

 شود: زير تعريف مي صورت بهعبارت منبع در سمت راست معادله انتقال موج  گيرد. موج را در نظر مي

            )2(                                                                                                                  𝑆𝑠𝑢𝑟𝑓 S = 𝑆𝑖𝑛 + 𝑆𝑛𝑙 + 𝑆𝑑𝑖𝑠 + 𝑆𝑏𝑜𝑡 +  

 :Sdis ،كنش غيرخطي امواجركانس ديگر توسط اندرفركانس به فانتقال انرژي از يك  معرف:   𝑆𝑛𝑙: معرف انتقال انرژي از باد به سطح آب،𝑆𝑖𝑛) 2(معادله در 

معرف استهالك انرژي موج ناشي از  :𝑆𝑠𝑢𝑟𝑓معرف استهالك انرژي موج  ناشي از اصطكاك كف،  :𝑆𝑏𝑜𝑡، ه شكست موج آب عميقمعرف انرژي موج در اثر پديد

 ).MIKE 21, 2011( دباشن يم عمق كمشكست موج در ناحيه 

 15F16كمعادالت هيدرودينامي
روش انفصال يافته نيز از يك حل معادالت هيدروديناميكي  حجم محدود صورت گرفته است. برايروش به معادالت هيدروديناميكي انفصال افزار  در اين نرم

در ذيل به  ).MIKE 21, 2011( گيردو توسط ضريب تقويت و زاويه فاز، پايداري روش مورد تحليل قرار مي م بهره برده شده استضمني با خطا از مرتبه دو نيمه

كاررفته در مدل تشريح بتدا معادالت و الگوريتم عددي بشود. در ا ها پرداخته ميو روش حل عددي آن (HD)بررسي معادالت حاكم در مدول هيدروديناميكي 

 شود. يها توضيح داده م، وضعيت فيزيكي، رياضي و عددي آني معادالت اصليها عبارتيك از  شود و سپس براي هر مي

                                                                                                                                                                  
16. MIKE 21- FLOW MODEL 
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 معادالت اصلي
ها، خورها و مناطق  در مصب رودخانه ها انيارتفاع و جر يساز در مدل مورداستفادهسيستم عددي متداول MIKE 21  در مورداستفادهمدل هيدروديناميكي 

 رفته است. كارب زه در مطالعات زيادي نيك كند يم يساز هيدر عمق) از سيال را شب همگن صورت به( هيال  كيدر  بازمانو جرياني دوبعدي متغير  استساحلي 

 اند. اين معادالت در زير آورده شده كنند ياند تغييرات آب و جريان را محاسبه م شده يريگ بقاء جرم و اندازه حركت كه در عمق انتگرال معادالت

=0                                                                                                                                        :معادله پيوستگي
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 :xمعادله اندازه حركت در جهت 
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 :yمعادله اندازه حركت در جهت 
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 كه در آن:

),,( tyxh               عمق آب(m) 
),,( tyxH           تراز سطح آب 
),,(, tyxqp         دبي در جهت(m3/s/m) y,x 

),( yxc            ضريب شزي(m1/2/s)   
                g   (m/s2)شتاب ثقل     

  )(Vf              ضريب اصطكاك باد            
),,(,, tyxVVV yx      آن در جهت  يها مؤلفهسرعت باد و (m/s) y,x  

              ),( yxΩ   (s-1) سيوليكورپارامتر   
                 Pa   (Kg/m/s2) فشار اتمسفري      
                  wρ  (kg/m3)آب چگالي        

       yx,  (m)مختصات مكاني                

                             t  (s)زمان          
 xxxyyy τττ  تنش برشي مؤثر يها مؤلفه    ,,
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