
تحت با قطر ذرات میانگین مختلف ساحل ماسه ايبررسی آزمایشگاهی انتقال رسوب
امواج سونامیاثر

چکیده

مختلف صورت گرفت. باتوجه به )50D(مطالعه آزمایشگاهی جهت بررسی انتقال رسوب تحت اثر امواج سونامی بر روي ذرات با قطر متوسط، در این تحقیق 
و تخریب ناشی از امواج سونامی، شناخت عملکرد امواج سونامی در این زمینه مسئله ي مهم و حیاتی محسوب می شود. اهمیت فرسایشی و آب شستگی

ر بررسی همچنین براي درك فرایندهاي انتقال رسوب ناشی از یک سونامی، مطالعات آزمایشگاهی کمک شایانی به محققین در این زمینه می کند. به منظو
تله رسوب گیر در نقاط مختلف ناحیه ساحلی استفاده گردید. آزمایشات نشان دادند که محل شکست امواج ،تاثیر قابل توجهی در انتقال رسوب، از سه 

به طوري که تغییرات بستر ساحل دارند. عالوه بر این سواحل با قطر متوسط مختلف تحت امواج با شرایط یکسان رفتار هاي متفاوتی از خود نشان می دهند
مسیر رات ریزتر جریان برگشتی ناشی از پایین روي، جریان غالب بوده و عامل اصلی انتقال رسوب می باشد در حالیکه براي ذرات درشت تر، جریان براي ذ

رفت همراه با باال روي، نقش اصلی را در انتقال رسوب ناحیه ساحلی ایفا می کند.      

.تله رسوب گیر،انتقال رسوب،: امواج سونامیهاي کلیديواژه

Experimental Assessment of Sediment Transport of Sandy Beaches with

Different Mean Grain Diameter Caused by Tsunami Waves

Abstract

In this research an experimental study was conducted to investigate sediment transport of sandy beaches with
different mean grain size under tsunami attack. Due to the devastating, destructive and souring effect of tsunami
waves, assessing their operation is of great importance. Experimental studies can be significantly helpful to
evaluate the process of sediment transport brought about by a tsunami. Three traps were employed to examine
sediment transport in different parts of the beach. The achieved results indicate that wave breaking point has
significant effect on the beach profile deformation. Furthermore, beaches with varying grains sizes, in the same
conditions behave differently. As a result, for finer grains backflow has more effects on the sediment transport,
while for coarse grains the wave run-up has a main role in sediment transport.

Keywords: tsunami waves, sediment transport, traps.



مقدمه-1

بـا  پیشـرونده از یک سري امواج اقیانوسی ستپدیده سونامی عبارت
بلند کـه عمومـاً از زمـین لـرزه هـاي زیردریـایی      بسیارطول موج

لغزش سـواحل در مقیـاس   فوران آتشفشان ها،،(نواحی فرورانش)
انفجـارات هسـته اي زیردریـایی   و  برخورد شـهاب سـنگها  ،بزرگ

شـدن ی سـبب وارد  مانتقال رسوب ناشـی از سـونا  ناشی می شود.
ها زهسابهوسپسساکنان آن ناحیهجدي در وهله اول به صدمات 

آبشسـتگی و  شـود. فراینـدهاي زیسـت محیطـی مـی    نینچهمو 
فرسایش ناشی از آن می تواند به فوندانسیون ساختمانها ، جاده ها 

ها، خطوط لوله هاي زیر زمینـی، خاکریزهـاي سـاحلی و    و بزرگراه 
دیگر سازه هاي سـاحلی آسـیب بسـیارجدي برسـاند. از آنجـا کـه       

لـذا ایـن   سونامی ها داري طول موج هاي بسـیار بزرگـی هسـتند،   
امواج غالبا به عنوان یک موج یکتایی (تنها) چه از لحاظ تئـوري و  

ا متشکل از یـک  چه از لحاظ فیزیکی مدل می شوند. یک موج تنه
ي سطح تراز ایستابی قـرار  تک برآمدگی است که به طور کامل باال

در مقایسه با تحقیقات زیادي که در هیچ نقطه قعري ندارد. دارد و 
حتـی  بستر تحت اثر امـواج مـنظم و   مورفولوژیکی زمینه تغییرات

مطالعــات کمــی چــه میــدانی و چــه طوفــان هــا صــورت گرفتــه،
از با الگوهاي فرسایشی و تـه نشـینی ناشـی    آزمایشگاهی در رابطه

Kobayashiاست.صورت گرفتهبر بستر ساحلیک موج سونامی

and Lawrence بـراي تعیـین تغییـرات پروفیـل     آزمایشاتی[1]
. در ایـن  مثبت و منفی انجـام دادنـد  یکتایی ساحل تحت اثر امواج 

8و بار تحت اثر برخورد امواج یکتـایی مثبـت  8آزمایشات، ساحل 
بار تحت اثر برخورد امواج یکتایی منفی قرار گرفـت. نتـایج نشـان    
دادند تغییر شکل بستر تحت اثر امواج مثبت نه تنها چشـمگیر تـر   
بود بلکه تغییر شکل متفاوتی نسـبت بـه امـواج یکتـایی منفـی را      

مطالعه آزمایشگاهی آبشسـتگی و  بهMoronkeji[2]سبب شدند.
مواج تنها و کنوییدال بر روي بستري با تغییر شکل بستر تحت اثر ا

بـه بررسـی   Tsujimoto et al. [3]دو شیب مختلـف پرداختنـد.   
تغییر شکل بستر ساحل ناشی از یک مـوج سـونامی بـه تنهـایی و     

Young et al. [4]همچنین در ترکیب با امواج منظم پرداختند. 

ضمن بررسی تغییر شـکل بسـتر سـاحل ماسـه اي ناشـی از مـوج       
تغییرات غلظت رسوب بستر در و یی، مقدار فشار آب حفره ايیکتا

حین باالروي و پایین روي موج را محاسبه کردند. همچنـین مـدل   
هاي عددي گوناگونی جهت شـبیه سـازي فراینـد انتقـال رسـوب      
ناشی از امواج سونامی صورت گرفته است به طوري که می توان به  

[5].Apotsos et al ،Goto and Imamura[6]،[7].Li  et

al،Nakamura  et  al. [8]،[9]Simpson and Castelltort  ،
[10].Sugawara  et  al ،[11].Takahashi et al [12]و

.Xiao et al .کنـون تامتعددي که رغم تحقیقاتعلیاشاره نمود

، هنـوز مکـانیزم هـاي ایـن     صـورت گرفتـه  در زمینه انتقال رسوب
ر کامل شناخته نشده است که این امر ناشی از شرایط فرایند به طو

از طرفـی  هیدرودینامیکی امـواج و زمـین شناسـی اسـت.     پیچیده
فرضیات مورد استفاده براي شرایط یـک مطالعـه آزمایشـگاهی یـا     

دیگر نخواهد بود.عددي، قابل کاربرد براي شرایط آزمایشی 

رویکرد تئوري مسئله-2

ی و دیگر امواج با پریـود هـا و طـول مـوج     امواج جزرومدي، سونام
نیـز تحـت   هاي خیلی بزرگ، حتـی در آب هـاي عمیـق اقیـانوس    

می شوند. معادالت یا امواج بلند شناختهامواج آب کم عمقعنوان
به صورت xکالسیک امواج غیر خطی آب هاي کم عمق در جهت

زیر تعریف می شوند:

سـرعت  uدامنـه نوسـان مـوج ،   عمق آب ،hوابطکه در این ر
Carrier andشتاب گـرانش مـی باشـند.     gزمان و tذره آب، 

Greenspan [13] ،Keller and Keller Synolakisو [14]

مطالعـاتی بــراي حـل تحلیلــی ایــن معـادالت انجــام دادنــد.    [15]
سرانجام استفاده از یک موج یکتایی بـراي پروفیـل سـطح آب بـه     

صورت زیر تعریف گردید:  

بـه ترتیـب ارتفـاع و سـرعت مـوج      cو Hکه در این روابط نیـز  
از یک مـدل ریاضـی کـه دینامیـک     Xiao et al.[12]می باشند. 

جریان آب و انتقال رسوب را به یکدیگر پیونـد مـی دهـد اسـتفاده     
کردند. این مدل قادر به محاسبه تغییرات مورفولوژیکی بستر تحت 
اثر امواج یکتایی است. فرمول هاي مطرح شـده در ایـن بخـش بـر     

لفه عمـودي  پایه تئوري امواج آب کم عمق بنا شده اند (یعنی از مو
شتاب سیال صرف نظر کرده و یک فشار هیدرواستاتیک بر جریـان  
حاکم است). بنـابراین بـراي بررسـی جریـان بـر روي یـک بسـتر        

معادالت آب کم عمق بـا معـادالتی بـراي    متحرك ( بستر رسوبی)
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بقاي جرم و ممنتوم رسوب و تغییر شکل بستر بـا یکدیگرآمیختـه   
وند:شده و به صورت زیر ارائه می ش

)(غلظــت متوســط رســوب،Cدر ایــن روابــط  3
4

22 hunS f 

شـیب  0Sضریب مانینگ اسـت)، nشیب اصطکاك کف (که در آن 
نیـز بـه ترتیـب شـارهاي     dqو eqتخلخل رسوب کف و کف، 

فرسایش و ته نشینی (انباشتگی) رسوب هستند. تبادل رسوب بین 
جریان و بستر فرسایش پذیر در واقع دو مکانیزم متمـایز را درگیـر   

یکی فرسایش رسوب کف، بـه خـاطر تالطـم و آشـفتگی     می کند،
ی زمـین  جریان، و دیگري ته نشینی رسوب ناشی از عملکرد گرانش

می باشد. تعیین شارهاي فرسایشی و ته نشینی، همچنان به عنوان 
یکی از اجزاي محوري مدل هاي محاسباتی براي انتقـال رسـوب و   

تغییرشکل مورفولوژیکی به شمار می آیند.

امکانات و شرایط الزم آزمایشگاهی-3

سانتی متر عـرض  48متر طول، 12کلیه آزمایش ها در فلومی با 
سانتی متر عمـق واقـع درآزمایشـگاه هیـدرولیک و مکانیـک      50و 

دانشگاه گیالن انجام شد. جهت تولید مـوج  -سیاالت دانشکده فنی
در آزمایشگاه از یک سیستم تولید موج دریچه اي استفاده شد کـه   
می توان با ایجاد اختالف ارتفـاع آب در باالدسـت و پـایین دسـت     

ه موج مورد نظر دست یافت. مـوج  دریچه و باز کردن ناگهانی آن، ب
تولیدي توسط این سیستم یک موج یکتایی (تنها) خواهد بود کـه  
یکی از انواع مناسب شکل موج جهت شبیه سازي امـواج سـونامی   
می باشد. سه موج سنج اولتراسونیک در طـول فلـوم بـراي انـدازه     

کانالـه کـه   6گیري پروفیل موج عبوري نصب شدند. یک دیتا الگر 
سـیگنال هـاي   ینجا سه سنسور آن فعال است وظیفه دریافـت در ا

تصویر کلـی از فلـوم   1ارسالی از سنسور ها را بر عهده دارد. شکل 
بهمراه وسایل اندازه گیري و سیستم تولید موج را نشان می دهـد.  

2کـف فلــوم بــا پوششـی از ماســه طبیعــی بـه ضــخامت تقریبــی    
در انتهـاي  1:14یب سانتیمتر پرگردید و در نهایت سـاحلی بـا شـ   

8/0، 2/0فلوم ایجاد شد. در این مطالعه از سه ذره با قطر متوسط 

گرم بر سـانتیمتر مکعـب   7/2تا 6/2میلیمتر و وزن مخصوص 2و 
براي هر آزمایش استفاده گردیـد. انتشـار مـوج در فلـوم و متعاقبـاً     
شکست آن، به سبب تنش برشی و تالطمی که در بستر ایجاد مـی  

موجب انتقال رسوباتی می شود که با گذاشتن تله هاي رسوب کند 
می توان آن ها را اندازه گیـري  گیر در نقاط مختلف ناحیه ساحلی

نمود. در واقع از تله هاي رسوب گیر جهت به دام انداختن رسوبات 
منتقل شده هنگام باال روي و پایین روي موج استفاده شد.  تله ها 

سانتی متر می باشند ولـی  15و عرض سانتی متر 48داراي طول 
سانتی متر قابل تغییر می باشـد تـا براسـاس    3تا2عمق آنها بین 

ضخامت پوشش ساحلی تنظیم شوند. تله اول در پاشـنه سـاحل و   
سـانتی متـري از   240، 120دو تله دیگر بـه ترتیـب  در فواصـل    

پاشــنه ســاحل جاســازي شــدند. در حــین انجــام آزمــایش جهــت 
وه شکست موج و عملکرد آن در ساحل ، دوربین هـاي  مشاهده نح

2متعــددي در نقــاط مختلــف ســاحل نیــز تعبیــه گردیــد. شــکل 
تصویري از ساحل ماسه اي به همراه تله هاي رسوب گیر را نشـان   

.  می دهد
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مراتب انجام آزمایش-4

ت موج سونامی در ناحیه ساحلی و تخلیه انرژي مهیـب آن،  شکس
وب و تغییـرات قابـل تـوجهی در بسـتر سـاحل         موجب انتقال رسـ 

می شود. از آنجا که اکثر سونامی ها قبل از آنکه به سـاحل برسـند   
می شکنند لذا سعی بر آن شد که انتقال رسوب تحـت اثـر امـواج    
منفرد شکنا بررسی شود. بسته به اینکه اختالف ارتفاع مـوج در دو  

شکنا، ناشـکنا و یـا   سمت دریچه چقدر باشد می توان امواج منفرد
) تولید نمـود. در ایـن تحقیـق بـا توجـه بـه       boreیک مد سریع (

آزمایش هایی که در ابتدا انجام شد ارتفاع آب در دو سمت دریچـه  
انتخاب گردید، در این راستا آزمـایش هـاي متعـددي بـا اخـتالف      
ارتفاع آب متفاوت در دو سمت دریچه انجام گردید تـا مـوج هـاي    

هم از نظر مشخصات هیـدرودینامیکی ( ارتفـاع و   حاصل شوند که
سرعت موج ) شبیه یک موج سونامی باشد و هم در محل مناسـب  
شکسته شوند. بدین معنی که هیچ موجی قبـل از ورود بـه ناحیـه    
ساحلی شکسته نشود تا اثرات شکست موج بر بستر قابل مشـاهده  
باشــد. در نهایــت امــواجی انتخــاب گردیــد کــه داراي مشخصــات 
هیدرودینامیکی تقریبا نزدیک بهـم ولـی محـل شکسـت متفـاوت      

نامگذاري هر آزمایش به صـورت (ارتفـاع آب   جهت سهولت،.بودند
بطـور مثـال در   ارتفاع آب باال دست ) بیان می شود-پایین دست 

سـانتیمتر و  29ارتفاع آب باالدسـت دریچـه   EX14-29آزمایش 
پـس از آنکـه رقـوم دو    سانتیمتر می باشد.14پایین دست دریچه 

با استفاده از نـرم  سمت دریچه موج ساز به مقدار مورد نظر رسید،
افزاري که سنسور ها را کنترل می کند رکوردگیري آغاز می شود. 
با چرخش دستگیره، دریچه موج ساز بـاز شـده و مـوج بـه سـمت      
ساحل روانه می شود و همزمان موج سنج ها مقـادیر سـطح آب را   

ی کنند. براي توصیف بهتر ناحیه سـاحلی و ترتیـب    ضبط و ثبت م
قرارگیري وسایل اندازه گیري، مختصات دکارتی به نحـوي تعریـف   

بـه سـمت   xگردید که مرکز مختصات در پاشنه سـاحل ، محـور   
نیـز عمـود بـر آن و بـه سـمت بـاال باشـد.        zخط ساحلی و محور 

اخت متري قبل از پاشنه ساحل جهت شن5/0در فاصله 1سنسور 
موج ورودي قبل از خزش موج و دو سنسور در فواصل بـه ترتیـب   

متري بعد پاشنه ساحل جهت شناخت تغییـرات سـطح   7/1و 7/0
تغییـرات  3شـکل  آب ناشی از خزش و شکست موج نصب شـدند.  

زمانی پروفیـل مـوج یکتـایی حاصـل از سیسـتم مـوج سـاز را در        
پـارامتر  Grilli  et  al.[16]نشان می دهد. EX14-29آزمایش 

) را بـراي امـواج منفـرد بـه عنـوان یـک معیـار        Sبی بعد شـیب ( 
شکست، بشرح زیر ارائه دادند:

به ترتیب عمق آب و ارتفاع موج در ناحیه Hوhکه در این روابط 
یب ساحل می باشد. پارامتر شیب، دو مشخصه شsدور از ساحل و

شکنا و ناشکنا بودن و نوع شکست را مشخص می کند. آزمایشـات  
37/0Sمذکور نشان داد که امواجی با پارامتر بـی بعـد شـیب     

امـــواج شـــکنا خواهنـــد بـــود و در صـــورتی کـــه نـــا مســـاوي 
3/0<S<025 /0  برقرار باشد، شکست موج از نوع شـیرجه اي

می باشد. این نتـایج بـا روش هـاي عـددي و آزمایشـگاهی تاییـد       
شدند. تمامی امـواج تولیـد شـده در ایـن مطالعـه شـکنا و از نـوع        
شیرجه اي بودند. . جهت برآورد سرعت موج برخـوردي، از نسـبت   

ده بـین دو  مسافت طی شده تاج مـوج در واحـد زمـان سـپري شـ     
متر بر ثانیـه حاصـل   71/1سنسور اول و دوم استفاده شد و معادل 

گردید. از طرفی محاسبه سرعت یک موج یکتایی بر اسـاس رابطـه   
متر بر ثانیه خواهد بود که توافـق قابـل قبـولی بـا     53/1معادل 4

، مـوج هـاي برخـوردي    تحقیقمقدار آزمایشگاهی آن دارد. در این 
ط سـاحلی بـر روي الیـه نـازکی از آب دچـار      قبل از رسیدن به خ

حـین آزمـایش  شکست شدند. با مشاهده فیلم هـاي گرفتـه شـده   
بخوبی روشن گردید کـه بالفاصـله بعـد از شکسـت مـوج، غلظـت       
رسوبات افزایش نمی یابد یعنی تالطم قابل توجهی در بستر جهـت  
حرکت رسوبات صورت نمی گیرد،که علت آن را می توان ناشـی از  

الیه ي نازك آبی که موج بر روي آن می شکند دانسـت. در  همان 
ادامه حرکت موج، پس از شکست آن بر روي ساحل، یـک دیـواره   

تشکیل می شود که حجم زیادي از ماسـه  boreآب یا به اصطالح 
ها را از بستر ماسه اي به تعلیق درآورده و همراه با تالطم ناشـی از  

در باالترین نقطه بـاالروي  ممنتوم آب، رو به جلو حرکت می دهد.
موج، عمق آب بسیار کم، غلظت رسوب در این عمق زیاد و سرعت 
جریان تقریبا صفر است. همه این عوامـل شـرایطی را فـراهم مـی     
سازد که اجازه می دهد رسـوبات معلـق در آب تـه نشـین شـوند.      
فرآیند پایین روي نیز شامل یـک جریـان شـدید ورقـه اي، پـرش      

حیه چرخشی جریان می باشد. پس از آنکه موج تـا  هیدرولیکی و نا
آخرین نقطه ممکن به باالروي خود رسـید، بصـورت یـک جریـان     
ورقه اي شدید شروع به بازگشت به سمت دریا می کند که موجب 

EX14-29یکتایی تغییرات زمانی پروفیل موج - 3شکل
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انتقال رسوب قابل توجهی در بستر می شود. در این ناحیه سـرعت  
باشد کـه  جریان بازگشتی و غلظت رسوبات باال و عمق آب کم می

همین سرعت باال و تـنش برشـی زیـاد سـبب ایجـاد یـک ناحیـه        
فرسایشی در بستر می شود. هنگام پایین روي، موج با یـک حجـم   
نسبتاً زیاد آب در جلوي خود برخـورد کـرده و پـرش هیـدرولیکی     
اتفاق می افتد. زمانی که آب با غلظت باالي رسـوب وارد تالطـم و   

ولیکی می شود سرعت جریان جریان چرخشی ناشی از پرش هیدر
به شدت کاهش یافته و شـرایط مناسـبی بـراي تـه نشـینی ذرات      
فراهم می شود. در نهایت یک ناحیه انباشـتگی خـالص در حـوالی    
محل شکست موج در بستر ایجاد می شود. در حین انجام آزمایش 
جهت مشاهده نحوه شکست موج و عملکرد آن در ساحل ، دوربین 

اط مختلف ساحل تعبیه گردید. در شکل هـاي  هاي متعددي در نق
به ترتیب نمایی از لحظات شکست موج و پرش هیـدرولیکی  5و 4

نشان داده شده است.

نتایج انتقال رسوب-5

کـه مـوج در   استانتقال رسوبیهدف این تحقیق ، بررسی میزان
لحظات و نقاط مختلف می تواند جا به جا کنـد. بـه منظـور انـدازه     

تله رسوب گیر استفاده شـد. تلـه اول در   3قال رسوب از  گیري انت
و 120پاشنه ساحل و تله هاي دوم و سـوم بـه ترتیـب در فواصـل     

سانتی متري از تله اول جایگذاري شدند. بـا اسـتفاده از ایـن    240
کـه داراي مـوج یکتـایی   5انتقـال رسـوب ناشـی از    میزان تله ها، 

ی نقاط شکسـت متفـاوت   شرایط هیدرودینامیکی تقریباً یکسان ول
شد. آزمایش ها بـا ارتفاعـات سـطح    تله ها محاسبهدر محل بودند
ســانتی متــر در پــایین دســت دریچــه 18و 17، 16، 15، 14آب 

نـوع مصـالح   3انجام شد. براي بررسی انتقال رسوب این تله هـا از  
میلیمتــر بــراي هــر 2و 8/0، 2/0بــا قطــر متوسـط ذرات  رسـوبی 

اگانه استفاده گردید. اطالعـات مربـوط بـه هـر     آزمایش به طور جد
نمایشـی از فلـوم و جـا    6شده است. شکل آورده1جدول موج در 

ی متعلقات آن از جمله سنسورها، تله ها و دوربین ها را نشـان  ینما
S، حـرف )Trap(بیـانگر تلـه   Tمی دهد. در ایـن شـکل، حـرف    

دهنـده  نشـان C، و حـرف  Sensor)(بیانگر سنسور اولتراسـونیک  
امـواج ورودي بـه سـاحل، توانـایی     می باشـد. )Camera(دوربین

قابل توجهی در انتقال رسوب این ناحیه درحین مراحل بـاالروي و  
پایین روي دارند. در این مطالعه، تمامی امواج در حـد فاصـل بـین    

شکستند و ارتفاع موج ورودي بـه سـاحل در حـدود    3و تله 2تله 
دازه گیري شد. رسوباتی که تا قبل از پایین سانتی متر ان11تا 10

رسـوبات مسـیر   "روي موج به تله ها منتقل مـی شـوند اصـطالحا    
موج نامیده می شوند. پس از اینکه موج به بـاالترین مرحلـه   "رفت

پیشروي خود در ساحل رسـید، شـروع بـه پـایین آمـدن بـر روي       
ل مـی  ساحل کرده و مقادیر قابل توجهی رسوب را به تله ها منتقـ 

نـام  "رسـوبات مسـیر بـر گشـت    "کند که اصطالحا ایـن رسـوبات   
در باالي هر تله یک دوربین تمامی این مراحـل  . می شوندگذاري

پس از اتمام هر آزمایش، آب داخل فلوم به طور و را ضبط می کند
کامل تخلیه، رسوبات هر تله جمع آوري و به طور جداگانه پـس از  

خشک شدن وزن می شوند.

شکست موجنحوه - 4شکل

وقوع پرش هیدرولیکی در جریان برگشتی-5شکل

رآورد انتقال مشخصات امواج تولید شده جهت ب-1جدول 
رسوب



از آنجا که فاصله زمانی بـین مراحـل بـاالروي و پـایین روي مـوج      
کوتاه است و عمال فرصتی بـراي جمـع آوري رسـوبات در مرحلـه     
رفت وجود ندارد، لذا از فیلم هاي ضبط شده بر روي هر تله جهـت  
تعیین مقدار رسوبات انتقال یافته در مسیر رفت استفاده شد که بـا  

م کل رسـوبات وزن شـده ، میـزان انتقـال رسـوب      کسر آن از حج
جریان برگشتی نیز در هر تله حاصل مـی گـردد. در ایـن مطالعـه     
سعی بر آن شد که پارامتر حجم رسـوب انتقـالی در واحـد عـرض     
براي هر موج مورد بررسی قرار گیرد. حجم رسوب انتقالی در واحد 

)(عرض  SVواملی نظیر ارتفـاع مـوج  را می توان وابسته به ع)(H ،
، وزن مخصـوص  D)(، قطر ذرات )(، شیب ساحل h)(عمق آب 

)(آب  w وزن مخصــوص ذرات ،)( s  ــله نقطــه شکســت از فاص
)(پاشــنه ســاحل bX و شــتاب گــرانش)(g دانســت. از آنجائیکــه

بررسی تمامی این عوامل به طور مستقل کاري زمـان بـر و دشـوار    
است لذا می بایست از روش آنالیز ابعادي کمک گرفته شود. بـدین  

مسئله، بی بعدباکینگهام پارامترهايترتیب با استفاده از قضیه 
گردید: استخراج 

)(از طرفی می توان پارامتر بی بعد حجم واحد عرض  1  را تـابعی
پارامتر بی بعد دیگر نوشت: 5از 

)(می بایست مقادیر Fبراي بدست آودرن تابع 2HVS را با
ــاي آزمایشــگا  ــد  اســتفاده از داده ــی بع ــارامتر ب ــر حســب پ هی ب

)cot( HhXDG bs   بدست آورده و رابطه اي منطقی بین ایـن
دو پارامتر بر قرار کرد. این عمل براي هر تله به طور جداگانـه و در  
دو مسیر رفت و برگشـت انجـام گردیـد. جهـت سـهولت در ادامـه       

)cot(توضیحات، پارامتر بـی بعـد    HhXDG bs   بـه صـورت
. با توجه به رابطه بدست آمـده، مقـدار   گردیدنام گذاري λپارامتر 
) بـر روي سـاحل   bXبا فاصـله نقطـه شکسـت امـواج (    λپارامتر 

) رابطـه عکـس دارد. از آنجـا کـه     hنسبت مستقیم  و با عمق آب(
امواج ناچیز تغییرات عمق آب در مقایسه با تغییرات نقطه شکست 

با افـزایش فاصـله نقطـه شکسـت امـواج،      λاست، بنابراین پارامتر 
در λافزایش می یابد. الزم به ذکر است کـه سـایر عوامـل پـارامتر     

این آزمایش تقریبا ثابت می باشند. مشاهدات آزمایشـگاهی نشـان   
دادند که هیچ یک از امواج نتوانستند رسوبات قابـل تـوجهی را بـه    

در پاشـنه سـاحل   1با توجه به اینکه تله منتقل کنند1داخل تله 
شکسته شـده  1واقع شده، لذا تمامی امواج پس از عبور از روي تله

ي نداده که موجب گونه تخلیه انرژي در بستر روچاند در نتیجه هی
نین امواج ورودي به ساحل در این نقطـه،  همچانتقال رسوب شود. 

داراي عمق آب بیشتري نسبت به امواج ناحیه شکست هستند کـه  
متعاقب آن تاثیر امواج در این نواحی بر روي بسـتر کمتـر خواهـد    

امواج، در هنگام عبور از این ناحیه توانایی باالیی در جابجایی و بود
ییرات پارامتر بـی  تغ9تا 7هايشکلذرات ماسه نخواهند داشت.

)(بعد حجم رسـوب انتقـالی در واحـد عـرض      2HVS  را برحسـب
در هر دو مسیر رفت و برگشت به ترتیب بـراي ذرات بـا   λپارامتر

نشان می دهد. همان 2میلیمتر در تله 2و 8/0، 2/0قطر متوسط 
دیده می شود، مقـدار رسـوباتی کـه در واحـد     7طور که در شکل 

منتقل می شـوند بـه طـور قابـل     2در مسیر برگشت به تله عرض 
مالحظه اي از مسیر رفت آن بیشتر است. این بـدان معناسـت کـه    

منتقل می شوند ناشی از جریـان  2عمده حجم رسوباتی که به تله 
برگشتی در این ناحیه بوده است. از آنجا تقریبا همه امـواج بعـد از   

اینکـه در هـر مرحلـه از    این تله دچار شکست شـده انـد و ضـمن    
سانتیمتر افزایش می یابد 1آزمایش میزان ارتفاع آب پایین دست 

، در مقدار حجم واحد عرض رسـوب  λلذا با افزایش مقدار پارامتر
منتقل شده در مسیر رفت تغییـر محسوسـی مشـاهده نگردیـد. از     

با کاهش حجـم واحـد عـرض رسـوب     λطرفی، با افزایش پارامتر
ر مسیر برگشت همراه است. علت این امر را می توان منتقل شده د

ناشی از افزایش فاصله پرش هیدرولیکی در حین پایین روي از تله 
بیان شد، هنگام پایین بخش قبلی عنوان کرد. همان طور که در 2

از جمله سنسورها، تله ها و آنجانبی فلوم و متعلقاتدیاگرام-6شکل
دوربین ها
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روي، جریان آب در حوالی نقطه شکست دچار پـرش هیـدرولیکی   
اي شـده و  می شود که موجب کاهش شدید سرعت جریـان ورقـه  

این کاهش سرعت، سبب ته نشـینی رسـوبات در ایـن نقطـه مـی      
مـی  2گردد. به همین علت امواجی که در فاصله بیشـتري از تلـه   

شکنند، ته نشینی ناشی از پرش هیدرولیکی نیز در فاصله دورتري 
بـه دام مـی افتـد.    2اتفاق افتاده و لذا رسوب کمتري در داخل تله 

، حجـم واحـد   λه بـا افـزایش پـارامتر   در نتیجه می توان گفت کـ 
کـاهش مـی یابـد.   عرض رسوب منتقل شده در مسیر برگشت نیز 
( افزایش فاصله λهمچنین مشاهده می شود که با افزایش پارامتر

) میزان انتقال رسوب کلی به شدت کـاهش یافتـه   2شکست از تله 
است به گونه اي که مقدار رسوب کلی بـه دام افتـاده در آزمـایش    

گرم می باشد.55گرم و در آزمایش آخر 675اول 

)(تغییرات پارامتر  8شکل  2HVS  را برحسـب پـارامترλ در
8/0هر دو مسـیر رفـت و برگشـت بـراي ماسـه بـا قطـر متوسـط         

7نشان می دهد. در این شکل نیز همانند شـکل  2میلیمتر در تله 
مسیر رفت با افزایش پارامتردر 2مقدار رسوب منتقل شده به  تله 

λ     تغییر قابل توجهی نداشته است و بـه مقـدار نـاچیزي کـاهش ،
یافته است. در جریان برگشتی نیـز، سـاحل در حـین پـایین روي     
دچار فرسایش مجدد شده و در حوالی نقطه شکست با ایجاد پرش 
هیدرولیکی و کاهش سـرعت جریـان، شـرایط مناسـبی بـراي تـه       

شده فراهم می شود. بـا افـزایش فاصـله نقطـه     نشینی ذرات معلق
، λو متعاقـب آن افـزایش پـارامتر   2) نسبت به تله bXشکست (

محل وقوع پرش نیز از تله فاصله گرفته و در نتیجه میزان کمتـري 
ــه   ــه در تلـ ــی افتـــد.  2ماسـ ــه کـــه در بـــه دام مـ همانگونـ

2چون مـوج بـر روي تلـه    ،می شودمشاهدهEX 16-29آزمایش
شکسته شده است بیشترین مقدار رسوب را در مسیر برگشـت بـه   

منتقل کرده است . نقش اساسـی محـل شکسـت در انتقـال     2تله 
رسوب ناحیه ساحلی در این شکل به خوبی دیده می شود در واقع

70حــدود اول و پــنجمبــا اینکــه نقطــه شکســت آزمــایش هــاي 
صله داشته اند اما میزان انتقال رسوب در ایـن دو  سانتیمتر باهم فا
بررسی نمودار هاي رفـت  کاهش یافته است.%97آزمایش بیش از 

می دهد که جریان برگشتی تاثیر نشان نیز8شکل و برگشتی در 
2بیشتري نسبت به مسیر رفت بر روي میزان انتقال رسوب در تله 

ا فاصـله گـرفتن   می توان گفت کـه بـ  خواهد داشت ، ضمن اینکه 
نقطه شکست از تله، میزان انتقال رسوب کلی در آن کاهش یافتـه  

براي آزمایش 2بطوري که میزان انتقال رسوب کلی در تله ، است
گرم می باشد.50گرم و براي آزمایش آخر حدود 435اول 

)(تغییرات پارامتر  9شکل  2HVS  را برحسـب پـارامترλ در
میلیمتـر  2مسیر رفت و برگشت براي ماسه با قطر متوسـط  هر دو

نشان می دهد. بیان مشابهی مطابق با آنچه در توضیحات 2در تله 
داده شده در این شـکل نیـز وجـود دارد.  نکتـه     8و 7شکل هاي 

این است که تقریبا کـل  9تا 7حائز اهمیت با توجه به شکل هاي 
2/0ي ذرات با قطر متوسـط  برا2مقدار رسوب منتقل شده به تله 

میلیمتر، ناشی از جریان برگشتی به این تله بـوده و بـه ازاي تمـام    
منحنی رسوبات مسیر برگشت بیشـتر از رسـوبات   λمقادیر پارامتر

). امـا بـا افـزایش قطـر ذرات ماسـه،      7مسیر رفت می باشد (شکل 
منتقل می شوند نیز کاهش 2رسوباتی که در مسیر برگشت به تله 

میلیمتـر، از آزمـایش   2و 8/0یابند. براي ذرات با قطر متوسط می
قـل  تسوم به بعد مقدار رسوباتی که در مسیر رفت بـه ایـن تلـه من   

می شوند بیشتر از مقدار رسوبات مسیر برگشت می باشد کـه ایـن   
میلیمتـر بسـیار مشـخص تـر     2افزایش در ذرات به قطر متوسـط  

یان برگشتی با فاصله گـرفتن  است. این بدان معناست که تاثیر جر
به شدت کاهش می یابد. در واقـع بـا   2اندك نقطه شکست از تله 

افزایش سایز دانه ها و به طبع آن افزایش وزن هر ذره، از خاصـیت  
تعلیق پذیري ذرات کاسته شده و سـبب مـی شـود کـه در حـین      
پایین روي موج، جریان برگشتی توانـایی کمتـري در انتقـال ذرات    

که با افزایش می توان گفتهمچنین حی دورتر داشته باشد.به نوا

)(تغییرات–7شکل 2HVSبرحسب پارامترλ- 2تله-میلیمتر2/0ماسه

)(تغییرات–8شکل 2HVSبرحسب پارامترλ- 2تله-رمیلیمت8/0ماسه



میزان انتقال رسوب کلی کاهش یافته است بـه گونـه اي   λپارامتر
گرم و در 130که مقدار رسوب کلی به دام افتاده در آزمایش اول 

گرم می باشد.40آزمایش آخر نزدیک به 

)(تغییرات پارامتر  10شکل 2HVS  را برحسـب پـارامترλ
2/0در هر دو مسیر رفت و برگشت بـراي ماسـه بـا قطـر متوسـط      

نشان می دهد. تمام امواج برخوردي، قبل از این 3میلیمتر در تله 
تله دچار شکست شده اند. همان طور که مشاهده می شـود حجـم   

در مسیر رفت، با افـزایش  3واحد عرض رسوب منتقل شده به تله 
در واقع اینگونه می توان بیان نمود کـه  کاهش می یابد. λپارامتر

فاصله بیشتري داشته باشد فرصت 3هر چقدر محل شکست از تله 
بیشتري در اختیار دارد که قبل رسیدن به تله بر روي بستر ساحل 
حرکت کند، در نتیجه ذرات بیشتري را با خود حمـل نمـوده و بـه    

که نزدیک ترین محـل  5یشمنتقل می نماید. بالعکس آزما3تله
سانتیمتر فاصله) مجـال کمتـري   40را داراست (3شکست به تله 

. شـکل براي حرکت بر بستر ساحل و انتقال رسوب خواهد داشـت 
همچنین افزایش حجم واحد عرض رسوب منتقل شده به تلـه  10
در مسیر برگشت را نشان می دهد. هر چه موج عقب تـر از تلـه    3
همان مقدار، ته نشینی رسوبات هنگـام پـرش   شکسته شود، به3

هیدرولیکی در حین پایین روي در فاصـله عقـب تـري رخ خواهـد     
می شکنند حجم بیشـتري از  3داد. لذا امواجی که نزدیکتر به تله 

رسوبات را در پایین روي به این تله منتقل می کننـد. نکتـه دیگـر    
موج واقـع  حتی در نواحی که در فاصله کمی پس از شکست،آنکه

)، باز هم رسوباتی که در مسیر برگشـت  3شده باشند (در اینجا تله 
انتقال مـی یابنـد نسـبت بـه رسـوبات مسـیر رفـت بیشـتر اسـت.         

میـزان انتقـال   λکـه بـا افـزایش پـارامتر    می توان گفتهمچنین 
رسوب کلی کاهش یافته است به گونه اي که مقدار رسوب کلی به 

گـرم و در آزمـایش آخـر    550حـدود  دام افتاده در آزمـایش اول 
گرم می باشد.500کمتر از 

ــاي  ــارامتر   12و 11شــکل ه ــرات پ ــز تغیی )(نی 2HVS را
در هر دو مسیر رفت و برگشت  به ترتیب براي λبرحسب پارامتر
نشان مـی دهنـد.   3میلیمتر در تله 2و 8/0توسط ماسه با قطر م
مقـدار رسـوبات   λیمتر، با افـزایش پـارامتر  میل2/0همانند ماسه 

مسیر رفت کاهش و رسوبات مسیر برگشت افزایش می یابنـد. امـا   
رسـوبات  λهمانطور که دیده می شود به ازاي همه مقادیر پارامتر

مسیر رفت مقادیر بیشتري را نسبت به مسیر برگشت اختیـار مـی   
رات رسـوب بـه   کنند. در واقع توانایی جریان برگشتی در انتقـال ذ 

که پس از محل شکست واقع است به طور قابل مالحظـه اي  3تله 
کاهش می یابد، زیرا ذرات رسوب پس از طی باالروي غالبـا بـدلیل   
عمق کم آب و سنگینی نسبی که دارند به سرعت تـه نشـین مـی    
شوند. بنابراین در جریان برگشتی غلظـت رسـوبات معلـق کـاهش     

رسوبات اندکی را بـه نـواحی دورتـر    یافته و جریان سریع بازگشتی
نیز قابل مالحظـه اسـت   12منتقل می کند. همانطور که در شکل 

میلیمتر بسیار چشمگیر 2این فرایند براي رسوبات با قطر متوسط 
تر بوده به طوري که می توان گفت عمال جریـان بازگشـتی مقـدار    

د. در منتقل میکن3ناچیزي از رسوبات را در مسیر بازگشت به تله 
واقع با توجه به تصاویر مـی تـوان بـه نقـش اساسـی محـل وقـوع        
شکست و سایز دانه ها در مقدار انتقال رسوب ذرات با شرایط موج 

در نهایـت مـی تـوان    ورودي یکسان بر روي شیبی معین پی بـرد. 
، کاهش λبا افزایش پارامتر3گفت که  انتقال رسوب کلی در تله 

میلیمتر رسوب به دام افتـاده  8/0ماسه می یابد به گونه اي که در
2گرم و بـراي ماسـه   280و 525در آزمایش اول و آخر به ترتیب 

گرم محاسبه شده است. 180و 480میلیمتري به ترتیب 

)(تغییرات –9شکل 2HVSبرحسب پارامترλ- 2تله-میلیمتر2ماسه

)(تغییرات –10شکل 2HVSبرحسب پارامترλ- 3تله-میلیمتر2/0ماسه



نتیجه گیري-7

انتقـال رسـوب ناشـی از    میـزان مطالعه آزمایشگاهی جهت بررسی 
و هیـدرولیک دانشـگاه   امواج سونامی، در فلـوم مکانیـک سـیاالت   

گیالن انجام شد. آزمایش ها نشان دادند که موج پس از شکست بر 
روي ساحل، رسوبات بستر را به حالت تعلیـق در آورده و در حـین   
باالروي به جلو منتقل می کند. همچنـین بـا شـروع پـایین روي و     
حرکت سریع موج به سمت عقب، رسوبات ناحیـه سـاحلی شسـته    

محل شکست موج یک انباشتگی رسوب در بستر شده و در حوالی 
مشاهدات نشان دادند که  براي امـواج یکتـایی بـا    ایجاد می گردد.

ارتفاع موج یکسان، افزایش عمـق آب، افـزایش فاصـله شکسـت از     
پاشنه ساحل را در برداشـت. بـا افـزایش نقطـه شکسـت از پاشـنه       

ه ساحل، فرایند هـاي انباشـتگی و فرسـایش سـاحل نیـز در فاصـل      
جلوتر رخ دادند که نشان دهنده نقش اساسی محل وقوع شکسـت  

. همچنـین نتـایج نشـان    ناحیه ساحلی می باشددر فعل و انفعاالت 
دادند که عمده فرسایش ناحیه سـاحلی در بـاالي سـطح ایسـتابی     
دریا (به سمت ساحل) و رسوب گذاري در پایین سـطح ایسـتابی (   

در بررسـی انتقـال   است.در محدوده شکست امواج) بوقوع پیوسته 
سري آزمـایش بـه صـورت    3رسوب ناشی از کنش امواج سونامی، 

میلیمتر 2و 8/0، 2/0جداگانه بر روي ساحل با قطر متوسط ذرات 
ر نقـاط  تلـه رسـوب گیـر د   3بـه همـین منظـور از    صورت گرفت.

. نتایج نشان دادند که امواج سـونامی  مختلف ساحل استفاده گردید
الحظه اي در انتقال رسوب نـواحی دور از سـاحل را   توانایی قابل م

در ایـن آزمـایش). تمـامی    1د (هماننـد تلـه   نبدلیل عمق زیاد ندار
.شکسـتند 3و 2بـین دو تلـه   تحقیـق امواج مورد مطالعه در ایـن  

نتایج براي هر تله جداگانه مورد بررسی قـرار گرفـت. نتـایج نشـان     
از نقـاط شکسـت واقـع    دادند که در نواحی که در فاصله کمی قبل 

میلیمتـر بـا   2/0)،  بـراي ماسـه   7در شکل2هستند (همانند تله 
افزایش فاصله شکست از مکان تله، در مقدار حجم رسـوب منتقـل   
شده به تله در مسیر رفت تغییر محسوسـی مشـاهده نگردیـد امـا     

میلیمتـر، کمـی ایـن مقـدار     2و 8/0براي ذرات با قطـر متوسـط   
مسیر برگشت نیز با افزایش فاصله شکسـت  کاهش داشته است. در

از مکان تله براي هر سه نوع ذره، مقدار رسوب منتقل شده به تلـه  
میلیمتر به ازاي 2/0کاهش یافت. نتایج نشان دادند که براي ماسه 

تمامی نقاط شکست، تقریبا همه رسوب منتقل شده به تلـه ناشـی   
میلیمتـر بـا فاصـله    2و 8/0از جریان برگشتی بوده اما براي ذرات 

گرفتن نقطه شکست از محل تله، رسوبات مسیر برگشت نسبت به 
2مسیر رفت کاهش بیشتري می یابـد کـه ایـن امـر بـراي ماسـه       

میلیمتر نمود بیشتري دارد. در واقع سنگینی نسبی ذرات موجـب  
شده به طوري که توانایی جریان برگشـتی در  آنهاته نشینی سریع

در نواحی کـه  همچنینار کاهش می یابد. حمل رسوبات معلق بسی
در 3در فاصله کمی بعد از نقاط شکست واقع هستند (همانند تلـه  

)، براي هر سه نوع ذره با کاهش فاصله شکسـت از مکـان   10شکل 
تله، حجم رسوب منتقل شده به تلـه در مسـیر رفـت نیـز کـاهش      
یافت، اما در مسیر برگشت با کاهش فاصله شکسـت از تلـه، بـراي   

میلیمتر، رسوبات منتقل شـده بـه تلـه افـزایش و     8/0و 2/0ماسه 
میلیمتـر تغییـر محسوسـی مشـاهده نشـد. بـه ازاي       2براي ماسه 

میلیمتـر، رسـوبات منتقـل    2/0تمامی نقاط شکست، بـراي ماسـه   
شده در مسیر برگشت سـهم بیشـتري را نسـبت بـه مسـیر رفـت       

احی قبـل از  داشتند. بدین معنا کـه جریـان برگشـتی هماننـد نـو     
شکست، سهم عمده  انتقال رسوب در نواحی بعد از شکست را نیز 

میلیمتــر اتفــاقی کــامال بــرعکس روي 2و 8/0دارد. امــا در ذرات 
می دهد به طوري کـه در تمـامی نقـاط شکسـت امـواج، رسـوبات       
. منتقل شده به تله در مسیر رفت از مسـیر برگشـت بیشـتر اسـت    

وه بر محل شکست موج، اندازه ذرات نیز بنابراین می توان گفت عال
تاثیر بسیار زیادي در مقدار و نحوه انتقـال رسـوب ناحیـه سـاحلی     
دارند به طوري که براي ذرات کوجکتر، جریـان برگشـتی، جریـان    
غالب بوده و عامل اصـلی انتقـال رسـوب میباشـد. امـا بـراي ذرات       

یـه  درشت تر، جریان مسیر رفت نقش اصلی در انتقال رسـوب ناح 
ساحلی ایفا می کند.

)(تغییرات –11شکل 2HVSبرحسب پارامترλ- 3تله-میلیمتر8/0ماسه

)(تغییرات–12شکل 2HVSبرحسب پارامترλ- 3تله- میلیمتر2ماسه
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