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 دانشگاه صنعتی شریف

  هاي مختلف

هـاي   
گیرد. در ادامه با توجه به ماهیت طیـف انـرژي   
با توجه به مطالعات صورت گرفتـه بـراي   

هـاي   
هاي فراساحلی، پرداخته 

برخوردار 
-1[بار که ماهیت تصادفی نیز دارد صورت گرفتـه اسـت  

باشد. براي این منظـور نیـاز   
هاي بزرگتـرین  
ها، توسط مهندسین اقیانوس شناسی به 
ي تولید طیـف بـا اسـتفاده از روابـط     

فراسـاحلی مـورد اسـتفاده    
هاي ارائه شده در نمودار شکل 
یرات ارتفاع سطح دریا دسـته بنـدي   
ي مورد نیاز در طراحی بر حسب عمق آب تعیین نمـود. در  
توان با تعیین پروفیل سطح دریا و استفاده از روابـط  
ي تولیـد پروفیـل نـامنظم تصـادفی سـطح دریـا پرداختـه        
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یر طیـف روابط مورد استفاده در سـا 
گیرد. در ادامه با توجه به ماهیت طیـف انـرژي   
با توجه به مطالعات صورت گرفتـه بـراي   

ي تولیـد پروفیـل  
هاي فراساحلی، پرداخته 

برخوردار  ي فراساحلیها
بار که ماهیت تصادفی نیز دارد صورت گرفتـه اسـت  

باشد. براي این منظـور نیـاز   
هاي بزرگتـرین   مناطق مختلف و مشخصه

ها، توسط مهندسین اقیانوس شناسی به 
ي تولید طیـف بـا اسـتفاده از روابـط     

فراسـاحلی مـورد اسـتفاده    
هاي ارائه شده در نمودار شکل 
یرات ارتفاع سطح دریا دسـته بنـدي   
ي مورد نیاز در طراحی بر حسب عمق آب تعیین نمـود. در  
توان با تعیین پروفیل سطح دریا و استفاده از روابـط  
ي تولیـد پروفیـل نـامنظم تصـادفی سـطح دریـا پرداختـه        

 سطح دریا بدست آورد.
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روابط مورد استفاده در سـا 
گیرد. در ادامه با توجه به ماهیت طیـف انـرژي   
با توجه به مطالعات صورت گرفتـه بـراي   

ي تولیـد پروفیـل   این مقاله با رویکردي آموزشی به مطالعه و نحوه
هاي فراساحلی، پرداخته  اري امواج در فرایند طراحی، حمل، نصب و ارزیابی سازه

ها هاي فراساحلی، بار امواج از اهمیت باالیی در مراحل طراحی، نصب و استفاده از سازه
بار که ماهیت تصادفی نیز دارد صورت گرفتـه اسـت  

باشد. براي این منظـور نیـاز    هاي فراساحلی می
مناطق مختلف و مشخصه

ها، توسط مهندسین اقیانوس شناسی به 
ي تولید طیـف بـا اسـتفاده از روابـط      در ادامه به بررسی نحوه

فراسـاحلی مـورد اسـتفاده     هاي ه که البته هر دو روش براي تحلیل ساز
هاي ارائه شده در نمودار شکل  توان از روش

یرات ارتفاع سطح دریا دسـته بنـدي   هاي ارائه شده در استاندارد براي بررسی سینماتیکی ذات سیال تحت تغی
ي مورد نیاز در طراحی بر حسب عمق آب تعیین نمـود. در  
توان با تعیین پروفیل سطح دریا و استفاده از روابـط  
ي تولیـد پروفیـل نـامنظم تصـادفی سـطح دریـا پرداختـه        

سطح دریا بدست آورد.با استفاده از تئوري موج خطی، سرعت و شتاب ذرات سیال را مطابق با تغییرات 

پنجمین همایش ملی صنایع فراساحل 
خرداد  1اردیبهشت و  31

شرایط حدي منطقه خلیج فارس

حمید  ،4، محمدسعید سیف

v_jahanmard@mech.sharif.edu
dastan@mech.sharif.edu

tabeshpour@sharif.edu؛ هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف
seif@sharif.eduهاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 
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روابط مورد استفاده در سـا  نیزو  باشد مشخصات جغرافیایی مناسب می
گیرد. در ادامه با توجه به ماهیت طیـف انـرژي    مورد بررسی قرار می

با توجه به مطالعات صورت گرفتـه بـراي    بصورت گام به گام مراحل تولید تاریخچه زمانی
این مقاله با رویکردي آموزشی به مطالعه و نحوه
اري امواج در فرایند طراحی، حمل، نصب و ارزیابی سازه

  موج نامنظم، تئوري موج خطی

هاي فراساحلی، بار امواج از اهمیت باالیی در مراحل طراحی، نصب و استفاده از سازه
بار که ماهیت تصادفی نیز دارد صورت گرفتـه اسـت  ین براي شبیه سازي و تحلیل این 

هاي فراساحلی می . تهیه طیف انرژي و تاریخچه زمانی امواج منطقه مورد مطالعه اولین گام براي شروع طراحی سازه
مناطق مختلف و مشخصهي براهاي آماري 

ها، توسط مهندسین اقیانوس شناسی به  ساله امواج و دستیابی به اقلیم بلند مدت آن
در ادامه به بررسی نحوه

  شود.  هاي موجود براي منطقه خلیج فارس پرداخته می
که البته هر دو روش براي تحلیل ساز

توان از روش پروفیل منظم و نامنظم سطح دریا می
هاي ارائه شده در استاندارد براي بررسی سینماتیکی ذات سیال تحت تغی

ي مورد نیاز در طراحی بر حسب عمق آب تعیین نمـود. در  
توان با تعیین پروفیل سطح دریا و استفاده از روابـط   میاند. 

ي تولیـد پروفیـل نـامنظم تصـادفی سـطح دریـا پرداختـه        
با استفاده از تئوري موج خطی، سرعت و شتاب ذرات سیال را مطابق با تغییرات 
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هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف
هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 
هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 

مشخصات جغرافیایی مناسب می
مورد بررسی قرار می براي دریاي خلیج فارس

بصورت گام به گام مراحل تولید تاریخچه زمانی
این مقاله با رویکردي آموزشی به مطالعه و نحوه .دشو

اري امواج در فرایند طراحی، حمل، نصب و ارزیابی سازه

موج نامنظم، تئوري موج خطی

هاي فراساحلی، بار امواج از اهمیت باالیی در مراحل طراحی، نصب و استفاده از سازه
ین براي شبیه سازي و تحلیل این 

. تهیه طیف انرژي و تاریخچه زمانی امواج منطقه مورد مطالعه اولین گام براي شروع طراحی سازه
هاي آماري  دادهاین گردد.  هاي آماري اقیانوس شناسی از منطقه مورد نظر بخوبی احساس می

ساله امواج و دستیابی به اقلیم بلند مدت آن
در ادامه به بررسی نحوه .]5, 4[اي تحت عنوان مدلسازي امواج دریاهاي ایران صورت گرفته است

هاي موجود براي منطقه خلیج فارس پرداخته می
که البته هر دو روش براي تحلیل ساز دسته بندي گردند،

پروفیل منظم و نامنظم سطح دریا می
هاي ارائه شده در استاندارد براي بررسی سینماتیکی ذات سیال تحت تغی

ي مورد نیاز در طراحی بر حسب عمق آب تعیین نمـود. در  شتاب و دیگر پارامترها
اند.  هاي ارائه شده براي تعیین پروفیل سطح دریا دسته بندي شده

ي تولیـد پروفیـل نـامنظم تصـادفی سـطح دریـا پرداختـه         قاله به نحوهدر این م
با استفاده از تئوري موج خطی، سرعت و شتاب ذرات سیال را مطابق با تغییرات 

شرایط حدي منطقه خلیج فارس بر مبناي طیف حاصل از

محمدرضا تابش، 2حمدعلی داستان

دانشگاه صنعتی شریف، 
دانشگاه صنعتی شریف، 

هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك
هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛  استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك
هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛  استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك

مشخصات جغرافیایی مناسب میطیف جانسواپ، که براي خلیج فارس با توجه به 
براي دریاي خلیج فارس

بصورت گام به گام مراحل تولید تاریخچه زمانیها پرداخته و 
شو ي منطقه خلیج فارس ارائه می

اري امواج در فرایند طراحی، حمل، نصب و ارزیابی سازهذهاي بازگشت، جهت تعیین بارگ

موج نامنظم، تئوري موج خطی ،ط حدي

هاي فراساحلی، بار امواج از اهمیت باالیی در مراحل طراحی، نصب و استفاده از سازه
ین براي شبیه سازي و تحلیل این ق

. تهیه طیف انرژي و تاریخچه زمانی امواج منطقه مورد مطالعه اولین گام براي شروع طراحی سازه
هاي آماري اقیانوس شناسی از منطقه مورد نظر بخوبی احساس می

ساله امواج و دستیابی به اقلیم بلند مدت آن 11امواج محتمل و رژیم ساالنه امواج به منظوري شبیه سازي 
اي تحت عنوان مدلسازي امواج دریاهاي ایران صورت گرفته است

هاي موجود براي منطقه خلیج فارس پرداخته می
دسته بندي گردند،ند بصورت منظم یا نامنظم 

پروفیل منظم و نامنظم سطح دریا میتئوري خطی و غیر خطی امواج و 
هاي ارائه شده در استاندارد براي بررسی سینماتیکی ذات سیال تحت تغی

شتاب و دیگر پارامترها توان سرعت، 
هاي ارائه شده براي تعیین پروفیل سطح دریا دسته بندي شده

در این م هاي فراساحلی را محاسبه نمود.
با استفاده از تئوري موج خطی، سرعت و شتاب ذرات سیال را مطابق با تغییرات 

بر مبناي طیف حاصل ازرکورد تاریخچه زمانی امواج 

حمدعلی داستان، م1وحیدرضا جهانمرد

، دانشجوي کارشناسی ارشد
، دانشجوي دکتري2

قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك
استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك
استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك

طیف جانسواپ، که براي خلیج فارس با توجه به 
براي دریاي خلیج فارس د و پارامترهاي طیف جانسواپ 

ها پرداخته و  امواج و تاریخچه زمانی تصادفی به ارتباط آن
ي منطقه خلیج فارس ارائه میهاي مختلف و شرایط حد

هاي بازگشت، جهت تعیین بارگ

ط حديشرای، طیف استاندارد

هاي فراساحلی، بار امواج از اهمیت باالیی در مراحل طراحی، نصب و استفاده از سازه
قهاي بسیاري از سوي محق

. تهیه طیف انرژي و تاریخچه زمانی امواج منطقه مورد مطالعه اولین گام براي شروع طراحی سازه
هاي آماري اقیانوس شناسی از منطقه مورد نظر بخوبی احساس می

امواج محتمل و رژیم ساالنه امواج به منظوري شبیه سازي 
اي تحت عنوان مدلسازي امواج دریاهاي ایران صورت گرفته است

هاي موجود براي منطقه خلیج فارس پرداخته می ها و داده
ند بصورت منظم یا نامنظم 

تئوري خطی و غیر خطی امواج و 
هاي ارائه شده در استاندارد براي بررسی سینماتیکی ذات سیال تحت تغی

توان سرعت،  هاي امواج می
هاي ارائه شده براي تعیین پروفیل سطح دریا دسته بندي شده

هاي فراساحلی را محاسبه نمود.
با استفاده از تئوري موج خطی، سرعت و شتاب ذرات سیال را مطابق با تغییرات 

رکورد تاریخچه زمانی امواج 

وحیدرضا جهانمرد

دانشجوي کارشناسی ارشد1
2

قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك، استادیار
استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك3

استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك

طیف جانسواپ، که براي خلیج فارس با توجه به 
د و پارامترهاي طیف جانسواپ گرد

امواج و تاریخچه زمانی تصادفی به ارتباط آن
هاي مختلف و شرایط حد

هاي بازگشت، جهت تعیین بارگ نامنظم سطح دریا، مطابق با دوره

طیف استاندارد، تاریخچه زمانی

هاي فراساحلی، بار امواج از اهمیت باالیی در مراحل طراحی، نصب و استفاده از سازه در میان بارهاي محیطی وارده بر سازه
هاي بسیاري از سوي محق اي که تالش

. تهیه طیف انرژي و تاریخچه زمانی امواج منطقه مورد مطالعه اولین گام براي شروع طراحی سازه
هاي آماري اقیانوس شناسی از منطقه مورد نظر بخوبی احساس می

امواج محتمل و رژیم ساالنه امواج به منظوري شبیه سازي 
اي تحت عنوان مدلسازي امواج دریاهاي ایران صورت گرفته است

ها و داده استاندارد ارائه شده در آیین نامه
ند بصورت منظم یا نامنظم نتوا سطح دریا می

تئوري خطی و غیر خطی امواج و گیرند. براي دستیابی به 
هاي ارائه شده در استاندارد براي بررسی سینماتیکی ذات سیال تحت تغی انواع تئوري aنمودار 

هاي امواج می . با استفاده از تئوري
هاي ارائه شده براي تعیین پروفیل سطح دریا دسته بندي شده انواع مدل

هاي فراساحلی را محاسبه نمود. تئوري امواج نیروهاي وارده بر سازه
با استفاده از تئوري موج خطی، سرعت و شتاب ذرات سیال را مطابق با تغییرات توان  میخواهد شد که در ادامه 

رکورد تاریخچه زمانی امواج  تولید

استادیار3

استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك3

  چکیده
طیف جانسواپ، که براي خلیج فارس با توجه به در این مقاله 
گرد بیان می استاندارد

امواج و تاریخچه زمانی تصادفی به ارتباط آن
هاي مختلف و شرایط حد دوره بازگشت

نامنظم سطح دریا، مطابق با دوره
  شده است.

تاریخچه زمانی: کلمات کلیدي

  مقدمه
در میان بارهاي محیطی وارده بر سازه

اي که تالش باشد، به گونه
. تهیه طیف انرژي و تاریخچه زمانی امواج منطقه مورد مطالعه اولین گام براي شروع طراحی سازه

هاي آماري اقیانوس شناسی از منطقه مورد نظر بخوبی احساس می به داده
امواج محتمل و رژیم ساالنه امواج به منظوري شبیه سازي 

اي تحت عنوان مدلسازي امواج دریاهاي ایران صورت گرفته است صورت پروژه
استاندارد ارائه شده در آیین نامه

سطح دریا می هاي پروفیل
گیرند. براي دستیابی به  قرار می

نمودار  استفاده نمود.
. با استفاده از تئوري]7, 6[شده است

انواع مدل bنمودار شکل 
تئوري امواج نیروهاي وارده بر سازه
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هاي عمیق براي حالت موج کامال نمـو یافتـه بصـورت    
هـاي   

هاي بنیادي امـواج  
 زیـر  بفرم

(S f  

و   میانگین
هـاي پیشـنهاد   

ریاضی 

BS  

1 2T T T= ⋅ = ⋅  

1 Power 
2 Peak Period
3 Bretschneider Wave Spec
4 Pierson

هاي عمیق براي حالت موج کامال نمـو یافتـه بصـورت    
مـدل . در این راستا روابط استاندارد بسیاري براي شرایط جغرافیایی مختلف ارائه گردیـده شـده اسـت.    

هاي بنیادي امـواج   باشند. این روابط با استفاده از دانسته
بفرم گردند می استفاده

) 5 4expA BS f
f f

 
= − 

 

میانگین تناوب دوره
هـاي پیشـنهاد    طیـف  براي این منظور

ریاضی گردد. روابط  استفاده می

( )
2
1/3

4 4
1 1

173
B

HS
T T

ω ω ω=

1 21.086 0.772T T T= ⋅ = ⋅

Power Spectral D
Peak Period 
Bretschneider Wave Spec
Pierson-Moskowitz Wave Spec

 )ب

هاي عمیق براي حالت موج کامال نمـو یافتـه بصـورت    
. در این راستا روابط استاندارد بسیاري براي شرایط جغرافیایی مختلف ارائه گردیـده شـده اسـت.    

باشند. این روابط با استفاده از دانسته
استفاده) موج جهت

5 4

A B
f f

 
= − 

 

دوره یا 2چکادي تناوب
براي این منظور باشد

استفاده میهاي آب آزاد 

2
5 41/3

4 4
1 1

173 692. .exp .H
T T

ω ω ω− − −
 
 

1.086 0.772 PT T T= ⋅ = ⋅

Density 

Bretschneider Wave Spectrum 
Moskowitz Wave Spec

بفیل سطح دریا (

هاي عمیق براي حالت موج کامال نمـو یافتـه بصـورت     ند که در آب
. در این راستا روابط استاندارد بسیاري براي شرایط جغرافیایی مختلف ارائه گردیـده شـده اسـت.    

باشند. این روابط با استفاده از دانسته می
جهت به توجه بدون( نقطه

تناوب دوره، موج ارتفاع
باشد وابسته میانتخاب مدل طیف استاندارد، به خصوصیات منطقه مورد مطالعه 

  

هاي آب آزاد  باشد که به طور ویژه براي ناحیه

5 4
4 4

1 1

692. .exp .
T T

ω ω ω− − −
 
 

Moskowitz Wave Spectrum 
2 

فیل سطح دریا (وپر ) والف( تئوري امواج
 

ند که در آبباش میمختلف 
. در این راستا روابط استاندارد بسیاري براي شرایط جغرافیایی مختلف ارائه گردیـده شـده اسـت.    

می گیري شده میدان مطالعاتی خاص
نقطه یک در امواج

ارتفاع توانند می مختلف
انتخاب مدل طیف استاندارد، به خصوصیات منطقه مورد مطالعه 

  .انتخاب گرددخلیج فارس 

باشد که به طور ویژه براي ناحیه

2

تئوري امواج محاسبه
 

مختلف  هاي فرکانس
. در این راستا روابط استاندارد بسیاري براي شرایط جغرافیایی مختلف ارائه گردیـده شـده اسـت.    

گیري شده میدان مطالعاتی خاص
امواج طیف بیان براي 

مختلف هاي مدل در ها
انتخاب مدل طیف استاندارد، به خصوصیات منطقه مورد مطالعه 

خلیج فارس هاي  ناسب براي داده

باشد که به طور ویژه براي ناحیه می طیف برت اشنایدر

محاسبههاي  : روش1شکل

فرکانس ج درامواانرژي بیانگر مقدار انرژي 
. در این راستا روابط استاندارد بسیاري براي شرایط جغرافیایی مختلف ارائه گردیـده شـده اسـت.    

گیري شده میدان مطالعاتی خاص هاي اندازه متناسب با داده
 که استاندارد هاي

ها ثابت این. باشند.
انتخاب مدل طیف استاندارد، به خصوصیات منطقه مورد مطالعه 

ناسب براي دادهطیف م

طیف برت اشنایدرترین و محبوب ترین طیف موج، 

  

                                         

شکل

  1انرژي امواج
انرژي بیانگر مقدار انرژي 

. در این راستا روابط استاندارد بسیاري براي شرایط جغرافیایی مختلف ارائه گردیـده شـده اسـت.    ]8[گردند روابط استاندارد پیشنهاد می
متناسب با داده  غالبا روابط ساده

هاي مدل این غالب ردند.

باشند. می ها ثابت Bو 
انتخاب مدل طیف استاندارد، به خصوصیات منطقه مورد مطالعه  .]9[ باشند

طیف مگیرند تا  قرار می
  

ترین و محبوب ترین طیف موج، 
  :باشد این طیف به صورت زیر می

  برابر خواهد بود با:

  4پیرسون مسکویچ
                                        

انرژي امواجطیف چگالی 
انرژي بیانگر مقدار انرژي چگالی  هاي طیف

روابط استاندارد پیشنهاد می
غالبا روابط ساده استاندارد

ردند.گ مینامنظم ارائه 
  باشند:

)1(  
f و فرکانسA B

باشند یا دیگر پارامترها
قرار می مورد بررسی 

  3طیف برت اشنایدر
ترین و محبوب ترین طیف موج،  یکی از قدیمی

این طیف به صورت زیر می

)2(  

برابر خواهد بود با: 1Tکه در آن پریود 
)3(  

پیرسون مسکویچطیف 
                                                

 

طیف چگالی 
طیف

روابط استاندارد پیشنهاد می
استاندارد

نامنظم ارائه 
باشند: می

fکه
یا دیگر پارامترها

 شده
طیف برت اشنایدر

یکی از قدیمی
این طیف به صورت زیر می

که در آن پریود 

 
طیف 
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 1969در سـال   ITTC) و دوازهمین کنفرانس بـین المللـی   ISSC )1967در دومین همایش بین المللی طیف پیرسون مسکویچفرموالسیون 
  .گردد یافته استفاده می 1هاي کامال توسعه که براي آب بعنوان طیف استاندارد مورد پذیرش قرار گرفته است

)4(  ( )
4

2 4 55 5exp
16 4PM S P

P

S H ω
ω ω ω

ω

−

−
  
 = −     

  

  2جانسواپطیف 
پیشـنهاد   سـواپ جانمـوج  ند (امواج محلی)، مدل طیف شو ها توسط باد تولید می )، که امواج آن3هاي محدود (موجگاهبراي مناطق محدود به ساحل 

) در ایـن  4هـاي دوردسـت (امـواج دورآ    در این محدوده امواج تنها توسط باد و در همان منطقه تولید شده است و امواج موجگـاه  .]10, 9[شده است
مـوج  طیـف   تـوان از  ، میبنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی دریاي خلیج فارس و محدود بودن آن به سواحل اطراف شود. محدوده مشاهده نمی

  استفاده نمود.امواج جانسواپ براي 
 .]11[اسـت  گردیـده ) ارائـه  1973و همکاران ( 5توسط هاسلمن شمال در دریايصورت گرفته هاي  گیري اندازهمطالعات و طیف جانسواپ بر اساس 

  :]10, 6[گردد رابطه ریاضی طیف مذکور به صورت زیر بیان می

)5(  ( )
4

4 exp .5
.2 4 55 5exp

16 4

P

P

J S P
P

S A H
ω ω
σ ω

γ
ω

ω ω ω γ
ω

−  −−  −    −  
  
 = −     

  

ترین امواج در بازه  هاي یک سوم مرتفع باشد که طبق تعریف برابر با میانگین ارتفاع ) میسوم_(ارتفاع موج یک 6ارتفاع موج عمده SHدر رابطه فوق
  گردد: بصورت زیر بیان می پیک فرکانس به نسبت فرکانس موقعیت به توجه باباشد که  می طیف عرض پارامتر σ.باشد زمانی مشخص می

)6(  0.07  for  
  for  

P

P

σ ω ω
σ ω ω

= ≤
= 0.09 >

  

Pω ،دهد می نمایش افقی محور روي بر را طیف بیشینه موقعیت که باشد می طیف  پیک اي زاویه فرکانس بیانگر. 

)7(  2
P

PT
π

ω =  

PT وجـود م باشـد  آمـده  بدسـت  حـدي  تحلیل از که طراحی موج ارتفاع هآن با توجه ب تعیین براي باشد که فرموالسیون کلی پریود پیک طیف می 
 کـه  مـوج  تناوب دوره چندین، عمل در .باشد می آنها تناوب دوره و جاموا ارتفاع توأم توزیع بودن محل به وابسته و پیچیدگی آن دلیل که، باشد نمی
 تشـکیل  طراحـی  مـوج  اقلیم شرایط مناسب هاي گزینه تا دنشو می داده نسبت موج ارتفاع به ساده بطور باشند داشته قرار اي بینانه واقع محدوده در
 را پیـک  تناوب دوره محدوده DS449. دگرد می انتخاب شرایط خطرناکترین، آزمایشگاهی هاي بررسی یا و نظري مالحظات به توجه با سپس. شود

  :]8[کند می ارائه رابطه زیر بصورت

)8(  130 280S S
P

H HT
g g

< <  

تقریبی زیر استفاده نمود و پریود پیک را با توجه  رابطهاز ، موجود آماري هاي داده و فارس خلیج هاي آب حوزه در گرفته صورت مطالعات به توجه با
  .]5[دهد هاي ثبت شده براي مناطق مورد مطالعه نمایش می محدوده پراکندگی داده 2تخمین زد. شکل ارتفاع موج عمده به 

)9(  4.0P ST H=  
 

                                                 
1 Fully developed 
2 JONSWAP(Joint North Sea Wave Project) 
3 Limited Fetch 
4 Swell 
5 Hasselemann 
6 Significant Wave Height 



 

 طیـف 

γ = − <  

Aγ  
بـا  ارتفـاع مـوج عمـده    

توان طیف چگـالی  
در منطقـه  

1 non
2 Return Period

طیـف  پیـک  قسـمت  در

exp 5.75 1.15      for     3.6 < 5γ
 

= − <  
 

( )1 0.287lnAγ γ= −

ارتفـاع مـوج عمـده    
توان طیف چگـالی   در دورهاي مختلف، می

در منطقـه   خلیج فارس

non-dimensional peak shape parameter
Return Period 

  

در دقـت  مقـدار  کننده

exp 5.75 1.15      for     3.6 < 5P P

S S

T
H H

 
= − <  

 

)1 0.287ln γ

ارتفـاع مـوج عمـده    ، مقادیر عمیق آب
در دورهاي مختلف، می

خلیج فارس هاي امواج طیفنمایانگر 

  

dimensional peak shape parameter

   ]5[ پیک پریود

کننده کنترل باشند و

Texp 5.75 1.15      for     3.6 < 5P P

S SH H
= − <

آب براي و عسلویه
در دورهاي مختلف، میارتفاع موج عمده 

نمایانگر  4شکل براي دریاي خلیج فارس محاسبه نمود. نمودار 

  ]12[ارتفاع موج عمده با دوره بازگشت

dimensional peak shape parameter 

4 

پریود وعمده  موج
  

باشند و ) می5در رابطه (

exp 5.75 1.15      for     3.6 < 5
S SH H

= − <

عسلویه منطقه در حدي 
ارتفاع موج عمده با داشتن  باشد.

براي دریاي خلیج فارس محاسبه نمود. نمودار 

ارتفاع موج عمده با دوره بازگشت
  
  
  
  
  

4

موج ارتفاع میان رابطه

در رابطه ( طیف سازي 

 تحلیل از حاصل 
باشد. در اختیار می 1جدول 

براي دریاي خلیج فارس محاسبه نمود. نمودار 

ارتفاع موج عمده با دوره بازگشترابطه میان 

رابطه: 2شکل   

Aγنرمال فاکتور 

 نتایج ساله 12 سازي
جدول و  3نمودار شکل 
براي دریاي خلیج فارس محاسبه نمود. نمودار  از روابط بیان شده

رابطه میان  :3شکل 

                                         

  

Aγو 1پیک شکل بعد

سازي مدل از حاصل
نمودار شکل بصورت  2توجه به دوره بازگشت

از روابط بیان شده انرژي امواج را با استفاده
  .]4[باشد

                                        

    

بعد بی پارامتر γپارامتر
  .باشد

)10(  

)11(  
حاصل اطالعاتبا توجه به 

توجه به دوره بازگشت
انرژي امواج را با استفاده
باشد مطالعاتی عسلویه می

                                                

 

  

γپارامتر
باشد می

با توجه به 
توجه به دوره بازگشت

انرژي امواج را با استفاده
مطالعاتی عسلویه می
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  فارس خلیج در حدي تحلیل از حاصل نتایج: 1جدول 
Return Period 

(n-years) 

Significant Wave 

Height HS-n (m) 

Wave Period 

TP-n (sec) 

2 2.82 6.72 
5 3.62 7.61 

10 4.15 8.15 
20 4.67 8.64 
50 5.33 9.23 
100 5.83 9.66 
200 6.32 10.06 

  

  
  امواج براي منطقه عسلویه انرژي طیف: 4شکل 

  
  تهیه تاریخچه زمانی امواج خلیج فارس
از اهمیـت بسـیار بـاالیی     هـاي فراسـاحلی   سـازه ارزیـابی  بـراي   هـا  آن هاي تاریخچه زمانی تحلیلباشند و  امواج داراي ماهیتی نامنظم و تصادفی می

مناسـب بـا منطقـه مـورد مطالعـه       نامـه و  سـه سـاعته مطـابق بـا آیـین      دستیابی به تاریخچـه زمـانی  در این تحلیل  مهممسئله  .باشد برخوردار می
این دو مشخصه بـه عوامـل    .دنباش می فرکانسی محتواي و رتفاع موج عمدها اساسی مشخصه دوداراي  جاموا زمانی هاي تاریخچه .]14, 13[باشد می

هـاي اقیـانوس شناسـی     توان بـا در اختیـار داشـتن داده    که می هستندوابسته  عوامل دیگر و 1دریایی هاي وضعیت، مطالعاتی حوزهمختلف از جمله 
  . هاي انرژي امواج به تاریخچه زمانی مطلوب دست یافت منطقه و استفاده از طیف

 فرکانسـی  مشخصات روي بر تنها که باشد می منطقی، شود دیده سینوسی امواج از سري یک مجموع صورت به تواند می نامنظم موج یک که آنجا از
 در. گـردد  می انتخاب جامواز ا زیادي تعداد حاوي زمانی رکورد از بخشی، کار این براي. گردد مطالعه فوریه سري آنالیز از استفاده با نامنظم سیگنال

 رکـورد  البتـه . گـردد  می تکرار) ساعته 3( بلند زمانی فاصله هر از پس مطالعه مورد سیگنال که گیرد می صورت آنالیز این در ضمنی فرض یک، واقع
  .دنشو می گرفته نادیده کمی جزئیات مورد این در اما، باشد نمی صورت این به دقیقا موج

ند. چنین امـواجی، امـواج کوتـاه    گرد شود که امواج بزرگ و کوچک زیادي در جهات مختلف منتشر می هر دریانوردي به هنگام وزش باد متوجه می
هـاي جدیـد بـه طـور متنـاوب شـکل        ها کوتاه بوده و سـتیغ  هاي موج در بسیاري از مکان شوند، زیرا ستیغی طوالنی ندارند. ستیغ می نامیده 2ستیغ
کنند. یک الگوي زیبا از  نیز وجود دارند، امواج بزرگ و کوچکی که در یک جهت حرکت می 3گیرند. بر خالف امواج کوتاه ستیغ، امواج بلند ستیغ می

از یک منبع دور به ساحل نزدیک شده و یکی پـس از دیگـري شکسـته     4توان مشاهده کرد که امواج دورآ ستیغ موج را فقط زمانی می خطوط بلند
ها صورت گرفته است، اما در حال حاضر امواج بلند  ها بر روي سازه هاي پژوهشی در مورد امواج کوتاه ستیغ و اثرات آن شوند. اگرچه برخی تالش می
  گردد. از امواج بلند ستیغ استفاده می مطالعهدر این  .]15[باشند میها حاکم  راحی سازهتیغ بر طس

                                                 
1 Sea states 
2 Short-crested waves 
3 long-crested waves 
4 Swells 
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، رابطه فوق بیان انرژي در واحـد سـطح مـوج در فاصـله فرکانسـی      gρباشد. با ضرب 
  گردد: بیان می
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xارتفاع موج (در حوزه زمان) نامنظم بلند ستیغ دریا، با انتشار در امتداد محور
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: تاریخچه زمانی موج نمونه5 شکل
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  گردد:بصورت زیر تعریف 
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بیان می زیر واحد سطح به صورت رابطه
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ارتفاع موج (در حوزه زمان) نامنظم بلند ستیغ دریا، با انتشار در امتداد محور
  منظم (در حوزه فرکانس) نوشته شود:

  :nکه در آن، براي هر جزء
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ــا  ــیم Nدر اینج ــداد تقس ــدي تع ــی و     بن ــازه فرکانس ــر روي ب ــه ب ــورت گرفت ــاي ص ــی    fωو 0ωه ــازه فرکانس ــایی ب ــدایی و انته ــادیر ابت مق

[ ]( )0,3 / secrad گردد، یک موج تصادفی به صورت ترکیب خطی تعدادي از امواج مستقل با  همانطور که در رابطه فوق مشاهده می باشد. می
 انـد کـه ارتفـاع مـوج مجـزا      ج تجربـی و نظـري نشـان داده   نتـای  .]16[آینـد   ها و پریودهاي مختلف و داراي اختالف فازهاي دلخواه بوجود می ارتفاع

( )2
i ia aH η= گردد: توزیع رایلی بصورت زیر تعریف می کنند. تبعیت می 1از توزیع رایلی  
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  آید: احتمال موج به صورت زیر بدست می تجمعی با انتگرال گیري از چگالی احتمال رایلی، به راحتی تابع توزیع
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  شود.  ترسیم می 8ساله در منطقه عسلویه بصورت شکل  100براي ارتفاع امواج با دوره بازگشت  موج تجمعیرایلی و تابع توزیع  وزیعت

  
  ساله منطقه عسلویه 100بازگشت : نمودار توزیع رایلی و توزیع تجمعی براي امواج با دوره 8شکل 

  
تـوان بـراي هـر دوره     توان مشاهده نمود. ایـن نمـودار را مـی    می 9شکل  در ساله را 100بازگشت   ساعت براي دوره 3نمودار سطح دریا براي مدت 
نه امواج بر حسب متر و محـور افقـی   محور قائم این نمودار دامهاي ارائه شده در قسمت اول و روابط بیان شده رسم نمود.  بازگشت با توجه به طیف

با در نظر گرفتن فرآیند تصادفی به صورت ترکیب خطی از تعـداد زیـادي مـوج مسـتقل، توزیـع آن بـه       دهد.  آن زمان بر حسب ثانیه را نمایش می
  مشاهده نمود. زیرشکل تاریخچه زمانی توان در  . این توزیع را می]16[صورت گوسی (نرمال) خواهد بود 

  
  ساله، منطقه عسلویه 100ساعته امواج خلیج فارس با دوره بازگشت  3: تاریخچه زمانی 9شکل 

  

                                                 
1 Rayleigh distribution 
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گردد تا در این زمان با احتمال زیاد بـدترین حالـت طوفـان (بلنـدترین ارتفـاع       موجب می موج 1000 برايساعته  3حداقل انتخاب تاریخچه زمانی 
احتمـال   شـود  فرض می توان با استفاده از احتمال وقوع آن محاسبه نمود. بلندترین ارتفاع موج محتمل در این تاریخچه زمانی را میموج) رخ دهد. 

  :]10[باشد. با این فرض خواهیم داشت می 1000/1ر با برابموج  1000وقوع بلندترین ارتفاع موج در میان 

)25(  
2

max
max max

1exp 2   H 1.86 10.84
1000 S

S

H H H
H

  
 − = ⇒ = ⇒ =    

  

 .بدسـت آورد  1خطیتوان سرعت و شتاب ذرات سیال را براي کاربردهاي طراحی با استفاده از تئوري موج  پرفیل سطح دریا، می داشتندر اختیار با 
مقادیر پریودها و فازهاي اولیه موجود در پروفیل موج نامنظم را بدست آورد. بـا اسـتفاده از روابـط     ،بایست ابتدا با فوریه گرفتن براي این منظور می

مختلف براي اسـتفاده در رابطـه موریسـون و محاسـبه       توان سرعت و شتاب ذرات سیال در اعماق ی امواج که در زیر ذکر شده است، میتئوري خط
نسبت بـه عمـق    شتاب ذرات تغییرات پارامتر سرعت 10شکل هاي فراساحلی ناشی از بار محیطی موج را بدست آورد.  نیروهاي اعمال شده بر سازه

  :]10[امواج با استفاده از تئوري خطیاز پرفیل سطح دریا محاسبه سرعت ذرات ناشی نماید.  ق را بیان میهاي عمی براي آب

)26(  ( ) ( )cosh
. . .cos

sinha

k h z
u kx t

kh
η ω ω

+
= −  

)27(  ( ) ( )sinh
. . .sin

sinha

k h z
w kx t

kh
η ω ω

+
= −

  
  آید: شتاب ذرات سیال با استفاده از روابط زیر بدست می

)28(  ( ) ( )2 cosh
. . .sin

sinha

k h z
u kx t

kh
η ω ω

+
= −&  

)29(  ( ) ( )2 sinh
. . .cos

sinha

k h z
w kx t

kh
η ω ω

+
= − −&

  

  
  تغییرات سرعت و شتاب ذرات سیال: 10شکل 

  
  بندي گیري و جمع نتیجه

با توجه بـه محـدود    .ها، طیف مناسب براي دریاي خلیج فارس انتخاب گردید هاي استاندارد و موارد کاربرد آن طیف برخی ازبا ذکر در این مطالعه، 
 بودن دریاي خلیج فارس، طیف استاندار جانسواپ انتخاب گردید. بر مبناي مطالعات اقیانوس شناسی در منطقه عسلویه که شرایط حـدي امـواج را  

 تحلیـل هـاي انـرژي امـواج و تکیـه بـر       طیف به با توجه در ادامه اند. هاي طراحی تعیین شده عیین کرده است، طیفهاي بازگشت مختلفت براي دوره
هاي مختلـف   تاریخچه زمانی سه ساعته امواج نامنظم و تصادفی براي استفاده در تحلیلبعنوان  پروفیل سطح دریا فوریه، روابط مورد نیاز براي تهیه

گـام اولیـه در روش شناسـی بـراي تعیـین      به عنـوان  توان  این مطالعه را می هاي فراساحلی ارائه گردید. تحلیل خستگی سازهاعم از تحلیل حدي یا 
  .هاي دریایی نام برد از امواج بر سازهنیروهاي حاصل 

  

                                                 
1 Airy 

پروفیل سطح آب
)تئوري موج(سرعت ذرات امواج 
)تئوري موج(شتاب ذرات امواج 
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