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 )مقاله پژوهشی(

 فارس های مختلف در خلیجبسامدبا  داصنتشار امواج ا
 

 *نیک مهیار مجیدی
 علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه دریایی و اقیانوسی  علومدانشکده 

 58/07/5899، پذیرش: 25/01/5893دریافت: 
 

 چکیده
هاای   باشد. در ساا   های آبی، پیچیده و ناشناخته می عمق به دلیل ماهیت خاص شرایط سطح و بستر توده های کم در آب داصانتشار امواج 

هاای   امانهجهت بهبود عملکارد سا   داصافزارهای کاربردی جهت شناخت این اثرگذاری بر انتشار امواج  نرماخیر استفاده از طیف وسیعی از 

های سطح و بستر دریا بسیار مهام و   عمق و مناطق ساحلی تداخل ایجاد شده ناشی از بازتاب های کم در محیطسوناری افزایش یافته است. 

، (نرماا  بهنجاار   پرتاو، مادهای    نظاری . روش اند دا توسعه داده شدهصانتشار امواج  الگوسازیهای متعددی برای  . روشهستندتاثیرگذار 

د. در طار  حارار، از روش معاادالت    نباشا  مای  داصانتشار امواج  الگوسازیهای  گیری عدد موج و معادالت سهموی از جمله روش انتگرا 

در خلای  فاار     داصا انتشاار اماواج    الگوساازی جهات  برای فرستنده  هرتز 50.000و  5000، 100 های بسامدسهموی با در نظر گرفتن 

وذ اماواج  چناین بیشاترین نفا    است. هم داصمواج انرژی ا (تضعیفتنکش  که اثرات بستر عامل اصلی  ندنتای  نشان داد استفاده شده است.

 نیاز  با بستر داصکنش پرتوهای  با افزایش عمق فرستنده، برهم ورخ داده کیلوهرتز  5 تر از های پایین و کم بسامدهای بستر در  در الیه داص

 تری در مسیر انتقا  ثبت شده است. بیشافزایش یافته و به تبع آن اتالف 

 

 .، معادالت سهموی، اتالف بستر، خلی  فار داصانتشار امواج  ها: کلیدواژه

 

    قدمهم. 1

 اناواع  قبیل از داص هایسامانهانواع از چندین دهه گذشته، 

 حساگری  هاای شابکه  زیرآبای،  مخاابرات  تجهیزات سونار،

در گسترده وسیعی از کاربردهاای نظاامی و    زیرآبی یصوت

 اماواج  انتشاار  نحاوه . گیرناد تجاری مورد استفاده قرار مای 

 در ثرؤما  بسایار  عوامال  جملاه  از آب زیر محیط در صوتی

 عوامال  شاناخت  لذا. باشدمی هاسامانه از گونه این عملکرد

 میازان  چناین  هام  و صاوتی  اماواج  انتشار بر ثرؤم محیطی

در هنگاام انتشاار    .[5] ار حائز اهمیت استبسی ها آن تأثیر

تاانکش در محاایط، مااوج بااه دو دلیاال  یصااوتیاام مااوج 

ی ماوج و   جبهاه پراکنادگی  شود. عامال او    می (تضعیف 

جذب تبادیل انارژی ماوج    است. ی جذب عامل دوم پدیده

تواناد در اثار   . ایان حارارت مای   باشاد  می به حرارت یصوت

باه  اصطکاک بین ذرات و یا در حین تبدیل انرژی پتانسیل 

 [.2]جنبشی ذرات داخل محیط تولید گردد انرژی 


 :نویسنده پاسخگو m.majidynik@yahoo.com 

 باا  ایان عامال هماراه   . محیطی غیارهمگن اسات   ،آب دریا

راری  انعکاا    نیاز  های سطح و بساتر دریاا و   ناهمواری

و  یبساامد هان شادگی زماانی،    موجا  پ  ،غیرواحد بساتر 

موجاا  گااردد. ایاان محاایط ی مااوج ماایجبهااهای زاویااه

و مدوالسیون چناد ماوج باا     (پالستپ  گستردگی زمانی 

گی زماانی  دگاردد. گساتر  مختلف می (هارمونیهماهنگی  

ارسااا  آهناا  محاادودیت در ، موجاا  ارسااالی هااای تااپ

 گردد.  می (دیجیتا رقومی  اطالعات مخابرات 

متعددی است. ثیر عوامل أدر دریا تحت ت داصانتشار امواج 

البته در هر محیطی برخی از این عوامل نقش عوامل غال  

بررسی توزیاع   ،ی عمیقهاکنند. در دریاثر را بازی میؤو م

در اسات.  و تقویات   تانکش ناواحی  هماراه باا    داانتشار ص

ین ساطح و بساتر   ب موج مرت  ،عمقکه در دریای کم حالی

و هاای ساطح   ویژگای می شود، به طوری که منعکس دریا 

نتشار امواج ا تنکشثیر قابل توجهی در میزان أتدریا، بستر 

از  یصوتترین انعکا  امواج  عنوان مثا  کم هب .دندار وتیص

ترین انعکا  مربوط به بساترهای   بسترهای باتالقی و بیش

 [.2] ای استصخره
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 الگوهاای عماق باه ساختی باا     کام  یانتشار موج در دریاا 

قابل انطباا  و  مانند الگوی یورک  تا شدگی( شده  شناخته

در حالت کلی  یصوتی موج سازی است. انتشار جبههشبیه

محایط انتشاار    های مؤلفهصورت یکنواخت نبوده و تابع ه ب

پدیاده انتشاار    ،سااده مختلفای   الگوهای. با این حا  است

-فرساتنده ناوع  محایط و  اساا  جانس   ررا ب یصوتامواج 

 [.8] نندکمی الگوسازیگیرنده 

هاای   در آب داصا ساازی انتشاار    در مطالعه مروری، شابیه 

و انتشاار بررسای شاد.  در     تانکش عمق بارای بررسای    کم

ای دیگر، با استفاده از نظریه تراباورد اماواج در آب    مطالعه

، یعمق، جابجایی باریکه صاوتی، اثار تیییار بارد صاوت     کم

گیرنده، بر شکل موج بررسای شاد   -بسامد و عمق فرستنده

[4]. 

ناشای از   داصا در طاو  انتشاار    تنکشچنین اثر تیییر  هم

اثرات فراجوشی و فروجوشی در سواحل غربی هند در باازه  

   .[1]شد  مطالعه 2004زمانی ژوئن تا دسامبر 

های محیطای هساتند کاه بار      مؤلفه از دما، شوری و فشار

 عماودی افقای و  گذارند. لذا تیییارات   اثر می یصوتسرعت 

، شاده  یوتصساختار سرعت در  موج  تیییر ،ها این مؤلفه

گاذارد. اثار    مای  انتشار امواج صوتی تأثیرنحوه در نتیجه بر 

تر  طور قابل توجهی کم به ،یصوتتیییرات شوری بر سرعت 

دما است. به عبارت دیگار از میاان ساه مؤلفاه      تیییر از اثر

 .[5] ترین میزان تأثیر است فو ، دما دارای بیش

 یهاای صاوت   ز جمله عوامل بسیار مؤثر در عملکرد سامانها

باشد کاه در   نحوه انتشار امواج صوتی در محیط زیر آب می

گسااترده وساایعی از کاربردهااای نظااامی و تجاااری مااورد  

گیرند. باا توجاه باه تاأثیر قابال مالحظاه        استفاده قرار می

، در ایان پاژوهش   یهای محیط بر انتشار امواج صوت ویژگی

شود تا با شناخت کامال محایط و بساتر خلای       تالش می

فار ، تأثیرات آن بر انتشار امواج صوتی باا اعماا  اثارات    

 بستر مورد بررسی قرار گیرد.

 شامالی،  هاای  منطقه مورد مطالعه در ایان تحقیاق بخاش   

 هاای  سامانه از بسیاری. است فار  خلی  شرقی و مرکزی

 زیرآبای،  مخاابرات  تجهیازات  ساونار،  اناواع  قبیل از صوتی

 از وسیعی گستره در زیرآب، در یصوت حسگری های شبکه

. گیرناد  مای  قارار  استفاده مورد تجاری و نظامی کاربردهای

نناد  توا مای  زیارآب  محایط  در صاوتی  اماواج  انتشاار  نحوه

 شاناخت  لذا. باشد داشته ها اطالعاتی از عملکرد این سامانه

 امواج انتشار بر بستر اثرات گرفتن نظر در و محیطی عوامل

 اهمیات  حاائز  بسایار  هاا  آن تأثیر میزان چنین هم و صوتی

 اماواج  انتشاار  بار  آن ارتبااط  و دریا بستر اثر بررسی. است

قارار   بررسای  ماورد  تار  کام  فاار   خلی  محیط در صوتی

در فواصال   تنکش صاوتی گرفته است. هدف از مطالعه، اثر 

 طراحای  در تواناد   مختلف از منباع صاوتی اسات کاه مای     

 در هاا  ساامانه  ایان  عملکارد  شاناخت  و یصوت های سامانه

 .باشد مؤثر دریا محیط
 

 ها . مواد و روش2

معادله موج از معادالت حالت، پیوستگی م: معادالت حاک -

 الگوهاای فرموالسایون   شود. معموالً و حرکت استخراج می

با معادله موج سه بعدی وابسته به زمان شاروع   داصانتشار 

فرریات حاکم و کاربردهاای ماورد نظار،     اسا شود. بر می

شکل واقعی معادله موج ممکن است بسیار متفااوت باشاد.   

انسیل وابساته باه زماان زیار     در اکثر کاربردها معادله دیفر

 :[8] گیرد مورد استفاده قرار می

 5)                                      
 



2
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که در آن
2

 الپالسین، عملگر   
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Φ  ،تااابع پتانساایلc  و  یصااوتساارعتt   .زمااان اساات

 یعنای تام    هماهنا    های بعدی از یم پاسخ سازی ساده

گیرد تا معادلاه هلمهاولتز    و موج پیوسته( کمم می بسامد

 دسات آورد. باه طاور خااص، پاساخ     مستقل از زمان را به 

زیر برای تابع پتانسیل در نظر گرفته  (هارمونیمهماهن    

 شود: می

 2                                                  )
 

iωt
Φ e

 بساامد  ω و زماان  از مساتقل  پتانسایل  تابع که در آن،

f،منبع  2  است. در این صورت، معادله موج به شاکل

 شود: زیر ساده می

 8)                                                 
2 2 0Φ k 

کااه در آن،  
2ω π

k
c λ

 و عاادد ماااوج λ   طااو  ماااوج
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به عنوان معادله موج مستقل از زمان  یا  فو معادله 

های  شود. نظریه ( نامیده میبسامدمعادله موج در حوزه 

. هر نظریه ندا مختلفی برای حل معادله هلمهولتز ارائه شده

نظر گرفته  خاصی که برای انتشار دربه فرریات هندسی 

 ،شود می انتخاب شود و به نوع پاسخی که برای می

 میدان فشار ،پتانسیل تابع نظریه، هر در. دارد بستگی

 مولد منبع اثر گرفتن نظر در با. دهد می نمایش را یصوت

 صورت به هلمهولتز معادله ای، استوانه مختصات در و یصوت

  :تعریف می شود زیر

 1) 
 

 
   s s

δ r r δ z zω
p r , z p r , z

rc r , z

  
  

2
2

2
 

 که در آن c r , z  در آب به عناوان تاابعی از    یصوتسرعت

و  یصاوت ای چشامه   زاویه بسامدz)،ω  و عمق (r  مسافت

است. برای تکمیال   یصوتمختصات منبع یا مولد  (  ،   

له باید شرایط مرزی در سطح و کف دریا نیز به أصورت مس

یابی باه  شود. هدف از حل معادله، دسترافه آن ا p r , z

است. با داشاتن  p r , z را بار  5تراگسایل افات  تاوان  مای 

 دست آورد.  به زیر رابطهبل از  حس  دسی

 1           )                      T L lo g ( π p r , z )  20 4 

افات تراگسایل   ، اراافه شاود  اگر اطالعاات فااز در پاساخ    

نامیاده  و در غیر این صاورت، غیرهمادو    است همدو  

 .  شود   می

 

نظریه، معادلاه  اسا  این بر: روش حل معادالت سهموی -

معادلاه  با یام   شده و (تضعیفتنکش  موج بیضوی شکل 

معادالت سهموی با این فار   گردد.  سهموی جایگزین می

یاباد   آیند که انرژی با سرعت مرجع انتشار می به دست می

منظور از سرعت مرجع، سرعت برشی یا سارعت تراکمای    

صورت زیار   هتوان ب را می یصوتمعادله اصلی انتشار . است(

 :(8  نویسی کردباز

 7             )                                 
2 2 2

0 0k n 

 :استای به شکل زیر  در مختصات استوانه فو  ابطه ر

 3                      )    
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2 2
02 2

1
0k n

r rr z
 


1 TL: Transmission Loss 

 شاخص است و هاز وابستگی افقی صرف نظر شدکه در آن 

ه افقی اسات.  یچنان دارای وابستگی به زاو ، هم(n  شکست

بر فر  فو ، اگر جواب به صورت زیر در نظر گرفته عالوه 

 :[8] شود

 9                               )            Ψ , ( )  r z S r 

 نتیجه خواهد شد:
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 که با استفاده از
2
0k فاو   عنوان ثابت جداساازی رابطاه    به ، 

دیفرانسیل باه صاورت زیار قابال جداساازی       به دو معادله

 :هستند
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 توان نوشت: می ،با مرت  کردن مجدد جمالت

 58                                    ) 
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 دست آمده، یم معادله بسل درجه صفر است: هکه رابطه ب
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 طر  در استفاده مورد های داده: های مورد استفادهداده -

 توسط 2005 سا  در شده گیری اندازه های داده حارر،

 تعداد. [1] باشند می فار  خلی  در 2راپمی گروه

 ایستگاه 35 طر  این در شاده گیری اندازه های ایستگاه

 .باشند می 5 شکل با مطابق
 


2 ROPME 
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 .[1] 2005شده سا   های برداشتتگاهموقعیت قرارگیری ایس 1شکل 

 ،اساات شااده داده نمااایش 5 شااکل در کااه طااور همااان

برداشات در بخاش   خاط   1  قالا  در 88 تا 5 هایایستگاه

 خااط 3 در 35 تااا 84 شااماره هااایو ایسااتگاه 2 شااماره

 .ندا گردیده بندیدسته 5 شماره بخش قال  در برداشت

 شامل هاایستگاه از هر یم در شده گیریاندازههای  مؤلفه

 سرعت و چگالی شوری، برقی، هدایت دما، عمق، اطالعات

  .باشندمی صوتی

 

 
  الف(

 
  ب(

 
  ج(

 تیییرات عمودی سرعت انتشار صوتی در منطقه  2شکل 

 الف( شما  خلی  فار ،  ب( مرکزی خلی  فار ،  ج( شرقی 

 .خلی  فار 

در سه منطقاه شامالی،    صوتیر طر  حارر انتشار امواج د

هاای  مرکزی و شرقی تنگه هرمز و باه ترتیا  در ایساتگاه   

براسااا  نتااای  مطالعااه  35و  45، 50شااده  گیااریاناادازه

 8و  2  هااای . در شااکلسااازی شاادند [ شاابیه1رینلاادز ]

ترتی  الگوی تیییارات طاولی سارعت انتشاار صاوتی و       به

چگالی ستون آب برای مناطق ماذکور نماایش داده شاده    

 است. 

 

 
  الف(

 
  ب(
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  ج(

 تیییرات عمودی چگالی در منطقه  1 شکل

ج( شرقی  ب( مرکزی خلی  فار ،  الف( شما  خلی  فار ،  

 خلی  فار .

جنس رسوب مناطق مختلف از برای بررسی چنین  هم

 مختلف ازهایف در شده گیریاندازه میدانیبرخی اطالعات 

 هاینقشه در بستر مشخصات همراه به جنوبی پار 

 دادرص به توجه با رواین از. است شده استفاده ادمیرالتی

 بستر جنس شده، یابررس مناطق ستراب در ماسه فراوانی

 5110 حدود در یصوت امواج انتشار سرعت هایویژگی با

و سرعت موج  9/5بستر به آب  ، نسبت چگالیمتر بر ثانیه

 لحاظ گردیده است. 8/0z 550 یبرش

 

در صاوتی  ج اماو ا انتشاار  الگوی: یصوتامواج  الگوسازی -

سونار  های امانهنحوه عملکرد س بهای  آب، به شکل گسترده

 وابساته اسات.   یصاوت  عالئام پردازش به نحوه چنین  و هم

، یصاوت ریارای انتشاار    الگوهایاصل نظریه حاکم بر کلیه 

هاای حلای کاه بارای      باشاد. تماام روش   معادله ماوج مای  

در زیار آب ارائاه    یصاوت محاسبه چگاونگی انتشاار اماواج    

 و ماارزی شاارایط بااا همااراه را مااوج معادلااه انااد،شااده

اناد.   ردهکا  حل دریا محیط به مربوط انتشار های محدودیت

 وریاراای رواباط  هاا، اساتفاده از    تفااوت اصالی باین روش   

 بررسای  از قبال  موج معادله روی که است هاییسازی ساده

یاری و فیزیکی ر هایالگوی تمام .شود می انجام آن عددی

 هاا های کاربردی هستند. ایان محادودیت   دارای محدودیت

معماوالً در   ،وندشا  مای  نامیده کارایی دامنه نام به اغل  که

ی طیف یا در خصوصیات هندسی مسئله بسامدپهنای باند 

 یگر متفاوت هستند.د الگویبه  الگوییو از ، شوند ظاهر می

از  یصاوت انتشاار اماواج   سازی  برای شبیهحارر مطالعه در 

تحات   افزار نرمشده است.  استفاده 5افزاری اکتاب نرمبسته 

 هاای  روش اناواع  افزار د. در این نرمیگرد  محیط متل  اجرا

 نظاری  روش چاون  هم یصوت الگوسازی و موج معادله حل

ساهموی در قالا     معاادالت  و( نرماا    بهنجاار  ماد  پرتو،

 .اند شده سازی پیاده افزار نرم

توزیاع   در تیییار  جملاه  از مختلف،این مطالعه، شرایط در 

 از ارساالی  بساامد  و عماق  محایط،  در یصوت امواج انتشار

در فصال   گیرناده  توساط  شاده  دریافات  عمقنیز  و چشمه

و  5000، 100هاای  بساامد  .اسات  شاده  بررسای تابستان 

هرتز برای فرستنده در الیه آمیخته سطحی، الیه  50.000

ترموکالین و الیاه آمیختاه نزدیام بساتر در نظار گرفتاه       

 .اند شده

 

 . نتایج  1

عمق، ایان اسات    کمهای  ویژگی اصلی انتشار صوتی در آب

که سرعت صوتی یا تقریباً ثابت است و یا یام شکسات رو   

. بنابراین، انتشار صاوتی در فواصال طاوالنی    به پایین دارد

ترین مسیر پرتوها،  برخورد هایی به کف خواهد داشت. مهم

بازتاب از کف، یا بازتاب از ساطح و یاا بازتااب از     -شکست

 از تار  کم عمق با لیساح مناطق و قاره فالت. باشند کف می

 عماق  های آب کمچون خلی  فار ، از محیط ر هممت 200

 حجام  آب، ساطح  عماق،  کم های آب در. شوند می محسوب

 هساتند  مهمای  هاای  مؤلفه همگی بستر، خصوصیات و آب

 عمومااً  ها مؤلفه این ولی. کنند می تیییر زمان و مکان با که

 بینای  پایش  بناابراین . اناد  نشاده  شاناخته  کافی جزئیات با

 طاوالنی،  های مسافت در عمق کم های آب در صوتی انتشار

 .بود نخواهد بخش ررایت و دقیق

از طرفی انتشار موج در فواصل کوتااه و فواصال میاانی در    

 عمیاق  هاای  آب در موج انتشار به نسبت عمق، کم های آب

 یصوت انرژی زیرا. گیرد می صورت بهتر( موج کروی انتشار 

 باه  ای ستوانها انتشار شکل و افتاده دام به آبی مجراهای در

 ای اساتوانه  انتشار اثر در انرژی افت بنابراین. گیرد می خود

 عمیاق،  هاای  آب باه  نسبت عمق کم های آب در موج شکل

 امّاا  دارد؛ صاحت  میاانی  فواصل تا موروع این. است تر کم


1 Actup 
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 (تضاعیف تانکش    ساازوکار  شود، می زیاد فاصله که همین

ی انارژ  و شاده  شارایط  تیییار  باعث کف، با برخورد اثر در

گیاری   نسبت به حالت انتشار کروی، کااهش چشام   یصوت

 .نماید پیدا می

در طار  حارار از بررسای     یالگوسازی انتشار امواج صاوت 

 ،(فاار   خلی  شر  و مرکز شما ،  منطقه سه های حالت

 50.000 و 5000 ،100  فرسااتنده ارسااالی بسااامد سااه

 ساطحی،  همگان  الیه  آب ستون مختلف الیه سه و( هرتز

حالت مختلاف   27الین و الیه همگن بستر( در ترموک الیه

آمده در هار یام از    اجرا گردید. نتای  افت تراگسیل بدست

 داده نماایش  دوبعادی  صاورت  باه  شاده،  اشااره  های حالت

 مشاکی  خاط  ها، شکل تمامی در(. 3-1 های شکل  اند شده

 زیار  در. باشاد  می الگوسازی دودهامح در بستر بیانگر رن 

 
  الف(

 
  ب(

 
  ج(

 هرتز. 50.000  ج( و 5000 ب( ، 100 بسامدهای  الف(با ، متر 50عمق فرستنده  ،منطقه شما  خلی  فار  0شکل 
 

 
  الف(
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  ب(

 
  ج(

 هرتز. 50.000و  ج(  5000،  ب( 100بسامدهای  الف( با متر،  50عمق فرستنده  ،منطقه مرکزی خلی  فار   1شکل 

 
  الف(

 
  ب(

 
  ج(

 هرتز. 50.000و  ج(  5000،  ب( 100بسامدهای  الف( با متر،  50عمق فرستنده  ،منطقه شرقی خلی  فار  6شکل 
 

تمامی متر برای  8خط بستر، الیه رسوبی به عمق 

  گونه که در شکل ها در نظر گرفته شده است. همان ایستگاه

 از تر کم و پایین های شود، در بسامد ( دیده می3-50 

 بستر زیرین و بستر های فوذ انرژی به الیهن هرتز، 5000

 میزان ،باشد باالتر یصوت منبع بسامد چه هر. است تر بیش

 این. یابد می کاهش بستر زیرین و رسوبی الیه به نفوذ

 5000 از تر کم بسامدهای در تا گردد می سب  موروع

 یصوت امواج انرژی اتالف در بسزایی نقش بستر هرتز،

 شود. تر می امواج صوتی بیش تنکش و باشد داشته

 80 از بیش تا پایین هایبسامد در یصوت امواج انرژی نفوذ

 از. گردید مشاهدهمورد بررسی،  های ایستگاه در نیز متر

 و ودش نص  دریا بستر در گیرنده هیدروفون اگر رواین

 روی ماسه و والیباعث نشست رسوب، گل زمان گذشت

 از جلوگیری و عالمت دریافت عدم باعث گردد، هیدروفون

 و شودنمی پایین های بسامد در یصوت انرژی دریافت

 هایبسامد در. داشت خواهد قبولی قابل کارآیی چنان هم

 به زیرین و رسوبی هایالیه در یصوت انرژی نفوذ ،باالتر

از طرفی با توجه به نمودارهای یابد.  می کاهش شدت

 و شده بررسی هایدر ایستگاه یصوتتیییرات سرعت 
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 رودمی انتظار سطحی، الیه در یصوت سرعت کم افزایش

 در ویژه به الیه این در رعیفی بسیار یصوت مجرای که

 توانمی را موروع این. گردد ایجاد 35 و 45 هایایستگاه

 ورو  به نیز دوبعدی تراگسیل افتاز  آمده بدست نتای  در

افت نمودارهای  ،هرتز 50.000 بسامد در. نمود بیان

 کاهش توانمی ،متر 20تر از  و الیه سطحی کم تراگسیل

 یالیه ،یصوت دیدگاه از. نمود مشاهده را یصوت شدت

. زیرا از نمایدمی عمل برموج یم همانند سطحی دمای هم

با عمق برخوردار است.  یصوتیم افزایش جزئی سرعت 

در اثر افزایش فشار  ،این افزایش جزئی سرعت

هیدرواستاتیکی و تیییرات رعیف دمایی است. بنابراین، 

سطح را  یصوت مجرایمحور  ،سطح آب در این مناطق

 که یصوت انرژی از قسمتی نتیجه در. دهدتشکیل می

 ،شود تشعشع می ،دمای سطحیهم یالیه در منبع توسط

 زاویه که صورتی در .فتدامی دام به سطحی مجرای درون

 تجاوز بحرانی زاویه از ،یصوت منبع از شده ساطع یپرتوها

 چندین با و شده زیرین هایمحیط وارد پرتوها این کند،

. نمایند می کنش برهم ،بستر با ترپایین هایالیه در شکست

در  یصوتی از انرژی منبع بخش تا گرددمی سب  امر این

 داخل بستر به دام افتاده و تلف گردد.
 

 . بحث 0

 و سطح دریا، کف دریابه با برخورد  یصوتانتشار امواج 

های  تپارافی با طو   عالئم ، موج  تولیداشیاء غر  شده

. سطح دریا هم شود یمتفاوت در گیرنده م (های پالس 

باشد.  صوتی امواج کننده پراکنده هم و بازتابنده تواندمی

به  یصوتباشد، بازتابندة کامل  سطح دریا کامالً صاف اگر

ولی شود.  ایجاد میآب -هوادر  یصوتدلیل اختالف سرعت 

 (تضعیفتنکش  چه سطح دریا ناهموار باشد، باعث  چنان

شود. ناهمواری سطح معموالً با ارتفاع موج بیان  می عالمت

 نه شودیم ثبت باد سرعت فقط اغل  که جا آن از. شودمی

 ارتفاع توانمی ،مشخصه دو اینمیان  روابط از امواج، ارتفاع

 مدت ،روابط این در مؤثر عوامل از. آورد دست به را امواج

 شبیه دریا بستر [.7] است گاه موج طو  و باد وزش زمان

. دارند یکدیگر با مشابهی های ویژگی و است دریا سطح به

به  .است ترپیچیدهدریا،  سطح مشخصات از عمل در البته

دریا  بستراست.   بندی الیه و متنوعدریا  بستر که این علت

 و چگالی لحاظ از که باشد داشته هاییالیه است ممکن

 برد یا عمق در ناگهانی حتی یا و تدری  به یصوت سرعت

 تا سخت سن  از ،بستر ترکی ایجاد کند.  تیییر صوتی

آب،  طحا با سیدر بستر دیگر تفاوت. است متییر نرم گل

بستر در طو  زمان ثابت در نظر  هایمشخصه که است این

 بستر به برخوردکننده صوتی امواج. شوندگرفته می

 وه شد منتشر بستر دریا  وکرده  نفوذ آن به توانند می

موج  انتشاردریا،  بسترداخلی داشته باشند. در  بازتاب

 و برشی یصوت سرعت مشخصه دو با است و پیچیده

ساختار و جنس  .شودمی شناخته تراکمی یصوت سرعت

تنکش و  تراگسیلبستر دریا، در تعیین ررای  انعکا ، 

برخوردکننده با کف از اهمیت  یصوتامواج  (تضعیف 

 معموالً دریا کف رسوبی هایالیه. هستند برخوردار ایویژه

 موج تنها ها آن در که شوندمی الگو ،سیا  صورته ب

ستر واقعی ب الگوی. شودمی منتشر( طولی امواج  تراکمی

مقادیر شود که  الگوبایستی به صورتی دریا 

خوانی داشته  هم شده بینیپیش مقادیر و شده گیریاندازه

 الیه خصوصیات و رخامت واقعی مقادیر الگوباشد. در این 

را تا  بستر زیرین ایصخره هایالیه ودریا  بستر رسوبی

 بنابراینشود.  سازی می شبیه یصوتثر ؤمنفوذ عمق 

 به تنها ،باال هایبسامدحاصل از  دوبعدی تنکشبراسا  

 در است، نیاز باالیی متر چند دردریا  بستر ترکیبات

 تمام مورد در اطالعات پایین هایبسامد در که حالی

 نیاز مورد نیز زیرین ایبستر و خصوصیات صخره هایالیه

 .باشدمی

 

 گیری  . نتیجه1

شاده شاامل    ساازی  اطالعات مورد نیاز در یم الگوی شبیه

چون: سرعت موج تراکمی، سرعت موج برشای،   مواردی هم

موج برشی و  تنکشموج تراکمی، رری   (تضعیفتنکش  

چگالی است. لذا ایجاد یم الگوی کامل و دقیق برای یام  

چاون خلای  فاار ، کاار بسایار       ناحیه خاص از دریاا هام  

 یپیچیده و دشواری است و نیاز به حجام اطالعااتی بااالی   

هاای خلای     فو  برای بساتر آب  های مؤلفهدارد. متأسفانه 

فار  مشخص نیسات. بناابراین در مطالعاه طار  حارار      

 خلای   عماق  کام  های آب در یصوت امواج انتشار بینی پیش
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 کیلاومتر  50 حادود  در و کوتاه های مسافت در تنها فار 

 .گردید اجرا

 

  تقدیر و تشکر. 6

دریااایی و   نویسااندگان قاادردان همکاااری دانشااکده علااوم

  اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر هستند.
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Abstract 

The propagation of sound waves in shallow water is complex and unknown due to the special 

conditions of the surface and bed of water bodies. In recent years, the use of a wide range of 

application software to recognize this effect on the propagation of sound waves to improve the 

performance of sonar systems has increased. In shallow water and coastal areas, the interference 

caused by surface and seabed reflections is very important and effective. Several methods have been 

developed to model the propagation of sound waves. In the present research, the method of parabolic 

equations by considering the frequencies of 500, 1000 and 10000 Hz for the transmitter has been used 

to model the propagation of sound waves in the Persian Gulf. The results showed that the effects of the 

seabed are the main factor attenuating the energy of sound waves. Also, the highest penetration of 

sound waves in the bed layers occurred at frequencies lower than 1 kHz. The interaction of sound 

beams with the seabed is also increased, with increasing the depth of the transmitter and as a result 

more loss in the transmission path is recorded.  
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