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 PMODynamicsهایناشیازباددردریایخسربااستفادهازمدلسازیالگویجریانشبیه
 

  3طاَري  عباس امير،  2مىتظري  مسعًد،  1بُلًلي اصغر
 
 

 خضس دسیبی ،خشیبى ًبضی اص ثبدهذل ایشاًی،  :كليدياشٌ

 

 مقدمٍ

 سَاحل کطَس سبصی پبیص ٍ هطبلعبت ضجيِهلی طشح ّبی  یكی اص گبم “سبصی سَاحل ضوبل کطَس طبلعبت ضجيِپشٍطُ پبیص ٍ ه”پشٍطُ 
  ،سَاحل خٌَثی دسیبی خضسدس ّبی دسیبیی  یشگي اًذاصُدس ایي پشٍطُ سبصهبى ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی ثِ اخشا گزاضتِ ضذُ است.  تَسطکِ ثبضذ  هی

هتشی ثٌبدس آستبسا ٍ سٍدسش  01ٍ  01ّب دس اعوبق  گيشی هطبلعبتی ٍ دس اعوبق هختلف هَسد ًظش ثَدُ است. ایي اًذاصُدس ضص هٌطمِ هتوشکض 
شٍفيل عومی ثِ هذت صَست پثِ  ٍ  ADCPثب استفبدُ اص سيستن گيشی خشیبى اًذاصُ ضذُ است.اًدبم هتشی ثٌبدس اهيشآثبد ٍ اًضلی  01ٍ عوك 

  یكسبل اًدبم ضذُ است.
ثشداسی دس هطبلعبت هٌْذسی  افضاس ثَهی است کِ ثب استفبدُ اص تدبسة هتخصصيي داخلی ثشای ثْشُ یک ًشم PMODynamicsافضاس  ًشم

سبصی  سَاحل اص خولِ، ضجيِافضاس دس کبسثشدّبی هختلف هٌْذسی  سبصهبى ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی تَسعِ یبفتِ است. ایي ًشمثب حوبیت سَاحل 
ّب(،  ّبی خيلی ثضسگ )اليبًَس ّبی ًبضی اص کشیَليس، خشیبى دس هحيط ّبی ًبضی اص ثبد، خشیبى سبصی خشیبى ّبی خضسٍهذی، ضجيِ خشیبى
سبحلی ٍ سبصی خشیبى سسَة  ّبی ثضسگ ٍ کَچک، ضجيِ سبصی تَليذ ٍ اًتطبس اهَاج دس هحيط ّبی ًبضی اص هَج، ضجيِ سبصی خشیبى ضجيِ

افضاسّب  یكی اص هشاحل هْن دس تَسعِ ًشم ثبضذ. هَسفَلَطی ٍ ّوچٌيي آًبليضّبی خضسٍهذی استخشاج پبساهتشّبی خضسٍهذی لبثل استفبدُ هی
ثشداسی اص آًْب دس کبسثشدّبی ٍالعی هتعذد خْت سفع هطكالت احتوبلی هحبسجبتی ٍ غيشهحبسجبتی  ، ثْشُ افضاسّبی هحبسجبتی هخصَصب ًشم

ضَد اهب ثشخی اص هطكالت دس  ّب دس سطح آکبدهيک اًدبم هی سٌدی هذل افضاسّب صحت ثبضذ. ّش چٌذ دس هشحلِ اٍليِ تَسعِ ًشم هی
ضًَذ هوكي است دس ضشایط هحيطی خذیذ ٍ ٌّگبم استفبدُ اص کبسثشاى هتفبٍت ثشصٍ  ای عشضِ هی افضاس حشفِ ّبیی کِ ثِ صَست ًشم هذل

دس ایي همبلِ افضاس کوک ًوبیذ.  تَاًذ ثِ استحكبم ٍ غٌبی هحبسجبتی ٍ کبسثشی ًشم ّبی هختلف دس ایي ساستب هی ىًوبیذ. هسلوب افضایص آصهَ
هختصبت  دسدس ضجكِ ثذٍى سبختبس ٍ ّبی ًبضی اص ثبد  خشیبىّبی آثی ثضسگ،  دس ثذًِ PMODynamicsافضاس  دس خْت اعتجبس سٌدی ًشم

 ضذُ است.  صحت سٌدیهيذاًی هَخَد همبیسِ ٍ اطالعبت ثب سبصی ضذُ ٍ ًتبیح آى  ضجيِثَسيلِ هذل هزکَس دس دسیبی خضس کشٍی 
 

 ي اجراي مدل  برپایي مدل
، ثب استفبدُ اص دس هختصبت طَل ٍ عشض خغشافيبیی ضجكِ هحبسجبتی هَسد ًظش ثب استفبدُ اص ضجكِ هثلثی ٍ ثب دس ًظش گشفتي ضشایط رکش ضذُ

پبساهتشّبی هختلف هَثش ثش خشیبى ثشسسی ٍ هيضاى اثش ّش یک هَسد اسصیبثی لشاس  سپس .(0)ضكل .تْيِ گشدیذ ynamicsDPMOافضاس  ًشم

ثشسسی ضذُ، هطخص ضذ  پبساهتشّبیاص هيبى  دس هشحلِ آًبليض حسبسيت .ُ است. ثشای همبیسِ ًتبیح، چْبس ًمطِ دس ًظش گشفتِ ضذگشفت
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ثِ هٌظَس  .گيشًذ ًذ ٍاسٌدی هذل هَسد استفبدُ لشاستَاًٌذ ثِ عٌَاى پبساهتشّبی اصلی دس سٍ هی پبساهتشّبی صثشی ثستش ٍ ضشیت تٌص ثبد

ّبی  دس ٍاسٌدی اٍليِ هذل، دادُ .ُ استگيشی همبیسِ ضذ اخشا ضذُ ٍ ثب ًتبیح اًذاصُ سبل یکٍاسٌدی هذل دٍ ثعذی سشاسشی، هذل ثِ هذت 

ّبی هيذاًی کِ دس هشحلِ  سٌدی سبیش دادُ دس هشحلِ صحت .هَسد استفبدُ لشاس گشفت ،هتشی 01دس عوك هستمش گيشی آستبسا  اًذاصُ  ایستگبُ

سبصی خشیبى، اص ًتبیح  ثشای ضجيِ  هَسد ًيبص سَاحل ضوبل کطَس ثذست آهذُ است ثب ًتبیح هذل همبیسِ گشدیذ. اطالعبت ثبد پبیص 

دس ثذست آهذُ است استخشاج ضذُ است.  کطَس سَاحل ضوبل  هبًيتَسیٌگ دسخِ کِ دس هطبلعبت 1.0سبلِ هيذاى ثبد ثب دلت  01سبصی  ضجيِ

دس ایستگبُ آستبسا ثب ًتبیح هيذاًی همبیسِ ضذُ ثذست آهذُ است  PMODynamicsًتبیح خشیبى ًبضی اص ثبد کِ ثَسيلِ هذل  (٢) ضكل

 دّذ ًتبیح اًطجبق هٌبسجی ثب ًتبیح هيذاًی داسد.  است. همبیسِ اسائِ ضذُ ًطبى هی

 

  
 سازي ميدان جریان بىدي در وظرگرفتٍ شدٌ براي شبيٍ : وماي مش 1شکل 
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 اي از الگًي جریان جریان واشي از باد شبيٍ سازي شدٌ از دریاي خسر در دریاي خسر  ومًوٍ:  2شکل 

 

 

 
 گيري در آستارا بيىي شدٌ تًسط مدل دي بعدي با مقادیر اودازٌ مقایسٍ سرعت جریان پيش:  2شکل 
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  گيري وتيجٍ
ّبی آثی ثضسگ اًدبم ضذُ است. ًتبیح حبصل اص آًبليض حسبسيت  سبصی ثذًِ دس هذل PMODynamicsایي همبلِ ثب ّذف اعتجبس سٌدی هذل 

ّبی دٍ  لبثل لجَل دس حذی کِ اص هذل یذ ًتبیدتَاً دّذ ایي هذل هی ٍ ّوچٌيي همبیسِ ًتبیح ثب اطالعبت هيذاًی ًطبى هیٍ ٍاسٌدی 

ًتبیح ایي هذل ًطبى هيذّذ ثِ علت پيچيذگيْبی . سٍد سا تَليذ ًوبیذ ّبی آثی ثضسگ اًتظبس هی ثعذی ثشای ضجيِ سبصی الگَی خشیبى دس ثذًِ

کِ ثبعث افت کٌذ  د هیایدب (ّبی هٌظن ثيص اص ضجكِ)خطبی ثخص  یاستفبدُ اص ضجكِ هحبسجبتی ًبهٌظن همذاسٌّذسی ٍ ًَاحی سبحلی 

ّبی  کبّص خشیبىتَاًذ هٌدش ثِ  یهایي اهش ّبی دسیبیی ضعيف ثبضٌذ  دس ضشایطی کِ خشیبى ضَد. غيش ٍالعی دس ًتبیح سشعت خشیبى هی

بضی اص هوكي است ضشایت صثشی کوتش ٍ ضشایت تٌص ثبد کوی ثيطتش اص همبدیش ٍالعی دس ًظش گشفتِ ضَد تب اثشات ًلزا دسیبیی دس هذل ضَد 

 هختصبت کشٍیدّذ ایي هذل لبدس است دس  هیًطبى دس دسیبی خضس  PMODynamicsهذل  کبسثشد خطبی پخص عذدی خجشاى گشدد.

دّذ ایي هذل  هعبدالت دٍثعذی خشیبى سا ثذٍى هطكل اًدبم دّذ. اخشای هذل دس ضشایط یكسبى )ضجكِ کبهال هطبثِ( ًطبى هی هحبسجبت

 ثبضذ. آى ثيص اص دٍ ثشاثش هی هحبسجبتی سشعت MIKE21FMثِ ًحَی کِ دس همبیسِ ثب هذل ًيض داسد سشعت هحبسجبت لبثل تَخْی 

 

  مراجع
  .(، سبصهبى ثٌبدس ٍ دسیبًَسدی001٢) PMODynamicsگضاسش تئَسی هذل  -[1]

سبصی سَاحل ضوبل کطَس، سبصهبى ثٌبدس ٍ  ثخطی اص هطبلعبت پشٍطُ پبیص ٍ هطبلعبت ضجيِ ،(001٢سبصی هيذاى خشیبى دسیبی خضس ) گضاسش هذل -[2]

 .دسیب ًَسدی
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