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 خالصه

 FVCOMتن بار محائز اهمیت بوده است. در این تحقیق از مدل زیستی محیط نعتی و ص-های آبی همیشه از نظر اقتصادیالگوی جریان در محیط

اه اول سال رای شش مبدریای عمان  و استفاده شده تا الگوی جریان در خلیج فارسیدرودینامیک خلیج فارس و دریای عمان سازی هبرای مدل

در  ی جزر و مد روزانه و نیم روزانه به عنوان شرایط مرزی در مدل اعمال شده،مؤلفه 8قرار بگیرد. تراز حاصل از اندرکنش  بررسیمورد  2013

 نزدیکی گیری درهای اندازهسنجی خروجی مدل با دادهصحتبه عنوان شود. نهایتاً استفاده می ECMWF پایگاه ی بادهکل منطقه نیز از داد

 9/0 از های میدانی باالتربا داده سطح آب تراز مورد رددهد همبستگی خروجی مدل . نتایج نشان میشودفرزاد در خلیج فارس مقایسه میسکوس 

که نشان از موفقیت مدل در  است 9/0تا  8/0ی بازه در سرعت افقی Vی مؤلفه برای و 8/0تا  7/0ی بازهدر افقی  سرعت Uی مؤلفه برایو 

  .سازی هیدرودینامیک منطقه داشته استمدل

  ECMWFفرزاد، جزر و مد، باد سکوی ، FVCOMخلیج فارس، مدل کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ی عمیان متصیل ی هرمز با دریای عربیی و تنگیهشود که از طریق تنگهمتر شناخته می 35عمق، نیمه بسته و با عمق آب متوسط کم خلیج فارس به عنوان یک محیط آبی 

و  هیای متتلیج جیویهای درییایی و نییز تیرثیر آن بیر جریانشود. خلیج فارس به دلیل موقعیت استراتژیک و شرایط محیطی و اقلیمی و از طرفی بر اثر وجود جریانمی

درصد از نفیت  70کیلومتر ساحل آبی در شمال خلیج فارس و همچنین با استتراج و تولید حدود  1000با  داشتن حدود  و محیطی مورد توجه محققان قرار گرفته است

یقیاتی و کیاربردی در ایین منطقیه بیه و یو  انجام کارهای تحق یی هرمز اهمیت فوق العادهی تنگهی کشورهای جهان از ناحیهو ارتباطات گسترده ،جهان از این منطقه

در این تحقیق به بررسی اثیر جیزر و مید و بیاد در الگیوی  و تغییرات چگالی.طور کلی دارای سه منشر اصلی است: جزرو مد، باد و جریان  بهدر دریا جریان  روشن است.

  یمن نجفیی [1].است عرب دریای با نوسانهم عمان دریای در مد و جزر و هرمز یگهتن با نوسانهم فارس خلیج در مد و . جزرشودخته میپرداخلیج فارس  اتجریان

 [2].کرد معرفی منطقه این در ی اصلیروزانه و روزانهنیم مدی و جزر هایمؤلفه عنوان به را O1 و M2 ، S2 ،K1 یمؤلفه چهار فارس، خلیج در مد جزر و سازیمدل

سازی شیوری و ی مدلشرایط اولیه ها. در مدل آنسازی کردندالیه در عمق مدل 10منطقه خلیج فارس را به صورت  FVCOMل شریفیان و همکاران با استفاده از مد

 گیریاستفاده شده است و نهایتاً خروجی مدل برای تراز سطح بیا مقیادیر انیدازه HYCOMدست آمده از بر اساس آنالیز به 2009دما برای انتهای روز اول ژانویه سال 

الگیوی  21افیزار ماییک آرمین گلگون و محمد ذونعمت کرمانی بیا اسیتفاده از نیرم .[3]شده در ایستگاه الرک و مقدار سرعت جریان برای ایستگاه کنگان مقایسه شد

ی نقطه 3و بندر تغییرات تراز سطح آب برای دهد برای هر دنتایج نشان می .جریان برای دو بندر عامری و رستمی واقع در سواحل استان بوشهر را مورد بررسی قرار دادند
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 بییر اسییاس مقایسییه خروجییی مییدل MIKE ییریم مانینییج موجییود در مییدل  .و پشییت بییازوی اصییلی مییوج شییکن تقریبییا ثابییت اسییت داخییلی ورودی، انتتییاب شییده

 .]4[شد حاصل  m/s 60گیری تراز آب در ایستگاه کنگان مورد صحت سنجی قرار گرفت و مقداراندازه

  

 هامواد و روش .2
که این مدل از این کار گرفته شد. با توجه بهبهی وسیعی شامل خلیج فارس و دریای عمان در سیستم متتصات کارتزین برای منطقه FVCOMمدل اقیانوسی حجم محدود 

های برای داده .گره حاصل شد 11344المان و  21507و در نهایت  ،فادهی مثلثی استجهت تولید شبکه SMSگیرد، از نرم افزار میبندی غیرساختاریافته بهره شبکه

مرز باز مدل در عرض .  [5]درجه استتراج و مورد استفاده قرار گرفت 08/0اطالعات مربوط به عمق با دقت  GEBCOای عمق نیز از پایگاه داده

 M2-S2-K2-N2ی جزر و مدی )مؤلفه 8ی تراز آب که حاصل اندرکنش سری زمان ه است که باید برای هر نقطهنقط 79درجه شامل  20جغرافیایی 

, K1-O1-P1-Q1ابزار  ی( است با استفاده از جعبهTMD باد  [6].ی مورد مطالعه ارائه شده است نمای شماتیک منطقه 1در شکل  .تولید شود

الزم به ذکر است که  .ساعت استتراج شده است 6ام زمانی گو درجه 125/0 مکانیبا دقت گام  ECMWFای اعمال شده به مدل نیز از پایگاه داده

ز المان نیست، های حاوی اطالعات باد الزاماً روی مراکجایی که گرهو از آن مراکز المان باشد متتصات باید روی FVCOMباد به مدل  ورودی

  .[7]گیردبرازشی در سطح برای این منظور صورت می

این  شده است. استفاده( 50/ 035583و  138083/28به متتصات جغرافیایی )های میدانی ایستگاه فرزاد دل از دادهسنجی عملکرد ممنظور صحتبه

این ایستگاه  . همچنینکندگیری میدقیقه اندازه 30انی با گام زمی فشارسنج وسیله بوده که تراز سطح آب را به WTRدستگاه یک ایستگاه حاوی 

های برای استفاده از داده  .کرده استگیری سرعت در ستون آب ساعت اقدام به اندازه 1که با گام زمانی  بوده استز نی ADCPدستگاه یک دارای 

ی این چگالی آب برا شود.یمسپس اعداد باقی مانده به ستون آب تبدیل  و ابتدا فشار هوا را از اعداد ثبت شده در دستگاه کم کرده ،WTRدستگاه 

 Uی ت در عمق برای مولفهنیز میانگین سرع ADCPهای برای استفاده از داده .در نظر گرفته شده استوگرم بر مترمکعم کیل 1038 عدد منظور

 شود.در نظرگرفته میطور مجزا بهسرعت افقی  Vی سرعت افقی و مؤلفه

 

 
 ی مورد مطالعهمنطقه – 1شکل 
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 دیمیال 2013سه ماه اول سال در  سنجیبررسی نتایج و صحت .3

 

 .ی میدانی برای تراز سطح آب در ایستگاه فرزاد برقرار استو داده  FVCOMآید انطباق قابل قبولی بین خروجی مدل بر می 2طور که از شکل هما

پرداخته شده  ADCPدستگاه  و FVCOMسرعت افقی مدل  Uی ی مؤلفهبه مقایسه 3در شکل  .است 9390/0 ریم همبستگی بین دو دسته داده 

جهت غرب( )را به خوبی مدل کند ولی در مورد سرعت افقی منفی  مثبت )جهت شرق( طور که مشتص است مدل به خوبی توانسته سرعتهمان ست.ا

ز های مدل در عمق و نیداده جا نشان داده نشده، امااگرچه در این است. 8088/0 ریم همبستگی بین این دو دسته داده  تتمین مدل دست پایین است.

 ADCPو دستگاه  FVCOMمدل  سرعت افقی Vی ی مؤلفهمقایسه 4در شکل های متتلج در عمق نتایج مشابهی دارند. در الیه ADCPهای دهدا

ن بی 9013/0گی طور که مشتص است عملکرد مدل در تتمین این مؤلفه نسبت به مورد قبلی بهتر بوده و موجم حصول همبستارائه شده است. همان

  شده است. دو دسته داده

 

 
 در ایستگاه فرزاد WTRو دستگاه  FVCOMی تراز سطح آب بین خروجی مدل مقایسه  –  2شکل

 

 

 
 در ایستگاه فرزاد ADCPو دستگاه  FVCOMسرعت جریان میانگین در عمق بین مدل  Uی مؤلفهی مقایسه  – 3شکل
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 در ایستگاه فرزاد ADCPو دستگاه  FVCOMسرعت جریان میانگین در عمق بین مدل  Vی ی مؤلفهمقایسه  – 4شکل

 

 

 میالدی 2013سال  دومبررسی نتایج و صحت سنجی سه ماه  .4

 

 از ،مورد تراز سطح آب ذکر این نکته مهم است که به دلیل عدم وجود اطالعات میدانی در 2013در مورد اجرای دوم مدل یعنی سه ماه دوم سال 

م بین خروجی مدل انطباق مناس ،آیدبر می 5طور که از شکل نهما .شودمیسنجی استفاده در ایستگاه فرزاد به منظور صحت TMDروجی خ

FVCOM ابزار  یو جعبهTMD ارائه شده، تش گذشتهدر ب که مشابه نتایج سه ماه اول  است. 9440/0و همبستگی بین دو دسته داده  بوده برقرار 

سمت قآورده شده است، مشابه نتایج  6ی میدانی در ایستگاه فرزاد در شکل با داده FVCOMسرعت افقی بین خروجی مدل  Uی ی مؤلفهیسهابتدا مقا

ی . مقایسهاست 7975/0های میدانی دارد و همبستگی بین دو دسته داده ین نسبت به دادههای منفی تتمین دست پایدر سرعت FVCOMقبل مدل 

ین مؤلفه از لکرد بهتر مدل در تتمین انشان از عم ،به مشابه نتایج قسمت قبل ،های میدانیو داده FVCOMرعت افقی بین خروجی مدل س Vی مؤلفه

 است. 8457/0برابر  7 ریم همبستگی برای نمودار  و سرعت جریان است

 
 فرزاد در ایستگاه WTRو دستگاه  FVCOMی تراز سطح آب بین خروجی مدل مقایسه  – 5 شکل

 

 
 در ایستگاه فرزاد ADCPو دستگاه  FVCOMسرعت جریان میانگین در عمق بین مدل  Uی ی مؤلفهمقایسه  – 6 شکل
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 در ایستگاه فرزاد ADCPو دستگاه  FVCOMسرعت جریان میانگین در عمق بین مدل  Vی ی مؤلفهمقایسه  – 7 شکل

 

 و  سرعت باد یانات، سرعت جرسطح آبی تراز هدادتر بیشبررسی  .5

 

در ترین پارامتر ن دامنه مهمنهایت موج هارمونیک )متناوب( با دامنه و فاز متفاوت تجزیه کرد که در این میاجمع بیتوان به حاصلتراز سطح دریا را می

ازای سری زمانی تراز سطح بهتواند تهیه شده است که می MATLABدر محیط  T_tide و   U_tide. جعبه ابزارهایی مثل کارهای مهندسی است

 2تر از ها که کمجه به مدت دادهبا تو محاسبه کند. در این تحقیقرا  (قابل استتراج )بر حسم طول زمانی دادهمدی  ی جزر وهاآب، دامنه و فاز مولفه

های جزر و مدی تراز آب در ز تفکیک مؤلفهدر ادامه نتایج حاصل ا و ،شوداستفاده می T_tideهای جزر و مدی از ی مولفهبرای تجزیه سال است،

 FVCOMی میدانی و خروجی مدل جزر و مدی بین داده یاجزای ی دامنهمقایسه 8شکل در  های میدانی ارائه خواهد شد.و داده FVCOMمدل 

ی و اختالف بین دامنه هستندارس ی خلیج فلم در منطقهی غادو مؤلفه K1و   M2آید بر می طورکههمان .در ایستگاه فرزاد آورده شده است

استفاده از  دیگر، بوده و به عبارت TMDهای ر تطابق خوبی با دادهنتایج مدل د دهد کهنشان می هابررسی .های جزر و مدی قابل مشاهده استمؤلفه

TMD   فرزاد  نزدیکی سکوی ی مورد مطالعه درنقطه لهو از جم ی مورد مطالعهسایر نقاط محدوده رد باعث ایجاد خطامدل برای تولید تراز آب در مرز

 .شده است
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 ی میدانی در ایستگاه فرزادو داده FVCOMخروجی تراز مدل  های جزر و مدی بینی مؤلفهمقایسه  – 8 شکل

 

م ت افقی داشت و  رایسرع Vی تری در مقایسه با مؤلفهسرعت افقی انطباق نسبتاً کم Uی مؤلفه ،طبق نتایج ارائه شده در دو بتش گذشته

. ماهیت پرداخته شودع به بررسی علت این مو و شودحاصل شد. در این قسمت تالش می 8/0تا  7/0اعدادی بین  Uی همبستگی برای مؤلفه

ه ب هایتو سرع ،ونیک یا تناوبی ناشی از جریان جزر و مدسرعت هارم سازی انجام شده دارای دو بتش عمده است:سرعت جریان در مدل

این  برایپردازیم. و جزء هارمونیک و نویز میسرعت افقی به د Uی ی مؤلفهابتدا به تجزیه که ناشی از سرعت باد است. یاصطال  نویز یا سیگنال

 ارمقد شود،سرعت افقی کم  Uی اگر سری زمانی هارمونیک بازیابی شده از سری زمانی مؤلفه. شودمیاستفاده  T_tideکار از جعبه ابزار 

رای بیشترین اختالف دا 9های زمانی که در نمودار اول شکل اندیس سرعت نویز یا همان سرعت جریان ناشی از باد منطقه خواهد بود. ،ماندهباقی

خالصه طور ین اختالف هستند. بهکه مربوط به سرعت نویز جریان )ناشی از باد( است، دارای بیشترنیز 9هستند به طور متناظر در نمودار دوم شکل 

 واعمال شده است مطابقت زیادی با واقعیت رخ داده در منطقه نداشته  FVCOMل به مد ECMWFی بادی که از سایت توان دریافت دادهمی

مچنین ه .است FVCOMمتفاوت از سرعت جریان محاسبه شده توسط مدل  ADCPبه عبارت دیگر سرعت جریان ثبت شده توسط دستگاه 

جی مدل وهای میدانی و خرتواند دلیلی بر این عدم انطباق بین سرعت دادهمی ECMWFهای وجود این نوع باد در دادهتشکیل باد محلی و عدم 

FVCOM نماید.تر  روری میهای باد با کیفیت باالتر در خلیج فارس را برای مطالعات دقیقکه لزوم استفاده از داده باشد 

 
ی میدانی و مدل ی سرعت نویز جریان داده)گراف باال(، مقایسه FVCOM ی میدانی و مدلدهسرعت افقی دا uی مؤلفه  – 9 شکل

FVCOM )گراف پایین( 
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 نتیجه گیری .6
 

در  TMDتواند ناشی از خطای در تتمین تراز سطح آب عملکرد قابل قبولی داشته و اختالف جزئی در مقدار خروجی مدل می FVCOMمدل 

سرعت افقی  Uی سرعت افقی بهتر از مؤلفه Vی برای تتمین مؤلفه FVCOMتوان دریافت عملکرد مدل طور خالصه میبه  باشد.مرزهای ورودی 

طوری که باد محلی اتفاق ی سرعت افقی باشد بهتواند منبع خطا در محاسبهمیکه به عنوان ورودی مدل استفاده شده،  ECMWFی باد داده است.

نکرده و خروجی  این باد محلی را لحاظ ECMWFی باد در صورتی که داده ،های خود ثبت کرده استگیری آن را در دادهافتاده و دستگاه اندازه

سازی کرده طقه را شبیهمیک مندر هر صورت به طور کلی، مدل با کیفیت مناسبی هیدرودینا مدل نیز به تبع آن از دقت نسبتاً کم برخوردار شده است.

 است.
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