بررسی الگوی انتقال رسوب ناشی تحت عملکرد موج در مصب با استفاده از مدل سازی عددی
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علی کرمی خانیکی 1و منیره سادات کیائی*
دانشگاه آزاد اسالمی گروه فیزیک دریا ،واحد علوم و تحقیقات تهران و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
تاریخ پذیرش1396/06/18 :
تاریخ دریافت1395/09/05 :

چکیده
موج یکی از عوامل اصلی شکل دهنده مصب است .شکست موج در آب های کم عمق دهانه مصب باعث شکل گیری جریان های
کرانه ای و انتقال رسوب در این ناحیه می گردد .ارتفاع موج یکی از پارامترهای هیدرودینامیکی است که در این تحقیق اثر آن بر
روی الگوی جریان و رسوبگذاری مورد بررسی قرار می گیرد .برای این منظور ،یک حوضچه ساحلی که از طریق یک دهانه یا مصب به
دریای باز متصل می گردد ،در محیط نرم افزار مایک  21شبیه سازی شده است .برای شبیه سازی آن از یک شبکه مثلثی
ساختارنیافته ( ،) Unstructured flexible meshبا ابعاد 10تا  50متری ،در یک مدل تفاضل محدود استفاده می شود .در این
مدلسازی ،موج با ارتفاع های  1/5 ،./75و  2/2متر با پریود ثابت  8ثانیه به صورت عمود بر خط ساحل تابیده می شود و مقادیر
سرعت جریان و انتقال رسوب ناشی از آن در قسمت های مختلف مصب محاسبه می شود .نتایج شبیه سازی الگوی جریان ناشی از
موج را به صورت چهار گردابه با تاوایی معکوس در طرفین کانال نشان میدهد که گردابههای قوی تر در باالدست دهانه (دریا)
تشکیل می شوند که تا حد زیادی در الگوی گردش جریان در مصب موثرند .به طوری که با هجوم امواج مرتفع تر چرخابههای روبه
دریا در مقیاس بزرگتر تشکیل و موجب افزایش سرعت جریان در کانال میشوند ،در صورتیکه در حضور امواج کم ارتفاع ،چرخابه
های رو به دریا ضعیف شده و به ساحل نزدیک میشوند .متناسب با آن الگوی رسوبگذاری و فرسایش نیز تغییر می کند .الگوی
انتقال رسوب ناشی از هجوم موج ،نشان می دهد که در زمان های اولیه اجرا و پس از تابش چند صد هزار موج اول موجب بارگذاری
در دهانه و مسدود شدن دهانه و بار گذاری در سواحل طرفین دهانه می شود .این الگوی انتقال رسوب در مطالعات میدانی در دهانه
خور تیاب در بندر کالهی مشاهده شد .بر اساس بررسیهای انجام شده بر روی نتایج مدلسازیهای عددی انجام شده در خصوص
انتقال رسوبات ساحلی ،به نظر میرسد که الگوی عمود بر ساحل بدون جریان های جزر و مدی یکی از عوامل اصلی ایجاد بارهای
رسوبی موازی ساحل و ایجاد ناحیه کم عمق در محدوده ساحلی خور تیاب میباشد.
واژگان کلیدی :ارتفاع موج ،فرسایش ،رسوب غیر چسبنده ،مصب ،مایک 21
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عموووو  5میوووور اقوووودام نمووووود و ابعوووواد حوتووووده را
 5km×1/5kmدر ن رگرفووت .ابعوواد مصووب ،خلوویب و انووال
فرتوووی تقریموووا معوووادل ابعووواد مصوووب  Shineockدر
نیویووورک بووود .ایووگ تحقی و نشووان داد ووه ریووان ناشووی از
اموواب ،باعوج توه نشووینی رسووبات در قسومت باردسوت مووی
گردد .همدنیگ شکسوت اموواب بورروی ناحیوه دتیوای مودی،
باعووج فرسووایش آن مووی شووود .بووا تیییوور هووت ریانووات
روزانه ی مدی ،مورفوتوو ی مصوب و نواره هوای بوار دسوت
دتیای مدی تیییور موی نود .بنوابرایگ مووب  ،ریوان وزر و
مدی و انیقال رسوا ،بوه روورت توو م ،یوک مصوب ایوده آل
را موووی سوووازد .در تحقیوو دیگوووری وووه توسوووم رموووی
خووانیکی و همکوواران ( )1390انجووام شوود ،اتگوووی ریووان و
رسوووبگذاری ناشووی از موووب عمووود بوور سوواح در دهانووه
مصووب ،مووورد بررسووی قوورار گرفووت .بوورای ایووگ من ووور ،یووک
حوتووده سوواحلی ووه از نری و یووک دهانووه یووا مصووب بووه
دریووای بوواز میصو مووی گووردد ،در محوویم نوورم افووزار مایووک
 21شوومیه سووازی شوود .بوورای شوومیه سووازی از ی وک شوومکه
مثلثوووی سووواخیار نیافیوووه (Unstructured flexible
) ،meshبووا ابعوواد  10تووا  50میووری ،در یووک موودل تفات و
محدود باگام زموانی 1رانیوه اسویفاده گردیود .در ایوگ شومیه
سازی ،موب بوا ارتفوا 1/5میور بوا پریوود  8رانیوه بوه روورت
عمود بر خم سواح تابیوده شود و مقوادیر سورعت ریوان و
انیقووال رسوووا ناشووی از آن در قسوومت هووای مخیلووک مصووب
محاسوووومه گردیوووود Fachin .و  )2003( Sanchoاروووور
زاویووه موووب ،ارتفووا  ،ریووان  ،Undertowمحوو بووار و
انوورژ وی موووب بوور روی سووواح مووورد بررسووی قوورار گرفووت.
نیووایب نشووان داد ووه تیییوورات بسوویر بووه شوودت ،وابسوویه بووه
زاویووه تووابش موووب اسووت .امووواب عمووود بوور سوواح بارهووای
معکوت را توتید می نماینود و امووا ی وه بوه روورت مایو
تابیووده شووده انوود ،بارهووای رانووه ای را بووه نوور سوواح
هوودایت مووی ننوود و مو ووب تیییوورات ز ووی شووک بسوویر
موووی شووووند Kennedy.و  )2003( Kirbyاتگووووی
ریووان ناشووی از موووب را بووه رووورت دو فووت گردابووه در در
نوورفیگ انووال هووای ریووان برگشوویی مشوواهده و تشووری
نمووود .همدنوویگ ،آنهووا سوورعت بوواری ریووان برگشوویی در
قسوومت دهانووه انووال را ناشووی از و ووود یووک فووت گردابووه
قوی در نرفیگ دهانه ذ ر نمودند.
در تحقی حاتر ،تاریر تیییر زاویه امواب فرودی بر اتگوی
ایگ ریان ها از نری نرمافزار ما ول Mike21/3

مقدمه
مصب ها به عنووان محو اتصوال آبراهوه هوا و خلویب هوا بوه
دریای آزاد ،نقش مهموی در ترابوری دریوایی ایفوا موی ننود.
در ایووگ گونووه موووارد ،و ووود یووک معموور عووری  ،عمیوو و
پایوودار از اهمیووت زیووادی برخوووردار اسووت .ایووگ معمرهووای
دریووایی بووه دتی و تووداخ عوام و مخیلووک هیوودرودینامک و
رسوووا از پیدیوودگی خارووی برخوردارنوود .در مح و مصووب،
از یکسووو ریووان هووای ووزر و موودی و از دیگوور سووو ،انوور ی
امووواب باعووج ایجوواد یووک محوویم رسوووبی ووامال فعووال مووی
گردنوود .بنووابرایگ مصووب هووا نقووش عمووده ای در نیوورل
حر وات رسوووا و توزیوود آن در محو و حوووزه هووای من قووه
ای دارنوود .پارامیرهووای هیوودرودینامیکی مصووب هووا ن یوور
امووواب و ریانووات دریووایی ،از عوام و مهووم و توودریر گووذار در
تعیووویگ هندسوووه و شوووک سووواح در محوو مصوووب موووی
باشوود) .(Seaberg et al., 2001و ووود تیییوورات فصوولی
در مشخصووات امووواب و ریانووات دریووایی و تووداخ دا مووی
آن هووا در مصووب هووا ،توودریرات زیووادی در مورفوتووو ی مصووب
دارنوود .انماشووت رسوووا در دهانووه و انووال مصووب ،باعووج
ایجاد وم عمقوی و مشوک بورای توردد شوناورها موی گوردد
ووه بایوود بووه رووورت دوره ای ریروبووی گووردد .از ایووگ رو
شناخت دقی فرآیندهای رسووبی در مصوب هوا نوه تنهوا بوه
اسوویفاده بهینووه از ایووگ مصووب هووا مووک مووی نوود ،بلکووه
هزینوووه ی نگهوووداری آن هوووا و نیوووز هزینوووه پووورو ه هوووای
حفاظیی بوه شودت واهش موی یابود .محققویگ مخیلفوی بور
روی رفیووار هیوودرودینامیکی مصووب هووا م اتعووه وورده انوود،
ه به بعضی از آنها در ادامه ایگ م لب اشاره می شود.
در تحقیقوووی وووه توسوووم  Van Leeuwenو De
 )2002( Swarانجووام شوود ،یووک حوتووده مسووی یلی ووه
توسم یک مصب وم عورب بوه اقیوانوت مورتمم شوده بوود،
بوسوویله موودل فیزیکووی مووورد بررسووی قوورار گرفووت .در ایووگ
تحقی و توواریر نیووروی وریوووتیح در دو حاتووت موووب عمووود
بر سواح و مووب مووازی سواح موورد م اتعوه قورار گرفوت.
بوه عنوووان نییجووه ایووگ تحقیو مووی توووان بووه ایجوواد ریووان
هووای گردابووی در نوورفیگ دهانووه مصووب اشوواره وورد ،ووه
محقوو آنهووا را ناشووی از ریووان هووای ووزر و موودی و
تووداخ ار و کا ی آن بووا دیووواره هووای نوورفیگ مصووب مووی
دانوود .وی همدنوویگ نییجووه گرفووت ووه نیووروی وریوووتیح
توواریری بوور شووک ایووگ گردابووه هووا نوووداردMilitello .
( )2003نسوومت بووه موودل سووازی یووک مصووب م لوووا بووه
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 coupledبررسی شده است .برای ایگ من ور از یک انال
م لوا ،برای م اتعه اتگوی رسوبگذاری و ریان ناشی از
هجوم امواب عمود بر ساح  ،با ارتفا های مخیلک و پریود
رابت اسیفاده گردید.

میقاب بیگ امواب و ریانها با اسیفاده از یک راب ه دینامیکی
بیگ مدول های  HDو  SWارا ه میدهد .همدنیگ ،از نری
ایجاد یک راب ه بیگ سه مدول  HD ،STو SWقادر به مدل
سازی نحوة بازخورد ام بیگ تیییرات تراز بسیر در ارر
گردشهای ناشی از موب و ریان بصورت توام ارا ه می دهد.
در ایگ تحقی از مدل دو بعدی ریان در مدول  HDاسیفاده
شده است ه بر اسات معادرت آا م عم و ممنیوم می
باشد ،ه در واقد در آن از معادرت میانگیگگیری شده
ناویراسیو ح در یک شاره ترا مناپذیر انیگرالگیری میشود.
مدل  STبرای بررسی میزان انیقال رسوبات غیرچسمنده تحت
ارر ریان و موب به ار می روند ایگ مدل برای محاسمه
تیییرات انیقال رسوا غیر چسمنده در دو بعد تحت تاریر موب
و ریان به ار گرفیه می شود .مدول موب یا  ،SWقادر است
ه نرخ رشد ،اهش و انیقال امواب را از دور از ساح تا
نزدیک آن ،با در ن ر گرفیگ م عمقی ،انعکات و تفرق شمیه
سازی ند.

مواد و روش ها
نرم افزار مورد استفاده

برای دسییابی به اهدا تحقی از نرمافزار مدلسازی
 Mike 21ه توسم انسیییو هیدروتیک دانمارک با همکاری
انسیییو یفیت آا پایهریزی و توسعه یافیه ،اسیفاده شده
است .ایگ نرمافزار از قابلیتهای محاسماتی و گرافیکی باریی
در زمینة مدل ردن فرآیندهای پیدیده ی ساحلی در نواحی
معم  ،خلیبها و دریاها برخوردار است .ما ول مورد اسیفاده
در ایگ تحقی  Mike 21/3 - Coupled ،از عمة نرم
افزاری میباشد ه یک سیسیم مدتینگ دینامیکی برای
اربردهای ساحلی در مصبها و محیمهای رودخانهای می
باشد .برای مدلسازی انیقال رسوا ناشی از موب ،از زیر
مجموعه های مدل ما ول ارلی Couple Model 21/3.
ریان
ما ول هیدرودینامیکی یا
 FMه شام
( ، )Hydrodynamic, HDانیقال رسوا ( Sand
 )transport, STو نیفی موب ()Spectral wave, SW
اسیفاده شده است و بر اسات موتفههای محاسماتی اساسی
ما ول ارلی میباشند .مدل هیدرودینامیک یا ریان (،) HD
زرومد ،رودخانه ،باد ،ریان های ناشی از موب ،بر شند
نوفان و ریان های مدی و زری را شام میشود .با به
ارگیری ایگ مدول میتوان ،تیییرات س آا و ریان ها را
در هر مکان از من قه مورد م اتعه ،بررسی نمود .رزم به ذ ر
است ه ایگ مدول ،ریان های را در یک سیال تک ریه ( به
نور عمودی همگگ) شمیه سازی می ند .ریانها شام
ریان شندی ،ریان ناشی از موب یا تر یمی از ایگ دو می
باشند .در واقد ایگ نرمافزار روشی برای تحلی برهم نش

طراحی مدل

درایگ تحقی  ،برای بررسی تاریر ارتفا موب بر اتگوی ریان و
رسوبگذاری در مصب ،از مدتسازی عددی یک حوتده ساحلی
میص به دریا اسیفاده گردید .نول حوتده  992میر ،عرب
حوتده  460میر ،شیب بسیر  0/0073و عرب دهانه
مصب 24/4میر می باشد .ابعاد حوتده و مصب در شک ()1
نشان داده شده است .شک ( )2توپوگرافی بسیر و شمکه بندی
آن برای اسیفاده در شمیه سازی عددی را نشان می دهد.
شمکه بندی حوتده به رورت نامن م ،با اتمان مثلثی به ابعاد
تقریمی گام مکانی 100 *100درحوتده  25*25در انال
می باشد .شمکه بندی حوتده به رورت نامن م ،با اتمان
مثلثی به ابعاد تقریمی  100میر در حوتده و  25میر در
انال می باشد .دول( ،)1پارامیرهای مدل و دول (،)2
مقادیر میییرها را در مراح ا را نشان می دهد.
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دول -1پارامیرهای مدل

مقادیر

پارامترها

 1/6 ، 460، 992میر

نول ،عرب ،عم حوتده

2 ،18345 ،8987

گره ها ،اتمان ها ،تعداد ریه

12ساعت 2 ،رانیه

زمان شمیه سازی ،گام زمانی

 ،Cold startر و به دول 2

شرایم اوتیه

0.2mm

) (D50ق ر رسوا

2650kg/𝑚3

چگاتی آا

0/06 m/s

سرعت سقوط ذرات

0/08

اسیرت بحرانی

0/05

میزان تخلخ رسوا

(𝑠32 (𝑚3 /

زبری بسیر

1

1

)0/28

𝑚3
𝑠

ادی ویسکوزییه افقی

(

0/0220

شیب بسیر

0/8

حدا ثر عدد ورانت ( پایداری مدل)

شک  -1شمکه بندی مدل ( مق د عرتی انال )

شک  -2مصب مورد م اتعه ( مق د نوتی انال )
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دول  -2مشخصات موب ورودی به دهانه مصب

عم آا(میر)

زاویه تابش موب(در ه)

پریود موب(رانیه)

ارتفا موب(میر)

ا را

1/6

270

8

0/75

ا را 1

1/6

270

8

1/5

ا را 2

1/6

270

8

2/2

ا را 3

اتک) ،من قه مورد م اتعه ( دهانه خور تیاا در بندر الهی) و
شک ( 3ا) ،م عمقی دهانه خور ( خم چیگ قرمز م
عمقی و مسیر حر ت موب را نشان می دهد.

برای بررسی اتگوی انیقال رسوا تحت عملکرد موب از دهانه
خور تیاا در بندر الهی اسیفاده می شود .ایگ من قه تحت
هجوم موب با ارتفا  2میر و پریود  8رانیه می باشد .شک (3

شک  -3اتک) من قه مورد م اتعه ( دهانه خور تیاا در بندر الهی) ا) م عمقی دهانه خور ( خم چیگ قرمز م عمقی و مسیر حر ت
موب را نشان می دهد

می دهد .شک ( ،)6تیییرات نوتی سرعت ریان ناشی از
موب و تیییرات بسیر و شک ( ،)7پروفی عرتی تیییرات
سرعت ریان و تیییرات بسیر ناشی از موب را نشان می دهد

نتایج
شک ( ،)4توزید سرعت ریان ناشی از موب برای
ارتفا های مخیلک  2/2میر 1/5 ،میر و  0/75میر و شک (،)5
توزید تیییرات بسیر برای موب با ارتفا های مخیلک را نشان
.

ا  -موب با ارتفا 1/5میر
اتک -موب با ارتفا  2/2میر
شک  - 4توزید سرعت ریان ناشی از موب برای ارتفا های مخیلک
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ب -موب با ارتفا  0/75میر
ا  -موب با ارتفا 1/5میر
اتک -موب با ارتفا  2/2میر
شک  -5توزید تیییرات بسیربرای موب با ارتفا های مخیلک ( محور افقی ،امیداد انال و محور عمودی ،تیییرات تراز بسیر
را نشان می دهد)

ا -پروفی نوتی تیییرات تراز بسیر
اتک -توزید نوتی تیییرات سرعت ریان
شک  -6تیییرات سرعت ریان ناشی از موب و تیییرات بسیر ( محور عمودی) در امیداد انال ( محور افقی) در مق د نوتی انال ( خ وط قرمز
محدوده انال ،ه از رسوا پر شده است را نشان میدهد)

ا -پروفی عرتی نرخ تیییرات تراز بسیر
اتک -پروفی عرتی تیییرات سرعت ریان ناشی از موب
شک  -7پروفی عرتی تیییرات سرعت ریان و تیییرات بسیر ناشی از موب با ارتفا های مخیلک در مق د عرتی انال
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(شک  8ا) نیایب به دست آمده بررسی های میدانی را نشان
می دهد .خم چیگ با نسمت دادن  10دررد قابلیت تیییر در
ارتفا موب شاخص رفاا  ،𝐻oدوره تناوا موب شاخص T ،و
سرعت ته نشینی دانه ها 𝑊 (  ) ،Τ ،𝐻0در شک ( )8ترسیم
شده اند .در ابیدا پیش بینی های ساده زیر پیشنهاد شد:

برای رحت سنجی مدل از نیایب تحقیقات م اتعات میدانی
)  Kraus(1992بیان گر راب ه میقاب فرسایش انال با
ارتفا موب تابشی است ،اسیفاده شده است .شک ( ،)8بیانگر
تیییرات  𝐻0 /𝐿0به عنوان نمادی از ارتفا بدون بعد موب
نسمت به پارامیر بدون بعد 𝑇𝑊 𝐻0 /میباشد .در ایگ شک
میتوان نیایب به دست آمده از مدل در شک ( اتک) را با نیایب
م اتعات میدانی در شک (ا) مورد مقایسه قرار داد

<3.2

)(1

𝐻0
𝑇𝑊

≥3.2

)(2

𝐻0
𝑇𝑊

بر افزایش )(Accretion
فرسایش )(Erosion

م اتعات میدانی )  Kraus(1992بیان گر راب ه میقاب
فرسایش انال با ارتفا موب تابشی ،بیانگر برازش بسیار خوا
با داده های میدانی در شک ( 8ا) است.

سپح خم ق ری نشان داده شده در شک ( 8ا) ایگزیگ ایگ
معیار شد .نقاط نشان داده شده در شک ( 8اتک) ،بر اسات
تریب رگرسیون  0/96به دست آمده ه تمگ همخوانی با

شک  -8اتگوی رسوبگذاری در دهانه ورودی خور

شک  -9اتک) پروفی شرقی و غربی دهانه ورودی خور ا) م عمقی دهانه در پروفی های مورد م اتعه
رحت سنجی مدل عددی
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شک  -10اتک) پیش یاا های فرسایش در دهانه خرو ی انال با اسیفاده از نیایب به دست آمده از مدل سازی عددی ا)پیش یاا های
فرسایش و بر افزایش با اسیفاده از داده های میدانی ))Kraus, 1992

خور نیز مشاهده می شود .شک پح از هجوم امواب بعدی،
رسوبات نشیگ شده در دهانه ،به رورت عمودی به سمت دریا
و داخ حوتده هدایت می شوند و م عمقی های سمت دریا
و ساح را به و ود می آورند .شک ( 9ا) م عمقی در
سواح را برای پروفی های غربی و شرقی در ارر هجوم موب
نشان می دهد .عالوه بر آن ،رسوا گذاری در نرفیگ عرتی
انال نیز رورت می گیرد ( شک  )7ه با افزایش ارتفا
موب ،ارتفا رسوبگذاری و فرسایش در هر دو مق د نوتی و
عرتی ،افزایش می یابد .به ایگ ترتیب ،تیییر ارتفا امواب
فرودی ،مو ب تیییر اتگوی ریان در سلولهای چرخشی
من قه نزدیک به ساح میشود.
تاریر تیییر ارتفا موب بر وتعیت فرسایش و رسوا گذاری
در مق د نوتی انال و عرتی انال در شک های ( 6ا و 7
ا) نشان داده شده است .همان وریکه در ایگ شک ها
مشاهده می شود ،با افزایش ارتفا موب ،میزان ارتفا م
عمقی بار دست و پاییگ دست مصب افزایش یافیه و قله آن ها
به سمت آا عمی ( سمت دریا) پیشروی می ند .ایگ در
حاتی است ه چاته ایجاد شده در وسم دهانه نیز عمی تر
شده و به سمت آا عمی میمای می گردد .نکیه اتب تو ه
ایگ است ه سرعت ریان ورودی نسمت به ریان خرو ی
بیشیر است .ایگ نشان می دهد ه م عمقی های بار دست
نسمت به پاییگ دست حجم بیشیری دارد .با اسیفاده از نیایب
مدل سازی عددی می توان راب ه بیگ عوارب رسوبی و
مشخصات موب ( پریود و ارتفا ) را به دست آورد .ایگ
معادرت در دول ( )3آمده است.

بحث و نتیجه گیری
نیایب شمیه سازی ،اتگوی ریان در دهانه تحت ارر
موب عمود بر ساح را به رورت ایجاد فت گردابه هایی در
نرفیگ انال نشان می دهد .ه با شکست موب در دهانه و
برخورد ریان برگشیی با موب ورودی به دهانه ایجاد می شود.
ایگ اتگو با نیایب حار از تحقیقات ( Kennedy & )2003
 Kirbyامال م ابقت دارد ( شک  .)11بر اسات نیایب
حار از مدل سازی عددی ،با افزایش ارتفا موب تابشی،
اتگوی ریان تیییری نمی ند .هر چند ،نق ه شکست موب
به نر دهانه ورودی انال ( سمت دریا) تیییر نموده و
سرعت و شعا گردابه ها افزایش می یابد .با تیییر نق ه
شکست به داخ انال ،در حیگ افزایش شعا گردابه ها نفوذ
آنها به داخ دهانه بیش تر می شود .ایگ در حاتی است ه
سرعت گردابه های سمت دریا نسمت به ساح میر است
(شک  5اتک) .به عمارت دیگر ،گردابههای ارلی دریاسو تعیک
شده و به سمت ساح ابجا میشوند .در حاتی ه گردابههای
) )Vortexرو به ساح قوی تر شده و رشد می نند.
همدنیگ ،با تو ه به دول ( ،)2با افزایش ارتفا  ،سرعت
ریان ورودی و خرو ی از دهانه نیز افزایش می یابد.
عملکرد رسوبی مصب مانند شک (  5ب) می باشد .با
تو ه به ایگ شک  ،نی برخورد چند رد هزار موب به نر
دهانه ،گردابه هایی در نرفیگ انال ایجاد می شود .گردابه
های ایجاد شده در چهار گوشه مصب ،باعج انیقال آا و
رسوا از نرفیگ ،به سمت مر ز دهانه می شود ه به دتی
سرعت پاییگ ریان در مر ز دهانه ،رسوبات در مر ز دهانه ته
نشیگ شده و باعج م عمقی آن می گردد .ایگ اتگو در دهانه
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 عرب و ارتفا رسوبگذاری و فرسایش قم و بعد از دهانه حار از نیایب شمیه سازی، معادرت نول-3 دول

مقادیر عوارب رسوبی

قم از دهانه

در دهانه

بعد از دهانه

نول عوارب رسوبی

0.656 0.959
𝐿1 = 6.4881𝐻𝑤
𝑇𝑤

−0.183 0.619
𝐿2 =1.01𝐻𝑤
𝑇𝑤

0.512 0.909
𝐿3 = 14.31𝐻𝑤
𝑇𝑤

عرب عوارب رسوبی

0.656 0.955
𝑌1 = 6.488𝐻𝑤
𝑇𝑤

−0.384 1.135
𝑌2 = 5.186𝐻𝑤
𝑇𝑤

0.605 0.9
𝑌3 = 14.012𝐻𝑤
𝑇𝑤

ارتفا عوارب رسوبی

0.267 0.103
𝐷1 = 0.261𝐻𝑤
𝑇𝑤

0.872 −0.125
𝐷2= 0.251𝐻𝑤
𝑇𝑤

0.294 0.294
𝐷3 = 0.108𝐻𝑤
𝑇𝑤

 عرب و ارتفا، نول،𝐷 به ترتیب1 𝑌 و1 ، 𝐿1 ،در ایگ روابم
 عرب و، نول،𝐷2 𝑌 و2 ، 𝐿2 ،رسوبگذاری قم از دهانه

 هجوم امواب مرتفد به، در حاتت لی،معادرت نشان می دهد
داخ دهانه باعج افزایش سرعت گردابه می شود و افزایش
حجم رسوبگذاری در باردست و پاییگ دست و فرسایش
در انال مصب می شود ه ایگ امر مو ب تقویت م عمقی
. در باردست آن خواهد شد، بخصوص،مصب

𝐷 ارتفا رسوا3 𝑌 و3 ، 𝐿3 فرسایش در دهانه و همدنیگ
 ارتفا موب،𝐻w .گذاری بعد از دهانه برحسب میر می باشد
. پریود موب بر حسب رانیه می باشد،𝑇w بر حسب میر و
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The Effect of Changes in Wave Height on Erosion Pattern and Sedimentation in
Inlet
Karami Khaniki1, A. & Kiaee2*, M. S.
1. Dept. of Physical Oceanography, Islamic Azad University, Tehran
Science and Research Branch
2. Dept. of Physical Oceanography, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch

Abstract
Wave is one of the main factors forming inlets. Refraction of waves in shallow waters of inlet’s mouth
forms bank flows and transports sediments in this area. Wave height is one of the hydrodynamic
parameters and its effect on flow and sedimentation patterns are examined. In this study, for this purpose,
a coastal basin that is connected to the open sea through a mouth is simulated in Mike 21 software. For this
simulation, an unstructured flexible mesh, with the dimension of 10 to 50 meters was used, in a finite
difference model. In this model, the waves with 0.75, 1.5 and 2.2 m heights and 8 sec. fixed period are
emitted perpendicular to the coastline. Then, the amounts of flow and sediment transportation are
calculated in different parts of the mouth according to simulation results. The flow rate increases as the
wave height increases and proportionally the volume of transported sediment is also increased.
Key words: Wave height; inlet; non cohesive sediment; Mike21
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