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 با استفاده از ی تأثیر تفرق بر ارتفاع امواج در دهانه بندر کیاشهر بررس
 MIKE21نرم افزار 

 
  واحدعلوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی ، ارشدیکارشناسآموخته  دانش، 1حمیده دقیق

  
 28/08/1390:                              پذیرش مقاله05/02/1390: دریافت مقاله

  

 کیده چ
منظور حفاظت از چنین  به. ها و خورها همواره در معرض خطر امواج، انسداد و فرسایش هستند هاي بنادر، مصب هانهد

ها، جتی است که  یکی از این سازه. شوند هاي ساحلی احداث می هایی و براي افزایش ایمنی در ناوبري، سازه محیط
احل همواره در معرض دگرگونی ناشی از امواج و فرآیندهاي سو. شودمنظور تثبیت دهانه بندر در منطقه احداث می به

جاي  تواند به شود که خود می ها می هاي ساحلی در دریا سبب تغییر در این دگرگونی احداث سازه. ساحلی هستند
منظور در این تحقیق به. شودبینی نشده  هاي پیش سودمندي و استفاده درست، سبب افزایش مشکالت و خسارت

شده روي دهانه بندر کیاشهر واقع در سواحل جنوبی دریاي خزر در استان گیالن، از دو مدول  سازه احداثارزیابی 
BW و NSW مقایسه اقلیم موج در دو .سازي امواج در دهانه بندر استفاده شده است براي شبیه21 نرم افزار مایک 

تري در حالت بعد از احداث ورودي بندر، ارتفاع کمدهد که امواج در نزدیکی حالت قبل و بعد از احداث جتی نشان می
علت طول کم جتی شرقی، آرامش ورودي بندر را  واج شمال و شمال شرقی به بندر بهچنان نفوذ ام جتی دارند، ولی هم

دلیل شکل خاص سازه، بندر را متأثر  چنان امواج  شمال شرقی به کند و در حالت بعد از احداث جتی، هممختل می
کاهش ارتفاع امواج ناشی از احداث . کنندتر دهانه را مختل میشکل سازه کم ند و امواج شمال غربی با توجه بهزسامی

منظور ارزیابی کارآیی این دو مدول در شبیه سازي امواج در بهچنین هم . متر قرار دارد2/1 تا 15/0ها در محدوده جتی
، نشان داد در دهانه بندررا رسم کرده که نتایج  NSW و BWدو مدول یج نتا حاصل از ارتفاع امواجنمودار دهانه بندر، 

 .استتر علت در نظر گرفتن اثر تفرق، بیش به BWدست آمده براي ارتفاع امواج از مدول  همقادیر ب
  

  ها هاي ساحلی، مصب خورها، سازهجتی، بنادر، : هاي کلیديواژه
 

  مقدمه
شود که هر یک از این گذاري و فرسایش در سواحل مطرح میائل رسوبجایی رسوبات ساحلی، مسواسطه جابهبه
گذاري در کانال مخصوصاً پدیده رسوب. تواند با مشکل مواجه نمایدهاي دریایی را میها کاربري تأسیسات و سازهپدیده
براي ). 1386عیلی، اسما( آوردوجود میها بهبرداري آنرسی و حوضچه آرامش بنادر مشکالت زیادي را در بهره دست

ها و  اي در محل اتصال رودخانه به دریا و یا ورودي خلیج جلوگیري از تداخل جریانات ورودي به دریا و جریانات کرانه
ها در محل ورودي، تغییرات مطلوب و یا  احداث این سازه.  ضروري است ها استفاده از جتی ها در این محل حوضه

تواند طرح را با  ها میکنند که عدم شناخت صحیح از آن  مجاور خود ایجاد مینامطلوب ناخواسته در محیط ساحلی
. ها در محل اتصال مرداب کیاشهر به دریاي خزر ساخته شده است در ایران از این نوع پروژه. رو کند هشکست روب

دریا، حفاظت سواحل هاي احداث شده در طرفین ورودي مرداب کیاشهر عالوه بر کانالیزه کردن جریان ورودي به  جتی
دلیل وجود  در محدوده ورودي و نیز امکان تردد شناورها را با ایجاد یک کانال ناوبري فراهم ساخته است، ولی به

ث  باع،اي در این بخش که از سمت غرب به شرق است هاي کرانه رودخانۀ سفیدرود با دلتاي فعال آن و وجود جریان
هاي دریایی مستلزم   از آنجا که ساخت سازه.شود پشت جتی احداث شده میسمت  انباشت و انتقال رسوب زیادي به

                                                        
  daghigh_y@yahoo.comنویسنده مسئول   1
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سازي سازه از لحاظ اقتصادي و اجتماعی داراي  منظور بهینههزینۀ بسیار زیادي است، مطالعات کافی روي منطقه به
  ).1384سهرابی،  (استاهمیت 
وسیله  کردن آن بهوگرافی سطح آب و مدلدست آوردن توپ هابتدا با ب  )Davidson) 2001 و Huntleyی تحقیقدر 

  انگلستان پرداختند و Teignmouth، به بررسی مورفولوژي ساحل در خلیج MIKE21 (HD, NSW)افزار عددي نرم
.  دوربین ناحیه مورد نظر تحت پوشش قرار داشت، مقایسه کردندپنجنتیجه این کار را با تصاویر از راه دور که از طریق 

که  با توجه به این. استفاده شده است y و xهاي در جهتمتر  10  با گام مکانی 1000×400بکه براي مدل یک ش
 آن را از تمدهاي مختلف که اطالعا و سازي را در طول جزر ها شبیه آناست کیلومتر دوطول دماغه این خلیج حدود 

سازي عددي با  داري از شبیه  وابستگی معنی گرفته بودند، انجام دادند و سپس بهسواحل اروپا هاي پروژهگیري اندازه
 و اساس تغییرات سطح آب ناشی از جزر و برMIKE21 کمک ها در این تحقیق بهچنین آنهم. تصاویر موجود رسیدند

 5/3سازي ناحیه مورد بررسی در شبیه.  پدیده انتقال رسوب ناشی از این تغییرات پرداختندیبه بررس) متر7/1-2/4(مد 
 کیلومتر در طول خط ساحلی در نظر گرفته شده است و با توجه به محدوده کم آن، فاصله چهارطرف دریا و  هکیلومتر ب

 دینامیک نقطه آبی در نظر گرفته شد و چون براي اجراي قسمت هیدرو180000 متر و جمعاً 10نقاط شبکه 
MIKE21 (HD) الزم است که قسمت امواج آن ،)NSW (ی شد از اطالعات خروجی قسمت سع کار اجرا شود، در این

MIKE21(NSW)عنوان اطالعات ورودي قسمت به MIKE21 (HD)در نهایت با رسم نمودار سرعت   استفاده شود و
  . ساحلی پرداختندژيها در مورفولوثیر آنأجریان براي حاالت مختلف ارتفاع موج عمده به ت

 موج و جریان فصلی دریاچه ارومیه را در اثر احداث تغییرات ایجاد شده در الگوي) 1383 (فالحخانیکی و  کرمی
 و NSWهاي منظور، الگوي کلی موج و جریان با استفاده از مدولبدین. راه شهید کالنتري مورد بررسی قرار دادندبزرگ

HDافزار   نرمMIKE 21 در اد ثبت شده ایستگاه هواشناسی ارومیه، براي فصول مختلفی و اطالعات تهیه شده از آمار 
راه از نتایج این مطالعه نشان داد که بعد از احداث بزرگ. سازي شده استراه شبیهدو حالت قبل و بعد از احداث بزرگ

راه که در فصول زمستان و بهار ارتفاع امواج در مجاورت بزرگطوريارتفاع امواج در منطقه مجاور آن کاسته شده، به
  . درصد کاهش یافته است25ترین حالت در کمنسبت به قبل از آن، 

  
  ها مواد و روش

 کیلومتري شهرستان رشت در بخش ساحلی بین شهرستان پونل و 51بندر صیادي کیاشهر در استان گیالن و در 
 دقیقه عرض 26 درجه و 37 دقیقه طول شرقی و 57 درجه و 39موقعیت جغرافیایی آن . لنگرود واقع شده است

طور  دخانه سفیدرود و در کنار دریا به مجاورت مردابی است که در ضلع شرقی رواین بندر در واقع در. شمالی است
با عنایت به اهمیت مسأله رسوب و پیچیدگی شرایط این پدیده در محدوده سواحل و دهانه . وجود آمده است طبیعی به

یدرودینامیکی بندر اي و ه مشخصات سازه. مرداب، مطالعات هیدرودینامیک و رسوب از اهمیت خاصی برخوردار است
  . نشان داده شده است1هاي کیاشهر در شکل چنین یک پالن ساده از جتی و هم1صیادي کیاشهر در جدول 

ایـن قـسمت از کرانـه    . شـود  محدودة مورد مطالعـه در بخـش سـاحلی بـین شهرسـتان پونـل و لنگـرود واقـع مـی                   
د گرفتـه اسـت و مـشخص بـه دارا بـودن      خـو  الهیجـان شـکل خمیـده بـه    -دریـاي خـزر در اثـر کـنش گـسله آسـتارا      

اي، سـلیتی و   هـاي ماسـه   هـاي سـیالبی عمومـاً متـشکل از دانـه      نهـشته . اي اسـت   رودخانـه -هـاي نـوع سـیالبی     نهشته
 -گـذاري از نـوع سـیالبی    رسـوب . تـر مـنظم بـوده، شـیب مالیـم بـه سـوي دریـا دارنـد         یا رس سـلیتی اسـت کـه کـم      

ــشکیل ردیــف رســوبی دخیــل د  رودخانــه ــیشاي و ت ــا و رســوب  ر پ ــه ســوي دری ــوده اســت  روي ب ــایی ب . گــذاري دری
طـول رودخانــه  . تــرین رودخانـه حوضــه شـمال ایـران اســت    تـرین زهکــش منطقـه و پـرآب    رودخانـه سـفیدرود، مهــم  

ــدود  ــی    800ح ــشمه م ــان سرچ ــرز و زنج ــدان، الب ــتان، هم ــات کردس ــه از ارتفاع ــومتر ک ــصب آن   کیل ــرد و در م گی
  .دلتاي وسیعی تشکیل شده است
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    مشخصات بندر صیادي کیاشهر:1جدول 
   حوضچه عمق
)m( 

  ها بازو طول
)m( 

    وروديدهانه عرض
)m( 

   پهلوگیريطول
)m( 

 ورودي  اسکلهپاي

    حوضچهمفید مساحت
)2m( 

  چرخش شعاع
 )m( 

 شرقی غربی
4- 5- 30000 80 993 350 

140 140 

  

  
  شهرهاي کیا پالن جتی-1شکل 

  
اي، موج منطقه محاسبه گیري موج در منطقه، از تحلیل باد منطقهدلیل عدم وجود اطالعات اندازه در این تحقیق به

گیري شده، تعیین طول بادگیر مؤثر در جهات مختلف،  آوري مشخصات باد اندازه این تحلیل با جمع. دو تحلیل ش
کمک روابط  دست آوردن خصوصیات موج منطقه بهر نهایت بههاي باد و د   آوري و تحلیل آماري بر روي داده جمع

هاي آمار و احتماالت براي تعیین طول عمر سازه  هاي بازگشت امواج با استفاده از روش چنین دورههم. تجربی انجام شد
 30ماريدر تحلیل مشخصات امواج با استفاده از آمار باد سه ویژگی سرعت، جهت و تداوم باد در بازه آ. محاسبه شد
  .  میالدي مورد توجه قرار گرفت2003 تا 1973ساله از سال 

دست آوردن براي به. هاي خام سه ساعته است که مورد پردازش قرار گرفته است آمار باد این ایستگاه شامل داده
عت، ها باید سربراي استفاده از این معادله.  استفاده شده استSMB1مشخصات موج آب عمیق در منطقه از روش 

 Microsoft Office Excelمنظور تحلیل داده هاي باد از برنامه به. جهت، طول بادگیر و مدت تداوم باد مشخص باشد
بندي سرعت باد با اختالف پنج   دسته,تعیین جهات براساس جهات اصلی: این تحلیل شامل مراحل.  استفاده شد2003

سپس این داده با . بندي و تعیین دوره بازگشت هریک بود  دستهها، احتمال وقوع هر بندي نات، تعیین میانگین دسته
 به موج تبدیل SMB به تنش باد تبدیل و سپس با استفاده از روش )SPM(نامه حفاظت سواحل  آییناعمال تصحیحات 

  . شد
) شوربا توجه به فقدان آمار امواج در ک(از جمله عوامل مهم هواشناسی که در مطالعات هیدرودینامیک و رسوب 

توان وضعیت باد ساالنه منطقه طرح را   ساله می30با توجه به یک دورة آماري . طور وسیعی کاربرد دارد، باد است هب
 ساله این ایستگاه از 30در این رابطه با توجه به نزدیک بودن ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی آمار . مورد مطالعه قرار داد

                                                        
1 Sverdup-Munk-Bretchneider  
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 درصد اوقات 1/47با توجه به این نتیجه . دست آمده است باد ساالنه منطقه بهلسازمان هواشناسی کشور تهیه شد و گ
میانگین ساالنه . د در جهت شمال غربی بوده استباد باد منطقه جهت غالب باسال باد آرام در منطقه حاکم است و گل

    . بوده است1 نات1/4سرعت باد در این ایستگاه 
نامـه   مرجـع آیـین    .بـازنگري دارنـد    بینی امواج نیـاز بـه تـصحیح و          پیش هايادلهمععات باد قبل از استفاده در       اطال

، تـصحیح سـرعت بـاد    ت از کـه عبـار  پنج ضریب را براي تصحیح اطالعات باد ارائه نموده است          )SPM(حفاظت سواحل   
دیل سرعت باد بـه  ، اصالح باد روي خشکی به باد روي آب، ضریب تصحیح پایداري، تب  گیري باد  ضریب اصالح تراز اندازه   

  . هستندسرعت باد میانگین با زمان وزش مناسب و تبدیل سرعت باد به عامل تنش باد
 یکی از MIKE 21هاي حاکم بر محیط دریا، مدل ریاضی هاي ریاضی مطرح در جهان در تحلیل پدیدهاز میان مدل

 و با همکاري انستیتو کیفیت 2رولیک دانماركوسیله انستیتو هیداي که بهاین برنامه رایانه. ها استترین آنشناخته
هاي محاسباتی و گرافیکی باالیی در زمینه ریزي و به مرور زمان تکمیل و توسعه یافته است، داراي قابلیت پایه3آب

 Manual of(ها و دریاها است عمق ساحلی، خلیجها، نواحی کمهاي مربوط به خورها، دریاچهکردن پدیدهمدل

MIKE21 ،1999.(  
ورود امواج از منطقه عمیق به نزدیک ساحل باعث : NSW(4(مدول امواج طیفی ناشی از باد در نزدیک ساحل 

، انکسار (Reflection)، انعکاس (Shoaling)عمقی  هائی مثل کم دلیل اثرگذاري پدیده ها بهتغییر مشخصات اصلی آن
(Refraction)و غیره است  .MIKE 21 NSWز باد است که انتشار، رشد و زوال امواج دوره کوتاه و  مدول امواج ناشی ا

عمقی ناشی از تغییرات عمق، تواند اثرات انکسار و کم میNSWمدول . کند دامنه کوتاه را در مناطق ساحلی توصیف می
هم را فرآیندهاي ناشی از باد محلی، اتالف انرژي ناشی از اصطکاك بستر، شکست موج و اثر متقابل امواج و جریان بر

در نواحی باز ساحلی، براي تغییر شکل میدان موج دور از ساحل به منطقه نزدیک ساحل از این مدول . محاسبه کند
  .شوداستفاده می

براي برآورد نیروهاي موج بر خط ساحلی ) یعنی ارتفاع، دوره و جهت موج( تعیین شرایط موج در مناطق ساحلی 
   موج ایجادکننده وسیله سواحل، انتقال رسوب است که تا حد زیادي بهمسأله مهم دیگر در مهندسی. ضروري است

هاي تشعشعی در هاي تنشوسیله گرادیانجریان ناشی از موج به. شود تعیین می) اي جریان کرانه(جریان موازي ساحل 
هاي  ن تنشبا وارد کرد. هاي تشعشعی را محاسبه کند  قادر است تنشNSWمدول . آیدوجود میمنطقه شکست به

هاي انتقال رسوب  توان محاسبه کرده، در مدول هاي ناشی از موج را میشعاعی در مدول هیدرودینامیکی، جریان
MIKE 21کار برد به.  

.  بر پایه حل عددي روابط زمانی معادالت بوزینسکی هستندMIKE 21 در برنامه BWدو مدول شامل در مدول 
طورکلی، انتشار فرکانس در معادالت مومنتوم با به. مثل انتشار فرکانس هستندهاي غیر خطی این معادالت شامل ترم

هر دو مدول، معادالت بوزینسکی را . شوددر نظر گرفتن اثري که افزایش سرعت عمودي بر توزیع فشار دارد، مطرح می
ت بوزینسکی افزوده شده، ادالاین مع. کنند ا اصالح مشخصات انتشار خطی حل میبا استفاده از یک فرموالسیون شار ب

عمق حرکت  سمت آب کم صورت قطاري از آب عمیق به دار که بهسازي پخش امواج جهت ها را براي شبیه مدول
 عدد موج نسبی kh، که kh=3.1یا  (h/L.=0.5بیشینه عمق به طول موج در آب عمیق برابر . سازدکنند، مناسب می می

) kh=1.4یا  (h/L.=0.22سیک، بیشینه عمق به طول موج در آب عمیق برابر براي معادالت بوزینسکی کال. است) است
  .جایی خط ساحل را در نظر بگیرند اند که بتوانند شکست موج و جا به الت مومنتوم طوري ادامه داده شدهمعاد. است

  
  

                                                        
1 Knot ( 1 knot = 0.5144 m/s) 
2 Danish Hydraulic Institute 
3 Water Quality Institute 
4 Near shore Spectral Wind-Wave Module   
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  نتایج و بحث
هر یک از تداوم بادهاي آن  براي هر یک از سه جهت و براي NSW، مدول منظور بررسی امواج در این تحقیق به

سازي فاصله بین نقاط شبکه در دو راستاي  در این مدل. ددر دو حالت قبل و بعد از احداث جتی اجرا ش )9 و 6، 3(
 دقیقه است 25سازي  و زمان شبیه125/0چنین در این مدل گام زمانی  هم.  متر در نظر گرفته شد10ودي، افقی و عم

اي از توپوگرافی تهیه شده در دو حالت قبل و بعد از   نمونه2شکل در . فته شده استر در نظر گ1/0و عدد کورانت 
  .احداث جتی نشان داده شده است

  

  
  )راست(و بعد از احداث جتی ) چپ(ز احداث جتی  قبل اپوگرافی تهیه شده در دو حالتاي از تو  نمونه–2شکل 

  
همان طور که . در حالت قبل از احداث جتی است NSWول حاصل از مد ارتفاع امواج گر   بیان5 الی 3 هاي لشک

این  نیز )راست (3 است، در شکل 1ms 7/0 در اطراف دهانه حدود ارتفاع امواجمشخص است ) چپ( 3در شکل 
 گربیان 5و  )راست (4هاي  لشک . است1ms 75/0 حدود ارتفاع) چپ( 4 در شکل  و است1ms 6/0حدود ارتفاع 

 ، مشخص استها لطور که در این شکهمان. در حالت بعد از احداث جتی است NSWحاصل از مدول  ارتفاع امواج
  .    در مقایسه با حالت قبل از احداث جتی در اطراف دهانه کاهش یافته استارتفاع امواج

  

  
    1ms۵غربي ساعته شمال ششو ) چپ(1ms 8   Hs=0.9m Ts=4.0sساعته شمالی  سهاي باد بردارهاي موج بر -3شکل 

Hs=0.9m Ts=4.6s) راست(  
  

طور که  همان. در حالت قبل از احداث جتی است BWحاصل از مدول  ارتفاع امواج گربیان) چپ (7و  6 هاي شکل
این  نیز )راست (6 است، در شکل 1ms 6/0 در اطراف دهانه حدود ارتفاع امواج مشخص است )چپ (6در شکل 

 گربیان 8و  )راست (7 هاي شکل . است1ms 6/0 حدودارتفاع )چپ (7 در شکل  و است1ms 5/0حدود ارتفاع 



خیز آب مدیریتومهندسی   
 

236 1390 ،4 شماره ،3جلد 

ارتفاع  ، مشخص استها طور که در این شکلهمان. در حالت بعد از احداث جتی است BWحاصل از مدول   امواجارتفاع
  .    در مقایسه با حالت قبل از احداث جتی در اطراف دهانه کاهش یافته استامواج

  

  
   1ms  8ساعته شمالی و سه) چپ (1ms11  Hs=1.3m Ts=4.7sشرقی ساعته شمال بردارهاي موج براي باد سه -4 شکل

Hs=0.9m Ts=4.0s) راست(  
  

  1ms11شرقی ساعته شمال سهو ) چپ (1ms 5    Hs=0.9m Ts=4.6sغربی ساعته شمال  بردارهاي موج براي باد شش-5شکل 
Hs=1.3m Ts=4.7s) راست(  

  

  
  )راست (1ms14غربی ساعته شمال و باد سه) چپ (1ms11ساعته شمالی  براي باد سهBW نمودار ارتفاع موج و جریان مدول -6شکل 

  
قطع نشان داده شـده  هاي قبل و بعد از احداث جتی براي م  در حالت  BW و   NSWمقادیر ارتفاع امواج از دو مدول       

  .اند  با هم مقایسه شده22 الی 10هاي   محاسبه شده و در شکل9در شکل 
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بعد از   1ms 11و سه ساعته شمالی ) چپ (1ms14شرقی  ساعته شمال  براي باد سهBWنمودار ارتفاع موج و جریان مدول  -7 شکل

  )راست(احداث جتی 
  

  
ساعته  سهو ) چپ (بعد از احداث جتی 1ms 14غربی  ساعته شمال  براي باد سهBW  نمودار ارتفاع موج و جریان مدول -8شکل 

  )راست( بعد از احداث جتی1ms 14شرقی  شمال
  

  
  BW وNSWول مقطع مورد تحلیل قرار گرفته از نتایج مد -9شکل 

  
 بعدي قرار   درصد در رده6/9 وقوع شرقی با فرکانسامواج شمال. گذارندترین تأثیر را بر منطقه کیاشهر می بیش
 متر است که وابسته 6/2 تا 2/0ي ارتفاع امواج در منطقه مدل بین   محدوده سازي امواج،با توجه به نتایج مدل. گیرد می

هاي ساحلی، با افزایش ارتفاع امواج، میزان نفوذ به  براساس سیر طبیعی پدیده. تبه سرعت باد حاکم بر منطقه اس
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البته باید توجه داشت که در . ترین نفوذ استیابد که جهت شمال شرقی داراي بیشداخل دهانه طبیعی افزایش می
  .ها با ابهام روبرو است کرد، بنابراین میزان تفرق امواج در دیگر جهتاعمالتوان پدیده تفرق را  نمیNSWمدل 
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     1ms 14 ساعته شمالی  براي باد سهNSW و BW نمودار مقایسه ارتفاع موج دو مدول -10شکل 
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      1ms 14غربی ساعته شمال  براي باد سهNSW و BW نمودار مقایسه ارتفاع موج دو مدول -11 شکل
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       1ms 14شرقی ساعته شمال  براي باد سهNSW و BW نمودار مقایسه ارتفاع موج دو مدول -12 شکل
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   بعد از احداث جتی  1ms 14شمالی ساعته   براي باد سهNSW و BW نمودار مقایسه ارتفاع موج دو مدول -13 شکل
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   بعد از احداث جتی   1ms 14غربی ساعته شمال سه براي باد NSW و BWقایسه ارتفاع موج دو مدول  نمودار م-14شکل 
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    بعد از احداث جتی    1ms 14شرقی ساعته شمال  براي باد سهNSW و BW نمودار مقایسه ارتفاع موج دو مدول -15 شکل

  
چون انکسار، هایی همدیک شدن امواج دور از ساحل در منطقه آب عمیق به منطقه ساحلی، در اثر پدیدهبا نز

توان چرخش چنین میهم. یابدعمقی، شکست و اصطکاك بستر، ارتفاع امواج در ابتدا افزایش و سپس کاهش می کم
براي  .خوبی مشاهده نمود  به منطقه ساحلی بهرا با رسیدن) انکسار(ها بر خط ساحلی پرتو امواج و عمود شدن مسیر آن

امواج . اندتري شدهسازند، دچار انکسار بیشتري با خطوط تراز بستر میغربی چون امواج زاویه بزرگامواج شمال
امواج . شوندتري میسازند، دچار انکسار کمتري که با خطوط تراز بستر میدلیل زاویه کوچک شرقی نیز بهشمال
 5/10دهند که در کنار امواج شمالی با فرکانس وقوع  درصد از کل امواج منطقه را تشکیل می6/10ی غرب شمال
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 بعدي قرار   درصد در رده6/9 وقوع شرقی با فرکانسامواج شمال. گذارندترین تأثیر را بر منطقه کیاشهر می بیش
باشد که  متر می6/2 تا 2/0واج در منطقه مدل بین ي ارتفاع ام  محدوده سازي امواج،با توجه به نتایج مدل. گیرد می

هاي ساحلی، با افزایش ارتفاع امواج، میزان نفوذ  بر اساس سیر طبیعی پدیده. وابسته به سرعت باد حاکم بر منطقه است
در البته باید توجه داشت که . ترین نفوذ است شرقی داراي بیش یابد که جهت شمال داخل دهانه طبیعی افزایش می به

  .ها با ابهام روبرو است  کرد، بنابراین میزان تفرق امواج در دیگر جهتاعمالتوان پدیده تفرق را   نمیNSWمدل 
دهد که امواج در نزدیکی ورودي بندر، ارتفاع مقایسه اقلیم موج در دو حالت قبل و بعد از احداث جتی نشان می

علت طول کم جتی  واج شمال و شمال شرقی به بندر بهن نفوذ امچنا  ولی هم. در حالت بعد از احداث جتی دارندتريکم
 شکل دلیل چنان امواج  شمال شرقی به کند و در حالت بعد از احداث جتی، همشرقی، آرامش ورودي بندر را مختل می

 کاهش. دکننتر دهانه را مختل میشکل سازه کم ند و امواج شمال غربی با توجه بهساز خاص سازه، بندر را متأثر می
شود، با احداث  چنان که مشاهده میهم.  متر قرار دارد2/1 تا 15/0ها در محدوده  ارتفاع امواج ناشی از احداث جتی

ي  اثر خروجی رودخانه و باالروNSWالبته در مدول . تري برخودار شده استجتی، دهانه نسبت به قبل از آرامش بیش
  .ن قابلیت تعیین چشمه یا چاهه در این مدول قابل مطالعه نیستدلیل فقدا آب ناشی از برخورد با امواج به

. جایی خط سـاحل مـشخص شـدند    ظر گرفتن اثرات شکست موج و جا بهدر این مدول مشخصات امواج البته با در ن 
 بـراي ارتفـاع امـواج   دست آمـده   هعلت در نظر گرفتن اثر تفرق، مقادیر ب  بهBWمدول در مشاهده شد که در دهانه بندر     

دهـد کـه امـواج در    در این مدول نیز مقایسه اقلیم موج در دو حالت قبل و بعد از احداث جتی نشان می. هستندتر  بیش
  .تري در حالت بعد از احداث جتی دارندنزدیکی ورودي بندر، ارتفاع کم

 هـاي  لدر شـک  .شـد ، ارتفاع امواج حاصل از دو مدول در نموداري رسـم  NSW و   BWمنظور مقایسه نتایج مدول      به
 15 الی 13 هاي ل در حالت قبل از احداث جتی و در شک   NSW و   BW نمودار مقایسه ارتفاع امواج دو مدول        12 الی   10

طور کـه در نمودارهـا   همان. نمودار مقایسه ارتفاع امواج این دو مدول در حالت بعد از احداث جتی نشان داده شده است   
-علت در نظر گرفتن اثر تفـرق داراي مقـادیر بـیش     بهBW دهانه بندر در مدول شود مقادیر ارتفاع امواج در مشاهده می 

سـاعته    مقدار ارتفاع موج در دهانـه بنـدر بـراي بـاد سـه     17عنوان مثال در شکل به.  هستندNSWتري نسبت به مدول   
که ایـن مقـدار بـراي    تر است در حالی در حدود یک مNSW در حالت قبل از احداث جتی براي مدول        1ms14شمالی
عنوان مثـال در   به. افزایش ارتفاع موج در حالت بعد از احداث جتی نیز مشاهده شد      .  متر است  6/1 در حدود    BWمدول  
 جتـی   در حالت بعـد از احـداث   1ms14شرقی   ساعته شمال    مقدار ارتفاع موج در دهانه بندر در براي باد سه          15شکل  

  .  در حدود یک متر استBWکه این مقدار براي مدول  متر است در حالی5/0 در حدود NSWبراي مدول 
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Abstract 
The entrance of ports, deltas and estuary are always subjected to wave attack, 
obstruction and erosion effects of th environment. The coastal structures of jetty type 
are erected to protect the facilities of importance and to increase safety of navigation. 
The contradictory effects of these structures on the environment are considered in this 
study and for the purpose of application, the Jetty Type structures for the marine 
environment of Kiashar Port on the North of Iran is selected in this paper.To investigate 
the effect of jetty structure on Kiashahr port of Guilan provience in Iran, Mike 21 
software is used in this study. Wave heights are computed for port entrance for two 
distinct cases of prior and after the construction of jetty. It has been observed that the 
wave heights are reduced considerably for the port entrance after its completion. 
Further, due to the direction of jetty, the port is impressed by north east waves rather 
than the north-west waves. The wave height reduction is bounded between 0.15 to 1.2 m 
inside the protected coastal area. In total, the port entrance has more tranquility 
compared to the original condition. Finally the comparison of wave height of two 
modules of BW and NSW indicate that due to the refraction effect of port entrance, the 
results of wave height analysis for BW module are much higher than NSW module.  
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