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مدلسازي عددي آنومالي مغناطيسي ناشي از پارامترهاي هيدروفيزيکي در خليج فارس
محمدرضا خلیلآبادی

*

دکتری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز
(دریافت ،14/17/11 :پذیرش)19/10/14 :

چکیده :در این پژوهش ،تغييرپذیري زماني و مکاني آنومالي مغناطيسي ناشي از پارامترهاي هيدروفيزیکي در منطقه خليج فاار

باا اساتهاده از

مدل عددي  MITgcmشبيهسازي شده است .در این مدلسازي ،گسستهسازي معادالت به روش حجم محدود انجام شده است .نتایج شابيهساازي،
تغييرپذیري فصلي و مکاني آنومالي مغناطيسي را در منطقه مورد مطالعه نشان ميدهد .به طاوريکاه در فصاول زمساتان و بهاار ،آنوماالي ميادان
مغناطيسي در جنوب خليجفار مشاهده ميشود که بيشينه شدت آن در نواحي جنوبي به طور پراکنده از  31 nTدر زمستان باه کمتار از 01 nT
در فصل بهار ميرسد .در فصل تابستان ،دو نوار آنومالي مغناطيسي در آبهاي نواحي شمالي و جنوبي خليج فار شکل ميگيرد که در فصال پاایيز
این دو نوار به ناحيهي مرکزي خليجفار جابجا شده و ترکيب ميشوند و با هم یک نوار آنومالي مغناطيسي پهن را در مرکز خليج فاار تشاکيل
ميدهند.
كلید واژهها :آنومالي مغناطیسي ،معادالت الکترو -مگنتواستاتیک ،جريان دريايي ،خلیج فارس.

() 1

 -1مقدمه
هدایت الکترومغناطيسي ناشي از شارش آب دریا درون
ميدان مغناطيسي زمين ،سالهاست که از موضوعات مورد توجه
محققين ژئوفيزیک دریا بوده است [ .]1-9اخيرا" با پيشرفت
تکنولوژي و بهکارگيري مغناطيسسنجهاي هوایي که قابليت
پيمایش و اندازهگيري حوزه وسيعي از دریاها و اقيانو ها را دارند
امکان اندازهگيري سریع ميدان ژئومغناطيسي دریا فراهم شده
است [ .]7-8اما انجام چنين تحقيقاتي نيازمند صرف هزینه
نسبتا" زیادي است که تامين آن براي کل حوزه آبي کشور نيز به
سختي ميسر است .لذا در خال این اندازهگيريها محققين حوزه
ژئوفيزیک دریا ميتوانند از مدلسازي عددي بهره ببرند ،هرچند
درصورت فراهم شدن اندازهگيريهاي ميداني نيز خروجي مدلهاي
عددي به عنوان یک ابزار کمکي و کمهزینه در کنار دادههاي
ميداني به ارتقاي دانش کاربران در این زمينه کمک خواهد نمود.
درجدیدترین فرمولبندي که براي محاسبه سيگنال مغناطيسي
ناشي از اقيانو  1استهاده شده است []1-11؛ تقریب پوسته
نازک معادالت الکترو -مگنتواستاتيک بهکار برده شده و مسأله به
یک معادله سيگنال براي تغييرات ميدان در صهحه  Xتقليل داده
شده است.

*نویسنده پاسخگو:

rezakhalilabadi@gmail.com

1. ocean induced signal

) (

)

(

که در این رابطه ψ ،جهش قائم 0در پتانسيل ميدان
مغناطيسي 3و ) Keff (xضریب پخش مغناطيسي موثر 4است.
همانطور که گهته شد؛  ψجهش قائم در پتانسيل ميدان
مغناطيسي در عرض پوسته کروي 9است و دو الیه رساناي
اقيانو و رسوبات بستر را در برميگيرد .این تابع بهطور خطي
متناسب با تابع جریان براي (مولهه افقي) جریان الکتریکي است
که در راستاي قائم انتگرالگيري شده باشد [.]1-11
) Keff (xپخش مغناطيسي موثر 6است که معرف ترکيب
(
الیههاي اقيانوسي و رسوبات بستر است:
تابع نيروي اعمالي
(
)
) و
توسط اقيانو  7است .در اینجا  μتراوایي(نهوذپذیري)
مغناطيسي 8است و سایر پارامترها در معادله ( )11معرفي شده
است.
از کارهایي که تاکنون انجام شده است [ ،]11-11استنتاج
ميشود که در مورد ميدان ناشي از اقيانو  ،همگرایي حل عددي
2. vertical jump
3. magnetic field potential
4. effective magnetic diffusivity
5. spherical shell
6. effective magnetic diffusivity
’’7. ocean-induced ‘‘forcing function
8. magnetic permeability
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معادله ( )1براي مقادیر بزرگ  Keffو سلولهاي شبکه کوچک به
سختي بهدست ميآید .یک همگرایي ناقص ممکن است منجر به
خطاي زیادي در تخمين اندازه ميدان مغناطيسي شود [.]10

کنترل ميشود ،که مقادیر محلي و متغير با زمان بر مبناي دما و
شوري آب محاسبه شدهاند .این کميتها مانند ميدان متغير با
زمان سرعت افقي توسط مدل عددي  MITمحاسبه شدهاند.

 -2-2شرايط مرزي

 -2مواد و روشها
 -1-2فرمولبندي مساله
در این بخش مراحل فرمولبندي متوالي با هدف جایگزین
کردن معادله ( )1با یک معادله مهيد و محاسباتي بيان ميشود.
0
هر دو فرمولبندي مبتني بر تقریب الیه نازک 1معادالت ماکسول
هستند.
از آنجایي که ما عالقمند به بررسي تأثيرات حرکتهاي
شبه -ژئوستروفيک( 3آرام) و بزرگ مقيا هستيم ،معادالت
الکتروستاتيک 4و مگنتواستاتيک 9براي یک محيط در حال
حرکت درون یک پوسته دوالیه کروي نازک به معادالت شناخته
شده زیر براي مولهههاي افقي و ميدانهاي الکتریکي  Eو
مغناطيسي  Bتقليل ميیابند.
() 0
() 3

)

(

() 4
() 9
که در آن ،اندیسهاي  φو  θبه ترتيب برچسبهاي
مولهههاي مداري و نصفالنهاري هستند .مختصات نصفالنهاري
 θمعرف نقاط همعرض 6است (از صهر تا  πتغيير ميکند و از
قطب شمال شروع ميشود) .ميدان مغناطيسي کل  B=F+bشامل
یک مولهه خيلي بزرگ و سهبعدي ناشي از ميدان اصلي زمين
 Fميشود که فقط مولهه شعاعي  Fzدر عرضهاي مياني و
عرضهاي باال داراي اهميت است b .نيز معرف آنومالي
مغناطيسي است .توزیع مکاني این مولهه بر مبناي مدل
 ]13[ CHAMP CO2و به شکل ميانگين  3ساله براي دوره
زماني  0111-0113استخراج شده است .ضریب پخش
7
تابعي از هر سه مختصات است،
(
)
مغناطيسي
اگرچه مقيا افقي تغييرات آن در مقایسه با مقيا قائم خيلي
بزرگ است .این ضریب بهوسيله هدایت الکتریکي آب دریا

1.thin-shell approximation
2. Maxwell
3. Quasi geostrophic
4. Electro-static
5.Magneto-static
6. co-latitude
7 . magnetic diffusivity coefficient

فرض کنيد در غياب جریان الکتریکي  jzدر عرض مرزهاي
،
باالیي و پایيني پوسته کروي مبتني بر قانون آمپر
شرط (کرل صهر) در  z = 0و ) z = (H + hاعمال ميشود:
)

()6

(

این شرط براي تقليل معادلههاي ( )0-9به یک معادله
سيگنال براي پتانسيل ميدان الکتریکي استهاده ميشود .شرط
در عرض بستر اقيانو
و
مرزي دیگر ،الزام پيوستگي
(
)
(
( )z=-Hو اعمال جهش قائم )
مولهه افقي در عرض پوسته کروي با استهاده از رابطه معروف
بين مولهههاي قائم ميدان در مرزهاي باال و پایين دو الیه است:
)
(  .پتانسيل ميدان مغناطيسي
(
)
( χدر

و

) به صورت زیر تعریف ميشود:
|

() 7

|

اگر تغييرات ميدان مغناطيسي ناشي از محيط اقيانوسي فقط
در مقياسهاي مکاني کوچک (در مقایسه با شعاع زمين) رخ دهد،
شرط ( )8منجر به یک تقریب خيلي مناسب مرتبط با مولهههاي
افقي ميدان در هر دو طرف پوسته خواهد شد:
() 8

)

)

(

(

این تقریب براي تخمين خامي مبتني بر اندازهگيري
پارامترهاي اقيانوسي استهاده خواهد شد.
فقط در سطح دریا مورد نياز
براي هدف ما ،مقادیر
هستند .معادالت ( )4-6منجر به معادله زیر خواهد شد:
() 1

)

(

که  ،nیک بردار واحد شعاعي است .در یک شکل مولههاي،
(
)
) (
رابطه به شکل
است .بنابراین ميدان سطحي برابر مجموع ترم ميدان الکتریکي و
یک ترم القاي 8محلي است .عالیم دیگر عبارتند از:
∫

()11

∫
∫

8.induction
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λ
که در آن S ،شار هدایت الکتریکي ،1و
مشخصه تراوش 0انرژي الکتریکي از اقيانو به الیه رسوب است.
مقدار شاخصه آن کوچک است:

 λو مقدار واقعي آن تاثير

اندکي بر نتایج نهایي دارد [.]14

شرایط غيرلغزشي 4اعمال شده است .طرحواره فرارفتي انتخاب
شده ،یک طرحواره محدود شار مرتبه سوم زماني -مکاني است
که بدون قيد و شرط پایدار است [.]11
9

شرایط اوليه دما و شوري از مجموعه دادههاي
استخراج شده است .این دادهها پس از درونیابي و انطباق با
سلولهاي شبکه محاسباتي انتخابشده براي مدل ،به فرمت
باینري درآمده و وارد مدل شده است .مقادیر اوليه مولهههاي
جریان برابر صهر درنظر گرفته شد.
WOA

 -9-2تخمین میدان مغناطیسي مبتني بر اندازهگیري
محلي9پروفايلهاي پارامترهاي هیدروفیزيکي
همانطور که از مطالعات قبلي استنتاج شد دو جمله معادله
( )1داراي اندازههاي قابل مقایسه هستند ،اگرچه جمله دوم نوعا"
حدود دو برابر جمله اول است .این حقيقت به همراه معادله ()8
امکان تخمين مقدار مشخصه ميدان افقي را در سطح دریا به
شکل زیر فراهم ميسازد:
()11

1

)

(

که  Sشار هدایت الکتریکي و  Fzمولهه شعاعي ميدان
و  Sپروفایلهاي قائم
مغناطيسي است .براي محاسبه ) (
سرعتهاي جریان اقيانوسي مشاهده شده و دادههاي محيطي دما
و شوري مورد استهاده قرار ميگيرد.

 -1-2مدل عددي
در این پژوهش بهمنظور مدلسازي عددي آنومالي
مغناطيسي از مدل عددي  MITgcmاستهاده شده است .این
مدل ،یک مدل عددي مختصات  Zاست که قابليت مدلسازي
مشخصههاي فيزیکي آب دریا را در هر دو حالت آب عميق و کم
عمق دارد .این مدل ،معادالت ناویر -استوکس را تحت تقریب
بوسينسک براي یک سيال تراکمناپذیر با یک گسستهسازي حجم
محدود مکاني روي یک گرید محاسباتي مکعبي حل ميکند
[ .]19-17این مدل قبال در مدلسازي آبهاي خليج عمان و
تنگه هرمز بهکار رفته و اعتبارسنجي شده است [ .]18حوزه مورد
نظر به وسيله یک گرید چهارگوشه مشتمل بر 491*491*01
سلول گسستهسازي شده است .تهکيک مکاني در امتداد
محورهاي  xو  ،yدو کيلومتر است .تهکيک مکاني در امتداد محور
قائم نيز متغير است.
براي اینکه معادالت در ناحيه پيکنوکالین با دقت کافي حل
شوند ،مدل در راستاي محور  zبه  01الیه تقسيم ميشود که
ضخامت این الیهها در نزدیک سطح کم است و در اعماق افزایش
ميیابد .توپوگرافي مدل از دادههاي توپوگرافي سازمان نقشه
برداري ایران بهدست آمده است .در بستر و مرزهاي جانبي نيز
1. electric conductivity flux
2. leakage
3. in Situ Measurements

حوزه داراي یک مرز باز سطحي و دو مرز باز جانبي است .در
6
مرز باز سطحي دادههاي ميانگين ماهانه دماي سطح دریا ()SST
8
7
و شوري سطح دریا ( )SSSاز مجموعه دادههاي WOA
استخراج شده است [ .]01این دادهها پس از درونیابي و انطباق
با سلولهاي شبکه محاسباتي انتخاب شده براي مدل ،به فرمت
باینري درآمده و وارد مدل شده است .دادههاي باد و مولهههاي
بودجه گرمایي نيز از سایت نوآ [ ،]01استخراج شده و پس از
درونیابي و انطباق با سلولهاي شبکه محاسباتي سطحي انتخاب
شده براي مدل ،به فرمت باینري درآمده و وارد مدل شده است.
تبادل متوسط در مرز شرقي با استهاده از دادههاي اندازهگيري
شده دما ،شوري و جریان در تنگه هرمز به صورت از پيش تعيين
شده در شرط مرزي شرقي مدل وارد شده است تا مدل اطالعات
مرز باز شرقي را از این دادهها بخواند .این دادهها که شامل
دادههاي دما ،شوري و جریان است براي یک دوره یک ساله ،با
گام زماني نيم ساعت و با تهکيک مکاني قائم  11متر در نقطهاي
به مختصات حدود  96درجه شرقي و  06درجه شمالي برداشت
شده است [.]00

 -9بررسي نتايج
در این بخش ،خروجي آنومالي مغناطيسي خليجفار
از رابطه  )11براي چهار فصل سال رسم شده است.
(پارامتر
شکل ( ،)1آنومالي ميدان مغناطيسي را در فصل بهار نشان
ميدهد .در این فصل ،ميزان آنومالي مغناطيسي به جز در
بخشهایي از جنوب خليج فار ناچيز است.
شکل ( ،)0آنومالي مغناطيسي را در فصل تابستان نشان
ميدهد .در جنوب خليجفار نسبت به فصل بهار از شدت
آنومالي مغناطيسي کاهش یافته است اما در حاشيه مرز شمالي
یک نوار آنومالي مغناطيسي شکل گرفته است که در فصل بهار
4. No-slip
5. World Ocean Atlas
6. Sea Surface Temperature
7. World Ocean Atlas
8. World Ocean Atlas
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وجود نداشت .یک ناحيه آنومالي مغناطيسي خيلي کوچک در
گوشه شمال غرب خليج فار مشاهده ميشود که مربوط به

ورودي اروندرود است و چون شدت آن نسبت به فصل بهار

افزایش یافته است در این شکل وضوح یافته است.

شکل ( :)1آنومالي مغناطيسي خليج فار

شکل ( :)2آنومالي مغناطيسي خليج فار

شکل ( ،)3آنومالي مغناطيسي را در فصل پایيز نشان ميدهد.
همانطور که در این شکل مشاهده ميشود در خليجفار نواحي
آنومالي مغناطيسي از حاشيههاي شمالي و جنوبي (که در
فصلهاي بهار و تابستان مشاهده شد) ،با شدتي ضعيفتر به
ناحيه مرکزي انتقال یافته است .همچنين در این شکل نيز،
یک ناحيه آنومالي مغناطيسي در گاوشه شمال غارب خليجفار

در فصل بهار

در فصل تابستان

مشاهده ميشود که مربوط به ورودي اروندرود است اما شدت آن
نسبت به فصل تابستان کاهش یافته است.
شکل ( ،)4آنومالي مغناطيسي را در فصل زمستان نشان
ميدهد .همانطور که در شکل مشاهده ميشود در خليج فار ،
بيشترین آنومالي ميدان مغناطيسي در جنوب قابل مشاهده است.
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حتي مقدار این آنومالي در چند ناحيه مجزا در حاشيه
سواحل جنوبي خليجفار به حدود  31 nTنيز ميرسد .اما
برخالف فصلهاي تابستان و پایيز ،در نواحي شمالي و مرکزي
تقریبا" آنومالي مغناطيسي قابل توجهي قابل مشاهده نميباشد.
در این شکل نيز مانند فصلهاي تابستان و پایيز ،یک ناحيه
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آنومالي مغناطيسي در گوشه شمال غرب خليج فار مشاهده
ميشود که مربوط به ورودي اروندرود است .هرچند شدت آنومالي
این ناحيه در فصل زمستان نسبت به فصل تابستان کمتر است اما
گستردگي آن نسبت به سایر فصول سال بيشتر است.

شکل ( :)9آنومالي مغناطيسي خليج در فصل پایيز

شکل ( :)1آنومالي مغناطيسي خليج فار

در فصل زمستان

1931  بهار،1  شماره،مجله علمي ـ پژوهشي «الکترو مغناطیس کارربدی»؛ سال سوم
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Abstract
In this research, temporal and spatial variability of the magnetic anomaly induced by hydro-physical parameters
have been simulated using MIT-gcm numerical model. In this modeling, the discretization of equations has been
done using finite volume method. The results specify the space and seasonal variability of magnetic anomaly in
the study region. In winter and spring, a magnetic anomaly can be observed in the south of Persian Gulf, which
its maximum intensity reaches from 30nT in winter to 20nT in spring. In summer, two magnetic anomaly bands
form in the north and south of the Persian Gulf. In autumn, these two narrow bands shift to the Centre of the
Persian Gulf and combine together then produce an extended band of anomaly of magnetic field in the center of
the Persian Gulf.
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