
1 
 

 نایبندامواج در خلیج  سازیمدل

 

 

 2زاده ذاکر، ناصر حاجی1*سهراب جمارانی

 2/11/94تاريخ پذيرش:                                *نويسنده مسئول                                                                                                 24/6/93تاريخ دريافت: 

 دريايی است.ونقل حمل ، تمامی حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت1395دريايی  ونقلحملنشريه صنعت  ©

 
 

 

 چكیده
ای از اهمیت ويژه ريزی مناطق ساحلیهای ساحلی و همچنین برنامهاولین قدم در فرايند طراحی سازه عنوانبهشناسايی پارامترهای مربوط به موج  

اين منطقه به لحاظ  .)بخشی از پارک ملی نايبند( بررسی شده است يبندخلیج نا یدر ساحل جنوب خصوصبه، وضعیت امواج پژوهشدر اين برخوردار است. 

از اهمیت خاصی های جانوری و گیاهی ديگر های دريايی و بسیاری از گونهپشتالکهای حرا، های مرجانی، جنگلسنگآب وجود یلدلبه محیطیيستز

 رویبر  یرتأث یلدلبهاثر امواج بر روی خط ساحلی  .کندمیمطالعه و بررسی تغییرات خط ساحلی  به یمؤثر. بررسی وضعیت امواج کمک برخوردار است

ماژول  21مايک  عددی مدل یسازمدلبه همین دلیل در اين مقاله با استفاده از  .ای برخوردار استاز اهمیت ويژه هاسنگآبهای مرجانی و پولیپ زيستگاه

SW، ه استسنجی شدمجاورت بندر عسلويه مقايسه و صحتدر  هايی نظیر شکست و انکسارپديده. 

 يهعسلو ،يبندناخلیج  ،21، مايک یسازمدلموج،  :های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

 و ضرورت انجام پژوهش بیان مسئله -1-1
در فهرست مناطق  1357از سال  يبندنا شدهحفاظتعنوان منطقه به هکتار  19500با مساحت  يبنداز دماغه نا یهمراه با بخش ((1شکل )) يبندنا یجخل 

هکتار، در دو استان  49815بند با مساحت ينا يايیدر ی. پارک ملشدشناخته  يرانا يايیدر یپارک مل نخستین عنوانبه و قرار گرفت يبندنا یمل حفاظتمورد 

بند ينا یج. خلاستبرخوردار  يیباال یاربس يستیز یاز غنا وبخش کوشکنار( قرار دارد  یانشهرستان کنگان( و هرمزگان )شهرستان پارس يه)بخش عسلو بوشهر

 هایاز گونهشود. محسوب می يرانا يستگاهز ينمهمتر( 1384 ی،است )فاطم یحرا( و جامعه مرجان هایوجود جامعه حرا )جنگل یلدلبه فارسیجخلدر شمال 

 یو بسترها یمرجان یعانقراض، اجتماعات وس درخطر يايیدر یهاپشتالک ها،دلفین ،هانهنگ ی،و تجار ينتیز یانبه انواع ماه توانیمنطقه م ينا يايیدر

زنده  هایتراکم مرجان یشترين. بکرد اشاره هاو اسفنج يايیدر هایيقشقا یا،توت يايی،در هایستاره تنان،نرم ديگر و هاانواع صدف يايی،در هایگسترده علف

 یمرجان هایسنگ. وجود آباست یعمق خط ساحلکم یو در نواح ایدهتو یهامرجان صورتبه يبندنا یجمربوط به خل فارسیجخل يرانیا یهادر آب

و  یاز خط ساحل طبیعی، شکنموج صورتبه هابرخوردار است. مرجان یو اقتصاد محیطیيستز یتسواحل از اهم نزديک عمقکم نواحی در خصوصبه

 یلیونم يکاز  بیش شامل هاصخره يندرون ا نظیریب يستی. تنوع زکنندیبرابر امواج محافظت م در هالنگرگاه و بنادر و هاحرا و تاالب یهاجنگل یانماه

 .دارند یزن یگوناگون یخواص درماناکثرا که است  یو جانور یاهیگ ةگون

و  اصولییرتوسعه غ از طريق یطمح اب هاانسانناشی از رفتار  یممستق هایآسیب اند،با آن مواجه ایصخره هایکه مرجان يداتیتهد ترينجمله مهم از

 يایو در فارسیجخل مرجانی سواحل. است شده هابه آن يدیشد هایآسیب شدنمنجر به وارد فارسیجخل هایمرجان یروگذاری رسوب .است گذاریرسوب

 یقات. با توجه به تحقداردتحت فشار قرار  شدتبهکه آن هم  گیرندیبرمرا در يرانا یسواحل جنوب یلومتریک 2000از  یشاز طول ب یلومترک 50عمان تنها 

 يادر در يدار. توسعه ناپاشودیمحسوب م يرانا ایصخره هایمرجان يدعوامل تهد تريناز مهم يروبیو ال يادر در یشرویاز پ یناش گذاریرسوب گرفته،صورت

دارد و منجر به  یرا در پ یمرجان یهاصخره يدشد يبکه تخر شودیدر کشور انجام م يیهاجنوب کشور نابود شوند. پروژه هایاز مرجان یاریموجب شده بس

در  یشرویاسکله و بندر با پ ين(، با ساخت چند13و  12، 6، 5 ی(فازها یتوسعه پارس جنوب هایطرح کاربه. با آغاز گرددمی هامرجان صداییمرگ ب

 ین. همچناست شده وارد هامنطقه از جمله مرجان یستمبر اکوس یصدها تن سنگ و خاک صدمات اساس وسیلهبه یساحل هایآب کردنخشکو  يادر

 یمتر 10آب به عمق  یمتر 2ا از عمق هآن یکه محدوده زندگ طوریبه شده هااز مرجان یاریباعث مرگ بس یزمنطقه ن ازنفت و گ یساتتأس هاییتفعال

 ين. ااست قرار گرفته يدو احداث پلتفرم مورد تهد یسازمانند اسکله محیطیيستز يابیبدون ارز سازهایوساخت سبببه یستم منطقهاست. اکوس يافتهکاهش 

مناطق  ينکه مرجان زنده در ا شکلی به است،منطقه شده هایاز مرجان یاریبس یکدورت آب و نابود يشموجب افزا يبندنا خلیج اطراف در سازهاوساخت

وارد آورد. اگر روند  یساحل زيستیطرا به مح گینیسن هایينههز تواندیاست که م ناپذيراجتناب یدر مجاورت بنادر امر یگذاررسوب. شودیم يدهکم د یاربس

 .(2001 فاطمی،) خواهد گذاشت یاقتصاد محل ینو همچن یالتیش يربر ذخا ناپذيریجبران یراتتأثو  شده يدتهد شدتبه يانآبز یاتکند، ح یداادامه پ یفعل

خسارات  گونهيناجهت کاهش  گذاریرسوب يطو شرا ياناتجر يممطالعات مربوط به رژ یزهر منطقه و ن محیطیيستز هایيژگیو یقشناخت دق ،ينبنابرا

 یالگو ییرتغ روی بر شکنموج يناحداث ا یراتتأث یق،تحق ين. در ااست هاله شکنساخت موج يبند،نا یجدر خل یعمران یاتدارد. از جمله عمل ایيژهو یتاهم

 .رگرفته استقرار  یمورد بررس یدانیو مطالعات م یعدد سازیبا استفاده از مدل ایصخره هایمرجان یدر منطقه و اثر آن بر رو گذاریرسوب
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 یبند: موقعیت خلیج نا(1شكل )

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -2

شامل اطالعات مربوط به ارتفاع موج مشخصه، پريود و میانگین جهت انتشار امواج، برای ايجاد شرايط مرزی  ISWM های پروژهدر اين تحقیق، از داده

در سازی امواج دو نقطه برای مدل ISWMی پروژهساله استفاده شده است.  10و تعیین اقلیم موج  عمق ساحلیانتقال آن از آب عمیق به نقاط کمموج و 

 . اندشدهشان داده ( ن2ر شکل )گرفته است که دنظردر يبندنا یجمجاورت خل

 

 
 نایبنددر مجاورت خلیج  ISWMهای موقعیت داده :(2شكل )

 

 گل موج، (3. در شکل )، از اطالعات اين نقطه در محاسبات مربوطه استفاده شديبندسواحل جنوبی خلیج نابه  (2) به نزديکی بیشتر نقطه توجه با

 شکن نشان داده شده است. در مرز جنوبی و موقعیت آن نسبت به محل موج کاررفتهبه
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 مرز جنوبی گل موج: موقعیت و شكل (3شكل )

 

امواج آرام )کمتر از نیم  . همچنین بیش از نیمی از امواج در محدودهشودمیبه منطقه وارد  یشمال غرباز سمت غرب و  باغالشود که امواج مالحظه می

آنها بیشتر شوند که وارد می شمال غرباز سمت غرب و  عمدتاً. ساير امواج استمطالعه مورد امواج در محدوده آرام بودندهنده اند که نشانمتر( قرار گرفته

باد  یهااز دادههمچنین  متر عمق دارد. 30میق بوده و حدود متر ارتفاع دارند. اين نقطه مربوط به آب ع 5/1تا حداکثر  5/0اج( بین کل امو %15)حدود 

ECMWF (جو يطمتوسط شرا بازه گويییشپ يیمرکز اروپا)کمک اطالعات بويه و ماهواره و و کالیبراسیون آن به شداستفاده ،مدل یورود عنوانبه ی

 گرفته است.های سینوپتیک انجامايستگاه

 7/0و برابر  1992مقدار مربوط به سال  یشترينکه بشود نشان داده شده است. مالحظه می( 1سال، در نمودار ) 11وسط ارتفاع موج در طول مت: ارتفاع موج
 .استمتر 

 

 

 
 2002تا  1992های متوسط ارتفاع موج طی سال (:1) نمودار

 

 نشان داده شده است. (4ر شکل )که د است 1992متر در سال  2/4سال برابر  10 در طولمقدار ارتفاع موج  یشترينب
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 2002تا  1992های سری زمانی ارتفاع موج مشخصه در طول سال (:4ل )شك

 

 

/جهت موج در عمق تقريبی: جهت موج 2،  275درجه تا حدود  240دهد که جهت موج از حدود نشان می( 2) نمودار .شودعمق بستر وابسته میبه 

 .است 1996سال  مربوط بهآن  ترينو کم 1992سال  درمقدار آن،  شترينیبکند. درجه تغییر می

 

 
 2002تا  1992 یهاسال یط یزمان یهایجهت متوسط امواج در سر یانگینم: (2) نمودار

 

  .استدرجه  300تا  280بین  2002تا  1992های غالب امواج در طول سال دهد، جهتنشان می( 5طور که شکل )همان
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 2002تا  1992 یهاجهت متوسط امواج در طول سال یزمان یسر: (5شكل )

 

 SW( نشان داد که مدل 2004) 3يابی موج و انتقال رسوب را انجام دهد. تحقیقات سورنسن و همکارانتواند محاسبات مربوط به پیشمی مايکافزار نرم

 (LITPACK)و  (SW) ماژول 21مايک های سازی امواج تحت شرايط مختلف دارد. در اين تحقیق از مدلافزاری، دقت خوبی در مدلنرم از اين بسته

 استفاده شده است.

 21اجرای مدل موج مایک  2-1 

موج از آب  توان رشد و توسعهگیرد. با استفاده از اين مدل میمیپارامترهای موج مورد استفاده قرار محاسبه منظوربه 21از مدل مايک  SWماژول 

مد را  امواج با يکديگر یرخطیغو امواج محلی، سفیدک تاج موج و اندرکنش  عمق، اثر امواج دورآکردن و شکست موج در آب کمعمیق، انکسار موج، پشته

 نظر قرار داد و بررسی کرد.

 تر آن منجر به نتايج بهتری در محاسبهو مقادير دقیقاست اند، حائز اهمیت های عمق دريا از جهت آنکه امواج ناحیه انتقالی به آن وابستهگیریاندازه

به  با توجهبندی مثلثی در مدل شود. شبکهسنجی شامل تعیین موقعیت مرزهای مدل و هیدروگرافی محدوده میبندی و عمقامواج انتقالی خواهد شد. شبکه

 با توجهبندی مثلثی ريزتری استفاده شد. ابعاد شبکه عمق نزديک خط ساحلی از شبکةتر و برای نواحی کمبزرگ برای اعماق زياد از شبکه عمق تعیین گرديد.

 استفاده موردسازمان بنادر و دريانوردی  lin3025 محل، نقشه یسنجعمق. برای خاصی داردو پايداری مدل اهمیت  یسازمدلآن در مدت زمان  یرتأثبه 

 قرار گرفت.
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 بندیشبكه سازی و نحوةمدل محدوده: (6)شكل 

 

نظر شامل کانتورهای مورد شود، منطقهطور که مالحظه میدهد. همانرا نشان می SWمايک در مدل  مورداستفاده 4یسنجعمقهای داده( 6شکل )

به جهت  با توجهو مرز غربی  ه شداستفاددر مجاورت مرز جنوبی  ISWMهای . از دادهاستمرز باز غربی و جنوبی  2مدل دارای  .استموازی ساحل  يباًتقر

ارائه ( 1. ساير خصوصیات مربوطه در جدول )است 4717 هاگرهو تعداد  7167بندی کار رفته در مشبه تعداد عوامل .گرفته شد در نظرجانبی  صورتامواج به

 در محدوده نهاآ يزترينرها، منظور افزايش دقت خروجیبهکه  شد اجرا مترمربعهزار  350نامنظم با حداکثر مساحت  یصورت مثلثبه یبندشبکه شده است.

بندی ريز شبکهمربوط به  (2بندی کلی مدل و محدوده )مربوط به شبکه (1محدوده ) .ندگرفتقرار استفاده موردشکن هاله در مجاورت موجو نايبند  یججنوب خل

 .استنايبند مجاور ساحل جنوبی خلیج 

 

 SWبندی مدل : مشخصات شبكه(1جدول )

بیشترین فاصله  محدوده

 ها )متر(گره

 کمترین فاصله

 ها )متر(گره

1 1000 50 
2 100 20 

 

 

مطالعه، مستقیم آنها روی وضعیت هیدرودينامیک محل مورد یرتأثکافی برای مرزها جهت جلوگیری از  فاصلهگرفتن نظربندی مدل، دردر زمان شبکه

 نظر انتخاب شده است. موقعیت نقطهکیلومتری محل مورد 7کیلومتری و مرز جنوبی در  13تقريبی  ، مرز غربی در فاصلهمنظور ينا. برای استحائز اهمیت 

 .اندنشان داده شده( 9( و شکل )8در شکل ) یببه ترتمرز جنوبی نیز  گل موجو گلباد و  (7سازی در شکل )در مدل مورداستفاده
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 مرز جنوبیبرای  مورداستفاده : موقعیت نقطه(7شكل )

 

 

 
 گلباد مرز جنوبی: (8)شكل 

 

شود که . مالحظه میترسیم شده است( ECMWFی )جو يطبازه متوسط شرا گويییشپو  يیباد مرکز اروپا یهاداده بر اساسشده گلباد رسم (8شکل )

 شمال غربسرعت باد مربوط به بیشترين وزند. می شمال غرباز ويژه به ،از سمت غرب عمدتاًآرام قرار دارد و بقیه  باد منطقه در محدوده %40بیش از 

 کند.تجاوز نمیمتر بر ثانیه  16وجود، سقف سرعت باد از . با اين استمنطقه 
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 مرز جنوبی گل موج: (9)شكل 

 

شمال از سمت غرب و  غالباًجهت امواج  شود که. مالحظه میدهدرا نشان می (ISWMان )رـيا یاـياهدر اجموا سازیخروجی مدل گل موج( 9شکل )

 .استمتر  5/1تا  5/0بین  غالباًامواج آرام قرار دارد. ارتفاع ساير امواج منطقه،  و بیش از نیمی از امواج در محدوده است غرب

1صورت ثابت برای کل منطقه برابر برنامه بايد پیش از اجرا، اصالح شوند. ثابت شکست موج بهبسیاری از پارامترهای موجود در    0.8و  

سازی امواج درياهای ايران، جلد دوم(. مقادير )مدل شده است در نظر بستر یزبرعنوان متوسط به 005/0برابر  (Nikuradseنیکورداس )زبری  ضريب و

 نشان داده شده است. (2ر جدول )کار رفته دپارامترهای به

 MIKE21-SWپارامترهای ورودی مدل : (2)جدول 

 پارامترهای ورودی شدهموارد انتخاب
Directionally decoupled parametric formulation / Quasi stationary formulation Basic Equations 
Start from 1/1/1992 Time parameters 
Directional discretization: default values Spectral Discretization 
Newton-Raphson iteration:default values Solution Technique 
No water level variation Water Level Conditions 
No current variation Current Conditions 
From ISWM data Wind Forcing 
No ice coverage Ice Coverage 

Wave breaking specified Gamma constant and Alpha at 0.8 Wave Breaking 

Nikuradse roughness, kn constant at 0.005 Bottom Friction 
Spectra from empirical formulas JONSWAP fetch growth and default values Initial Conditions 

 

 

جهتی در  یسازگسستهو همچنین  1/1هرتز( و ضريب  055/0فرکانسی مدل لگاريتمی با کمترين فرکانس ) یسازگسستهطیفی شامل  یسازگسسته

 .استدرجه(  5/22جهت )فواصل  16

 )SW) 21ماژول موج مدل مايک کمک ساعته، به 6( با گام زمانی MWD( و جهت موج )Tp(، پريود پیک )sHپارامترهای موج شامل ارتفاع شاخص )

منظور به .شد يسهمقا 2002 يهفور درعسلويه  موج در منطقه شدهگیریشده با پارامترهای اندازهسازی، مقادير محاسبهمحاسبه گرديد. برای کنترل نتايج مدل

 کمکبههای مجاور آن، و آبنايبند ارتفاع موج مشخصه در محدوده خلیج  (10. در شکل )استفاده شد SWتعیین وضعیت امواج در مجاورت ساحل، از مدل 

 نشان داده شده است. SWمدل 
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 SWارتفاع موج مشخصه؛ خروجی مدل : (10شكل )

 

ارتفاع دارند. اين شرايط برای  متر یمناز کمتر و غالب امواج در منطقه،  باشدمیکه شدت امواج کم  گرفت یجهنتتوان می آمدهدستبهبا توجه به نتايج 

 20مناطق، ارتفاع موج به حدود که در نزديکی اين طوریشود؛ بهتشديد مینايبند  دلیل وجود دماغهخصوص در سواحل جنوبی بهداخل خلیج و به محدوده

 .شودمیمتر محدود سانتی

 SWصحت سنجی مدل  -2-2

گیری محل اندازه (11شکل ) .شد عسلويه مقايسه شده در منطقهگیریسازی امواج با مقادير اندازهاشاره شد، نتايج حاصل از مدل قبالًطور که همان

 .دهدیممیدانی را نشان 

 

 
 نایبندگیری در مجاورت خلیج اندازه موقعیت محل: (11)شكل 
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 شدهگیریسازی با مقادیر اندازهاز مدل مقایسه ارتفاع موج مشخصه مستخرج: (12) شكل

  

طور دهد. همانگیری میدانی مربوط به ارتفاع موج مشخصه را نشان میچین، اندازهسازی و خطخط پر، ارتفاع موج مشخصه حاصل از مدل( 12ر شکل )د

 .ارائه داده استبینی خوبی از وضعیت ارتفاع موج در منطقه شود، مدل عددی پیشمشاهده میکه 

 

 
 میدانی شدهگیریسازی با مقادیر اندازهاز مدل مستخرجپریود موج  مقایسه: (13)شكل 

 

شود، مدل عددی تطابق خوبی با که مشاهده میطور دهد. همانگیری میدانی را نشان میچین، اندازهسازی و خطپر، نتايج مدل( خط 13شکل )در 

 گیری میدانی دارد.اندازه
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 یدانیم شدهیریگاندازه یربا مقاد یسازاز مدل ستخرجموج مجهت متوسط  یسهمقا: (14)شكل 

 

بینی خوبی از جهت عددی پیش ، مدلشودیم. مشاهده دهدرا نشان می گیری میدانیچین مشکی اندازهسازی و خطخط آبی نتايج مدل( 14در شکل ) 

 امواج در منطقه ارائه داده است.

 

 
 مشاهدات گل موج: (15) شكل
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 مدل گل موج: (16)شكل 

 

 

طور که مشاهده دهد. همانرا نشان می 2002 سازی عددی در فوريهگیری میدانی و مدلحاصل از اندازه گل موجترتیب به( 16شکل )و ( 15شکل )

توان گفت در سواحل باز عامل اصلی انتقال رسوب، جريانات کلی میطوربه شوند.آرام قرار دارند و بقیه از سمت غرب وارد می امواج در محدودهشود، بیشتر می

های کوچک و شکست شوند. از طرف ديگر در خلیج توانند منجر به ايجاد جريانات قوی در ناحیه. هرچند بادهای قوی محلی نیز میاست 5ناشی از امواج مايل

 باشند. می یرگذارتأثمدی نیز در انتقال رسوب وجريانات جزرخورها، 

 گیرینتیجه -3

آرام از شد. نتايج مدل موج،  یسازمدل سالهده برای يک دورهنايبند ، امواج در جنوب خلیج مدتکوتاهها و شرايط جوی طوفان یرتأثجلوگیری از  منظوربه

امواج قبل از رسیدن به سواحل جنوبی خلیج، مقدار زيادی از  نند.کحکايت مینايبند  قرار گرفتن اين منطقه در پشت دماغه یلدلبهبودن امواج در جنوب خلیج 

 دهند.انرژی خود را از دست می
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