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چکیده
 تنگه هرمز و دریای عمان در دهه اخیر به دلیل اهمیت استراتژیک منطقه بهویژه در کشورهای حاشیه،پدیدههای هیدرودینامیکی حاکم بر خلیج فارس
 برای. در خلیج فارس پرداخته شده استMike 3D  در تحقیق حاضر به بررسی حرکت توده آب توسط مدل عددی.رشد قابل توجهی داشته است
1 روزه و15  حرکت توده آب تحت تاثیر گردش آب در مدت زمان.پایداری مدل از نمودار شوری بر حسب زمان در دوسال متوالی استفاده شده است
 نتایج نشان.ساله در چند مختصات جغرافیایی مخت لف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به صورت گرافیکی آورده و مورد بررسی قرار گرفته شده است
 در سه مختصات مختلف و یکساله دارد و آن این است که حرکت توده آب با توجه، روزه15 از یک نتیجهگیری واحد در حرکت توده آب در دوره زمانی
.به واقعیت به صورت ساعتگرد بوده است
کلمات کلیدی
 حرکت توده آب،Mike 3D، خلیج فارس،نیروی هیدرودینامیکی
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Abstract
The use of available energy in the sea is one of the most widely used methods in engineering. That's
why the advanced world has comprehensive plans for energy from the seas and oceans. The
hydrodynamic phenomena dominant in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Oman Sea in
the last decade have been remarkable due to the strategic importance of the region, especially in the
marginalized countries. The present study investigates the motion of water masses by the Mike 3D
model in the Persian Gulf. For stability model, the salinity curve has been used in time for two
consecutive years. The motion of the water mass under the influence of water flow during the 15-day
and 1-year period was investigated in several geographical coordinates, the results were presented
graphically and examined. The results show a single conclusion on the movement of water mass over
a period of 15 days, in three different coordinates and one year, which is that the motion of the water
mass has been clockwise according to reality, as well as the tendency toward the coast, which is also
the model This route predicts well.
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 .1مقدمه
انرژی های قابل استحصال از دریا بهطور کلی شامل جزرومد ،امواج،
باد فراساحلی ،جریانات ،اختالف گرمایی و اختالف چگالی (شوری)
میباشد .هرکدام از انرژیهای ذکر شده در هر مسائلی میتواند مورد
اهمیت واقع گردد .قرار گرفتن هر توده آب با شرایط خاص در آب
دریاها و اقیانوسها توسط انرزیهای ذکر شده باعث تغییر مکان آن
توده آب میگردد .آب دریاها و اقیانوسها به علت دارا بودن
چگالیهای مختلف باعث به وجود آمدن الیههایی در عمقهای
مختلف میشود .قرار گرفتن توده آب در آب نیز با توجه به چگالی
توده آب و الیه آب مشخص میگردد ( Dahmardeh Et.al,
 .)2014پدیدههای هیدرودینامیکی حاکم بر خلیج فارس ،تنگه هرمز
و دریای عمان در دهه اخیر به دلیل اهمیت استراتژیک منطقه بویژه
در کشورهای حاشیه رشد قابل توجهی داشته و در داخل کشور نیز
بصورت پراکنده و موردی فعالیتهایی توسط سازمانها و ارگانهای
دریایی انجام شده است که این امر لزوم انجام مطالعاتی جامع را در
این خصوص دو چندان میکند .در مورد اهمیت خلیج فارس در تمامی
ابعاد وجودی از سیاسی ،اقتصادی گرفته تا نظامی و جغرافیایی که آن
را تبدیل به یکی از مهمترین مناطق آبی جهان کرده است ،مهمترین
موردی که باعث اهمیت فوق العاده خلیج فارس شده و حتی سبب
دست اندازی و طمع ورزی قدرتهای بزرگ نسبت به آن شده وجود
ذخایر طبیعی به خصوص نفت است به گونهای که نام خلیج فارس
مساوی با نفت شده است .ویژگی دیگری که خلیج فارس را دارای
اهمیت کرده است سهولت حمل و نقل در آن است .یعنی به علت
اینکه به دریا دسترسی دارد هزینه حمل و نقل و بارگیری کمتر و
آسان است .مثال کشورهای واقع در حوزه دریای خزر نفت استخراجی
شان را از طریق خط لوله انتقال داده و صادر می کنند که این خود
سرآغاز مشکالت بسیاری از لحاظ هزینه ،امن بودن ،سهولت انتقال
و ...است .همچنین دارای ضمانت های امنیتی و اجرایی کمتری است.
در حالی که خلیج فارس فاقد این مشکالت است .از لحاظ حمل و
نقل کاالهای تجاری نیز خلیج فارس دارای اهمیت بیشتر برای
قدرتهای بزرگ است .بدین صورت که بازار اسلحه و تجهیزات
نظامی بعد از نفت در درجه دوم اهمیت قرار دارند کشورهای حوزه
خلیج فارس به خصوص کشورهای عربی که همواره در تنش و
درگیری قرار دارند بیشتر درآمد حاصل از صادرات نفت را صرف
واردات اسلحه میکنند که از این لحاظ برای کشورهای صادرکننده
اسلحه که قدرتهای بزرگ هستند بسیار بااهمیت است .کشورهای
حوزه خلیج فارس به خصوص اعراب به این علت که درآمد حاصل از
فروش نفت شان زیاد است بزرگترین واردکنندگان اسلحه در دنیا
هستند (.)Seyfiainaloo Et.al, 2015

 .2مواد و روشها
سری نرمافزاری  MIKEتوسط موسسه هیدرولیک دانمارک1
) (DHIتهیه شده اند .در این مجموعه زیر برنامههای
MIKE 21/3
،MIKE3 ،MIKE21 ،MIKE11
LITPACK ،MIKE SHE ،Integrated Modelsو
 MIKE Floodمیباشد .دامنه کاربرد این نرم افزار شامل
مدلسازی کانالها و رودخانهها در حالت های یک و دو بعدی و سه
بعدی ،مدلسازی پروسههای ساحلی (امواج ،جریان ناشی از امواج،
مورفولوژی ساحل و رودخانه اثر احداث سازههای ساحلی بر خط ساحل
و  ،)...طراحی بندر و نفوذ امواج ،مدلسازی مخاذن و دریاچهها،
مدلسازی انتشار آلودگیهای مختلف در محیطهای آبی ،مدلسازی
آبهای سطحی و زیرزمینی و بررسی اثرات زیست محیطی در مناطق
مختلف و محیطهای آبی میباشد ( .)Azadi Et.al, 2011از میان
مدلهای ریاضی مطرح در جهان در تحلیل پدیدههای حاکم بر محیط
دریا ،مدل ریاضی  Mike 3Dیکی از شناختهترین آنهاست .این
برنامه کامپیوتری که توسط انستیتو هیدرولیک و با همکاری انستیتو
کیفیت آب 2پایهریزی و به مرور زمان تکمیل و توسعه یافته است،
دارای قابلیتهای محاسباتی و گرافیکی باالیی در زمینه مدل کردن
پدیدههای مربوط به دریاچهها ،نواحی کم عمق ساحلی ،خلیجها و
دریاها میباشد ( .)Guha, 2008این نرم افزار سیستم جامعی برای
مدل کردن جریانهای آزاد سه بعدی است .در حالت سه بعدی با در
نظر گرفتن الیههای مختلف و حل هر الیه بصورت دو بعدی در
کامپیوترهای موجود قابل اجرا است .علیرغم اینکه برنامه کامپیوتری
 Mike 3Dاز مدرنترین امکانات نرمافزاری بهره گرفته است،
بهطور پیوسته تحت بازنگری قرار داشته و کاربردهای جدیدتری به آن
اضافه میشود ( MIKE 3D .)Jie and Zhu, 2006یک
ماژول هیدرو دینامیک میباشد که زمینه جریان را از طریق حل معادله
پیوستگی و معادالت اندازه حرکت محاسبه میکند .عالوه بر باد و جزر
و مد ،عوامل تاثیرگذار ممکن است شامل گرادیانهایی در زمینه تنش
شعاعی ،همانطور که بهوسیله ماژول موج در سامانه مدلسازی ریخت
شناختی محاسبه شده است ،باشد .جریانها و سطح متوسط آب روی
بستری که با یک نرخ ثابت نمو مییابد محاسبه میشوند.
ماژول ردیابی ذرات براساس معادالت نایور استوکس بهصورت رابطه
( )1پایهریزی شده است (:)Ren et al, 2012
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که در این رابطه  Sنرخ تغییرات منبع ذرات است و  uو  vو  wبه
ترتیب سرعت جریان در جهات  xو  yو  zمیباشند .برای جهت x
میتوان رابطه ( )2را نوشت:
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 .3منطقه مورد مطالعه
خلیج فارس از جمله مناطق آبی جهان است که امروزه به یکی از
کانونهای اصلی بحران و اختال ف بین المللی تبدیل شده است .این
منطقه از جنبههای گوناگون دارای ویژگیهای متمایزی در مقایسه با
سایر مناطق آبی و خشکیهای جهان است که به آن اهمیت و
برجستگیهای فوق العادهای بخشیده است .اهمیت فزاینده آن نیز
باعث بروز برخی اختالفات و منازعات اقتصادی و به خصوص سیاسی
شده است که وسعت آن بین  220تا  240هزار کیلومتر مربع است
یعنی تقریبا مساحتی نصف مساحت دریای خزر .طول سواحل خلیج
فارس  3000کیلومتر است که بیشترین خط ساحلی را ایران دارا است
یعنی از دهانه فاو گرفته تا تنگه هرمز جزو مناطق ساحلی ایران
محسوب شده و بقیه خطوط ساحلی کشورهای عربی حوزه خلیج
فارس را شامل می شود .بنابراین از  3000کیلومتر خط ساحلی
 1722کیلومتر آن از آن ایران است .طول خلیج فارس از عراق تا تنگه
هرمز  1000کیلومتر و عرض آن در بعضی جاها
بین  100تا  300کیلومتر است .عمق خلیج فارس در نقاط
گوناگون مختلف است .در تنگه هرمز متوسط عمق آب  100متر ،در
اطراف جزیره هرمز  80متر ،در کل سواحل ایران  70متر و در سواحل
جنوبی آن متوسط عمق آب به  15متر نمیرسد ولی به صورت کلی
عمق متوسط آب در خلیج فارس  35متر است .در تحقیق حاضر به
بررسی حرکت توده آب (تغییر مکان) در مدت زمان مشخص در خلیج
فارس پرداخته خواهد شد .جریانها در خلیج فارس عمدتا سه منشا
چگالی ،باد ،و جزر و مدی دارند .اما اصلیترین و مهمترین جریان آب
در خلیج فارس پاد ساعتگرد است که در اثر اختالف چگالی آب ایجاد
میگردد .شوری بیشتر آب حوضه خلیجفارس نسبت به اقیانوس،
موجب پیدایش این جریان از اقیانوس هند به خلیج فارس شده است.
آب با شوری معمول اقیانوسی از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس
شده و به سمت شمال غرب به موازات سواحل ایران حرکت نموده در
بخش غربی حوضه به سمت جنوب تغییر مسیر میدهد .مطابق شکل
( )1در طی پیمودن این مسیر در اثر فرآیند تبخیر آب چگالتر میگردد
و شوری آن باال میرود و در نهایت این جریان آب پس از پیمودن
بخشهای جنوبی پر چگالتر شده و از بستر تنگ هرمز خارج
میگردد.
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در کلیه روابط فوق t ،زمان η ،سطح آب d ،عمق آب h ،کل عمق
آب برابر ) f(η +dپارامتر کوریولیس و برابر ) (2φsinFکه در آن
 φپارامتر چرخش و Fزاویه چرخش زمین هستند) g ،شتاب ثقلρ ،
دانستیه آب Vt ،سرعت گرداب Pa ،فشار اتمسفر ρ0 ،دانستیه منبع
آب و  Sxxو  Syy ، Syx ، Sxyتنشهای تشعشعی در جهات
مختلف هستند (.)Veluswamy et al, 2012
∂u

() 4
∂v

∂u

])[A(∂y + ∂x

∂
∂y

∂v

∂u

∂

Fv = ∂x [A(∂y + ∂x)] +

()5
]

∂

Fu = ∂x [2A ∂x ] +

∂v
∂y

[2A

∂
∂y

که در آن  Aویسکوزیته گردابی است.
در نرم افزار موجود در مدلهایی که از شبکهبندی مثلثی استفاده
میکنند به جای استفاده از عدد کورانت ،از مفهوم اصالح شده آن به
عنوان عدد کورانت  -فردریش-لوی 3که به اختصار  CFLنشان داده
شده برای بیان شرایط پایداری در معادالت آبهای کم عمق استفاده
میشود .رابطه مربوط به عدد  CFLبه صورت رابطه ( )6بیان میشود
(:)Zhang et al, 2016
Δt

Δt

(𝐶𝐹𝐿𝐻𝐷 = (√gh + |u|) Δx + (√gh + |v|) Δy )6
در این رابطه  hعمق آب u ،و  vپارامترهای سرعت در جهتهای x
و  g ،yشتاب جاذبه ∆𝑥 ،مقیاس طول مشخصه برای یک المان و
𝑡∆ گام زمانی است .مقیاس طول مشخصه طول کوچکترین لبه در
هر المان تقریب زده میشود .همچنین عمق آب و سرعتها در مرکز
المان محاسبه میشوند .در رابطه اخیر تا زمانی پایداری مدل به خطر
نمیافتد که عدد  CFLکمتر از یک باشد.

شکل  .1نیمرخ چرخش آب در یک دریای نیمه بسته نظیر خلیج فارس
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در این روابط آماری x ،سری آماری نتایج اندازهگیری y ،سری آماری
نتایج پیشبینی شده و  ẍو  ӱمتوسط هریک از این دو سری را نشان
میدهد n .نیز تعداد کل دادهها در سری آماری میباشد .بر این
اساس مطابق جدول ،4-3برای دادههای برداشت شده و خروجیهای
بدست آمده از مدلسازی خواهیم داشت:

در شکل ( )2و ( )3مفهوم هدف تحقیق حاضر را نشان میدهد.

جدول  .1مشخصات عدد نهایی کالیبراسیون مدل

شکل  .2تغییر مکان توده آب در مدت زمان معین
در جدول ( =m )1ضریب ارتفاع زبری

شکل  .3تغییر مکان توده آب با چگالی مشخص در الیهای از آب

 .4کالیبراسیون و اجرای نهایی مدل بزرگ مقیاس
برای کالیبراسیون مدل معموال از ضریب مقاومت بستر(( )1/nمعکوس
ضریب مانینگ) استفاده میشود ،اما برای مدلسازی سه بعدی
( )Mike3ضریب مقاومت بستر به ارتفاع زبری ( Roughness
 )Heightتغییر یافته و دارای واحد متر ( )mمیباشد .روال
کالیبراسیون بدین شکل است که با اجرای مدل هیدرودینامیک در
ایستگاههای گفته شده در بخش قبل ،با تغییر این ضریب در نرمافزار
از مدل خروجی سری زمانی تغییرات تراز آب دریا گرفته شد با مقایسه
سری زمانی تغییرات تراز آب خروجی مدلسازی و دادههای اندازهگیری
شده میزان همپوشانی دادهها در نمودار با تغییر ضریب ارتفاع زبری
مشخص شده است .همچنین از روشهای نیمه تجربی یا همان
پارامترهای آماری نیز میزان دقت مدل مشخص شده است .از روابط 7
تا  10برای مقایسه دقت دادههای مدلسازی نسبت به دادههای واقعی
استفاده شده است:

()7
()8

) ̈∑(xi −ẍ )×(yi −y
√∑(xi −ẍ )2 ×∑(yi −ÿ )2

شکل  .4دیاگرام پراکندگی تراز آب بهدست آمده از مدلسازی و
مقدارهای برداشت شده برای بندر شهید رجایی

شکل  .5دیاگرام پراکندگی تراز آب بهدست آمده از مدلسازی و
مقدارهای برداشت شده برای بندر دیر

= cc

1

RMSE = √ ∑(yi − xi )2
n

| |yi −xi

1

Error = n ∑ni=n

()9

× 100

()10

̅Bias = n ∑(yi − xi ) = y̅ − x

xi

1

شکل  .6دیاگرام پراکندگی تراز آب بهدست آمده از مدلسازی و
مقدارهای برداشت شده برای بندر بوشهر

 =CCضریب همبستگی =RMSE،جذر متوسط مربع خطاها
 =Errorدرصد خطا =Bias،شاخص اریبی
1989
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با توجه به شکل ( )8مسیر حرکت با خط قرمز مشخص شده است که
از نقطه  1به نقطه  2میباشد که در دوره زمانی  15روزه در مختصات
جغرافیای مورد نظر میباشد.
 .6-2حالت دوم :مختصات جغرافیایی  55/98°و

 .5صحتسنجی
در تحقیق حاضر برای صحت انجام کار از دادههای مشاهداتی که
مربوط به ارتفاع آب در چند بندر کمک رفته شد و نتایج مدل با
برداشتهای میدانی بررسی گردید که در شکل ( )7نتایج آورده شده
است .برای صحتسنجی از ارتفاع آب سه ایستگاه بندر شهید رجایی،
بندر بوشهر و بندر دیر استفاده شده است.

 ،°65/26دوره زمانی  15روزه

شکل  .9مسیر حرکت توده آب تحت تاثیر گردش آب برای حالت دوم
دوره زمانی  15روزه

با توجه به اینکه جهت جریان از سمت دریای عمان و از باالی تنگه
هرمز وارد خلیج فارس گردیده و از پایین تنگه هرمز از خلیج فارس به
سمت دریای عمان خارج میگردد ،میتوان گفت که طبق شکل  9نیز
مسیر حرکت توسط مدل پیشبینی گردیده است و مسیر حرکت از
نقطه  1به نقطه  2میباشد.
 .6-3حالت سوم :مختصات جغرافیایی  55/96°و

شکل  .7صحتسنجی به کمک ارتفاع آب بنادر

 ،°95/25دوره زمانی  15روزه

 .6نتایج
از آنجاکه نرم افزار برای حرکت توده آب نیاز به مشخصات توده آب
دارد لذا وزن توده آب در شبیهسازی برابر با  3/5کیلوگرم و کمتر از
چگالی سطح آب در نظر گرفته شده است تا توده آب بر روی سطح
آب شناور باقی بماند .حرکت توده آب در چند مختصات مختلف در
چند دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به صورت
گرافیکی در ادامه آورده شده است.
 .6-1حالت اول :مختصات جغرافیایی  54/15°و
 ،°89/25دوره زمانی  15روزه

شکل  .10مسیر حرکت توده آب تحت تاثیر گردش آب برای حالت
سوم دوره زمانی  15روزه

با توجه به شکل ( )10و مسیر جریان در خلیج میتوان گفت که نرم
افزار مسیر حرکت را به با دقت باالیی پیشبینی کرده است .در حرکت
ذره عوامل مهمی همچون نیروی جزرومدی و نیروی باد را مدل در
نظر گرفته و طبق نیروهای وارده به پیشبینی حرکت ذره میپردازد.
 .6-4حالت چهارم :مختصات جغرافیایی  55/895°و
 ،°154/26دوره زمانی  1ساله
در این حالت با توجه به اینکه دوره زمانی به مدت یک سال انتخاب
گردیده شده است و همچنین بهخاطر جهت جریان که در قسمتهای
قبل توضیح داده شد حرکت توده آب توسط مدل به صورت شکل

شکل  .8مسیر حرکت توده آب تحت تاثیر گردش آب برای حالت اول
دوره زمانی  15روزه
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( )11پیشبینی گردید .همانطور که مشخص است توده آب تمایل به
حرکت به سمت ساحل را نیز دارد.

همچنین در شکل ( )14بردار سرعت آورده شده است.

شکل  .14بردار سرعت
شکل  .11مسیر حرکت توده آب تحت تاثیر گردش آب برای حالت

 .7نتیجهگیری
یکی از اهداف مهم پژوهش حاضر حرکت توده آب در خلیج فارس
تحت عوامل مختلفی همچون نیروی موج و نیروی باد ،در مدت زمان
مشخص و همچنین در مختصات جغرافیایی دلخواه میباشد .در کنار
هدف اصلی میتوان به اهداف فرعی همچون مقدار سرعت و بردار
جریان در لحظات مختلف در موقعیتهای مختلف به آن اشاره کرد.
مدل استفاده شده در تحقیق پیشرو یک مدل هیدرودینامیکی میباشد
که به خوبی میتواند مسیر حرکت توده آب را پیشبینی کند و با توجه
به نتایج صحتسنجی میتوان گفت که نتایج از دقت باالیی برخوردار
بوده است .نتایج نشان از یک نتیجهگیری واحد در حرکت توده آب در
دوره زمانی  15روزه ،در سه مختصات مختلف و یکساله دارد و آن این
است که حرکت توده آب با توجه به واقعیت به صورت ساعتگرد بوده
است و همچنین تمایل به سمت ساحل میباشد که مدل نیز این مسیر
حرکت را با دقت خوبی پیشبینی کرده است.

چهارم دوره زمانی  1ساله

همچنین جهت پایداری مدل از نمودار شوری بر حسب زمان استفاده
شد که برای دو سال متوالی برای هر سال به صورت مشابه تکرار
گردید که در شکل ( )12آمده است.
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شکل  .12نمودار شوری -زمان

یکی از قابلیتهای مدل  MIKE 3Dمربوط به خروجیهای
نرمافزار میباشد که یکی از مهمترین پارامترهایی که مورد استفاده
قرار میگیری سرعت و بردار جریان آب در لحظات مختلف میباشد
که به صورت کانتور میدهد .بهعنوان نمونه در شکل ( )13سرعت در
چند دو زمان مختلف در بخشی از حوزه مورد مطالعه آورده شده است.

شکل  .13کانتور سرعت

1991

1992-1986  صفحه،1398  سال،  فصل زمستان،  شماره چهارم،  دوره چهارم،مطالعات علوم محیط زیست
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