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هَج شکي ّای خذا از ظاحل ٍ در هداٍرت الگَی اهَاج ٍ خریاى ّای دریایی  تررظی

 آتشکي ّا 
 

 
 هیر احوذ لشتِ ًشایی

 . گیالى ، داًشگاُهٌْذظی ػوراى، داًشکذُ فٌی هٌْذظیگرٍُ داًشیار
maln@Guilan.ac.ir  

 

 حویذ هْردادلهیر ػثذا
 . گیالى ًشگاُ، داهٌْذظی ػوراى، داًشکذُ فٌی هٌْذظیگرٍُ داًشیار

Mehrdad@guilan.ac.ir 
 

 ظیٌا اقتذاری

 . داًشدَی کارشٌاظی ارشذ ظازُ ّای دریایی، پردیط داًشگاُ گیالى
Eghtedarisina@ymail.com 

 

 

 
 چکیذُ 

 یه یىل ػَاحل تاصٌّذػِ ٍ ؿ يییدس تؼ یًمؾ هْو ییایدس یّا اىیاهَاد ٍ رش ،یدس هٌاعك ػاحل

 آب ؿىي ّا ٍ اص ّزَم اهَاد، احذاث یًاؿ ؾیحفاظت اص ػَاحل دس هماتل فشػا یاص سٍؽ ّا .وٌٌذ

 ،ییایدس یػاصُ ّا گشیّواًٌذ احذاث د ّا ػاصُ يیاحذاث ا ؛تاؿذ یاص ػاحل ه سدٍ یهَد ؿىي ّا

ػاصُ  يیص الذام تِ احذاث چٌلثل ا يیدّذ. تٌاتشا یه شییهٌغمِ تغ هیسا دس  اىیهَد ٍ رش یؼیعث ظیؿشا

هغالؼِ تِ  يیدس ا .شدیلشاس گ یهَسد تشسػ ذیتا یهٌغمِ ػاحل هیآى دس حفاظت اص  ییواسآ ،یا ٌِیپش ّض

 یّا اىیرش ذاىیدٍس اص ػاحل تش ه یهَد ؿىي ّاٍ  آب ؿىي ّا، احش احذاث    Mikeووه ًشم افضاس 

هَد ؿىي ٍ  آب ؿىي ّاػاحل حفاظت ؿذُ تا  ْایتدس حال تٌذس اًضلی  یػاحل یاص اهَاد دس ًَاح یًاؿ

 ایٍ  یتش واسآهذ یلیاًتـاس اهَاد تحل یالگَ ؼِیؿًَذ وِ تا هما یه ؼِیهما گشیىذیدٍس اص ػاحل تا  یّا

 ؿَد. یاًزام ه ییایدس یػاصُ ّا يیا یػذم واسآهذ

 

 دسیایی هَد ؿىي رذا اص ػاحل، آتـىي، الگَی اهَاد، الگَی رشیاى ّایٍاشگاى کلیذی: 
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 هقذهِ  

 یاص سٍؽ ّا یىی .وٌٌذی ه یٌّذػِ ٍ ؿىل ػَاحل تاص يییدس تؼ یًمؾ هْو ییایدس یّا اىیاهَاد ٍ رش ،یدس هٌاعك ػاحل

 ّا ػاصُ يیاحذاث ا ؛تاؿذ یاص ػاحل ه سدٍ یاص ّزَم اهَاد، احذاث هَد ؿىي ّا یًاؿ ؾیحفاظت اص ػَاحل دس هماتل فشػا

لثل اص الذام تِ  يیدّذ. تٌاتشا یه شییهٌغمِ تغ هیسا دس  اىیهَد ٍ رش یؼیعث ظیؿشا ،ییایدس یاصُ ّاػ گشیّواًٌذ احذاث د

احشات اهَاد ٍ  شایص .شدیلشاس گ یهَسد تشسػ ذیتا یهٌغمِ ػاحل هیآى دس حفاظت اص  ییواسآ ،یا ٌِیػاصُ پش ّض يیاحذاث چٌ

ػاصُ  یدس هٌْذػ لئهؼا يیاص هْوتش یىیگشدد.  یآى ه یپا یدس ؿىل ػَاحل ٍ آب ؿؼتگ شییتغػثة  ییایدس یّا اىیرش

 شایاػت، ص یهٌاػة اص آى ٍ تِ حذالل سػاًذى هـىالت احتوال یهٌاػة ػاصُ تِ هٌظَس تْشُ تشداس ییراًوا ییایدس یّا

ّای  ّا ٍ آباػت. حفاظت هٌاعك ػاحلی، دسیا طٍ ًَع ػاصُ دس استثا یغیهح ظیتا ؿشا نیػاصُ تِ عَس هؼتم تیاًتخاب هَلؼ

آصاد تِ ػٌَاى واًال استثاط التلادی، صیؼت هحیغی ٍ اػتشاتظیىی دس ػال ّای اخیش هَسد تَرِ وـَسّای ووتش تَػؼِ یافتِ 

تٌاتشایي ضشٍست پشداختي تِ تحج هشتَط تِ عشح ٍ هحاػثات ٍ ارشای ػاصُ ّای دسیایی دس ایشاى ٍاضح ٍ  لشاس گشفتِ اػت.

ت ػاخت چٌیي ػاصُ ّایی، ؿٌاخت اللین هٌغمِ هَسد تشسػی ٍ تاحیش احذاث ػاصُ تش الگَ ّای آؿىاس اػت ٍ اٍلیي لذم رْ

 اهَاد هی تاؿذ. 

لشاس گشفت. دس  یالگَی رشیاى ٍ اًتمال سػَب دسهلة ّا تحت احش اهَاد ػوَد تش ػاحل تا اػتفادُ اص هذل ػذدی هَسد تشسػ

ؼت هَد ٍ تَصیغ آى دسدّاًِ هلة تَد. تشای ایي هٌظَس، یه حَضچِ الگَی رشیاى ًاؿی اص ؿى يییتؼ یّذف اكل كیتحم يیا

ٍ  وشهی)ؿثیِ ػاصی ؿذ  21تاص هتلل هی گشدد، دس هحیظ ًشم افضاس هایه  ایػاحلی وِ اص عشیك یه دّاًِ یا هلة تِ دسی

 ،یآهذگ ؾیحشات ًؼثت پدس اعشاف آتـىٌْا تا اػتفادُ اص هذل الواى هحذٍد اًزام ؿذ ٍ ا اىیرش یهذلؼاص (.1390، ّوىاساى

. هذل (     ,molinas et al)لشاس گشفت  یهَسد تشسػ اىیرش ذاىیدس ه یاًشط ةیٍ ؿ اىیؿذت رش اى،یتؼتش، ػوك رش یصتش

 زِیًت يیاًزام ؿذٍ ا 21هیآتـىي تا اػتفادُ اص ًشم افضاس ها یدس پا اىیػشػت رش شاتییتغ يیتؼتش ٍ ّوچٌ شاتییتغ یػاص

 (.1393، ٍ ّوىاساى )لـتِ ًـایی تاؿذ یه یذاتیتوْ اصهٌذیدس ػش آتـىي ٍرَد داسد ٍ ً یتگحاكل ؿذ وِ خغشآتـؼ

پظٍّؾ ًَػاًات ػغح  يیلشاسگشفت. دسا یهَسد تشسػ   Ekitًشم افضاس  لِیتِ ٍػ ؼتاىاًگل گٌوَثیت ذیػاحل خل یهَسفَلَط

 ذی. ًتاذیگشد ؼِیاص ساُ دٍس هما شیآى تا تلاٍ زِیؿذ ٍ ًت یاتیاسص    Ekit یاص تؼتِ ًشم افضاس Wsnتا اػتفادُ اص هذل  ایآب دس

  .(     ,Huntley et al)هَرَد داسد  شیتا تلاٍ یٌاػثه یػاصگاس یػذد یػاص ِیهغلة تَد وِ ؿث يیا اًگشیت یتشسػ يیا

)تذیؼی،  زام ؿذهغالؼِ احش آتـىٌْا تش الگَی اهَاد ٍ رشیاًْای دسیایی دس وشاًِ ػَاحل تِ ووه ؿثیِ ػاصی سیاضی  اً

تذػت آهذ وِ استفاع اهَاد دس  زِیًت يیؿذ ٍ ا یشیدسهحذٍدٓ حَضچِ اًذاصُ گ 21 هیاستفاع اهَاد تا اػتفادُ اص ها (.1381

 .(1392، ٍ ّوىاساى لذستی) ًذاسًذ ییایدس یٍاسدُ تِ ػىَ یشٍّایدس ً یشیتاح چیاهَاد ّ يیتَدُ ٍ ا كفشتِ  هیحَضچِ ًضد

 ػذدی ػاصی ؿثیِ  (.1387، ٍ ّوىاساى ػْشاتی)َد، لثل ٍ تؼذ اص احذاث رتی دس تٌذس ویاؿْش اًزام ؿذ رشیاًْای ًاؿی اص ه

 هغالؼِ تِ هؼتغشق، غیش ّای آتـىي تا آى همایؼِ ٍ هؼتغشق ّای آتـىي اعشاف دس    Mike افضاس ًشم ووه تِ اهَاد الگَی

 ایي دس. اػت ؿذُ پشداختِ ػاصُ حَالی دس ؿذُ تـىیل اهَاد استفاع تشسػی ٍ ّا چشخاتِ تـىیل اص ًاؿی اًشطی اػتْالن

 دس آتـىي تاد افضایؾ تا وِ اػت ایي تیاًگش ًتایذ وِ اػت تَدُ اهَاد استفاع تش آتـىي تاد استفاع تاحیش اكلی ّذف هغالؼِ
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 تَاًذ هی ًتیزِ دس یافتِ اّؾو استفاع ایي ّا آتـىي هیاى ی هحذٍدُ دس ٍ ّؼتین سٍتشٍ اهَاد استفاع افضایؾ تا ػاصُ تاالدػت

تغییش ؿىل ػاحل دس هزاٍست ػاصُ ّای  یػاصِ یؿث  (.1393، ٍ ّوىاساى افؼَع تی سیا) گشدد سػَتات تیـتش تزوغ ػثة

 یدت یكَست اػت وِ تا راگزاس يی( اًزام ؿذُ اػت. ًحَُ واس تذone-line model) یخغ هیهذل  صتا اػتفادُ اػاحلی 

  Matlabوِ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  یخغ هیدس هذل  یثیتمش یّا ٍ فشهَل   -Mike یل ػذدسػَب تذػت آهذُ اص هذ

هغالؼِ حاضش ًـاى  ذی. ًتاذیآ یتذػت ه هغالؼِهٌغمِ هَسد  دس ّا ػاصُ يیدس حضَس ا یػاحل ؿىل خظ شیی، تغًذا ًَؿتِ ؿذُ

ٍ  ییثایدس ص یًاهغلَت شیتاح ٌىِیػاحل تذٍى ا ؾیوٌتشل سػَتات ٍ فشػاتشای هؼتغشق  یدّذ وِ اػتفادُ اص آتـىي ّا یه

ّای هیذاًی اًزام ؿذُ دس یه ًمغِ اص ػاحل  گیشی تاؿذ ٍ اًذاصُتَاًذ هَحش  یهٌغمِ داؿتِ تاؿذ، ه یغیهح ؼتیاحشات هخشب ص

   (.1394، ٍ ّوىاساى افؼَع تی سیا) ّای پیـٌْادی اػت. ی دلت خَب هذل ٍ همایؼِ تا ًتایذ هذل سیاضی ًـاى دٌّذُ

 

 ًرم افسار هَرد اظتفادُ در ایي پصٍّش    

اص هیاى هذل ّای سیاضی وِ لاتل اػتفادُ دس تحلیل پذیذُ ّای حاون تش هحیظ دسیا ّؼتٌذ، هی تَاى تِ هذل ّایی وِ تَػظ 

لشاس گشفتِ اًذ.  DHIاًؼتیتَی ّیذسٍلیه داًواسن تْیِ هی ؿَد، اؿاسُ ًوَد. ایي هذل ّا دس یه هزوَػِ ًشم افضاسی تِ ًام 

ایي هذل ػذدی یىی اص پشواستشدتشیي هذل ّای ػذدی تشای هذل ػاصی دٍتؼذی ّیذسٍدیٌاهیىی ٍ اًتمال سػَتی ٍ آلَدگی دس 

هاطٍل تخللی سا داساػت وِ ّش وذام لاتلیت ّای ٍیظُ ٍ  20هحیظ ّای آتی اػت.ایي هذل ػذدی دس حال حاضش تیؾ اص 

ػذدی ّن اوٌَى دس هغالؼِ ی تیـتش پشٍطُ ّای هشتثظ تا هٌْذػی سٍدخاًِ ٍ هٌْذػی  واستشدی خاف سا داسًذ. ایي هذل

داسای لاتلیت ّای هحاػثاتی ٍ    Mikeًشم افضاس واهپیَتشی هـَْس تِ  ػَاحل دس ػشاػش دًیا هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد.

ایي  حی ون ػوك ػاحلی، خلیذ ّا ٍ دسیاّا اػت.گشافیىی تاالیی دس صهیٌِ هذل وشدى پذیذُ هشتَط تِ خَسّا، دسیاچِ ّا، ًَا

تؼتِ ًشم افضاسی وِ تشای هذلؼاصی دٍ تؼذی پذیذُ ّا تِ واس هی سٍد، داسای هاطٍل ّای هتؼذدی اص رولِ هاطٍل پیؾ تیٌی 

هی  (ST)ٍ پیؾ تیٌی تغییش ؿىل خظ ػاحلی  (FM)، پیؾ تیٌی هـخلات رشیاى ّای دسیایی (SW)هـخلات اهَاد 

 تخؾ سا دس تش هی گیشد: چْاسهذٍل ّای ایي ًشم افضاس . ]46[تاؿذ 

گشها تِ  شیسا اص راتزایى ٍ حشوت عثمات اتوؼفشى تلَست افمى تحت تاح یضیّشچ ضیتخؾ ً يیا ،یغیهح هیذسٍلیّ -1

 وٌذ. یه یػاص ِیسا ؿث ییایویؿ یآب ؿاهل ٍاوٌؾ ّا فتیهحافظِ واساًِ تا و یّا ٌذُیآال یكَست ًشهال ٍپشاوٌذگ

 اىیتِ ٍرَد آهذُ تَػظ رش یرزسٍهذ، تاد، هَد ّا هیذسٍلیّ یوِ ؿاهل هذل ػاص ،یؿٌاػ اًَعیٍ ال یػاحل هیذسٍلیّ -2

 تاؿذ. یه البیٍ اهَاد ػ یّا،اهَاد عَفاً

 ٍ تىاى یخغ شیغ یؿىل ّا شییهَد، تغ یعشاح یّا، پاساهتشّا یٌیت ؾیتالعن اهَاد دستٌذسگاُ ّا،پ ضیتخؾ ً يیاهَاد، ا -3

احش  ؾیٍآصها یشاًیوـت یواًال ّا ،یػاحل یتٌذسگاُ، ػاصُ ّا یعشاح یتشا یؿَد. وِ تؼٌَاى اتضاس یسا ؿاهل ه یوـت یّا

 واستشد داسد. ذیرذ یاهتذاد هَد ؿىي ّا

تٌادس، ػَاحل،  یّا دّاًِ ،یشاًیوـت یاًتمال سػَب رْت واًال ّا یاًتمال سػَب دس ػَاحل، پظٍّؾ ّا یٌذّایفشآ -4 

 .ؿَدی لِ ّا ٍ.... هاػى

 

 Mike  -SWرٍاتظ حاکن تر هذل ریاضی 

پیؾ تیٌی ٍ تخویي اهَاد دس فؼالیت ّای هختلف ًَاحی ػاحلی دسپٌذ دِّ اخیش تا تِ واسگیشی هذل ّای سیاضی هثتٌی 

تؼیاسی ؿذُ پیـشفت ّای چـوگیشی تَدُ اػت. ایي هذل ّا ًیض تِ ًَتِ خَد دػتخَؽ تغییشات  یتشهؼادلِ تمای اًشطی داسا

تاؿذ. هثٌای ایي هذل تشای پیؾ تیٌی هَد، حل  یه Mike  -SWػَم ًظیش لاًذ وِ پیـشفتِ تشیي آًْا هذل ّای عیفی ًؼ
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هؼادلِ اًتمال اًشطی ّوشاُ تا تشم ّای چـوِ ٍ چاُ هی تاؿذ. تِ هٌظَس لحاػ وشدى عثیؼت تلادفی اهَاد دسیا، هؼادلِ اًتمال 

ّای هشتَط  ذُیػاصی پذ ِیدسؿث ییتاال ییًشم افضاس تَاًا يیعیفی آى دسًظشگشفتِ ؿذُ اػت. ا اًشطی هَد دسایي هذل دسؿىل

 ًوَد: شاؿاسُیتَاى تِ هَاسد ص یآًْا ه يیتِ هَد داسد، وِ اصهْوتش

 كیسؿذ ٍ تَػؼِ هَد دس آب ػو 

 اًىؼاس هَد 

 پـتِ وشدى ٍ ؿىؼت هَد دسآب ون ػوك 

 د تادٍ اهَا كیلحاػ ًوَدى تَام اهَاد آب ػو 

 ساع هَد  ذنیػف 

 هَد -هَد یشخغیاًذسوٌؾ غ 

، حل هؼادالت پایؼتگی اًشطی SWهحاػثِ ٍ تؼییي هـخلات اهَاد دس هذل ّای سیاضی پیؾ تیٌی هَد اصرولِ  اػاع

 عیفی تِ كَست هٌمغغ دس تؼذ هىاًی، صاٍیِ ای ٍ فشواًؼی اػت.

 

                                       
فَق، روالت ػوت چپ اًتمال اهَاد سا ًـاى هی دٌّذ ٍ دس ایي لؼوت هؼادلِ، احشات اًىؼاس، ون ػومی ٍ پـتِ  سػثاستد

وشدى اهَاد لحاػ هی ؿَد. اها ػوت ساػت هؼادلِ، تشم ّای چـوِ ٍ چاُ اًشطی هی تاؿٌذ وِ ػثاستٌذ اص اًشطی ٍسٍدی حاكل 

 اًشطی حاكل اص ؿىؼت هَد.  تاصتاد، اًذسوٌؾ غیشخغی هَلفِ ّای هَد ٍ اف

 تاؿذ: یه شیتلَست ص يیتمای هَد دس هختلات واستض هؼادلِ

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                        
 :نیدس آى داس وِ

 

 

 

 
 

رْتی تا ػشػت گشٍّی هَد حشوت هی -هؼادلِ فَق خاعش ًـاى هی وٌذ وِ ّش هَلفِ تِ كَست یه عیف اًشطی فشواًؼی

ت احش افضایؾ یا واّؾ اًشطی ًاؿی اص تَپَگشافی وف دسیا، ػشػت، رْت تاد ٍ ؿىل عیف لشاس هی وٌذ ٍ دس هؼیش خَ تح

گیشد. آخشیي ػثاست دس ػوت چپ هؼادلِ هزوَس، احش اًىؼاس ٍ خضؽ اهَاد سا دس ًظش هی گیشد. ػثاست چـوِ دس ػوت ساػت 

 هؼادلِ اًتمال هَد تِ كَست صیش تؼشیف هی ؿَد:

                                                                  
 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  
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هؼشف  Sdisهؼشف اًتمال اًشطی تَػظ اًذسوٌؾ غیش خغی اهَاد،  Snlهؼشف اًتمال اًشطی اص تاد تِ ػغح آب،  Sinوِ دس آى 

یِ ون ػوك اػت. حل هؼشف اػتْالن اًشطی هَد ًاؿی اص ؿىؼت دس ًاح Ssurfاػتْالن اًشطی هَد ًاؿی اص اكغىان وف ٍ 

( ٍ تش سٍی ؿثىِ تٌذی Cell centered finite volume) هؼادالت اًشطی اهَاد تش هثٌای سٍؽ حزن هحذٍد تا هشوضیت ػلَل

هخلخی ًاهٌظن كَست هی گیشد وِ تا سیض وشدى اتؼاد ؿثىِ دس هحذٍدُ هَسد ًظش هی تَاى تشآٍسد تْتشی اص هـخلات هَد 

 .]48ٍ  47[اػتفادُ ؿذُ اػت  JONSWAPت وِ دس ایي هذلؼاصی اص عیف هَد تذػت آٍسد. لاتل تِ روش اػ

 

 یخْت هذل ظاز اًسلیهحذٍدُ تٌذر  یاعالػات هرتَط تِ ػوق ظٌد

تِ هٌظَس تْیِ فایل ػوك ًگاؿت هٌاػة هحذٍدُ ی تٌذس اًضلی ٍ هحذٍدُ ی دسیایی آى اص ًمـِ ّای ػوك ػٌزی ٍ هشصّای 

اًضلی وِ اص ػاصهاى تٌادس تْیِ گشدیذ، اػتفادُ ؿذ، ٍ ًحَُ ی اػتفادُ اص ایي فایل ّیذسٍ گشافی  آتی هشتَط تِ هحذٍدُ ی تٌذس

تذیي گًَِ تَدُ اػت وِ هَد ؿىي سػن ؿذُ دس سٍی ًمـِ حزف گشدیذُ اػت ٍ ػاصُ هَسد ًظش ؿاهل آتـىي ّا ٍ هَد ؿىي 

 هذلؼاصی ؿذُ اػت.   Mikreرذا اص ػاحل دس 

 

 
 رٍ گرافی هَرد اظتفادُ(: ًقشِ ّیذ1شکل )

 

 دادُ ّای ٍرٍدی تِ ًرم افسار

رْت اػتفادُ اص دادُ ّای روغ آٍسی ؿذُ، ایي دادُ ّا تایذ تِ فشهت ًشم افضاس تثذیل ؿًَذ. تش ایي اػاع، اص تؼتِ ًشم افضاسی 

Mike Zero  یىی اص هزوَػِ ًشم افضاسّایMike .اػتفادُ هی ؿَد 

 

 اعالػات اهَاج اظتفادُ شذُ 

و ِ ت ِ ػ فاسؽ ػ اصهاى تٌ ادس ٍ       یؿٌاػ   اًَعیال یهشوض هل َػظ( اًزام ؿذُ تISWMهغالؼات ) ذیحاضش اص ًتا كیتحم دس

ػ الِ   7/11دٍسُ  یت شا  ذیًت ا  یصه اً  یساػتا ػش يیدس ا ،هـخلات اهَاد اػتفادُ ؿذ يییتؼ یاًزام ؿذُ اػت، تشا یشاًیوـت

ٍ ه َسد   ذُی  گشد اف ت یدس ضی  ً یشاًیاهَاد اص ػاصهاى تٌادس ٍ وـت َدیت ٍ پشاستفاع، رْ لػاػتِ ؿاه 3 یهغالؼات تا فَاكل صهاً

 .لشاس گشفتِ اػت یپشداصؽ آهاس

ت ش اػ اع   ؿاهل استفاع، پشیَد ٍ رْت هَد هَسد هغالؼِ  یدس هحذٍدُ  كیػو یّا اعالػات ٍ هـخلات هشتَط تِ اهَاد آب   

 ( ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت.2ٍ3دس ؿىل ّای ) ISWM پشٍطُ ذیًتا
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 ISWM حیگل هَج تر اظاض ًتا(: 2شکل ّای ) 

 

 
 ISWM حیتر اظاض ًتا (: اعالػات ارتفاع ٍ پریَد اهَاج3شکل )

 

 هذلعازی ظازُ ّای هَرد ًظر 

س ّواًغَس وِ روش ؿذُ اػت دٍ ًَع ػاصُ حفاظتی هذلؼاصی ؿذُ اػت ٍ تِ تشسػی اًذسوٌؾ اه َاد ٍ رشی اى ّ ای دسی ایی د    

 هزاٍست آًْا پشداختِ ؿذُ اػت، ؿىل ّای صیش ًحَُ ی راًوایی ػاصُ ّای هَسد ًظش سا ًـاى هی دّذ.  
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 (: خاًوایی آتشکي ّا4شکل )

 

 (: خاًوایی هَج شکي ّای دٍ از ظاحل 5شکل )

 

 فرآیٌذ هذلعازی ریاضی

 حؼاػیت هذل ّا

ٍ ارشا  ِیتْ یدٍسُ صهاً هی یتِ اعالػات هَرَد تشا هذل ػاختِ ؿذُ تا تَرِ ،یػذد یهذل ّا یكحت ػٌز یهؼوَال تشا

ارشا ٍ  یگشید یدٍسُ صهاً یهذل تشا ت،یتِ ٍالؼ ذیؿذى ًتا هیهختلف آى ٍ ًضد یپاساهتشّا تیحؼاػ لیؿذُ ٍ پغ اص تحل

ش تا تَرِ ؿَد. دس پظٍّؾ حاض یه يییػذم دلت هذل تؼ ایٍ دلت  ؼِیهَرَد دس آى دٍسُ هما یذاًیحاكل تا اعالػات ه ذیًتا

 ٌِیصه يیدس دػتشع دس ا یدادُ ّا ِیهذل ػاختِ ؿذُ، اػتفادُ اص ول َىیثشاػیوال یهٌاػة، تشا یذاًیتِ ووثَد اعالػات ه

هَحش دس هحذٍدُ هزاص ًشم افضاس ٍ  یّاپاساهتش تیحؼاػ لیتحل ت،یوشدى هذل ػاختِ ؿذُ تِ ٍالؼ هیهَسد تَرِ تَدُ ٍ دس ًضد

تا  ،یهذل ػاص یالصم تشا یتخؾ تذػت آٍسدى پاساهتشّا يیدس ا یفتِ اػت. دس ٍالغ ّذف اكلٍ خغا هذ ًظش لشاس گش یػؼ

پاساهتشّا دس  یػٌز تیحؼاػ اسیؿذُ، هؼ زادیا یدس هذل ّا ایاػتواد لاتل لثَل تَدُ اػت. استفاع هَد دس ًماط هختلف دس

 .]40 [شل ؿذُ اػتوٌت ایاص دس یؼیٍػ یهحذٍدُ  یاستفاع هَد تشا شیؿذُ ٍهماد گشفتًِظش 

 

 شرفاظٌدی هحذٍدُ هَرد هغالؼٍِ   هٌاظة یشثکِ هحاظثاتاًتخاب 

یىی اص هشاحل هْن دس هذل ػاصی ّای ػذدی یافتي ؿثىِ ّای تْیٌِ هی تاؿذ. چٌاًچِ تا تغییش اًذاصُ ؿثىِ، ًتایذ حاكل 

تمل اص ًتایذ تاؿذ. تٌاتشایي یه ؿثىِ تْیٌِ، تغییش وٌذ، هؼلواً اًتخاب ؿثىِ اؿتثاُ تَدُ اػت، صیشا ؿثىِ اًتخاتی تایذ هؼ

. دس فشایٌذ هذلؼاصی ایي پظٍّؾ تِ هٌظَس ]40[تضسگتشیي ؿثىِ ای هی تاؿذ وِ دس ؿثىِ ای وَچىتش اص آى، ًتایذ تغییش ًىٌذ 

َاى پاساهتش تؼییي ؿثىِ تْیٌِ، ػِ ًَع ؿثىِ تٌذی هختلف اًتخاب گشدیذ ٍ پغ اص ارشای هذل ّا، پاساهتش استفاع هَد تِ ػٌ

، 1800هثٌا رْت والیثشاػیَى هذل دس ًظش گشفتِ ؿذ. هؼاحت ؿثىِ ّای ًاهٌظن هخلخی دس هحذٍدُ ی دسیایی تِ تشتیة 

هتش هشتغ اًتخاب گشدیذُ اػت ٍ ولیِ پاساهتشّا دس هشحلِ ی تؼییي ؿثىِ تْیٌِ حاتت فشم ؿذُ اًذ ٍ تشای  10000ٍ   14000

پاساهتش استفاع هَد هَسد تشسػی لشاس گشفت وِ دس ًْایت ؿثىِ تٌذی تا هؼاحت ؿثىِ ّای  ّش ؿثىِ تٌذی پغ اص ارشای هذل،

تِ ػٌَاى ؿثىِ تْیٌِ هَسد اًتخاب لشاس گشفت. تا اػوال فایل ّیذسٍ گشافی تِ ًشم افضاس، ؿثیِ ػاصی  14000ًاهٌظن هخلخی 
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( تِ تشتیة ػوك ػٌزی تِ 7ٍ 6ٌیي ؿىلْای  )ّیذسٍگشافی هٌغمِ رْت هذلؼاصی ّیذسٍدیٌاهیىی اًزام پزیشفت، ٍ ّن چ

 ٌّگام احذاث آتـىي ّا ٍ ػوك ػٌزی تِ ٌّگام احذاث هَرـىي رذا اص ػاحل سا ًـاى هی دّذ.

 

 
 

 (: ػوق ظٌدی تِ ٌّگام احذاث هَخشکي خذا از ظاحل7)             (: ػوق ظٌدی تِ ٌّگام احذاث آتشکي ّا شکل 6شکل )      

 

 اج ترای حالتْای هختلف هذلعازی در اهتذاد ظاحلتررظی الگَی اهَ

تِ هٌظَس تغییشات الگَی اهَاد دس حالتْای هختلف احذاث آتـىي ّا ٍ هَد ؿىي رذا اص ػاحل، دس ایي لؼوت استفاع اهَاد تِ 

ٍست ػاصُ كَست هختلات خغی اًذاصُ گیشی ؿذُ اػت دس ٍالغ ّذف اص ایي تشسػی ّا، هغالؼِ ی تغییشات استفاع هَد دس هزا

ّای احذاث ؿذُ دس فاكلِ هـخق ؿذُ اص خظ ػاحلی هی تاؿذ. ًحَُ ی هغالؼِ تذیي گًَِ هی تاؿذ وِ خغی دس اهتذاد 

اًتخاب گشدیذُ اػت ٍ  -700ٍ  -600ػشضی هختلات ایي ػاحل رْت اًذاصُ گیشی استفاع اهَاد دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ 

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. صیشٍ ّوچٌیي اسائِ ًتایذ دس ؿىل هختلات عَلی دس ؿىلْا ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت 

 

 

 -666ػرضی (: ارتفاع هَج در اهتذاد ظاحل تِ ٌّگام حضَر آتشکي ّا در هختصات 8شکل )
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 -766ػرضی (: ارتفاع هَج در اهتذاد ظاحل تِ ٌّگام حضَر آتشکي ّا در هختصات 9شکل )

 

ؾ دادُ ؿذُ؛ هـاّذُ هی ؿَد وِ تِ ٌّگام حضَس آتـ ىي ّ ا، استف اع ه َد دس     دس ًوَداسّای اؿىال تاال دس دٍ هختلات ًوای

اهتذاد ػاحل دس ًیوِ ؿشلی داسای استفاع تیـتشی ًؼثت تِ ًیوِ غشتی خَاّذ تَد ٍ حذاوخش استفاع اه َاد دس ّ ش دٍ هختل ات    

تل ات ی ه داسای استف اع ت ِ هشات ة      هتشی دس ًیوِ ؿشلی اتفاق خَاّذ افتاد. ٍلاتل روش اػت وِ اه َاد دس هخ  500دس فاكلِ 

 تیـتشی خَاٌّذ تَد.

  

 -666ػرضی هختصات (: ارتفاع هَج در اهتذاد ظاحل تِ ٌّگام حضَر هَج شکي خذا از ظاحل در 16شکل )
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 -766هختصات ػرضی (: ارتفاع هَج در اهتذاد ظاحل تِ ٌّگام حضَر هَج شکي خذا از ظاحل در 11شکل )

 

 1ٍ2ِ ًـاى دٌّذُ استفاع هَد دس اهتذاد ػاحل تِ ٌّگام حضَس هَد ؿىي رذا اص ػ احل دس هختل اتْای   اص ًوَداس ّای تاال و

هی تاؿذ دس هی یاتین وِ استفاع اهَاد دس ًیوِ غشتی تشای دٍ هختلات اؿاسُ ؿذُ یه حالت حاتت داسًذ ٍ ایي دس حالی تَد و ِ  

حالت ًضٍلی تِ ػوت غشب داؿتِ اػت، ٍ ّن چٌیي هی تَاى ارػاى استفاع اهَاد تِ ٌّگام ػاخت آتـىي ّا دس ًیوِ غشتی یه 

ًوَد وِ تِ ٌّگام حضَس هَد ؿىي رذا اص ػاحل، استفاع هَد دس اهتذاد ػاحل دس ًیوِ ؿشلی داسای استفاع تیـتشی ًؼ ثت ت ِ   

 ًیوِ غشتی خَاّذ.

  
 -666هختصات ػرضی (: ارتفاع هَج در اهتذاد ظاحل تذٍى حضَر ظازُ در 12شکل )
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 -766هختصات ػرضی (: ارتفاع هَج در اهتذاد ظاحل تذٍى حضَر ظازُ در 13شکل )

 

ّواًغَس وِ دس ؿىل ّای تاال هـاّذُ هی ؿَد دس هی یاتین وِ استفاع اهَاد دس كَستی وِ ّیچ ػاصُ ای ػ اختِ ًـ ذُ اػ ت    

هتش خَاّذ سػیذ ٍ لاتل روش اػت و ِ   3حذٍد  داسای استفاع تیـتشی ًؼثت تِ حاالت دیگش خَاّذ تَد ٍ حذاوخش استفاع هَد تِ

 اهَاد دس ًیوِ غشتی داسای استفاع ووتشی ًؼثت تِ ًیوِ ؿشلی خَاٌّذ تَد. 

 
 ( در ظِ حالت اًذازُ گیری-666ٍ -566(: حذاکثر ارتفاع هَج در هختصات )14شکل )

 

ش یه اص ػاصُ ّا استفاع اهَاد دس ّش دٍ ( ًـاى دٌّذُ ایي اػت وِ تِ ٌّگام احذاث 15ٍّ 14ًوَداس هیلِ ای ؿىلْای )

 هختلات واّؾ خَاّذ یافت، ٍ پاییي تشیي استفاع هَد دس دٍ هختلات اؿاسُ ؿذُ دس حَالی آتـىٌْا اتفاق خَاّذ افتاد.
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 ( در ظِ حالت اًذازُ گیری-766ٍ -566(: ارتفاع هَج در هختصات )15شکل )

 

 جاًتشار الگَی ظرػت خریاى ٍ تررظی شکعت اهَا

دس ایي تخؾ اًتـاس ػشػت رشیاى دس ؿىل ّای صیش دس حَالی ػاصُ ّای هذلؼاصی ؿذُ ٍ ّوچٌیي دس ول هٌغمِ ًوایؾ دادُ 

 ؿذُ اػت.

 

 (: اًتشار الگَی خریاى در حضَر هَج شکي خذا از ظاحل45-4شکل ) 
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 وایی هذل(: اًتشار الگَی خریاى در حَالی هَج شکي خذا از ظاحل تِ صَرت تسرگ46ٌ-4شکل )

 

 
 (: اًتشار الگَی خریاى در حضَر آتشکي47-4شکل )

 

 
 (: اًتشار الگَی خریاى در حَالی آتشکي تِ صَرت تسرگٌوایی هذل48-4شکل )
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 -500ؿىلْای تاال ًـاى دٌّذُ ی ایي هَضَع اػت وِ اًتـاس الگَی رشیاى دس دٍ ػاصُ هذلؼاصی ؿذُ دس هختلات ػشضی )

ؿتِ اػت، ٍلی تا تغییش ػاصُ ّای هَسد ًظش الگَی رشیاى ؿىل رذیذی تِ خَد خَاّذ گشفت وِ دس ( تفاٍتی تاّن ًذا 500ٍ

ٍالغ ًـاى دٌّذُ تغییشات الگَّای ّیذسٍدیٌاهیه تا تَرِ ػاصُ ی عشاحی ؿذُ دس هٌغمِ خَاّذ تَد، ًىتِ تؼیاس هْن ٍ 

ت، ػشػت رشیاى ؿشٍع تِ پیذایؾ خَاّذ وشد، دس واستشدی هذل ّیذسٍدیٌاهیه ایي هی تاؿذ وِ، صهاًی وِ هَد خَاّذ ؿىؼ

ٍالغ لثل اص ؿىؼت هَد، ػشػت رشیاى ًخَاّین داؿت حال ایٌىِ  ػشػت رشیاى دس دٍ ؿثیِ ػاصی هَسد ًظش دس هختلات 

  اتفاق خَاّذ افتاد وِ ایي هٌغمِ ًـاى دٌّذُ ی ؿىؼت اهَاد خَاّذ تَد. 500ػشضی 

 

  گیری تحج ٍ ًتیدِ
 تـىي ّا، استفاع هَد دس اهتذاد ػاحل دس ًیوِ ؿشلی داسای استفاع تیـتشی ًؼثت تِ ًیوِ غشتی تِ ٌّگام حضَس آ

هتشی دس ًیوِ ؿشلی اتفاق خَاّذ افتاد. ٍلاتل  500خَاّذ تَد ٍ حذاوخش استفاع اهَاد دس ّش دٍ هختلات دس فاكلِ 

 تَد.روش اػت وِ اهَاد دس هختلات یه داسای استفاع تِ هشاتة تیـتشی خَاٌّذ 

  دس هی یاتین وِ  1ٍ2تا هـاّذُ استفاع هَد دس اهتذاد ػاحل تِ ٌّگام حضَس هَد ؿىي رذا اص ػاحل دس هختلاتْای

استفاع اهَاد دس ًیوِ غشتی تشای دٍ هختلات اؿاسُ ؿذُ یه حالت حاتت داسًذ ٍ ایي دس حالی اػت وِ استفاع اهَاد تِ 

ضٍلی تِ ػوت غشب داؿتِ اػت، ٍ ّن چٌیي هی تَاى ارػاى ًوَد ٌّگام ػاخت آتـىي ّا دس ًیوِ غشتی یه حالت ً

وِ تِ ٌّگام حضَس هَد ؿىي رذا اص ػاحل، استفاع هَد دس اهتذاد ػاحل دس ًیوِ ؿشلی داسای استفاع تیـتشی ًؼثت 

 تِ ًیوِ غشتی خَاّذ.

 حاالت دیگش خَاّذ تَد ٍ استفاع اهَاد دس كَستی وِ ّیچ ػاصُ ای ػاختِ ًـذُ اػت داسای استفاع تیـتشی ًؼثت ت ِ

هتش خَاّذ سػیذ ٍ لاتل روش اػت وِ اهَاد دس ًیوِ غشتی داسای استفاع ووتشی ًؼثت  3حذاوخش استفاع هَد تِ حذٍد 

 تِ ًیوِ ؿشلی خَاٌّذ تَد. 

 دس  تِ ٌّگام احذاث ّش یه اص ػاصُ ّا استفاع اهَاد دس ّش دٍ هختلات واّؾ خَاّذ یافت، ٍ پاییي تشیي استفاع هَد

 دٍ هختلات اؿاسُ ؿذُ دس حَالی آتـىٌْا اتفاق خَاّذ افتاد.

  اص همایؼِ الگَی اهَاد دس حالت ّای هختلف دس هیاتین وِ اهَاد دس پـت هَد ؿىي ّای رذا اص ػاحل داسای اًشطی

ی ووتشی هی تاؿٌذ ٍ هٌغمِ ی آساهی دس پـت هَد ؿىي ّای رذا اص ػاحل ایزاد خَاّذ ؿذ، ّوچٌیي دس لؼوتْا

هختلف گشٍُ آتـىي ّا اهَاد داسای ؿذت هختلفی هی تاؿٌذ، دس ٍالغ دس ًیوِ ی ؿشلی اهَاد داسای ؿذت ووتشی 

 هی تاؿٌذ.

 ( تفاٍتی تاّن ًذاؿتِ اػت، ٍلی  500ٍ -500اًتـاس الگَی رشیاى دس دٍ ػاصُ هذلؼاصی ؿذُ دس هختلات ػشضی )

تِ خَد خَاّذ گشفت وِ دس ٍالغ ًـاى دٌّذُ تغییشات  تا تغییش ػاصُ ّای هَسد ًظش الگَی رشیاى ؿىل رذیذی

الگَّای ّیذسٍدیٌاهیه تا تَرِ ػاصُ ی عشاحی ؿذُ دس هٌغمِ خَاّذ تَد، ًىتِ تؼیاس هْن ٍ واستشدی هذل 

ّیذسٍدیٌاهیه ایي هی تاؿذ وِ، صهاًی وِ هَد خَاّذ ؿىؼت، ػشػت رشیاى ؿشٍع تِ پیذایؾ خَاّذ وشد، دس ٍالغ 

َد، ػشػت رشیاى ًخَاّین داؿت حال ایٌىِ  ػشػت رشیاى دس دٍ ؿثیِ ػاصی هَسد ًظش دس لثل اص ؿىؼت ه

 اتفاق خَاّذ افتاد وِ ایي هٌغمِ ًـاى دٌّذُ ی ؿىؼت اهَاد خَاّذ تَد. 500هختلات ػشضی 

  هٌاتغ
. ػاحل تا اػتفادُ اص هذل ػذدی تشسػی الگَی رشیاى ٍ اًتمال سػَب دسهلة ّا تحت احش اهَاد ػوَد تش (.1390ٍ ّوىاساى) ػلی، وشهی
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