Ar

ch
i

ve

OF

SI

D

Archive OF SID

www.SID.ir

Archive of SID

یازدَمیه َمایش تیه المللی سًاحل ،تىادر ي سازٌ َای دریایی
 3لغایت  5آرر ( 1333تُران-ایران)

پیش بینی مشخصات موج در محذوده جسایر قشم و هرمس با استفاده از مذل عذدی SWAN
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کلیذ ياشٌ :هشرصبت هَج ،هسل ػسزی SWAN

مقذمٍ
تؼییي هشرصبت اهَاج زر اًدبم ّز گًَِ پزٍصُ هٌْسعی عبحل ٍ زریب ًظیز عزاحی ثٌبزر ،عبسُ ّبی عبحلی ٍ زریبیی ،ترویي هیشاى اًتمبل
رعَة ٍ فزعبیش عبحل هَرز ًیبس هی ثبشسٍ .خَز تؼساز سیبز عبسُ ّبی زریبیی زر ذلیح فبرط زر هحسٍزُ خشایز لشن ٍ ّزهش ٍ ّوچٌیي
ػجَر شٌبٍر ّبی تدبری ٍهغبفزثزی فزاٍاى اس ایي هٌغمًِ ،یبس ثِ پیش ثیٌی ٍ شٌبذت زلیك هیشاى ارتفبع اهَاج ًبشی اس ثبز زر شزایظ
هرتلف آة ٍ َّایی را ثِ ٍخَز هی آٍرز.
ایي همبلِ ثِ هغبلؼِ ٍ پیش ثیٌی اهَاج ًبشی اس ثبز ثب اعتفبزُ اس هسل ػسزی  SWANثب زلتی ثبالتز اس هغبلؼبت اًدبم شسُ ،هی پززاسز .زر
ایي هسلغبسی فزایٌس رشس ًوبیی ٍ ذغی هَج زر اثز اًزصی ثبز ،ایدبز عفیسن راط هَج ،اصغىبن ثغتز ،شىغت هَج ًبشی اس وبّش ػوك
ٍ اًسروٌش غیز ذغی عِ گبًِ ٍ چْبر گبًِ اهَاج زر ًظز گزفتِ شسُ اعت .پبراهتزّبی پیش ثیٌی شسُ اهَاج ًبشی اس ثبز ثب زازُ ّبی
ایغتگبُ اًساسُ گیزی هَج زر خٌَة خشیزُ الرن هَرز همبیغِ لزار گزفتِ اعت ٍ همسار ذغبی هسل ثزای پیش ثیٌی ارتفبع هَج شبذص ٍ
زٍرُ تٌبٍة هَج شبذص هحبعجِ گززیس اعتً .تبیح شجیِ عبسی ًشبى هی زّس وِ هسل ػسزی  SWANپبراهتزّبی اهَاج را ثِ ذَثی
پیش ثیٌی هی وٌس.
مذل عذدی سًان
 SWANهسل هَج ًغل عَهی ثزای زعتیبثی ثِ ثزآٍرزّبی ٍالغ گزایبًِ پبراهتزّبی هَخی زر ًَاحی عبحلی ،زریبچِّب ٍ زّبًِّبی
رٍزذبًِّبی ثشري (هسذلّب) ثب تَخِ ثِ ثبز ،شزایظ وف ٍ خزیبى اعت .اگز چِ  SWANرا هیتَاى ثز رٍی ّز همیبط ٍ ثزای اهَاج ثملی
عغحی ًبشی اس ثبز هَرز اعتفبزُ لزار زاز .ایي هسل ،ثز هجٌبی هؼبزلِ تؼبزلی وٌش هَج 6ثِ ّوزاُ زر ًظز گزفتي اثزات چشوِ ّب (هٌبثغ
افشایٌسُ اًزصی هَج) ٍ چبُّب (هٌبثغ وبٌّسُ اًزصی هَج) اعت].[2
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معادلٍ تعادل کىش مًج
زر  SWANتغییز شىل عیف هَج ثب هؼبزلِ تؼبزل وٌش عیف تَصیف هی شَز وِ ثزای زعتگبُ هرتصبت وبرتشیي ػجبرت اعت اس :
() 1

اٍلیي خولِ زر عوت چپ ایي هؼبزلِ ًزخ ولی تغییزات چگبلی وٌش زر سهبى را ًشبى هی زّس .خوالت زٍم ٍ عَم  ،اتشبر حزوت را زر
زر خْت ً )yشبى هی زّس .خولِ چْبرم ،اًتمبل ثغبهس ًغجی را زر اثز تغییزات
هحیظ خغزافیبیی ( ثب عزػتْبی اًتشبر زر خْت ٍ x
زر فضبی ً )σشبى هی زّس .خولِ پٌدن اًىغبر ًبشی اس ػوك ٍ خزیبى را ًشبى هیسّس( ثب
ػوك ٍ خزیبى (( ثب عزػتْبی اًتشبر
زر فضبی  .)ϴعزػت ّبی اًتشبر فَق اس تئَری ذغی هَج ثسعت هی آیٌس .خولِ ) )
( ( زر عوت
عزػتْبی اًتشبر
راعت هؼبزلِ تؼبزل وٌش ،خولِ چشوِ اس خوالت چگبلی اًزصی اعت وِ ًشبى زٌّسُ اثزات تَلیس ،اعتْالن ٍ اًسروٌش غیز ذغی هَج-
هَج هی ثبشس].[3
مىطقٍ مًرد مطالعٍ ي دادٌ َای مًجًد
هٌغمِ هَرز هغبلؼِ زر هحسٍزُ خشایش لشن ٍ ّزهش ٍ ثیي هَلؼیت ّبی خغزافیبیی  555شوبلی ٍ  26545شزلی تب  57515شوبلی ٍ
 27515شزلی ٍالغ شسُ اعت .شىل  1هَلؼیت ایي هحسٍزُ را ًشبى هی زّس .زر هٌغمِ هَرز ًظز توبهی اعالػبتی وِ ثِ ًحَی ثب
پسیسُ ّبی لحبػ شسُ زر ایي تحمیك هزثَط هی ثبشٌس خوغ آٍری شسُ اعت .ایي اعالػبت شبهل زازُ ّبی تزاس ثغتز ثسعت آهسُ اس ًمشِ
ّبی ّیسرٍگزافی هٌغمِ ،اعالػبت عزػت ٍ خْت ثبز زر هٌغمِ وِ هٌجغ ثبز هَخَز زازُ ّبی ثبز  ECMWF7هی ثبشس ،هشرصبت هَج
ثجت شسُ تَعظ ایغتگبُ ثجت اعالػبت ًصت شسُ زر خٌَة خشیزُ الرن خْت وبلیجزاعیَى ٍ ارسیبثی هسل ٍ زازُ ّبی هزثَط ثِ
هشرصبت هَج زر هزسّبی هحسٍزُ هغبلؼبتی هی ثبشس.

شکل )1محذيدٌ مًرد مطالعٍ

ترپایی مذل
پیش اس اخزای هسل اصلی السم اعت ثِ هٌظَر تؼییي پبراهتزّبی هسلغبسی چٌسیي اخزای آسهبیشی اًدبم گیزز .عپظ هیشاى تبثیز ػَاهل
هرتلف فیشیىی اس لجیل شىغت هَج ،اصغىبن ثغتز ،اًسروٌش هَج ٍ  ...ثزٍی هشرصبت اهَاج زر هحل ایغتگبُ اًساسُ گیزی هَج،
ثزرعی شَز .خْت ثزرعی تبثیز ػَاهل هرتلف فیشیىی ،عزی سهبًی اس تبرید ًَ 15اهجز تب  15زعبهجز  2002اًتربة شسُ اعت .زر ایي
لغوت ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثسعت آهسُ زر هسلغبسی ّبی آسهبیشی  ،اثؼبز شجىِ هحبعجبتی  700×700اًتربة شسُ ٍ فضبی ساٍیِ ای توبم
 360زرخِ را پَشش زازُ ٍ ϴΔ = 155هی ثبشس .ثغبهس وویٌِ  ٍ 0/04ثغبهس حساوثز ّ 1زتش ثَزُ ٍ ایي فضب ثِ  27لغؼِ تمغین شسُ
اعت .هحبعجبت ًیش ثِ صَرت غیز ایغتب ٍ ثب گبم سهبًی  2زلیمِ اًدبم شسُ اعت.

. Europian Center of Median Range Weather Forecast
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ياسىجی ي صحت سىجی مذل
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثَیِ الرن زرهحلی ثِ ػوك  25هتزی لزار زارز ،هسل ثز اعبط اعالػبت آة ػویك وبلیجزُ هی شَز .هْوتزیي ضزیت
وبلیجزاعیَى هزثَط ثِ عفیسن راط هَج اعت ٍ عبیز پبراهتز ّبی فیشیىی اس لجیل اصغىبن ثغتز ٍ شىغت هَج ًبشی اس وبّش ػوك
تبثیزی ثز ًتبیح هسل ًسارز ،ثٌبثزایي پظ اس چٌسیي اخزای هسل ضزایت پیش فزض ثزای ایي پبراهتزّبی فیشیىی هَرز اعتفبزُ لزار هیگیزز.
خْت تؼییي ثْتزیي ضزایت ثزای هحبعجِ اعتْالن اًزصی ًبشی اس ایدبز عفیسن راط هَج هسلغبسی ّبی هرتلفی اًدبم گزفتِ اعت .اثز
تغییز ضزایت هَخَز ثزٍی ًتبیح ثزرعی شسُ ٍ ًتبیح ٍاعٌدی وِ زر اخزاّبی هتفبٍت ثسعت آهسُ ٍ همبزیز ذغب زر خسٍل  2 ٍ 1ارائِ شسُ
اعت .ثزای تؼییي ًزخ اعتْالن اًزصی ًبشی اس ایدبز عفیسن راط هَج اس ًتیدِ ٍاعٌدی هزثَط ثِ راثغِ  ، Komenضزیت
( ٍ )Cds2=3.36*10-5راثغِ  ، Janssenضزیت ( )cds1=7اعتفبزُ هی شَز .هؼیبر ٍاعٌدی وویٌِ ًوَزى پبراهتز اًحزاف ٍ شبذص
پزاوٌسگی زر هحبعجِ پزیَز ٍ ارتفبع هَج هی ثبشس .شىل  2عزی سهبًی ارتفبع هَج را ثب تَخِ ثِ ثْتزیي ضزیت ثسعت آهسُ زر هزحلِ
ٍاعٌدی ًشبى هی زّس.
جذيل )1وتایج ياسىجی مذل جُت تعییه ورخ استُالک اورشی واشی از ایجاد سفیذک راس مًج مرتًط تٍ ضریة Komen
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جذيل )2وتایج ياسىجی مذل جُت تعییه ورخ استُالک اورشی واشی از ایجاد سفیذک راس مًج مرتًط تٍ ضریة Janssen
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شکل )2سری زماوی ارتفاع مًج شاخص ترای دادٌ َای اوذازٌ گیری شذٌ ي پیش تیىی شذٌ ترای تًیٍ جىًب الرک در ديرٌ
زماوی ياسىجی

ثزای صحت عٌدی هَج تَلیس شسُ تَعظ هسل ػسزی یه زٍرُ ی سهبًی  1هبِّ اس تبرید اٍل تب  31صاًَیِ  2010اًتربة شسُ اعت.
پبراهتزای هسلغبسی ٍ ّچٌیي ضزایت هزثَط ثِ پبراهتز ّبی هرتلف فیشیىی تبثیز گذار زر هسلغبسی ّوبًٌس هزحلِ ٍاًغدی اًتربة شسُ
اعت .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثسعت آهسُ زر هزحلِ ٍاعٌدی خْت هحبعجِ اًزصی ٍرٍزی ثبز ٍ اعتْالن ًبشی اس ایدبز عفیسن راط هَج ثیي زٍ
گشیٌِ هَخَز اس گشیٌِ  Janssenاعتفبزُ شسُ اعت .زر شىل  3همبزیز ارتفبع هَج شبذص زازُ ّبی اًساسُ گیزی شسُ ٍ پیش ثیٌی شسُ
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تَعظ  SWANزر ثَیِ رعن شسُ اعت ٍ شىل ً 4وَزار پزاوٌسگی زازُ ّبی اًساسُ گیزی شسُ ٍ هسل شسُ زر ثبسُ سهبًی صحت عٌدی را
ًشبى هی زّس .زر خسٍل  3ذالصِ تحلیل آهبری ذغبی پیش ثیٌی هشرصبت هَج زر زٍرُ سهبًی هَرز ًظز ارائِ شسُ اعت.
جذيل )2خطای مذل عذدی  SWANدر پیش تیىی مشخصات امًاج در ديرٌ زماوی اوتخاب شذٌ جُت صحت سىجی
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شکل  )3سری زماوی ارتفاع مًج ترای دادٌ َای اوذازٌ گیری شذٌ ي پیش تیىی شذٌ ترای تًیٍ الرک در ديرٌ زماوی صحت
سىجی
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شکل  )4ومًدار پراکىذگی دادٌ َای ارتفاع مًج اوذازٌ گیری شذٌ ي مذل شذٌ در تازٌ زماوی صحت سىجی

وتیجٍ گیری
زر ایي هغبلؼِ پبراهتز ّبی اهَاج ًبشی اس ثبز زر هحسٍزُ خشایز لشن ٍ ّزهش ثب هشرصبت اهَاج اًساسُ گیزی شسُ تَعظ ثَیِ ًصت شسُ زر
خٌَة خشیزُ الرن ثزای یِ زٍرُ سهبًی  1هبِّ ثب اعتفبزُ اس هسل ػسزی  SWANهَرز ثزرعی لزار گزفت .هٌجغ ثبز هَخَز زازُ ّبی
باد  ECMWFثَزً .تبیح شجیِ عبسی ًشبى زاز وِ ثب تَخِ ثِ لزار گیزی ثَیِ الرن زر ػوك  65هتز هْوتزیي ضزیت وبلیجزاعیَى
هزثَط ثِ عفیسن راط هَج هی ثبشس ٍ اس ثیي زٍ گشیٌِ هَخَز خْت هحبعجِ اًزصی ٍرٍزی ثبز ٍ اعتْالن ًبشی اس ایدبز عفیسن راط
هَج گشیٌِ  Janssenهٌدز ثِ ًتبیح زلیمتز شسُ اعت .همسار ذغبی هسل ثزای پیش ثیٌی هَج شبذص ٍ زٍرُ تٌبٍة هَج هحبعجِ گززیس ٍ
ًتبیح ًشلي زاز وِ ایي هسل ػسزی زر پیش ثیٌی هتغیزّبی فَق زارای لبثلیت ذَثی زر هٌغمِ هی ثبشس .ثب همبیغِ زازُ ّبی ثسعت آهسُ اس
هسل ػسزی عَاى ثب ًتبیح ثسعت آهسُ اس هغبلؼبت پبیش ٍ شجیِ عبسی عَاحل اعتبى ّزهشگبى ایي ًتیدِ حبصل شس وِ ثیي ًتبیح ثسعت
آهسُ اس زٍ هسل ػسزی  MIKE66 ٍ SWANزر هٌغمِ ،تغبثك ًغجتب ذَثی ٍخَز زارز.
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