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مدلسازی عددی انتقال رسوب در اطراف بندر نوشهر
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 -2دانشیار دانشکده عمران ،دانشگاه گیالن
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چكيده
بندر نوشههر يکي از مهمترين بنادر شهمالي كشهور محسهوب مي گردد كه در درياي خزر واقع شهده اسهتد در حال حا ر اين بندر گرفتار
مشهکال شهديد رسهوبگذاري در اطراف دهانه ميباشهد بهطوريكه بهرهوري از آن را تحت تأثیر قرار داده استد در اين پژوهش ،ابتدا با
اسهتفاده از اطالعا دقی اندازهگیري شده از موج ،جريان و رسوب ،مدل عددي  Mike 21راستي آزمايي شده است و سپس الگوي انتشار
امواج ،جريان و بهتبع آن انتقال رسوب ناشي از امواج در اطراف بندر نوشهر به مد يک سال بررسي ميشوددباتوجه به نتايج مدل يک ساله
جريان در اطراف بندر نوشهههر،مواردي همچون افزايش ناگهاني سههرعت در مجاور هد بازوي غربي موجشههکن ،كاهش ناگهاني سههرعت در
جلوي بندر و همچنین تشهکیل يک گردابه در قسهمت شهمالي ارا هي استحصالي را مي توان از داليل رسوب گزاري در دهانه بندر نوشهر
اشهاره كردد همچنین با بررسهي الگوي جريان يک سهاله ميتوان بیان نمود كه رسوبا به همراه جريان غالب از سمت غرب بندر به سمت
دهانه نزديک ميشوند و درنهايت با كاهش ناگهاني سرعت در جلوي بندر در همان قسمت تهنشین ميشوند و بخشي ديگري از رسوبا كه
از جلوي دهانه بندر به پايیندست منتقل ميشوند ،مجدداً توسط گردابه ايجادشده به سمت دهانه بندر حركت ميكنندد
واژگان كليدی  :بندر نوشهر ،رسوبگذاری ،فرسایش ،مدل عددی .
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 -1مقدمه
بندر نوشهر يکي از مهمترين و باسابقهترين بنادر شمالي
كشور ميباشد كه در قسمت جنوبي درياي خزر واقع شده
است ()36.65ºN, 51.50ºEد ساخت بندر نوشهر در سال
 5307هجري خورشیدي با مشاركت شركتهاي بوروركس
(هلند) و آگرمن (بلژيک) آغاز شد و در سال  535۱به
بهرهبرداري رسیدد اين بندر از زمان ساخت تاكنون
دستخوش تغییرا زيادي شده استد جانمايي اولیه بندر
نوشهر در شکل ( )5نشان داده شده استد
همانطور كه در شکل ( )5نیز مشخص است ،بعد از ساخت
بندر ،سمت غرب بندر شروع به رسوبگذاري و سمت شرق
آن دچار فرسايش شده استد اين مسئله نشان ميدهد كه
جهت انتقال رسوب در منطقه از سمت غرب به شرق بوده
استد براساس پرسش و پاسخ با افراد باتجربه و كاركنان
قديمي بندر به نظر ميرسد كه اين بندر در طي  10سال
پس از ساخت ،دچار مشکل شديد نفوذ موج بوده استد
مشکال رسوبي در دوره يادشده نسبت به شرايط فعلي
بهمراتب كمتر بوده استد بعدازآن و در سال  539۱با هدف
كاهش مشکال نفوذ موج و همچنین مشکال رسوبي،
بازوي غربي به طول  300م اطاله داده شده استد همچنین
به دلیل كمبود پسكرانه كافي ،عملیا استحصال قسمت
شرق بندر در طي دو دوره در دستور كار قرار گرفته استد
شکل ( )2مراحل تغییر جانمايي بندر را در طي مد
بهرهبرداري نشان ميدهدد با توجه به تغییرا به وجود آمده،
هنوز بندر نوشهر گرفتار مشکال شديد رسوبي ميباشدد
ازاينرو ،رور يک مطالعه دقی از و عیت هیدرودينامیک
و رسوب منطقه احساس ميشودد
بهطوركلي مطالعا محدودي از بندر نوشهر انجامشده استد
اين مطالعا از زمان بروز مشکال بهويژه مشکال رسوبي
آغاز شده است كه به سال  5370برميگرددد تحقیقا محلي
صور گرفته و نتايج پرسش و پاسخ با مسئولین بندر حاكي
از آن است كه مشکال شديد رسوبي از سال  5370به بعد
شديدتر شده استد تحقیقا انجامشده در اين زمینه به دو
گروه مطالعا انجامشده توسط شركتهاي مشاور و
همچنین مطالعا دانشگاهي انجامشده در داخل كشور
تقسیمبندي ميشودد در زمینه مطالعا دانشگاهي ،رستمي
و همکاران [ ]5با استفاده از نرمافزار مايک  25به برآورد
میزان رسوبگذاري در حو چه بندر نوشهر پرداختندد

شكل ( )1جانمایی اوليه بندر نوشهر (حدود سال .)1331

شكل ( )2تغييرات جانمایی بندر در طی مدت بهرهبرداری.

آنها با استفاده از دادههاي امواج  55ساله  ISWMبه
شبیهسازي جريان منطقه پرداختندد درنهايت آنها نرخ
انتقال رسوب منطقه ورودي و حو چه بندر را  534هزار
مترمکعب در سال دانستندد آنها علت تفاو اين مقدار با
نرخ اليروبي ساالنه( ،كه حدود  79هزار مترمکعب در سال
است و براساس آمار اليروبي بدست آمده است) ،را اليروبي
نکردن بخشهايي از بندر ميدانستندد در مورد مطالعا
انجامشده دو مسئله مشخص وجود دارد كه ميتواند دقت
نتايج را تحت تأثیر قرار دهدد اولین مسئله استفاده از
دادههاي  55ساله امواج  ISWMاست كه در مرز شمالي مدل
 SWاستفاده شده استد الزم به تو یح است كه جهت
گلموج اين داده آماري از سمت شمال است ،اين در حالي
است كه جهت گلموج اندازهگیري شده از منطقه كه به مد
يک سال و توسط سازمان بنادر و دريانوردي انجامشده است
نشان ميدهد كه جهت موج غالب از سمت شمال غربي استد
شکل ( )3مقايسه دو گلموج نشان ميدهد كه جريان ناشي
از شکست موج در واقعیت بیشتر از مقادير آن با دادههاي
 ISWMاستد بهعبار ديگر با استفاده از دادههاي ISWM
جريان شبیهسازي شده و درنتیجه آن میزان رسوبگذاري
بهمراتب كمتر از مقادير واقعي خواهد بودد
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شكل ( )3مقایسه گلموج منتج شده از دادههای اندازهگيری (شكل راست) دادههای ( ISWMشكل چپ).

بندر فعلي مربوط شده است []2د براساس اين تحقی ابتدا
اشاره شده است كه اگر جهت موج غالب همراستا با جهت
امتداد دو هد موجشکن باشد ،آنگاه مشکال رسوبي بندر و
مشکال ناشي از تفرق حداقل خواهد بود []2د با توجه به
شکل ( ،)4آنها جانمايي بندر نوشهر را از نوع ) (cبیان كردند
كه در اين حالت دهانه بندر تحت تاثیر امواج تفرق يافته كه
حاوي رسوب نیز هستند ،قرار ميگیردد نتايج مطالعا آنها
بر اساس مطالعا  Yüksekبوده است []3د
در ادامه ،خاكپور و همکاران با اجراي مدل همزمان موج،
جريان و رسوب پیشنهادهايي براي اصالح جانمايي بندر ارائه
كردندد نکته قابلذكر از مدل شبیهسازي ارائه شده توسط
آنها ،استفاده از ارتفاع موج  2متر (به دلیل فراواني باال) در
مرز شمالي مدل  SWو با جهت  41درجه بوده استد علت
اين مسئله عدم دسترسي آنها به اطالعا الزم براي مدل
مورد نظر بوده استد در يک تحقی ديگر ،اكبري نسب و
همکاران با ارائه يک مدل  HDتنها به شبیهسازي جريان در
منطقه پرداختندد

نکته ديگري كه در مورد تحقیقا صور گرفته الزم به اشاره
است ،در نتايج مدل اين تحقیقا  ،جريان ناشي از شکست
موج در آب عمی نیز ديده ميشود كه اين مسئله به نظر
صحیح نیستد براساس نتايج بدست آمده از شبیهسازي
صور گرفته ،تنشهاي تشعشعي و جريان ناشي از شکست
موج در آب عمی نیز ديده شده است ،درصورتيكه جريان
ناشي از شکست موج در محدوده شکست و بهصور موازي
ساحل ديده ميشودد علت اين مسئله ميتواند انتخاب
نادرست شرايط مرزي باشدد با توجه به اينکه در اين
شبیهسازي از نتايج واقعي مدل بزرگمقیاس در مرزها
استفاده نشده است ،اجراي مدل ايدهال نزديک به واقعیت
كار دشوار و پیچیدهاي است و به همین دلیل نبايد انتظار
داشت نتايج مدلسازي كه منتج به تعیین نرخ انتقال رسوب
منطقه شده است صحیح باشدد
در تحقی ديگري كه توسط خاكپور و همکاران انجامشده
است ،داليل رسوبگذاري دهانه بندر به جانمايي نادرست

شكل ( )4جانماییهای مختلف موجشكن و اندركنش آن با موج غالب[. ]3
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و  20درصد جريان غالب از سمت شرق به غرب ( اندازهگیري
در عم  50متري) است []9د
با توجه به مطالعا انجامشده ،مطالعه اخیر به دلیل استفاده
از دادههاي اندازهگیري ،اطالعا بیشتر و نزديک به واقعیت
را ارائه كرده استد اين در حالي است كه مطالعا پیشین كه
مبتني بر نتايج عددي بوده است و تنها مبتني بر جريان
ناشي از شکست موج با دادههاي امواج  ISWMبوده است،
عفها و مشکالتي را به همراه داشته استد همچنین
مدلهاي موردنظر به دلیل نبود اطالعا اندازهگیري كافي
در زمان مربوطه و يا عدم دسترسي به آنها ،نميتوانند
گوياي و عیت دقی هیدرودينامیک منطقه باشندد عالوه بر
مطالعا انجامشده مطالعا ديگري وجود دارد كه به بررسي
تأثیر جانمايي بنادر مختلف در رسوبگذاري اطراف آن
پرداخته استد
همانطور كه پیشتر اشاره شد شکل هندسي و جانمايي
موجشکنها روي نرخ رسوبگذاري درون لنگرگاه و حجم
اليروبي ساالنه مؤثر است .مطالعا متعددي نشان ميدهد
كه مشکل كمعم شدن درون بنادر و به خصوص دهانه
بندر مربوط به پارامترهاي متعدد جانمايي موجشکن است
[]۱ ،7 ،50 ،55 ،52 ،53 ،54 ،51 ،59 ،59 ،5۱د
مطالعا ذكرشده اگرچه هركدام براي بندر مشخصي
انجامشده بود ،اما بر تأثیر جانمايي بندر بر رسوبگذاري آن
تأكید دارندد علي رقم مطالعا انجامشده ،اين بندر همچنان
گريبانگیر مشکال شديد رسوبي استد حل مشکل اين بندر
بدون شناخت جامع از هیدرودينامیک اطراف آن امکانپذير
نخواهد بودد در صور شناخت كافي از و عیت منطقه امکان
ارائه يک مدل عددي امکانپذير خواهد بودد با در اختیار
داشتن مدل عددي دقی  ،امکان ارائه راهحلهاي مختلف و
بررسي فني و اقتصادي گزينههاي مختلف براي حل مشکال
اين بندر وجود خواهد داشتد در ادامه ،با استفاده از مدل
عددي و دادههاي میداني موجود و عیت هیدرودينامیک و
رسوب منطقه بهصور دوبعدي و در نظر گرفتن موج ،جريان
و رسوب بهصور همزمان شبیهسازي خواهد شدد

آنها براساس اينکه میانگین جريان اندازهگیري شده در
منطقه حدود  0/2متر بر ثانیه است اقدام به شبیهسازي
جريان با همین مقدار در منطقه نمودندد
درواقع آنها در مرزها مقدار دبي را بهگونهاي انتخاب نمودند
كه جريان با سرعت حدود  0/2متر بر ثانیه از اطراف بندر
عبور كند و درنهايت متوجه شدند كه درجايي كه سرعت كم
ميشود احتمال نشست رسوب وجود دارد []4د
نورمندي و مصههطفايي با ارزشگذاري پارامترهاي مختلف و
تأثیرگذار در مشههکال رسههوبي بندر و اسههتفاده از نظرا
پژوهشهگران مختلف ،علت اصههلي مشههکال رسوبي بندر را
كهاهش تغییرا تراز سهههطح آب بیههان نمودنهدد براسهههاس
تحقیقا صهور گرفته كه براساس تکنیک سلسله مراتبي
) (AHPبوده است ،تغییرا تراز سطح آب درياي خزر با 34
درصهد ،بیشهترين سههم در افزايش مشهکال رسههوبي بندر
نوشهر در سالیان اخیر داشته است []1د
در بین مطالعا صور گرفته توسط شركتهاي مشاور،
شركت مهندسین مشاور تهران بركلي در سال  5372بررسي
جامعي از هیدرودينامیک و رسوب منطقه انجام داده استد
كارشناسان اين شركت مشاور نشان دادند كه مهمترين دلیل
رسوبگذاري ،آورد رسوبا غرب به شرق است ،و استفاده از
دستکهاي رسوبگیر در سمت غرب بندر را از مهمترين
راهحلهاي ممکن براي كاهش مشکال رسوبي بندر بیان
كردندد اين در حالي است كه شبیهسازي مدل و نتايج بدست
آمده براساس دادههاي  ISWMدر مرز بوده استد آنها براي
حل مشکل اختالف جهت دادههاي موج  ISWMبا مقادير
اندازهگیري ،جهت اين امواج را  22/1درجه به سمت غرب
چرخش دادند تا بدين ترتیب نتايج مؤثرتري از شبیهسازي
جريان استخراج كنند []9د
اما شايد مهمترين و جامعترين مطالعا انجامشده از
هیدرودينامیک منطقه نوشهر توسط شركت مهندسین
مشاور پويا طرح پارس انجامشده است []9د آنها با استفاده
از اندازهگیريهاي يکساله از موج و جريان به تحلیل
هیدرودينامیک درياي خزر و بهويژه نوشهر پرداختند و
اطالعا مفیدي از منطقه ارائه كردندد آنها اعالم داشتند كه
جهت امواج غالب از سمت شمال غربي ميباشد و بیشترين
ارتفاع موج شاخص اندازهگیري شده در منطقه نوشهر حدود
 3/1متر ميباشدد بررسي جهت جريان اندازهگیري شده نشان
داده است كه  ۱0درصد جريان غالب از سمت غرب به شرق

 -2روش تحقيق
در اين پژوهش براي حل معادال ذكرشده در منطقه نوشهر
از نرم افزار  Mike 21استفاده شده استد  Mike 21نرمافزار
قدرتمندي در زمینه شبیهسازي فرايندهاي ساحلي استد
50۱
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 WRFكه در اين مطالعه براي شبیهسازي باد سطحي
استفاده شده است يک سیستم عددي پیشبیني آب و هوا و
شبیهسازي جوي ميباشدد يکي از نتايج مطلوب در پروژه
پايش و شبیهسازي سازي سواحل شمالي كشور ،شبیهسازي
و بهبود مدل باد با استفاده از مدل عددي  WRFبوده استد
خروجي اين مدل شامل سرعت و جهت باد با گام زماني يک
ساعته و گام مکاني  0/5درجه بوده است كه در اين پروژه
ازآن به عنوان نیروي محرک استفاده شده استد همچنین،
بررسي مشخصا رسوبي در اطراف بندر نوشهر نشان ميدهد
كه سمت شرق بندر بر خالف سمت غرب آن درشتدانه تر
استد علت اين مسئله ميتواند به دلیل فرسايش شديدتر
قسمت شرقي باشدد اندازه متوسط رسوبي در باالدست بندر
حدود  200میکرون و ماسه بوده استد در شکل ( )9و عیت
و مشخصا رسوب در اطراف بندر نوشهر نشان داده شده
استد اين اندازهگیريها در سال  2052میالدي انجام شده
استد
ب ه طور كلي در قسمت غربي بندر ،رسوبا در آبهاي
عمی تر يکسان و يکنواخت هستندد از عم تقريباً شش متر
به بعد تغییرا قابل مالحظهاي در مشخصا رسوبي
مشاهده نميشود و اين تغییرا در طول ساحل نیز يکسان
استد البته مقداري الي در آبهاي عمی تر و نزديک بندر
مشاهده شده استد اما در نواحي ساحلي وقتي از بندر به
سمت غرب حركت ميكنیم اندازه رسوبا بزرگتر خواهد
شدد در مجموع مشخصا رسوبي در قسمت غربي و در
محدوده بین رودخانه و بندر يکسان ميباشدد اما در قسمت
شرقي بندر اندازه رسوبا به صور قابل مالحظهاي افزايش
مييابدد سواحل اين قسمت بیشتر به صور شن ميباشدد
حتي اندازه رسوبا در قسمت شرقي بندر تا دو برابر اندازه
آن در آب عمی قسمت غربي ميباشدد به طور كلي در
قسمت شرقي اندازه رسوبا بزرگتر از قسمت غربي ميباشد
و در اين قسمت با دور شدن از بندر اندازه رسوبا به سمت
شرقتر ،كوچکتر خواهد شد []9د
در ادامه ،پارامترهاي مورد استفاده در مدلسازي همزمان
موج ،جريان و رسوب در جدول ( )5آورده شده استد
بها اجراي مهدل در هر گام زماني ،خروجي اجراي مدل موج
كه شهامل تنشهاي تشهعشعي است در مدل جريان به كار
گرفته ميشهودد مدل جريان نیز با دريافت تنش تشعشعي و
همچنین تأثیر باد اجرا خواهد شدد

برنامه مورد استفاده در اين تحقی
 Modelاست كه اثر همزمان موج ،جريان و رسوب را
ميتواند بررسي كندد اين مدول شامل برنامههاي مدل انتشار
امواج ،Spectral Wave (SW) ،مدل جريان Flow Model
) FM(HDو مدل انتقال رسوب ) Sand Transport (STاستد
مدل  SWيک مدل شبیهسازي فرايندهاي تولید و انتشار
امواج ناشي از باد در يک پهنه آبي استد امواج پس از رسیدن
به منطقه كم عم ساحلي ،تحت تاثیر انکسار و شرايط كم
عمقي قرار ميگیرند و سر انجام ميشکنندد تنش تشعشي
خروجي مهم اين مدول است كه در مدل جريان استفاده
ميشودد
در مدل همزمان ،به منظور تعیین مشخصا جريان از مدل
 HDاستفاده ميشود كه مدلسازي جزرومد ،باد ،جريانا
ناشي از موج و جريانا ناشي از تغییرا دما و جرم مخصوص
را شامل ميشودد با بکارگیري اين مدول ،ميتوان تغییرا
سطح آب و جريانها را در هر مکان منطقهي مورد مطالعه،
بررسي نمودد
همچنین مدل  STابزاري است جهت دستیابي به نرخ انتقال
رسوبا ماسهاي و تغییرا تراز بستر وابسته به آن،
درمحدودهاي كه تحت تاثیر جريان قرار داردد در اين مدول،
رسوبا غیر چسبنده و ماسهاي فرض شدهاندد در مدل
همزمان  STبا موج و جريان امکان معل شدن رسوبا
توسط امواج و انتقال آن توسط جريان وجود داردد
MIKE21/3 Integrated

 -1-2آماده سازی و اجرای مدل
منطقه مورد مطالعه و شبکه محاسباتي مورد استفاده در
شکل ( )1نشان دادهشده استد شبکه محاسباتي در نزديک
ساحل بهصور مستطیلي و در آب عمی و محدوده بندر
بهصور مثلثي در نظر گرفتهشده استد اندازه طول و عرض
مش مستطیلي به ترتیب  10و  200متر ميباشدد اندازه مش
مثلثي در محدوده دهانه بندر نیز حدود  30متر در نظر
گرفتهشده استد اين محدوده موردمطالعه از شمال ،شرق و
غرب با دريا و مرز باز در ارتباط ميباشدد مدل موردنظر به
مد يک سال ( )2053اجرا شده است كه شامل اجراي
همزمان مدل موج ) ،(SWمدل هیدرودينامیک جريان )(HD
و مدل رسوب ) (STميباشدد باد بهعنوان نیروي محرک هم
در مدل موج و هم در مدل جريان استفاده ميشودد اطالعا
باد استفاده شده در اين پژوهش مرجع  WRFميباشدد مدل
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شكل ( )5منطقه موردمطالعه جهت شبيهسازی همزمان موج ،جریان و رسوب و موقعيت دستگاه اندازهگيری.

شكل ( )6اندازه متوسط رسوبات ماسهای در اطراف بندر نوشهر [. ]7

در نهايت تأثیر همزمان ارتفاع موج و سرعت جريان در مدل
رسوب آورده ميشودد همچنین ،در ادامه و در گام زماني
بعدي تأثیر تغییرا بستر در اجراي مدل موج و جريان در
نظر گرفته ميشودد براي مدل موج و جريان ،اطالعا
مرزهاي باز از مدل بزرگمقیاس درياي خزر كه توسط
سازمان بنادر و دريانوردي ارائه شده است ،اخذ شده استد
در مههدل رسهههوب نیز ،براي مرزهههاي بههاز تغییرا فالكس
رسوبي صفر در نظر گرفتهشده استد درنهايت مدل به مد
يک سهال اجرا شهده اسهتد الزم به تو ههیح است كه نتايج
شهبیهسهازي با مقادير اندازهگیري موج ،جريان و تراز سطح
آب در محدوده بندر مقايسهه شده استد اندازهگیري موج و
جريان توسط دستگاه  ADCPو در عم  50متري به مد
يک سال صور پذيرفته استد

جدول ( )1مشخصات پارامترهای مورد استفاده در مدل همزمان
موج ،جریان و رسوب.
مشخصات مدل

مقدار

 300ثانیه
گام زماني
 501520گام زماني
مد مدلسازي
 59جهت در  390درجه
گسسته سازي جهتي موج
21
تعداد فركانس
 0/011هرتز
كمینه فركانس
*
0/۱
ريب دلتا
ريب زبري بستر در مدل موج  0/002متر
2
ريب سفیدک امواج
1/3
) m /s( 10
ريب زبري بستر در مدل
 200میکرون
مانینگ)بستر
ريبدانههاي
متوسط
اندازه
جريان (
5/5
ريب تغییرا رسوب
* اين عبار ترجمه ( )DELTA disاسههت كه يک ههريب پخش در
معادال موج اسهتد معموال از اين هريب در مدلسازي به عنوان ريب
كالیبراسیون پريود موج استفاده ميشودد
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حدود  3/4متر رسیده است كه بیشترين مقدار موج ثبتشده
در طي يک سال نیز بوده استد اين طوفان در چهارم دسامبر
اتفاق افتاده است و بررسي نتیجه مدل عددي نشان ميدهد
كه مدل مورداستفاده در اين مطالعه بهخوبي توانسته است
مقدار ارتفاع موج و جهت آن را پیشبیني كندد در شکل ()۱
مقايسه تغییرا سرعت جريان اندازهگیري شده و
پیشبینيشده توسط مدل را نشان ميدهدد همچنین در
شکل ( )7مقايسه جهت جريان اندازهگیري و پیشبیني را
نشان مي دهدد با توجه به اين دو نمودار ،در چهارم دسامبر
جريان قوي ( حدود  0/9متر بر ثانیه) از سمت غرب به شرق
در جريان استد مدل عددي در مورد پیشبیني جريان و
جهت آن عملکرد قابل قبولي داردد در همین زمان تراز سطح
آب  30سانتیمتر باال ميرود و مدل عددي نیز بهخوبي
توانسته است همین مقدار را پیشبیني كند (شکل ())50د با
بررسي طوفانهاي ديگر مشخص ميشود ،زمان پیک ارتفاع
موج ،جريان و تراز سطح آب در يکزمان اتفاق ميافتدد

عالوه بر اين ،يک دسههتگاه ترازسههنج نیز در داخل بندر و در
محدوده اسهکله نفتي نصهبشده استد موقعیت دستگاههاي
ذكرشده در شکل ( )1نشان دادهشده استد
 -3نتایج شبيهسازی و بحث
در اين بخش نتايج حاصل از شبیهسازي عددي با مقادير
اندازهگیري ارتفاع موج ،جريان و تغییرا تراز سطح آب در
محدوده نوشهر مقايسه ميشودد بهعنوان نمونه اين نتايج تنها
براي ماه دسامبر و به مد يک ماه مورد ارزيابي قرار ميگیردد
هدف از ارزيابي نتايج مدل با مقادير اندازهگیري در ماه
دسامبر ،وقوع چند طوفان با ارتفاع موج بلند و جريان شديد
در اين ماه بوده استد
شکل ( )9مقايسه تغییرا ارتفاع موج اندازهگیري شده و
پیشبینيشده را براي ماه دسامبر نشان ميدهدد با توجه به
شکل مشخص است كه  4طوفان در ماه دسامبر با ارتفاع موج
بیشتر از يک متر رخ داده استد در طوفان اول ارتفاع موج تا

شكل ( )7مقایسه ارتفاع موج اندازهگيری شده و پيشبينی مدل برای ماه دسامبر .2113

شكل ( )8مقایسه جریان اندازهگيری شده و پيشبينی مدل برای ماه دسامبر .2113

555

سال پنجم – پايیز 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

شكل ( )9مقایسه جهت جریان اندازهگيری شده و پيشبينی مدل برای ماه دسامبر .2113

شكل ( )11مقایسه تغييرات تراز سطح آب اندازهگيری شده و پيشبينی مدل برای ماه دسامبر .2113

سطح آب را پیشبیني كندد با اطمینان به مدل عددي
پیشنهادي و عیت جريان در اطراف بندر نوشهر به مد
يکسال مورد ارزيابي قرار ميگیردد
شکل ( )55موقعیت ايستگاههاي مختلف بهمنظور بررسي
جريان را نشان ميدهدد شکل ( )52گلجريان ايستگاههاي
مختلف را نشان ميدهدد با توجه به نتايج مشخص است كه
در ايستگاه  t1و  t2جريان غالب به سمت شرق بندر ميباشدد
درواقع بیش از  ۱0درصد جريان غالب منطقه به سمت شرق
و كمتر از  20درصد آن به سمت غرب بندر ميباشدد
در مقايسه اين دو ايستگاه هم ميتوان گفت در ايستگاه t2
كه در مناطقي با عم بیشتر واقعشده است ،سرعت جريان
بزرگتر از ايستگاه  t1ميباشدد در ايستگاه  t3و  t4كه جريان
تحت تأثیر هد بازوي غربي قرار ميگیرد شد ميگیرد و به
سمت حو چه بندر منحرف ميشودد در ايستگاه  t5جريان
قابلمالحظهاي مشاهده نميشود و اين قسمت تحت تأثیر
گردابهاي قرار دارد كه ساعتگرد در حال چرخش استد

در مورد عملکرد مههدل عههددي در پیشبیني پههارامترهههاي
هیدرودينامیکي اينگونه بايد گفت كه عملکرد مدل موج در
پیشبیني موج قابل قبول بوده استد مدل موج تقريباً همه
طوفانها را پیشبیني كرده است و خطاي مدل موج در
پیشبیني بعضي از طوفانها تا حدود  21درصد بوده استد
در مقابل عملکرد مدل جريان نسبت به مدل موج عیفتر
بوده استد مدل جريان قادر به پیشبیني يک طوفان كه در
 59دسامبر اتفاق افتاده است نبوده استد در اين زمان سرعت
جريان حدود  0/1متر بر ثانیه بوده است كه مدل عددي در
پیشبیني آن موف نبوده استد مدل عددي پیشرو جهت
جريانهاي شديد را بهدرستي پیشبیني ميكند اما با توجه
به شکل ( )7در پیشبیني جهت جريانهاي با سرعت كمتر
از  0/2متر بر ثانیه عملکرد قابل قبولي نداشته استد
از سوي ديگر ،مدل عددي در پیشبیني تغییرا تراز سطح
آب نسبت به مدل جريان و موج موف تر بوده استد اين مدل
بهخوبي توانسته است با دقت مناسبي كاهش و افزايش تراز
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شكل ( )11ایستگاههای موردنظر جهت بررسی جریان به مدت یک سال.

شكل ( )12گلجریان ایستگاههای مختلف.

گردابه ساعتگرد قرار دارد و جريانهاي شرق به غرب آن
نیز به همین علت استد اما براي جريان غرب به شرق در اين

در نقطه  t6و  t7جريان تحت تأثیر فضاي باز جلوي بندر است
و پخش ميشودد در نقطه  t8و  t11جريان در مسیر حركت
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شده درست باشد ،انگاه ،در زمان طوفان امواج به
موجشکنهاي ارا ي استحصالي برخورد ميكنند و منجر به
معل شدن آن ميشوندد رسوبا معل شده در مسیر جريان
گردابهاي قرار ميگیرند و دوباره به سمت دهانه بندر
ميرسندد درواقع و عیت هیدرودينامیکي در اطراف بندر
نوشهر بهگونهاي رقم خورده است كه دهانه بندر مقصد نهايي
همه رسوبا منطقه باشدد
در ادامه مدلسازي صور گرفته براي مشخص شدن
و عیت رسوبگذاري در اطراف دهانه بندر در شکل ()54
نشان دادهشده استد اين شکل تغییرا بستر را به مد
يکسال شبیهسازي نشان ميدهدد با توجه به اين شکل
مشخص است كه در جلوي دهانه بندر و قسمت شمالي
ارا ي استحصال شرقي رسوبگذاري شديدي اتفاق ميافتدد
در مقابل میزان نشست رسوبا در داخل حو چه ناچیز
استد در اين شکل مشخص ميشود كه بعد از يک سال
ميتواند حدود  2متر در داخل كانال رسوبگذاري اتفاق
بیافتد كه اين عدد با توجه به نتايج بدست آمده تا حدود
بسیار زيادي مورد تائید كارشناسان اليروبي بندر نوشهر نیز
ميباشدد

ايستگاه جريان زماني وجود دارد كه جريانهاي گردابهاي
تشکیل نميشود و جريانهاي اصلي با برخورد به قسمت
شمالي ارا ي شرقي به سمت شرق تغییر جهت ميدهندد
ايستگاه  t9و  t12نیز در مسیر جريان گردابهاي و جريانهاي
اصلي قرار داردد از سوي ديگر ايستگاه  t10و  t13تحت تأثیر
جريان اصلي قرار دارد كه به سمت سواحل شرقي منحرف
ميشودد ايستگاههاي  t14و  t15نیز تحت تأثیر ارا ي شرقي
قرار دارند و جريانها در اين قسمت عیف هستندد
بهطوركلي ،شکل ( )53ميتواند الگوي مناسبي از ساختار
جريان در اطراف بندر نوشهر را نشان بدهدد بررسي و آزمايش
میداني با رهاسازي اجسام شناور در قسمتهاي مختلف بندر
در زمان طوفاني نیز مؤيد ساختار جريان ذكر شده استد در
اين آزمايش میداني اجسام شناوري كه در سمت غربي بندر
رها مي شدند با عبور از دهانه بندر و برخورد با قسمت شمالي
ارا ي شرقي مجدداً به سمت دهانه بندر برميگشتندد
درواقع با تعیین الگوي جريان ميتوان دلیل رسوبگذاري در
اطراف دهانه بندر و مشکال آن را مشخص نمودد با توجه به
نتايج بررسي يک ساله جريان در نقاط مختلف بندر نوشهر
اين گونه ميتوان گفت كه جريانهاي غربي با حمل رسوبا
رودخانههاي باالدست به سمت بندر حركت ميكنندد بخشي
از رسوبا به دلیل كاهش ناگهاني سرعت در جلوي بندر
مينشیند و بخشي ديگر از جلوي دهانه عبور كرده و به سمت
پايیندست حركت ميكنندد انتظار میرود رسوبا عبور كرده
به استحصال دوم و بهخصوص قسمت شمالي آن برخورد
ميكنند و در همانجا تهنشین ميشوندد اگر فر یه مطرح

 -4نتيجهگيری
در اين تحقی  ،اقدام به شبیهسازي پارامترهاي هیدرو
دينامیکي مانند امواج ،جريان ،تراز سطح آب و رسوبگذاري
در محدوده بندر نوشهر شده استد يک مدل محلي براي
همین منظور انتخابشده استد

شكل ( )13الگوی جریان در اطراف بندر.

554

سال پنجم – پايیز 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

شكل ( )14تغييرات بستر در اطراف بندر نوشهر ،بستر اوليه(شكل باال) و بستر نهایی (شكل پایين).

غربي و به دلیل رابطه پیوستگي با افزايش ناگهاني سرعت
مواجه ميشوندد جريان آب با عبور از هد ،با فضاي باز جلوي
بندر روبه رو ميشوند و به همین دلیل سرعت آن كاهش
پیدا ميكند اين كاهش ناگهاني سرعت در جلوي بندر
ميتواند تا حدود زيادي در نشست رسوب در اين منطقه موثر
باشدد بررسي گلجريانها همچنین نشان داده است كه يک
گردابه در سمت شرق بندر تشکیل ميشود كه به نظر
ميرسد اين گردابه ميتواند در انتقال مجدد رسوبا عبور
كرده از جلوي دهانه بندر به سمت دهانه موثر باشدد در اين
مطالعه ،الگوي رسوبگذاري در اطراف بندر نوشهر به كمک
مدل عددي شبیهسازي شده استد نتايج تغییرا بستر و
نشست رسوب همخواني مناسبي با مشاهدا میداني داردد
بنابراين ميتوان به كمک مدل عددي پیشنهاد شده
جانماييهاي مختلفي از بندر نوشهر را مورد ارزيابي قرار داد

مرزهاي اين مدل از مدل بزرگمقیاس كه توسط سازمان
بنادر و دريانوردي اجرا شده است ،انتخاب شده استد میدان
باد  WRFبا دقت مکاني  0/5درجه و دقت زماني يک ساعت
نیز بهعنوان نیروي محرک باد در طول مد مدلسازي به
مدل اعمال گرديدد مدل همزمان موج ،جريان و رسوب به
مد يک سال اجرا شده استد بررسي مقايسه نتايج
شبیهسازي پارامترهاي هیدرودينامیکي با مقادير اندازهگیري
آن نشان داده است كه مدل توانايي قابل قبولي در
شبیهسازي پارامترهاي هیدرودينامیکي داردد در ادامه و با
استفاده از نتايج مدل صحت سنجي شده جريان در اطراف
بندر بهصور گلجريان ارائه شده استد بر اساس بررسي
يکساله جريان در اطراف بندر نوشهر و همچنین مشاهدا
میداني مشخص شده است كه جريان غالب در منطقه از
سمت غرب به شرق ميباشدد اين جريانها باعبور از هد بازوي
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