
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 O
F S

ID

www.SID.ir

Archive OF SID

www.sid.ir


 

 ی هیدرودینامیکیها مدلبرای استفاده در  خسر یایدر در یباد سطحسازی میدان  شبیه 

 
  3ػالیی جٌذلی هجیذ،  2لَ حوضُ سیوا ، 1هؼیٌی ّادی هحوذ

 

 
 اعیهم اىیهذل ه،  WRF،SWANاستفاع اهَاج،  سشػت تاد، :ياشٌ ذیلک

 

 مقذمٍ
 یٌیت صیپ ذ،یتَلتِ  هٌجشتش  كیدل یتِ اطالػات تاد سطح یدستشس ،داسد ییایدس یّا ذُیجاد پذیدس ا یًمص لاتل تَجْ یِ تاد سطحو ییاص آًجا

تِ  ،یهٌاتغ تاد سطحل ًَالع یتِ دل َّاضٌاسی، ّای هیاى همیاع هذلخَاّذ ضذ.  یطتشیتا دلت ت ،ییایدس یذادّایشّا ٍ سٍیهتغ یساصِ یٍ ضث
 .ًذاُ آهذ دس یاًَسیٍ ال ییایتِ خذهت ػلَم دس ،ًظش هطخع دس هٌطمِ هَسد یٍ صهاً یاًىتا دلت ه ،تاد یساصِ یضث یاتضاس لذستوٌذ تشا یهػٌَاى 

دس ظُ یتِ ٍ یاّا ٍ هٌاطك ساحلیدس یتاد سطح ساصی ضثیِدس  ییّا یذگیچیپ ٌَّص  ،یػذد ّای یساص هذلج ًسثتا خَب حاغل اص یًتاتا ٍجَد 
ٍ  ،ایي ٍ دسیصه یي ًاّوَاسیت یگسستگ  ،یهحل یش تَپَگشافیي تادّا تِ ضذت تحت تاثیا چشا وِ ؛ٍجَد داسدذُ یچیپ یسَاحل تا تَپَگشافهحذٍدُ 

 یاغل یّا اص ضؼف یىیوِ ضایذ تتَاى گفت . ]1[ شًذیگ یٍ آب ٍجَد داسد، لشاس ه ي خطىییت یجِ اختالف دهایِ دس ًتو ،ییدهااى یگشاد
 سیغٍ ّای تلٌذ ٍ دسُ یّا َُوتا  تَیظُ ذُیچیپ یّا یًاّوَاسٍ  یهٌاطك تا تَپَگشافضثیِ ساصی آًْا دس  یّا تیهحذٍد ،یَّاضٌاس یّا هذل
 .]2[ است

اّویت تسیاسی هذل  یشتٌذیىپ یي پاساهتشّایتش ي هٌاسةییتؼٍ  یساصِ ی، اًتخاب داهٌِ ضثهٌطمِ خاظ یهدس  یساص هذلج یتْثَد ًتا یتشا
اص  ،ضذُ یساصِ یضث یَّاضٌاس یشّایغتهَثش دس دلت ه هْن ػَاهلجولِ اص  ذ،ًضَ یه ِ تِ هذل هؼشفیوِ یٍلٍ ا یط هشصیضشادس ایي هیاى . داسد

ي یدس ا. پشداصد یههیذاى تاد سطحی دس هحذٍدُ دسیای خضس ٍ پاساهتشّای هَثش تش آى ػذدی ساصی  هطالؼِ وًٌَی تِ ضثیِ .است یسطحجولِ تاد 
اًتخاب هحذٍدُ  یت سٍیض حساسیاتتذا تالش ضذُ است تا آًال ،الثشص ّایُ َو سضتِ ل ٍجَدیهٌطمِ تِ دل ٌّذسی یّا یذگیچیهطالؼِ تا تَجِ تِ پ

 ِ هٌجشو یط هشصیضشا یّا دادُ تْتشیي ،اص هیاى ضشایط هشصی هَجَدتا ّوچٌیي سؼی ضذُ است  .ضَداًتخاب  ي هحذٍدُیتش هٌاسة ،یساص هذل
تا همادیش سشػت تاد اص اجشای هذل ػذدی  سشػت تاد حاغلِ ،ساصی سٌجی ًتایج ضثیِ غحتتشای  .ضًَذ یهؼشف ،ضَد یه یج تا دلت تاالتشیتِ ًتا
اص  ًاضی اص تاد حاغلاهَاج هطخػِ ّای  تَسط ایستگاُ ّای ثاتت ٍ اطالػات هاَّاسُ ای همایسِ ضذُ است. ػالٍُ تش آى، گیشی ضذُ اًذاصُ

 .ضذُ هَج همایسِ گشدیذُ اًذگیشی  اًذاصُتا همادیش  ًیض ضثیِ ساصی ضذُ اًذ SWAN تَسط هذل ػذدیوِ ، هذل َّاضٌاسی
 

 بادعذدی  سازی مذل

خضس استفادُ  یایل دسو یٍس یتاد سطح یساصِ یضث یتشا  WRFاع یاى همیهذل ه 1-4-3ًسخِ  ARW یىیٌاهیّستِ د اص وًٌَی دس هطالؼِ
ساصهاى  یا هاَّاسُ یّا ي اص دادُیصه یاستشو ٍ ندها، سطَتت خا ،یٌگیستا اص جولِ آلثذٍ، سثضیا یش پاساهتشّایّا ٍ سا یًاّوَاستشای ضذُ است. 

 استفادُ ضذُ است. ییایِ جغشافیثاً 30تا دلت  4ایىآهشاالت هتحذُ یا ییایجغشاف

                                                           
 

  mhmoeini@iust.ac.ir پاسع طشح پَیا هطاٍس هٌْذسیي ، سَاحل هٌْذسی دوتشی1

 
  sima.hamzelo@gmail.com پاسع طشح پَیا هطاٍس هٌْذسیي،  دسیا فیضیه اسضذ واسضٌاسی2

 
  m.j.alaee@ptpco.com پاسع طشح پَیا هطاٍس هٌْذسیي ، سَاحل هٌْذسی دوتشی3

chari.pattiaratchi@uwa.edu.au 
4
 USGS 

 سًاحل، بىادر ي سازٌ َای دريايی یالملل هیبَمايش دَمیه ياز

 ايران(-)تُران 3333آرر  5لغايت  3
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 یاتی تِ تْتشیي پیىشتٌذی هذل، تشای دست .استاع یاى همیه یساصِ یضث یهپاساهتشّا دس ي یاص هَثشتش یىی یساص هذلهحذٍدُ 
غالة  یدس ًظش گشفتي اثش تادّا یتشااتتذا  ،ساصی غَست پزیشفت. تشای ًوًَِ ی ًسثت تِ اًتخاب اتؼاد هحذٍدُ هذلّای هتؼذد سٌجی حساسیت

تا  (A1) تش داهٌِ تضسي  ،اًتخاب گشدیذ. دس ایي سٌاسیَ  دٍ داهٌِ تَ دس تَ،تِ غَست ساصی  هحذٍدُ هذل  اع،یتضسي هم یَّاضٌاس یّا ستنیٍ س
 1/0تا دلت  (A2) تش وَچهٍ داهٌِ  ی سیاُ ٍ هذیتشاًِ گستشدُ ضذُدسیای خضس تا دسیا ضشق اص یٍسیؼ هحذٍدُدس  ییایدسجِ جغشاف 3/0دلت 
تَلیذ هیذاى تاد سطحی دس هحذٍدُ دسیای  ،ساصی هیذاى تاد گفتٌی است ّذف ًْایی اص ضثیِ گشفت. یشاهَى آى سا دس تش هیخضس ٍ پ یایدسدسجِ 

ًطاى داد وِ  یساص هذلُ دٍهحذًسثت تِ اتؼاد هتؼذد  ّای سٌجی تیحساسٍ  ّا ساصی یِضثدسجِ تَدُ است. ًتایج خشٍجی  1/0خضس تا دلت 
دسجِ وِ اص  1/0 یساصِ یضث یافمتا همیاع  (B) داهٌِ هت یه. تش ایي اساع ضَد یههٌجش  یتش هٌاسةتِ ًتایج  تش وَچهاًتخاب هحذٍدُ ّای 

 1ل ى. دس ضًْایی اًتخاب ضذ یساص هذلتشای  ،استضذُ گستشدُ  ییایدسجِ ػشؼ جغشاف 1/54تا  6/46ٍ  ییایدسجِ طَل جغشاف 9/47تا  7/35
  ص دادُ ضذُ است.یًوا یساصِ یّش دٍ ضث یّا داهٌِ

 

 
 )راستسمت ( ٍی( ي ايلچپ)سمت  يیوُا یساز مذلمحذيدٌ  (3 لکش

 

ی ّا هذلّا هؼوَال خشٍجی  ّای ضشایط هشصی ٍ اٍلیِ ًیاص است. ایي دادُ ای، تِ دادُ ّای هٌطمِ تشای اجشای هذل َّاضٌاسی دس همیاع
. ]3[اًذ  ضذُ یغٌ یشیگ ٍ اًذاصُ یذتاًید یّا گیشی دادٍُ تِ واسساصی(  )ّوگَى 1یگَاس دادُ یّا ِ تا استفادُ اص سٍشوَّاضٌاسی جْاًی ّستٌذ 

NCEP ّا آى یيتش ضذُ ضٌاختِِ وٌٌذ و یذ هیسا تَل ّا دادُایي گًَِ ا یدس سشاسش دً یض هختلفودس حال حاضش هشا
2  ٍECMWF

دس  .تاضٌذ یه 3
ٍ  یط هشصیتِ ػٌَاى ضشا NCEPهحػَل  FNL یّا ٍ دادُتاضذ  یه ECMWFي هحػَل یِ آخشو Era-Interim یّا دادُ ،ي هطالؼِیا

دس لسوت تؼذ، ًتایج تِ دست آهذُ  ضذًذ.ایي دٍ دستِ اطالػات تا یىذیگش همایسِ تا استفادُ اص ساصی  ٍ ًتایج ضثیِاًتخاب  WRFِ هذل یاٍل
 .اًذ ضذُاسائِ 

 

 یریجٍ گیوتبحث ي 
سٍی  هتفاٍتّای  ٍ داهٌِ یط هشصیضشاٍ ّوچٌیي تشسسی تاثیش خضس  یایدس یتاد سطح یساصِ یدس ضث WRFشد هذل ىػول یاتیاسصتِ هٌظَس 

خضس ٍ  یایِ فشاساحل دس جٌَب دسیتَ یهشاى ٍ یاحل اَدس س چٌذیي ایستگاُضذُ دس  یشیگ اًذاصُ یّا ّا تا دادُ یساصِ یضث خشٍجیًتایج، 
. گشدد هی. تشای اختػاس، ًتایج همایسِ تا تَیِ فشاساحل ٍ تَیِ اًضلی دس ایي هشحلِ اسائِ ًذاُ سِ ضذیّا هما هاَّاسُ هطاّذاتی یّا ي دادُیّوچٌ
 B  ٍA2 یّا یساصِ یتا ضثِ وّستٌذ  یٍ اًضل فشاساحل ّایِ یتَدس  یتاد سطح سشػت ٍ جْت یصهاً یسشًطاى دٌّذُ  2  لىض یّا ًوَداس

ًسثت تِ  Bػلت تفَق داهٌِ ذ. ٌدّ یسا ًطاى ه Bداهٌِ هذل ساصی ضذُ دس ي ًوَداسّا تِ ٍضَح تاال تَدى دلت سشػت تاد یا .اًذ سِ ضذُیهما
( دس هحذٍدُ ّای تضسي Era-Interimیا  FNLّای  گَاسی هَجَد دس ضشایط هشصی ٍ اٍلیِ )دادُ ، اص تیي سفتي تاثیش فشآیٌذ دادAُّای  داهٌِ

(A ٌِاست. تِ ػثاست دیگش دس ضشایط هشصی داه )B ٍُسٍدی ّوچٌاى ٍجَد داسد دس حالی وِ دس گَاسی اًجام ضذُ سٍی اطالػات  تاثیش داد
 ًطاى وِ 1 جذٍل ساصی اص تیي سفتِ است. دس ایي ضثیِّا  دادُ دٍ ػذم گَاس A1 داهٌِ ىایي تاثیش تِ ػلت تضسي تَد A2ضشایط هشصی داهٌِ 

 .وٌذ هی تاییذ سا ضذُ روش ًتیجِ تاضذ، هی هتفاٍت دٍ داهٌِ تَسط ضذُ اًجام ساصی ضثیِ دٍ تیي خطای پاساهتشّای دٌّذُ

                                                           
1
 Data Assimilation 

2
 National Centers for Environmental Prediction 

3
 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
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ّای هختلفی تا ایي اطالػات اجشا ضذ. همایسِ ًتایج  ًیض هذل FNL  ٍERA-Interimّای  تِ هٌظَس اًتخاب ضشایط هشصی ٍ اٍلیِ اص تیي دادُ
دّذ وِ تفاٍت  ًطاى هی تا همادیش اًذاصُ گیشی ضذُ جاهَساصی ا هذلضذُ تاد ٍ ًیض همایسِ ًتایج  گیشی ّا تا همادیش اًذاصُ ساصی خشٍجی ایي ضثیِ

ّای تاد ٍ هَج  تٌذی ولی اص هذل ًذاسد. تا ایي ٍجَد تش اساع یه جوغ صیادی تیي استفادُ اص ایي دٍ دستِ اطالػات تِ ػٌَاى ضشایط هشصی ٍجَد
 ERA-Interimّای دٍتاسُ آًالیض ضذُ  ّای اجشا ضذُ تا استفادُ اص دادُ تَاى ًتیجِ گشفت وِ دس هٌطمِ هَسد هطالؼِ، هذل اجشا ضذُ، هی

ّای اجشا ضذُ َّاضٌاسی دس فشاساحل ًسثت  سٍد، هذل وِ اًتظاس هی سطَ ّواىگیشی ضذُ داسًذ. گفتٌی است  ّای اًذاصُ ّوخَاًی تیطتشی تا دادُ
  تِ هٌطمِ ساحلی اص دلت تاالتشی تشخَسداسًذ

 

 
 برای ه(يی)پا یاوسل ي فراساحل )باال( یَاٍ يدر بً Bي  A2 یَا شذٌ دامىٍ یسازٍ یشب یَا دادٌ یزماو یومًدار سر (2 لکش

 2133آگًست  

 

 مختلف یَا دامىٍ باد با استفادٌ از یسازٍ یشب برای وتايجخطا  یَا شاخص (3 جذيل

Buoy Domain Model Skill CC or R BIAS RMSE 

Offshore 
A2 0.11 0.53 0663 2615 

B 0610 0660 1606 2616 

Anzali 
A2 0.63 0.44 1652 3644 

B 0614 0651 0634 2655 

 

 سازی امًاج شبیٍ
ّستٌذ. ًاضی اص تاد ّای دسیایی وِ واهال هتاثش اص سطین تاد دس یه هٌطمِ است، اهَاج  ّای ّیذسٍدیٌاهیىی دس هحیط پذیذُ یيتش هْنیه اص 

ػذدی -طیفی یّا هذلاهَاج دس یه هٌطمِ هؼوَال اص ساصی  تشای ضثیِ، ّا یاًِساپیطشفت تَاى هحاسثاتی ػذدی ٍ  یّا هذلتَسؼِ اهشٍصُ تا 
تخطی اص خذهات تؼشیف ضذُ دس پشٍطُ تضسي پایص ٍ هطالؼات ضثیِ ساصی سَاحل ضوالی وطَس ضثیِ اص ایي سٍ  ضَد. ًسل سَم استفادُ هی

پاساهتش ٍسٍدی  تشیي هْن. ضَد تاضذ وِ تِ تشخی اص ًتایج تِ دست آهذُ اص ایي هطالؼات دس ایي تخص اضاسُ هی هیساصی اهَاج ًاضی اص تاد 
تا همادیش  ّا آىهَج ٍ همایسِ  ّای هذلاص طشیك تشسسی ًتایج خشٍجی  تَاى هی، تٌاتشایي. ّستٌذّای تاد  ػذدی هَج، دادُ-طیفی ّای هذل
تا ٍ  92/40ًسخِ  SWANًوَد. دس هطالؼِ وًٌَی اص هذل طیفی ػذدی  اسصیاتیسا  ّا هذلتاد ایي  ٍسٍدی اطالػات غحت گیشی ضذُ، اًذاصُ
ًسثت تِ اًتخاب تواهی پاساهتشّای هذل تِ هٌظَس ٍاسٌجی هذل، ساصی اهَاج دس دسیای خضس استفادُ ضذُ است.  ًاهٌظن تشای ضثیِ یتٌذ ضثىِ

Buoy  [m/s]
 [deg]

WRF-B  [m/s]
 [deg]

WRF-A2 [m/s]
 [deg]

August

2011

  0

  5

 10

 15

Offshore Buoy [m/s]
 [deg]

WRF-B  [m/s]
 [deg]

WRF-A2  [m/s]
 [deg]

August

2011

  0

  5

 10

 15
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ٍ اغطىان تستش تِ ػٌَاى پاساهتشّای ٍاسٌجی  1ًشخ استْالن ًاضی اص سفیذن ساع هَجتحلیل حساسیت ضذُ ٍ تا تَجِ تِ ًتایج، پاساهتشّای 
ًوَداس سشی صهاًی  ػٌَاى ًوًَِهمایسِ ضذُ وِ تِ  فشاساحلٍ  یاًضل گیشی ضذُ دس ایستگاُ ّای اًذاصُ ساصی تا همادیش ًتایج ضثیِاًذ.  اًتخاب ضذُ

 ػالٍُ تش ایي،اًذ.  ًطاى دادُ ضذُ 3دس ضىل  (2011تشای یه تاصُ صهاًی هطخع )آگَست  فشاساحل ٍ اًضلیج دس ایستگاُ اهَااستفاع 
 .ستاسائِ ضذُ ا 2دس جذٍل  ًیض ساصی ضثیِ ّای آهاسی ایي ضاخع

 
 یاوسل فراساحل ي یَاٍ يدر بًشذٌ ي اوذازٌ گیری شذٌ  یٍ سازیشبارتفاع امًاج  یزماو یسر (3 لکش

 

 سازی مًج َای خطا برای وتايج شبیٍ شاخص (2 جذيل

Location Parameter Model Skill CC or R BIAS RMSE 

Offshore 
Hs (m) 0.89 0.86 0.24 0.38 

Tm02 (sec) 0.83 0.74 -0.28 0.72 

Anzali 
Hs (m) 0.90 0.85 0.14 0.29 

Tm02 (sec) 0.76 0.62 -0.27 0.79 

 
هتَسط  تِ طَسگیشی ضذُ داسًذ. تا تَجِ تِ همادیش اسائِ ضذُ دس جذٍل،  تیٌی ضذُ تطاتك خَتی تا همادیش اًذاصُ تا تَجِ تِ ضىل، همادیش پیص

 ( است. ّوچٌیي همذاس هٌفیHs( اًذوی تیطتش اص همذاس آى تشای همادیش استفاع هَج )Tm,02هَج ) تٌاٍبّا تشای همادیش دٍسُ  تیٌی خطای پیص
خطا دس هحذٍدُ  یّا ضاخعاًذ. دس هجوَع  تیٌی ضذُ اهَاج اًذوی دست پاییي پیص تٌاٍبدّذ وِ همادیش دٍسُ  ًطاى هی BIASتشای ضاخع 

تیٌی هٌاسة سطین اهَاج  پیص اًضلی( است. -دس هٌطمِ ًضدیه تِ ساحل یظُتِ ٍ) ی هَجّا تیٌی هٌاسثی لشاس داضتِ ٍ ًطاى دٌّذُ دلت خَب پیص
اص دلت هٌاسثی  WRFتَاى ًتیجِ گشفت وِ ًتایج خشٍجی هذل  ادی ًطاى دٌّذُ غحت ٍ ویفیت هیذاى تاد ٍسٍدی تَدُ ٍ تٌاتشایي هیتا حذ صی

 تشخَسداسًذ.
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