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چكيده
 تمرکز این.یکی از راهحلهای طبیعی برای مقابله با امواج استفاده از پوشش درختی (کمربند سبز) ساحلی میباشد
پژوهش به طور کلی ارزیابی تاثیر پوشش درختی ساحلی بر تضعیف اثر امواج منفرد دریا در حضور تراکمهای مختلف
 بهوسیله یک ساختار درختچه، آزمایشها بر پایه اثربخشی درخت مانگرو در کاهش انرژی سونامی.پوشش میباشد
 عرضهای مختلف پوشش و ارتفاع موجهای ورودی مختلف،و به ازای دو چیدمان درختی با فواصل طولی در عرضی
 نیروی وارد شده ناشی از موج به ساحل و پوشش درختی ساحلی با استفاده از روش اندازهگیری مستقیم.انجام گردید
به کمک نیروسنج الکترونیکی نصب شده در جلوی بخش متحرک فلوم و سرعت موج با استفاده از دستگاه سرعتسنج
 درصدی71/28  نتایج تجربی نشان داد که وجود پوشش درختی منجر به استهالک.داپلر صوتی اندازهگیری شدند
، همچنین معادله پیشنهادی برآورد ضریب پسا. درصدی میرایی موج میگردد91/52 نیروی مخرب موج و افزایش
. ارائه گردید0/84 با ضریب همبستگی معادل
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One of the natural solutions to counteract the waves is using of coastal forest cover
(Green Belt). Therefore, the focus of this study is generally to evaluate the impact of
green belt on attenuation the effect of solitary waves at the presence it. Research
experiments aimed at evaluating a mangrove tree effectiveness to reduce tsunami
energy, by using simulated shrub structures, for two tree layouts with longitudinal
intervals in transverse, different cover widths and different input wave heights. Waveinduced force to the coast and green belt was calculated by direct measurement and
using an electronic force meter (load cell) mounted in front of the movable part of the
flume and also the wave velocity were measured via an acoustic doppler velocity meter
(ADV). The experiment results showed that the presence of green belt leads to 71.27%
reducing the wave destructive force and 91.52% increasing the wave attenuation. Also,
was presented the proposed equation for estimating of drag coefficient with the
correlation coefficient of 0.84.
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 - 1مقدمه

 – 2مواد و روشها
برآورد نيرو و ضریب پسا:
بعهطور کلی دو روش در درک نیروی موج اعمعال شعععده (  )FDبعه
سععاختار و یا به هر مانط طبیعی وجود دارد ،یکی اسععتفاده از تروری
موج و دیگری اسعععتفاده از معادلههای اسعععاسعععی دینامیک سعععیال
میباشعد .موریسعون و همکاران ] [13با فرض پریودیک بودن امواج و
عدم حضعور جریان دریایی ،مدلی ارائه کردند که نیرویی افقی سعیال
در امواج غیر شععکسععته وارد بر مانطهای ائم را از ترکیب خطی دو
مولفعه اینرسعععی و درق طبا مععادلعه ( )1نتیجعه میدهنعد .بنعابراین
میتوان در آزمایشهای پژوهش حاضر از این رابطه در برآورد میزان
نیروی وارد شده بر پوشش در ساحل استفاده گردد.
()1

)𝑡𝑑𝐹𝐷 = 0.5 𝜌𝐶𝑑 𝐴𝑃 |𝑉|𝑉 + 𝜌𝐶𝑚 ∀(𝑑𝑉⁄

که در رابطه ( :ρ ،)1چگالی آب Cd ،ضععریب پسععا :AP ،سععطم مانط
روبروی جریان :V ،سععرعت موج تابیده شععده به مانط :Cm ،ضععریب
اینرسعی :∀ ،حجم مانط رو بروی جریان :dU⁄dt ،تغییرات سعرعت با
زمعان اسعععت .همچنین بعا توجعه بعه مطعالععات نبری ععدیوی و
فتحیمقدم ] [4و هاسععرین و همکاران ] ،[7برای محاسععبه نیروی
کشعععش ،میتوان از روش تحلیلی رابطعه ( )1اسعععتفعاده نمود کعه در
اینجا به دلیل فرض جریان شعبه ماندگار از تغییرات سعرعت با زمان
به دلیل ناچیز بودن صعر)نظر گردید .در نتیجه رابطه ( )1به صعورت
رابطه ( )2خالصه گردید:
()2

𝐹𝐷 = 0.5 𝜌𝐶𝑑 . 𝐴𝑃 𝑉 2

با اسعتفاده از رابطه ( )2میتوان ضعریب پسعا را به صعورت رابطه ()3
محاسععبه نمود .این رابطه تأثیر پارامترهای مختلف شععامل سععرعت
جریان و سعععطم مقابل جریان را بر میزان این ضعععریب مقاومتی به
وضعو نشعان داده اسعت .با داشعتن نتایج ثبت شعدهی نیروی کشعش
در آزمایشگاه میتوان با کمک این رابطه ضریب پسا را برآورد نمود.
()3

𝐷𝐹2
𝜌𝐴𝑝 𝑣 2

= 𝑑𝐶

تحليل ابعادی ابعادی پژوهش حاضر:
پارامترهای موثر بر هیعدرولیعک پدیعده ،بعه واسعععطعه تغییرات مکعانی و
زمانی جریان و اندرکنش نیرویی موج عبوری از سعاحل مورد بررسعی
رار گرفعت .کعه در ابتعدا تغییرات نیروی موج (  )FDدر سعععاحعل بعا
پوشش درختی انعطا)پذیر به عنوان عامل مقاومت در مقابل جریان
10
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امواج مهمترین عامل در تعیین وضععیت هندسعی سعواحل هسعتند و
نیز نقش عمعدهای در طراحی بنعادر ،آبراهعههعا ،سعععازههعای حفعا عت
سععاحلی و سععایر کارهای دریایی دارند .میزان ابل توجهی از انرژی
امواج در کرانههای سععاحلی مسععتهلک شععده ،منجر به شععکلدهی
سعواحل ،انتقال مواد رسعوبی کف دریا به سعمت سعاحل ،بالعکی و یا
در امتداد نوار سععاحلی ،اعمال نیرو به سععازههای سععاحلی و تخریب
آنها میگردد ] .[5سعیر تکامل حفا ت سعواحل طی دوران مختلف
تغییر از رویکردهای سعازهای به تقویت بیولوژیکی سعواحل بوده است.
از جمله روشهای نوین مقابله با خطرات ناشعععی از امواجی همچون
سععونامی ،احداپ پوشععش درختی سععاحلی میباشععد .پوشععشهای
درختی عالوه بر تأثیر بر کاهش میزان توسعععه سععیل و آبگرفتگی
ناشعی از طغیان سعونامی به واسعطه افزایش زبری و مقاومت در مقابل
جریان ،دارای امتیازاتی از بیل سعازگاری بیشتر با محیطزیسعت و
صعرفه ا تصعادی نیز میباشعند .امروزه با توجه به بیشتر آشعکار شعدن
توانایی پوشعععش درختی سعععاحلی در حفا ت از سعععواحل ،این نوع
رویکرد بیشتر مورد توجه و نظر دانشعمندان و مهندسعین رار گرفته
اسعت .مطالعات انجام شعده توسعط کاتیرسعان و راجندران ] [8نقش
غالب پوشععش درختی در کاهش پهنهی سععیالب ورودی به سععاحل
ناشععی از سععونامی سععال  2004در ا یانوس هند و تأثیر ابل توجه
پوشعش درختی بر کاهش پیشروی امواج سعونامی بر روی سعاحل را
گزارش نمودهاند .زگائو و همکاران ] [17نقش وی شیب در تضعیف
موج ،افزایش ضعریب تضععیف موج با افزایش ردیف درختان و تراکم
نسععبی و همچنین نقش آرایش مختلف در تضعععیف ضععریب موج را
گزارش نمودهانعد .کنگو ] [9اسعععتهالک حعدود  10تعا  60درصعععدی
انرژی موج حین عبور از میان مدل شعبیهسعازی شعده پوشعش سعاحلی
مانگرو با اسعتفاده از سعا ههای اسعتوانهای ایسعتاده و سعخت (بدون
انعطعا)) را گزارش نمود .فروکعاوا و همکعاران ] [2وابسعععتگی اتال)
انرژی موج به میزان تراکم پوشعش درختی (شعامل چیدمان و عرض
پوشعععش) و طر تنعه درخعت را گزارش نمودهانعد .نبری ععدیوی و
همکعاران ] [3افزایش میرایی موج و کعاهش ارتفعاع موج عبوری از
میان پوشععش با افزایش تراکم پوشععش درختی را گزارش نمودهاند.
زارعی و همکعاران ] [16کعاهش  75درصعععدی نیروی مخرب موج بعا
افزایش تراکم پوشععش درختی را گزارش نمودهاند .بررسععی پیشععینه
مطعالععات انجام شعععده در زمینه اندرکنش امواج و پوشعععش درختی
سعععاحلی نشعععان میدهعد کعه بررسعععی میزان تعاثیر حعافت مختلف
چیدمان درختی و پارامترهای هیدرولیکی بر میزان عملکرد پوشعش
موضعععوعی اسعععت که در انتخاب روش پوشعععش بیولوژیک در الب
کمربند سعبز درختی به جای روش های سعازهای تاثیر زیادی دارد .از
این رو در پژوهش حاضععر به بررسععی این موارد با اسععتفاده از یک
سعیسعتم جدید اندازهگیری مسعتقیم نیرو پرداخته شعده اسعت .در این
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جا بهطور کلی تاثیر تراکمهای مختلف پوشععش درختی سععاحلی از
جمله فواصعل طولی در عرضعی ،عرضهای مختلف پوشعش ،چیدمان
پوشععش (مسععتطیلی و م)ل)ی) بر میرایی موج و کاهش سععرعت و
نیروی موج و مقایسعه آنها با شعرایط بدون حضعور پوشعش بررسعی
گردید.
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مورد بررسععی رار گرفت .پارامترهای موثر بر مسعرله به سععه دسععته
کلی تفکیک شعد .دسعته اول شعامل پارامترهای هیدرولیکی ،از جمله
ارتفاع موج در جلوی سعاحل ( بل از پوشعش)  ،Hارتفاع موج هنگام
عبور از سععاحل (بعد از پوشععش)  ،Hsطول موج بل از برخورد ،L
عما آبپایه  ،Yسعرعت موج هنگام برخورد با سعاحل  ،Vسعرعت موج
هنگام عبور از سعععاحل  ،Vsلزجت دینامیکی  ،μwدانسعععیته جرمی
سیال  ،ρwمیباشد .دسته دوم پارامترهای مربوط به پوشش درختی
و چگونگی چینش آن میبعاشعععد ،از جملعه زاویعه پوشعععش درختی
سعاحلی نسعبت به موج  ،θطر مانط (پوشعش) جلوی موج  ،Dتراکم
پوشعش ( Dvخارج سمت سطم سایه انداز پوشش درختی (  )Avدر
تعداد پوشعش (  )nvبه مسعاحت زمین محصعور شعده پوشعش یا سعاحل
مورد بررسعععی (  ،))AGشعععتعاب ثقعل  ،gارتفعاع پوشعععش  ،hvمعدول
افسعتیسعیته درخت (شعاخ درختی)  ،ξEعرض پوشعش (هم راسعتا
با موج)  ،LGطول پوشعش (در راسعتای عرض فلوم)  ،BGو چیدمان
(م)ل)ی یا مسعتطیلی)  Cمیباشعد .دسعته سعوم مشعخصعات سعاحل
مورد بررسعی می باشعد که شعامل شعیب سعاحل  Sو دانه بندی ذرات
سعاحل  d50میباشعد .با اسعتفاده از روش هانسعکر و رایتمیر ] [6در
تحلیعل ابععادی و انتخعاب ρw ،Vو Hبعه عنوان متغیرهعای تکراری،
پارامترهای بدون بععد مطعابا رابطعه ( )4اسعععتخراج گردید .ابل ذکر
اسعععت بهجای طر پوشعععش  Dکه در اینجا ثابت انتخاب شعععده ،از
پارامتر ( APسطم مقطط مقابل جریان) استفاده گردید.

عدد فرود
عدد رینولدز
شاخ

صلبیت

درنهعایعت ،بعا حعذ) پعارامترهعای ثعابعت و اععداد بعدون بععد بعا تعاثیر نعاچیز
در طول آزمایشها ،رابطه ( )5برای نیرو حاصل شد.
()5

H V LG H
), , , , J, Dv , C
Hs Vs hv Y

( C d = f2

تحليل آماری فرمول برآورد ضریب پسا:
به منظور مقایسععه و ارزیابی ضععریب پسععا برآوردی از فرمول تجربی
استخراجی و آزمایشهای پژوهش حاضر ،از معیارهای آماری مجذور
میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEنرمالسعازی جذر میانگین مربعات
خطا ( ،)NRMSEضعریب کارایی ( )CEو ضعریب همبسعتگی (،)R2
به صورت معادفت ( )6تا ( )9استفاده گردید:
()6
()7

𝐷𝐹
𝑉 𝑉𝐻 𝑤𝜌
𝐻 𝐸𝜉
,
,
, 2, ,
2
2
𝑉 𝐻 𝑤𝜌
𝑠𝐻 𝑉𝜌 𝑔𝐻√ 𝑤𝜇
𝑓1
𝑃𝐴 𝑉 𝐻 𝐺𝐿 𝐿 𝐻
, ,
𝑆 , , , 2 , 𝐷𝑣 , 𝜃, 𝐶,
𝐻 𝑠𝑉 𝑣(𝑑50 𝑌 𝐵𝐺 ℎ
)
=0

()8

1 N
) (Pi − Oi )2
RMSE = √ (Σi=1
N
RMSE
Omax − Omin

= NRMSE

N
(Pi − Oi )2
Σi=1
CE = 1 − ( N
)
̅ m )2
Σi=1 (Pi − O

R2

()9

جهت بدست آوردن پارامترهای بدون بعد موثر در طول آزمایشها و
L

تحلیعل ابععادی ،از پعارامتر بعدون بععد  Yبعه دلیعل شعععرایط جریعان
مسعععتغرا حعاکم بر روی عما آبپعایعه و بعا توجعه بعه تعریف و معاهیعت
امواج منفرد و ارجحیت ارتفاع موج نسععبت به طول موج ،صععر)نظر
میشعود .همچنین با بررسعی پارمترهای بدون بعد بدست آمده ،اعداد
بعدون بععد معرو) مطعابا جعدول  1اسعععتخراج گردیعد .کعه در ادامعه
میتوان ععدد فرود ( )Frرا بعا توجعه بعه معاهیعت جریعان و ععدد رینولعدز
( )Reرا به علت کامال آشععفته بودن جریان ،از میان پارامترها حذ)
نمود.

N
̅ ̅ m )(Pi −
(Oi − O
Σi=1
) Pm
N (O
N
2
0.5
̅
̅ (Σi=1 i − Om ) ) (Σi=1 (Pi −
) Pm )2 )0.5

=

کعه  Oiمقعدار مشعععاهعداتی Pi ،مقعدار پیشبینی شعععده N ،تععداد
دادههای مشعععاهداتی̅ m ،
 Oمقدار میانگین مشعععاهدات و ̅m
 Pمقدار
میانگین پیشبینی شععده Pmax ،بیشترین مقدار پیشبینی شععده و
 Pminکمترین مقدار پیشبینی شده میباشد .مقدار مجذور میانگین
مربعات خطای نرمال هر چه به صفر نزدیکتر باشد نشانگر باف بودن
د ت پیشبینی اسعت ..همچنین مقدار ضعریب همبسعتگی بین  -1تا
 1میباشعععد و مقعدار  1بیعانکننعده پیشبینی بدون خطعا میباشعععد.
دامنه ضعععریب کارایی از منفی بینهایت (مدل ضععععیف) تا ( 1مدل
خوب) میباشعععد .در این پژوهش نیز ،به منظور دسعععتیابی به مدل
پارامتریک و فرمول تجربی ضعریب پسعا پوشعش از نرمافزار تجزیه و
تحلیعل آمعاری  ،SPSSکعه میتوان روشهعا و آزمونهعای آمعاری از
جمله دسعتورات سعریهای زمانی ،رگرسعیون و همبسعتگی و  ...را با
د ت و سرعت انجام داد ،استفاده گردید.
11
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جدول  -1اعداد بدون بعد معروف استخراج شده
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جدول  -2معرفی پارامترهای مورد استفاده در این پژوهش

نیروی کششی ناشی از امواج

FD

Kg

مورد بررسی

ارتفاع موج در جلوی ساحل

H

cm

 9 ،6و 12

ارتفاع موج هنگام عبور از ساحل

Hs

cm

مورد بررسی

سرعت موج هنگام برخورد با
ساحل

V

m. s −1

1/1-52/33

سرعت موج هنگام عبور از
ساحل

Vs

m. s −1

مورد بررسی

چیدمان پوشش درختی

C

-

م)ل)ی و مستطیلی

تراکم پوشش درختی

Dv

%

25-100

تعداد پوشش درختی در هر
چیدمان

nv

-

20-5

شكل  -1نمایی از سيستم صفحه ساحل و تكيهگاه لبه چاقویی به همراه

عرض پوشش درختی

LG

cm

 60 ،45 ،30و 75

فواصل بین پوشش در طول و
عرض

W*B

cm2

،15×15
،15×20
20×20 ،20×15

پوشش درختی ،سيستم دریچه کشویی و وزنه ،نيروسنج ( )Load cellو
نمایشگر الكترونيكی و سرعتسنج داپلر صوتی ()ADV

تجهيزات آزمایشگاهی:
آزمایشها در آزمایشعگاه هیدرولیک دانشعگاه شعهرکرد انجام گردید.
فلوم آزمعایشعععگعاهی بعا مقطط مسعععتطیلی بعه عرض  0/6متر ،ارتفعاع
دیواره  0/6متر و طول  20متر به سععه سععمت طولی 3/5 ،متر در
پایین دسععت مدل 4/5 ،متر مدل (شععامل  1متر فلوم لبه چا ویی،
 1/84متر رسععوبات سععاحل 1/5 ،متر مخزن تامین هد موج و 0/16
متر به صععورت آزاد) و  12متر بافدسععت مدل تقسععیم گردید .فلوم
دارای کف فلزی و دیوارههای شععیشععهای از جنی پلکسععی گالس
اسععت .سععرعت جریان توسععط دسععتگاه سععرعتسععنج داپلر صععوتی
( )ADVثبعت گردیعد .در جلوی سعععمعت متحرک فلوم نیروسعععنج
الکترونیکی ( )Load Cellبا ابلیت ثبت حداک)ر نیروی حاصعععل از
برخورد موج به سعاحل نصعب گردید .فزم به ذکر اسعت چون در این
پژوهش بیشتر بعه بررسعععی تعاثیر پوشعععش درختی پرداختعه شعععد،
بنابراین از شعیب ثابت و افقی برای ایجاد سعاحل ،اسعتفاده گردید .در
شعکل  1و  ،2مدل آزمایشعگاهی و فلوم لبه چا ویی اسعتفاده شعده و
در شععکل  ،3به عنوان نمونه متراکمترین حالت پوشععش با فواصععل
( 15×15سانتیمتر مربط) ارائه شده است.

شكل  -2نمایی سه بعدی از فلوم لبه چاقویی

شكل  -3نحوه استقرار پوشش در دو حالت مثلثی و مستطيلی

مراحل انجام آزمایشها:
بعا در نظر گرفتن بخشعععی از فلوم بعه طول  1/5متر بعه عنوان مخزن
ایجاد موج و سععپی به کمک دریچه کشععویی و باز نمودن ناگهانی
دریچعه ،موجهعای مورد بررسعععی ایجعاد گردیعد .تولیعد موج در اینجعا
مبتنی بر ایجاد اختال) ارتفاع طرفین موجسعاز دریچهای و باز کردن
ناگهانی دریچه میباشد .در پارهای از تحقیقات آزمایشگاهی از جمله
راتناسعععوریا و همکاران ] [15و نبری عدیوی و فتحیمقدم ] [4از
این سعیسعتم برای تولید موج اسعتفاده شعده اسعت .در این پژوهش ،از
سه ارتفاع موج مختلف در هر مرحله آزمایش استفاده گردید .در این
12
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پارامتر متغیر

نماد

واحد

حالتهای تغییر
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در ادامه در جدول  2شعر پارامترهای مورد اسعتفاده در آزمایشها و
محدوده آنها ارائه گردید.

حامد جلیل مصیر و همکاران /نشریه مهندسی دریا ،سال شانزدهم( ،)32پاییز و زمستان )19-9( ،99

()10

ms
)
h2

( ξE = Nf12

که در آن ξE ،شاخ درختی Nf12 ،مجذور رزونانی فرکانسی مود
اول ms ،جرم h2 ،ارتفعاع پوشعععش درختی بر حسعععب واحعدهعای
اسعتاندارد میباشعد .در پژوهش حاضعر ،درختچههای مصعنوعی همگی
همشعکل بوده و شعرایط هندسعی یکسعانی داشعتند ،دو عدد از آنها
انتخاب شععده و جهت تخمین شععاخ درختی ،مورد آزمایش رار
گرفتند .به منظور اندازهگیری رزونانی فرکانی مود اول ،با محاسعبه
تعداد نوسععان نمونه درختی در بازه زمانی مشععخ در اثر نیروهای
مختلف وارد شعععده بر آن و ترسعععیم نمودار این نوسعععانعات بعه ازای
نیروهعای مختلف رفتعار نمونعه درختی تعیین گردیعد .سعععپی مقعدار
رزونانی فرکانسععی متناسععب با میزان نیرو حاصععل شععد .جرم هر
درخعت نیز بعا اسعععتفعاده از یعک ترازوی دیجیتعالی بعه د عت 0/001
کیلوگرم انعدازهگیری شعععد .ارتفعاع تمعام درختعان نیز  0/25متر بوده
اسعت .بدین ترتیب متوسعط شعاخ درختی اندازهگیری شعده معادل
13
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پژوهش ،با توجه به اینکه عمده رسعوبات تشعکیل دهنده سعواحل از
جنی ماسعه هسعتند ] ،[10بنابراین از ذرات ماسعه با طر متوسعط
 0/35میلیمتر به عنوان مواد متخلخل رسعوبی اسعتفاده گردید .بعد
از رسعوبات ،طولی معادل یک متر از فلوم به صعفحه سعاحل و سعیسعتم
نیرویی لبه چا ویی اختصعا داده شعد .فزم به ذکر اسعت ایجاد فلوم
لبعه چعا ویی برای اولین بعار توسعععط لشعععکرآرا ] [11بعه منظور
اندازهگیری مسعععتقیم نیرو به روش مومنتم جهعت اندازهگیری تنش
برشعی کانال مسعتطیلی با زبریهای مختلف انجام شعده اسعت .اما در
آزمایشهای پژوهش حاضععر مکانیزم لبه چا ویی به شععکلی نوین و
ابل پیاده کردن در هر فلومی بصورت کامال آزاد و در شرایط آستانه
حرکت با ابلیت نگه داشعتن اصعطکاک تماسعی در حد صعفر ،مطابا
شعکل  1و  2ایجاد شعد .با نصعب حسعگر بار دینامیک بر اب فلوم لبه
چا ویی امکان اندازهگیری نیروی وارده از سعوی امواج فراهم گردید.
مدل ساحل متحرک ،با کمک تیغههای لبه چا ویی در حالت آستانه
حرکت مسععتقر شععده بود و با اندک نیرویی به سععمت پاییندسععت
سععقوط میکرد .در چنین شععرایطی ،حسععگر بار دینامیک ،به مانند
تکیهگاهی عامل بر راری تعادل نیرویی بوده و همین مسععرله امکان
ثبت مقدار نیرو وا عی بیشعععینه هر موج را فراهم میآورد .به منظور
تهیه پوشععش درختی سععاحلی ،با در نظر گرفتن پوشععش درختی
مانگرو جهت شععبیهسععازی در آزمایشها از درختچههای مصععنوعی
پلیاتیلنی اسععتفاده گردید .پوشععش درختی سععاحلی مورد اسععتفاده
دارای یک سعاختار سعخت شعامل سعیسعتم تنه به طر  2سعانتیمتر و
ارتفاع  25سععانتیمتر و ریشععه به طر  1سععانتیمتر و سععاختار نرم
شعامل شعاخه و برق میباشعد که در سعمت متحرک فلوم بر روی
سعاحل مسعتقر گردید .آرایش پوشعش به لحا ایجاد تراکم کشعت،
نیز مورد مطالعه و آزمایش میباشعععد .شعععاخ آن پارامتری تحت
عنوان درصعد تراکم پوشعش بوده و به صعورت خارج سعمت سعطم
سععایه انداز درختان به مسععاحت زمین محصععور شععده پوشععش ابل
تعریف میباشد .جهت محاسبه پارامتر تراکم ،درختچههای مصنوعی
همگی همشعکل بوده و شعرایط هندسعی یکسعانی داشعتند .سعه عدد از
آنها انتخاب شعده و متوسعط بیشترین عرض شعا و برقها ،عمود بر
راسعتای ارتفاع پوشعش اندازهگیری شعد .عکیبرداری از پوشعشهای
درختی انتخعابی از نمعای بعافی پوشعععش صعععورت گرفتعه و بعا انتقعال
تصعویر هر پوشعش در نرمافزار اتوکد ،متوسعط بیشترین عرض شعا و
برقهای عمود بر راسعتای ارتفاع پوشعش در نرمافزار نیز اندازهگیری
شعد ،بنابراین مقیاس مدل پوشعش در نرمافزار حاصعل گردید .سعپی
متوسعط سعطم سعایهانداز پوشعشهای درختی بر اسعاس مقیاس ،به
کمک نرمافزار اندازهگیری شعد .بنابراین با داشعتن اطالعاتی همچون
سعطم سعایهانداز پوشعش و تعداد پوشعش در هر مرحله آزمایش ،از
خارج سعمت سعطم سعایهانداز پوشعش در تعداد درخت به مسعاحت
زمین مورد بررسععی ،تراکم پوشععش حاصععل گردید .در این پژوهش،
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آزمایشها ابتدا به صعورت بدون پوشعش و سعپی با نصعب پوشعش
درختی بر روی سععاحل با آرایش مختلف مورد بررسععی رار گرفتند.
بعه منظور اسعععتخراج اطالععات فزم جهعت تحلیعل انعدرکنش امواج و
پوشععش درختی سععاحلی از دوربین فیلمبرداری اسععتفاده گردید .به
نحوی کعه بعا نصعععب اشعععلهعایی بر دیواره کعانعال و نصعععب دوربین
فیلمبرداری بعا سعععرععت برداشعععت تععداد  30فریم بر ثعانیعه در مقعابعل
دیواره کانال و در محدوده مورد بررسععی به ضععبط آزمایشها ا دام
گردید .سعععپی با تبعدیل فیلم به تععداد فریمهای آن با اسعععتفاده از
نرمافزار پخش فیلم ،امکان اسعععتخراج اطالعاتی همچون ارتفاع موج
در هر نقطه ،تعیین محل شععکسععت موج ،تعیین زاویه موج ،سععرعت
پیشروی موج ،سعرعت موج هنگام برخورد به سعاحل و سعرعت موج
هنگام عبور از سععاحل فراهم گردید .محل نصععب اشععلها ،بر اسععاس
اطالعات بدسععت آمده از فاصععله تشععکیل موج از دریچه موجسععاز،
خزش و شعکسعت آن در آزمایشهای مشعاهداتی در نظر گرفته شعد.
سععرعت پیشروی موج نیز بر اسععاس مطالعات محمد ] ،[12معادل
خارج سععمت فاصععله مکانی بین محل دو اشععل بر اختال) زمانی
فریمهای مربوط به رسعیدن ماکزیمم ر وم سعطم آب به محل اشعلها
در نظر گرفته شعد .ماکزیمم ر وم سعطم آب بل از شعکسعت و پاشعش
موج معادل ر وم له موج و بعد از شعکسعت معادل ارتفاع اشعتراک با
توده پوشش میباشد .فزم به ذکر است از دستگاه سرعت سنج داپلر
صعععوتی ( )ADVبعا دعت انعدازهگیری برابر  0/5درصعععد نیز جهعت
اندازهگیری مولفههای سعرعت ،اسعتفاده گردید .جهت برآورد پارامتر
انعطا)پذیری شعاخههای پوشعش ،از پارامتری به نام شعاخ درختی
اسععتفاده گردید که در مطالعات فتحیمقدم ] [1به منظور بررسععی
جعذب مومنتم پوشعععشهعای درختی انعطعا)پعذیر غیرمسعععتغرا در
رودخانهها ،ارائه شده است:
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 6/5نیوتن بر مترمربط بدسععت آمده اسععت .در ادامه جهت محاسععبه
سععطم جاذب نیرو ،با داشععتن اطالعاتی همچون ارتفاع پوشععش و
ارتفعاع موج در لحظعه برخورد بعه هر ردیف پوشعععش ،عکیبرداری از
پوشعععش درختی صعععورت گرفته و با کمک نرم افزار اتوکد ،سعععطم
پوشعش به صعورت چند ضعلعی از روی عکی رسم گردید و به تناسب
با ارتفاع معلوم پوشعععش ( 0/25متر) ،به  25سعععمت مسعععاوی در
راسعتای محور ائم پوشعش تقسعیم گردید .بنابراین به ازای هر ارتفاع
موج در لحظه برخورد به پوشععش ،سععطم پوشععش درختی (  )A0به
صعورت تجمعی در نرم افزار حاصعل شعد .اما به دلیل اینکه بدنه امواج
ورودی با همه شعا و برق پوشعش درختی در تعامل اسعت ،بنابراین
سعطم جاذب نیرو پوشعش درختی ( ،)Aاز حاصعلضعرب سعطم پوشعش
درختی کعه در هنگعام برخورد موج بعا آب پوشعععیعده شعععده (  )A0در
ضععریب مسععاحت ( )φبدسععت میآید .که مقدار این ضععریب طبا
مطعالععات معتمعدینژاد و فتحیمقعدم ] [14بعا فرض متقعارن بودن
شعا و برقهای پوشعش نسبت به محور گذرنده از محور ائم و افقی
بدنه سعا ه پوشعش 0/25 ،حاصعل شعد .در نهایت با در نظر داشعتن
تعداد پوشعععش در هر ردیف و جمط سعععطم جاذب نیرو هر ردیف و
سععپی جمط سععطم جاذب تمام ردیفها ( ،)ΣAسععطم موثر جاذب
نیرو (  )APبدست آمد.
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با توجه به شععکلهای  4الی  7مالحظه میگردد ،تراکم پوشععش که
خود بهطور کلی متاثر از نحوه رارگیری فواصععل طولی در عرضععی،
چیدمان و عرضهای مختلف پوشعش میباشعد ،تاثیر ابل توجهی بر
جعذب و اسعععتهالک نیروی موج دارد .بعه ازای یعک ارتفعاع موج و بعا
افزایش تراکم ،بعه دلیعل این کعه موج بعه تععداد پوشعععش درختی
بیشتری برخورد کرده ،نیرو کشعشعی افزایش یافته و فشعار زیادی به
پوشعش وارد میشود در نتیجه منجر به برآمدگی بیشتر له موج در
حین برخورد بعه پوشعععش نسعععبعت بعه لعه موج در تراکمهعای کمتر
خواهعد شعععد .امعا بعه دلیعل این کعه تععداد پوشعععش درختی بیشتر
مقعاومعت زیعادتری را نیز در حین عبور موج از خود نشعععان میدهعد،
نیروی محرک موج صعر) مقابله با کشعش ناشی از درختان میگردد،
نیروی موج کاهش مییابد و باعث میشود موج حین عبور از پوشش
کعاهش ارتفعاع بیشتری داشعععتعه بعاشعععد .بعهطوری کعه در کمترین و
بیشترین تراکم یعنی  25و  100درصعععد بعهطور متوسعععط مععادل
 49/19و  81/17درصععد اسععتهالک نیروی مخرب موج و  90/74و
 93/04درصععد کاهش ارتفاع موج نسععبت به شععرایط بدون حضععور
پوشعععش ثبت گردید .در خصعععو تغییرات ارتفاع موج بر عملکرد
پوشعععش درختی این نکته حائز اهمیت میباشعععد که متناسعععب با
افزایش ارتفاع موج ورودی نیروی اعمال شععده بر روی پوشععش نیز
افزایش مییابد .زیرا موج ایجاد شعده با ارتفاع بیشتر تعداد درخت و
سععطم برخورد وسععیطتری را دربر میگیرد ،بنابراین تاثیر چیدمان و
عرض پوشعش بارزتر شعده و کارایی این موانط در جذب و اسعتهالک
نیروی امواج به صعععورت نسعععبی بیشتر میگردد .بهطور متوسعععط
بیشترین نر تغییرات نیروی جذب شعععده نسعععبت به حالت بدون
حضعور پوشعش در اثر افزایش ارتفاع موج در حالت پوشعش با فواصعل
( 15×15سععانتیمتر مربط) و چیدمان م)ل)ی ،معادل  79/39درصععد
برآورد گردیعد ،یعنی ععامعل کعاهنعدهی نیرو در اثر افزایش ارتفعاع موج
رشععد  79/39درصععدی را از خود نشععان داده اسععت .در تراکمهای
مختلف پوشعش ،حالت پوشعش با فواصعل ( 15×15سعانتیمتر مربط)
بیشتر از دیگر حالتها نیرو جذب و مسععتهلک نموده اسععت .بهطور
متوسعط این حالت از پوشعش به ترتیب  19/39 ،7و  25/37درصعد
بیشتر از دیگر حعالعتهعای پوشعععش بعا فواصعععل  15×20 ،20×15و
( 20×20سعانتیمتر مربط) کارایی داشعته و نیروی امواج را مسعتهلک
نموده اسععت .بنابراین حالت پوشععش با فواصععل ( 15×15سععانتیمتر
مربط) بیشترین میرایی موج را نسعبت به دیگر حالتهای پوشعش با
فواصعل مختلف دارا میباشعد .بهطور متوسعط این حالت از پوشعش به
ترتیعب  12/26 ،10/34و  15/90درصعععد بیشتر از دیگر حعالعتهعای
پوشععش با فواصععل  15×20 ،20×15و ( 20×20سععانتیمتر مربط)
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حامد جلیل مصیر و همکاران /بررسی تاثیر پوشش درختی منعطف بر الگوی جریان در سواحل با استفاده از مدل فیزیکی

کارایی داشععته و ارتفاع امواج را کاهش میدهد .همچنین این حالت
از پوشعش بهطور متوسعط  75و  92/34درصعد نسعبت به شرایط بدون
پوشعععش کعارایی داشعععتعه و بعه ترتیعب نیرو و ارتفعاع موج را جعذب و
مسعتهلک نموده اسعت .از این رو میتوان بیان داشعت که با افزایش
فواصععل حالتهای مختلف پوشععش از ( 15×15سععانتیمتر مربط) به
ترتیب به دیگر حالتهای پوشعش ذکر شعده به دلیل کاسعته شعدن از
تراکم پوشعش و سعطم مقطط مقابل جریان ،مقاومت در مقابل جریان
کمتر میگردد و نیرو و ارتفعاع موج کمتری جعذب و مسعععتهلعک
میگردد .از طرفی با توجه به روند نتعایج و کاهش مقعاومت با افزایش
فواصعل مختلف پوشعش میتوان بیان داشعت که در وا ط این افزایش
فاصعله بین دو پوشعش در راسعتای طول پوشعش درختی ( )BGاسعت
که باعث کاهش مقاومت پوشعش در مقابل جریان میشعود .همچنین
با مقایسعه دو چیدمان مالحظه میشعود که چیدمان م)ل)ی به دلیل
نحوه رارگیری درختان به صععورت یک در میان و داشععتن سععطم
برخورد موثر مقعابعل موج بیشتر از چیعدمعان مسعععتطیلی ،دارای
مقعاومعت و کعارایی بیشتری در مقعابعل جریعان میبعاشعععد ،بعه طور
متوسعععط در تمام حالتهای پوشعععش با فواصعععل مختلف به ترتیب
 11/22و  4/26درصعععد نیروی مخرب و ارتفعاع امواج را بیشتر از
چیدمان مسعععتطیلی جذب و مسعععتهلک نموده اسعععت .همچنین با
افزایش عرض پوشعش و یا به عبارتی دیگر با افزایش نسعبت عرض به
طول پوشعععش نیز بعه دلیعل این کعه تععداد ردیف بیشتری در مقعابعل
جریعان رار میگیرد ،بر مقعاومعت پوشعععش در مقعابعل جریعان افزوده
میشعععود و نیرو و در نتیجعه ارتفعاع بیشتری از امواج جعذب و
مسعتهلک میگردد .بهطور متوسعط نر تغییرات نیروی جذب شعده و
نر کعاهش ارتفعاع موج ،در اثر افزایش عرض در حعالعت پوشعععش بعا
فواصل ( 15×15سانتیمتر مربط) و چیدمان م)ل)ی ،به ترتیب معادل
 19/35و  6/49درصعععد ثبعت گردیعد ،یعنی ععامعل کعاهنعدهی نیرو و
میرایی موج در اثر افزایش عرض بعه ترتیعب رشعععد  19/35و 6/49
درصدی را خود نشان داده است.
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شكل ( -8الف :مستطيلی ،ب :مثلثی) نسبت سرعت موج قبل از پوشش
به سرعت موج بعد از پوشش بر حسب تراکم پوشش

باتوجه به شعععکل  8مالحظه میگردد که به ازای یک ارتفاع موج ،با
افزایش تراکم و در نتیجه با افزوده شعدن مقاومت پوشعش در مقابل
جریان ،از میزان سعععرعت امواج در حین عبور از پوشعععش کاسعععته
میشعععود .به طوری که این میزان کاهش سعععرعت موج نسعععبت به
سعععرعت اولیه موج به طور متوسعععط در کمترین و بیشترین تراکم
یعنی  25و  100درصعد به ترتیب معادل  7/91و  16/42درصعد ثبت
گردید .در تراکمهای مختلف پوشعععش ،حالت پوشعععش با فواصعععل
( 15×15سععانتیمتر مربط) بیشترین نسععبت سععرعت موج هنگام
برخورد به سععاحل ( بل از پوشععش) به سععرعت موج هنگام عبور از
سععاحل (بعد از پوشععش) در مقایسععه با دیگر حالتهای پوشععش با
فواصععل مختلف را دارا میباشععد .این میزان نسععبت سععرعت به طور
متوسعععط مععادل  0/64 ،0/47و  2/05درصععععد بیشتر از دیگر
نسعععبتهای سعععرعت ،به ترتیب در حالتهای پوشعععش با فواصعععل
 15×20 ،20×15و ( 20×20سانتیمتر مربط) ثبت گردید .به عبارتی
دیگر در حالت پوشعش با فواصعل ( 15×15سعانتیمتر مربط) به ترتیب
 2/88 ،1/82و  12درصعععد بیشتر از دیگر حعالعتهعای پوشعععش بعا
فواصل ذکر شده کارایی داشته و سرعت موج کاهش یافت .همچنین
با مقایسععه دو چیدمان مالحظه میشععود که چیدمان م)ل)ی دارای
مقعاومت بیشتری در مقعابل جریان میباشعععد ،به طوری که در تمعام
حالتهای پوشعش با فواصعل مختلف به طور متوسعط  8/65درصعد
بیشتر از چیدمان مسعتطیلی کارایی داشعته و سعرعت جریان کاهش
یعافعت .همچنین بعا افزایش عرض و یعا بعه عبعارتی دیگر بعا افزایش
نسعبت عرض به طول پوشعش نیز همواره بر مقاومت پوشعش درمقابل
جریان افزوده میشعود ،بهطور متوسعط نر کاهش سعرعت موج ،در
16
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ضریب پسا:

1.25
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در این پژوهش بعا اسعععتفعاده از روش آزمعایشعععگعاهی و بعا انعدازهگیری
مسعتقیم نیرو به تخمین ضعریب پسعا بر اسعاس رابطه ( )3ا دام شعده
است .در شکلهای  9و  10نتایج ضریب پسا (  )Cdبر اساس شاخ
صععلبیت ( )Jو تراکمهای مختلف پوشععش ( ( )Dvدرصععد) از جمله
فواصعل طولی در عرضعی ( ،)W×Bچیدمان ( )Cو نسعبت عرض به

ضریب پسا گروهی

بعا توجعه بعه شعععکعل  10مالحظعه میگردد کعه در تراکمهعای مختلف
پوشش ،حالت پوشش با فواصل ( 15×15سانتیمتر مربط) بیشترین
میزان ضعریب پسعا در مقایسعه با دیگر حالتهای پوشعش با فواصعل
مختلف را دارا میباشعد .این میزان ضعریب پسعا بهطور متوسعط معادل
 20/85 ،8/28و  29/95درصععد بیشتر از دیگر ضععرایب کشععش ،به
ترتیب در حالتهای پوشعش با فواصعل  15×20 ،20×15و 20×20
(سعععانتیمتر مربط) ثبعت گردیعد .همچنین بعا مقعایسعععه دو چیعدمعان
مالحظعه میشعععود کعه چیعدمعان م)ل)ی دارای میزان ضعععریعب پسعععا
بیشتری میباشعععد ،بهطوری که این میزان ضعععریب پسعععا در تمام
حالتهای پوشعش با فواصعل مختلف بهطور متوسعط  14/69درصعد
بیشتر از چیدمان مستطیلی ثبت گردید .همچنین با توجه به شکل
 10مالحظعه میگردد کعه بعه ازای یعک حعالعت از فواصعععل طولی در
عرضعی ،با افزایش عرض پوشعش و یا به عبارت دیگر افزایش نسعبت
عرض بعه طول پوشعععش درختی و تععداد ردیفهعا و تراکم پوشعععش
بیشتر در مقعابعل جریعان ،میزان ضعععریعب پسعععا گروهی درختعان نیز
افزایش مییابد .بهطور متوسععط نر تغییرات ضععریب پسععا ،در اثر
افزایش عرض در حالت پوشعش با فواصعل ( 15×15سعانتیمتر مربط)
و چیعدمعان م)ل)ی ،مععادل  9/59درصعععد ثبعت گردیعد ،یعنی ععامعل
افزایش مقاومت پوشعش در مقابل جریان در اثر افزایش عرض رشعد
 9/59درصععدی را خود نشععان داده اسععت .همچنین بهطور متوسععط
میزان تغییرات ضععریب پسععا در حالت پوشععش با فواصععل 15×15
(سعانتیمتر مربط) ،در اثر بیشترین افزایش عرض (از  3ردیف به 10
ردیف و تراکم  40به  100درصد) در چیدمان م)ل)ی ،معادل 25/08
درصد ثبت گردید .یعنی عامل افزایش ضریب پسا و مقاومت پوشش
در مقابل جریان در اثر افزایش عرض رشعععد  25/08درصعععدی را از
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6

LG/BG=1.25

2
0.25

LG/BG=0.5

شكل ( -9الف :مستطيلی ،ب :مثلثی) روند تغييرات ضریب پسا با
شاخص صلبيت
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W×B=20×20,
Dv=25-60

1.5

1.25

1

0.75

0.5

Cd

W×B=15×20,
Dv=30-80

الف

LG/BG=1

4

W×B=20×15,
Dv=30-75

8

LG/BG=0.75

6

W×B=15×15,
Dv=40-100

LG

3.60

2
0.25

LG/BG

ب

طول پوشععش ( ،)BGارائه شععده اسععت .با توجه به شععکل  9مالحظه
میگردد که به ازای یک نسعبت عرض به طول پوشعش و چیدمان ،با
افزایش پارامتر بدون بعد شعاخ صعلبیت ،ضعریب پسعا نیز افزایش
مییابد .با توجه به حاصعل شعدن مقداری ثابت برای شعاخ درختی
و دانسعیته جرمی ثابت سعیال در پارامتر بدون بعد شعاخ صعلبیت
میتوان بیعان داشعععت کعه در وا ط این کعاهش سعععرععت موج عبوری
میباشععد که منجر به کاهش ضععریب پسععا میگردد .بنابراین روند
تغییرات ضعریب پسعا با سعرعت جریان بر اسعاس رابطه ( )3و منطبا
بر وا عیت میباشععد که این به خوبی صععحت نتایج بدسععت آمده را
نشان میدهد.

) (× 10−3

1

0.75

0.5

Cd

W×B=20×15,
Dv=30-75

4

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.32.9

اثر افزایش عرض در حالت پوشععش با فواصععل ( 15×15سععانتیمتر
مربط) و چیعدمعان م)ل)ی ،مععادل  19/76درصعععد ثبعت گردیعد ،یعنی
عامل میرایی موج در اثر افزایش عرض رشعد  19/76درصعدی را خود
نشان داده است.

الف

6

حامد جلیل مصیر و همکاران /بررسی تاثیر پوشش درختی منعطف بر الگوی جریان در سواحل با استفاده از مدل فیزیکی

خود نشعان داده اسعت و ضعریب پسعا از  4/45به  5/94رسعیده اسعت.
همچنین در بیشترین افزایش عرض (از  2ردیف بععه  5ردیف و
تراکم  40به  100درصععد) در چیدمان مسععتطیلی ،بیشترین مقدار
در افزایش ضعریب پسعا معادل  24/77درصعد برآورد شعده اسعت ،یعنی
عامل افزایش ضعریب پسعا و مقاومت پوشعش در مقابل جریان در اثر
افزایش عرض رشععد  24/77درصععدی را از خود نشععان داده اسععت و
ضریب پسا از  3/94به  5/24رسیده است.

8

2
0
8

معادله استخراج شده جهت برآورد ضریب پسا:

()11

از مجموع بحث و نتایج ذکر شده در رابطه با بررسی تاثیر تراکمهای
مختلف پوشععش درختی سععاحلی بر جنبههای تضعععیف موج ،نتیجه
میشعود که بهطور متوسعط تغییر حالتهای مختلف تراکم پوشعش از
جمله کاهش فواصعل طولی در عرضعی از حالت  20×20به ،15×20
 20×15و ( 15×15سعانتیمتر مربط) ،تبدیل چیدمان مسعتطیلی به
م)ل)ی و افزایش عرض یا نسعععبت عرض به طول پوشعععش به ترتیب
منجر به افزایش  14/69 ،19/69و  11/20درصععدی ضععریب پسععا و
مقاومت پوشعش در مقابل جریان ،افزایش  11/21 ،17/25و 21/40
درصععدی در جذب و اسععتهالک نیرو ،افزایش  4/26 ،12/84و 5/48
درصعععدی در میرایی ارتفعاع موج و افزایش  8/65 ،5/59و 15/67
درصعدی در میرایی سعرعت موج میگردد .همچنین نتیجه میشعود
کعه بعهطور متوسعععط افزایش ارتفعاع موج ورودی منجر بعه افزایش
 74/06درصععدی در جذب و اسععتهالک نیروی اعمال شععده بر روی
پوشعش ،نسعبت به شعرایط عدم حضعور پوشعش میگردد .در نهایت با
توجه به نتایج پژوهش حاضععر ،بهطور کلی نتیجه میشععود که وجود
پوشعش درختی منجر به اسعتهالک  71/28درصعدی نیروی مخرب
موج و افزایش  91/52درصعدی میرایی موج نسعبت به شعرایط عدم
حضور پوشش میگردد.

Y

 ))ρو  Hنسعععبت بدون بعد عما آبپایه به

ارتفاع موج ورودی میباشد.
جدول  -3آمارههای ارزیابی فرمول برآورد ضریب پسا
آماره

R2

CE

NRMSE

مقدار آماره

0/84

0/65

0/14

دادههای محاسععبه شععده از طریا معادله ( )11از د ت ابل بولی
برخوردار میباشعد و مقدار ضعریب پسعا نزدیک به وا عیت پیشبینی
میشعود ،بهطوری که این فرمول دارای ضعریب همبسعتگی و ضعریب
کعارایی نزدیعک بعه ( 1معدل خوب) و مجعذور میعانگین مربععات خطعای
نرمال نزدیک به صعفر میباشعد .همچنین در شعکل  11مقدار ضعریب
پسا محاسبه شده با استفاده از دادههای آزمایشگاهی (محور افقی) و
مقدار ضعریب پسعا محاسعبه شعده از رابطه (( )11محور ائم) با هم
مقایسععه شععدهاند .پراکندگی نقاط نسععبت به خط  45درجه نشععان
میدهد که مقادیر آزمایشعگاهی و محاسعباتی دارای همبسعتگی نسعبتا
خوبی میباشند.

– 5تشكر و قدردانی
این پژوهش با حمایت دانشعگاه شعهرکرد انجام شعده اسعت که بدین
وسیله دردان این همیاری میباشیم.
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که در آن  CDضععریب پسععا Dv ،تراکم پوشععش گیاهی J ،شععاخ
صعلبیت (خارج سعمت شعاخ گیاهی به دانسعیته جرمی سعیال در
مربط سعععرعت موج

4

شكل  -11مقایسه بين ضریب پسا مشاهده شده و محاسبه شده از رابطه

𝐶𝐷 = 3.051(𝐷𝑣 )1.2 + 0.362(𝐽)−0.285
𝑌 3
) ( + 0.538
𝐻

ξE
(2
wV

6

2

0

ضریب پسا مشاهده شده

بعه منظور ارزیعابی نحوه اثر پعارامترهعای بعدون بععد بعدسعععت آمعده در
تحلیعل ابععادی بر روی نحوه تغییرات ضعععریعب درق ،ضعععرایعب این
پارامترها در معادله ( )5بر اسعاس دادههای ثبت شعده و انجام تحلیل
ریعاضعععی در نرمافزار  ،SPSSمشعععخ گردیعد .مععادلعه ( )11تعأثیر
پارامترهای مورد آزمایش در مقدار ضععریب درق را نشععان میدهد.
همچنین آمارههای ارزیابی و مقایسه این معادله با نتایج آزمایشگاهی
در جدول  3ارائه شده است.
()11

ضریب پسا محاسبه شده

4

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.32.9

6

Downloaded from marine-eng.ir at 5:51 +0330 on Tuesday March 2nd 2021

[ DOI: 10.29252/marineeng.16.32.9 ]

)19-9( ،99  پاییز و زمستان،)32( سال شانزدهم، نشریه مهندسی دریا/حامد جلیل مصیر و همکاران

Solitary Wave Force in Sloping Coast Lines, Journal of
Irrigation and Water Engineering, 6(26), p. 62-77. (In Persian)
17. Zegao, Y., Xiaoyu, Y., Yuanzhao, X., Meiling, D. and
Haixiang, L., (2017), Experimental wave attenuation study
over flexible plants on a submerged slope, Journal Ocean
Univercity, China, 16(6), p. 1009-1017.

 مراجع- 6

1.Fathi-Moghadam, M., (1996), Momentum absorption in
non-rigid, non-submerged, tall vegetation along rivers.
PhD Thesis, University of Waterloo, Canada, p. 25-85.
2.Furukawa, K., Wolanski, E. and Mueller, H., (1997),
Currents and sediment transport in mangrove forests.
Estuarine and Coastal Shelf Science, 44(3), p. 301-310.
3.Ghanbari Adivi, E., Fathi Moghadam, M. and Sadari
Nasab, M., (2015), Laboratory Study of Green Belt Effect
on Reduction of Wave Force on Sloping Shore, Water and
soil science journal, 25(2), p. 237-248. (In Persian)
4.Ghanbari Adivi, E. and Fathi Moghadam, M., (2015),
Vegetation impact on the drag coefficient and resistance of
trees against shore waves, Irrigation science and
Engineering journal, 38(2), p. 103-112. (In Persian)
5.Hashemi Javan, S., (2007), Numerical Simulation of the
Wave Fracture Phenomenon on Submerged Breakwater,
Master thesis, Hydraulic Structures, Faculty of Civil
Engineering Tehran, Tehran University of Science and
Technology, 116 pages. (In Persian)
6.Hunsaker, J.C. and Rightmire, B.G., (1947), Engineering
applications of mechanics, Published by Mcgraw-Hill
Book Company, New York.
7.Husrin, S., Strusinska, A. and Oumeraci, H., (2012),
Experimental study on tsunami attenuation by mangrove
forest, Earth Planets Space Journal, Vol. 64, p. 973- 989.
8.Kathiresan, K. and Rajendran, N., (2005), Coastal
mangrove forests mitigated tsunami, Estuarine, Coastal and
Shelf Sciences, 67(3), p. 601–606.
9. Kongko, W., (2004), Study on tsunami energy dissipation
in mangrove forest, Master Thesis Report, Iwate University,
Japan, 43 pages.
10. Lahijani, H., Hayeri Ardakani, A., Sharifi, A. and Naderi
Nabi, A., (2010), Geochemical and Sedimentary Indices of
Gorgan Gulf Sediments, Oceanography, first year, No. 1, p.
45-55. (In Persian)
11. Lashkar-ara, B., (2010), Determination of shear stress in
rectangular channel using momentum and energy
approaches, PhD. Thesis, Shahid Chamran university of
Ahwaz, Iran, p. 52- 62. (In Persian)
12. Mohamed, A., (2008), Characterization of tsunami-like
bores in support of loading on structures. M.Sc Thesis,
University of Hawaii, 93 pages.
13. Morison, J.R et al., (1950), The Force Exerted by Surface
Waves on Piles. American Institute of Mining &
Metallurgical Engineerings, Vol. 189, P.147-154.
14. Motamedi Nezhad, A. and Fathi Moghadam, M., (2016),
Effect of Tall Coastal Vegetation on Reduction of Semibroken Wave Force, Master thesis, Hydraulic Structures,
Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran
University of Ahwaz, 161 pages. (In Persian)
15. Ratnasooriya,
S.P.,
Samarawichrama,
S.S.L.,
Hettiarachchi Banadara, R.P.S.S. and Tanaka, N., (2008),
Mitigation of tsunami by coastal vegetation, Journal of the
Institution of Engineers, Sri Lanka, p. 13-19.
16. Zarei, M., Fathi Moghadam, M. and Davoodi, L., (2016),
Effect of Coastal Vegetation on Attenuation of non-Breaking

19

