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چکیده
دریاچه ارومیه به عنوان یکی از با ارزشترین اکوسیستمهای آبی ایران در طی سالهای اخیر دچار افت تراز شـدیدی
شده است .در این خصوص ،تحوالت کلیماتولوژیک کالن در شمالغرب ایران و همچنـین دخالـت عوامـل انسـانی
بهعنوان دالیل اصلی در این زمینه مطرح میباشند .با توجه به موارد مطرح شـده و بـا تغییـر شـرایط جریـان در ایـن
دریاچه ،لزوم بررسی دقیق وضعیت هیدرودینامیک آن بیش از پیش احساس میشـود .از ایـنرو در ایـن مطالعـه ،بـا
هدف بررسی وضعیت هیدرودینامیکی ،به شبیهسازی و بررسی امواج در دریاچه پرداخته شده است .برای این منظور
از مدل عددی  MIKE21 SWبهره گرفته شده است .برای دادههای باد ،با توجه به عدم دقت کافی دادههای موجـود،
از نتایج مدل  ECMWFو اجرای مدل  WRFبهره گرفته شده است.
نتایج شبیهسازیهای باد حاکی از بهبود قابل توجه پیشبینیهای مدل  WRFنسبت به مدل  ECMWFبوده و نتایج آن
به عنوان داده های نهایی باد برای اجرای مدل موج مدنظر قرار گرفتهاند .همچنین نتایج ارزیابیها نشان مـیدهـد کـه
جهت شمال-شمالغرب و نیز جهت جنوبشرق ،عموماً دو جهت غالب برای طوفانها در سطح دریاچه مـیباشـند.
بررسی وضعیت امواج شبیهسازی شده نیز حاکی از آن است که رشد امواج از وضعیت سرعت بـاد پیـروی نمـوده و
وضعیت امواج کامالً وابسته به عمق میباشد .عالوه بر این ،احداث میانگذر در میانه دریاچه بـر روی میـدان امـواج
(بویژه در اطراف میانگذر) تأثیرگذار بوده و محدوده آرامی درست در پشت میانگذر در جهـت مخـالف بـاد شـکل
میگیر د .نتایج حاصل از مطالعات الگوی فیزیک امواج تحت اثر تنش ناشی از وزش باد در دریاچه میتواند به عنوان
پایهای جهت تولید داده های الزم برای انجام سایر مطالعات وابسته مانند مطالعات هیدرودینامیک جریان ،کیفیـت آب
و محیطزیست دریاچه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی :دریاچه ارومیه ،جاده میانگذر ،مدلسازی هیدرودینامیکی ،مدلهای هواشناسی ،شبیهسازی امواج.
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دریاچه ارومیه با مساحت تقریبی متغیر  4000تا 6000
کیلومترمربع و با ارتفاع متوسط  1275متر از سطح دریاهای آزاد
یکی از بلندترین و پرآبترین دریاچههای داخلی و دائمی کشور
میباشد .تراز توده آبی این دریاچه طی سالهای اخیر به شدت
کاهش یافته است .تحوالت کلیماتولوژیک کالن از جمله کاهش
میزان نزوالت آسمانی ،افزایش تبخیر و تعرق در اثر افزایش

چرخش آب ،سرعتهای جریان در شرایط مختلف و حداکثر
مقادیر خیزاب با استفاده از مدل  HDنرم افزار  MIKE21انجام
شد .شفیعیفر و همکاران ( )1384در پژوهشی با استفاده از مدل
طیفی عددی  SWANبه بررسی اثر تغییرات گام زمانی در
مدلهای پیشبینی امواج در دریاچه ارومیه پرداختند .این محققین
از اطالعات باد ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک ارومیه بهعنوان
ورودی مدل موج استفاده کرده و با اجرای مدل عددی در حاالت
نسل اول ،دوم و سوم تأثیر تغییر گام زمانی محاسبات را بر روی

متوسط درجه حرارت در شمالغرب کشور ،به همراه دخالت
عوامل انسانی از قبیل سدسازی ،تغییر کاربری اراضی و افزایش
بهرهبرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی به عنوان دالیل اصلی
در این زمینه مطرح میگردند ( Deljuو همکاران2013 ،؛
 Zoljoodiو 2014 ،Didevarasl؛  Soudiو همکاران2018 ،؛

نتایج خروجی مدل بررسی نمودند .بر اساس یافتههای این
پژوهش ،مدل عددی موج در حالت نسل سوم نسبت به تغییرات
گام زمانی حساستر از مدلهای نسل اول و دوم است .بختیاری
و زینالدینی ( )2011به بررسی اثرات متقابل موج با الگوی
جریان و رژیمهای شوری در حوضههای آبی شور مانند دریاچه

 Khazaeiو همکاران .)2019 ،از طرفی اجرای پروژههای متعدد
عمرانی از جمله احداث میانگذر موجب اعمال تغییرات در
شرایط هیدرودینامیکی طبیعی دریاچه شده است ( Zeinoddiniو
همکاران2009 ،؛  Zeinoddiniو همکاران .)2013 ،از اینرو ،در

ارومیه پرداختند .به منظور مدلسازی عددی کوپل موج-جریان از
مدل  MIKE21/3استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که مدل
کوپل در مقایسه با فقط مدل جریان تطابق بهتری با دادههای
میدانی ارائه داده است .همچنین ،در نظر گرفتن توام موج با

شرایط حاضر بررسی دقیق وضعیت هیدرودینامیک این دریاچه
امری ضروری به نظر میرسد .یکی از مهمترین عوامل
هیدرودینامیکی در محیطهای آبی مانند دریاچه ارومیه ،امواج و
نحوه انتشار آنها هستند ( .)2007 ،Zhen-Gangامواج ناشی از
باد به دلیل انرژی باالیی که دارند ،از اهمیت فراوانی برخوردار
بوده و تأثیر آنها در هر گونه فعالیت ساحلی و فراساحلی در
آبهای آزاد ،مانند دریاها و اقیانوسها و نیز آبهای بسته ،مانند
دریاچهها و مخازن سدها باید مدنظر قرار گیرد .اطالعات امواج
میتواند بر اساس اندازهگیری ،مشاهدات و نتایج حاصل از مدل

جریان ،باعث ایجاد تغییرات مهمی در میدان سرعت و جهت
جریان ،نوسانات سطح آب و الگوهای شوری شده است.
همچنین زینالدینی و همکاران ( )2015در پژوهشی به ارزیابی
تأثیر امواج ناشی از باد بر الگوی جریان و شوری دریاچه ارومیه
پرداختند .در این مطالعه از مدل عددی  MIKEبرای شبیهسازی
جریانهای دریاچه استفاده شده است .بر اساس نتایج این
پژوهش ،در نظر گرفتن امواج ناشی از باد بر الگوی زمانی و
مکانی جریان و شوری تأثیرگذار است .جدیداالسالم و همکاران
( )2016به بررسی متوسط نیروی امواج برای یک دوره  15ساله

عددی و تجربی باشد .از آنجایی که در دریاچه ارومیه اطالعات
دقیقی از اندازهگیریها و مشاهدات برای دورههای بلند مدت
زمانی وجود ندارد ،نتایج حاصل از مدل عددی میتواند برای این
منظور استفاده شود .در سالهای گذشته مطالعاتی در زمینه
وضعیت هیدرودینامیک دریاچه ارومیه انجام شده است ،با این
حال توجه چندانی به وضعیت امواج در این دریاچه نشده است.
در مطالعات شرکت صدرا ( )1382با استفاده از مدل عددی دو
بعدی ،امواج ناشی از باد شکل گرفته در دریاچه ارومیه در اثر
وزش بادهای حدی  100ساله در هشت جهت اصلی برای حالت

در دریای اژه پرداختند .آنها برای مدلسازی از مدل نسل سوم
امواج طیفی و از نرم افزار  MIKE21 SWاستفاده کردند.
همچنین ،برای مدلسازی میدان باد نیز از مدل  ECMWFاستفاده
شد .نتایج برای هر سه نوع آنالیز زمانی حاکی از آن است که
متوسط ارتفاع و نیروی امواج برای قسمت میانی و جنوبی دریا
بیشتر از قسمت شمالی است .سیریشا و همکاران ( )2017با
استفاده از نرمافزار  MIKE21و ماژول  SWبه شبیهسازی امواج
در منطقه اقیانوس آرام پرداختند .نتایج این مطالعه بیانگر قابلیت
مناسب مدل مورد استفاده در شبیهسازی امواج در مناطق عمیق و

قبل و بعد از میانگذر شبیهسازی گردید .در این مطالعات
همچنین شبیهسازی هیدرودینامیک دریاچه ارومیه برای بررسی

کمعمق میباشد .فونسکا و همکاران ( )2017نیز از مدلهای موج
طیفی نسل سوم  SWAN ،MIKE21 BWو  STWAVEبرای

 .1مقدمه
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میشود که در دستگاه مختصات کارتزین به صورت رابطه  1بیان
میگردد.

شبیهسازی خصوصیات موج در آبهای کمعمقِ سواحل کشور
پرتغال استفاده نمودند و نتایج حاصله را با یکدیگر مورد مقایسه
قرار دادند .سودی و همکاران ( )2019با هدف بررسی تأثیرات
خشکسالی بر رفتار هیدرودینامیکی و توزیع شوری در دریاچه
ارومیه ،به شبیهسازی این پارامترها با استفاده از مدل MIKE3-
 FMپرداختند .نتایج تحقیق حاکی از شبیهسازی رضایتبخش
پارامترهای مورد نظر با مدل ذکر شده میباشد.
شایان ذکر است در همه مطالعات پیشین انجام یافته بر روی
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که در آن  Cxو  Cyبه ترتیب سرعتهای انتشار در جهتهای
 xو  yو  Cσو  Cθسرعتهای انتشار در فضای  σو  θهستند.
جمله  Sنیز تعادل طیف چگالی کنش ،جمله مربوط به چشمهها و
چاهکها از جمالت چگالی انرژی است که نشاندهنده اثرات
تولید ،استهالک و اندرکنش غیرخطی امواج است .مدلهای
مختلف عناصر متفاوتی را برای جمله چشمه و چاه در معادله
فوق در نظر میگیرند .در مدل  ،MIKE21 SWعالوه بر انرژی
ورودی باد (تولید موج در اثر باد) ،اندرکنش غیرخطی امواج و
سفیدک رأس موج (شکست موج در آب عمیق) ،پارامترهای
مربوط به آب کمعمق از قبیل اصطکاک بستر و شکست موج

دریاچه ارومیه ،با نادیده انگاشتن تغییرات مکانی مشخصات باد و
فشار هوا ،از اطالعات ایستگاه سینوپتیک ارومیه به صورت
یکنواخت در مکان استفاده شده است .در حالی که در مطالعه
حاضر با استفاده از میدان باد متغیر در زمان و مکان ( ،)WRFکه
توسط دادههای سینوپتیک در چند ایستگاه مورد ارزیابی
قرارگرفته است ،به تحلیل امواج برای شرایط مختلف پرداخته
شده است .در ادامه وضعیت امواج در شرایط مختلف دریاچه و
اثر وجود میانگذر ،با تعریف سناریوهای مختلفی بر اساس سه
تراز مختلف آب دریاچه و نیز وجود و عدم وجود میانگذر مورد

ناشی از کاهش عمق نیز در جمله  Sدر نظر گرفته میشوند.
جهت ساخت فایل شبکهبندی در این مطالعه سعی شده است
بهینهترین اندازه و تعداد شبکه در میدان محاسباتی مورد استفاده
قرار گیرد .در این راستا نسبت به اندازه شبکه محاسباتی ،تحلیل
حساسیت صورت میگیرد .این شبکهبندی دارای ابعاد  200تا
 2000متر در نقاط مختلف بوده است .همچنین در مدلهای اجرا
شده بر اساس مشخصات حل عددی معادالت ،مقدار گام زمانی
محاسبات بین  0/1تا  600ثانیه در نظر گرفته میشود.

بررسی قرار گرفتهاند.
 .2مواد و روشها

 1-2برپایی مدل موج طیفی
در مطالعه حاضر ،از مدل عددی نسل سوم
برای شبیهسازی امواج استفاده شده است .این مدل عددی
تخمینهای نسبتاً دقیقی از پارامترهای موج در نواحی ساحلی،
خورها و دریاها تحت شرایط مشخص باد ،بستر و جریان ارائه

 2-2انتخاب میدان باد ورودی

میکند ( .)2007 ،DHI Water and Environmentمدل
 SWبر پایه معادله تعادل کنش موج همراه با در نظر گرفتن اثرات
چشمهها (منابع افزاینده انرژی موج) و چاهکها (منابع کاهنده
انرژی موج) بنا نهاده شده است.
در این مدل همانند همه مدلهای طیفی -عددی موج حتی
اگر پدیدههای غیرخطی حاکم باشند ،برای توصیف امواج از
طیف چگالی کنش به جای طیف چگالی انرژی استفاده میشود.
زیرا در حضور جریانات تعادل چگالی انرژی حفظ نمیشود .در
مدل MIKE21 SWتولید و تغییر شکل طیف موج همانند اکثر

به منظور شبیهسازی میدان باد ،در ابتدا از مدل هواشناسی
 ECMWFاستفاد شد .مقایسه مقادیر سرعت باد مدل ECMWF
با مقادیر اندازهگیری شده در ایستگاههای هواشناسی نشان داد که
مقادیر سرعت باد مدل  ECMWFدر بسیاری از موارد دست
پایین گزارش شده است .به منظور تهیه ورودیهای دقیقتر برای
اجرای مدل عددی ،شبیهسازی میدان باد دو بعدی بر روی کل
دریاچه با استفاده از حلکننده دینامیکی  ARWو مدل هواشناسی
( WRFنسخه  )1-7-3انجام گرفت .در این مطالعه ،مدلسازی

مدلهای طیفی عددی با معادله تعادل طیف چگالی کنش توصیف

با استفاده از یک شبکه افقی منظم با دقت  4کیلومتر در محدوده

MIKE21 SW

MIKE21
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دریاچه ارومیه و نیز با  38تراز عمودی انجام شده است .مقایسه
نتایج مدلهای باد با اندازهگیریهای ایستگاه سینوپتیک ،نشان از
بهبود قابل توجه پیشبینیهای مدل  WRFنسبت به مدل
 ECMWFداشته و از آن به عنوان دادههای نهایی باد برای اجرای
مدلهای موج استفاده میگردد.

برای انجام واسنجی ضرایب مدل ،از دادههای اندازهگیری
ماهوارهای استفاده شده است .این دادهها مربوط به مشاهدات
ماهوارههای آلتیمتری هستند .این ماهوارهها بر روی مسیرهای
خاص حرکت نموده و دادههای باد و موج را بر روی مسیرهای
مورد نظر ثبت میکنند ( Scharrooو همکاران .)2013 ،از طرفی
فاصله زمانی عبور از یک منطقه خاص در این ماهوارهها بسیار
طوالنی بوده و بین  3تا  25روز برای ماهوارههای مختلف متغیر
است .بنابراین امکان استفاده و مقایسه این دادهها با نتایج

در اجرای مدلهای عددی موج ،نتایج به عوامل مختلف از
جمله اندازه شبکه محاسباتی ،تعداد تقسیمات زاویهای ،دقت حل
معادالت عددی ،تغییرات تراز سطح آب ،اندرکنش سهگانه امواج،
ضرایب شکست موج و زبری بستر ،ضرایب سفیدک رأس موج
وابسته است .برای واسنجی و صحتسنجی مدلهای عددی ،ابتدا
باید عواملی که نتایج مدل به آنها حساسیت بیشتری دارد
شناسایی شده و در ادامه با استفاده از این عوامل نسبت به
کالیبراسیون مدل عددی اقدام نمود .برای انجام تحلیل
حساسیتها ،امواج ناشی از باد در محدوده دریاچه برای یک

شبیهسازیها بهصورت سری زمانی پیوسته وجود ندارد .بنابراین
این مقایسهها بهصورت نقطهای و برای یک لحظه خاص (لحظه
عبور ماهواره از روی آن نقطه) انجام میشود .از اینرو ،تعدادی
از دادههای ماهوارهای در نقاط مختلف دریاچه و برای دورههای
زمانی مختلف انتخاب و مدلسازی با استفاده از مقادیر مختلف
ضرایب زبری بستر و سفیدک رأس موج انجام میگردد .سپس
نتایج این مدلها با دادههای اندازهگیری مقایسه و برای آنها
شاخصهای خطا محاسبه میشود .در نهایت ضرایبی که به کمترین
خطا در نتایج میانجامد ،به عنوان ضرایب نهایی انتخاب میگردند.

 -2تحلیل حساسیت و واسنجی ضرایب مدل

طوفان مشخص نمونه ( )1987/8/24 – 1987/8/30و با استفاده
از میدان باد  WRFشبیهسازی میگردد .از میان پارامترهای بررسی
شده ،پارامترهای تعداد تقسیمات زاویهای طیف ،دقت روش
محاسباتی و اندرکنش سهگانه امواج تأثیر چندانی بر روی
خروجی نتایج در دریاچه ارومیه نداشته و در واسنجی مدل
نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند .کاهش اندازه شبکه محاسباتی
تا حد معینی در دقت نتایج تأثیرگذار بوده و بیشتر از آن ،تنها
باعث افزایش هزینه محاسباتی میگردد.
این پارامتر نیز یک پارامتر واسنجی نبوده و باید ابعاد مش به
صورت بهینه انتخاب شوند تا گسستهسازی مکانی روی نتایج

این مقادیر برای اجرای مدلها در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1نتایج واسنجی ضرایب مدل
ضرایب شکست موج
𝛂
1

𝛄
0/8

ضریب زبری بستر
𝐧𝐤
0/004

ضرایب سفیدک رأس موج
𝐬𝐢𝐝𝐂
2

𝛅
0/8

الزم به ذکر است که مقدار این ضرایب تنها بر اساس مقایسه با
دادههای ماهوارهای انتخاب نشده است ،بلکه نتایج تحقیقات قبلی
نظیر مطالعات شبیهسازی امواج دریاهای ایران ( )1387( )ISWMو
مطالعات پایش و شبیهسازی سواحل شمالی کشور ( )1394در
انتخاب مقادیر منطقی برای ضرایب فوق در نظر گرفته شدهاند.

تأثیرگذار نباشد .تغییرات تراز سطح آب نیز به شدت بر روی
نتایج اثرگذار بوده و الزم است از مقدار واقعی تراز آب برای
دوره مدلسازی با توجه به اندازهگیریها استفاده گردد .این مورد
نیز جزو پارامترهای واسنجی به شمار نمیآید .اندرکنش چهارگانه
امواج نیز بر روی نتایج تأثیرگذار بوده و الزم است در مدل در
حالت فعال باقی بماند .این موضوع یکی از نقاط قوت مدلهای
نسل سوم طیفی است .ضرایب شکست موج ،زبری بستر و
سفیدک رأس موج نیز هر کدام تا حدی بر روی نتایج اثرگذار
بوده و میتوانند به عنوان پارامترهای اصلی در روند واسنجی

به منظور بررسی وضعیت امواج در شرایط مختلف دریاچه،
سناریوهایی بر اساس تراز آب دریاچه و نیز وجود و عدم وجود
میانگذر تعریف شده و مدلها بر اساس این سناریوها اجرا
میگردند .بررسی تاریخچه تغییرات تراز سطح آب اندازهگیری
شده در دریاچه (اطالعات تغییرات تراز آب ثبت شده توسط

مدل مورد استفاده قرار گیرند.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از سال  1344تا  1393به

 4-2ارزیابی وضعیت امواج برای سناریوهای مختلف
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مدت  50سال) نشان میدهد که متوسط تراز سالیانه دریاچه
حداکثر حدود  1278و حداقل حدود  1270متر بوده است .تراز
اکولوژیک دریاچه نیز حدود  1274متر است .بنابراین اجرای
مدلها برای سه تراز فوق صورت میپذیرد .از سوی دیگر جهت
ارزیابی تأثیر وجود و یا عدم وجود میانگذر بر میزان ارتفاع
امواج ،الزم است شبیهسازیها برای این دو حالت نیز انجام شود.
بنابراین در نهایت  6سناریو برای حالتهای با و بدون وجود
میانگذر و برای هر یک از آنها در سه تراز کمآبی ( 1270متر)،

 1ارزیابی نتایج مدل برای طوفانهای جنوبشرقیوضعیت امواج شبیهسازی شده در زمان شکلگیری یک
طوفان نمونه جنوبشرقی به شمالغربی در شکل ( 2الف و ب)
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که تراز سطح آب در این
مدل برابر با مقدار واقعی اندازهگیری شده در زمان وقوع طوفان
( 1273/7متر) میباشد .با توجه به شکل ،وضعیت رشد امواج نیز
از تغییرات سرعت باد پیروی نموده و با افزایش سرعت باد و
تداوم آن برای مدت چند ساعت ،امواج نیز رشد بیشتری پیدا
کردهاند .همانطور که در شکل مشاهده میشود وضعیت امواج
کامالً وابسته به عمق بوده و در نواحی ساحلی و مجاورت جزایر
درون دریاچه ،ارتفاع موج کاهش یافته است .برای بررسی اثر
احداث میانگذر در میانه دریاچه نیز مدلی بدون در نظر گرفتن
وجود میانگذر برای طوفان فوق اجرا شده است .شکل ( 2ج و
د) وضعیت ارتفاع و جهت امواج شبیهسازی شده را برای حالت
عدم وجود میانگذر و برای طوفان مورد اشاره نشان میدهد.
مقایسه شکلها نشان میدهد که در اثر احداث میانگذر در میانه

تراز اکولوژیک ( 1274متر) و تراز پرآبی ( 1278متر) در نظر
گرفته شده و مدلها برای این  6سناریو اجرا میگردند.
 .3نتایج و بحث
در این بخش به بررسی وضعیت امواج در کل دریاچه بر
اساس شبیهسازیهای انجام شده پرداخته میشود .برای این
منظور نتایج شبیهسازیها برای سالها و دورههای مختلف مورد
ارزیابی قرار گرفته و وضعیت امواج بر اساس آنها بررسی شده

دریاچه ،طول موجگاه در راستای وزش باد کاهش یافته و
محدوده آرامی درست در پشت میانگذر در سواحل شمالی آن
شکل گرفته است .ارتفاع و پریود امواج در قسمت شمالی دریاچه
در حالت وجود میانگذر به ترتیب به حداکثر  1/4متر و  4/4ثانیه
میرسد؛ این در حالی است که در صورت عدم وجود میانگذر
مقدار ارتفاع و پریود امواج در این قسمت به ترتیب حداکثر 1/45
متر و  4/5ثانیه است .با توجه به شکلها ،در ناحیه بازشدگی،
رشد امواج ادامه یافته و امواج با ارتفاع بلند از قسمت جنوبی
دریاچه به قسمت شمالی آن منتشر میشوند .همانطوری که از
نتایج ارائه شده در شکل  2مشهود است تأثیر میانگذر بر

است .نتایج ارزیابی میدان باد  WRFنشان میدهد که عموماً دو
جهت غالب برای طوفانها در سطح دریاچه وجود دارد (شکل
 :)1جهت شمال/شمالغرب به جنوب شرق و نیز جهت
جنوبشرق به شمالغرب .با توجه به شکل ،بادهای جنوبشرقی
قویتر از بادهای شمالغربی هستند.

وضعیت امواج ،محدود به یک فاصله معینی از میانگذر بوده و
هر چقدر فاصله از میانگذر بیشتر میگردد از اثر وجود میانگذر
بر امواج کاسته میشود .بیشترین ارتفاع امواج در بخش شمالی
دریاچه در نواحی میانی این بخش شکل میگیرند؛ لذا میانگذر
تأثیر کمی (در حد  0/05متر) بر حداکثر ارتفاع امواج در این
بخش میگذارد.
برای ارزیابی کمّی نتایج ،در دو نقطه نمونه در شمال و جنوب
دریاچه سری زمانی ارتفاع ،جهت و پریود امواج برای طوفان
فوق و در دو حالت وجود و عدم وجود میانگذر استخراج شده

شکل  :1گلباد حاصل از نتایج میدان باد  WRFدر چند نقطه بر روی سطح
دریاچه ارومیه

و در شکلهای  3و  4با یکدیگر مقایسه شدهاند .همانطور که در
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میانگذر ارتفاع امواج از  1/0متر به  0/4متر و پریود امواج از 3/6
ثانیه به  2/5ثانیه کاهش یافته است .همچنین امواج در نقطه شمالی
میانگذر در حالت وجود آن متأثر از امواج عبوری از میانگذر بوده
و جهت آن بر خالف جهت باد غالب ،عمدتاً شرق به غرب است.

شکلها دیده میشود ،برای طوفانهای جنوبشرقی به
شمالغربی احداث میانگذر تأثیر کمی بر روی نتایج در قسمت
جنوبی آن داشته (حداکثر  )%5و امواج به رشد خود ادامه داده و
به خاکریز میانگذر برخورد میکنند .این درحالی است در شمال

شکل  :2ارتفاع و جهت امواج شبیهسازی شده در زمان شکلگیری یک طوفان نمونه جنوبشرقی به شمالغربی ،الف و ب) برای حالت وجود
میانگذر ،ج و د) برای حالت عدم وجود میانگذر
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شکل  :4مقایسه سری زمانی امواج برای دو حالت وجود و عدم وجود میانگذر در نقطهای در شمال میانگذر دریاچه

( 5ج و د) وضعیت ارتفاع و جهت امواج شبیهسازی شده را برای

 2ارزیابی نتایج مدل برای طوفانهای شمالغربیشکل ( 5الف و ب) شبیهسازی امواج متناظر در زمان
شکلگیری یک نمونه از این دست طوفانها را نشان میدهد.
برای این نوع از طوفانها وزش بادهای شدید از شمال دریاچه
شروع شده و به تدریج به سمت جنوب آن انتشار مییابد .در این
شکل ،توسعه امواج از شمال به جنوب دریاچه به دنبال افزایش
سرعت باد به خوبی دیده میشود .همچنین ،در این شکل اثرات
کاهش عمق در نقاط مختلف دریاچه و نیز اثرات میانگذر و
بازشدگی آن به خوبی قابل رویت است .مانند حالت قبل ،برای
بررسی اثر احداث میانگذر در میانه دریاچه ،مدلی بدون در نظر

حالت عدم وجود میانگذر و برای طوفان مورد اشاره نشان
میدهد .مقایسه شکلها نشان میدهد که در اثر احداث میانگذر
در میانه دریاچه ،طول موجگاه در راستای وزش باد کاهش یافته
و محدوده آرامی درست در پشت میانگذر و در سواحل جنوبی
آن شکل گرفته است .ارتفاع و پریود امواج در حالت وجود
میانگذر به ترتیب به حداکثر  1/2متر و  4ثانیه میرسد؛ این در
حالی است که در صورت عدم وجود میانگذر مقدار ارتفاع و
پریود امواج در این قسمت به ترتیب حداکثر  1/35متر و 4/4
ثانیه است .با توجه به شکلها ،در ناحیه بازشدگی ،رشد امواج
ادامه یافته و امواج با ارتفاع بلند از دهانه بازشدگی از قسمت

گرفتن وجود میانگذر نیز برای طوفان فوق اجرا شده است .شکل

شمالی به قسمت جنوبی دریاچه منتشر میشوند .برای ارزیابی
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جنوبشرقی احداث میانگذر تأثیر کمی بر روی نتایج در قسمت
شمالی آن داشته (حداکثر  )%5و امواج به رشد خود ادامه داده و
به جبهه شمالی خاکریز میانگذر برخورد میکنند .این درحالی
است که در جنوب میانگذر ارتفاع امواج از  1/25متر به  0/9متر
و پریود امواج از  4/3ثانیه به  3/4ثانیه کاهش یافته است.

کمی نتایج ،در دو نقطه نمونه در شمال و جنوب دریاچه سری
زمانی ارتفاع ،جهت و پریود امواج برای طوفان فوق و در دو
حالت وجود و عدم وجود میانگذر استخراج شده و در
شکلهای  6و  7با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتهاند .همانطور
که در شکلها مشاهده میشود ،برای طوفانهای شمالغربی به

شکل  :5ارتفاع و جهت امواج شبیهسازی شده در زمان شکلگیری یک طوفان نمونه شمالغربی به جنوبشرقی ،الف و ب) برای حالت وجود
میانگذر ،ج و د) برای حالت عدم وجود میانگذر
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شکل  :6مقایسه سری زمانی امواج برای دو حالت وجود و عدم وجود میانگذر در نقطهای در شمال میانگذر دریاچه

شکل  :7مقایسه سری زمانی امواج برای دو حالت وجود و عدم وجود میانگذر در نقطهای در جنوب میانگذر دریاچه

در حالت کلی ،با توجه به عمق کمتر نواحی جنوبی نسبت به
نواحی شمالی دریاچه انتظار میرود در صورت وقوع طوفان با

وجود میانگذر و در سه تراز مختلف تعریف و مدلهای
مربوطه اجرا شدند .ارزیابی گلباد ها بر روی دریاچه نشان

سرعت باد برابر ،به دلیل عمق بیشتر ،امواج بلندتری در نواحی
شمالی تشکیل گردد .از سوی دیگر همانطور که اشاره شد،
بادهای جنوبشرقی قویتر از بادهای شمالغربی بوده و احتمال
وقوع طوفانهای با سرعت باد باال از جهت جنوبشرقی بیشتر از
جهت شمالغربی است .این موضوع نیز سبب افزایش ارتفاع
امواج در نواحی شمالی نسبت به نواحی جنوبی خواهد شد.

می دهد که رژیم باد در سال های مختلف تفاوت چندانی با
یکدیگر ندارند.
به عنوان نمونه شکل  8مقایسه گلباد حاصل از میدان باد
 WRFرا در سه سال مختلف و برای یک نقطه در میان دریاچه
نشان میدهد .همانطور که مشاهده می شود ،رژیم باد در
سال های مختلف تغییر چندانی نداشته است .بنابراین میتوان
فرض نمود که اجرای مدل ها برای مدت یکسال نمونه ،در
بردارنده انواع رژیم های مختلف باد خواهد بود .بنابراین میدان
باد سال نمونه  2002برای اجرای سناریو های مختلف در نظر

همانطور که اشاره شد ،جهت بررسی وضعیت امواج در
شرایط مختلف دریاچه 6 ،سناریو برای حالتهای با و بدون

گرفت ه شده و در ادامه ،نتایج برای انجام شبیهسازیها در این
سال ارائه میگردد.

 -ارزیابی نتایج برای سناریوهای مختلف
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حالت به ترتیب  0/8متر و  3/2ثانیه بوده است .این مقادیر برای
حالت وجود و عدم وجود میانگذر تقریباً یکسان بوده است.
نواحی جنوبی در حالت کمآبی تقریباً خشک بوده و ارتفاع امواج
در بخشهای محدود دارای آب نیز بسیار پایین است (زیر 0/2
متر).
گلموج حاصل از شبیهسازیها در نقاط مختلف دریاچه در
حالت تراز اکولوژیک (تراز  1274متر) و برای حالت با و بدون
میانگذر در شکل  10ترسیم شده است .با توجه به شکل ،امواج

شکل  :8مقایسه گلباد حاصل از میدان باد  WRFرا در سه سال مختلف و برای
یک نقطه در میان دریاچه

غالب در نقاط مختلف دریاچه در راستای شمالغرب به
جنوبشرق و بالعکس هستند .حداکثر ارتفاع و پریود امواج در
نواحی شمالی دریاچه در حالت تراز اکولوژیک برابر  1/4متر و
 4/25ثانیه با وجود میانگذر و  1/45متر و  4/35ثانیه بدون وجود
آن بوده است .در نواحی جنوبی دریاچه و برای این حالت،
حداکثر ارتفاع و پریود امواج و با وجود میانگذر به ترتیب 1/25
متر و  3/75ثانیه و بدون وجود آن  1/32متر و  3/9ثانیه بوده
است .وجود میانگذر اثر خود را بر روی گلموج مناطق نزدیک
به آن به خوبی نشان میدهد.

برای ارزیابی امواج تولید شده بر روی سطح دریاچه در طی
سناریوهای مختلف ،گلموج حاصل از شبیهسازیها برای نقاط
مختلف دریاچه مورد بررسی قرار گرفته است .شکل  9گلموج
حاصل از شبیهسازیها را در نقاط مختلف دریاچه در حالت
کمآبی (تراز  1270متر) و برای حالت با و بدون میانگذر نشان
میدهد.

شکل  :9گلموج حاصل از شبیهسازیها در نقاط مختلف دریاچه در حالت
کمآبی و برای حالت با و بدون میانگذر

شکل  :10گلموج حاصل از شبیهسازیها در نقاط مختلف دریاچه در حالت
تراز اکولوژیک و برای حالت با و بدون میانگذر

با توجه به شکل ،امواج غالب در نقاط مختلف دریاچه در
راستای شمالغرب به جنوبشرق و بالعکس هستند .عالوه بر
جهت غالب میدان باد ،جهت غالب گلموجها در هر یک از نقاط
نشاندهنده جهتی است که طول موجگاه مناسب در آن جهت
منتهی به نقطه مورد نظر موجود بوده و باد فرصت و فاصله کافی
برای انتقال انرژی به سطح آب را در آن جهت داشته است.

گلموج حاصل از شبیهسازیها در نقاط مختلف دریاچه در
حالت پرآبی (تراز  1278متر) و برای حالت با و بدون میانگذر
در شکل  11ترسیم شده است .با توجه به شکل ،امواج غالب در
نقاط مختلف دریاچه در راستای شمالغرب به جنوبشرق و
بالعکس هستند .حداکثر ارتفاع و پریود امواج در نواحی شمالی

حداکثر ارتفاع و پریود امواج در نواحی شمالی دریاچه برای این

دریاچه برای این حالت و با وجود میانگذر به ترتیب  1/57متر و
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شده ،پارامترهای تعداد تقسیمات زاویهای طیف ،دقت روش
محاسباتی و اندرکنش سهگانه امواج تأثیر چندانی بر روی
خروجی نتایج در دریاچه ارومیه نداشته و در واسنجی مدل
نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند .کاهش اندازه شبکه محاسباتی
تا حد مشخصی در دقت نتایج تأثیرگذار بوده و بیشتر از آن تنها
باعث افزایش هزینه محاسباتی میگردد .این پارامتر نیز یک
پارامتر واسنجی نبوده و باید ابعاد مش به صورت بهینه انتخاب
شوند تا گسستهسازی مکانی روی نتایج تأثیرگذار نباشد .تغییرات

 4/5ثانیه بوده است .این مقادیر برای حالت عدم وجود میانگذر
به ترتیب  1/67متر و  4/77ثانیه بوده است .حداکثر ارتفاع و
پریود امواج در نواحی جنوبی نیز برابر  1/53متر و  4/2ثانیه با
وجود میانگذر و  1/66متر و  4/36ثانیه بدون آن بوده است .در
این حالت نیز ،تأثیر میانگذر بر مشخصات امواج و جهت انتشار
آنها در محدوده نزدیک به میانگذر کامال مشهود است.

تراز سطح آب نیز به شدت بر روی نتایج تأثیرگذار بوده و الزم
است از مقدار واقعی تراز آب برای دوره مدلسازی با توجه به
اندازهگیریها استفاده گردد .ضرایب شکست موج ،زبری بستر و
سفیدک رأس موج نیز هر کدام تاحدی بر روی نتایج اثرگذار بوده
و به عنوان پارامترهای اصلی در روند واسنجی مدل مورد استفاده
قرار گرفتهاند .واسنجی ضرایب مدل نیز به کمک دادههای
اندازهگیری ماهوارهای انجام گرفته است.
در ادامه به ارزیابی نتایج کلی مدل برای دریاچه ارومیه
پرداخته شده است .نتایج ارزیابیها نشان میدهد که عموماً دو

شکل  :11گلموج حاصل از شبیهسازیها در نقاط مختلف دریاچه در حالت
پرآبی و برای حالت با و بدون میانگذر

جهت غالب برای طوفانها در سطح دریاچه وجود دارد :از جهت
جنوبشرق به شمالغرب و جهت شمال-شمالغرب به
جنوبشرق .بررسی وضعیت امواج شبیهسازی شده نشان میدهد
که رشد امواج از وضعیت سرعت باد پیروی نموده و با افزایش
سرعت باد و تداوم آن برای مدت چند ساعت ،امواج نیز به
توسعهیافتگی الزم میرسند .همچنین ،وضعیت امواج کامالً
وابسته به عمق بوده و در نواحی ساحلی و مجاورت جزایر درون
دریاچه ،ارتفاع موج کاهش مییابد .عالوه بر این ،احداث
میانگذر در میانه دریاچه بر روی میدان امواج (بویژه در اطراف
میانگذر) تأثیرگذار بوده و محدوده آرامی درست در پشت

نتایج اجرای مدل هم برای دو طوفان نمونه انتخاب شده و هم
برای سال نمونه  2002حاکی از آن است که تأثیر میانگذر بر
مشخصات امواج عمدتاً در نواحی نزدیک میانگذر روی میدهد
و با افزایش فاصله از میانگذر ،از تأثیر آن بر مشخصات امواج
کاسته میشود .لذا به عنوان نتیجهای مهم از تحقیق حاضر،
میتوان گفت وجود میانگذر احداثی در دریاچه ارومیه در نواحی
نزدیک به میانگذر چشمگیر بوده و به تبع آن ،تأثیر آن بر روی
جریان و شرایط رسوبگذاری در نواحی نزدیک میانگذر نیز

هدف از این مطالعه ،بررسی وضعیت امواج در دریاچه ارومیه
میباشد .برای این منظور در ابتدا دادههای مورد استفاده در
شبیهسازی جریان از بهترین و مناسبترین منابع موجود انتخاب
و از مدل طیفی  MIKE21 SWبه عنوان مدل نهایی بهره گرفته
شده است .سپس به تحلیل حساسیت نتایج مدل نسبت به

میانگذر در جهت مخالف باد شکل میگیرد.
در ادامه شبیهسازیها برای  6سناریو مختلف برای حالتهای
با و بدون وجود میانگذر و برای هر یک از آنها در سه تراز
پرآبی ،اکولوژیک و کمآبی انجام شده است .نتایج نشان میدهد
که با باال رفتن تراز سطح آب ،به دلیل افزایش عمق ،ارتفاع و
پریود امواج نیز افزایش یافته و از حداکثر ارتفاع  0/8متر و پریود
 3/2ثانیه در تراز  1270به  1/57متر و  4/5ثانیه در تراز 1278
میرسد .همچنین اثر وجود میانگذر با افزایش تراز آب و در
نتیجه افزایش طول موجگاه بیشتر نمود پیدا میکند .در تراز 1278

بیشتر خواهد بود.

پارامترهای مختلف پرداخته شده است .از میان پارامترهای بررسی

متر ،ارتفاع و پریود امواج برای حالت وجود میانگذر به ترتیب

 .4نتیجهگیری
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 در حالی که این مقادیر برای، ثانیه بوده4/5  متر و1/57 برابر
 ثانیه4/77  متر و1/67 حالت عدم وجود میانگذر به ترتیب
 مطالعه حاضر نشان میدهد وجود میانگذر در.بدست آمده است
 انتظار،نواحی نزدیک به آن بسیار چشمگیر بوده و به تبع آن
میرود هیدرودینامیک جریان و الگوی رسوبگذاری در این
.نواحی نیز بیشتر باشد

Comparing the Performance of Spectral Wave Models
for Coastal Areas. Journal of Coastal Research, 332:
331–346. https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-1500200.1
Jadidoleslam, N.; Özger, M.; Ağıralioğlu, N. 2016. Wave
power potential assessment of Aegean Sea with an
integrated 15-year data. Renewable Energy, 86: 10451059. https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.09.022
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