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یک مطالعه عددی تولید امواج درونی در اثر برهمکنش مدهای فشارورد جزر و مدی
با توپوگرافی کف در خلیج عمان و تنگة هرمز با استفاده از مدل
محمدرضا خليلآبادي

iTides

*

استادیار دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،شيراز ،ایران
(دریافت ،94/7/13 :پذیرش نهایي)95/3/25 :

چکیده
بخش عمدهاي از انرژي جزرومدي از راه برهمکنش جريانهاي جزرومدي با توپوگرافي بستر مستهلک ميشود .خليج عمان ،دريايي
حاشيهاي و داراي توپوگرافي متغير است كه مؤلفة جزرومدي غالب در آن مولفة نيمهروزانه  M2است .در اين پژوهش ،برهمکنش
جريان جزرومدي فشاروَرد با توپوگرافي بستر ارزيابي ميشود .اين پديده منجر به شکلگيري جزرومد دروني ميشود .ازآنجاكه
مولفة نيمهروزانه  M2غالب است ،بنابراين اين مؤلفه نيروي غالب براي شکلگيري جزرومد داخلي در خليج عمان است .در اين
مقاله ،يک مدلسازي عددي جزرومد دروني ناشي از مولفة نيمهروزانه  M2ارائه شده است .كه با مدل عددي  iTidesاجرا شده
است .اين مدل همة مؤلفههاي نظري موردنياز براي توليد ميدان جزرومد دروني را برمبناي مجموعهاي از پارامترهاي سامانه تركيب
ميكند .چيدماني مدل با تعيين مسير فايل توپوگرافي شروع ميشود .سپس ،اليهبندي چگالي به مدل اِعمال شده و در مرحلة نهايي
تعيين بسامد جزرومدي و بسامد كوريوليس است .پس از اجراي اين مراحل ،شکل توپوگرافي و نيمرُخ اليهبندي قابل مشاهده
خواهد بود .توليد جزرومد دروني با اجراي مدل عددي  iTidesكه مدلي فشاروَرد است و اِعمال يک جريان جزرومدي نوساني با
دورة نيمهروزانه صورت گرفته است .نتايج مدلسازي ،شکلگيري جزرومد دروني را نشان ميدهد كه وقتي به آب كمعمق ميرسد
طول موج آن كاهش مييابد .برطبق نيمرُخهاي بررسي شدة بسامد پايداري ،اليهبندي چگالي خليج عمان قوياً پايدار است و اين
خليج را مستعد شکلگيري جزرومد دروني ميسازد .طول موج جزرومد دروني از مرتبه دهها كيلومتر است كه وقتي به ناحية كمعمق
ميرسد به مرتبه يک كيلومتر كاهش مييابد .در نتايج اين تحقيق ،اتالف انرژي روي توپوگرافي قابل مشاهده است .بيشترين
انرژي جزرومد دروني مربوط به مدهاي اوليه است .اين پديده در نواحي عميق ،بسيار مشهود است اما در نواحي كمعمق ،انرژي
جزرومد دروني به مُدهاي  140تا  160نيز ميرسد ،قابل توجه است .اين پديده ممکن است ناشي از بازتابهاي پيدرپي پرتوهاي
جزرومد دروني از آبهاي كمعمق و نواحي فالت قاره باشد .بيشينة شار انرژي مُدهاي اوليه در آب عميق (با عمق حدود  3000متر)
به  20كيلووات بر متر ميرسد ،درحاليكه با كاهش عمق آب ،اين مقدار نيز كاهش مييابد .مقدار انرژي جزرومد دروني در تنگة
هرمز به زير  5كيلووات بر متر ميرسد.

واژههای کلیدی :توپوگرافي ،جزرومد دروني ،فشاروَرد ،خليج عمان ،مدل .iTides
 .1مقدمه
پيشبيني شده است که توان الزم براي راهاندازي گردش

مستهلک ميشود (مانک .)1997 ،مشاهدات اخير نشان

وارون نصفالنهاري ،حدود  2.1 TWاست و پيشنهاد

ميدهد که آميختگي دياپيکنال اقيانوسي روي بسترهاي

شده است که تنها منابعي که ميتوانند اين توان را تأمين

ناصاف بهشدت افزايش مييابد (پولزين و همکاران،

کنند باد و جزرومد هستند .همچنين پيشبيني شده است

 )1997که اين پديده با تبديل انرژي جزرومدي فشاروَرد

که فقط حدود  1 TWاز اين توان از باد تامين ميشود

به انرژي جزرومدي کژفشار همراه است (لدول و

(مانک و وانش .)1998 ،توان جزرومدي حدود 3.7 TW

همکاران )2000 ،و "تبديل مُد" نام گرفته است ( وانش،

برآورد شده که حدود  2.5 TWاز آن مربوط به مولفة

.)1998

جزرومد نيمهروزانه  M2است .بخش عمدهاي از اين توان

درياي عمان دريايي حاشيهاي است که آبهاي

جزرومدي در الية مرزي مجاور بستر درياهاي حاشيهاي

عميق اقيانوس هند را از راه تنگة هرمز به آبهاي کمعمق

*نگارنده رابط:

E-mail: rezakhalilabadi@gmail.com
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1

+ u. ∇u + 2Ω × u + ∇p − g = ν∇2 u

∂u

خليج فارس متصل ميکند .لذا اين آبراهه بهويژه در غرب

()1

خليج عمان داراي شيب توپوگرافي زيادي است .از طرف

()2

ديگر تحقيقات نشان داده است که خليج عمان داراي

()3

اليهبندي پايدار است (براي مثال :اسمال و مارتين2002 ،؛

در معادلههاي باال u=(u,w) ،نمايانگر سرعت در صفحة

خليل آبادي و صدري نسب1392 ،؛ خليل آبادي و

عمود )(x,z؛  ρبيانگر چگالي Ω ،سرعت زاويهاي زمين،

اکبري نسب .)1393 ،جريان جزرومدي خليج عمان در

 pفشار υ ،گرانرَوي (ويسکوزيته) جنبشي و g = -gez

حضور اين اليهبندي پايدار منجر به شکلگيري جزرومد

برابر با شتاب گرانشي است .پارامترهاي  p ،uو  ρرا به

داخلي ميشود (خليل آبادي و همکاران2015 ،؛ خليل

ترتيب زير مينويسند:

ρ

∂t

+ u. ∇ρ = 0

∂ρ
∂t

=0∇ . u

u = ub + u′ ; p = pb + p′ ; ρ = ρb + ρ′

آبادي و همکاران .)1394 ،تحليل جزرومدي در خليج

()4

عمان نشان ميدهد که مؤلفة جزرومدي غالب در اين

که در آن ،انديس  bبيانگر حالت اوليه و عالمت پريم

منطقه ،مؤلفة نيمهروزانه  M2است (خليل آبادي و

بيانگر حالت اختالل يا آشفتگي پارامتر موردنظر است.

منصوري .)2013 ،لذا در تحقيق حاضر اين مؤلفه براي

براي نيروي فشاروَرد سرعت و چگالي برابر خواهد بود

توليد جزرومد داخلي در نظر گرفته شده است.

با:

بنابراين ،نيروي جزرومدي در حضور اليهبندي پايدار

()5

ub = URe{e−iwt }ex

منجر به توليد جزرومد داخلي خواهد شد که با شيب تند

( )6

)ρb (z) = ρ0 + ρ(z

توپوگرافي خليج عمان برهمکنش خواهد داشت .لذا

که در معادلههاي باال U ،دامنة سرعت فشاروَرد ω ،بسامد،

بررسي جزرومد دروني و انرژي حاصل از آن در اين

 Reبه معني قسمت حقيقي جمله ρ0 ،چگالي پايه و )ρ(z

ناحيه اهميت پيدا ميکند .در اين مقاله ،توليد جزرومد

توزيع ايستاي چگالي است .با اِعمال قانون نيوتن به عناصر

دروني براثر برهمکنش يک جريان جزرومدي فشاروَرد

آشفتة شار ،بسامد شناوري برابر خواهد بود با:
g dρ

با توپوگرافي بستر ارزيابي ميشود .اين کار با مدل عددي

()7

 iTidesکه يک مدل فشاروَرد است و اِعمال يک جريان

براي شرايطي که اليهبندي بهصورت خطي در نظر گرفته

جزرومدي نوساني با دورة نيمهروزانه صورت گرفته

شود ،با اِعمال محدوديت بوسينيسکي( )ρ′/ρ0>>1

است.

چگالي بهصورت صريح بهصورت رابطه ( )8نوشته

 .2مواد و روشها
در اين بخش به مدلسازي مشخصههاي جزرومد دروني
درياي عمان پرداخته خواهد شد .ابتدا فرمولبندي مسئله
و سپس دادهاي به کار رفته در مدلسازي و ابزار
مدلسازي استفاده شده شرح داده شده است.
 .1 .2فرمولبندي مسئله
معادلههاي حاکم بر حرکتهاي اليهبندي شده
تراکمناپذير براساس معادلة تکانه به شرح زير است
(سعيدي و همکاران:)2012 ،

ρb dz

N 2 (z) = −

ميشود:
()8

)z + ρ′(x,z,t

N2

ρ0

g

ρ(x,z,t) = ρ0 −

عبارت فشار کل تحت محدوديت بوسينيسکي بهصورت
رابطه ( )9ساده سازي ميشود:
)p(x,z,t) = gρ0 (H − z) + p′(x,z,t

( )9

که در آن H ،عمق کل شار است .عبارت سرعت کل
بهصورت رابطه ( )10بازنويسي ميشود:
()10

)u(x,z,t) = URe{e−iωt }ex + u′(x,z,t

با جايگذاري معادلههاي ( )8تا ( )10در معادلههاي  1تا
 3و خطيسازي معادله با حذف عبارتهاي کوچکتر
خواهيم داشت:

يك مطالعه عددي توليد امواج درونی در اثر برهمکنش...

= ν∇2 u′

()11
()12

ρ′ = ν∇2

g
ρ0

1 ∂p′

+

∂t
ρ0 ∂x
∂w′
1 ∂p′

+

ρ0 ∂z

+

− ρ0 N 2 w ′ = 0

()13

=0

()14

∂u′

∂w′
∂z

∂t
∂ρ′

g

در معادلة باال Cn ،مجموعة دلخواه است که دامنه فاز مُد

∂x

جريان )́𝜓 𝑥𝜕 (𝑢́ ,𝑤́) = (−𝜕𝑧 𝜓́,و با به کارگيري
ترکيبي از مشتقات جزئي براي حذف عبارتهاي  pو ρ

معادلههاي ( )11و ( )14بهصورت رابطه ( )15نوشته
ميشود:
∇4 ψ′

∂

)ϕn (z) = Cn sin(k z,n z

'u

که الپالسين ∇ ،در دو بعد ) (x,zاست .با استفاده از تابع

∂2 ψ′

( )18را ميتوان بهصورت رابطه ( )19سادهنويسي کرد:
()19

∂t
∂u′

+
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nاُم را تعريف ميکند و  kz,nنيز عدد موج قائم است که
از رابطة  kz,n=kx,ncotɵتبعيت ميکند که  ɵزاويه بين
مولفههاي قائم و افقي بردار عدد موج است.
 .2 .2دادههاي ورودي مدل iTides

وروديهاي مدل عبارتانداز توپوگرافي مقطع،
نيمرُخ چگالي ،پارامتر کوريوليس و بسامد مولفة جزرومدي

∇2 ψ′ + N 2

∂2
∂t2

مولد جزرومد دروني .دادههاي توپوگرافي براي مقاطع مورد

بديهي است متغيرهاي زماني و مکاني مستقل هستند و

بررسي از سايت  Gebcoبا بزرگنمايي  30ثانية

ميتوان وابستگي زمان مسئله را جدا کرد:

جغرافيايي(حدود  925متر) استخراج شده است (مريون و

()15

∂t

=ν

∂x2

} ψ′ (x,z,t) = Re{ϕ′ (x,z)e−iωt

فورمر .)2014 ،درجهبندي راستاي افقي  200متر و در

که در آن Φ' ،توصيف فضايي متغير آشفتگي است .با

راستاي قائم نيز مطابق عمقهاي استاندارد درنظر گرفته شده

جايگذاري معادلة ( )16در معادلة ( )15خواهيم داشت

است .براي تطبيق دادههاي توپوگرافي با طول سلولها از

(معادله موج دروني):

روش درونيابي استفاده شده است.

()16

∂2 Φ′

ω2 ∇2 ϕ′ − N 2

نيمرُخ چگالي نيز از دادههاي دما ،شوري و عمق و با

بايد توجه داشت که معادلههاي حاکم بر تابع جريان

استفاده از برنامة اقيانوسي محاسبه شده است (خليل آبادي و

آشفتگي در جزرومد دروني ،هر دو چگالي اليهبندي

اکبري نسب .)1393 ،سپس اين دادهها به قالب مورد قبول

خطي و غير خطي را شامل ميشود و با ترکيب رابطه

مدل درآمده و به مدل اِعمال شده است .پارامتر کوريوليس

})𝑡𝜔  ϕ́(𝑥,𝑧,𝑡) = Φ(𝑧)𝑒𝑥𝑝{𝑖(𝑘𝑥 𝑥 −با معادلة ()17

با استفاده از مقادير عرض جغرافيايي محاسبه و به مدل وارد

()17

= iων∇4 ϕ′

∂x2

شده است (خليل آبادي و سرانجام .)1391 ،بسامد مؤلفة

خواهيم داشت (بدون جمله گرانروي يا لزجست):
()18

)ϕ = 0

N(z)−ω2
ω2

( + k 2x

∂2 Φ′
∂z2

که در معادلة باال Φ(z) ،ساختار عمودي مودال ' Ψو kx

عدد موج افقي است .در صورت داشتن متغير

)،N(z

ميتوان تابع ويژه  Φnرا با استفاده از روشهاي عددي
مناسب محاسبه کرد .براي چگالي اليهبندي خطي ،معادلة

جزرومدي با توجه به اينکه جزرومد غالب در حوزة مورد
بررسي نيمهروزانه است (خليل آبادي و صدري نسب،
 )1392برابر  12/5ساعت وارد شد .در شکل  ،1توپوگرافي،
نقطههاي دادهبرداري و مقاطع عرضي انتخاب شده در خليج
عمان نشان داده شده است.

شکل  .1توپوگرافي ،نقطههاي دادهبرداري و مقاطع عرضي انتخاب شده در خليج عمان
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 .3 .2مدل عددي iTide

محاسبة جريان در مقطع عرضي و در امتداد يک محل

مدل عددي استفاده شده در اين پژوهش ،مدل iTide

دلخواه توپوگرافي ،ميتوان دريافت که دو ثابت ذکر

است که يک مدل عددي فشاروَرد دوبُعدي است که

شده باال را نميتوان بهصورت دلخواه انتخاب کرد و حتما

براي مدلسازي جزرومد دروني طراحي شده است .اين

بايد داراي شرط  C1-C2=Hباشند.با در نظرگيري C1=0

مدل که را دپارتمان مهندسي مکانيک دانشگاه MIT

و  C2=-Hتابع جريان آشفته منجر به شرايط مرزي (رابطه

طراحي و تدوين کرده است به صورت متنباز ،از راه

 )24خواهد شد:

پايگاه شبگة اين دپارتمان قابل دسترسي و پشتيباني است.

()24

=0

)′(x,z=H

= zt (x)and ϕ

))′(x,z=zt (x

ϕ

اين مدل اليهبندي چگالي را درحکم ورودي
دريافت ميکند و پس از رسم نيمرُخ بسامد پايداري

 .1 .4 .2حل تابع گرين

مربوط به آن ،احتمال شکلگيري جزرومد دروني را با

تابع گرين )' G(x,x'|z,zبا استفاده از حل جزرومد دروني

توجه به وضعيت پايداري ستون آب بررسي ميکند.

حاکم ايجاد شده بهدست ميآيد:
∂2 G

∂2 G

N(z)2 −ω2

سپس نيمرُخهاي سرعت افقي و سرعت قائم و تابع جريان

(= iδ(x − x′)δ(z − z′) )25

متناسب با آن را بهمنزلة خروجي بهدست ميدهد (سعيدي

در رابطة باال δ ،تابع دلتاي ديراک است .بنابراين در اين

و همکاران .)2012 ،در ادامه ،ابتدا شرايط مرزي مورد

مشتق خاص مادامي که شرطهاي  Zt→0و ∞x→±

بحث قرار خواهد گرفت .سپس حل حالت خاص تابع

و zt ≥ 0برآورده شود ،شرايط مرزي همگون خواهد

گرين و کاربرد آن در مدلسازي جزرومد دروني نشان

شد .ميتوان نشان داد که تابع گرين را (با شرط برآوردن

داده خواهد شد و در آخر حل تابع گرين با استفاده از

شرايط مرزي گفته شده) ميتوان به شکل رابطه ()26

تقريب  WKBبراي اليهبندي غير ثابت(غيرخطي) مورد

نوشت (پترليس و همکاران2006 ،؛ بالفرث و پيکاک،

بحث قرار ميگيرد.

2009؛ اچويري و همکاران:)2009 ،

در اين بخش شرايط مرزي مورد استفاده در مدلسازي
جزرومد دروني بيان ميشود .وضعيت بدون شار را
).n = 0

∂ϕT ∂ϕT
∂x

,

∂z

(−

∑ = ) G(x,x ′ |z,z ′
n=1

)ϕ2n dz)−1 exp(ik x,n |x − x′

H N(z)2 −ω2
ω2

(∫0

()26

)= 0 on z = zt (x

خطي معادلة ( )26به شکل رابطه ( )27نوشته ميشود:
= ) G(x,x ′ |z,z ′

()27

و با استفاده از يک مشتق کلي:
()21

∞

که در آن ΦT ،حل معادلة ( )18است .براي اليهبندي

ميتوان به شکل رابطه ( )20تعريف کرد:
()20

∂z2

) ϕn (z)ϕn (z ′
2k x,n

 .4 .2شرايط مرزي

−

∂x2

)

ω2

(

dψT
dx

H

در شرايط مرزي بهدست آمده از تابع جريان آشفته ،ابتدا
بايد تابعي از  ΦTيافت شود .با قرار دادن  ΦTدر معادلههاي
مرزي خواهيم داشت:

} exp{ik x,n |x − x ′

)sin(kz,n z)sin(kz,n z′
nπcotΘ

∑∞n=1

که در آن از رابطة پراکندگي  ɷ/N=sinɵاستفاده شده
است .با علم به اينکه لزجت از مشتق تابع گرين حذف
شده است بايد توجه داشت که پارامتر لزجت که در

()22

ϕT (x,z = zt ) = −zt + ϕ′ (x,z = zt ) = C1

قسمت بعد با عنوان تصحيح لزجتي معرفي خواهد شد،

()23

ϕT (x,z = H) = −H + ϕ′ (x,z = H) = C2

درنهايت روند انتشار موج را تصحيح خواهد کرد .جواب

در روابط باال C1 ،و  C2ثابتهاي دلخواه هستند .با

عمومي براي' Φبهمنزلة يک قرارداد در همة تابعهاي
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گرين در امتداد توپوگرافي،با انتگرال (رابطه  )28بيان

ميآيد و درنهايت با در نظر گرفتن حدّ غير لزج خواهيم

ميشود:

داشت:
b

ϕ′ (x,z) = ∫a γ(x ′ )G(x,x ′ |z,zt (x ′ ))dx′

()28

که در آن ɤ)x'( ،تابع وزن و بيانگر چگالي منبع است .با

2
fn,inv
= −k 2z,n tan2 θ

()31

و همچنين براي عبارت لزج خواهيم داشت:
k 2z,n sec 4 θ

tanθ

fn,inv = −

قرارگيري معادلة ( )27در ( )28و سپس وارو کردن رابطه

()32

بهمنظور انتگرالگيري و سپس جمع مجموع انتگرال

و با در نظر گرفتن عبارت مجموع رابطة ( )32تصحيح

خواهيم داشت:

لزجتي برابر خواهد بود با:
= )ϕ′ (x,z

(-29الف)
× )ϕn (z

−1

)ϕ2n dz

H N(z)2 −ω2

(∫0

ω2

1
2kx,n

()33

2ω

}k 3z,n sec 4 θ

xνtanθ
2ω

exp{−

∑∞n=1
b

∫a γ(x ′ )ϕn (zt (x ′ )) exp{ik x,n |x − x ′ }dx′

 .3 .4 .2حل تابع گرين با تقريب WKB

و در حالتي که از چگالي اليهبندي خطي استفاده شود

در فيزيک رياضي ،تقريب Wentzel–( WKB

خواهيم داشت:

 )Kramers–Brillouinراهي براي يافتن پاسخهاي

(-29ب)
b

)) ∫a γ(x ′ ) sin (k z,n zt (x ′

= )ϕ′ (x,z

تقريبي براي معادلههاي ديفرانسيل جزئي خطي است که

∑∞n=1

ضريبهاي فضايي متغير دارند .عموماً اين روش در

)sin(kz,n z
nπcotθ

exp{ik x,n |x − x ′ }dx′

 .2 .4 .2تصحيح لزجتی
عبارت تصحيح لزجتي براي نوع شار با اليهبندي ثابت
قابل استفاده است .ازآنجاکه انتظار ميرود لزجت تاثير
مستقيمي روي انتشار افقي امواج دروني داشته باشد ،دو
مختصات فضايي از ) Φ'(x,zرا جدا و به شکل رابطه ()30
بازنويسي ميکنيم:
()30

)ϕ′ (x,z) = ∑∞n=1 ζn (x)sin(k z,n z

که در آن ζn (x) ،تابع ويژه تابع جريان در  xاست .بعد
از جايگذاري معادلة  30در  ،28معادلة ديفرانسيل مرتبة
چهار بهدست ميآيد که از راه جايگذاري جوابهاي
به شکل  n(x)=exp{fnx}ζبراي بهدست آوردن يک

محاسبة نيمهکالسيک مکانيک کوانتومي که در آن تابع
موج بهصورت تابع نمايي در ميآيد ،کاربرد دارد .يک
سامانه با چگالي اليهبندي غير خطي با تغييرات آهسته
نسبت به مقياس قائم انتشار موج را ميتوان با نظرية
WKBتقريب زد .در مقابل فرض عدد موج عدد ثابت
قائم در اليهبندي خطي ،فرض عدد موج قائم ) M(zبايد
تغييرات عددي براي هر مورد را در نظر گرفت:
()34

}))(x,z) = ϕexp{i(k x x + M(z

با استفاده از تقريب  WKBو با استفاده از تعريف = ̅
N

𝑧𝑑  ، (𝐻1 ) ∫0𝐻 √𝑁(𝑧)2 − 𝜔 2تابع گرين بهصورت رابطه
( )35نوشته ميشود (اچويري و همکاران:)2009 ،
= ) G(x,x ′ |z,z ′

()35
}| exp{ik x,n |x − x ′

معادلة مشخصه با چهار ريشة قابلقبول حل ميشود.

))sin(nZ(z′ )) sin(nZ(z
)√N(z

)√N(z′

∑∞n=1

بنابراين با آگاهي از اينکه جزرومد دروني در اثر طي

 .5 .2واسنجی مدل iTides

مسافت ضعيف ميشود ،با به کار بردن نوعي از ضريب

 .1 .5 .2واسنجی با اليهبندي خطی در برنامة  iTideو

تصحيح لزجتي شامل دو عبارت لزج و غير لزج که باعث

مقايسه با کار پترليس و همکاران

انتشار و مايل شدن موج ميشود fn=fn,inv+iυfn,vic :و براي

در اين بخش بهمنظور صحتسنجي مدل ،چيدماني مطابق

مرتبة پيشرو خواهيم داشت.fn2=f2n,inv+2iυfn,vis+fn,inv :

با کار پترليس و همکاران ( )2006انتخاب ،و خروجي

عبارت  fn,invبا ضريب معادلة مشخصه در  υبهدست

سرعت نرمال با کار آنها مقايسه ميشود .ايجاد جزرومد
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دروني با خطالرأس گاوسي با استفاده از رابطة ( )36بيان

 .3 .5 .2واسنجی مدل  iTidesبا استفاده  ROMSو

شده است:

تقريب  WKBدر اليهبندي غير خطی

()36

) Zt = h exp(−x 2 /2σ2

با استفاده از توپوگرافي گفته شده در شکل  ،4مدل

که در آن h=0.3 ،و  σ=0.67قرار داده شد .براي

اليهبندي غير خطي اجرا شد .نيمرُخ اليهبندي غير خطي

اليهبندي خطي  N=1در نظر گرفته ميشود و عمق کلي

در شکل  5نمايش داده شده است .همچنين سازوکار

شار  0/4متر فرض شده است .نيروي بسامدي به ميزان

نيروي  ω=1.4053x10-4و  U=0.000615 m/sانتخاب

 ɷ=0/548و سرعت اولية  U=1m/sاِعمال شده است.

شده است .تصوير مقايسه مدلسازي مدل  iTidesو

شکل  2سرعت قائم در فاز صفر را نمايش ميدهد .تعداد

 ROMSدر شکل  5نمايش داده شده است .ساختار مُدي

مُدهاي در نظر گرفته شده نيز  50مُد است .با مقايسة

مشخصه موج با استفاده از مُدهاي پاية اليهبندي غير خطي

عملکرد مدل  iTidesو نتايج پترليس و همکاران مشاهده

ويژه محاسبه و در شکل  7نمايش داده شد است .بهطور

ميشود که همخواني خوبي در جواب نهايي هر دو

قابلمالحظه بين پنج مُد اول نتايج همخواني خوبي وجود

شبيهسازي وجود دارد.

دارد .با توجه به اينکه  99درصد انرژي مشخصة موج در

 .2 .5 .2واسنجی برنامة  iTideاز راه مقايسه با مدل ROMS

در اين بخش نيز بهمنظور صحتسنجي برنامة ،iTides
براي يک چيدمان يکسان ،نتايج با خروجيهاي مدل

 4مُد اول قرار گرفته است بنابرين هيچ افت کيفيت نتايج
در برنامه  iTideبهعلت اختالف در مُدهاي باال وجود
ندارد.

 ROMSکه بويزمن و همکاران ( )2010 a،bاجرا کردهاند
(زنگ و همکاران ،)2010 ،مقايسه ميشود .براي اين
کار ،تپة گاوسي با  h=2.6kmو  σ = 12kmو عمق آب
 H=3kmدر نظر گرفته شده است .اليهبندي برابر با
 N=.003 rad/sو خطي است .همچنين پارامترهاي = ω

 1.4053 × 10−4و  U=.000615 m/sدر نظر گرفته
شده است .شکل  3مقايسة نتايج دو مدل پيشگفته را
نمايش داده است.

شکل  .2مقايسه نيمرُخ سرعت نرمال حاصل از خروجي مدل iTides
(خم مشگي) و مدلسازي پترليس و همکاران (پترليس و
همکاران( )2006 ،خطچين سرخ).

شکل  .3نمايي از سرعت قائم (الف و ب) و سرعت افقي (ج و د) در مدل ( ROMSب و د) و ( iTidesالف و ج) براي حالت اليهبندي خطي
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شکل  .4نيمرُخ اليهبندي استفاده شده در برنامه iTide

شکل  .5نيمرُخ سرعت قائم (الف و ب) و سرعت افقي(ج و د) مشخصة موج توليد شده با مدل ( iTidesالف و ج) و مدل ( ROMSب و د) در محيط
اليهبندي غير خطي

 .3نتايج

توپوگرافي اين سه مقطع را بههمراه توزيع گاماي

در اين بخش ،نتايج مدلسازي براي سه مقطعي که در

( )Gamma Distributionمتناظر با هريک از اين سه

شکل ( )1انتخاب شدند نشان داده شده است .شکل 6

مقطع را نشان ميدهند .در اين شکلها نمودار اول،

نيمرُخهاي بسامد شناوري (بسامد پايداري) را براي اين

تغييرات توپوگرافي هر مقطع را نشان ميدهد و نمودار

سه مقطع نشان ميدهد .در اين شکل ،خم مشگي معرف

دوم نيز نشانگر توزيع گاماي مربوط به اين دادههاي

نيمرُخ بسامد شناوري است .خطچين سرخرنگ فقط

توپوگرافي است .در اين نمودار ،خم آبي بخش حقيقي

معرف بسامد شناوري صفر است که مرز بين اليهبندي

و خم سبزرنگ بخش موهومي توزيع گاما را نشان

پايدار و اليهبندي ناپايدار است ،زيرا در حالتي که بسامد

ميدهد .شکلهاي ( )10( ،)8و ( )12نيز توزيع تابع

شناوري از صفر کوچکتر شود ،اليهبندي ناپايدار

جريان ،گراديان فشار ،تغييرات ميداني سرعت قائم و

خواهد شد و موج دروني شکل نميگيرد .همانطور که

سرعت افقي را در اين سه مقطع نمايش ميدهند .شکل

مشخص است ستون آب در هر سه مقطع پايدار است.

 13نيز نمودار شار انرژي مُدهاي گوناگون را براي سه

شکلهاي ( )9( ،)7و ( )11بهترتيب نمودارهاي

مقطع مورد بررسي نشان ميدهد.

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،3پاييز 1395
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(الف)

(ب)

(ج)

شکل  .6نيمرُخ بسامد شناوري براي (الف) مقطع شمارة (( ،)1ب) مقطع شمارة ( )2و (ج) مقطع شمارة ()3

شکل  .7نمودار توزيع گاماي بهدست آمده براي مقطع اول

شکل  8تابع جريان ،گراديان فشار و تغييرات ميداني

بازتابهاي متوالي انرژي جزرومد دروني از بستر قابل

مؤلفههاي قائم وافقي سرعت را در مقطع شمارة ( )1نشان

مشاهده است .استهالک انرژي جزرومدي در بستر

ميدهد .چون اين مقطع بيشتر شامل آب عميق ميشود،

ناصاف نيز بهخوبي در شکل -8الف نمايان است.

طول موج از مرتبة چند ده کيلومتر است .همچنين اثر

شکل ( .8الف)تابع جريان ( ،ب)گراديان فشار(،ج) تغييرات ميداني سرعت قائم و (د)سرعت افقي در مقطع شماره ()1
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شکل  .9نمودار توزيع گاماي بهدست آمده براي مقطع دوم

شکل  10تابع جريان ،گراديان فشار و تغييرات ميداني

کاهش مييابد .همچنين اثر بازتابهاي متوالي انرژي

مؤلفههاي قائم وافقي سرعت را در مقطع شماره ( )2نشان

جزرومد دروني از بستر نيز بهويژه در نمودار تابع انرژي

ميدهد .در اين شکل نيز طول موج در آب عميق از مرتبه

قابل مشاهده است.

چند ده کيلومتر است که با رسيدن به ناحية کمعمق

شکل ( .10الف)تابع جريان ( ،ب)گراديان فشار(،ج) تغييرات ميداني سرعت قائم و (د) سرعت افقي در مقطع شمارة ()2
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شکل  .11نمودار توزيع گاماي بهدست آمده براي مقطع سوم

شکل ( .12الف)تابع جريان ( ،ب)گراديان فشار( ،ج) تغييرات ميداني سرعت قائم و (د)سرعت افقي در مقطع شمارة ()3

شکل  .13نمودار شار انرژي براي (الف) مقطع شمارة (( ،)1ب) مقطع شمارة ( )2و (ج) مقطع شمارة ()3
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شکل  12تابع جريان ،گراديان فشار و تغييرات ميداني

ناصاف بهوضوح قابلمشاهده است .نکتة قابلتوجه اين است

مؤلفههاي قائم وافقي سرعت را در مقطع شماره ( ،)3واقع در

که در ناحية کمعمق ،انرژي تقريباً در همة مُدها توزيع

تنگة هرمز نشان ميدهد .در اين شکل کاهش طول موج

ميشود که علت اين پديده ميتواند بازتابهاي مکرر

جزرومد دروني از آب عميق به آب کمعمق بهوضوح قابل

پرتوهاي جزرومد دروني از بستر باشد .اثر اين بازتابهاي

مشاهده است .همچنين اثر بازتابهاي متوالي انرژي

مکرر در نمودارهاي تابع جريان بهخوبي نمايان است.

جزرومد دروني از بستر نيز بهويژه در نمودار تابع انرژي قابل

پرتوهاي بازتابي در رويارويي با اليهبندي قوي نزديک

مشاهده است .شکل  13نيز نمودار انرژي مُدهاي گوناگون

سطح ميتوانند غيرخطي شوند که اين پديده منجر به ايجاد

موج را براي هر سه مقطع نشان ميدهد .همانطور که

تالطم يا شکست و تبديل به گروههايي با بسامدهاي بيشتر و

مشاهده ميشود بيشترين انرژي مربوط به مُدهاي اوليه است.

طول موج کوتاهتر و درنتيجه ايجاد امواج دروني غير خطي

نکتة قابلتوجه اين است که در ناحية کمعمق ،انرژي تقريباً

در فاصلهاي دورتر از منشأ ايجاد موج جزرومد داخلي

در همة مُدها توزيع ميشود که علت اين پديده ميتواند

خواهد شد .اين پديده در تحقيقات منتشر شدة گرکما

بازتابهاي مکرر پرتوهاي جزرومد دروني از بستر باشد .اثر

( ،)1996گرکما و همکاران ( )2006و داسيلوا و همکاران

اين بازتابهاي مکرر در نمودارهاي تابع جريان بهخوبي

( )2009نيز گزارش شده است.

نمايان است.
 .4نتيجهگيري
در اين پژوهش ،براي مدلسازي جزرومد دروني در تنگة
هرمز و خليج عمان از مدل عددي  iTidesکه مدلي فشاروَرد
است استفاده شده است .ابتدا اين مدل با روشهاي گوناگون
واسنجي و صحتسنجي شده است .سپس مدل با اِعمال
يک جريان جزرومدي نوساني با دورة نيمهروزانه که مختصة
منطقة مورد بررسي به اجرا در آمده است .برطبق نيمرُخهاي
بررسي شدة بسامد پايداري ،اليهبندي چگالي خليج عمان



نتايج پژوهش روشن ميسازد که در پرتوي

جزرومد داخلي ،مُدهاي بزرگ ،سهم اندکي در شار انرژي
دارند .اين نتيجه با نتايج کاچيون و همکاران (آکچون و
همکاران )2002 ،تطابق خوبي دارد .بيشترين انرژي جزرومد
دروني مربوط به مُدهاي اولية آن است .اين پديده براي
مقطعي که بيشتر شامل آب عميق است بهخوبي قابل تعميم
است اما براي دو مقطع ديگر که بيشتر در ناحية آب کمعمق
واقع شدهاند به مُدهاي حدود  140تا  160نيز ميرسند که از
نظر انرژي اهميت پيدا ميکند و علت اين وضعيت ميتواند
بازتابهاي مکرر انرژي پرتو جزرومد دروني از آب کم-

پايدار است و اين خليج را مستعد شکلگيري جزرومد

عمق باشد.

دروني را نشان ميدهد که با حرکت از ناحيه عميق به آب

انرژي بهطور قابلتوجهي در آب عميق بزرگتر از مقدار

دروني ميسازد .نتايج مدلسازي ،شکلگيري جزرومد
کمعمق ،طول موج آن کاهش مييابد .بهطور خالصه
ميتوان نتايج حاصل را به اين شرح دستهبندي کرد:


نتايج مدلسازي ،شکلگيري جزرومد دروني را

نشان ميدهد که وقتي به آب کمعمق ميرسد طول موج آن
به مرتبة کيلومتر کاهش مييابد .طول موج جزرومد دروني
از مرتبة چند ده کيلومتر است که وقتي به ناحية کمعمق
ميرسد به مرتبه يک کيلومتر کاهش مييابد.


در بررسي نتايج ،استهالک انرژي در بستر



از نتايج اين پژوهش استنتاج ميشود که شار

آن در ناحية فالت قاره است .بيشينة شار انرژي مُدهاي اوليه
در عمق  3000متر به بيش از  20کيلووات بر متر ميرسد
درحاليکه با کاهش عمق مقطع مورد بررسي ،اين مقدار
کاهش بهنحوي مييابد که در مقطع منطبق بر دهانة تنگة
هرمز به کمتر از  5کيلووات بر متر ميرسد .اين نتيجه که شار
انرژي در آب عميق ،بزرگتر از مقدار آن در ناحية فالت
قاره است ،با نتايج سينت لورنت )2003( ،منطبق است.

1395  پاييز،3  شماره،42  دوره،فيزيك زمين و فضا
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Summary
A major part of tidal energy is usually dissipated by the interaction of tidal currents with bottom topography.
Gulf of Oman is a marginal sea which has variable topography and its dominant tidal constituent is M2
semi-diurnal tide. In this paper, the interaction of barotropic tidal current with bottom topography is
evaluated. This phenomenon causes the formation of internal tide. Internal tide is a large scale and
baroclinic phenomena which causes long wave oscillations of water column. Whereas the M2 semi-diurnal
constituent is dominant, therefore this constituent is the main force for formation of internal tide in the Gulf
of Oman. In this paper, numerical modeling of internal tide due to M2 semi-diurnal constituent is presented.
This modeling is done using iTides model. This model is a software package which produces the internal
wave field from the barotropic tide. The iTides package provides a graphical user interface (GUI) that
combines all the theoretical elements necessary for producing a desired internal tide field given a set of
system parameters. The model setup begins by specifying the pathway of the file to the topography, where
the topography shape is specified by the horizontal coordinate assigned x, topography height h and the
topographic change dh (both h and dh are functions of x). We use this dataset to define the maximum depth
of the problem Ho as the maximum depth reached by the topography. Then, the density stratification must
be given. The final step requires the user to specify the tide (forcing) frequency and the Coriolis frequency
of the problem. After all parameters have been declared, the topography shape and stratification profile can
be reviewed. This work has been done by implementation of iTides numerical model, which is a borotropic
model, and forcing of an oscillating tidal current with semi-diurnal period. The model results show the
formation of internal tide with a wavelength of order of O (10km) which reduces to O (1km) when reaches
the shallow water. According to studied profiles of stability frequency, density stratification is quite stable
in the Gulf of Oman and this Gulf is capable for formation of internal tide. Internal tide wavelength is of
order of tens kilometers which reduces to a few kilometers when reaching the shallow zones. In the results,
also the energy dissipation over the topography is visible. Most of internal tide energy is related to first
modes. This phenomenon is mostly extended to deep zones, but for shallow zones internal tide energy is
considerable between 1 to 3th internal tide modes. This fact may be due to iterated reflection of internal
tidal beams from continental shelf and coastal shallow waters. The maximum energy Flux of primary modes
in deep water (with depth of about 3000 meters) reaches to 20 kiloWatt per meter, whereas by decreasing
the water depth, this amount of energy Flux reduces. The amount of internal tidal energy Flux in the Strait
of Hormuz shallow water reaches bellow five kiloWatt per meter.
Keywords: Topography, Barotropic, Internal tide, Gulf of Oman, ITides model.
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