
ـا  ـ شریه مهندسی دری  ) 24-13(  1400/ پاییز و زمستان 34سال هفدهم/ شماره                                        ن
 

13 

 

ناناوك و آشوبا در محدوده سواحل اي هاي حارهزآب ناشی از طوفانمدلسازي خی
  مکران 

 

 2عقیل حاج مومنی،  *1احمد رضایی مزیک
 
 yahoo.com@rezaee_ahmad،  شرکت مهندسین مشاور سازه پردازي ایران، هاي دریاییکارشناس ارشد سازه  ۱
 hajmomeni@gmail.com، شرکت مهندسین مشاور سازه پردازي ایران، یو ساحل ییایمطالعات درسرگروه بخش  2
 

 چکیده    اطالعات مقاله 

 تاریخچه مقاله: 
 04/10/1399تاریخ دریافت مقاله: 
 04/1400/ 22تاریخ پذیرش مقاله: 

است. از    ها و مدیریت نوار ساحلیطراحی سازه   دریکی از پارامترهاي کلیدي  اي  هاي حاره طوفان   خیزآب
مکران  اي ناناوك و آشوبا در محدوده سواحل  هاي حاره در مقاله حاضر به بررسی خیزآب ناشی از طوفان اینرو  

هاي ترازسنجی جهانی، به بررسی  در تحقیق حاضر عالوه بر تحلیل اطالعات ایستگاه پرداخته شده است.  
در مدلسازي خیزآب    WRFهاي بازتحلیل، پارامتریک و مدل  هاي داده دقت میدان باد اثرات شرایط مرزي و  

  مقدار   حداکثردهنده  نشان    در ایستگاه چابهار  گیري ترازسنجیهاي اندازه پرداخته شده است. بررسی داده 
اي چندین  بر هاو اثرات ثانویه آن مورد بررسی ايطوفان حاره اتمام زمان پس از متر  36/0و  38/0 خیزآب

نجر به  م اعمال شرایط مرزي به صورت مغایرت تراز سطح آب   در محدوده سواحل مورد مطالعه است.  روز
باد داده  گردد.خیزآب می مدلسازي  تدقیق مقادیر   از میدان  بازتحلیل  نتایج حاصل  و مدل    ERA5هاي 

WRF  سازي خیزآب در محدوده  ها براي شبیهدقت مناسبی در محدوده سواحل مورد مطالعه داشته و از آن
در    ERA5حداکثر مقدار خیزآب بدست آمده بر اساس میدان باد    توان استفاده نمود. سواحل مکران می

   بوده است.  متر  34/0و    25/0ایستگاه چابهار در طوفان ناناوك و آشوبا به ترتیب برابر  
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 Tropical cyclone storm surge is one of the key parameters in the design of coastal 
structures and shoreline management plans. Therefore, the storm surge of the Nanauk 
and Ashooba tropical cyclone has been investigated on the Makran coasts. In this study, 
in addition to the analysis of the global sea level monitoring station data, the effects of 
boundary conditions and wind field accuracy of reanalysis, parametric and WRF model 
data have been investigated in storm surge modeling. Analysis of water 
level observations shows that the maximum storm surge (0.38 and 0.36 m) occurred 
after the tropical cyclone landfall. Furthermore, the secondary effects of tropical 
cyclones cause the movement of the water body and storm surge for several days. 
Considering the Sea Surface Anomaly (SSA) as the open boundary condition has led to 
improved numerical model results.  The storm surge results of the ERA5 and WRF wind 
field have appropriate accuracy in Makran coasts. The maximum value of storm surge 
obtained based on ERA5 wind field at Chabahar station in Nanauk and Ashooba tropical 
cyclone is 0.25 and 0.34 m, respectively. 
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  مقدمه -  1
هاي ســـاحلی و یکی از پارامترهاي موثر در مباحث طراحی ســـازه

مدیریت نوار ســاحلی تعیین تغییرات تراز آب در محدوده ســاحلی 
ت. به طور کلی   امل تغییرات جزر و مدي و اـس تغییرات تراز دریا ـش

تغییرات تراز  اصـلی  عامل    .باشـدتغییرات ناشـی از عوامل جوي می
ار   طکاك هوا و دریا و تغییرات فـش ی از عوامل جوي، اـص ت.ناـش  اـس

ار ی از اثر توام وزش باد و تغییرات فـش طح آب ناـش  ،تغییرات تراز ـس
امـیده می ــود. در طوـفانـمد طوـفان ـیا خیزآب ـن ه ـهاي ـحارهشـ اي ـب

همزمان افزایش ســرعت باد و افت فشــار بارومتریک دلیل رخداد 
 باشد.  تراز سطح آب قابل توجه می میزان تغییرات

ـمدیرـیت ریزي  ـبا توـجه ـبه اهمـیت تعیین مـقدار ـمدطوـفان در برـناـمه
گیري ، تعیین حریم ـساخت و ـساز و همچنین پیـشمحدوده ـساحلی

این پدیده  در مطالعات زیادي به بررســی ، آنناشــی از از خســارات  
ت.   ده اـس بیه )1392مشـهدي و همکاران (پرداخته ـش ازي  به ـش ـس

ار  ابـه دوده خلیج ـچ ان گونو در مـح ــی از طوـف اشـ امواج و خیزآب ـن
ان میپرداخته ی اند. نتایج نـش ترین میزان خیزآب ناـش دهد که بیـش

متر و در سـواحل غربی خلیج سـانتی 50از طوفان گونو تقریباً برابر 
ت  از1394زنگانه (  .]1[چابهار اتفاق افتاده اـس ي خیزآب  ) به مدلـس

ــواحل نکا در   ــت.  در محدوده س در مطالعه دریاي خزر پرداخته اس
هوي   ــبـی ــازي  شـ ــاس داده  12سـ ه خیزآب بر اسـ ــاـل اد سـ ـهاي ـب

ECMWF   .با توجه به تحلیل حدي انجام گرفته، انجام شده است
ده میزان   ــان دهـن ایج نشـ ــانتی  27نـت متري خیزآب براي دوره سـ

اثرات   )1395(. نعمتی و همکاران ]2[ســال اســت  100بازگشــت  
اي آشــوبا در محدوده ســواحل مکران را مورد بررســی  طوفان حاره

د.  قرارداده ه انـجام  اـن الـع ــرـعت و جـهت جرـیاندر مـط ه سـ ـهاي  گرفـت
ــتـفاده از تئور ــطح آب و دماي آب با اسـ ي موجک  دریایی، تراز سـ

طوفان آشوبا دهد که نتایج نشان می مورد بررسی قرار گرفته است. 
ـــکل ار زـیاد در مـحدوده  موـجب شـ ـــی ا پریودـهاي بسـ گیري امواج ـب

ت  واحل مکران گردیده اـس در  )2018بختیاري و همکاران (.  ]3[ـس
سـازي سـواحل کشـور به مطالعات فاز شـشـم پروژه پایش و شـبیه

ــی امواج و خیزآب   اره  32بررسـ ان ـح دادطوـف دوده  اي رـخ ه در مـح
اند. نتایج این ها بر ســواحل مکران پرداختهدریاي عرب و اثرات آن

ــاس تحقیق ن ــت ـپایین بودن مـقادیر خیزآب بر اسـ ــان از دسـ شـ
 .  ]4[دارد    هامدلسازي

)، بیـشترین میزان  2010بر اـساس تحقیق انجام ـشده توـسط فریتز (
ــی از طوـفان گونو ـحدود   ــده ـناشـ ــاـهده شـ متر در   5خیزآب مشـ

ــتراس اده اسـ اق افـت ان) اتـف ــرق عـم د (شـ ه  ؛الـح الیـک ایج    در ـح نـت
ازي خیزآب با ان دهنده حداکثر میزان    ADCIRCمدل    مدلـس نـش

ــواـحل عـم  5/1خیزآب ـحدود   ــت. عـلت متر در مـحدوده سـ ان اسـ
هاي مـشاهداتی و مدلـسازي، در نظر گرفتن اثر خیزآب  اختالف داده

اســــت   ده  از موج عنوان گردـی ــی  اشـ اي  . همچنین داده]5[ـن ـه

دازه ــط اـن ار توسـ ابـه ل خلیج ـچ ــواـح دوده سـ گیري خیزآب در مـح
) مورد بررســی قرار گرفته اســت. نتایج  2018دادي و همکاران (اهللا

ان اهداتی در حدود می  نـش متر  4/0دهد حداکثر میزان خیزآب مـش
ان  واحل نـش ت. تفکیک عوامل ایجاد خیزآب در محدوده ـس  بوده اـس

ــار و مابقی  75دهد که می ــی از افت فش ــد عامل خیزآب ناش درص
م طوفان  له زیاد بین چـش ت. فاـص ی باد بوده اـس ی از تنش برـش ناـش

ــواـحل این  گونو ـتا خلیج ـچابـهار،   ـــیب تـند سـ مـحدوده و امواج  شـ
ــت که میزان   ــبب گردیده اسـ ــده در خلیج چابهار سـ محبوس شـ

 .  ]6[خیزآب در این محدوده ناچیز باشد  
ـــعه اخیر ـهاي  در دـهه و امـکان   افزارـهاي ـعددينرمـبا توـجه ـبه توسـ

ــیخهاي مکوپل نمودن مدل ــفریک و اقیانوس امکان در   ،تلف اتمس
اسـت. شـده  هاي مختلف دریایی فراهم نظر گرفتن اندرکنش پدیده

دل ل ـم د  از اینرو از کوـپ انـن ک (ـم ــفرـی اتمسـ اي  و ...)،     WRFـه
) براي  SWAN, WW III) و موج (ROMs, POMاقیانوـسی (

) 2015(  ویپن و ل.  ]11-7[  مدلسازي خیزآب استفاده گردیده است
ــ  زابیخ ) را در خور  Winnie(  ینیاز طوفان و موج طوفان و  یناش
 يمدلسـاز بعديمدل کوپل سـه کیبا اسـتفاده از   نیچ سـه  انگی

ــان دهـنده افزایش احتـمال تراز آب و روـگذري در   کردـند. نـتایج نشـ
ــازه ــت سـ ــاـحل اسـ و همـکاران    ـناـکامورا  .]12[ـهاي حـفاـظت از سـ

ال   والندایاز طوفان   یناـش  خیزآب) 2015( موج و جزر   ،)2013(ـس
د را ارز د. در ا  یابـیو ـم اده از    نیکردـن ــتـف ا اسـ دا ـب دل ابـت ل    ـم کوـپ

مشخصات   نییتع  يبرا SWAN  و  WRF  ،FVCOM  هايمدل
ــان دهنده وقوع  ــت. نتایج نش ــده اس ــتفاده ش هیدرودینامیکی اس

ــ  خیزآبمیزان حداکثر  در )  Taclobanاز باد در تاکلوبان (  یناشـ
ــت ـکه ـبا مـقاد  5ـحدود    یمـطابـقت خوب  يرگیاـندازه  ریمتر بوده اسـ
ه  دارد.   الـع ه دلدر این مـط ا  یبزرگ  لـیـب ام  يریو در برگ  نطوـف   ی تـم

ه م ت و برابر    ياموج بر  خیزآب  زانیمنطـق اـب ه ـث ام منطـق  16/0تـم
     .]13[ شده است نییتع

ی مطالعات پیشـین نشـان می   بینی دقیق میزاندهد که پیشبررـس
ت اطالعات میدان پارامترهاي ورودي از جمله کیفیدقت خیزآب به 

باد، نحوه پارامترســـازي اندرکنش جو و اقیانوس، شـــرایط مرز باز،  
تر و   طکاك بـس . از اینرو ]14[اطالعات هیدروگرافی دارد کیفیت اـص

ــرایط مرزي مورد در   ــر، اثر کیفـیت مـیدان ـباد  و شـ مـطالـعه ـحاضـ
اد داده ــت. براي این منظور مـیدان ـب ه اسـ ــی قرار گرفـت ـهاي  بررسـ

 ،  CFSRV2  ،ECMWF(EAR-Interim,ERA5)ـبازتحلـیل  
فاز ششم مطالعات پایش و شبیه سواحل میدان باد  نتایج مدلـسازي  

اس   ان مقـی دل مـی ا ـم ــور ـب دل  WRFکشـ ک و ـم ارامترـی ـپ اي  ـه
Holland   ،Sobey and Young    وRankin   دو در هنگـام 

ــوبا (  و  )NANAUK) (2014ناناوك ( ايطوفان حاره ) 2015آش
)ASHOOBA  (  رایط ت. همچنین ـش ی قرار گرفته اـس مورد بررـس
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ــالیانه (مرز باز با یک تراز ثابت و  ــط س  Seaاعمال تغییرات متوس
Surface Anomaly (SSA)  .در نظر گرفته شده است ( 

 

 محدوده مطالعات   - 2
واحل جنوبی  هاي حارهطوفان ته در دریاي عرب، ـس اي بوقوع پیوـس

نماید. سواحل جنوب شرقی کشور  ایران را متاثر می  جنوب شرقیو 
شــوند. محدوده مطالعات  تحت عنوان ســواحل مکران شــناخته می

حاـضر، در ـشرق به خلیج گواتر (واقع در مرز ایران و پاکـستان) و در 
ــک (واقع در دـهاـنه تنـگه هرمز) منتهی می ــود. از  غرب ـبه ـجاسـ شـ

ت که به ط احل مکران این اـس یات عمده ـس وـص تقیم به خـص ور مـس
ــی از طوفان ــت. از اینرو خیزآب ناشـ هاي  اقیانوس هند مرتبط اسـ

دهند.  را تحت تاثیر قرار می  لاي به ـصورت مـستقیم این ـسواححاره
 موقعیت محدوده مطالعات نشان داده شده است.   1شکل در 

وبا بر اـساس دادههاي حارهمـسیر حرکت طوفان هاي  ي ناناوك و آـش
JTWC   نـشان داده ـشده اـست  1ـشکل  در محدوده دریاي عرب در
). حداکثر ســرعت باد در این دو طوفان به بیش از  JTWC(مرجع 

رعت ) میkts 55متر بر ثانیه ( 28 د. موقعیت وقوع حداکثر ـس رـس
 نیز نشان داده شده است. 1شکل باد در این دو طوفان در 

 

 

 
اي ناناوك هاي حارهو مسیر حرکت طوفانمحدوده مطالعات  - 1شکل 
 گیري هاي اندازه) و موقعیت ایستگاه2015) و آشوبا (2014(

 
ــکل همچنین در  ــار مرکز  2ش ــرعت باد و فش تغییرات حداکثر س

اـست. همانگونه    اي ناناوك و آـشوبا نـشان داده ـشدههاي حارهطوفان
کل که در  رعت مشـخص می  2ـش د، الگوي تغییرات حداکثر ـس باـش

تواند  باـشد که میباد و فـشار مرکز طوفان در این طوفان متفاوت می

ه خیزآب ه  منجر ـب الـع ــواـحل مورد مـط اوت در مـحدوده سـ ـهاي متـف
 گردد.  

 

 
اي  هاي حارهتغییرات حداکثر سرعت و فشار مرکز طوفان  - 2شکل 

 JTWCهاي بر اساس دادهناناوك و آشوبا 
 

 متدلوژي مطالعات   – 3
گام اول نشان داده شده است.  3شکل  متدلوژي انجام مطالعات در 

ــی اطالعات اندازه ــی گیري میانجام مطالعات بررسـ ــد. بررسـ باشـ
ــان می ــین نشـ ــبب  هاي حارهدهد که طوفانمطالعات پیشـ اي سـ

 و رـسیدن اینـشده گیري امواج با پریودهاي زیاد در پهنه آبی  ـشکل
ــواحل موجب خیزآب می از اینرو در مـطالـعه .  ]3[  گرددامواج به سـ

ر در گیري تراز ـسطح آب مورد بررـسی گام اول اطالعات اندازه حاـض
ــت. در ادامه به برپ  ــی میدان قرار گرفته اس ایی مدل عددي و بررس

یون مدل عددي پرداخته   رایط مرزي و کالیبراـس بادهاي مختلف، ـش
 شده است. 

 

 
 فلوچارت انجام مطالعات - 3شکل  
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 گیريهاي اندازهداده - 4
ــر از داده اضـ ه ـح الـع دازهدر مـط اي اـن انی  ـه ــنجی جـه گیري ترازسـ

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 
ــمالی ــواحل ش ــتگاه چابهار در س ــده در عرض  در دو ایس (واقع ش

ایی   ایی    25.297جغرافـی ه و طول جغرافـی ه)  60.603درـج و     درـج
ــتگاه   ــقط دایس ــواحل جنوبی دریاي عمانمس ــده در  ر س (واقع ش

جغرافیــایی   جغرافیــایی    23.6283عرض  و طول   58.565درجـه 
موقعیت این دو ایسـتگاه   1شـکل  دراسـت. شـده اسـتفاده  درجه)

 است. شده هاي مورد بررسی ارائه نسبت به مسیر حرکت طوفان
ه بر روي داده انجـام گرفـت ک  ارمونـی ل ـه ه تحلـی ه ـب توـج ا  اي  ـب ـه

تفکیک  ه ترازسنجی، تغییرات تراز ناشی از عوامل جزر و مدي و غیر
ــتگ گیري  هاي اندازهدادهنتایج تحلیل هارمونیک .  ]15[  ردیده اسـ

شکل در  )  2016-2008ساله (  8در ایستگاه چابهار براي بازه زمانی  
ت.  4 ده اـس ان داده ـش کل همانگونه که در نـش ده  4ـش ان داده ـش نـش

ــت، دو ـبازه زـمانی وقوع ـحداکثر میزان خیزآب انتـخاب گردـیده   اسـ
ــت.   ازهاسـ اق ـب انانطـب ان وقوع طوـف ا زـم ابی ـب انی انتـخ ـهاي  ـهاي زـم

اي هاي حارهاي در محدوده دریاي عرب، نشـان از وقوع طوفانحاره
اـن ــوـبا (2014اوك (ـن ـهاي زـمانی دارد. از  ) در این ـبازه2015) و آشـ

ــواحل   ــازي خیزآب در محدوده س اینرو این دو طوفان جهت مدلس
 مکران انتخاب گردیده است. 

 

 

 
جداسازي تغییرات تراز جزر و مدي و ناشی از عوامل غیر  - 4شکل 

(مشکی: تراز  در ایستگاه چابهار هارمونیکجزر و مدي بر اساس تحلیل 
تغییرات تراز ناشی از عوامل  :بنفشمدي و  سطح آب، قرمز: تراز جزر و

 مدي) و غیر جزر
 

دي در  ل غیر جزر و ـم از عواـم ــی  اشـ ــطح آب ـن تغییرات تراز سـ
) در هنگام  Muscat) و مـسقط (Chabaharهاي چابهار (ایـستگاه
وبا به ترتیب در هاي حارهطوفان کل اي ناناوك و آـش کل  و   5ـش  6ـش

ده اـست. ان داده ـش به نـسبت حداکثر تراز ناـشی از عوامل   نـش محاـس
گیري شـــده در بازه  غیر جزر و مدي نســـبت به کل تراز آب اندازه

طوفان ناناوك و آشــوبا در ایســتگاه چابهار به ترتیب نشــان دهنده  
ت. همچنین در زمان  22و  30تاثیر   طح آب اـس دي بر تراز ـس درـص

گیري شــده در ایســتگاه چابهار زهوقوع حداکثر تراز ســطح آب اندا
وبا  طح آب در طوفان ناناوك و آـش میزان تاثیر خیزآب بر کل تراز ـس

 درصد بوده است.  5و   10به ترتیب در حدود  
گرادیان قابل توجه افزایش تراز ـسطح   نـشان دهنده  5ـشکل بررـسی  

ت.  پس کاهش آن اـس ی اب در یک بازه زمانی و ـس در حالیکه بررـس
دهد  نـشان می  6ـشکل  در  تغییرات تراز ـسطح ناـشی از طوفان آـشوبا

ــطح آب، مـقدار آن   در   ـبه ـمدت دو هفـتهـکه پس از افزایش تراز سـ
 0.1حول مقادیر بیش از محدوده ایســتگاه خلیج چابهار و مســقط 

تواند ناـشی از مـسیر حرکت، متر نوـسان کرده اـست. این اختالف می
الگوي متفاوت میدان کلی  ت این دو طوفان و به طور شــدت متفاو

 باد باشد.  
تغییرات تراز ســطح آب ناشــی از   الگوي با توجه به ماهیت متفاوت

وباحاره طوفان هاي بعدي به تحلیل نتایج  ، در بخشاي ناناوك و آـش
ــازي ـعددي و   ـها پرداخـته  همچنین عـلل و عواـمل این تـفاوتـمدلسـ

 شود.  می
 

 
تغییرات تراز سطح آب ناشی از عوامل غیر جزر و مدي در   - 5شکل 

 ناناوك اي ایستگاه چابهار و مسقط در هنگام طوفان حاره
 

 
تغییرات تراز سطح آب ناشی از عوامل غیر جزر و مدي در   - 6شکل 

 اي آشوبا  حارهایستگاه چابهار و مسقط در هنگام طوفان 
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 برپایی مدل عددي - 5
اي و باد در اغلب مطالعات  هاي حارهبررـسی خیزآب ناـشی از طوفان

تفاده از مدل هاي هیدرودینامیک دو بعدي انجام  انجام گرفته با اـس
ــی خیزآب طوفان، از مدل ــت. جهت بررس ــده اس هاي متعددي  ش

ــد   ــن ــان و   MIKE21  ،ADCIRC  ،POM  ،HYCOMم
ROMS  هاي عددي توسعه یافته توان استفاده نمود. کلیه مدلمی

عمق، پیوســتگی، شــوري و دما  بر اســاس معادالت مومنتم آب کم
از مؤسـسـه هیدرولیک دانمارك   MIKEافزار نرماسـتوار هسـتند. 

)DHI(    ــاخصیکی از   زمیـنهتـجاري موجود در    ـهايترین ـمدلشـ
بیه ازيـش ت.  ـس ی از طوفان اـس با توجه به این  تغییرات خیزآب ناـش

دل   ه ـم اربرد راـحت  MIKE21ـک اد  ـک داد زـی ا کردن تـع تري در برـپ
اوتی عـمده ابلـیتاجراـهاي مختلف دارد و تـف ـهاي  ـهاي ـمدلاي در ـق

مختلف  وجود ندارد، در مطالعه حاـضر از آن اـستفاده گردیده اـست. 
   گردد.در ادامه پارامترهاي مختلف مدل انتخاب شده، تعیین می

 

 سازي و انتخاب مرز مدل  ده شبیهمحدو  - 5-1
اي ناناوك و هاي حارهبا توجه به بررســی خیزآب ناشــی از طوفان

آشــوبا در محدوده ســواحل مکران، نیاز اســت محدوده مدلســازي  
ان ــیر طوـف ل مسـ ــاـم اي عرب  شـ ا در درـی اب  ـه گردد. یکی از  انتـخ

مهمترین عوامل تاثیرگذار در نتایج و صـــحت مدلســـازي، انتخاب 
باشد. مطابق  هاي مدل میمرزموقعیت مناسب محدوده مدلسازي و  

اي انتخاب محل مرز باز به گونهضــروري اســت افزار، با توصــیه نرم
شــود که اثرات محل مرز باز از قبیل تاثیر آب بازگشــتی مصــنوعی 

)Artificial Backwater Influence  .ل برســــد داـق ه ـح ـب  (
افزار، ضــروري اســت محل همچنین مطابق با توصــیه راهنماي نرم

الی  5اي انتخاب شـــود که در محدوده محل مرز تا  مرز باز به گونه
از    باشـــد.  smoothگره جلویی آن، الگوي جریان به صـــورت   10

ایی   ــازي در عرض جغرافـی از مـحدوده ـمدلسـ درـجه    10اینرو مرز ـب
گســتره از   نیا تعریف يبراشــمالی در نظر گرفته شــده اســت. 

 – 1:50،000(با مقیاس   MIKE C-Map یسـنجعمق  يهاداده
در کل محدوده خلیج فارس و دریاي عمان)، اطالعات  1:150،000

دروگرافی   ان) و   ETPO1هـی ل جـه ه در ـک ک دقیـق اس ـی ا مقـی (ـب
ــم پروژه   هاياطالعات هیدروگرافی ــش انجام گرفته در فاز اول و ش

ه ــبـی ــور  ـپایش و شـ ــواـحل کشـ ــازي سـ ــتـفاده گردـید.سـ  در   اسـ
یابی عمق مورد بندي و درونهیدروگرافی، شـبکهتغییرات    7شـکل 

در   7شکل  مطابق با  استفاده در مدل عددي نشان داده شده است. 
بکه واحل مورد مطالعه ـش گردیده اـست    رریزتبندي مدل  محدوده ـس

ا بتوان تغییرات عمق و در نتیـجه میزان   ا دـقت ـباالیی    بخیزآـت را ـب
ــازي نمود.  البـته  ــبـکهبراي طراحی ـمدلسـ ، از نـتایج بـندي ـمدلشـ

  است.  بت به ابعاد مش استفاده شدهنستحلیل حساسیت 
 

 
 (الف) 

 
 (ب) 

(الف) تغییرات هیدروگرافی در محدوده مورد مطالعه، (ب)   - 7شکل 
 بندي و درونیابی عمق مورد استفاده در مدل شبکه

 

 مشخصات مدل عددي  - 5-2
یت پارامترهاي مختلف مانند   اـس بکهبا توجه به تحلیل حـس بندي  ـش

ـــباتی، ـگام زـمانی و روش ـحل ـیک پیکره بـندي کلی  مـحدوده مـحاسـ
ــات ـمدل در  ــخصـ ــت. مشـ  براي ـمدل ـعددي انتـخاب گردـیده اسـ

 ارائه شده است. 1جدول  
 مدل   مشخصات -1جدول 

 مشخصات  پارامتر

 بندي شبکه
 13114 :تعداد المان
 6881 تعداد گره:

 بازه زمانی مدلسازي 
01/06/2014  – 29/06/2014 * 
01/06/2015  – 29/06/2015 * 

 ثانیه  60 گام زمانی (ثانیه) 
 Low order, fast algorithm روش حل  

 اعمال نگردیده است  شرط اولیه 
هاي با میدان باد پارامتریک این بازه زمانی محدود  در مدل*  

 اي گردیده است. حاره به زمان شروع و زوال طوفان
 

ددي،   دل ـع ــیون ـم الیبراسـ ت ـک ه  جـه اي مختلفی از جمـل ارامترـه ـپ
اي، اـصطکاك بستر، میدان باد، ضرایب اصطکاك باد و  لزجت گردابه

ــت. ــی قرار گرفته اس ــرط مرزي مدل مورد بررس ــات   ش ــخص مش
 ارائه شده است.  2جدول پارامترهاي کالیبراسیون در 
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 پارامترهاي کالیبراسیون    -2جدول  

 مشخصات  پارامتر

ای  لزجت گردابه

)s/2m( 
Smagorinsky formulation, 

constant:0.28 
اصطکاك بستر  

)s/(1/3)m ( 
32 

ضریب اصطکاك  
 باد  

 متغیر با سرعت باد:
  7m/sدر سرعت   0.001255
   25m/sدر سرعت   0.002425

 میدان باد 
میدان باد مختلف (شامل سه میدان    7

باد بازتحلیل، سه میدان باد  پارامتریک  
 ) WRFو یک میدان باد  

 شرط مرزي 

 در نظر گرفتن مرز باز با تراز ثابت  -
 ) Landه (در نظر گرفتن مرز بست  -
سطح آب  تراز هاي مغایرتاعمال  -

 از حالت تعادلی 
شرط  تصحیح 

 مرزي 
 تصحیح فشار   -
 تصحیح باد  -

 
گیري  هاي اندازهنتایج بررســی و مقایســه نتایج مدل عددي با داده

ان می حت میدان نـش یت مدل خیزآب به دقت و ـص اـس دهد که حـس
باد و همچنین شــرایط مرزي مدل عددي وابســتگی بســیار زیادي 
دارد. از اینرو هفت میدان باد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 

هاي بازتحلیل موجود، در تحقیق حاضـــر دادهمیدان باد  با توجه به  
داده گــاه  پــاـی -European Centre for Medium هــاي  از 

Range Weather (ECMWF)    از دو دادهERA-Interim  
داده  ERA5و   دوم  وـیراـیش  از  ـحـلیــل  و  ــازـت ب  Climateهــاي 

Forecast System Reanalysis (CFSR)   اسـتفاده گردیده
ــت. عالوه بر داده ــازيهاي بازتحلیلاسـ با  میدان باد   ، نتایج مدلسـ

ـسازي ـسواحل کـشور نیز فاز ـشـشم پروژه پایش و ـشبیه  WRFمدل  
ــده  لحاظ  ــه میدان باد مدلش ــت. همچنین س هاي پارامتریک اس

Holland   ،Sobey and Young    وRankin   ه در نظر گرفـت
ــت.   ــده اس ــی ش ــات میدان بادهاي مورد بررس ــخص مطابق با  مش

 .باشدمی 3جدول  اطالعات ارائه شده در 
واحل   ازي خیزآب در محدوده ـس یار مهم در مدلـس یکی از نکات بـس

مغـایرت اعمـال  تعـادلی مکران،  ت  از حـاـل آب  ــطح  تراز سـ  هـاي 
 )Sea  surface anomaly (SSA)  ــرایط مرزي ) به عنوان ش

تراز سـطح آب از  هاي  اسـت. در مطالعه حاضـر براي تعیین مغایرت
ــت    HYCOMـهاي  داده اده گردـیده اسـ ــتـف . براي این [16]اسـ

ـخروـجی اـخـتالف  مــدل ـمـنـظور  آب  ـــطح  سـ ـتراز  ـیرات  ـی ـغ ـت هــاي 
HYCOM   رایط مرزي در الیانه به عنوان ـش ط ـس بت به متوـس نـس

 نظر گرفته شده است.
 
 

 نتایج  - 6
دوده مورد   در این بخش ددي خیزآب در مـح ــازي ـع دلسـ ایج ـم نـت

رایط مرزي و  ی اثرات ـش امل بررـس ت. نتایج ـش ده اـس مطالعه ارائه ـش
 است.    منابع مختلف میدان باد

  
 هاي مورد استفاده مشخصات میدان باد  -3جدول 

وضوح مکانی  
 (درجه) 

وضوح 
زمانی 

 (ساعت)
 توضیحات

ERA5 0.25*0.25 3 
https://cds.climate.copernicus.eu/ 
cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-
single-levels? tab=form 

ERA-
*Interim 

0.125*0.125 6 https://apps.ecmwf.int/datasets/data 
/interim-full-daily/levtype=sfc/ 

CFSR 0.31*0.31 1 
http://tds.hycom.org/thredds 
/catalog/datasets/force/ncep_cfsv2 
/netcdf/catalog.html 

WRF 0.1*0.1 1 
بر اساس مطالعات فاز شش پروژه پایش و  

سازي سواحل کشور (سازمان بنادر و شبیه 
 دریانوردي) 

هاي  مدل
 پارامتریک 

0.25*0.25 1 
 :Best trackهاي بر اساس داده 

https://www.metoc.navy.mil/jtwc 
/jtwc.html?north-indian-ocean 

امکان   به صورت درونیابی  درجه است ولیکنERA-Interim،  0.75*0.75مدل  میدان باد  وضوح مکانی    *
  0.125*0.125در مقاله حاضر از  میدان باد درونیابی با دقت مکانی  است.    بیشتر  وضوحاستخراج میدان باد با  

 ت. استفاده گردیده اس درجه 

 

 بررسی شرایط مرزي  - 6-1
ــکل در  ــت.   8ش ــده اس ــان داده ش ــرایط مرزي مدل عددي نش ش

خص می د تنها یک مرز باز (همانگونه که مـش جهت  )  Code 2باـش
ــاس   ــت. بر اس ــده اس ــرایط مرزي در نظر گرفته ش اعمال اثرات ش

ــرایط مرز، 2جدول   ــه حالت زیر باز براي شـ توان در نظر را می سـ
 گرفت:
  شرط مرزي به صورتLand 
  ) شرط مرزي به صورت تراز ثابتConstant( 
 هاي تراز سطح آب (شرط مرزي به صورت مغایرتSSA( 

 

 
 شرایط مرزي مدل عددي  - 8شکل 

 
ــطح در مرز ـباز ـمدل ـعددي، نـتایج  براي اعـمال مـغایرت ـهاي تراز سـ

از متوســـط    Hycomهاي بازتحلیل تغییرات تراز حاصـــل از داده
ر  الیانه آن کـس ودمیـس ان دهنده مقدار ـش ت آمده، نـش . مقادیر بدـس

ــت.   ــالـیاـنه در مرز ـباز ـمدل ـعددي اسـ ــطح آب سـ مـغایرت تراز سـ
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ــطح آب داده ــاعته و گام   3گام زمانی  با    Hycomهاي تراز سـ سـ
دقت بســیار از  از اینرو   در دســترس هســتند.درجه  0.08مکانی  

ــازي خیزآب در مـحدوده مورد مـطالـعه   برخوردار  ـباالیی براي ـمدلسـ
اي از تاریخچه زمانی تغییرات تراز سـطح آب مدل  . نمونهباشـندمی

و مغایرت تراز سـطح آب اعمال شـده در مرز باز   Hycomجهانی  
 نشان داده شده است.   9شکل  در

 

 
تاریخچه زمانی تغییرات تراز سطح آب ناشی از مدل جهانی   - 9شکل 

Hycom ) و مغایرت تراز سطح آبSSA  اعمالی در مرز باز مدل (
 عددي 

 
برپایی مدل عددي  تمام مفروضات براي بررسی تاثیر شرایط مرزي، 

ــت.  2ـجدول و    1ـجدول  ـمانـند   تنـها مـیدان ـباد   ـبا این تـفاوت ـکه اسـ
ERA-Interim  اســت   در نظر گرفته شــدهها  براي مدلســازي  .

مقایســه تاریخچه زمانی تغییرات خیزآب بر اســاس شــرایط مرزي  
ــتـگاه ـچابـهار در دو طوـفان ـهاي اـندازهمختلف ـبا داده گیري در ایسـ

نشـان   11شـکل و   10شـکل  اي ناناوك و آشـوبا به ترتیب در حاره
 داده شده است. 

بر اسـاس شـرایط مرزي  بررسـی تغییرات خیزآب در طوفان ناناوك  
ـــکل  در    مختلف ــان می  10شـ ه دـهد ـکه  نشـ در نظر گرفتن مرز ـب
ورت   یار   Landـص طح آب بـس د که تغییرات تراز ـس بب خواهد ـش ـس

ــاـهده نگردد. البـته ـبا در نظر  ــاـنات خیزآب مشـ ـناچیز بوده و نوسـ
یج مشاهده  ، بهبود نسبی در نتاگرفتن شرایط مرزي به صورت ثابت

ولیکن تغییرات خیزآب در این حالت نیز نوسانات ناچیزي گردد. می
طح آب به عنوان  دهد. در نظر گرفتن مغایرتنشـان می هاي تراز ـس

بب گردیده اـست که   رایط مرزي ـس نتایج مدل عددي بهبود قابل  ـش
د.   اـب ه توجهی بـی اـن ـــب ه و شـ ات روزاـن ــاـن در این ـحاـلت عالوه بر نوسـ

ــطح ددي و   تغییرات تراز سـ دل ـع داکثر خیزآب ـم دار ـح آب، مـق
ــی آن پس از طوـفان ـبا داده گیري  ـهاي اـندازههمچنین روـند ـکاهشـ

 تطابق مناسبی دارد. 
وبا،  نکته قابل توجه در هنگام طوفان حاره خیزآب قابل توجه  اي آـش

دهد که با وقوع گیري نشـان میروزه اسـت. نتایج اندازه 15در بازه  
اي آشـــوبا، میزان خیزآب در ایســـتگاه چابهار افزایش طوفان حاره

روز مـقدار خیزآب همچـنان ـقاـبل   15ـیافـته و پس از آن براي ـمدت  
ت.  ی نتایج در  توجه بوده اـس کل  بررـس ان می 11ـش دهد که تنها نـش

توان تغییرات و مقدار حداکثر می  SSAبا اـستفاده از ـشرایط مرزي 
 خیزآب ناشی از طوفان آشوبا را به خوبی مدلسازي نمود. 

 
بر اساس شرایط مرزي  مقایسه تاریخچه زمانی خیزآب  - 10شکل 
در زمان وقوع طوفان  چابهار گیري ایستگاه هاي اندازهبا دادهمختلف 

 اي ناناوكحاره
 

 
خیزآب بر اساس شرایط مدلسازي مقایسه تاریخچه زمانی  - 11شکل 

ایستگاه چابهار در زمان وقوع  گیري هاي اندازهمرزي مختلف با داده
 اي آشوباطوفان حاره

 
عالوه بر مقایســه تاریخچه زمانی، مقادیر حداکثر خیزآب متناظر با  

ـــباتی نیز بر ـبازه زـمانی طوـفان ـحاره ــوـبا در مـحدوده مـحاسـ اي آشـ
رایط مرزي مختلف در  اس ـش کل اـس ت.   12ـش ده اـس ان داده ـش نـش

ــاهده می ــرایط مرزي به همانگونه که مش گردد با در نظر گرفتن ش
اـبت و   ــطح آب، ـث ــورت مـغایرت تراز سـ ، ـحداکثر مـقدار Landصـ

خیزآب در محدوده سواحل شمالی دریاي عمان به ترتیب در حدود  
همچنین حداکثر متر بدســت آمده اســت. ســانتی  40و  30،  20

خیزآب در بازه زمانی که سـرعت باد طوفان آشـوبا به حداکثر خود  
ت، تنها   یده اـس رایط مرزي SSAبا در نظر گرفتن رـس   به عنوان ـش

 قابل تشخیص است. 
ی  دهد که یکی از عوامل موثر بر ها نشـان مینتایج مدلسـازيبررـس

احل مکران شرایط مرزي است. اعمال مقدار خیزآب در محدوده سو
ورت مغایرت رایط مرزي به ـص طح آب میـش بب هاي تراز ـس تواند ـس

بهبود نتایج در مدلسـازي خیزآب گردد. از اینرو براي بررسـی تاثیر 
ــازي خیزآب، ــرایط مرزي ـمدل ـعددي    مـیدان ـباد بر ـمدلسـ در شـ

 تراز سطح آب اعمال گردیده است.   هايمغایرت
 

 نتایج بررسی میدان باد- 6-2
ــی مـیدان ا وقوع   بررسـ اظر ـب انی متـن ازه زـم ادـهاي مختلف در دو ـب ـب

ــت. در ادامه  ـهاي ـحارهطوـفان ــوـبا انـجام گرفـته اسـ اي ـناـناوك و آشـ
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ایج در هر ـیک از طوـفان ه ـهاي ـحارهنـت ــی قرار گرفـت اي مورد بررسـ
 است. 

 
 (الف) 

 
 (ب) 

 
 (ج) 

در   اي آشوبامتناظر با طوفان حاره حداکثر مقدار خیزآب - 12شکل 
هاي تراز سطح بر اساس شرایط مرزي (الف) مغایرت محاسباتیمحدوده 

 Landآب (ب) ثابت (ج) 
 

 اي ناناوك طوفان حاره  - 6-2-1
تاثیر میدان بادهاي مختلف، مقایســه تاریخچه زمانی  بررســی  براي 

هاي چابهار و مسـقط به گیري در ایسـتگاههاي اندازهبا دادهخیزآب  
کل  ترتیب در  کل  و  13ـش ت.   14ـش ده اـس ان داده ـش همچنین  نـش

ــروع   انی شـ ازه زـم اتغییرات خیزآب در ـب ان  ـت ه طوـف اتـم اره  ـخ ي  ا ـح
 مشخص گردیده است.  14شکل  و  13شکل  در   ناناوك

در   ایـستگاه چابهاردر    گیريهاي اندازهداده  بررـسی تغییرات خیزآب
 40دهد که حداکثر مقدار خیزآب در حدود  نشــان می 13شــکل 
ــانتی ــت.متر و  پس از زوال طوفان رخ داده  س همچنین الگوي   اس

دهد که شــیب افزایش خیزآب در زمان تغییرات خیزآب نشــان می
ـــیدن ـبه ـحداکثر مـقدار خیزآب ـــیار بیش از زوال    طوـفان ـتا رسـ بسـ

ــان دهـنده اثرات ـثانوـیه  ــوـعات نشـ ــت. این موضـ طوـفان بوده اسـ
 اي بر خیزآب است. هاي حارهطوفان

ل از مدل  ی خیزآب حاـص کل  در  هاي پارامتریکبررـس ان  13ـش نـش
با توجه   ها اـست.دهنده دـست پایین بودن نتایج حاـصل از این مدل

هاي پارامتریک محدوده به زمان به اینکه میدان باد حاصــل از مدل
شــروع و خاتمه طوفان اســت، بنابراین با توجه به محدودیت زمانی  

 نیست.  مدلسازيباد مقدار حداکثر خیزآب قابل   زمان میدان
،  ERA-Interim  بازتحلیل   بادهاي بررـسی نتایج حاـصل از میدان

ERA5   وCFSR  حاصل از   نتایجعدم دقت  نشان از  13شکل در
ل از میدان باد  نتایج  دارد.  CFSR  میدان باد بت    ERA5حاـص نـس

گیري دسـت پایین اسـت. بر اسـاس نتایج میدان هاي اندازهبه داده
ــاد   زآب  ERA-Interimب ـی ـخ قــدار  ـم ر  ـث حــدود    حــداـک  30در 

انتی مقدار حداکثر خیزآب حاـصل از مدل  بدـست آمده اـست.  مترـس
ERA-Interim  ــایر میدان ــبت به س ــی،  نس بادهاي مورد بررس

گیري داـشته اـست. نتایج حاـصل از  هاي اندازهتطابق بیـشتري با داده
اد   دان ـب ایج داده  WRFمـی ل  منطبق بر نـت ازتحلـی اي ـب  ERA5ـه

  است. 
ــی داده ــقط در بازه  هاي اندازهبررس ــتگاه مس گیري خیزآب در ایس

ـــکل زـمانی وقوع طوـفان ـناـناوك در  ــان دهـنده ـیک روـند   14شـ نشـ
ــی می ــپس کاهش ــی و س ــد. حداکثر مقدار خیزآب در افزایش باش

قط در بازه زمانی وقوع طوفان در حدود   تگاه مـس انتی 15ایـس متر  ـس
د اوك مـق اـن ان ـن ا پس از زوال طوـف ــت. اـم د  بوده اسـ ار خیزآب روـن

 متر رسیده است. سانتی 20افزایشی داشته و به بیش از 
ــل از مـیدان ـبادـهاي ـپارامترـیک ـبا داده ــه نـتایج ـحاصـ ـهاي  مـقایسـ

ت. اندازه ازي اـس ت پایین بودن نتایج مدلـس ان دهنده دـس گیري نـش
اي   ادـه دان ـب مـی انی  ازه زـم ـب دود بودن  ه مـح ه ـب توـج ا  همچنین ـب

ي مقادیر حداکثر خیزآب وجود نداـشته  ـسازپارامتریک، امکان ـشبیه
 است. 

 

 
بادهاي  مقایسه تاریخچه زمانی خیزآب بر اساس میدان - 13شکل 

 گیري ایستگاه چابهارهاي اندازهمختلف با داده
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شــکل هاي بازتحلیل در خیزآب حاصــل از میدان بادبررســی نتایج  
ــان می  14 ــبی    CFSRدـهد ـکه نـتایج مـیدان ـباد  نشـ دـقت مـناسـ

همچنین مقادیر خیزآب بدـست آمده بر اـساس میدان نداـشته اـست.  
نتایج حاصــل از میدان باد  دســت باال اســت.    ERA-Interimباد  

ERA5 حداکثر مقدار گیري دارد. هاي اندازهاسبی با دادهتطابق من
 متر است. سانتی 20در حدود   ERA5نتایج   خیزآب بر اساس 

ــن مـکانی و زـمانی مـیدان ـباد   ـهاي ـبازتحلـیل  از داده  WRFرزولوشـ
مـشخص   14ـشکل مورد اـستفاده بهتر اـست. ولیکن همانگونه که در 

تطابق   WRFو   ERA5حاصــل از میدان بادهاي  باشــد نتایج  می
 د.  نارد  یکدیگربا    زیاديبسیار 

اي، جهت درك بهتر الگوي تغییرات تراز آب ناشـــی از طوفان حاره
نـشان   15ـشکل ها نیز در مقدار حداکثر خیزآب حاـصل از مدلـسازي

ه نتایج   با مـسیر طوفان ناناوك در   15ـشکل داده ـشده اـست. مقایـس
ــان می ـهاي ـپارامترـیک الگوي حرـکت دلدـهد ـکه مـیدان ـباد ـمنشـ

ــت. ولیکن الگوي ـحداکثر  ــخص نموده اسـ طوـفان را ـبه خوبی مشـ
اي   ادـه دان ـب   WRFو    ERA-Interim  ،ERA5خیزآب در مـی

 قابل مشاهده است. 
قط و  نجی چابهار و مـس تگاه ترازـس ی نتایج خیزآب در دو ایـس بررـس

ــان می ادیر ـحداکثر خیزآب نشـ اد  مـق دان ـب ه مـی و   ERA5دـهد ـک
WRF    ی به خوبی اثرات ایر میدان بادهاي مورد بررـس بت به ـس نـس

بیهطوفان حاره ت. البته دقت نتایج  اي ناناوك را ـش ازي نموده اـس ـس
در ایـستگاه چابهار نـسبت به   ERA-Interimحاـصل از میدان باد  

 سایر میدان بادهاي مورد بررسی قابل توجه است.
 

 
بادهاي  مقایسه تاریخچه زمانی خیزآب بر اساس میدان - 14شکل 

 گیري ایستگاه مسقط هاي اندازهمختلف با داده
 

 اي آشوبانتایج طوفان حاره - 6-2-2
اي آشـوبا، در نتایج بررسـی خیزآب در بازه زمانی وقوع طوفان حاره

ــه ـتاریخـچه زـمانی تغییرات   ــت. مـقایسـ این بخش اراـئه گردـیده اسـ
و   16شــکل خیزآب در دو ایســتگاه چابهار و مســقط به ترتیب در 

 نشان داده شده است.  17شکل 
شــکل گیري خیزآب در ایســتگاه چابهار در هاي اندازهبررســی داده

ــان می  16 ــوـبا، مـقدار نشـ دـهد ـکه در ـبازه زـمانی وقوع طوـفان آشـ

خیزآب روند افزایشــی داشــته اســت. حداکثر مقدار خیزآب در این 
انتی  30بازه بیش از   ت. نکته قابل توجه آن اـست که ـس متر بوده اـس

ــوبا  مقادیر خیزآب همچنان قابل توجه بوده پس از زوال طوفان آش
متر نیز رســیده اســت. این موضــوع نشــان ســانتی 30و به بیش از  

 اي در حرکت بدنه آبی است. هاي حارهدهنده اثرات ثانویه طوفان
دهد که   نشـان می  16شـکل  هاي پارامتریک در  بررسـی نتایج مدل

روند افزایشــی مقدار خیزآب که ناشــی از نزدیک شــدن طوفان به 
ت. البته   ازي گردیده اـس ت، به خوبی مدلـس واحل مورد مطالعه اـس ـس
ــت آـمده از مـیدان ـبادـهاي ـپارامترـیک  ـحداکثر مـقدار خیزآب ـبدسـ

یگر اثرات ثانویه طوفان کمی دسـت پایین اسـت. نکته قابل توجه د
هاي پارامتریک اي است که با توجه به محدود بودن زمان مدلحاره

 قابل مدلسازي نبوده است. 
 

  
CFSR ERA5 

  
WRF ERA-Interim 

  
Par. (S&Y) Par. (Holland) 

نقشه دو بعدي حداکثر مقدار خیزآب در محدوده مدلسازي   - 15شکل 
 بر اساس میدان بادهاي مختلف 

 
ــی نتایج داده ــکل  در هاي بازتحلیل بررس ــان می 16ش دهد که نش

دن طوفان به خوبی  ی از نزدیک ـش ی مقدار خیزآب ناـش روند افزایـش
انی   زـم ازه  اســــت. در ـب ده  دلســــازي گردـی ا    2015/06/08ـم ـت

ــل از مـیدان ـبادـهاي ـبازتحلـیل مـقادیر    2015/06/10 نـتایج ـحاصـ
  برآورد نموده اـست. ولیکن در بازه زمانی بعدي خیزآب را دـست باال  

نتایج حاصـــل از میدان باد    اي آشـــوبا،متناظر با وقوع طوفان حاره
CFSR   وERA5  ــبی با داده گیري دارد. هاي اندازهانطـباق مناسـ

ــتفاده از میدان باد منجر  در بازه وقوع طوفان    ERA-Interim  اس
. نکته قابل توجه  مقدار خیزآب گردیده اســـتدســـت باال    به نتایج

حــاره طوفــان  ــانویــه  ث از    اياثرات  بعــد  زمــانی  ــازه  (ب ــا  ــوب آشـ



 اي ناناوك و آشوبا در محدوده سواحل مکران هاي حاره مدلسازي خیزآب ناشی از طوفان /  احمد رضایی مزیک، عقیل حاج مومنی
 

22 

به   ERA-Interimو  ERA5است که در نتایج   )2015/06/12
گیري انطباق مناـسبی  هاي اندازهخوبی قابل مـشاهده اـست و با داده

ــل از   اصـ ایج ـح ایج    CFSRدارد. نـت ه نـت ت ـب ـــب در این بخش نسـ
 ن بوده است. گیري بسیار دست پاییاندازه

دهد که نتایج این نشان می  16شکل در   WRFبررسی نتایج مدل  
اد   دان ـب ایج مـی ا نـت ادي ـب اق زـی ه اثرات    ERA5ـمدل انطـب دارد. البـت

تفاده از  بت    WRFمدل میدان باد  ثانویه حرکت بدنه آبی با اـس نـس
ل  ولیکن با اســـتفاده از مددســـت پایین بوده اســـت.   ERA5به 

WRF   .مقادیر حداکثر خیزآب به خوبی مدلسازي گردیده است 
ی اندازه ان دهنده وقوع فروآب گیريبررـس قط نـش تگاه مـس ها در ایـس

ــوع در  ــت. این موض ــکل  در بازه زمانی وقوع طوفان اس قابل   17ش
مشاهده است. پس از فروآب قابل مشاهده اثرات ثانویه وقوع طوفان 
سـبب افزایش مقدار خیزآب در ایسـتگاه مسـقط گردیده اسـت. بر 

متر رســیده ســانتی 20این اســاس حداکثر مقدار خیزآب به حدود  
 است. 

نشان  17شکل حاصل از میدان بادهاي پارامتریک در  بررسی نتایج 
ازه زـمانی وقوع طوـفان مـقدار خیزآب روـند افزایش می دـهد ـکه در ـب

ــت و مانند داده ــته اس ــاهده  گیري فروآب قابهاي اندازهداش ل مش
هاي پارامتریک نیست. همچنین با توجه به محدود بودن زمان مدل

 به بازه وقوع طوفان اثرات ثانویه طوفان قابل مدلسازي نبوده است.  
 

 
بادهاي  مقایسه تاریخچه زمانی خیزآب بر اساس میدان - 16شکل 

 گیري ایستگاه چابهار هاي اندازهمختلف با داده
 

ــی   اد دادهبررسـ دان ـب ایج مـی انی وقوع نـت ازه زـم ل در ـب ازتحلـی ـهاي ـب
نشـــان دهنده فروآب در محدوده ایســـتگاه   17شـــکل در  طوفان 

-ERAمســـقط نیســـت. نکته قابل توجه دســـت باال بودن نتایج  
Interim   .در ایسـتگاه مسـقط در کل بازه مدلسـازي شـده اسـت

در بازه زمانی وقوع  ERA5و   CFSRنتایج حاصـــل از میدان باد  
. اما در بازه پس از طوفان اي آشوبا دست باال بوده استطوفان حاره

ــتگاه که اثرات ثانویه طوفان حاره ــبب خیزآب در ایس ــوبا س اي آش
ــت، نتایج   ــده اسـ ــقط شـ ــبی با نتایج    ERA5مسـ تطابق مناسـ

ــل از میدان باد  اندازه در این بخش  CFSRگیري دارد. نتایج حاص

نتایج حاصــل از میدان باد  تا حدودي دســت پایین اســت. بررســی 
ـــکل  در    WRFـمدل   ــان    17شـ ا نـتایج  نشـ دهـنده تـطابق ـکاـمل ـب

ERA5  .است 
 

 
بادهاي  مقایسه تاریخچه زمانی خیزآب بر اساس میدان - 17شکل 

 گیري ایستگاه مسقط هاي اندازهمختلف با داده
 

ــی از طوـفان  ــی الگوي ـحداکثر تغییرات تراز آب ـناشـ جـهت بررسـ
ــه مـقدار ـحداکثر ـحاره ه، نقشـ ا در مـحدوده مورد مـطالـع ــوـب اي آشـ

نـشان داده ـشده اـست.  18ـشکل خیزآب در بازه زمانی مدلـسازي در 
قابل مـشاهده اـست مـسیر حرکت طوفان  18ـشکل  همانگونه که در 

ــل از ـمدل ــاـهده  در نـتایج ـحاصـ ـهاي ـپارامترـیک ـبه خوبی ـقاـبل مشـ
ــت.   د کلی تغییرات خیزآب در ـمدلاسـ ه روـن ارامترـیک البـت اي ـپ ـه

نتایج  شد.  بانـسبت به ـسایر میدان بادهاي مورد بررسی محدودتر می
منجر به بیـشترین خیزآب در   ERA-Interimهاي  حاـصل از داده

ت. روند   مالی و جنوبی دریاي عمان گردیده اـس واحل ـش محدوده ـس
اي آشـوبا به صـورت تقریب تغییرات خیزآب در مسـیر طوفان حاره

ــت.   WRFو   ERA5در نتایج مدل   ــاهده اس البته نتایج  قابل مش
در  ERA5بیشتري نسبت به مقادیر خیزآب حداکثر   WRFمدل  

 محدوده دریاي عمان داشته است.
قط و  نجی چابهار و مـس تگاه ترازـس ی نتایج خیزآب در دو ایـس بررـس

دهد که اي آشــوبا نشــان میمقادیر حداکثر خیزآب در طوفان حاره
ــایر میدان بادهاي مورد   WRFو   ERA5میدان باد   نســبت به س

ــبیه ــی به خوبی اثرات طوفان و اثرات ثانویه آن را ش ــازي  بررس س
ــل   حــاصــ ـنتــاـیج  دقــت  اـلـبتــه  ــت.  اســ ــاد ـنـموده  ب ـمیــدان   از 

ERA-Interim    در ایـستگاه چابهار نـسبت به ـسایر میدان بادهاي
مورد بررسـی قابل توجه اسـت. بررسـی مقادیر حداکثر خیزآب نیز 

ــان می ــتفاده از میدان باد  نشـ منجر به   ERA-Interimدهد اسـ
مقادیر بیشـتري در محدوده سـواحل شـمالی دریاي عمان گردیده  

 است.  
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CFSR ERA5 

  
WRF ERA-Interim 

  
Par. (S&Y) Par. (Holland) 

نقشه دو بعدي حداکثر مقدار خیزآب در محدوده مدلسازي   - 18شکل 
 بر اساس میدان بادهاي مختلف 

 
  نتایج - 7

هدف از مطالعه حاضـر بررسـی اثرات شـرایط مرزي و میدان باد بر 
ــی از طوـفانـیابی میزان پیش اي در مـحدوده  ـهاي ـحارهخیزآب ـناشـ

گیري تغییرات  هاي اندازهسواحل مکران است. براي این منظور داده
در دو ایستگاه ترازسنجی چابهار و مسقط مورد تحلیل قرار  آب تراز  

ــت. همچنین   ــرایط مرزي اثرات  گرفته اسـ به بر مقادیر خیزآب  شـ
هاي تراز ـسطح آب ، تراز ثابت و مغایرتLandـصورت ـشرط مرزي  

)SSAــده اســت. در نهایت اثرات میدان باد داده هاي  ) بررســی ش
مــدل  ERA5و    CFSR  ،ERA-interimبــازتحلیــل   هــاي  و 
ک   ارامترـی دل    Sobey&Youngو    Holland  ،Rankinـپ و ـم

WRF  اي ناناوك و آشـوبا  هاي حارهزمانی متناظر با طوفان  در بازه
ابی ــل از ارزـی ایج ـحاصـ ــت. نـت ه اسـ ــی قرار گرفـت ا و مورد بررسـ ـه

 هاي عددي انجام گرفته عبارتست از: مدلسازي
ــی داده • ــان  ـهاي اـندازهبررسـ ـحداکثر مـقدار دـهد  میگیري نشـ

ــی   د افزایشـ ا روـن ارهآن  خیزآب و ـی ان ـح  اي پس از زوال طوـف
اد می ــود.ایـج ه تغییرات  شـ ه    اینگوـن انوـی ت عنوان اثرات ـث تـح

ــی از طوـفان ــت ـکه در  ـهاي ـحارهحرـکت ـبدـنه آبی ـناشـ اي اسـ
مطالعات خیزآب در محدوده ســـواحل مورد مطالعه بایســـتی  

 مورد توجه قرار گیرد. 
شــرایط مرزي یکی از عوامل تاثیرگذار بر مدلســازي خیزآب   •

اـست. در نظر گرفتن ـشرایط مرزي مدلـسازي عددي به ـصورت 
) منجر به نتایج منطبق با  SSAتراز ســطح آب (  هايمغایرت

 . می شودها  گیرياندازه

ـهاي ـپارامترـیک ـبا توـجه ـبه مـحدود بودن زـمان مـیدان ـباد ـمدل •
روع و زوال طوفان حاره ازي اثرات ثانویه  به ـش اي، امکان مدلـس

 هاي باد وجود ندارد.  خیزآب با این میدان
اي بازتحلیل و مدل  هدادهمقایسـه نتایج  حاصـل از میدان باد   •

WRF  ــان می ــوح مـکانی و زـمانی    دـهد ـکهنشـ هر چـند وضـ
هاي بازتحلیل بیشــتر اســت.  نســبت به داده  WRFهاي  داده

  WRFیج  انطـباق ـکاملی ـبا نـتا  ERA5نـتایج ـبازتحلـیل  ولیکن  
هاي بازتحلیل امکان  دارد. بنابراین با اـستفاده از میدان باد داده

اي در محدوده  هاي حارهسـازي خیزآب ناشـی از طوفانشـبیه
 سواحل مکران وجود دارد. 

ی مقادیر حداکثر خیزآب • ان   بررـس در محدوده مورد مطالعه نـش
هاي هیبریدي که ـشامل میدان باد  دهد که اـستفاده از مدلمی

ـــمه طوـفان و دادهـهاي  ـمدل ـهاي  ـپارامترـیک در مـحدوده چشـ
ت میبازتحلیل در محدوده تواند منجر به نتایج  هاي بیرونی اـس

  مطلوب خیزآب در کل محدوده مدلسازي گردد.  
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