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شبيٍسازي عددي وگرٌ اكمه در يك حًضٍي پىج اليٍي اقياوًسي
حغيي فزجبهي،*1هحوّذتقي سهبًيبى ،2امجز رؽيذي اثزاّين حصبري  ،1عيذعلي آسرمعب
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 .1گزٍُ فيشيل دريب ،داًؾنذُ علَم دريبيي ،داًؾگبُ تزثيت هذرط
 .2دضٍّؾنذُي َّاؽٌبعي ٍ علَم جَّ
چکيدٌ
اس رٍػّبي هعوَل ثزاي ثزرعي ٍ ديؼثيٌي جزيبًبت اقيبًَعي رٍػ عذدي هيثبؽذ .در ايي تحقيق تئَري اموي ثب
اعتفبدُ اس يل هذل عذدي هجتٌي ثز هعبدالت هقذم در دعتگبُ هختصبت مزٍي سهيي ثب آرايِي قبئن عيگوب در يل
حَضِي فزضي دٌج اليِي اقيبًَعي ؽجيِعبسي ؽذ.هَقعيت حَضِي هَرد هطبلعِ در ايي تحقيق هَقعيت جغزافيبيي
خليج فبرط هيثبؽذ .حَضِ هذمَر داراي مف تزاس ثَدُ ٍ هيبًگيي عوق آى  120هتز اعت.ثزاي حل عذدي هعبدالت هذل
اس رٍػ تفبضل هتـٌبّي اعتفبدُ گـزديذ .در ايي تحقيق ،هبرديچ اموـي در حَضِي هذمَر هَرد ثزرعي قـزار گـزفت ٍ
ًتـبيج ثِدعت آهذُ ثب هفبّين ًظزي هطزح ؽذُ هبرديچ اموـي ّنخَاًي دارد.
ياژگان كليدي :ؽجيِ عبسي عذديً ،گزُ اموي ،حَضة دٌج اليِي اقيبًَعي.

*

ًَيغٌذُ هغٍَل ،دغت النتزًٍيلhfarjami@gmail.com:
Theory Ekman
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شبيٍ سازي عددي وگرٌ اكمه...

 .1مقدمٍ
جزهي اس آة ،ديَعتِ ثِ خبطز لختي آى ثـِ حزمـت
در هيآيذ.اگز ايي جـزم در فاـب ثـَد ،طجـق قـبًَى دٍّم
ًيَتي در هغـيز هغـتقين حزمـت هـيمـزد.اهّـب ثخـبطز
چزخؼ سهيي حزمت آى مبهالً هتفبٍت اعت.تنبًـِ ثـبد
ثَعيلِ تٌؼ عطحي اس جَ ثِ هحيط اقيبًَعـي هٌتقـل
هيؽَد.طجق ًظزيِ اموي در حبلت ملي ،جْت جزيبًبت
عطحي ًبؽي اس ثبد 45 ،درجِ ثِ عوت راعت ثبدعـَي
در ًينمزُي ؽوبلي ٍ  45درجِ ثِ عوت چخ ثبدعـَي
در ًينمزُي جٌَثي هيثبؽذ .ايي هذل اموـي ثـِؽـنل
ايذُآل ثب ًوَدار چگبلي ثبثت ٍ عوق ثيًْبيـت اعـت در
سيز عطح ثِؽنل ًوبيي عزعت ايي جزيبًـبت مـبّؼ ٍ
جْتؽبى ًيش تغييز هيمٌذ(.)Lewiset al.,2003.
يني اس هْنتـزيي جزيبًـبت در هحـيط اقيبًَعـي،
جزيبًبت ثبدراًذُ 1هي ثبؽذ ،مِ ايـي جزيبًـبت در هغـيز
ثبدايجبد ًويگزدًذ ثلنِ عَي ايي جزيبًبت ثـب ثبدعـَي
ساٍيِ هيعبسًذ(ؽـنل .)1مـِ ايـي هَضـَعبٍليي ثـبر در
حذٍد عبل  1898تَعط ًبًغـي 2هطـزح ؽـذ .اموٌـذر
عبل  1902ثـِطـَر موّـي چـزخؼ جزيبًـبت ثبدراًـذُ
ًغجت ثِ عَي ثبد مِ تَعط ًبًغي هطزح ؽذُ ثـَد ،در
يل هحيط اقيبًَعي در ؽزايط آرهبًي 3ثِ ؽنل تحليلي
حـل ًوـَد( .)Pond et al., 1983هـَقعي مـِ جوـالت
غيزخطي ٍ اصطنبمي را در هعبدالت حزمت ٍ ّنچٌـيي
ؽنل ٍاقعي مفِ دريب ٍ خـط عـبحلي را در ًظـز گزفتـِ
ؽَدً ،ويتَاى ايي هعبدالت را ثزاي جزيبًبت اقيبًَطّـب
ثِ ؽنل تحليلي حل ًوَد ثٌبثزايي اس هذلّـبي عـذدي
ثزاي حل ايي هعـبدالت اعـتفبدُ هـيمٌٌـذ(عظيويبى ،ا.
ر1382.؛.)Anderson et al., 1995

ؽنل .1هبرديچ اموي
دراگَ ٍ ّونبراى در عبل  2000ثب اعتفبدُ اس رٍػ
عذدي تفبضل هتٌبّي ثِ ثزرعـي جزيبًـبت ثبدراًـذُ در
چــبرچَح هختصــبت دمــبرتي ثــب آرايــِي قــبئن عــيگوب
دزداختِاًذ .مِ ايي هذل تَاًبيي ثزرعي هبرديچ اموـي را
ًيش دارد( .)Davis, 1983الغتز در عبل  2004ثِ ثزرعي
اثز چزخؼ سهيي ثز رٍي فزايٌذّبي فصل هؾتزك َّا-
دريب دزداختِاًذ ٍ ثعاي جٌجِّـبي ًتـبيج اموـي را در
دريـبي ؽـوبل را ثزرعـي ًوـَدُاًـذ(.)Alastair, 2004
ّيگذى در عبل  2005چزخؼّبي اقيبًَعي را ثِؽنل
چٌذاليِ هذلعبسي مزد مِ ثزاي گبمّبي سهبًي اس رٍػ
دٍگبهي اعتفبدُ ًوَد(.)Higdon, 2005
ثخؾبيي ٍ سهبًيبى در عـبل 1376ثـب اعـتفبدُ اس
يل ؽجيِ عبسي عـذدي عـِ ثعـذي جزيبًـبت ًبؽـي اس
راًؼ ثبد را در يل حَضِ دٍ اليِ فزضي هـَرد ثزرعـي
قزار دادُ اعت(ثخؾبيي .)1376 ،رؽيذي ٍ ّونـبراى در
عبل  1385جزيبًبت ًبؽي اس مؾٌذ ٍ اختالف چگبلي را
ثب اعتفبدُ اس رٍػ عذدي تفبضل هتٌبّي4در يل حَضِ
اقيبًَعي دٍ اليِ را ؽجيِعبسي مزدًذ(سهبًيبى.)1384 ،
در ايي تحقيق اثز چزخؼ سهيي جزيبًبت ًبؽـي
اس ثبد در يل حَضِي اقيبًَعي دٌجاليـِ هـَرد ثزرعـي
قزار گزفت .يعٌي در ايي ؽجيِعبسي درعتي ًگزُ اموـي
مِ ثِؽنل ًظزي در هَرد جزيبًبت ثبدراًذُ هطزح ؽـذُ
اعت را در يل هذل دٌجاليِ اقيبًَعي ثزرعي ؽـذ .ايـي

1. Wind drive current
2. Nansen
3. Ideal

4. Finite difference
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ًبّوَار حَضِي اقيبًَعـي ،قبثليـت دـذيزفتي دغـتي ٍ
ثلٌذي ثغتزي ٍ ؽزايط ٌّذعي ّز حَضِي ديگـزي را
خَاّذ داؽت(سهبًيبى.)1384 ،

ؽجيِعبسي در هزحلِ عوليـبتي مـزدى قبثليـت دـذيزػ
ؽزايط ٍاقعي ّز هحيط اقيبًَعي را خَاّذ داؽت.
دليل اعتفبدُ اس حَضِي دٌج اليِي اقيـبًَعي ثِ-
خبطز ايي اعت مِ در يل حَضـِي تـل يـب دٍ اليـِي
اقيبًَعي ًويتَاى ثِ خَثي دذيـذُّـبيي هبًٌـذ اًتؾـبر
دٍگبًِ ، 1اهَاج داخلي 2يب ًگزُي اموي را ثِ دليل تعذاد
من اليِّب ًؾبى داد ،ثِ ايي دليل اس يل حَضـِي دـٌج
اليِي اقيبًَعي اعتفبدُ هيمٌين(سهبًيبى.)1384 ،
 .2مًاد ي ريش َا

ؽنل .2صفحِي افقي ؽجنْي آرامبٍاي Cتعذيل يبفتِ
) . (  

ثزاي حل عذدي هعبدالت ٍ گغغتِ عبسي آىّب اس رٍػ
عذدي تفبضل هتٌبّي اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثـزاي ّوـيي
هٌظَر ثزاي جوالت فزارفتي اس طزحٍارُ لنظًٍ -ذرٍف
دٍگبهي ٍ 3ثزاي جوالت اًتؾبري اس طزح ٍارُ دٍفَرت-
فزاًنل 4اعـتفبدُ ؽـذُ اعـت(.)Haltiner, et al., 1980
ؽجـنِثٌـذي هحـيط ثـِ ؽـنل ؽجــنِي آرامـبٍاي C
تعذيل يبفتِ5هيثبؽـذ ( .)Kantha, et al., 2000در ايـي
ؽــجنِ  v ٍ uدر ًقــبم هؾــخه ؽــذُ در ؽـــنل 2
هحبعجِ هيگزدًذ ،در هحل  فزاعٌجّـبي ،  ، T ، s
 r ٍ  ، p ، pbهطبثق ؽنل 2ديؼثيٌـي يـب هحبعـجِ
هيؽًَذ(.)Higdon, 2005
مِ در ايـي هعـبدالت  sؽـَري T ،دهـب  ،هعـزف
عزعت قبئن p b ،فؾبر ثغتزي p ،فؾـبر  ،چگـبلي ٍ r
فبصلِي ؽـعبعي ّـز ًقطـِ اس هزمـش سهـيي هـيثبؽـذ.
دعتگبُ هختصبت هَرد اعتفبدُ در ايي تحقيق ،دعـتگبُ
هختصبت مـزٍي سهـيي ثـب آرايـِي قـبئن عـيگوب هـي-
ثبؽذ.اعتفبدُ اس آرايِي قبئن عيگوب ثبعـ هـيؽـَد مـِ
ّوِي هحيط اقيبًَعي هب داراي يل تعذاد اليِ ثبؽـذ ٍ
در هزاحل عوليبتي مزدى ،ايي ؽجيِعـبسي ثـزاي ثغـتز

دليل اًتخبة دعـتگبُ هختصـبت مـزٍي سهـيي آى
اعت مِ چٌـبىچـِ هحـيط اقيبًَعـي هـب ثـشره ثبؽـذ
دعتگبُ ثـِمـبر رفتـِ ثـِتَاًـذ سهـيي را ثـزاسػ ًوبيـذ
(سهبًيبى .)1384 ،آرايِ قبئن عيگوب در هذلّبي طزاحي
ؽذُ ثِ ؽـنلّـبي هختلـف تَعـط هـذلعـبساى هـَرد
اعتفـبدُ قزار گزفتِ اعت.مِ در ايي دضٍّؼ ايي آرايِ را
ثِ ؽنل راثطِي 1مِ تَعـط سهبًيـبى هعزفـي گزديـذُ
اعت ،در ًظز گزفتـِ ؽـذُ اعـتّ .ونٌـيي رؽـيذي ٍ
ّونبراى در عبل  1385در ؽجيِعبسي جزيبًـبت ًبؽـي
اس مؾٌذ ٍ اختالف چگبلي ٍ ًيش گلؾبّي ٍ ّونـبراى در
عبل 1385در ؽجيِعـبسي اهـَاج ًبؽـي اس ثـبد در يـل
حَضِي دٍاليِي اقيبًَعي اس ايي آرايِ اعتفبدُ ًوـَدُ-
اًذ(رؽيذيّ ٍ ،ونـبراى1385 ،؛ گلؾـبّي ٍ ّونـبراى،
.)1385
p  pA

() 1
pb  p A
مِ در آى  آرايِي قبئن ًزهبل ؽـذُ p ،فؾـبر در ّـز
ًقطِ اس هحيط اقيبًَعي pb ،فؾبر مف ٍ  p Aفؾبر جَّ
ثز رٍي هحيط اقيبًَعي هـيثبؽـذ .اهـزٍسُ ؽـنلّـبي
هختلفي اس ايي آرايِ(  ،) ثغتِ ثِ ًظز هـذلعـبساى ثـِ
مبر رفتِ اعت .اس جولِ در هذل  ،POMايـي آرايـِ ثـِ-

1. Double diffusion
2. Internal wave
3. Two step lax-wendruf scheme
4. Dufort-Frankel scheme
5. Modified Arakawa C
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جـــزمً ،وـــل ٍ ؽـــبرػ گزهـــب ،قـــَاًيي اٍّل ٍ دٍّم
گزهبدَيؾي؛ هعبدلِي حبلت ثزاي آة دريب .ايـي قـَاًيي
در قبلت هعـبدالت سيـز ثيـبى هـيگزدًـذ ( ;Gill, 1982
ً .)Kowalikz, 1993بم ايـي هعـبدالت مـِ در دعـتگبُ
هختصبت مزٍي سهيي ثب آرايِي قبئن عـيگوب ثبسًَيغـي
ؽذُاًذ ،در سيز آهـذُ اعت(سهبًيبى.)1384 ،
 .1هعبدالت تنبًِ .2 ،هعبدلِي ديَعتگي.3قـَاًيي اٍل
ٍ دٍم گزهبدَيؾي .4هعبدلِي حجن ٍيضُ .5هعبدلـِي
دهب .6هعبدلِي رعبًبيي گزهـبيي .7هعبدلـِي ؽـَري
.8هعبدلِي حبلت آة.
هَقعي مِ ثبد ثـز رٍي يـل هحـيط اقيبًَعـي هـيٍسد،
تنبًِ ثبد ثِدليل ٍجَد اصـطنبك ثـيي هحـيط جـَي ٍ
اقيبًَعي؛ ثِ هحيط اقيبًَعي هٌتقل هيؽـَد ٍ عـزعت
ثبد مبّؼ يبفتِ ٍ جزيبًبت عطحي ايجبد هيؽَد مِ ثـِ
علت ًبرٍاًي اليِّبي هختلف آة اًتقبل تنبًِ ثِ ؽزطي
مِ ثبد ثِؽـنل دبيـب 3ثـٍِسد ،تـب ثغـتز اداهـِ هـييبثـذ.
جزيبًبتي مِ در اثز ًبرٍاًي در اليـِّـبي هختلـف ايجـبد
هيؽَد ثب ّن ثزاثز ًيغت ثِ ايي هٌظَر ثـزاي ثـِدعـت
آٍردى هيـذاى جزيبًـبت در اليـِّـبي هختلـف ًيـبس ثــِ
داًغـــتي ًيـــزٍي اصـــطنبمي در اليـــِ هختلـــف را
دارين( .)Davis, 1983در هعبدلِي حزمـت افقـي جولـِ
اصطنبمي ثِؽنل راثطِي ( )4در هيآيذ :

  اعتفبدُ ؽذُ اعتّ.وبىگًَِ مـِ اس

تعزيف ثز هيآيذ ،عيگوب يل آرايِي ثذٍى ثعذ اعت .ثـب
هحبعجِي عيگوب ثز رٍي عطح ٍ ثغتز هحيط اقيبًَعي
هعلَم هيؽَد مِ:
 p  pA    0

( p  pb    1 )2
0    1

مِ در ايي رٍاثط    0هزثَم ثِ عـطح اقيـبًَط
ٍ    1مف اقيـبًَط را در ايي دعتــگبُ ؽــبهل هـي-
ؽَد 0    1 .هزثَم ثِ عطَح هيبًي اعت .هعـبدالت
حبمن در ايي دعتگبُ طجـق تعزيـف عـيگوب ٍ هعـبدالت
حبمن در دعتگبُ هختصبت مزٍي سهيي طجـق تجـذيالت
سيز ثِدعت هيآيذ:
      

 
  

p b  p A 
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() 3
مِ در ايي رٍاثط  r ٍ  , ثـِ تزتيـت آرايـِي ؽـز -
عَي ،ؽوبلعَي ٍ عزعَي در دعـتگبُ مـزٍي سهـيي
هيثبؽذ.

() 4

 g 
pb  p A 

ثزاي ايي مِ يل مدالقياوًسيچگالگراي 1مِ ًغـجت

مِ در آى  تىش برشي 4يب ًيزٍي ًبرٍاًي 5ثـزاي

ثِ اثزات تٌؼ ثـبد ٍ اثزّـبي دهـب ٍ ؽـَري حغبعـيت

خَثي ًؾبى ثِدّذ ثبيغتي ؽبهل جولِّـبي پًيشيي

F

2

ٍاحذ عطح ٍ  gؽتبة گزاًؼ سهـيي اعـت .حـبل يـل
هذل دٌجاليِاي را در ًظز هـيگيـزين مـِ هـيخـَاّين
ًيــزٍي اصــطنبمي را رٍي تزاسّــبي 10ٍ 8 ،6 ،4 ،2آى،

السم در ّز هٌطقِ ٍ دقت هٌبعت ثزاي ّـز اليـِ ٍ ّـن
چٌيي در هـزسّب ثبؽذ .قـَاًيي فيشينـي حـبمن ثـز ايـي
دذيذُّب عجبرتٌذ اس :قبًَى دٍّم ًيَتي؛ قـَاًيي دبيغـتگي

3. Steady
4. Shearing stress
5. Viscous force

1. Baroclinic ocean model
2. Dynamic
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5g
(( k 1   k 1 ) )6
pb  p A

ّنچٌبىمِ در ؽنل ،3مِ عبختبر قبئن يـل هـذل عـِ
ثعذي ٍ دٌج اليِ را ًؾبى هيدّذ ،هحبعجِ ًوبيين.
اگز دٍاليِ اس آة را در ًظز ثگيزين ،چٌبى چِ در
راعتبي

قبئن،

الاقل

يني

اس

ًيزٍي اصطنبمي در اليِي دٌجن يعٌي تزاس  10ثـِ
ؽنل سيز در هيآيذ:

فراسىجَاي

اقياوًسشىاختي 1ايي دٍاليِ ،هتفبٍت ثبؽذ ،ايي

() 7

هحيط اقيبًَعي ،هحيطي دٍاليِ هعزفي هيؽَد.ثِ
ّويي قيبط ،هحيطي را دٌجاليِ هيگَيين مِ در
راعتبي قبئن ،الاقل يل فزاعٌج اقيبًَطؽٌبختي ،دٍ
هقذار هغبٍي دؾتعزّن ًذاؽتِ ثبؽذ .هقذاري مِ ثِ
ّز فزاعٌج(هبًٌذ  ،) u ,v ,...در ّز اليِ هٌتغت
هيؽَد ،هيبًگيي هقذار آى فزاعٌج در آى اليِ هيثبؽذ
مِ ايي هقذار هيبًگيي را ثِ ٍعط اليِّب يعٌي تزاسّبي
سٍج مِ در ؽنل  3آهذُ اعت ًغجت هيدّين.

5g
F10  
) ( 11   9
pb  p A

 .3وتايج
در ايي تحقيق هحيط هَرد هطبلعِ ثيي عـز ّـبي
 24الي  30درجِي ؽوبلي ٍ طَلّبي  47تب  58درجِ
ؽزقي قزار دارد.جزيبًبت را ثزاي ّز دٌج اليِ ثـز اعـبط
هعبدالت هطزح ؽذُ ،در حبلتي مِ هزسّـبي جـبًجي ثـبس
ثَدُ ٍ ثبد ثب تٌذي2؛ 10هتز ثز ثبًيِ ٍ اس عوت ؽوبل ثـز
رٍي عطح ايي هحيط ٍساًذُ ؽـذُ اعـت؛ ؽـجيِعـبسي
مزدين.هيـذاى جزيــبى3دـظ اس  96عـبعت (چْـبر رٍس)
ثزاي ّز دٌـج اليِ در ؽـنلّبي  4تب  8ثِ دعـت آهـذُ
اعت.اگز هزسّب ثبس ثبؽذ اًتظبر هيرٍد مِ ًگزُي اموـي
در ايي حَضِ قـبثل ثزرعي ثبؽـذ يعٌي عـَي جزيبًبت
در عوت راعت ثبدعَي ثبؽذ ٍ اس عطـح تب عوق ،تٌذي
جزيبًبت مبّؼ يبثذ ،ضوي اييمِ ثِ عوت راعت ّن اس
ثبال ثِ دبييي در ًـينمـزُي ؽـوبلي هـيچزخـذ ( Gill,
 .)1982درعت ثِّوبىگًَِ مِ در ؽنلّبي يبدؽـذُي
ثبال هؾبّذُ هيگزدد يعٌـي عـَي جزيبًـبت در عـوت
راعت ثبدعَي ٍ ثزاي دٌج اليِ اس ثـبال تـب دـبييي تٌـذي
جزيبًبت مبّؼ يبفتـِ اعـتّ .ـنچٌـيي چـَى در ايـي
حبلت اثز هزسّبي جبًجي حـذف ؽـذُ اعـت ،جزيبًـبت
يلًَاخت در اليـِ ّـبي اٍّل ٍ دٍّم ٍ عـَّم داريـن ٍ در
اليِي چْبرم ٍ دٌجن ثِ خبطز ٍجَد اصـطنبك ثغـتزي
ايي يلًَاختي ديذُ ًويؽَد.

ؽنل.3عبختبر قبئن يل هذل دٌج اليِاي ثز اعبط
هعبدالت هقذم
ثب اعتفبدُ اس ايي رٍاثط ثـزاي ًيـزٍي اصـطنبك در
اليِي اٍل هيتَاى ًَؽت:
5g
(( 3   1 ) )5
pb  p A

Fk  

F2  

ثزاي اليِ ّبي هيبًي يعٌي ثزاي تزاسّـبي 8 ٍ 6 ،4
اس رٍاثط سيز اعتفبدُ هيمٌين:

2. Speed
3. Current field

1. Oceanic parameters
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عرض جغرافيايي(شمالي)

28

28

24
58

56

54

52

50

48

58

طَل جغزافيبيي(ؽزقي)

Reference Vectors
0.0906

56

طَلجغزافيبيي(ؽزقي)

Reference Vectors
0.03003

ؽنل .4هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب
تٌذي 10هتز ثز ثبًيِ ،در اليِي اٍّل دظ اس  96عبعت؛ ثيؾيٌِي
تٌذي 0 /0906هتز ثز ثبًيِ هيثبؽذ.

54

52

50

عرض
جغرافيايي(شمالي)

26

26

24

48

ؽنل .7هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب
تٌذي  10هتز ثز ثبًيِ ،در اليِي چْبرم دظ اس  96عبعت؛
ثيؾيٌِي تٌذي  0/03003هتز ثز ثبًيِ هيثبؽذ.

عرض جغرافيايي(شمالي)

28

28

58
Reference Vectors
0.025005

24
58

56

Reference Vectors

54

52

50

48

ؽنل  .5هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب
تٌذي  10هتز ثز ثبًيِ ،در اليِي دٍّم دظ اس  96عبعت؛ ثيؾيٌِي
تٌذي  0/043هتز ثز ثبًيِ هيثبؽذ.

28

24

48

ّوبى گًَِ در ؽنلّبي ( )8( ٍ )7هالحظـِ هـي-
گزدد جزيبًبت ثزاي اليِي چْـبرم ٍ دـٌجن تقزيجـبً ّـن
عَي ّغتٌذ مِ ثِ دليل هحذٍد ثـَدى عوـق هحـيط ٍ
ٍجَد اصطنبك ثغتزي هيثبؽذ.

عرض جغرافيايي(شمالي)

30

26

ؽنل .8هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب
تٌذي 10هتز ثز ثبًيِ ،در اليِي دٌجن دظ اس  96عبعت؛ ثيؾيٌِ-
ي تٌذي  0/025هتز ثز ثبًيِ هيثبؽذ.

طَل جغزافيبيي(ؽزقي)

0.043

56

54

52

طَلجغزافيبيي(ؽزقي)

50

عرض
جغرافيايي(شمالي)

26

عرضجغرافيايي(شمالي)

30

30

عرضجغرافيايي(شمالي)

30

30

26

 .4بحث ي وتيجٍ گيري
24
58
Reference Vectors

56

54

52

طَل جغزافيبيي(ؽزقي)

50

48

در ايي تحقيق اًتظبر هيرفت مِ تٌذي جزيبًـبت اس
عطح تب عوق مبّؼ يبفتِ ٍ عَي جزيبًـبت ًيـش تغييـز
ًوبيذً .وَدار  1اًذاسُي جزيبًـبت را اس عـطح تـب عوـق
ثزاي دٌج اليِ ًؾبى هيدّذّ .وبىگًَـِ مـِ در ًوـَدار
هذمَر هؾـبّذُ هـيؽـَد اًـذاسُي جزيـبى ًغـجت ثـِ
افشايؼ صرفب مبّؼ هييبثذّ .وبىطَر مِ در ؽنلّـبي

0.0384

ؽنل  .6هيذاى جزيبى ًبؽي اس اعوبل ًيزٍي ثبد ؽوبلي ثب
تٌذي 10هتز ثز ثبًيِ در اليِي عَم دظ اس  96عبعت؛ ثيؾيٌِي
تٌذي 0/384هتز ثز ثبًيِ هيثبؽذ.
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ًظزي هبرديچ اموي طزح ؽذُ تَعط ثغيبري اس
ًَيغٌذگبى اس جولِ دًَذ ٍ دينبرد هطبثقت
دارد(ّ .)George, 1990; Aple, 1990نچٌيي ثب هفبّين
هطزح ؽذُ در هَرد ًگزُي اموي مِ تَعط اعتَارت در
عبل  2006در متبة هجبًي اقيبًَطؽٌبعي فيشيني
ثيبى ؽذُ اعتّ ،نخَاًي دارد ( .)Higdon, 2006ثب
ًتبيج سهبًيبى1994 ،هٌطجق اعت (.)Zamanian, 1994
دراگَ در عبل  2000ثِ ّويي ًتيجِ ثزاي جزيبًبت
ثبدراًذُ دعت يبفت( .)Drago, et al., 2000الغتز در
عبل  2004در ثزرعي اثز چزخؼ سهيي ثز رٍي
فزايٌذّبي فصل هؾتزك َّا -دريب ثِ ًتبيج هؾبثْي
دعت يبفت(.)Alastair, 2004

 4تب  8هؾبّذُ هيؽَد ثب افشايؼ صرفب ايي جزيبًبت ثـِ
عوت راعت ثبدعَي هيچزخٌذ مِ تبييـذي ثـز ٍجـَد
هبرديچ اموي ثزاي هذل طزاحي ؽذُ هيثبؽذ.
0.06
0.05

0.03
0.02

)V (m/s

0.04

0.01
0
120

100

80

60

40

20

0

ًوَدار .1اًذاسُي جزيبى ًغجت ثِ صرفب ثب اعوبل ًيزٍي ثبد ثب
تٌذي  10هتز ثز ثبًيِ ،در حبلتي مِ توبهي هزسّبي جبًجي ثبس
هيثبؽٌذ.

ّوبىگًَِ مِ در هقذهِ گفتِ ؽذًبًغٌذر عبل
1898ثِطَر ميفي هؾبّذُ مزد مِ مَُّبي يخ در
جْت ثبد حزمت ًويمٌٌذ ٍ ّن چٌيٌبموي در عبل
ً 1905ؾبى داد مِ رفتبر هؾبّذُ ؽذُ تَعط ًبًغي
ًبؽي اس ًيزٍي مَريَليظ هيثبؽذ ،ثِعجبرتي تبثيز
چزخؼ سهيي رٍي اجغبهي مِ هزتجط ثب سهيي حزمت
هيمٌٌذ ،هيثبؽذ .ايؾبى در حبلت آرهبًي ثِؽنل موّي
هعبدالت جزيبًبت ثبدراًذُ را حل ًوَدُ ٍ ثِ ايي ًتيجِ
رعيذ مِ ساٍيِ چزخؼ ايي جزيبًبت ثِ عوت راعت
جْت ثبدعَي در ًينمزُي ؽوبلي ٍ ثِ عوت چخ
ثبدعَي در ًينمزُي جٌَثي هيثبؽذ ّنچٌيي ايي
جزيبًبت اس عطح تب عوق ثِ عوت راعت هيچزخٌذ ٍ
تٌذي ايي جزيبًبت مبّؼ هييبثذ ( Pond,et al.,
 .)1983چَى حَضِي هعزفي ؽذُ در ايي دضٍّؼ در
ًينمزُي ؽوبلي قزار داردّ ،وبىگًَِ مِ در ؽنلّبي
 4تب  8ثزرعي مزدين جزيـبًبت حبصل اس ًيزٍي ثبد
ؽوبلي در عوت راعت جْت ثبد ايجبد ؽذُ ٍ اس عـطح
تب عوق ايي جـزيبًبت ثزاي اليِّبي اٍل تب دٌجن مبّؼ
يبفتِ اعت مِ ٍجَد ًگزُي اموي در ايي هذل دٌج
اليِي اقيبًَعي را ًؾبى هيدّذ ٍ ايي ًتيجِ ثب هفبّين

مىابع
ثخؾبيي ،آ .1376 ،.ؽجيِ عبسي جزيبى ّبي ثبد راًذُ
اقيبًَعي در يل حَضِ فزضي دٍ اليِ .دبيبى ًبهِي
مبرؽٌبعي ارؽذ داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ تْزاى
ؽوبل 77 ،صفحِ.
رؽيذي ،ا .1385 ،.ؽجيِعبسي جزيبًبت ًبؽي اس مؾٌذ
ٍ اختالف چگبلي در يل حَضِي دٍاليِي فزضي .دبيبى
ًبهِ مبرؽٌبعي ارؽذ داًؾگبُ تزثيت هذرط144 ،
صفحِ.
سهبًيبى ،م .ت .1384 ،.دزٍصُي هذل دٍ اليِ ي
اقيبًَعي دبيِ .گشارػ طزح تحقيقبتي دضٍّؾنذُي
َّاؽٌبعي ٍ علَم جَّ.
عظيويبى ،ا .ر .1382 ،.ديٌبهيل عيبالت هحبعجبتي
ثزاي هٌْذعبى .جلذ اٍّل ،چبح دٍّم ،هزمش ًؾز داًؾگبُ
صٌعتي اصفْبى ،صفحبت .86-10
فزجبهي ،ح .1385 ،.ؽجيِ عبسي عذدي جزيبًبت
ثبدراًذُ در يل حَضِ دٌج اليِ فزضي اقيبًَعي .دبيبى
ًبهِ مبرؽٌبعي ارؽذ داًؾگبُ تزثيت هذرط،
108صفحِ.
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