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 پيش بيني ارتفاع امواج ناشي از مد توفان در سواحل ايراني درياي عمان

 

*مهدي محمد مهديزاده
 ، مهرنگارسادات كسبي3

 

 دانشكده علوم پايه، دانشگاه هرمزگان 
 

 چكيده

در اين مقاله، به پيش بيني ارتفاع امواج ناشي از مد توفان در سواحل ايراني درياي عمان با بررسي موردي توفان 

ي است كه توسط جرومه ما در دوبعد گونو پرداخته شده است. مدل به كار رفته در اين تحقيق، ارتقايافته مدل

. مدل بكار رفته قابليت اين را دارد كه باد را به صورت (Maa Jerome P.-Y., 1990) تتهيه شده اس 3331سال 

ي جهت تعيين حداكثر مخاطرات، مي توان متغير در زمان و مكان در نظر بگيرد، همچنين براي كارهاي پژوهش

 در آن، باد را ثابت در نظر گرفت. از آن جا كه سرعت باد در زمان توفان گونو در دسترس بود تحقيق روي آن

زمان متمركز شد و در نهايت خروجي مدل با داده هاي ماهواره اي چك شد و نشان داد كه مدل از دقت خوبي 

وان از اين مدل براي پيش بيني ارتفاع آب ناشي از مد توفان در درياي عمان براي برخوردار است. بنابراين مي ت

 هر توفان ديگري نيز استفاده نمود.

 

 توفان گونو؛ مدل دوبعدي؛ درياي عمان؛ مدتوفان :واژگان کليدي
 

  

                                                           
 نويسنده مسوول، پست الكترونيك : mehdizadeh79@yahoo.com 
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 مقدمه. 1

تغييرات تراز دريا به خصوص در نواحي ساحلي، 

ساخت و ساز ساحلي،  اثرات مهمي در كشتيراني،

لذا  ،زندگي مردم در نواحي ساحلي و... داشته است

مطالعه ي تغييرات تراز دريا در اكثر نقاط دريا از 

ديرباز مورد توجه اقيانوس شناسان و متخصصين 

علوم دريايي قرار گرفته است. به همين خاطر اندازه 

گيري هاي جزر و مدي و ميانگين تراز دريا از 

تغييرات تراز دريا   قديمي ترين مشاهدات درياست.

مدي و تغييرات ناشي  شامل تغييرات جزر و اًعمدت

از عوامل موثر بر تغييرات  از عوامل جوي مي شود.

تراز دريا، مد توفان است. افت فشار بارومتريك 

همراه توفان باعث آشفتگي تراز دريا مي شود. به 

گويند كه اين  "مد توفان "اين آشفتگي تراز دريا 

آشفتگي همان باال آمدگي يا فرو افتادگي تراز نرمال 

اندر كنش بين  ۀآب هاي ساحلي به واسطآب در 

امواج ناشي از مدتوفان  توفان و سطح آب مي باشد.

با پيشروي در ساحل، باعث سيل، تخريب مناطق 

ها، مناطق مسكوني و  ساحلي اعم از زيرساخت

باعث مرگ و مير مي شود كه  همچنينكشاورزي و

ميزان خسارت به ارتفاع ساحل  و ارتفاع موج 

براي اقدام به طراحي و ساخت سازه بستگي دارد. 

هاي دريايي، ابتدا بايد به بررسي و پيش بيني ارتفاع 

تحقيق روي مد  .(3133)مهديزادهآب پرداخت 

توفان از آنجا اهميت دارد كه به وسيله آن مي توان 

مناطق پرخطر را شناسايي كرده و سيستم هاي 

هشدار دهنده، براي به حداقل رساندن آسيب هاي 

الي ايجاد كرد. با توجه به اينكه در آسيب هاي احتم

به جهت ) وفان وزارت نيرواحتمالي ناشي از مدت

سازمان آسيب به شبكه ها و تاسيسات برق رساني( 

يب به ناوگان دريايي( به سبب آس) بنادر و كشتيراني

به سبب آسيب به تاسيسات شهري و ) و شهرداري

ارگانها فضاي سبز( متحمل خسارت مي شوند؛ اين 

از نتايج تحقيق استفاده خواهند كرد، كه البته ستاد 

بحران و وزارت كشور نيز با اين موضوع درگير 

 خواهند بود.

مد توفان ها در اثر بروز توفان هاي حاره اي رخ مي 

دهد. توفان يك اغتشاش جوي است كه توسط باد 

توفان هاي حاره اي  هاي تند مشخص مي گردد.

سواحل اقيانوس  يج بنگال،اغلب در سواحل خل

آتالنتيك  در اياالت متحده امريكا و خليج مكزيك و 

ديگر نقاط استوايي موجب مد هاي توفاني با ارتفاع 

توفان  7112به عنوان نمونه در سال  .زياد مي شود

اي گونو منطقه اقيانوس هند را در نورديد كه  حاره

اين توفان مناطق شرقي درياي عمان و جنوب 

 3قرار داد. در شكل  تأثيرشرقي ايران را نيز تحت 

 مسير توفان نشان داده شده است.

 

 
 مسير حركت توفان گونو .3شكل
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 وهشژ  در اين پمدل به کار رفته 

با توجهه بهه سهادگي و اقتصهادي بهودن اسهتفاده از       

 ،ههاي سهه بعهدي    مدلهاي دو بعدي نسبت به  مدل

دقت خوب آن ها و قابل اجهرا بهودن روي كهامتيوتر    

دليههل  پههايين تههر بههودن حجههم هههاي شخصههي بههه 

در ايهن تحقيهق از يهك مهدل دو بعهدي       ،محاسبات

 ; Sinha P.C et al, 1983)اسههت شههدهاسهتفاده  

Nihoul Jacques C.J., 1997). ًبها توجهه بهه     ضمنا

هاي اختالف محهدود   روشل راحت تر سادگي و اعما

اسهت.    شهده ي نقاط با ابعاد متغير اسهتفاده   شبكهاز 

دههد كهه    مهي متغير بودن ابعاد شبكه اين امكهان را  

تهر   درشت ۀشبكبراي پوشش دادن مناسب منطقه از 

ق دلخهواه، از شهبكه بها    و براي دقت بيشتر در منهاط 

همچنين با توجه به پايهداري   ابعاد ريز استفاده شود.

هاي صهريح در ايهن    روشهاي ضمني نسبت به  روش

است.  شده  ضمني استفاده تحقيق از يك روش كامالً

مدل به كار رفته در اين تحقيق همچنين قابليهت در  

هها و همچنهين    سهلول نظر گرفتن تر و خشك شدن 

 تهأثير ههاي تشعشهعي از مهدل مهوج و      تنشدريافت 

ها را در معادالت دارد، در نتيجه ايهن مهدل    آندادن 

ايهن  . قابليت در نظر گرفتن مرز ههاي متغيهر را دارد  

مدل ارتقايافته مدلي است كهه جرومهه مها در سهال     

 ,.Maa Jerome P.-Y) راحهي كهرده بهود   ط 3331

مدل جرومه ما، قابليت پيش بيني ارتفاع مد  .(1990

، امها ايهن مهدل بهه     داردهاي ثابهت   بادفان را براي تو

اي تهيه شده كه توانايي دريافت بهاد متغيهر در    گونه

 باشد.  داشتهمكان و زمان را نيز 
 

  مواد و روش ها. 2

معادالت حاكم بر پديده مد توفهان همهان معهادالت    

باشهند كهه در حهل مسهاالي از      آبهاي كم عمهق مهي  

مدي، مهد   و جريانات جزرقبيل: جريانات اتمسفري، 

اي، جريههان در اطههراف   توفههان، جريانههات رودخانههه 

ها، امواج ناشي از شكست سد، جريانات ساحلي  سازه

مههورد اسههتفاده قههرار  …و امههواج ناشههي از زلزلههه و 

گيرند. در ارااه اين معهادالت از قهوانين بقهاه كهه      مي

خود بهر اسهاس قهوانين نيهوتن و ترموديناميهك بنها       

يعني، قانون بقاي جرم و بقاه اندازه حركهت  اند،  شده

 .استفاده شده است

معادالت دو بعدي انتگرال گيهري   سازي، سادهپس از 

شده در عمق )معادالت حركت و پيوستگي( بصورت 

 :آيد ميبدست زير 
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جريههان آب در  دبههيمولفههه هههاي  qyو  qxدر اينجهها 

y ،و xجهتهاي  hd   ،كل عمهق آبh   عمهق

 فشهار اتمسهفر،   pنوسان سطح آب،  ثابت آب، 

، sin2fگههرانش،  gزمههان،  t  چگههالي آب،

     ،سرعت زاويهه اي چهرخش زمهين    عهر

تنش افقهي )زيهر    جغرافيايي منطقه مورد مطالعه، 

بهر محهل    b ,sبر جهت تنش، زير نويس  y ,xنويس 

بهر اصهطكا     3تنش )سطح يا كه(( و زيهر نهويس    

باشند. ترم  پهلوها ناشي از اغتشاش داللت دارند( مي

جانبي بيشتر در مرزهاي خشهكي پيچيهده    كا طاص

كاربرد دارد. در بسياري از مدلهاي مشابه از برخي از 

جمله اصطكا  جانبي، ترمهاي انتقالي، فشار ازترمها 

كنند. تنشها از روابهط زيهر بهه     صرفنظر مي …جو و 

 آيند : دست مي
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 Wضهريب درگ بهاد،   Cdچگالي ههوا،   aدر اينجا 

ههاي سهرعت    لفهمؤ Wyو  Wxاندازه كل سرعت باد، 

ضهريب اصهطكا     fdكل حجهم جريهان آب،    Qباد، 
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ضرايب ادي ويسكوزيته  εyو εx،3ك( دارسي وايسباخ

باشهند كهه ضهريب درگ بها توجهه بههه       مهي  7پهلوهها 

بهه صهورت زيهر بهه      1وومحاسبات و تحقيقات آقهاي  

 (Wu Jin., 1982 )آيد:  دست مي

(2     ) 10
-3×W)× Cd=(0. 8 + 0. 065  

( بهراي  2ضريب درگ نشهان داده شهده در معادلهه )   

يههك محههدوده پهنههاي سههرعتهاي بههاد از نسههيم تهها  

قابهل اجراسهت. در اكثهر قريهب بهه اتفهاق        4هاريكن

 ( در بهازه fd مدلهاي موجود ضريب اصهطكا  كه( )  

در بسههياري از كارههها در  د.شههبا مههي 1014تهها  1013

تهوان  نتيجه مطالعات تجربي مهي   yx
را قهرار   

 )دباش مي 301تا  101113 از كه دامنه تغييرات  ادد

Yan Y., 1987).        در ايهن مهدل نيهز هماننهد اغلهب

حالهت   t=0ليه را در لحظهه  هاي ديگر شرايط او مدل

هها در   سهرعت ايم. در اين حالت  گرفتهسكون در نظر 

تمام جهات صفر است و هم چنين ارتفاع آب را نيهز  

گيرند كه البته مي توان يهك مقهدار    ميصفر در نظر 

و در ادامه بها توجهه بهه     اوليه براي آن در نظر گرفت

هاي ضمني مي توان در اين مدل گهام   روشپايداري 

زمههاني را بههدون نقهها پايههداري مههدل بههر خههالف   

هاي صريح افزايش داد. اما بايد توجه داشت كه  روش

آن قدر بزرگ انتخاب كرد كهه در   گام زماني را نبايد

ثير نيروهاي وابسته به زمان مثل نيروههاي جهزر و   تأ

ثير منفي بگذارد و موجهب  أگراديان فشار ت مد، باد و

 .ها در طول زمان شود آنشدن تغييرات  گرفته ناديده

منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق، سواحل جنهوبي  

ايران واقع در شمال درياي عمان است كه طول  اين 

كيلومتر اسهت كهه در    151 و عر  آن 571منطقه 

دريههاي عمههان در  داده شههده اسههت.نشههان  7شههكل

 11'طول جغرافيهايي و   61°تا  56°اي بين  محدوده

عر  جغرافيايي واقع شده است، اين  72°تا  77°و 

آسهيا و در جنهوب ايهران قهرار دارد، از      ۀدريا در قهار 

                                                           
1. Darcy-Weisbach 

2. lateral eddy viscosity 

3. Wu 

4. Hurricane  

هرمز بهه خلهيج فهارس و از     ۀسمت غرب توسط تنگ

سههمت شههرق و جنههوب شههرقي بههه دريههاي عههرب و  

 اقيانوس هند وصل مي شود.

 

 صحت سنجي مدل

هاي عهددي نخسهت مهدل را بهراي شهرايط       در مدل

نمايند و بعد از اطمينان  استاندارد و ساده بررسي مي

از صحت نتايج، مدل براي شرايط واقعهي و پيچيهده   

گهردد. در ايهن مطالعهه  بهراي اطمينهان از       اجرا مهي 

كهاركرد درسههت مههدل، در مقيههاس زمههاني و مكههاني  

اي در  ه، سناريوي سهاده مناسب با منطقه مورد مطالع

سازي انجهام گرفهت.    شد و براي آن شبيه  نظر گرفته

 311در اين سناريو، يك مستطيل استاندارد با طول 

متر انتخهاب و   11متر و عمق ثابت  41متر و عر  

باد اعمال شده به مدل نيز از سمت جنوب شهرقي و  

 27متر بر ثانيه و زمهان تهأثير گهذاري     61به شدت 

اسهت، نتهايج چنانچهه در     ظر گرفته شده ساعت در ن

نيز مشهخص اسهت، نشهان دهنهده كهاركرد       1شكل 

مناسب مدل در شرايط ذكر شده مهي باشهد. چنهان    

كه الگوي امواج به دست آمهده، كهامالً تحهت تهأثير     

الگههوي بههاد اعمههال شههده اسههت و در قسههمت غربههي 

مستطيل ارتفاع موج مثبهت و سهطح آب بهاال آمهده     

قي مستطيل ارتفاع موج منفهي  است و در قسمت شر

است و سطح آب پايين رفته است كهه بها توجهه بهه     

جهت جنوب شرقي باد، اين امر كامالً منطقي به نظر 

مي رسد. اعداد مندرج بر روي خطوط هم ارتفاع بهر  

حسب سانتي متر و محورههاي عمهودي و افقهي بهر     

 1حسب كيلومتر است. كنتور ارتفاع مهوج در شهكل   

 ديده مي شود. 
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 منطقه مورد مطالعه. 7شكل 
 

 
 كنتور ارتفاع موج .1شكل

 

 نتايج. 3

 دريياي  ايرانيي  سواحل براي مدل گيري کار به

به منظور برآورد ارتفاع مد توفان درسواحل  - عمان

بنهدرمهم  جنوبي ايران در حاشيه درياي عمان چهار 

نشهان داده   7هها درشهكل   انتخاب شد كه موقعيت آن

 yو  xشده است. فاصهله نقهاط شهبكه درراسهتاهاي     

ثانيه در نظر گرفته 71برابر چهار كيلومتر وگام زماني

 شد.

بها    - بررسي جزر و مد در منطقه مورد مطالعيه 

توجه به اين كه مدل قابليت در نظر گهرفتن جهزر و   

مد را دارد، ابتدا بهه بررسهي جهزر و مهد در منطقهه      

بهه   5و  4درياي عمهان پرداختهه شهد: نمودارههاي     

ترتيب نمودار هاي جزر و مد ثبت شهده در ايسهتگاه   

در عباس، بنهدر  هاي جزر و مد سنج در شهر هاي بن

دار ها مشهود مي باشد. همان طور كه از نموجاسك 

است جزر و مد غالب در منطقهه از نهوع نهيم روزانهه     

  است.

 
 منحني جزر و مد در بندر جاسكنمودار .5شكل                      منحني جزر و مد در بندرعباس  نمودار. 4شكل

 

به صورت خطي هم از آن جا كه جزر ومد مي تواند 

و هم غير خطي با مد توفان جمع شود، مدل نيز اين 

قابليت را دارد كه جزر ومد را به صورت غير خطي با 

مد توفان تركيب كند. اما بر اساس مطالعات و 
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 .Kim, S. Yasuda, T)           تحقيقات انجام شده

Mase, H., 2008 ) نشان داده شده كه در دامنه

متر( ارتفاع  و نيم ر يكهاي كوچك كشندي )زي

امواج ناشي از مد توفان با ارتفاع ناشي از جزر و مد 

داده هاي به صورت خطي جمع مي شوند و طبق 

ها و با توجه به نمودار هاي استخراج شده از ايستگاه

، دامنه جزر و (5و  4)براي مثال شكلهاي  رسم شده

مد ثبت شده در سه ايستگاه فوق، زير يك متر 

يري شده است. بنابراين براي دقت و تمركز اندازه گ

بيشتر روي مد توفان، از وارد كردن جزر و مد در 

اما براي تاييد خطي جمع  مدل خودداري شده است.

 ۀمورد نظر، مطالع ۀشدن اين دو ارتفاع در منطق

موردي روي شهر بندرعباس انجام شد. در اين 

مطالعه ، مدل براي دو شرط يكي با احتساب جزر و 

مد و ديگري بدون در نظر گرفتن جزرو مد اجرا 

گرديد و نمودار ارتفاع موج براي هر دو شرط رسم 

هر دو منحني در يك دستگاه نمودار  6شكلدر  شد.

 رسم شده اند.

 
 

 خروجي مدل با احتساب جزر و مد و بدون در نظر گرفتن جزرومد در يك دستگاه نمودار. 6شكل

 

طور كه در نمودار ها ديده مي شود، ميانگين همان

نوسان ارتفاع آب با احتساب جزر و مد بر منحني 

ارتفاع آب بدون در نظر گرفتن جزر و مد )هنگام 

مدل( منطبق است و اين بيانگر خطي پايدار شدن 

جمع شدن ارتفاع موج ناشي از مد توفان با دامنه 

قابل ذكر است از آن جا كه اين  جزر و مد مي باشد.

آن را به  ۀمدل قابليت پذيرش جزر و مد و محاسب

صورت غير خطي را دارد بنابراين عالوه بر مناطق 

)كه  در اين تحقيقمورد مطالعه  ۀمشابه  منطق

متر است( براي و نيم  جزر و مد كمتر از يك ۀامند

در ادامه مدل   مناطق ديگر نيز كاربرد فراوان دارد.

براي درياي عمان با عمق واقعي و  با باد واقعي 

متغير در مكان و زمان اجرا شد. داده هاي مربوط به 

WRFسرعت باد متغير از مدل 
كه توسط علي  3

( به اجرا گذاشته شد، استخراج شد. 3133محمدي)

با داده هاي  WRF  اختالف خروجي مدل

                                                           
1
 Weather Research and Forecasting 

هواشناسي هند براي سواحل ايراني درياي عمان از 

متر بر ثانيه دو ،1منطقه نشان داده شده در شكل

است، كه اين بدان معناست كه سرعت استخراج 

يت بيشتر نشان شده به اندازه دو متر بر ثانيه از واقع

براي توفان  WRFداده شده است. زمان اجراي مدل 

 ۀبوده و فاصل 7112گونو، دوم تا هفتم ژوان سال 

سه ساعت و  زماني  باد هاي ثبت شده در آن مدل،

از ساعت صفر روز دوم ژوان تا ساعت صفر روز 

بوده است. گرچه مدل  7112هشتم ژوان سال 

WRF ي كمتر را نيز داشته توانايي اجرا با فاصله زمان

زماني به واقعيت بسيار  ۀاما خروجيها در اين باز

خروجي  31الي  2هايتر بوده است. نمودار نزديك

 مدل براي توفان گونو مي باشد.
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 ژوان در اثر باد واقعي توفان گونو 2تا7منحني ارتفاع آب در شهر بندرعباس در مدت زمان   .2شكل

 

 
 ژوان در اثر باد واقعي توفان گونو 2تا7منحني ارتفاع آب در شهر بندرجاسك در مدت زمان . 3شكل 

 

 
 ژوان در اثر باد واقعي توفان گونو 2تا7منحني ارتفاع آب در شهر بندركنار  در مدت زمان  .3شكل

 

 
 اثر باد واقعي توفان گونوژوان در  2تا7منحني ارتفاع آب در شهر بندرچابهار در مدت زمان ن. 31شكل

 

براي صحت سنجي مدل نياز بود كه خروجي مدل با 

داده هاي ماهواره اي، كه تنها داده معتبر موجود در 

مورد ارتفاع آب در مدت زمان توفان گونو بود، 

داده هاي ارتفاع  NOAAمقايسه مي شد. در سايت 

موجود است. شكل  7112براي روز ششم ژوان سال

 پالت ارتفاع آب را در اين روز نشان مي دهد. 33
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همان طور كه در پالت ديده مي شود، كمترين 

 ارتفاع آب در ايران، در استان هرمزگان بوده است.

هم چنين بيشترين ارتفاع موجي كه در ايران 

ستان و بلوچستان مشاهده شده است در استان سي

موج براي  ۀبوده است. از مدل نيز ارتفاع بيشين

به همراه با  3همان روز استخراج شد و در جدول 

داده هاي ماهواره اي آورده شده است. مشاهده مي 

شود كه خروجي مدل به داده هاي ثبت شده بسيار 

نزديك است كه اين تاييدي برصحت اجراي مدل 

 مي باشد.

 
 NOAAپالت ارتفاع آب براي روز ششم ژوان با استفاده از داده هاي ماهواره اي سايت  .33شكل

 

 خروجي مدل با داده هاي ماهواره اي ۀمقايس . 3جدول 

 ارتفاع آب برگرفته شده از خروجي مدل نام شهر

 ) بر حسب سانتيمتر(

 هاي ماهواره ايارتفاع آب ثبت شده از داده 

 ) بر حسب سانتيمتر(

 درصد خطا

 31 % 351 365 بندرعباس

  -103 % 311 376 بندر جاسك

 -3506 % 361 315 بندر كنار 

 -7705 % 361 374 بندر چابهار

 

كمترين خطا در بين اين بنادر  3با توجه به جدول

مهم در جاسك است، كه در واقع مدل ميزان ارتفاع 

درصد  103آب را از داده هاي ماهواره اي  به اندازه 

كمتر نشان داده است. همچنين بيشترين خطا در 

چابهار بوده است. در اين شهر نيز ارتفاع آب بدست 

 درصد نسبت به داده 7705آمده از مدل به اندازه 

هاي ماهواره اي كمتر است. در واقع ديده مي شود 

كه خطاي مدل در چند بندر مهم مشخص شده بين 

 سانتي متر مي باشد. 16چهار تا  

 

 و نتيجه گيري  بحث. 4

بسيار كم عمق و عمق متوسط آن  منطقه تنگه هرمز

متههر اسههت. در سههواحل ايههران، رونههد  21در حههدود 

لي تدريجي كاهش عمق با نزديك شدن به خط ساح

كيلومتري از خط ساحلي،  61است. در فاصله حدود 

 11متهر و در فاصهله حهدود     3111عمق آب حهدود 

متر مي رسد. بنهابراين بهه علهت     511كيلومتري به 

حساسيت باالي مدل به تغييرات عمق، خطهوط ههم   

ارتفاع آب در منطقه تنگه هرمز بسيار به هم نزديك 

ا ديهده مهي شهود    با توجه به نموداره و فشرده است.
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 5261-2711زماني  كه بيشينه ارتفاع موج بين بازۀ

ژوان      دقيقههه اسههت كههه ايههن مربههوط بههه روز ششههم 

)پنجمين روز اجراي مهدل( مهي باشهد و بهر اسهاس      

گزارش هاي هواشناسي، توفان گونهو نيهز در ششهم    

كهه ايهن نشهاندهنده كهاركرد      ،ژوان به ايران رسهيد      

با توجه بهه عملكهرد مناسهب     مناسب مدل مي باشد.

مدل، مي توان از آن بهراي پهيش بينهي ههر توفهان      

ديگري در درياي عمان يها درياههاي ديگهر اسهتفاده     

 كرد.

مي توان اين مدل را بها مهدل ههاي امهواج      

تركيب كرد و ارتفاع موج ناشي  SWANكوتاه مانند 

از امواج كوتاه و بلند را همزمان پيش بيني كرد. پس 

يني ارتفاع مدتوفان ، مي شود با استفاده از  از پيش ب
3

GIS  ميزان پيش روي آب در ساحل را  برآورد كرد

و پس از آن يك سيسهتم هشهداردهنده راه انهدازي    

كرد تا از بروز خسارات احتمالي جلهوگيري كنهد. در   

 yو xنقاط شهبكه در جههت ههاي     ۀاين تحقيق فاصل

نوع مطالعهه ،  برابر چهار كيلو متر بود كه با توجه به 

مناسبي بود اما اگر خواسته شود براي منهاطق   ۀفاصل

كوچك تر و محدود تر و يا براي احداث بنهدرگاه هها   

مورد استفاده قرار گيرد بايد در مدل تغييراتي ايجهاد  

نقاط را كمتهر   ۀشود و تعداد سلولها را بيشتر و فاصل

از اين  كرد. در اين صورت دقت كار افزايش مي يابد.

نرم  ۀمركزي يك بستۀ به عنوان هستمي توان مدل 

عههدم  ۀافهزاري اسههتفاده نمهود و در نتيجههه در زمينه   

وابستگي كشور به مدل هاي هيدروديناميكي قهدمي  

 شت.بزرگ بردا

 منابع -8
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Estimation of Storm Surge Dominated Wave Height in Iranian Coastlines of 

Oman Sea 
 

Mahdi Mohammad Mahdizadeh1

*
, Mehr negar Kasbi 

 

Hormozgan University   

 

Abstract: 

In this article estimation of storm surge dominated wave height in Iranian coastlines of 

Oman sea have performed for Geuno storm period, Improved version of a 2D model which 

produced by Maa in 1990 used in this study (Maa Jerome P.-Y., 1990). Variant temporal 

and spatial wind pattern can be used in this model as well as steady wind pattern in risk 

studies. This paper focused on the Geuno Storm because of wind data accessibility for this 

period and results compared with satellite data. Efficient results show that this model can 

be uses for estimate of high of water dominated by storm surge in Oman for other storm 

events. 
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