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 های محلی انتقال موج تاثیر اعمال باد در مدلارزیابی 

 
  2 معیىی َادی محمد ، 1فیاض محمد

 
 

 .ISWM ،ICZM، ًزخ رضذ، کٌص هَج تذاٍم تاد، ،گاُهَج ،هَج تَسؼِ یافتِ  :كلیدياژٌ

 

 مقدمٍ
اًذ. در ایي استفادُ قزار گزفتِهَرد گستزدُ  طَر تِج در دٍ دستِ تشرگ هقیاط ٍ هحلی اهَااًتطار  تَلیذ ٍّای  هذلاخیز ّای  سالدر 

تِ هٌظَر  کطَر، هًَیتَریٌگ ٍ هطالؼات هذلیٌگ سَاحل ISWMاهَاج دریاّای ایزاى  ساسی هذلراستا هطالؼات تاالدستی هختلفی ًظیز 
ّای هحلی استفادُ  جْت اًتقال ایي اهَاج تِ ساحل اس هذلضذُ است. در هطالؼات هٌْذسی اًجام  تَلیذ هطخصات اهَاج در هقیاط تشرگ

ای تز ضکل  اگزچِ هطالؼات گستزدُ .[1] تاضذ هی، سزػت تاد ٍ تذاٍم تاد گاُ هَجاهَاج طَل  گیزی ضکلپاراهتزّای اصلی هَثز در گزدد.  هی

لکي ٌَّس تاثیز ، [2,3,4,5] است اًجام گزدیذُ تاد یا هذت سهاى تذاٍمگیزی ٍ تَسؼِ اهَاج تِ ػٌَاى تاتؼی اس سزػت تاد، طَل تادگیز 
 اػوالِ است. هَرد هطالؼِ قزار ًگزفتگزدد  گًَِ کِ استفادُ هیهستقال ٍ ّواًّای هحلی اًتطار هَج  هذلًشدیک ساحل ٍ در اػوال تاد در 

ػاهل ، ساحلی ّای در پای ساسُ تا تَجِ تِ تغییز هقادیز حذی ٍ گزدد هیساحل  یًشدیکدر ج یذ هقادیز هتفاٍتی اس ارتفاع هَهٌجز تِ تَل تاد
ایي تحقیق ضاخص خطز هَج کِ تِ هٌظَر رسیذى تِ اّذاف اس ایٌزٍ  تاضذ. هی ّای ساحلی پزٍصُ ّیذرٍدیٌاهیک در تؼییي هخاطزات هْوی

 .دّذ ارتقا هی( تؼزیف ضذُ است را ICZMهطالؼات هذیزیت جاهغ هٌاطق ساحلی ) کالى در
 ایي راستادر . پزداسد هیّای اًتقال اهَاج اس آب ػویق تِ آب کن ػوق )پای ساسُ(  رسی لشٍم اػوال ًیزٍی تاد در هذلهطالؼِ کًٌَی تِ تز

هٌطقِ در  ًشدیک ساحل ضذُ گیزی ّای اًذاسُ دادُ هقایسِتا هثٌا قزار گزفتِ ٍ  ISWM اهَاج دریاّای ایزاى ساسی هذلهطالؼات تاالدستی 
 است. ضذُهؼزفی هحلی اهَاج  ساسی هذلٍ تْتزیي رٍش  تزرسیّای هحلی ر هذلتاد داػوال تاثیز ، ّای ػذدی ػسلَیِ تا خزٍجی هذل

 

 َای میداوی مطالعٍ ي دادٌمىطقٍ مًرد 

یی کِ در هَقؼیت ّا گیزی ضذُ هطخصات هَج تَسط تَیِ تَاى اس هقادیز اًذاسُ تَیِ در خلیج فارط ٍ دریای ػواى هی 5تا تَجِ تِ استقزار 

ًیش  ISWMقیاط ه تشرگّا جْت کالیثزاسیَى هذل  هذل هحلی هَج استفادُ ًوَد. ایي تَیِ درجْت تزرسی تاثیز تاد  هٌاسة قزار دارًذ،

کِ هَقؼیت هٌاسثی در هقیاط هحلی ٍ ًشدیک ساحل  ای تَیًِطاى دادُ ضذُ است.  1ّا در ضکل  . هَقؼیت تَیِ[6] اًذ ضذُفتِ زتِ کار گ
سیادی ًسثتا  تَدُ ٍ یا در فاصلِّا دارای ػوق سیاد  . سایز تَیِتاضذ هیاس ساحل هتزی  600ٍ فاصلِ هتزی  5/7 ػسلَیِ در ػوقتَیِ  ،دارد

 ّای هحلی را ًذارًذ.  ٍ قاتلیت استفادُ تِ هٌظَر صحت سٌجی ًتایج هذل اس ساحل قزار داضتِ
 

                                                           
1
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 [6] ي دريای عمان گیری در خلیج فارس َای اودازٌ مًقعیت بًيٍ  (1 ضكل

 

 مدل عددی مًج
اًتطار هَج ػوذتا تز هثٌای هؼادالت تقاء ّای جْت اًتطار اهَاج استفادُ ضذُ است. هذل MIKE SWدر ایي تحقیق اس هذل طیفی ػذدی 

 . [7]اًذتَسؼِ یافتِ 1کٌص هَج تصَرت راتطِ 
 

  

  
   ( ⃗ )  

 

 
          (1)  

  
 

 
  

 

است کِ در  کٌص هَج تقاءتزم هٌثغ هؼادلِ  Sسزػت اًتطار گزٍّی اهَاج ٍ  ⃗ هختصات کارتشیي،  xهؼزف سهاى،  t هؼادلِ اخیز در
 ٍ اصطکاک تستز جاهَاضکست  ،سفیذک راط هَج ًاضی اس استْالک اًضیٍ  تزگیزًذُ تَلیذ اًزصی در اثز تاد، اًذرکٌص غیزخطی اهَاج

است، هَجة افشایص ارتفاع هَج  (γ)س طزیق تزم هٌثغ اًزصی کِ هتٌاسة تا پاراهتز ًزخ رضذ ا طیفی ػذدی ّای هذل درتاضذ. اػوال تاد  هی

 2 صَرت راتطِِ ت، راستای اًتطار ٍ سزػت تاد هَجَد صَرت تاتؼی اس سزػت هَجِ ت Janssen, 1991گزدد. ًزخ رضذ تَسط  هَجَد هی

 .[8] تؼزیف ضذُ است
 

  (
  
  

) (
1 2

 2     
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                  1 

  0                                                                                                     1    (2)  
 

μ    0     (   )  
 

x ارتفاع هَج قادیز تیطتز اس کِ تزای ه ّستٌذ ای گًَِ تِایي رٍاتط تاضذ.  ًیش تاتؼی اس راستای اًتطار، سزػت تاد ٍ سزػت گزٍّی اهَاج هی
کاهال تَسؼِ یافتِ ٍ ثاتت فزض ًوَدُ ٍ تزای هقادیز کوتز اس آى تا رسیذى تِ ایي هقذار هطخص اهَاج را تَسؼِ  ج رااهَا، هطخصی

را هَجَد هیشاى تَسؼِ یافتگی اهَاج  هذل ػذدی لذاٍ  داضتِ تز اساط ایي رٍاتط، ًزخ رضذ اهَاج تِ ارتفاع اهَاج هَجَد تستگی. دٌّذ هی
 ًوایذ. خیص دادُ ٍ تز هثٌای آى پیطزٍی ٍ تَسؼِ هَج را هحاسثِ هیتط

هقیاط )ستزی تستز، پاراهتزّای سفیذک  تشرگ ایي هذلضزایة ًیش استفادُ ضذُ است.  ISWMایي رٍاتط در هذل تشرگ هقیاط هطالؼات 
کالیثزُ گزدیذُ است. اس ایٌزٍ ّای تٌذر اهام، تَضْز، ػسلَیِ ٍ چاتْار  گیزی هَج تَیِ اطالػات اًذاسُ استفادُ اس تا راط هَج ٍ ضکست هَج(

 .[6] است ضذُاستفادُ تا هقادیز هطاتِ هذل تشرگ هقیاط  کالیثزاسیَى در تحقیق حاضز ٍ تزای هذل هحلی ًیش اس ّواى ضزایة
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 در عسلًيٍ ي ضبكٍ بىدی مدل محلی بٍ عىًان مرز ISWM، مًقعیت وقاط استفادٌ ضدٌ سازی مدلمحديدٌ   (2 ضكل

 

 َای میداوی گیری ي  اودازٌسازی  ضبیٍوتايج 

 هذل هحلیهٌظَر  زای ایيتػسلَیِ تزرسی گزدیذ.  ِهحلی اًتقال هَج تزای هٌطق ّای هذلچٌاًکِ گفتِ ضذ، تزرسی تاثیز اػوال تاد در 
ًیش اضارُ ضذ  تز پیصکِ  طَر ّواى اجزا گزدیذ. ّا تَیِ دادُدر هذت سهاى هطتزک تا ٍ تار دیگز تذٍى آى  تاداثز تا اػوال یک تار  اًتطار هَج

تٌذی ٍ ًقاط  در ایي ًاحیِ است. هحذٍدُ هطالؼِ، ضثکِ ISWMاهَاج هزسّای ٍرٍدی هذل هحلی، ًقاط دٍر اس ساحل خزٍجی هطالؼات 
گیزی ضذُ ٍ  هقایسِ هقادیز اًذاسُ 3ضکل دادُ ضذُ است. ًطاى  2استفادُ ضذُ تِ ػٌَاى ٍرٍدی هزسّا در هٌطقِ ػسلَیِ در ضکل 

هَج تا تاد  هحلی هقادیز ارتفاع هَج در ضزایطی کِ هذل 3در ضکل  دّذ. ًطاى هی ی ضذُ را در ایي دٍ حالت در ایستگاُ ػسلَیِساس ضثیِ
  .تزخَردار استگیزی  تطاتق تْتزی تا هقادیز اًذاسُ دچار تطذیذ ٍ تخویي دست تاال ًطذُ ٍ اس ّوزاُ ضذُ است

 

 
 در عسلًيٍ َمراٌ با باد ي بدين بادمحلی در حالتُای گیری مًج با خريجی مدل مقايسٍ مقادير اودازٌ (3 ضكل

 
خطای دٍ رٍش اختالف  .تاضٌذ هیّای سهاًی  دارای خطاّایی ًاضی اس تفاٍت خصَصیات هذل تا ٍاقؼیت در تزخی تاسُ ساسی هذلدٍ رٍش 

تا تَجِ تِ سزػت  .هتغیز استهقذار ایي اختالف در طَل سهاى  3ضکل  هطاتق تاثیز اػوال هَلفِ تاد در هذل هحلی است.ًطاى دٌّذُ 
گیزی ٍجَد دارد. تٌاتزایي  کافی تزای رسیذى اهَاج اس هزسّا تِ هحل اًذاسُهذت سهاى  ،ساسی هذلاهَاج تطکیل ضذُ ٍ اتؼاد هحذٍدُ 

ٍ اختالف هقادیز خطا  1 در جذٍلتاضذ.  اهَاج در هزسّاهطخصات سزػت تاد ٍ  تَاًذ هی ػَاهل تاثیز گذار در اختالف ًتایج تزیي هْن
چٌاًچِ هطاّذُ  ارائِ گزدیذُ است. تِ تفکیک ّز راستا ساسی هذلدر تخویي ارتفاع هَج تا استفادُ اس دٍ رٍش خطای دٍ رٍش هذکَر 

 8 حذٍد هیاًگیي) ًیش تادسزػت ّای تیطیٌِ  سزػتدّذ کِ دارای  ّای غالة رخ هی جْت( در %1/14اختالف خطاّا )  تیطتزیي ضَد هی
m/s ).درصذ رخذاد طَفاى ّا در تاسُ سهاًی تزرسی ضذُ هزتَط تِ ایي جْت تَدُ است، هقذار ضاخص  42درجِ کِ  315در جْت  ّستٌذ

 ایي هَضَع. استدرصذ  31درصذ تَدُ کِ در حالت اػوال تاد ایي ضاخص حذٍد  45حذٍد حلی در هذل ه( تذٍى اػوال تاد SIپزاکٌذگی )
 تاد در هذل هحلی است. در ًظز گزفتي تاثیزدٌّذُ اّویت  ىًطا
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 بٍ تفكیک راستا یساز مدلدي ريش  در( مقادير خطای مدل اوتطار مًج 1جديل 

Dir.  
(deg.) 

wind 

speed 

mean 

(m/s) 

Freq.  

(%) 

Local Model By Wind Local Model-No Wind 
Δ SI  

(%) Hmax 

(m) 

RMSE 

(m) 
Bias SI (%) 

Hmax 

(m) 

RMSE 

(m) 
Bias SI (%) 

0 56.5 2611 06.0 0610 -0611 616. 06. 0610 -0610 6060 166 

1165 66.0 2611 06.. 0610 -0620 606. 06.0 0610 -0625 6.62 066 

05 2601 660. 065 0610 -0615 0665 065 0610 -0615 0665 0 

.065 6660 26.6 0660 0600 -0605 1065 0660 0600 -0605 1065 0 

00 6660 1610 0660 0625 
0600

2 
.661 0660 0620 

0600

2 
.160 066 

2216

5 
6600 1610 0660 0616 

0605

. 

2.66

. 
0660 0616 

0605

. 

2.66

1 
060 

265 .661 0620 06.0 0625 
0602

1 
606. 065 062. 

-060. 

0061

0 
1.5 

2506

5 
0620 06.0 06.. 0620 -0601 6065 065 062. 

-060. 
6060 26. 

2.0 1602 660. 0661 0622 
0605

0 
066. 0661 0622 

0605

0 
066. 061 

1016

5 
26.5 26.6 0610 062 

0600

. 
52 061. 062 

0600

0 
5260 060 

115 2600 26.6 0661 062 -0602 606. 0661 0600 -0601 6.60 06. 

1006

5 
26.0 1600 0661 062 -0601 5060 066 0622 

-0601 
5260 265 

100 1666 1600 0665 062 -0600 026. 0662 0622 
-060. 

0660

5 
26. 

1016

5 
56.0 0620 0601 0620 -0601 6566 0650 061 

-0625 
0160 060 

625 060. 
0161

0 
26.5 0611 -0600 606. 260. 0666 

-0610 
0060 

206

2 

6606

5 
06.0 

2.60

6 
260 066 -0615 

6060

5 
2601 060 

-0665 

0.65

0 

266

. 

 
ػالٍُ تز تزرسی تاثیز ٍسش تاد در هذل ّای هحلی در هٌطقِ ػسلَیِ، ایي هَضَع در ًقاط دیگزی کِ اًذاسُ گیزی هَج ٍجَد دارد اس جولِ 

ّای هحلی ّستٌذ. ًتایج سایز هٌاطق  شٍم در ًظز گزفتي ٍسش تاد در هذلکٌٌذُ لدریای خشر ًیش تزرسی گزدیذ کِ ًتایج تِ دست آهذُ تاییذ 
 در هقالِ اصلی ارائِ خَاّذ ضذ. 

 

 وتیجٍ گیری
، کٌذ ّای هحلی را تَجیِ هی تاد در هذل اػوال کزدى اس ًظز صزف گاُ هَجهَجَد کِ تِ دلیل کَچک تَدى طَل تزخی تاٍرّای تز خالف 

حال حاضز تَاًایی تفکیک ّای طیفی ػذدی در  اس آًجاییکِ هذل .است اّویت اػوال ایي هَلفًِتایج تِ دست آهذُ در ایي پضٍّص تیاًگز 
ّای هحلی  دّذ، ایي هَرد تایذ در هذل رخ هیای است کِ در ٍاقؼیت  دارًذ، ٍ اس طزفی ٍسش تاد پذیذُ ّای هختلف رضذ هَج را تیي حالت

گزفتي ٍسش تاد در ًاس آب ػویق تِ آب کن ػوق در ًظز گزفتِ ضَد. ًتایج تِ دست آهذُ اس هطالؼِ کًٌَی ًطاى داد کِ در ًظز اًتقال اهَاج 
ًتقال اهَاج گزدد. ایي هَضَع در ا تخویي دست پاییي ارتفاع اهَاج هیّای تاد تاال، هٌجز تِ  تِ ٍیضُ تزای هقادیز سزػتّای هحلی  هذل

 ّای دریایی اّویت دٍ چٌذاًی دارد.   حذی تزای طزاحی ساسُ
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