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 . 1کارشناسی ارشد مهندسی عمران ،مهندسی سواحل بنادر و سازههای دریایی.
 .2استادیار گروه عمران ،سازههای دریایی ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران
 . 3استادیار دانشکده مهندسی دریا ،موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران.
 .4گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .5شرکت مهندسین مشاور آب و انرژی اروند.
 .6استادیار پژوهشکده اقلیمشناسی ،مشهد.

چكیده
عوامل مختلفی در ایجاد تغییر اقلیم نقش دارند که از آن جمله میتوان به فرآیندهای اقیانوسی (مانند گردشهای اقیانوسی) ،تغییرات تابش
خورشیدی دریافت شده از سوی زمین ،فوران آتشفشانها و تغییرات ناشی از فعالیتهای بشری اشاره کرد .تغییر اقلیم بر روی پدیدههای جوی
و اقیانوسی از قبیل دمای سطحی کره زمین ،بارش ،تراز آب دریاها ،سرعت بادها ،ارتفاع امواج ،خطوط ساحلی و سایر پدیدهها اثر گذاشته و این
مشخصات را مورد تغییر قرار داده است .در مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر پدیده های اقیانوسی ،تخمین میزان اثرگذاری تغییر اقیلم در طوالنی مدت
از اهمیت زیادی برخوردار است .این امر از این جهت مهم است که سازه های دریایی موجود در این مناطق تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته و
نیاز به اصالح دستورالعمل استاندارد مهندسی طراحی سازههای ساح لی است .در این تحقیق با استفاده مدل تغییرات اقلیمی CGCM3مقادیر
سرعت باد برای خلیج فارس و دریای عمان استخراج گردید .این مقادیر به عنوان ورودی مدل ،با استفاده از مدل عددی نسل سوم
) MIKE21(SWکه با کمترین پیش فرضها به شبیهسازی پارامترهای موج می پردازد ،تبدیل به مشخصات موج گردید و در نهایت میزان
تغییرات مشخصات موج از قبیل ارتفاع موج ،پریود موج و جهت موج در خلیج فارس ،دریای عمان و بخشی از اقیانوس هند که متأثر از تغییر
اقلیم منطقه است بهدست آمده است .نتایج بررسی ها نشان داد که اثر تغییر اقلیم بر روی ارتفاع و پریود موج ناچیز اما در سواحل مکران اثر
تغییر اقلیم بر روی زاویه جهت موج قابل تامل است و این امر روی فرآیند رسوبگذاری اثرگذار خواهد بود .بنابراین پیشنهاد میگردد جهت
احداث بنادر و سازه های دریایی از قبیل آبگیرهای آب شیرین کنها در این مناطق اثر تغییر اقلیم بر روی جهت موج و اثر آن روی سازه مورد
بررسی بیشتر قرار گیرد.

کلید
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مقدمه

مدل  MIKE21 SWدر فصل های توفانی مانند جبهه های

تغییرات شاخص و پایدار در توزیع آماری الگوهای جوی در

سرد و توفانی ،تضعیف موج را بهوسیله انتقال موج از

دورههای زمانی نسبتاً طوالنیمدت در بازه زمانی چند دهه تا

فراساحل به ساحل ارائه میکند .شهیدی و معینی ()2009

میلیونها سال را تغییر اقلیم میگویند .امروزه یکی از چالش -

تفاوت فرمولهای باد مدلهای عددی  MIKE21 SWو

های محیط زیست و بشر وجود پدیدهای به نام تغییر اقلیم

 SWANرا مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج تحقیق آنها نشان

است که عوامل متعددی در آن دخیل هستند .این عوامل به دو

داد که تفاوت خروجی دو مدل به تفاوت در پارامتره کردن

دسته کلی داخلی و خارجی تقسیم میگردد .عوامل خارجی

ورودی های باد در مدل ها بر میگردد .فرمول  Komensدر

شامل نوسانات در تابش خورشیدی ،گردش (وضعی) زمین،

مدل  SWANمنجر به پیش بینی با دقت باال برای ارتفاع موج

و مقادیر (تمرکز) گاز گلخانهای و عوامل داخلی که بیشتر به

شاخص نسبت به فرمول  Janssensدر مدل MIKE21 SW

دلیل فعالیت بشری و مداخله در طبیعت است .مطالعات زیادی

میشود .استرائوس و همکاران ( )2009کارایی مدل های

در زمینه اثر تغییر اقلیم بر مشخصات آب و هوایی انجام شده

عددی موج SWANو MIKE21 SWرا در ساحل گلد

است .هاسلمن ( )1794یک مدل نسل سوم به نام -NL

استرالیا باهم مقایسه نمودند .مقایسه آنها بین این دو مدل

 EXACTرا معرفی کرد که از یک روش صریح برای حل

نشان داد که  MIKE21 SWنسبت به مدل  SWANدارای

کردن متوسط تبادل انرژی بین اجزای موج در یک طیف

حساسیت کمتری در مقابل نوسانات باد است .گرابمن و ویس

استفاده میکرد .این مدل بر اساس انتگرال شش بعدی مفهومی

( )2009شرایط متوسط و حداکثر موج را در دریای شمال واقع

که توسط هاسلمن ( )1762بیان شده بود بنا شده است.

در شمال اروپا را تحت تغییر اقلیم مورد بررسی قرار دادند.

هاسلمن ( )1795روش تقریب همبستگی گسسته ( )DIAرا

آنها یک دوره  30ساله از  2091تا  2100را با دو مدل گردش

برای محاسبه انتقال غیرخطی در یک طیف موج سطحی در

جهانی و با دو سناریوی میدان باد برای تغییر اقلیم در نظر

یک بار تالش را برای کاهش دادن زمان کل محاسبات به

گرفتند و با مدل عددی  WAMتغییرات مشخصات موج را

منظور حل تعادل انرژی طیفی معرفی نمودند .کومن و

مورد بررسی قرار دادند .از دو مدل تغییر اقلیمی HadAM3H

همکاران ( )1774مدل موج  WAMتولید کردند که ویژگی

و  ECHAM4با دوسناریوی  A2و  B2برای بررسی تغییرات

این مدل ،استفاده از الگوریتم  DIAو توانایی آن جهت تقریب

بهره بردند .آنها با مدل کردن سناریوهای انتشار به این نتیجه

زدن اندرکش موج در موج با صرف هزینه خیلی کم میباشد.

رسیدند که در مناطق مورد مطالعه ارتفاع موج حدود  0/25تا

ریس ( )1779و بوجی ( )1777مدل نسل سوم شبیه سازی

 0/35متر بر اثر تغییر اقلیم افزایش پیدا خواهد کرد .لئونال و

امواج نزدیک ساحل ( )SWANرا برای آب های کم عمق و

گیورگیا ( )2009اثرات تغییر اقلیم روی امواج را در یک دوره

مناطق محدود شده بادگیر ،پیاده سازی کردند .جویس و

 30ساله از  2091تا  2100با استفاده از مدل  WAMدر دریای

همکاران ( )2009از مدل موج طیفی  MIKE21برای تخمین

مدیترانه مورد بررسی قرار دادند .آنها از دو سناریو انتشار A2

شرایط موج در قرضه مصنوعی در جنوب مرکزی لوئیزیانا

1

و  B2با در نظر گرفتن دوره زمان گذشته از سال  1761تا

بهره بردند .مقیاس با تفکیک باال برای تخمین تضعیف موج

 1770بهره بردند .آنها از میدان باد مقیاسکاهی شده توسط

روی قرضه و با جزئیات بیشتر در زمان هایی که توفان از روی

مدل اقلیمی منطقه ای  RegCMبا استفاده از شرایط مرزی

قرضه گذر می کند استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که

مدل  HadAM3Hبا تفکیک  50کیلومتر استفاده کردند.

. Louisiana

1
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یافتهها نشان داد که متوسط ارتفاع موج در سناریوهای تغییر

می کند .وانگ و همکاران ( )2011روند تغییرات شدت توفان

اقلیم نسبت به دوره زمانی گذشته کاهش یافته و تغییرات در

ها را با در نظر گرفتن تغییر اقلیم در بازه سالهای  1799تا

ماکزیمم ارتفاع موج محسوس نمیباشد .موری و همکاران

 2009در منطقه اروپای غربی مورد بررسی قرر دادهاند .بررسی

( )2009بر اساس اقلیم موج حال تالش به یافتن اقلیم موج

آنها نشان داد که تغییرات شدت توفان در بعضی مناطق روندی

برای آینده نمودند .اساس کار آنها بر مبنای مدل اقلیمی موسسه

نزولی و در بعضی مناطق دیگر روندی صعودی دارد .رادهیکا

تحقیقاتی هواشناسی ژاپن ( )JMA-MRIمی باشد .مدل

و همکاران ( )2012اثر پنج سناریوی تغییر اقلیم را روی ارتفاع

اقلیمی  JMA-MRIمدلی با تفکیک جوی  T959L60است

امواج در منطقه سواحل اقیانوس هند در بازه  30سال مورد

که برای سه دوره زمانی حال  ، 2004-1797آینده نزدیک

بررسی قرار دادند .یافتههای آنها نشان داد که ارتفاع امواج در

 2029-2015و آینده دور  2100-2095تحت سناریوی A1B

این مدت  30سال روندی افزایشی داشته است .در این پژوهش

اجرا شده است .آنها از مدل  SWANبرای شبیه سازی امواج

با استفاده از نتایج بهدست آمده پیشنهاد شد که استانداردهای

استفاده کردند و نشان دادند که متوسط ارتفاع موج در عرض

طراحی سازه های فراساحل باید با در نظر گرفتن تغییر اقلیم

جغرافیایی میانه و همچنین اقیانوس آتالنتیک افزایش پیدا می -

بازنگری گردد .کامران زاد ( )1373در مطالعهای با عنوان

کند و در استوا کاهش می یابد و در سواحل ژاپن مشخصات

بررسی تغییرات سرعت باد در نزدیکی منطقه چابهار و دریای

ارتفاع موج  5تا  10درصد نسبت به اقلیم حال کاهش پیدا

عمان تحت اثر تغییر اقلیم و با استفاده از مدل  CGCM3.1با

خواهد کرد و از سوی دیگر مقدار بیشینه ارتفاع موج بر اثر

تفکیک مکانی  2/91درجه و زمانی یک روزه تحت سه

تغییر اقلیم در آن منطقه افزایش پیدا خواهد کرد .لوو و

سناریوی  A1B ،A2و  B2نتیجه گرفت که سرعت باد در

همکاران ( )2007اثر تغییر اقلیم را اطراف سواحل انگلیس

منطقه خلیج فارس تحت اثر تغییر اقلیم کاهشی خواهد بود.

مورد بررسی قرار دادند و از مدل اقلیمی جهانی HadCM3

گرابمن و همکاران ( )2014اثرات تغییر اقلیم بر روی موج را

برای استخراج میدان باد بهره بردند و برای شبیه سازی امواج

در دریای شمال( )North Seaبررسی نمودند و از سناریو

از مدل موج آتالنتیک و مدل اقلیمی منطقه ای استفاده کردند.

های انتشار  IPCCبرای مدل سازی تغییر اقلیم بهره بردند و

آنها دریافتند که ارتفاع بیشینه و متوسط موج نسبت به

با وارد کردن باد بدست آمده از سناریوی انتشار در مدل موج

موقعیت بین  -35و  +5سانتی متر تغییر می کند .همر و

نرم افزار  WAMمقادیر تغییرات را بهدست آوردند .دریر و

همکاران ( )2010یک گروه از مدل های موج را برای بررسی

همکاران ( )2011با انتخاب یکی از سناریو های انتشار و با

تغییر اقلیم در سواحل استرالیا توسعه دادند .در مطالعه آنها از

استفاده از مدل  SWANبه شبیه سازی امواج پرداختند و اثر

سه مدل مختلف گردش کلی GFDL ،CSIRO Mk3.5

تغییر اقلیم را روی امواج بررسی کردند .گرول و همکاران

 CM2و  GFDL CM2.1برای شبیهسازی میدان باد استفاده

( )2019اثرات تغییر اقلیم را روی پارامترهای موج در دریای

کردند .آنها برای قسمتی از مناطق آبهای استرالیا از تفکیک

بالتیک مورد بررسی قرار دادند و با انتخاب سناریو انتشار

 0/5درجه مدل  WAVEWATCH3استفاده کردند و برای

 A1Bو  B1اثر تغییر اقلیم روی باد را بررسی نمودند و آنها

خط ساحلی در استرالیا از مدل  SWANبا تفکیک ریزتر 0/1

نیز برای مدل سازی موج از نرم افزار  WAMاستفاده کردند.

درجه بهره بردند .آنها همچنین برای اعتبار سنجی مدل ها از

جیانگ و پری ( )2009از نرم افزار  WAVEWATCH3برای

بویه های شناور در آب های استرالیا استفاده کردند .نتایج نشان

شبیه سازی امواج استفاده کردند و تغییر اقلیم را برای دریای

داد که از سال  2091تا  2100متوسط ارتفاع موج کاهش پیدا

آتالنتیک شمالی مورد بررسی قرار دادند .ویساکول و همکاران
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( )2014با استفاده از نرم افزار  MIKE 21اثرات تغییر اقلیم

موسسه هیدرولیک دانمارکی  DHI1تولید شده است .در این

را در سواحل تایلند بررسی کردند .آنها از شبکهبندی انعطاف

تحقیق با استفاده از یک سناریوی تغییر اقلیم مقادیر میدان باد

پذیر  0/1درجه در سواحل و  0/5درجه در دریا تحت سناریو

در خلیج فارس توسط مدل ) MIKE 21(SWدر شبیهسازی

های تغییر اقلیم توسط مدل  GFDL CM2.1استفاده
کردند.آنها نتیجه گرفتند که ارتفاع امواج در سواحل تحت

امواج در سواحل خلیج فارس استفاده شد .این مقادیر ،با
استفاده از مدل عددی  MIKE 21که با کمترین پیش فرض
ها به شبیه سازی پارامترهای موج می پردازد  ،تبدیل به موج

تاثیر تغییر اقلیم و با استفاده از مدل های مختلف شبیه سازی

می گردد و در نهایت میزان تغییرات مشخصات موج در خلیج

امواج از قبیل  WAM ،SWAN ،WAVEWATCH3و

فارس ناشی از تغییر اقلیم بهدست میآید .هدف این تحقیق

 MIKE 21افزایش پیدا کرده و جهت امواج نیز دستخوش

بررسی اثر تغییرات اقلیم بر روی مشخصات امواج درسواحل

تغییر خواهد بود .کامرانزاد ( )1372دادههای باد باز تحلیل را

خلیج فارس و دریای عمان است .ضرورت تحقیق نیاز طراحان

از  ECMWFو دادهای تغییر اقلیم را از مدل CGCM3.1
دریافت کرده و با وارد کردن ورودی های باد در مدل SWAN

مقدار انرژی امواج را بدست آورد .نتایج این تحقیق نشان داد

سازه های دریایی به داشتن پارامترهای موج منطقه و شناخت
اقلیم موج برای طراحی سازه های دریایی با حفظ پایداری
سازه در مقابل امواج است .اهمیت بررسی امواج و شناخت
اقلیم موج منطقه از آنجا ناشی میشود که امواج عمدهترین

که تغییر اقلیم منجر به کاهش انرژی امواج در خلیج فارس

تأثیر را بر طراحی و اجرای تمام پروژه های ساحلی دارند.

میشود .همچنین کامرانزاد ( )1373در تحقیق دیگر روند

امواج شرط مرزی اصلی در بارگذاری دینامیکی و محاسبات

تغییرات سرعت باد را در نزدیکی منطقه چابهار در دریای

سازهای و هیدرولیکی سازههای ساحلی به شمار میروند .از

عمان با استفاده از دادههای اقلیمی بررسی کرد .در این تحقیق

جمله مهمترین پارامترهای موج میتوان به ارتفاع موج ،پریود

از مدل  CGCM3.1با تفکیک مکانی 2/91درجه و تفکیک
زمانی  1روزه استخراج شد .میدان باد بازکاوی محلی مرکز
 ECMWFدر نزدیکی چابهار مقایسه شدند و نتایج نشان دادد

و جهت موج اشاره نمود که تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر
میکند .تغییر اقلیم یکی از عوامل مهم در تغییر مشخصات
موج منطقه در دراز مدت است.

که در تمامی فصول ،سرعت باد متوسط مدل CGCM3.1

مواد و روش ها

نسبت به باد  ECMWFدارای اریبی مثبت است .مشاهده

موقعیت جغرافیایی منطقه پژوهش

روند تغییرات سرعت متوسط ساالنه باد از سال  2001تا 2100

خط ساحلی خلیج فارس در مرز ایران با احتساب جزایر در

طبق سناریو های مختلف نشان داد که تغییرات چندانی در

حدود  1900کیلومتر و بدون احتساب جزایر در حدود 1400

سرعت متوسط باد ساالنه در محل مورد نظر مشاهده نمی شود.

کیلومتر است .در امتداد این خط ساحلی سه شهر مهم

اما میزان تغییرات سرعت متوسط ساالنه طبق سناریوی A2

بندرعباس ،عسلویه ،بوشهر قرار دارد و جزایری مهمی از قبیل

بیش از سایر سناریوها است.

خارگ ،الوان ،کیش ،قشم ،سیری ،ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب

مدلهای عددی متنوعی جهت شبیه سازی امواج توسط
موسسات بین المللی تولید شده اند و محققین در کارهای
علمی خود از آنها بهره برده اند .یکی از نرم افزارهای قوی در

2

کوچک در طول خلیج فارس قرار گرفته است .بندر بوشهر در
غربی ترین نقطه خلیج فارس قرار دارد .شکل ( )1شهرها و
جزایر مهم در سواحل خلیج فارس را نشان میدهد.

زمینه شبیه سازی امواج در سواحل MIKE ،نام دارد که توسط

Dansk Hydraulisk Institut

1

Persian Gulf Coastline

2
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شكل  -0شهرها و جزایر مهم در خلیج فارس

امواج غالب در خلیج فارس امواج ناشی از باد میباشند ،در

تولید شده استفاده شده است .مدل موج منطقهای استفاده شده

بیشترین نواحی خلیج فارس در طول سال ،موجهای مرده از

در این تحقیق نرم افزار  MIKE 21 SWاست که قادر است

سوی غرب و شمال غربی روی میدهد که در نواحی مرکزی

امواج را در سواحل با دقت خیلی باالیی شبیهسازی کند .مدل

خلیج فارس  ،تواتر این امواج حدود  30درصد در هنگام بهار

 SWاز بسته نرم افزاری  MIKE 21یک مدل نسل سوم شبیه

و  40تا  45درصد در بقیه فصول سال است .ارتفاع این امواج

سازی فرآیندهای تولید و انتشار امواج ناشی از باد در یک

در نواحی مرکزی خلیج فارس بین  1/50تا  1/90متر است.

پهنه آبی است .این مدل پدیده های مربوط به تولید امواج

در این پژوهش با توجه به شرایط منطقه خلیج فارس و ایران،

ناشی از باد در آب عمیق نظیر شکست آب عمیق ،اندرکنش

یکی از سناریوهای انتشار متوسط مورد استفاده در گزارش

چهارتایی ،جفت شدگی میدان باد و موج را از یک سو و

پنجم ( )RCP4.5انتخاب گردید و با گرفتن دادههای باد از

فرآیندهای مرتبط با انتشار امواج نظیر انکسار ،پشته شدن و

منابع جهانی و اعمال سناریوی تغییر اقلیم بر روی آن،

تفرق ناشی از تغییرات عمق بستر را از سوی دیگر لحاظ

دادههای باد جدید به دست آمد .پس از تطبیق این دادهها و

مینماید .فرآیندهای انتشار موج در آب کم عمق نظیر

اطمینان از درستی آنها با مقایسه با دادههای مشاهداتی

استهالک انرژی در ناحیه شکست و شکست موج نیز توسط

ثبتشده برای تاریخهای مشخص ،از این دادهها جهت تأمین

این مدل محاسبه میشوند .دلیل استفاده از این نرمافزار در

میدان باد سطحی ورودی مدل عددی  MIKE 21استفاده

این تحقیق قدرت این نرم افزار در شبیهسازی امواج در

شد .منطقه مطالعاتی تحقیق حاضر منطقه خلیج فارس و

سواحل است .عالوه بر دادههای میدان باد سطحی که از

دریای عمان و بخشی از اقیانوس هند در جنوب ایران است

مهمترین ورودیهای مدل موج است ،دادههای عمق سنجی

که بهدلیل وجود سازه های دریایی از قبیل سکوهای نفتی،

نیز یکی از ورودیهای مهم مدل موج است که برای تهیه آن

پایانه های نفتی ،اسکله ها ،موج شکن ها و  ...بررسی تغییر

دادهای عمق آب ( )Bathymetry dataخلیج فارس و

اقلیم و اثر آن روی مشخصات موج در این منطقه از اهمیت

دریای عمان از چارت های عمق سنجی عمومی اقیانوس ها

زیادی برخوردار است .برای بررسی سناریو های اقلیمی از

( )GEBCOدریافت شده است .به وسیله این داده،

مدل  CGCM 3.1که توسط مرکز کانادایی آنالیز تغییر اقلیم

شبکهبندی محاسباتی مدل موج بهصورت منظم تهیه میگردد.
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مدل عددی  MIKE 21مانند هر مدل عددی دیگر که برای

موسسه تحقیقاتی هواشناسی( 6)MRIتوسعه داده شده است.

شبیهسازی پارامترهای موج استفاده میشود ،قابلیت ریز و

سناریوی استفاده شده در این تحقیق  RCP4.5است که

درشت کردن دامنه محاسباتی برای دقت بیشتر و همچنین

منطقه مورد نظر تحقیق را پوشش میدهد .در ادامه تحقیق

افزایش یا کاهش گام زمانی و تغییر ضرایب ثابت  ،حل

خروجی مدل  MIKE DHIبا خروجی مدل Wavewatch3

معادالت مثل ضریب شکست موج و  ...را دارا است .در این

با شرایط یکسان مورد مقایسه قرار گرفته است .در شکل ()2

میان اما ،دقت مکانی شبکه محاسباتی و همچنین گام زمانی

چارت روش تحقیق نشان داده شده است .داده های استخراج

حل معادالت ،بیشترین تاثیر را در کالیبره کردن مدل برای

شده بر فرمت  NetCDFمیباشد که توسط نرم افزار

اجرا دارند .در این تحقیق ابتدا تاثیر ریز کردن دامنه محاسباتی

 Panoplyخوانده میشود.

بر نتایج به دست آمده از شبیهسازی پارامترهای موج بررسی
میشود و سپس تاثیر کوچک کردن گام زمانی مورد توجه
قرار میگیرد تا با مقایسه نتایج به دست آمده از مدل و
دادههای مشاهداتی میزان موفقیت مدل در شبیهسازی

داده های
مشاهداتی:
داده موج

پارامترهای موج بررسی شود .بعد از تحلیل آماری نتایج به
دست آمده و اطمینان از صحت نتایج ،از مدل با پیکربندی
منتخب جهت شبیهسازیها در تاریخهای انتخابی استفاده
میشود  .در این تحقیق برای منطقه خلیج فارس و دریای
عمان در جنوب کشور ایران نقشه عمق سنجی 1از سازمان
 GEBCO2دریافت و به عنوان شبکه محاسباتی وارد مدل
گردید .جهت بررسی تغییر اقلیم و اثر آن روی مشخصات
امواج دو تقسیم بندی کلی از لحاظ سال انجام شده است.

روش

مرور

طراحی

مشکالت

جمع
داده ورودی:
عمق سنجی
میدان باد

آوری

راهاندازی
مدل عددی
اعتبار سنجی
مدل

تجزیه و تحلیل نتایج تغیرات اقلیمی در حال
حاضر و آینده

قسمت اول مربوط به سالهای  1796تا  2005و قسمت دوم
مربوط به آینده از  2006تا  2035است .دادههای اخذ شده به
عنوان ورودی مدل ،سرعت باد در دو جهت  uو  vدر بازه
شش ساعته با فواصل نقاط  1*1درجه است .دادههای باد،

نتیجه گیری و پیشنهادات
شكل -0چهارچوب روش تحقیق

مربوط به پروژه تغییر اقلیم  3 CMIP5است که توسط گروه
برنامه تحقیقاتی تغییرات اقلیمی ( 4)WCRPدر سال 2009
ارایه شده است .مدل استفاده شده در این تحقیق مدل اقلیمی
جهانی کوپل شده نسل سوم  )CGCM3( 5است که توسط

1

4

2

5

bathymetry
The General Bathymetric Chart of the Oceans
3
Coupled Model Intercomparison Project

World Climate Research Programme
The Third Generation Coupled Global Climate Model
6
Meteorological Research Institute
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Bathymetry model
46°-72°E, 21° -31°N
Input Wind forcing
Data
1) CGCM3:
4791-2002
2) CGCM3:
2002-2002

Outputs wave parameters
Hm0, Tm0, θm,

شكل  -0مفهوم مدلسازی تحقیق

در این تحقیق انواع داده از قبیل عمقسنجی ،میدان باد ،دادهها

آخرین نسخه این دادهها  GEBCO_2014 Gridبا تفکیک

موج مورد نیاز است که از منابع مختلف استخراج شده است.

 30 arc-secondsاست .داده عمقسنجی برای خلیج فارس

مدل عددی  MIKE21 SWجهت شبیهسازی امواج نیاز به

و قسمتی از دریای عمان در محدوده 46°-72°E, 21° -

داده های ورودی عمق سنجی ،میدان باد است که در زیر

 31°Nدانلود شده است .در شکل ( )4نقشه عمق سنج برای

شرح داده شده است .دادههای عمقسنجی از چارتهای عمق

این محدوده نشان داده شده است.

سنجی عمومی اقیانوسها ( )GEBCOاستخراج میگردد.

شكل  -0نقشه عمق سنجی استخراج شده از GEBCO

ورودیهای مدل ،سرعت باد در دو جهت  uو  vدر بازه 6

برنامه تحقیقاتی تغییر اقلیمی(2 )WCRPدر سال  2009ارایه

ساعته با فواصل نقاط  1*1درجه است .دادههای باد ،مربوط

شده است .مدل استفاده شده در این تحقیق مدل اقلیمی

به مدل گردش کلی سری  1 CMIP5است که توسط گروه

جهانی کوپل شده نسل سوم  )CGCM3( 3است که توسط

Coupled Model Intercomparison Project
World Climate Research Programme

1
2

3

The Third Generation Coupled Global
Climate Model
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موسسه تحقیقاتی هواشناسی()MRI

1

توسعه داده شده

که هیات بینالدولی تغییر اقلیم ( )IPCCدر گزارش ارزیابی

است .دادهها از سایت  ESGFبا فرمت  NetCdfدانلود شده

پنجم خود در سال  2014ارایه داده است .سناریویهای

است .در استاندارد سرعت در جهت  xبا پارامتر East Wind

خانواده  RCPدارای  4سناریو بر اساس تمرکز گازهای

و سرعت در جهت  yبا پارامتر  North Windنشان داده

گلخانهای است RCP6 ،RCP4.5 ،RCP2.6 .و RCP8.5

شده است .داده ها از لحاظ زمانی به دو دسته تقسیم بندی

مدل هستند که بر اساس مسیر تمرکز گازهای گلخانه ای بر

شده است :قسمت اول مربوط به داده ها در بازه زمانی 1750

اساس  W/m2تا  2100نامگذاری شده است(شکل  .)5در

تا  2005که با  historicalنامگذاری شده است و دسته دوم

شکل ( )6مقایسهای از شدت تمرکز گاز  CO2برای این

از سال  2006تا  2035که با  RCP2نام گذاری شده است.

چهار سناریو نشان داده شده است.

مدل  RCPیک خط سیر تمرکز گازهای گلخانه ای می باشد

شكل  -1انواع سناریو های مدل تغییر اقلیمی RCP

در این تحقیق سناریو استفاده شده برای بررسی اثر تغییر اقلیم

قرار میگیرد و هزینه باالی محاسباتی دارد اما دارای دقت

روی میدان باد ،سناریو  RCP4.5است که یک حالت

باالیی در پارامترهای موج ارایه میدهد .موج های تولید شده

متوسطی از انتشار گازهای گلخانهای است .همچنین مدل

توسط باد با استفاده از طیف چگالی عمل موج )𝜃 𝑁(𝜎,

های موج منطقه ای با استفاده از مدل طیفی MIKE21 SW

بیان میشود .در اینجا 𝜎 فرکانس زاویه ای نسبی و 𝜃 جهت

برای خلیج فارس و دریای عمان و بخشی از اقیانوس هند

پیشروی موج میباشد .فرکانس زاویه ای نسبی میتواند به

پیاده سازی شده است .این مدل قادر است پیشروی موج در

فرکانس زاویه ای مطلق ( )ωبوسیلهی رابطه پراکندگی خطی

فراساحل شامل اثر رشد موج بوسیله باد ،اثر متقابل غیرخطی

بصورت رابطه ( )1مرتبط گردد.

موج با موج ،استهالک پدیده سفیدک موج ،استهالک شکست
موج ،استهالک مربوط به اصطکاک بستر ،انکسار مربوط به

() 1

⃗
𝑈 σ = √𝑔𝑘 tanh(𝑘𝑑) = ω − 𝑘⃗.

تغییرات عمق و اثر متقابل موج با جریان را شبیهسازی کند.

در این معادله  gشتاب گرانشی k ،عدد موج d ،عمق آب𝑘⃗ ،

فرمول طیفی کامل  MIKE21 SWبه منظور فرموله کردن

بردار عدد موج با مقدار  kو جهت  θو ⃗
𝑈 بردار سرعت

فرایندهای تولید موج-باد در مدل موج منطقهای مورد استفاده
Meteorological Research Institute

1

Representative Concentration Pathway

2
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جریان میباشد .چگالی عمل )𝜃  𝑁(𝜎,میتواند بوسیله

در اینجا )𝜃  𝑚0 (𝑥, 𝑦,و )𝜃  𝑚1 (𝑥, 𝑦,به ترتیب تکانه

معادله زیر با چگالی انرژی مرتبط شود.

صفرم و تکانه اول از طیف عمل هستند 𝐶𝜃 .سرعت پیشروی
در جهت 𝜃 است 𝑇0 .و  𝑇1ترمهای منبع هستند .سرعت

𝐸

𝜎=N

( )2

های پیشروی 𝑥𝑔𝐶 و 𝑦𝑔𝐶 و 𝜃𝐶 بر اساس تئوری خطی

در اینجا دو رابطه در مدل وجود دارد -1 :فرمول کامال طیفی.

امواج بهدست میآیند .تابع سمت چپ مربوط به فرایند های

 -2فرمول پارامتری گسسته جهتی .فرمول کامال طیفی بر

انکسار 1و کمژرفایی 2است .جمله منبع در سمت راست اثر

اساس معادله عمل موج ذکر شده در تحقیقات  Komenو

موج های ایجاد شده توسط باد ،اتالف مربوط به اصطکاک

همکاران ( )1774و  )1777( Youngبنا شده است .در اینجا

بستر ،شکست ناشی از عمق و عکس العمل جریان -موج را

طیف عمل موج فرکانس-جهت یک متغیر وابسته است.

نشان میدهد .ترم منبع/چاه انرژی  Sدر سمت راست رابطه

معادالت بقا عمل موج در مختصات کارتزین برای کاربردهای

( )3بیان کننده فرآیندهای فیزیکی که شامل تولید امواج ،ازبین

ریزمقیاس یا مختصات کروی برای کاربردهای بزرگ مقیاس

بردن یا توزیع مجدد انرژی موج میباشد .ترم تابع منبع

فرموله می شوند .تعادل انرژی طیفی در مختصات کارتزین

بوسیله معادله زیر بهدست میآید.

میتواند بهصورت زیر بیان شود.
+

()3
)𝑡𝑆(𝜎,𝜃;𝑥,𝑦,
𝜎

=

( )5

)𝑡𝜕𝐶𝑔𝑥𝑁(𝜎,𝜃;𝑥,𝑦,

𝑥𝜕
)𝑡𝜕𝐶𝑔𝑦 𝑁(𝜎,𝜃;𝑥,𝑦,

+

)𝑡𝜕𝑁(𝜎,𝜃;𝑥,𝑦,
𝑡𝜕

𝑓𝑟𝑢𝑠𝑆 𝑆 = 𝑆𝑖𝑛 + 𝑆𝑛𝑙 + 𝑆𝑑𝑠 + 𝑆𝑏𝑜𝑡 +

در این معادله 𝑛𝑖𝑆 بیان کننده انتقال تکانه انرژی باد برای
تولید موج است 𝑆𝑛𝑙 .انتقال انرژی مربوط به اثر متقابل

𝑦𝜕

در این معادله )𝑡  𝑁(𝜎, 𝜃; 𝑥, 𝑦,تکامل چگالی عمل𝐶𝑔𝑥 ،
و 𝑦𝑔𝐶 اجزا سرعت گروهی در جهت  xو  yهستند x ،و y
مختصات کارتزین هستند 𝜃 ،جهت پیشروی موج است .کلمه
 Sمنبع یا توابع چاه بر مبنای طیف عمل است .رابطه
پارامتریک تفکیک شده ،برمبنای معادله بقای عمل موج در

غیرخطی موج-موج است 𝑆𝑑𝑠 .اتالف انرژی موج که مربوط
به سفیدک های راس موج (شکست موج در آب عمیق)
است 𝑆𝑏𝑜𝑡 .اتالف مربوط به اصطحکاک بستر و 𝑓𝑟𝑢𝑠𝑆
اتالف انرژی موج مربوط به شکست ناشی از عمق (شکست
موج در آب کم عمق) است.

حل عددی تحقیقات ارایه شده توسط  Holthuijsenو

پایه همه روابط در این ترم منبع مدل های نسل سوم بهوسیله

همکارانش( )1797بنا شده است .پارامتری کردن فرکانس

مکانیزم های رشد خطی موج بیان میشود .رشد عددی باد

بوسیله تعریف کردن مومنتم  𝑚0و  𝑚1برای طیف موج

در  SW MIKE21بوسیله معادله ( )6بر اساس تحقیقات

عمل بصورت متغیرهای وابسته صورت می پذیرد:

 Janssenو همکاران ( )1797بیان میشود.

( )4

=

)𝜕(𝐶𝜃 𝑚0
𝜃𝜕

+

) 𝜕(𝐶𝑔𝑦 𝑚0
𝑦𝜕

+

) 𝜕(𝐶𝑔𝑥 𝑚0
𝑥𝜕

𝑇0
= 𝑇1

)𝜕(𝐶𝜃 𝑚1
𝜃𝜕

+

) 𝜕(𝐶𝑔𝑦 𝑚1
𝑦𝜕

+

( )6

)𝜃 𝑆𝑖𝑛 (𝑓, 𝜃) = 𝛾𝐸(𝑓,

در این معادله 𝛾 نرخ رشد باد در مدل  MIKE21 SWاست

) 𝜕(𝐶𝑔𝑥 𝑚1

و شبیه مدل  WAMمیباشد و نرخ رشد به ورودی باد مرتبط

𝑥𝜕

است و توسط رابطه ( )9بهدست میآید.

Refraction

1

Shoaling

2
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()9

}

𝑢

]) 𝑤𝜃 𝜇𝑙𝑛 4𝜇) 𝜎 [( ∗ + 𝑧𝛼 ) cos(𝜃 −
𝑐

𝜇≤1
𝜇>1

1.2

𝜌

𝑘2

𝑤𝜌

( )𝑎 (

{=γ

0
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اتالف سفیدک های راس موج از سیکل سه  WAMو سیکل
چهار  WAMبا مقادیر مختلف 𝑠𝑑𝐶 و 𝛿 به ترتیب برابر با

در این معادله  kعدد ثابت وان کارمنز برابر با  0/41است.

 41/5و  0/5را مجاز میداند .در موجهایی که به سمت آب

ارتفاع بحرانی بدون بعد𝜌𝑎 /𝜌𝑤 ،μ = 𝑘𝑧0 exp(𝑘/𝑥) ،

کم عمق پیش میروند و اثر بستر را حس میکنند ،تابع منبع

نسبت چگالی هوا به آب است 𝑢∗ ،سرعت اصطحکاکی باد،

اثر متقابل بستر-موج دارای اهمیت میباشد .شکست ناشی

 cسرعت فاز θ ،و 𝑤𝜃 به ترتیب جهت های موج و باد

از عمق هنگامی که امواج به سمت مناطق آب کم عمق پیش

هستند .و  𝑧0زبری دریا است.

می روند و امکانش وجود ندارد که ارتفاع موج از عمق آب
بیشتر شود رخ میدهد .فرمول شکست موج در مدل

اثر متقابل غیرخطی موج-موج یک مکانیزمی است که اثرات

 MIKE21 SWبر اساس تحقیقات انجام شده توسط باتجس

رشد موج را نشان میدهد .در اینجا انرژی از یک جز به جز

و جانسن ( )1799و الدبرکی و باتجس ( )1776میباشد.

دیگر که پاسخ آن میباشد انتقال مییابد .پارامتری کردن 𝑙𝑛𝑆

پارامتر شکست گاما میتواند بوسیله فرمول شکست مشخص

به منظور تقریب اثر متقابل گسسته )DIA( 1مورد نیاز میباشد

گردد.

و بر اساس تحقیقات انجام شده توسط  Hasselmannو

در این تحقیق انتقال غیرخطی انرژی در میان میدان موج برای

همکاران ( )1795بسط داده شده است Hasselmann .و

ارزیابی میدان موج در آب عمیق و سواحل از اهمیت باالیی

همکاران ( )1795یک اپراتور غیرخطی اثر متقابل را بوسیله

برخوردار است .تقابل موج چهارگانه که بر مبنای تقریب اثر

برهم نهی تعداد کوچکی از پیکربندی های اثر متقابل گسسته

تقابل گسسته ( )DIAبهوسیله کومن و همکاران ( )1774ارائه

که متشکل از همسایگی و ترکیب های اثر متقابل فواصل

شده است برای مدل موج منطقه ای مورد استفاده قرار می-

محدود مطابق با تحقیقات انجام شده توسط  Komenو

گیرد .کنترل های تقابل موج چهارگانه عبارت اند از-1 :

همکاران ( )1174می باشد را ساختند .در آب عمیق و

پایداری شکل فرکانس باالی طیف -2.تنزل انرژی به

متوسط ،اثرهای متقابل غیرخطی موج-موج اجازه میدهند که

فرکانسهای پائینتر و  -3تقابل موج سهگانه که در مدل آب-

انرژی از پیک طیفی به فرکانسهای پایینتر انتقال یابد در

های نزدیک ساحل به کار میرود .در این تحقیق شرایط اولیه

حالی که در آب کم عمق ،انرژی از فرکانسهای پائینتر به

در مدل موج منطقهای بوسیله محاسبه طیف از فرمولهای

سمت فرکانسهای باالتر انتقال مییابد .تابع منبع افت مربوط

تجربی رشد منطقه موجگاه JONSWAP 2و مرز بسته در

به سفیدکهای راس موج براساس تئوری هاسلمن ()1794

مرزهای فراساحل بدست میآید .پارامترهای مختلف مثل

با فرض خطی بودن چگالی طیفی و فرکانس می باشد .کومن

ماکزیمم طول موجگاه ،بیشینه فرکانس اوج و بیشینه ثابت

و همکاران ( )1794فرایندهای میزان پوشش سفیدک های

فیلیپس و  ...در شرایط مرزی تعریف میشوند .مرز استفاده

راس موج را در تابع اتالف و فرموله شده بوسیلهی گروه

شده در این تحقیق مربوط به آب های خلیج فارس در مناطق

 )1799( WAMDIدر ترمهای عدد موج برای استفاده در

فراساحل است .خروجیهای

شبیهسازیها توسط

عمق محدود آب را با هم ترکیب کردند .یک تعادل مناسب

 MIKE21 SWدر این تحقیق عبارتند از پارامترهای موج

بین ورودی باد و تلفات در فرکانس های باال بوسیله کومن و

یکپارچه و پارامترهای طیفی .پارامترهای مهم یکپارچه که در

همکاران ( )1774اصالح شده است MIKE21 SW .فرمول

این تحقیق از آنها استفاده شده است عبارتند از ارتفاع موج

Discrete Interaction Approximation

1

fetch

2
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مشخصه (  ،)𝐻𝑚0ماکزیمم ارتفاع موج( 𝑥𝑎𝑚𝐻) ،پریود موج

یک دهه است .این بسته نرمافزاری دربرگیرنده مجموعهای از

پیک( 𝑝𝑇) ،متوسط پریود موج(  ،)𝑇𝑚01پریود موج عبوری

مدلهای المان محدوده بوده که در زمینه مهندسی سواحل،

از تراز صفر(  ،)𝑇𝑚02جهت موج پیک( 𝑝𝜃) و متوسط جهت

بنادر ،هیدرولیک ،مهندسی رودخانه و سازههای دریایی

موج( 𝑚𝜃) .برای کالیبراسیون مدل جهت شبیهسازیهای

کاربردی است .نرمافزار  MIKEدارای زیر مدلها و یا به

مطالعه مذکور از نتایج ارائه شده در گزارش انجام شبیهسازی

اصطالح ماژولهایی ( )Moduleاست که هریک از آنها برای

امواج (آب عمیق و نیمه عمیق) و ارائه امواج ناحیه ساحلی

مدلسازی محیطهای یکبعدی ( ،)MIKE 11دوبعدی

در بنادر که در سال  72برای سازمان بنادر و دریانوردی ایران

( ،)MIKE 21سه بعدی ( )MIKE 3و مدلسازی

توسط دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و موسسه

رسوبگذاری سواحل و تغییرات نوار ساحلی ()Litpack

ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،تدوین گردیده است ،استفاده شده

مناسب و کاربردی هستند .مایک  21یک از پیشروترین نرم

است .همچنین از تنظیمات زیر برای شبیه سازی های مدل

افزارها در مدل سازی  2بعدی هیدرودینامیک ،امواج،

استفاده شده است:

دینامیک رسوبات ،کیفیت آب و اکولوژی است.

 برای زبری بستر از ثابت  kn=0.04استفاده شده
است
 برای سپیدک امواج از ثابت  Cdis=4.5استفاده

نتایج و بحث
شکل  6نشان دهنده شرایط مرزی و مشبندی منطقه
مورد مطالعه در این تحقیق میباشد .جهت بررسی و

شده است.
 برای شکست امواج نیز ازثابت Gamma=0.8
استفاده شده است.

مقایسه خروجی مدل چند نقطه به شرح جدول ( )1که
از نظر عملیاتی مهم هستند در نظر گرفته شده است

بسته نرمافزاری  MIKEکه توسط موسسه هیدرولیک
دانمارک ( )DHIطراحی و ارائه شده دارای قدمتی بیش از

شكل  -6شرایط مرزی و مش بندی تحقیق

.
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جدول  -0مختصات جغرافیایی مورد مطالعاتی تحقیق

عرض جغرافیایی

طول جغرافیای

نام محل

شماره

27

47/50

میدان نفتی سروش

1

29.76

50/94

بندر بوشهر

2

29.4

52/50

بندر عسلویه

3

26.92

52/09

فیلد نفتی پارس جنوبی

4

25.53

53/15

میدان نفتی سلمان

5

25.9

54/26

میدان نفتی نصر

6

29.02

55/76

آب شیرین کن بندر عباس

9

25

61/00

سواحل مکران

9

23

63/00

اقیانوس هند

7

شكل  -7نقاط مورد مطالعاتی تحقیق

جهت بررسی تغییرات در مشخصات امواج در زمان

مشخصه مهم موج عبارتند از پریود موج ،جهت موج و

گذشته ،داده های سرعت باد در بازه زمانی  1796الی

ارتفاع مشخصه موج به عنوان خروجی مدل استخراج

 2006به مدت  30سال به عنوان ورودی مدل نرم افزار

شده است که در زیر بصورت مجزا نتایج خروجی مدل

شبیه سازی امواج  MIKE DHIتعریف شده است .سه

آورده شده است.
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شكل  -8نمونه خروجی ارتفاع موج در نرم افزار مایک برای بازه زمانی  1796تا 2005

شکل ( :)7نمونه خروجی پریود موج در نرم افزار مایک برای بازه زمانی  1796تا 2005

شكل  -01نمونه خروجی جهت موج در نرم افزار مایک برای بازه زمانی  1796تا 2005

جهت بررسی تغییرات در مشخصات امواج در زمان

مشخصه مهم موج عبارتند از پریود موج ،جهت موج و

آینده ،داده های سرعت باد در بازه زمانی  2006الی

ارتفاع مشخصه موج به عنوان خروجی مدل استخراج

 2035به مدت  30سال به عنوان ورودی مدل نرم افزار

شده است که در شکلهای ( )11تا ( )13بصورت مجزا

شبیه سازی امواج  MIKE DHIتعریف شده است .سه

نتایج خروجی مدل آورده شده است.
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شكل  -00نمونه خروجی ارتفاع موج در نرم افزار مایک برای بازه زمانی  0116تا 0101

شكل  -00نمونه خروجی پریود موج در نرم افزار مایک برای بازه زمانی  0116تا 0101

شكل  -00نمونه خروجی جهت موج در نرم افزار مایک برای بازه زمانی  0076تا 0111

با متوسطگیری ماهیانه برای هر دو حالت گذشته و آینده

( )14نتایج مربوط به نقاط  9و  7که مهمترین نقاط در

نتایج مربوطه به  7نقطه مورد نظر حاصل شد .در شکل

نتایج این پژوهش میباشد ،نشان داده شده است.
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past

200
100
مقایسه متوسط ماهیانه جهت موج Poin9

جهت موج -درجه

300

0

شكل  -00نتایج متوسط ماهیانه مشخصات موج در نقاط  8و 0

در شکل ( )15جهت بررسی الگوی شرایط حاکم بر

گذشته برای میدان نفتی سروش ( )Point1انجام شده

مشخصات امواج مقایسهای بین خروجی مدل تحقیق و

است.

مدل موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای  30سال
1.4

past MIKE

1.2
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شكل  -01مقایسه بین خروجی مدل تحقیق با مدل موسسه ژئوفیزیک()OceanResearch

همانطور که از نمودار مشاهده میشود روند نمودارها

اقلیم بر روی مشخصات امواج مقادیر تغییرات ارتفاع

مشابه هم است و خروجی مدل دانشگاه تهران مقادیرش

موج ،پریود و جهت موج برای  7نقطه مورد نظر در

کمتر از خروجی مدل تحقیق است و این هم به دلیل

شکل ( )16بیان شده است.

منابع اخذ داده های باد است .جهت بررسی اثر تغییر
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شكل  -06اثر تغییرات بر مشخصات موج برای  0نقطه مورد نظر تحقیق
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 در طراحی سازههای دریایی مهمترین.مد نظر قرار داده شود
 با توجه به اینکه تغییر اقلیم در.فاکتور ارتفاع موج میباشد
درازمدت منجر به کاهش ارتفاع موج میشود میتوان جهت
سبکسازی سازه و کاهش هزینههای ساخت این مسئله را
در طراحیها در نظر گرفت البته قابل ذکر است بایستی
 همانطور که.بصورت موردی و دقیقتر موضوع بررسی شود
از نتایج مشاهده میشود بیشترین تغییرات اثر پریود موج
 است و علت آن مربوط به عمق زیاد7  و9 مربوط به نقطه
 همچنین بیشترین اثر تغییر اقلیم روی.آب در این نقاط است
 است و این نکته بسیار حائز اهمیت است که در7  و9 نقاط
سواحل مکران جهت موج دستخوش تغییرات در آینده
خواهد شد و این مطلب باید در طراحی موج شکنها و
.آبگیرهای آبشیرینکنها مورد بررسی قرار گیرد
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