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 فارس با استفاده از واسنجی خودکارتدقیق مدل هیدرودینامیک جریان خلیج
 

 2سلطاوپًر محسه،  1روجی زَرا
 
 

 هذل ّیذرٍدیٌاهیک، تَسیغ هکاًی ستزی، ٍاعٌجی خَدکار :كليدياشٌ

 

 مقدمٍ

ی آب تَعط هذل تا ٍاقؼیت در تطاتق عاسی ؽذُؽًَذ رفتار ؽثیِتغیاری ٍجَد دارًذ کِ عثة هی ّایػذم قطؼیت در یک هذل ّیذرٍدیٌاهیک
هذل را تا هقادیز تْیٌِ تزای ًاؽی اس ًاهؾخص تَدى هقادیز پاراهتزّا را کاّؼ دادُ ٍ  یّاقطؼیتاثزات ػذمٍاعٌجی رٍؽی اعت کِ  .ًثاؽذ

تا  گیزد.صَرت خَدکار صَرت هیصَرت دعتی ٍ تزای تؼذاد تیؾتز پاراهتزّا تِکٌذ. ٍاعٌجی تزای تؼذاد پاراهتزّای کن تِپاراهتزّا تذقیق هی
اعت، ًیاسی ی هحاعثاتی اعتفادُ ؽذُّا، دریاّا ٍ عَاحل اس ستزی ثاتت در توام ؽثکِقیاًَطّای ّیذرٍدیٌاهیک اتَجِ تِ ایٌکِ اکثزا در هذل

ؽًَذ، تؼذاد پاراهتزّای تیؾتزی را ؽاهل هیّای ّیذرٍلَصیکی کِ ایي ٍاعٌجی تِ هذلاعتفادُ اس تِ اعتفادُ اس ٍاعٌجی خَدکار دیذُ ًؾذُ ٍ 
کارگیزی آى اعت کِ تا تِارائِ ؽذُتزیي تَسیغ ستزی تزای خلیج فارط تا اعتفادُ اس ٍاعٌجی خَدکار رٍ تْیٌِدر تحقیق پیؼ اعت.هحذٍد ؽذُ

 ّای هؾاّذاتی خَاٌّذ داؽت.ًتایج هذل کوتزیي اختالف را تا دادُ
 

 مدلسازی َيدريدیىاميک
دّذ، اعتفادُ هیاًگیي در ػوق را اًجام هیکِ هذلغاسی دٍتؼذی  MIKE Zeroافشار ًزم MIKE12تزای هذلغاسی ّیذرٍدیٌاهیک اس هاصٍل 

هغٌذام اًتخاب ؽذُ ٍ تا تَجِ تِ تطاتق خَب ًتایج هذل -، هزس تاس اًتخاتی هذل در حذفاصل عیزیک]2 [. طثق هطالؼات پیؾیي ]1[ اعتؽذُ
ؽَد. هؼ اعتفادُ ؽذُ ؽاهل ّای هؾاّذاتی هَجَد در عیزیک، اس خزٍجی ایي هذل تزای هزس تاس اعتفادُ هیتا دادُ ]OTPS ]3جْاًی 
 ػوق اتؼاد هؼ در حذٍددر ًَاحی کن اعت.ؽذُ ًوایؼ دادُ 1 ؽکلؽَد ٍ در الواى هی 24252گزُ ٍ  12956

(m
mدر حذٍد ) تزٍ در ًَاحی ػویق 8×105( 1

 اعت. 25/2×107( 1
 

 
 فارستىدی مدل خليجشثکٍ -1 شکل

                                                           
1
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2
 soltanpour@kntu.ac.ir   ًصیز خَاجِ داًؾگاُ  داًؾیار 
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 پارامترتىدی

ّای دادُدلیل هحذٍد تَدى تِ . درًتیجِاس تؼذاد هؾاّذات تیؾتز تاؽذتَاًذ ًویتؼذاد پاراهتزّا ، طثق اصَل آهاریدر یک ٍاعٌجی هَفق 
جَیی در اصل اٍلیِ در ٍاعٌجی خَدکار، صزفِّویي خاطز تؼذاد هحذٍدی اس پاراهتزّا اس طزیق ٍاعٌجی خَدکار قاتل تزآٍرد اعت. تِ هؾاّذاتی،

ّای هختلفی رٍػ تزای پاراهتزتٌذی. ؽَدکار گزفتِ هیتٌذی پاراهتزّا کِ پاراهتزتٌذی ًام دارد، تٍِ تزای ایي هٌظَر دعتِ تؼذاد پاراهتزّاعت
ّای ّای پاراهتزی کِ هطاتق دادُ. در ایي رٍیکزد پاراهتزّا تز اعاط ردُؽَدتٌذی اعتفادُ هیطثقٍِجَد دارد کِ در ایي پضٍّؼ اس رٍػ 

تا  Lambkin .ؽَدّای رعَتی اًجام هیکِ در ایي پضٍّؼ پاراهتزتٌذی هطاتق تا ردُ ؽًَذاًذ، تؼزیف هیتٌذی ؽذُهیذاًی هَجَد طثقِ
  .]5[ عاسدٍاتغتِ هی C011 ٍ ًَع رعَتاتh را تِ ػوق آب  M دّذ کِ ضزیة هاًیٌگای را پیؾٌْاد هیراتطِ ]Soulsby ]4 اعتفادُ اس رٍاتط

(0)    
 

   2 5 1
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0 21  
)
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 200 

Soulsby  مقذار ضزیبC011  در این پژوهش این . ]4[ استپیشنهاد دادهای های رودخانهمحیطانواع مختلف رسوبی در را بزای

فارس در . توسیغ رسوبات خلیجگزددمیبزآورد تؼزیف شذه و اس طزیق فزاینذ واسنجی  فارسخلیج بزای نوع رسوبات مختلف ضزیب

پارامتز اولیه در  7ػنوان دهنذ که بهفارس را پوشش میی خلیجی رسوبی محذودهدسته 7 شکلمطابق با این  .استآمذه 2 ؽکل

ػنوان پارامتز به تزکیب رسوبی شن و ماسهیابذ و پارامتز کاهش می 6پارامتز به  7شونذ. بؼذ اس آنالیش حساسیت این نظز گزفته می

ضزیب دانه، مقذار مانذه، بزای محذود کزدن سبزی رسوبات ریشدانه و درشتپارامتز باقی 6گیزد. اس میان غیز حساس مقذار ثابتی می

C011  ضزیب و الی به  رسرسوباتC011 مقذار ضزیب شونذ. نهایتا ماسه وابسته شذه و اس فزاینذ واسنجی کنار گذاشته میC011 یچهار دسته 

 .شونذمیکه در فزاینذ واسنجی مشارکت دادهماننذ باقی می ػنوان پارامتزبه رسوبی
 

 
ي  در سمت چپ  ]7[ فارس، تًزیع كلی رسًتات در خليج در سمت راست ]6[ فارسی جىًتی خليجتًزیع رسًب در ويمٍ -2 شکل

 در پایيه ]8[ فارسی شمالی خليجويمٍتًزیع رسًب در 

 یاتذ کِ ایي فزایٌذ تا آًجا اداهِ هی گزدد.هحاعثِ ؽذُ ٍ هذل تا ستزی جذیذ اجزا هی 1 یهقادیز ستزی هاًیٌگ اس طزیق راتطِعپظ 
 تزیي تَسیغ ستزی کِ هتٌاظز تا کوتزیي هقذار تاتغ ّذف اعت، حاصل ؽَد. تْیٌِ

 

 مشاَداتیَای تًاتع َدف ي دادٌ

ّای هؾاّذاتی را تَعط هؼیارّای ػولکزد ؽًَذ ٍ اختالف ًتایج هذل تا دادُکار گزفتِ هیتَاتغ ّذف تزای عٌجؼ دقت هذل در ٍاعٌجی تِ
تغ ّذف تز ای اعت کِ هقذار تاتغ ّذف را هیٌیون کٌذ. در ایي پضٍّؼ تاگًَِعاسی تغییز پاراهتزّا تِدّذ. کار الگَریتن تْیٌِهتفاٍت ًوایؼ هی
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ؽًَذ. هیاًتخاب   جزیاى ّای عزػتٍ دٍ تاتغ ّذف دیگز هزتَط تِ هَلفِؽَد. یک تاتغ ّذف تزای تزاس آب هیعٌجیذُ  RMSEاعاط هؼیار 
هذ ّای هؾاّذاتی تٌْا تزای هقادیز هزتَط تِ جشر ٍ اًذ دادُتزای حذف تاثیزات ػَاهل غیز جشر ٍ هذی ًظیز تاد کِ در هذلغاسی لحاظ ًؾذُ

، تجویغ ؽذُ ٍ هقذار ٍاحذ ًْایی تاتغ ّذف ]9[ارائِ داد  2003در عال  Madsenؽًَذ. ًْایتا ّزعِ تاتغ ّذف تز اعاط رٍؽی کِ فیلتز هی
 3 ؽکلدر اعت، هجشا کِ در ٍاعٌجی هَرد اعتفادُ قزار گزفتِی هؾاّذاتی دادُ 36. ]10[ ؽَدکویٌِ هی SCEعاسی تَعط الگَریتن تْیٌِ

ّای فارط ٍ تزای قغوت جٌَتی اس هَلفِی هاًیتَریٌگ خلیجپزٍصُّای ٍاقؼی دادُفارط، اس تزای  تخؼ ؽوالی خلیج اًذ.ًوایؼ دادُ ؽذُ
 .]11[ اعتجذٍل ادهیزالتی اعتفادُ ؽذُ

 

 
 دادٌ َای جسريمدی خليج فارستًزیع  -3 شکل

 وتيجٍ گيری
تِ ّوگزایی پاراهتزّا هٌجز ؽذ.  ]MIKE Zero ]12افشار ًزم AUTOCALتَعط هاصٍل  تار اجزای هذل 1827فزایٌذ ٍاعٌجی هذل تؼذ اس 

تؼذ اس فارط ی ستزی در خلیجتَسیغ تْیًٌِیش ًوایاًگز  5 ؽکلاعت. ؽذًُوایؼ دادُ 4 ؽکلای اس ایي ّوگزایی تزای پاراهتز هاعِ در ًوًَِ
 ٍاعٌجی اعت.اجزای 

 

 
 ماسٍ در طًل فرایىد ياسىجی C011ريود َمگرایی پارامتر ضریة  -4 شکل

 
 فارسی زتری در خليجتًزیع تُيىٍ -5 شکل

 هقادیز ًْایی پاراهتزّا در 

 هی تاؽذ. ًیش ًوایاًگز هقادیز تَاتغ ّذف، قثل ٍ تؼذ اس ٍاعٌجی 2جذٍل  اعت.ًوایؼ دادُ ؽذُ 1جذٍل 
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 َای رسًتیتعد از َمگرایی ترای اوًاع ردٌ C111مقادیر ضرایة  -1جديل 

SG Mud Silt SMG GM Sand SM پاراهتز 

0.0013 0.000300

0 
0.000732

1 
0.001007 0.00200

3 
0.00200 0.00207

5 
 C011هقذار ضزیة 

 
 ر تًاتع َدف قثل ي تعد از ياسىجیمقادی -2 جديل

تجویغ تَاتغ 
 ّذف

ی هَلفِ  
جٌَتی -ؽوالی

 عزػت جزیاى

یهَلفِ  
غزتی -ؽزقی 

 عزػت جزیاى

آب قغوت تزاس 
فارطجٌَتی خلیج  

تزاس آب قغوت ؽوال 
فارطؽزقی خلیج  

تزاس آب قغوت ؽوال 
فارطغزتی خلیج  

 تَاتغ ّذف

 قثل اس ٍاعٌجی 2.425 4.023 1.12 0.7052 0.0503 22.2447

 تؼذ اس ٍاعٌجی 2.71 3.324 2.300 0.3107 0.4215 0.4032

 
ؽَد  ّواًگًَِ کِ هؾاّذُ هیاًذ. ّای هؾاّذاتی هقایغِ ٍ هؼیارّای ػولکزد ػذدی ًیش آٍردُ ؽذًُتایج هذل در تٌذر خویز تا دادُ 6ؽکل در 

ًیش کاّؼ قاتل تَجْی  RMSEاًذ، هؼیارّای ػولکزدی ًظیز پیذا کزدُ x=yػالٍُ تز ایٌکِ ًقاط تؼذ اس ٍاعٌجی توایل تیؾتزی تِ خط 
 اًذ کِ ایي اهز خَد ًؾاى اس صحت ػولکزد ٍاعٌجی خَدکار دارد.داؽتِ

 

 
 َای مشاَداتی قثل ي تعد از ياسىجیی وتایج مدل تا دادٌمقایسٍ -6شکل 
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