بررس ي اثر ضرایب شکست موج و زبري بستر روي الگوي انتشار امواج ناشي از باد در نواح ي نزدیک
ساحل(مطالعه موردي بندرلنگه)
رضا نائبي ، 1مرتضي بختياري ،*2مسعود صدرينسب 3و نيما شهنيکرمزاده

4

 - 1کارشناس ارشد مهندسي سواحل.
 - * 2نویسنده مسئول ،استادیار گروه مهندسي رودخانه و سواحل دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
 - 3دانشيار دانشکده محيط زیست دانشگاه تهران.
 - 4استادیار گروه مهندسي رودخانه و سواحل دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر.
تاریخ پذیرش94/8/24 :

تاریخ دریافت94/3/10 :

چکيده

SI
D

امواج ازجمله پارامترهاي مهم در طراحي سازه هاي ساحلي و دري ايي محسوب مي شوند .براي طراحي اين قبي ل سازه ها ني از به
شناخت و تعيين موج طرح سازه ميب اشد .يکي از پارامترهاي مهم و اثرگذار بر الگو ي انتشار امواج و همچن ين موج طرح سازه،
ضرايب واسنجي ميب اشد .تعيي ن مقادير مناسب بر اي اين ضرايب بسي ار حي اتي و مهم ميباشد .هدف از اين تحقي ق بررسي ميزان
زبري بستر و ضري ب شکست موج بر روي الگوي انتشار امواج ناشي از باد و همچن ين ميزان موج طرح براي دوره بازگشت هاي
مختلف ميباشد .با توجه تجربي ات حاصل از پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي انجامشده در زمينه مدلسازي و برآورد اقليم موج در
سواحل کشور ،مدل رياضي مورداستفاده در اين تحقي قات براي مدل سازي مشخصه هاي امواج ،مدل طيفي موج از بسته نرم افزاري
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مايک  21ميباشد .اطالعات موج ورودي شامل ارتفاع ،زمان تناوب غالب و جهت متوسط به صورت سري زماني در مرزهاي باز
استفاده شده است که اطالعات موردنياز از پروژه مدل سازي امواج آبهاي ايران اخذ شده است .با توجه به اهميت مدل سازي امواج
و پيشب يني امواج طراحي در منطقه استراتژيک خليجف ارس و همچني ن با درنظر داشتن اهميت بندرهاي جنوب ي کشورمان ،بندرلنگه
و محدوده مجاور آن براي مدل سازي انتشار امواج در نظر گرفته شده تا نحوه انتشار امواج و همچنين اثر ضرايب شکست موج و

ve

زبري بستر بر امواج به دست آيد .نتايج تحقيق حاضر نشان داد که تغييرات ضريب زبري بستر بر تفرق امواج و الگوي انتشار
امواج ،محسوس تر و چشمگيرتر از ضريب شکست موج ميباشد .تغ ييرات اين ضريب مي تواند نظم الگوي انتشار امواج مدل هاي
محلي را برهم بريزد .زبري بستر اثر قابلتوجهي بر کاهش و ي ا افزاي ش امواج طراحي دارد .اما مقادير کوچکتر ضرايب شکست
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موج ( کمتر از  )0/8مي توانند منتج به اختالف معنادار در مقادير امواج طراحي گردند .بنابراين حساسي ت مدل انتشار موج به ضريب
زبري بستر بي ش از ضري ب شکست موج بوده و برا ي ايجاد تغيي رات در مدل امواج و دستي ابي به نتاي ج نزديک به نتاي ج اندازهگي ري
ميداني توصيه ميشود که تغييرات ضريب زبري بستر بر مدل انتشار موج مطالعه گردد.
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Abstract
Waves are one of the most important parameters for designing marine and coastal structures.
It is required to analyze design waves for designing coastal structures. One of the most important
parameters which affect wave propagation pattern and design wave is calibration coefficient. It is
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vital to provide accurate and proper calibration factors. The main goal of present research is
performing sensitivity analysis on wave breaking and bottom friction coefficients and evaluating
their effects on wave propagation pattern and also design waves with different return periods.
Considering previous experiences which have been gained from research and analytical projects
that have been performed to model hydrodynamic phenomenon of coastal zones, Mike 21-SW
module is chosen in this thesis to model and analyze wave characteristics. Time series of height,
period and mean direction of incoming waves are considered as boundary conditions. These time
series are extracted from ISWM wave data. Regarding modeling and forecasting of design waves
in strategic region of Persian Gulf and importance of Iranian southern ports, coastal region of
Lengeh port is selected for modeling wave propagation to analyze wave propagation pattern and
effects of wave breaking and bottom factors on design waves. Results of present study showed
that bottom friction factor has more considerable effects on wave propagation and wave
diffraction pattern in comparison with wave breaking factor. Variations of bottom friction factor
can change wave propagation pattern of local models. Additionally this factor has considerable
effects on increasing or decreasing of design waves. In contrast to this factor, lower values of
wave breaking factor (less than 0.8) can affect design wave height. Therefore sensitivity of wave
propagation model to bottom friction factor is more considerable than wave breaking factor and
then it is recommended that for calibrating wave propagation model and achieving results which
are closed to field measurements, in the first step bottom friction factor would be studied.
Keywords: Wave propagation, Spectral wave module, MIKE 21 , Calibration coefficients.

مقدمه
، ازجمله مهمترين مسائل پی شروي کشورهاي داراي سواحل
بهرهبرداري از منابع آن مطرح میباشد نظر به اهمیت صنايع دريايی
 لزوم شناخت پارامترهاي وابسته بسیار حائز،مختلف وابسته به دريا
 ي ک ی از اين پارامترها امواج میباشند که در طراح ی.اهمیت میباشد
.سازههاي مختلف ساحل ی و فراساحل ی داراي اهمیت میباشند
شناخت امواج داراي زواياي مختلف ی م یباشد که الگوي انتشار آن از
 در تحقیق حاضر اثر ضرايب شکست و.مهمترين آنها میباشد
زبري بستر به عنوان دو عامل مؤثر بر روي الگوي انتشار امواج ناش ی
.از باد موردبررس ی قرار گرفته است
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با توجه به اهمیت استراتژيک خلیجفارس و همچنین بندرها ي
 در اي ن تحقی ق،جنوب ی ايران که در مجاورت آن قرار دارند
مدلسازي انتشار امواج در اين مرز آب ی مهم و يک ی از مهمترين
. صورت خواهد پذيرفت، يعن ی بندرلنگه،بندرها واقع در سواحل آن
26° 32´  طول شرقی و54° 53اين بندر در مختصات جغرافیايی
 کیلومتر موجشکن سنگی1 /5 عرض شمالی و در حال حاضر داراي
) محدوده1(  در شکل.و در حدود پانصد متر اسکله تجاري میباشد
. مورد مطالعه نشان داده شده است

 محل تقریبي محدوده موردمطالعه (بندرلنگه ) در نوار ساحلي استان هرمزگان و خليجفارس- 1 شکل
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مروري بر تحقيقات گذشته
مهمترين تحقیقات مرتبط با تحقیق حاضر عبارتنذ از:
قربانی طالقانی و گلشنی ( ،)1389در مطالعه خود ،مدل نسل
سوم موج طیفی 1از نرمافزار مايک  21و روشهاي نیمه تجربی در
محدوده بندر امیرآباد در درياي خزر را اجرا کردند و پس از مقايسه
نتايج خروج یهاي اين مدل با دادههاي بويه ،مدلی را معرفی کردند
که بیشترين هم خوانی را با دادههاي اندازهگیري داشت .آنها از
روشهاي نیمه تجربی  SPM ،CEMو  SM Bبراي ت عیین ارتفاع و
دوره تناوب موج و بهطور کل پیش بینی مشخصات موج استفاده
کردند .ايشان نتیجهگیري نمودند که در میان روشهاي نیمه
تجربی ،روشهاي  SPMو  CEMبه ترتیب داراي کمترين و
بیشترين انحراف در پیشبینی مشخصههاي موج میباشد .همچنین
از بین روشهاي مختلف نیمه تجربی و طیفی ذکرشده،
مناسبترين روش براي پیشبینی مشخصات امواج در اين منطقه
روش  SPMبوده است .با مقايسه گل موجهاي حاصل از روشهاي
عددي ،نیمه تجربی و نیز بويهها اين نتیجه به دست آمد که روش
عددي جهت غالب را دقیقتر پیشبینی میکند .
چگینی و همکاران ( ،)1389از مدل عددي  SWANبراي
شبیهسازي امواج در منطقه عسلويه استفاده کردند .دادههاي باد
ثبتشده در ايستگاه همديدي بندر دير براي انرژي باد ورودي به
مدل به کار گرفته شدند .تحلیل مقادير حدي امواج با استفاده از
مجموعه دادههاي شبیهسازيشده انجام گرفتند .نتايج نیز با نتايج
تحلیل مقادير حدي ثبتشده در آن نقطه مقايسه شدند .نتايج
حاصل از مطالعات آنها نشان داد که از دادههاي ايستگاه همديدي
و نیز مدل عددي  SWANمیتوان براي شبیهسازي امواج و
تخمین ارتفاع موج حدي با دقت قابلقبول ،در اين منطقه استفاده
نمود.
مرتضی پور و همکاران ( ،)1389با استفاده از مدل SWAN
امواج آبهاي کم عمق نواح ی ساحلی درياي عمان (خلیج چابهار) را
مدل نمودند .آنها با استفاده از شرايط مرزي فراهمشده از
شبیه سازي يک مدل درشت توسط  ،SWANوضعیت دريا را در
نواح ی آب کم عمق درياي عمان مدل نمودند و با اندازهگیريهاي
میدان باد و داده هاي موج بويه سازمان بنادر و دريانوري (بويه
چابهار) مقايسه نمودند .دوره زمانی مدلسازي آنها يک بازه هفت
روزه از  9تا  15فوريه  2007بود .نتايج حاصل از مطالعه آنان نشان
داد که بهطورکل ی توانايی مدل در تخمین ارتفاع و دوره تناوب امواج
منطقه خوب بوده و تطابق کیفی مناسبی بین روند تغییرات
مشخصههاي امواج بهدستآمده از مدل و مشخصههاي اندازهگیري
شده توسط بويه برقرار است.
صادقیفر و همکاران ( ،)1393در تحقیقی به پیشبینی ارتفاع
موج ساحلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی در درياي
خزر پرداختند .نتايج حاصل از تحقیق نشاندهنده مطابقت باالي
مقادير اندازهگیري شده و پیشبینیشده میباشد .
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رنجی و سلطانپور ( ،)1393در تحقیقی با استفاده از مدل مايک 21
اقدام به مدلسازي هی درودينامیک حريان خلیجفارس نمودند.
مدلسازي انجامشده از نوع دوبعدي میانگین در عمق صورت گرفته
است و حاکی از دقت باالي اين مدل در مدلسازي شرايط حريان
بوده است .
بهلولی و همکاران( ،)1393با استفاده مدل PMO Dynamic
اقدام به شبیهسازي الگوي جريان هاي ناشی از باد در درياي خزر
پرداختند .نتايج حاصل از تحلیل حساسیت و واسنجی و همچنین
مقايسه نتايج با اطالعات میدانی نشان می دهد اين مدل میتواند
نتايج قابلقبول را نشان میدهد .
دوپويس و آنیس  ،)2012( 2در تحقیقی اقدام به مقايسه نتايج
حاصل از روابط تجربی و مدل رياضی در محیط آبهاي کم عمق
براي شناخت خصوصیات امواج ناشی از باد در خور گاستون تگزاس
پرداختند .در تحقیق انجامشده  ،ارتباط میان نسبت بدون بعد عمق
آب ،انرژي امواج و دوره تناوب صورت گرفته است .نتايج حاصل از
تحقیق حاکی از مطابقت باالي نتايج حاصل از مدلسازي و
داده هاي میدانی بوده است .همچنین نتايج حاصل از تحقیق نشان
می دهد میان حداکثر دوره تناوب دادههاي مشاهداتی و نتايج
مدلسازي تطابق بااليی وجود دارد اگرچه نتايج مدل اين مقدار را
کمتر از دادههاي برداشتشده میدانی برآورد نموده است .
بوکوتی  ،)2013( 3در تحقیقی با استفاده از تئوري شبه جبري
اقدام به مطالعه امواج ناشی از باد در محدوده قبل از موجشکن قائم
نموده است .در اين تحقیق ابتدا پروفیلهاي سرعت میدانی برداشت
و با نتايج حاصل از تئوري شبه جبري مقايسه گرديد .نتايج حاصل
از تحقیق حاکی از دقت باالي تئوري مورداستفاده و دادههاي
میدانی دارد .
4
بوکوتی و همکاران ( ،)2013در تحقیقی به مطالعه توزيع
ارتفاع هاي موج در حوزه زمان پرداختند  .ايشان با ثبت 6300000
داده بار فشاري زير سطح آب که توسط  26رديف مبدل تبديل فشار
به ارتفاع ثبتشده بود اقدام به انجام اين مطالعه نمودند .
مواد و روش ها

معرفي و انتخاب منابع اطالعات آمار باد و موج -اطالعات باد

اصلیترين عامل تولید امواج در درياها و اقی انوسها باد م یباشد.
لذا در اختیار داشتن يک میدان باد مناسب م یتواند تأثیر عمدهاي در
نتاي ج مطالعات داشته باشد .به منظور شناخت وضعیت و تعیین الگوي
توزيع باد ،مراجع و منابع آماري در دسترس که میتواند در اين
شناخت کمک نمايد و به نحوي الگوي اين پديدهها را در محدوده
طرح نشان دهد ،موردبررس ی قرار گرفته است .اين منابع شامل آمار
ايستگاه همديدي بندرلنگه و نتايج مدلسازي امواج درياهاي ايران
2- Dupuis and Anis
3- Boccoti
4- Boccoti et al.
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مدلسازي امواج آبهاي ايران میباشند .در پروژه مدلسازي امواج
آبهاي ايران از آمار باد میدان مرکز اروپايی پیشبینی هواشناسی
اصالحشده به عنوان باد ورودي به مدل استفادهشده است .دادههاي
محاسباتی نتايج يک مدل دوبعدي هواشناسی با گام زمانی شش
ساعت با فواصل مکانی 0/5°*0/5°میباشند  .اين دادهها براي
استفاده در پروژه مدلسازي امواج آبهاي ايران درونياب ی شده و
در شبکهاي با فواصل مکان ی  0/125°*0/125°قرار گرفتند.
مقاي سه جهت باد غالب پروژه ياد شده در بازه زمان ی بین سالها ي
 1992تا  2002با آمار باد ايستگاه همديدي بندرلنگه ،نشان م یدهد
که از لحاظ مقدار میانگین سرعت باد ،نتايج اين پروژه به مقدار
میانگین سرعت باد ايستگاه همديدي بندرلنگه نزديک بوده و ا ي ن
امر نشان از قابلاطمینانبودنِ بزرگ ی آمار باد در پروژه مدلسازي
امواج آبهاي ايران دارد که حاصل اين مدلسازي براي باد منطقه
موردمطالعه در شکل ( )2ارائه شده است (بینام.)1387 ،
اطالعات موج
در طی سالیان گذشته ،سازمان بنادر و دريانوردي ،به عنوان
اصلی ترين متولی بخش دريايی کشور پروژههاي متعددي را در
زمینه مهندسی سواحل و سازههاي دريايی تعريف نموده است .يکی

از اين پروژه ها با عنوان پايش و مطالعات شبیهسازي به بررسی
پديده هاي هیدرودينامیک و رسوب در نوار ساحلی کشور ايران (در
جنوب و شمال) اختصاص دارد  .در اينجا براي اطالعات موج آب
عمیق از نتايج پروژه مدلسازي امواج آبهاي يران استفاده
میشود.نتايج مدلسازي ياد شده میتواند به عنوان يکی از منابع
اطالعاتی اصلی که ب ه نحو مناسبی شامل اطالعات زمانی و مکانی
از اقلیم موج میباشد ،در تعیین مشخصات امواج در نواحی مختلف
مورداستفاده قرار گیرد .براي انجام شبیهسازيهاي امواج مربوط به
محدوده بندرلنگه در تحقیق حاضر ،از اطالعات موج مدلسازي
امواج آبهاي ايران به عنوان شرايط مرزي استفاده شده است.
گل موجهاي سالیانه محدوده موردمطالعه بر اساس کل دادههاي
پروژه ياد شده ک ه از نزديکترين نقاط موجود در اين دادهها به بندر
استخراج شده ،و در شکل ( )3ارائه گرديده است  .بر اساس نتايج
اين مدلسازي جهت موج غالب عمدتاً از سمت غرب و جنوب غرب
( 270و  247/5درجه) میباشد .در ضمن حداکثر ارتفاع موج
شبیهسازي شده در اين مطالعات حدود 2/33متر میباشد (بینام
.)1387،
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شکل  - 2گلباد حاصل از آمار باد پروژه مدلسازي امواج دریاهاي ایران در بندرلنگه طي سال هاي  1992تا 2002

شکل  - 3گلموج آب هاي دوردست در محدوده بندرلنگه بر اساس نتایج پروژه مدلسازي امواج آب هاي ایران
() 2002 - 1992
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شکل  - 4شبکهبندي نامنظم و عمقسنجي محدوده بندرلنگه جهت انتقال امواج آب هاي
دوردست به نزدیک ساحل

مدل مورداستفاده

of

ve

مدل موج طیفی از بستة نرمافزاري مايک  21يک مدل نسل
سوم شبیه سازي فرآيندهاي تولید و انتشار امواج ناشی از باد در يک
پهنه آبی است .
1
حل معادلههاي انرژي امواج بر مبناي روش حجم کنترلی و بر
روي شبکهبندي مثلثی نامنظم صورت میگیرد که با ريزکردن ابعاد
شبکه در محدوده موردنظر ،می توان برآورد بهتري از مشخصات
موج به دست آورد .اين مدل داراي دو نوع فرمولبندي متفاوت
است:

استفاده از روش احجام محدود مرکزي صورت میپذيرد .فضاي
مدلسازي اين مدل بهصورت مشبندي مثلث ی نامنظم میباشد.
مبناي مدل موج طیفی براي پیش ب ین ی امواج ،حل معادله انتقال
انرژي به صورت طیف ی میباشد( .بینام .)2009 ،معادلههاي انتقال
انرژي اين مدل در حالت دوبعدي به صورت زير میباشد :

www.SID.ir
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که در آن:
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فرمولبندي پارامتري جهتی و فرمولبندي کامالً طیفی
فرمولبندي پارا متر ي بر اساس پارامترسازي معادله پیوستگ ی موج
میباشد .پارامترسازي در محدودة فرکانس ی و با اين فرض صورت
میپذيرد که ممان صفرم و اول طیف موج متغیرهاي وابسته هستند.
فرمولبندي کامالً طیف ی بر اساس معادله پیوستگ ی موج میباشد،
که در اي ن صورت طی ف جهت ی موج ي ک متغی ر وابسته م یباشد .نوع
اول فرمولبند ي سريعتر از نوع دوم آن بوده اما دارا ي
محدوديتهايی است .در فرمولبندي نوع اول رشد و زوال موج در
نظر گرفته نمی شود و تنها موج انتقال داده میشود .در فرمولبند ي
نوع دوم عالوه بر انتقال موج ،رشد آن در اثر باد و زوال آن در اثر
پديدههايی همچون سفیدک موج نیز در نظر گرفته م یشود.
معادلههاي اساس ی پیوستگ ی براي مدلهاي کوچک مقیاس در
دستگاه مختصات کارتزين و براي مدلهاي بزرگ مقیاس در
دستگاه مختصات کروي فرمولبند ي م یگردند .در اين مدل،
گسستهسازي معادالت حاکم در فضاي طیف ی و جغرافیايی با

) E cos   ( E.C.C g ) sin   ( E.C.C g



t
C
x
C
y
Cg
C
C E
(sin 
 cos 
)
S
C
x
y 

)  : E (t , x, y, f , طیف انرژي موج فرکانسی -جهتی: t ،
زمان
 : x, yمختصات دکارتی در حالت دو بعدي : f ،فرکانس

 : جهت انتشار امواج : C g ،سرعت گروهی موج : C ،سرعت

انتشار موج : S ،ترم مربوط به چاه -چشمه تولید و زوال انرژي موج
مراحل مدلسازي  -تهيه فایل عمقنگاشت

دادههاي موردنیاز جهت تهیه فايل عمقنگاشت ،موقعیت
مرزهاي خشکی و باز مدل و نیز هیدروگراف ی محدوده مدل
میباشد .اطالعات فوق بر اساس دادههاي عمقسنجی استفادهشده
در پروژه مدلسازي امواج آبهاي ايران و همچنی ن اطالعات
هیدروگراف ی که از ساير نهاد و ارگانهاي مرتبط جمعآوري شده
است ،میباشد .فايل عمقنگاشت به صورت شبکه مثلثی نامنظم با
 2985گره و  5722المان بوده و مرزهاي آن در سمت آبهاي

138
نائبي و همکاران :بررسي اثر ضرایب شکست موج و زبري بستر روي...
دوردست محدوده بندرلنگه واقع شده و ابعاد المانها در محدوده
بندرلنگه با کاهش عمق و نزديک شدن به محدودة پروژه ،کاهش
میيابد .ازآنجايیکه در اين مدل از شبکهبندي نامنظم استفاده شده
با ريز کردن ابعاد شبکه در محدوده محل پروژه ،میتوان برآورد
بهتري از مشخصات امواج در نزديکی بندر به دست آورد .ابعاد
ضلعهاي هر المان از حدود  850متر در آبهاي عمیق تا حدود 80
متر (و بعضاً کمتر) در آبهاي کم عمق متغیر است (بینام.)1387 ،
در شکل ( ،)4شبکه بن دي محدوده مورد مطالعه نشان داده شده
است.
شرای ط مرزي و اطالعات موج ورودي مدل
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شرايط مرزي اصل ی مدل انتشار موج طیفی شامل اطالعات
اصل ی موج (ارتفاع ،زمان تناوب غالب و جهت متوسط)بوده و در
مرزهاي باز مدل تعريف م یگردد؛ بهاينترتیب که مشخصات موج
در فاصله بین نقاط ،به روش درونيابی تعريف میگردد  .مرزهاي باز
مدل در شرق ،غرب و جنوب مدل انتشار تعريف گشتهاند .اين
اطالعات از پروژه مدلسازي امواج آبهاي ايران گرفته شده است.
با توجه به اين اطالعات سه جهت  247/5 ،90و  270درجه براي
موج غالب در نظر گرفته م یشود (بینام.)1387 ،

ضرایب واسنجي مدل انتشار موج

در مدول موج طیفی از بسته نرمافزاري مايک  ،21ضرايب متنوعی
جهت واسنجی نمودن مدل استفاده شده است .در اي ن مطالعه هدف
اصلی ،تحقیق بر روي تأثیر دو ضريب کالیبراسیون شامل ضرايب
شکست موج و اصطکاک بستر بر روي الگوي انتشار امواج ناشی از
باد میباشد .در پروژههاي مهم داخل ی و مل ی در سطح کشور ،براي
واسنجی نمودن و صحتسنج ی مدلهاي بزرگ مقیاس و محل ی از
اين دو ضريب استفاده م یشود که نتايج واسنجی ضرايب يادشده بر
اساس نتايج حاصل از پروژههاي ملی (پروژههاي مدلسازي امواج
آبهاي ايران و مطالعات پايش و شبیهسازي استان هرمزگان) و
همچنین بر اساس مقادير پیشنهادي و پیشفرض نرمافزار مايک
 21تعیین شده و در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفته شده است.
بنابرا ين در ا ين تحقیق تغ ییرات اين ضرايب بر روي الگوي انتشار
امواج مطالعه گرديده تا مقادير مناسب ی براي مدلهاي امواج پیشنهاد
گردند .خروجی پروژههاي يادشده مقادير ضريب شکست موج و
ضريب اصطکاک بستر مطابق با جدول ( ) 1تعري ف م یگردند .اين
مقادير ،خاطرنشان میسازد که مقدار پیشفرض نرمافزار مايک
براي ضريب شکست موج  0/8و براي ضريب زبري بستر 0 /04
م یباشد (بینام.)1387 ،

of

تعيين گام زماني حل معادله ها

ثانیه میباشد .الزم به ذکر است که عوامل زيادي بر ناپايداري مدل
انتشار موج تأثی ر دارند که تعدادي از مهمترين آنها عبارتاند از گام
زمان ی نامناسب ،مشبندي درشت ،تی ز گوشه بودن شکل خط ساحل
و شرايط مرزي نامناسب .همچنین ي ک ی از پارامترهاي اصلی
تشخی ص ناپايداري مدل عدد کورانت م یباشد که میبايست کمتر از
 0/5باشد .در صورت بزرگبودن اي ن عدد میتوان ابعاد مش بندي و
يا گام زمان ی حل معادالت را تغییر داد.
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تعیین گام زمانی حل معادلهها يکی از مراحل مهم در برپايی
مدل میباشد و مقدار آن بستگی به ابعاد شبکهبندي و سرعت
گروهی امواج دارد .افزايش گام زمانی از سويی باعث کاهش مدت
اجراي مدل و افزايش گام زمانی و از سوي ديگر سبب افزايش
امکان ناپايداري مدل میگردد .در مورد شبکه مورداشاره ،اجراهاي
اولیه نشاندهنده اين بوده که در المانهاي ريز مجاور سواحل،
بیشینه گام زمانی موردنیاز براي اجتناب از ناپايداري ،در حدود 30

ضريب واسنجی
زبري بستر ( )Kn

شکست موج ()γ
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جدول  - 1مقادیر در نظر گرفتهشده براي ضری ب واسنجي
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شکل - 5واسنجي مدل توسط ضریب زبري 0/002

جدول  - 2تغييرات امواج طراحي با دوره بازگشت هاي مختلف براي کليه ضرایب زبري بستر(جهت  90درجه)
ضريب زبري بستر
مانینگ

نتایج و بحث
در اين بخش نتايج حاصل از تحقیق ارائه میگردد .نتايج حاصل
از تحقیق در دو بخش مدل سازي ارتفاع شاخص موج و الگوي
انتشار امواج ارائه گرديده است .در اين تحقیق ارتفاع شاخص امواج
در اعماق  7/5و  10متري از سطح مبنا ء (متوسط سطح درياهاي
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0/08

دوره بازگشت (سال)
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100

ارتفاع شاخص موج (متر)
3/19
3/25
3/30
3/34
3/38
3/41
2/13
2/28
2/35
2/42
2/46
2/49
2/04
2/08
2/10
2/12
2/14
2/15

دوره بازگشت (سال)
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100

Ar

0/04

عمق آب=- 7/5

ارتفاع شاخص موج (متر)
2/48
2/55
2/59
2/64
2/67
2/70
1/80
1/84
1/87
1/90
1/92
1/94
1/46
1/50
1/51
1/54
1/55
1/57

عمق آب=- 10

ve

0/002

of

تغييرات امواج طراحي با دوره بازگشت هاي مختلف براي کليه ضرایب زبري بستر ( 90جهت)

آزاد) موردبررس ی قرار گرفته است الزم به ذکر است دلیل انتخاب
اين دو عمق استفاده از نتايج کالیبراسیون مدلسازي پروژه مدل -
سازي امواج آب هاي ايران بوده است که در اين پروژه دو عمق 7/5
و  10متر از سطح مبناء در نظر گرفته شده است.
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جدول  - 3تغييرات امواج طراحي با دوره بازگشت هاي مختلف براي کليه ضرایب شکست موج (جهت  90درجه)
ضريب شکست
موج

0/4

ارتفاع شاخص موج (متر)

دوره بازگشت (سال)

ارتفاع شاخص موج (متر)

دوره بازگشت (سال)

1/70

2

2/30

2

1/83

5

2/45

5

1/90

10

2/54

10

1/98

25

2/64

25

2/04

50

2/71

50

2/09

100

2/77

100

2/15

2

2/91

2

2/31

5

3/12

5

2/41

10

3/23

10

25

3/36

25

50

3/45

50

100

3/52

100

2

2/92

2

2/32

5

3/12

5

2/41

10

3/23

10

2/52

25

3/36

25

2/59

50

3/45

50

2/66

100

3/53

100
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0/8

 = - 7/5عمق آب

2/51
2/59
2/65
2/15

of

1/2

= - 10عمق آب

Ar
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شاخص امواج

ارتفاع امواج طراحی در اعماق  7/5و  10متري و براي دوره
بازگشتهاي  50 ،25 ،10 ،5 ،2و 100ساله و براي بادهاي با سه
جهت غالب  247/5 ،90و  270درجه محاسبه شدهاند  .در
جدولهاي ( )2تا ( )5نتايج حاصل از تأثیر ضرايب زبري بستر و
شکست امواج بر ارتفاع شاخص امواج و در شکلهاي ( )6و () 7
تغییرات ارتفاع موج در نقطه شاخص يک براي کلیه توزيعهاي
آماري ارائه شده است.
نتايج حاصل از جدول ( )2نشان می دهد براي عمق  10متري در
ضريب زبري  0/002ارتفاع شاخص موج براي دوره بازگشتهاي دو
تا  100ساله ارتفاع شاخص موج حدود  6/89درصد افزايش ،در
ضريب زبري  0/04از دوره بازگشت دو تا  100ساله ارتفاع شاخص
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بررسي تأثير ضرایب زبري بستر و شکست امواج بر ارتفاع

موج در حدود  16/90درصد افزايش ،و در ضريب زبري  0/08از
دوره بازگشت دو تا  100ساله ارتفاع شاخص موج در حدود 5/39
درصد افزايش داشته است .همچنین نتايج به دست آمده نشان می
دهد براي عمق  7/5متري در ضريب زبري  0/002ارتفاع شاخص
موج براي دوره بازگشتهاي دو تا  100ساله حدود  8/87درصد
افزايش ،در ضريب زبري  0/04از دوره بازگشت دو تا صد ساله
ارتفاع شاخص موج در حدود  7/77درصد افزايش ،و در ضريب
زبري  0/08از دوره بازگشت دو تا  100ساله ارتفاع شاخص موج در
حدود  7/53درصد افزايش يافته است .بررسی نتايج به دست آمده
نشان می دهد در دوره بازگشت هاي مختلف ،با افزايش ضريب
زبري ارتفاع شاخص موج کاهش يافته است .
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جدول  - 4تغييرات امواج طراحي با دوره بازگشت هاي مختلف براي کليه ضرایب زبري بستر (جهت ) 247/5
عمق آب=- 7/5

ضريب زبري
بستر مانینگ

ارتفاع شاخص موج (متر)
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/62
0/66
0/68
0/71
0/73
0/74
0/55
0/59
0/61
0/63
0/65
0/66

0/002

0/04

عمق آب=- 10

دوره بازگشت (سال)
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
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ارتفاع شاخص موج (متر)
2/71
2/76
2/79
2/83
2/86
2/88
2/21
2/24
2/27
2/29
2/31
2/32
1/95
1/99
2/01
2/03
2/05
2/06

of

0/08

دوره بازگشت (سال)
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100

ve

جدول  - 5تغييرات امواج طراحي با دوره بازگشت هاي مختلف براي کليه ضرایب شکست موج
(جهت  247/5درجه)
ضريب شکست موج
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عمق آب=- 7/5
دوره بازگشت (سال)
ارتفاع شاخص موج
(متر)
2
0/57
5
0/61
10
0/63
25
0/66
50
0/67
100
0/69
2
0/62
5
0/66
10
0/68
25
0/71
50
0/73
100
0/74
2
0/62
5
0/66
10
0/68
25
0/71
50
0/73
100
0/75

عمق آب=- 10
دوره بازگشت (سال)
ارتفاع شاخص موج (متر)

0/8

1/2
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0/4

2/42
2/59
2/68
2/78
2/85
2/92
2/70
2/89
2/99
3/11
3/19
3/26
2/70
2/89
2/99
3/11
3/19
3/26

2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
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اعماق کمتر فرآيند شکست امواج اثر خود را بیشتر بر کاهش انرژي
و متعاقباً ارتفاع امواج نشان میدهد.

بررسي تأثير ضریب زبري بستر و ضریب شکست موج بر
الگوي انتشار امواج ناشي از باد
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در شکل ( )6نمونهاي از نتايج حاصل از تأثیر ضريب زبري
بستر روي الگوي انتشار امواج ناشی از باد ارائه شده است.
نتاي ج حاصل از اين بررس یها نشان میدهد در طوفانهاي
غربی (طوفانهاي جهت  270درجه) افزايش ضريب زبري بستر
موجب کاهش ارتفاع شاخص موج در نقاط موردمطالعه گرديده
است  .همچنین همانطور که شکلهاي دوبعدي انتشار موج نشان
میدهند افزايش ضريب بستر موجب گرديد که خطوط تراز ارتفاع
موج منظمتر گردند و امواج بهصورت موازي با يکديگر درآيند.
بهبیانديگر افزايش اصطکاک بستر موجب کاهش انرژي امواج و
همچنین افزايش نظم الگوي انتشار آنها شده است  .نکته مهم
ديگر آن است که کاهش اصطکاک بستر اثري خطی بر کاهش
ارتفاع امواج ندارد .بدين معنی که اختالف ارتفاع موج در ضرايب
 0/002و  0/01کمتر از ضرايب  0/04و  0/08بود؛ اين مسئله
نشاندهنده آن است که انتخاب ضرايب کمتر از  0/01اثر
قابلتوجه ی بر روند انتشار امواج ندارد.برخالف طوفانهاي غرب و
جنوب غرب ،بردارهاي انتشار امواج در طوفانهاي شرقی تمايل
بیشتري براي گردش به سمت ناحیه ساحلی نشان میدهند  .ضرايب
زبري بستر در طوفان هاي اين جهت اثر خود را بیشتر نشان دادند.
در اينجا برخالف دو طوفان قبلی خطوط تراز دوبعدي با افزايش
ضريب زبري بستر به صورت موازي با يکديگر (و عمود بر ساحل)
درنیامده و تا حد زيادي ساختار نامنظم خود را حفظ نمودند ،اما
افزايش اين ضريب بر کاهش نامنظم بودن الگوي انتشار امواج مؤثر
بوده است  .در طوفانهاي غربی (امواج جهت  270درجه) تغییرات
ضريب شکست موج اثر قابلتوجه ی بر الگوي انتشار امواج نداشت.
در اينجا ساختار شمارگرها و بردارهاي انتشار موج تقريباً ثابت مانده
است  .نکته مهم ديگر آنکه با حرکت از عمق زياد به کم میزان افت
ارتفاع موج قابلتوجه میباشد .اين امر منطقی بوده ،چراکه در
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نتيجهگيري
نتايج حاصل از تحقیق به صورت زير خالصه میگردد.
 تغییرات ضريب زبري بستر بر تفرق امواج و الگوي
انتشار امواج ،محسوستر و چشمگیرتر از ضريب
شکست موج م یباشد.
 زبري بستر اثرات قابل توجهی بر کاهش و يا افزايش
امواج طراحی دارد .اما صرفاً مقادير کوچکتر ضرائب
شکست موج (ضرائب  0/4و  )0/8میتوانند منتج به
اختالف معنادار در امواج طراحی گردند.
 مشخص گرديد که جهت موج اثرات قابل توجهی بر
امواج طراحی دارد .با توجه به ثابت نگاه داشتن ارتفاع و
پريود امواج طراحی در اين تحقیق ،مشاهده گرديد که
طوفان هاي شرقی تالطم بسیار باالتر و متعاقباً امواج
طراحی بزرگتري نسبت به طوفانهاي غرب و
جنوب غرب بوجود میآورند.
 با توجه به تحلیل هاي صورت گرفته دوره بازگشت
مناسب براي طراحی ،دوره بازگشت  50و  100ساله
میباشد .در اين دورههاي بازگشت اختالف امواج
طراحی با دورههاي قبل و بعدي محسوستر بود .ضمن
آنکه ضرائب واسنجی بیشتر در اين دو دوره بازگشت
اثر خود را نشان دادند.
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قدرداني
بدينوسیله نويسندگان اين مقاله از دانشگاه علوم و فنون درياي ی
خرمشهر به جهت ايجاد شرايط انجام تحقیق حاضر  ،سپاسگزاري
م ی نمايند.
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