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 چکیذٌ :
 ثبضذهٌغمِ خلیح فبسس ایشاى هیای دس سٌدی هبَّاسُّذف اص ایي همبلِ، آًبلیض خضس ٍ هذی ٍ تؼییي داهٌِ ٍ فبص سشی ّبی صهبًی استفبع

هشثَط ثِ ایستگبُ ثٌذسػجبس دس هٌغمِ خلیح فبسس اص است. دادُ ّبی اٍلیِ  ضذُ گشفتِ ًظش دس هذ ٍ خضس اصلی هؤلفِ 30 آًبلیض ایي دس

ّبی تَپىس ٍ هبَّاسُسبل( هشثَط ثِ  16) 2009تب  1993ّبی ّبی سبلثبضذ؛ ثِ عَسیىِ دادُهی سبل 21ثِ هذت  2014تب  1993سبل 

ثبضذ. هی (Jason-2) 2ی خیسَى سبل( هشثَط ثِ هبَّاسُ 5) 2014تب  2009ّبی ّبی هشثَط ثِ سبلٍ دادُ (Jason1-topex) 1خیسَى 

صهیي سبل وِ ثشاثش ثب تٌبٍة حشوت ًَتیطي  6/18ّب حتوبً اص ّبی ایي سِ هبَّاسُ ایي ثَد وِ هذت صهبى ثشداضت دادُدلیل ادغبم دادُ

یبدآٍسی ایي ًىتِ ضشٍسی  ّب لبثل استخشاج خَاّذ ثَد.)حبصل اص هبُ( است، ثیطتش ثبضذ. ثٌبثشایي تأثیش ًَتیطي دس خضس ٍ هذ اص ایي دادُ

تَاًذ اعالػبت هفیذی سٌدی هیّبی استفبعّبی دلیك هبَّاسُّبی آصاد تَسظ دادُاست وِ ثشسسی خضس ٍ هذ ٍ هحبسجِ سغح هتَسظ آة

ضذُ ٍ سشػت رٍة ّبی لغجی رٍةٍ ّوچٌیي حدن یخ -ساًی اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس استوِ ثشای وطتی -ساثغِ ثب ػوك آة سا دس

 ّب ٍ ... دس اختیبس هب لشاس دّذ.ضذى آى
 

  خلیح فبسس سٌدی، تبیذگیح،داهٌِ ٍ فبص سشی ّبی صهبًی استفبعای، آًبلیض خضس ٍ هذی،  هبَّاسُ سٌدی استفبع َای کلیذی :ياشٌ
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 مقذمٍ -1

ی وطَسّب ٍ ًیبص ثِ هجبدالت ػلوی، فشٌّگی ٍ صٌؼتی دس سطغح خْطبى هسطتلضم دس اختیطبس داضطتي      تحَالت ٍ تَسؼِ 

ِ ّب ٍ اعالػبت هىبًی اص توبهی سغح صهیي هیًمطِ سطبصی هجٌطبی   ای هسطتلضم یىسطبى  ثبضذ، دستیبثی ثِ چٌیي خَاسطت

وطَسّبی خْبى است. اهشٍصُ ثب پیطشفت دس ػلَم ٍ تىٌَلَطی ٍ ثِ دًجبل آى افضایص دلطت  ی هسغحبتی ٍ استفبػی ولیِ

ّبیی دس خْت یبفتي سغَح هجٌبی استفبػی ٍ استجبط ثحث سغَح هجٌبی استفبػی اص هجبحث ثِ سٍص ثِ ضوبس آهذُ ٍ تالش

ٍخَد داسد، خذایی ثیي سغح هتَسطظ  ّب صَست گشفتِ است. یىی اص هطىالتی وِ دس استفبدُ اص استفبػبت هغلك ثیي آى

ثبضذ اهب دس ػول اص سغح هتَسظ ّبی آصاد ٍ طئَئیذ است. دس حبلت تئَسیه سغح هجٌبی استفبػبت هغلك، طئَئیذ هیآة

ضَد، ثِ خذایی ثیي ایي دٍ سغح، تَپَگشافی سغح دسیطب  ّبی آصاد ثِ ػٌَاى سغح هجٌبی استفبػبت هغلك استفبدُ هیآة

(SSTگفتِ هی )ّبی خضس ٍ هذی ٍ دیگش تغییشات وَتبُ هذت ثِ سٍش هحبسطجبتی اص سطغح آصاد دسیطب    َد. حزف تالعنض

گَیٌذ. ایي سغح الجتِ دس هؼشض ػَاهل دیگش ًظیطش  ( هیMSLضَد وِ ثِ آى سغح هتَسظ دسیب )هٌتْی ثِ سغحی هی

ثبضذ. اص آًدبیی وطِ  دس صهبى ًوی تىتًَیىی یه سغح ایستبّبی ّبی لغجی ٍ حشوت پلیتّبی دسیبیی، رٍة یخخشیبى

ّبی دسیبیی ثمیِ تمشیجبً یىٌَاخت ثطب ًطشت تغییطشات ثبثطت     ّبی عَالًی هذت ثَدُ ٍ ثِ غیش اص خشیبىػَاهل هزوَس پذیذُ

تَاى گفت وِ سغح هتَسظ تؼییي ضذُ دس اثطش آى ػَاهطل داسای تغییطشات استفطبػی عطَالًی هطذت ٍلطی        ثبضٌذ، هیهی

تَاى ثشای سغح هتَسظ دسیب ثشچست صهبًی الصبق وشد ٍ صحجت اص سغح هتَسطظ  ثِ عَسیىِ هییىٌَاخت خَاّذ ثَد 

 وشد. 1400دسیبی سبل 

پتبًسیل )سغح تشاص( هیذاى ثمل هحسطَة  اص ًمغِ ًظش طئَدصی ٍ دسهیذاى ثمل صهیي، سغح هتَسظ دسیب یه سغح ّن

ب دس ًمبط هختلف، اختالف دسخِ حشاست دس ًمطبط  ضَد. خصَصیبت فیضیىی دسیب ًظیش اختالف دسخِ ضَسی آة دسیًوی

ّطبی دسیطبئی اص عطشف    هختلف دسیب اص یه عشف ٍ ػَاهل دیٌبهیىی ًظیش ٍصش ثبدّبی دائوی طئَاسطتشٍگشافی ٍ خشیطبى  

پتبًسطیل ثطِ سطغح    تطشیي سطغح ّطن   ثبضٌذ. ًضدیهپتبًسیل هیدیگش هَخت خذایی سغح هتَسظ دسیب اص یه سغح ّن

ثبضذ. اص آًدب، خطذایی سطغح   ًبهٌذ. طئَئیذ ثِ ػٌَاى دیتَم استفبػی یب سغح هجٌبی استفبػبت هییذ هیهتَسظ دسیب سا طئَئ

ِ ( هیSSTتَپَگشافی سغح دسیب ) -ّوبًظَس وِ لجالً اضبسُ ضذ–هتَسظ دسیب اص طئَئیذ سا  ای ًبهٌذ. حذ فبصل سغح لحظط

 ( گَیٌذ.SSHدسیب ٍ سغح طئَئیذ سا ًیض استفبع سغح دسیب )

 

 SSH (Sea Surface Height). 1شکل 

 صَست است:ی استفبع سٌدی ثذیيتَسظ هبَّاسُ SSHی سٍش هحبسجِ

SSH = O - (R + A) – G 
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 یرئیانجس یرجا یان،کرباس یاپور

ّطبی ایطي پطشٍطُ ثیضطَی تطَپىس      فبصلِ ی هبَّاسُ اص ثیضَی هشخغ است )وِ ایي ثیضَی ثطشای هطبَّاسُ   Oوِ دس آى 

(TOPEX/Poseidon)   ٍ ).استR ِی هطبَّاسُ  فبصل  ِ تصطحیح   Aضطَد.  ای دسیبسطت وطِ هططبّذُ هطی    اص سطغح لحظط

 ًیض استفبع طئَئیذ است. Gضَد ٍ اػوبل هی Rاتوسفشی است وِ ثِ 

ثبضطذ. ایطي دسطتگبُ، تغییطشات     ّطبی تبیطذگیح هطی   گیشیسٍش هتذاٍل ثشای تؼییي سغح هتَسظ دسیب، استفبدُ اص اًذاصُ

وٌذ. ایي دستگبُ ثش گیشی هیهبى عَالًی دس هحل ًصت آى اًذاصُاستفبػی پشیَدیه خضس ٍ هذی سغح دسیب سا دس هذت ص

ای سطبحل، ٍ یطب دس وطف دسیطب وطبس      ی صطخشُ حست ًَع آى دس سبحل ثیشٍى ٍ ًضدیه آة دسیب، دس داخل آة دس دیَاسُ

ٍاحطذ  ای آة دسیب یب ثِ صَست پیَستِ ٍ آًبلَي ٍ ثب یطه همیطبس وطَچىتش اص    گیشی سغح لحظِضَد. اًذاصُگزاضتِ هی

گیطشی  ضطَد. اًطذاصُ  سٍی وبغز هیلیوتشی سسن ضذُ ٍ یب ثِ صَست دیدیتبل ثب فَاصل صهبًی هؼیي دس دستگبُ رخیشُ هی

گیشد. اگش اختالف استفبع دستگبُ ًسجت ثِ یه ثٌچ ای ًسجت ثِ خَد دستگبُ )صفش دستگبُ( اًدبم هیاستفبع سغح لحظِ

شات استفبػی سغح دسیب سا ًسجت ثِ ثٌچ هبسن دس سبحل ثِ دست آٍسد. تَاى تغییهبسن هستمش دس سبحل هؼلَم ثبضذ هی

ّب ًسطجت ثطِ خطَد    ثبضذ. ثِ ػجبست دیگش، دادُّب هیّبی استفبػی ثب تبیذ گیح ًسجی ثَدى آىهطىل ػوذُ دس آًبلیض دادُ

ػی ثبثطت ًجطَدُ ٍ دس   گیطشی داسای هَلؼیطت استفطب   ضًَذ دس حبلیىِ خَد دستگبُ دس عَل اًطذاصُ گیشی هیدستگبُ اًذاصُ

ّبی صفحبت تىتًَیىی پَستِ صهیي لشاس داسد. هطىل دیگش ّبی استفبػی خضس ٍ هذی صهیي ٍ حشوتهؼشض اًَاع حشوت

تَاى یه ضطجىِ ثطب تَصیطغ یىٌَاخطت اص     ثبضذ. یؼٌی ًویی دسیب هیدستگبُ تبیذ گیح هحذٍدیت هحل ًصت آى دس پٌِْ

ّطبی  گیطشی داخل دسیب ایدبد وشد. ثٌبثشایي، هحبسجبت سغح هتَسظ دسیب اص اًذاصُّب سا دس سبحل ٍ دٍس اص سبحل دستگبُ

ِ    دستگبُ تبیذ گیح دس صَست فشهَلِ وشدى صحیح حشوطت  صهطیي، تٌْطب دس سطَاحل هؼتجطش     ی ّطبی هٌسطَة ثطِ پَسطت

 ثَد. خَاّذ

 

 ی تىچ مارک. تایذ گیج تٍ َمراٌ وقط2ٍشکل 

هدْض ثِ دستگبُ ساداس دس هذاس گشدش خَد ثِ دٍس صهیي ثطب پشیطَد ّطبی صهطبًی     سٌدی )آلتیوتشی( ی استفبعیه هبَّاسُ

ُ  گیشی وشدُ، ّضاساى اص ایي اًطذاصُ وَتبُ، استفبع خَد سا اص سغح آصاد دسیب ٍ الیبًَس اًذاصُ ّطبی وٌتطشل   ّطب سا دس ایسطتگب

ّطبی هطبَّاسُ ثطب دلطت لبثطل لجطَل       یشیگوٌذ. ثب احتسبة هَلؼیت دلیك هبَّاسُ دس هذاس خَد، اًذاصُهبَّاسُ رخیشُ هی

الوللی )ثیضطَی سفطشاًس   ّبی استفبع سغح آصاد آة دسیبّب ًسجت ثِ یه سغح هشخغ هطخص ثیيگیشیتجذیل ثِ اًذاصُ

گشدًذ. ثب تَخِ ثِ ػجَسّبی هتَالی ٍ هىشس هبَّاسُ دس هسیشّبی هطخص ٍ هتمبعغ اص ثبالی دسیبّطب  (( هیtopex)تَپىس

ِ هبَّاسُ دس یه ضجىِ هٌظن ٍ ثب تَصیغ یىٌَاخت اص ًمبط سٍی دسیب ثِ وشات استفبع سغح آصاد دسیب سا تَاى دسیبفت وهی

ّطبی دسطتگبُ   گیطشی ّب ضطجیِ اًطذاصُ  گیشیوٌذ. ثؼذ اص اػوبل تصحیحبت ٌّذسی ٍ اتوسفشی، ایي اًذاصُگیشی هیاًذاصُ

 ثبضٌذ.ّبی تبیذگیح هی ُ دس ثخص لجل دس هَسد دادُثبضٌذ ثب ایي هضیت وِ ػبسی اص هطىالت یبدآٍسی ضذتبیذگیح هی
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 خلیج فارس ي دریای ػمان یمحذيدٌدر  Jason-1ي  T/Pَای . مسیر پای ماًَار3ٌشکل

 َا ترای پردازش سازی دادٌپريشٌ يآمادٌ اجرایريوذ  -2

 اًدبم گیشد:ّب افضاس، ثبیذ هشاحل صیش سٍی آىّب ثشای ٍسٍد ثِ هحیظ ًشمسبصی دادُثشای آهبدُ

 َای آتیَای خشکی از دادٌجذا کردن دادٌ -2-1

هگبثبیت فبیطل هتٌطی ثطَد  ثحطث      270ّب ثسیبس پش حدن است، وِ دس ایي پشٍطُ حذٍد ّبی خبم دسیبفتی اص هبَّاسُدادُ

س سًٍطذ وطبس   ّب هطىالت ثسیبس صیبدی سا دگیش است چشاوِ حدن ثبالی آىّب خَد یِ هَضَع ثسیبس ٍلتٍیشایص ایي دادُ

ّبی ٍیشایص ایي حدن اص دادُ، تمسین وشدى آى ثطِ چٌطذ ثخطص وطَچىتش اسطت      دّذ. یىی اص ساُپیص سٍی هب لشاس هی

ٍ یب  DVًَاحی خطىی ثب ػجبست  SSHی ایي پشٍطُ، ًَیسی ٍیشایص سا اًدبم داد. دس فبیل دادُ،سپس ثب استفبدُ اص ثشًبهِ

NaN ُای ًَضتِ ضَد وِ خبّبیی وِ بی هشثَط ثِ خطىی ثبیذ ثشًبهِّثیبى ضذُ است وِ ثشای حزف دادSSH ّب دٍ آى

ضطًَذ ٍ  سبل سا ضبهل هطی  21ّب دس هدوَع ّب غیش هوىي است. صیشا دادُػجبست فَق ثَد سا حزف وٌذ. حزف دستی آى

 دس ّش ثبًیِ اص صهیي ثشداضت صَست گشفتِ است.

 ی کاریمشخص کردن محذيدٌ -2-2

ثطذیي صطَست وطِ    ی قثلی )جذا کردن وًاحی خشکی از آّتی( اوجام گیررد.  تًاوذ قثل از مرحلٍایه مرحلٍ می

ضَد ٍ توبم ای اص عَل ٍ ػشض خغشافیبیی دس ًظش گشفتِ هیی وبسی )خلیح فبسس ٍ دسیبی ػوبى( یه ثبصُثشای هحذٍدُ

 گشدًذ.ًَیسی حزف هیّبی ثب عَل ٍ ػشض خغشافیبیی خبسج اص آى ثبصُ ثب ثشًبهِدادُ

 وقاط تفکیک -2-3

 ی هْن اًدبم گیشد، دٍ هَضَع ثبیذ ثِ عَس ّوضهبى هذ ًظش ثبضذ:  ثشای ایٌىِ ایي هشحلِ

 سٍص ثب ّن فبصلِ داسًذ. 915/9ّبیی وِ ثب ّن اص ًظش صهبًی ثِ هیضاى . داد1ُ

  دسخطِ(. 08/0ثیطتش ًجبضذ )ًْبیتبً دسخِ  05/0ّب ثِ عَس هؼوَل اص ّبیی وِ اختالف عَل ٍ ػشض خغشافیبیی آى. داد2ُ

ای وِ آى سا تمشیجطبً یطه   ویلَهتش است، پس دایشُ 6ی هتَالی تَسظ هبَّاسُ سٍی صهیي تمشیجبً فَاصل ثشداضت دٍ ًمغِ

ویلَهتش سٍی سغح صهیي خَاّذ ثَد. وِ دس ایي حطذ فبصطل، عطَل ٍ     3گیشین داسای ضؼبػی دس حذٍد ًمغِ دس ًظش هی

 دسخِ ثب ّن اختالف داسًذ. 05/0حذٍد  ػشض خغشافیبیی دس
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 SSHّطبی وَچطه حطبٍی    گشدد وِ ایطي فبیطل  ثذیي صَست یه فبیل حدین دادُ ثِ چٌذ صذ فبیل وَچىتش تمسین هی

ّطبیی وطِ   سٍص خَاّذ ثَد. الجتِ ایي ًىتِ ًیض ثبیذ روش ضطَد وطِ دادُ   915/9ثب فَاصل صهبًی  ی تقریثیوقطٍّبی یه 

 ضَد.  دٌّذ ٍ ایي گزسّب ًیض ضوبسُ گزاسی هیاًذ تطىیل یه گزس هبَّاسُ سا هی( اخز ضذُثبًیِ 1پطت سش ّن )ّش 

 َای وقاط ترای پردازشفایل کردنخًاوا  -2-4

هطی ثبضطذ.    1958ٍ هجذا صهبًی هطبّذات  سبػت صفش اٍل طاًَیطِ سطبل    UTCصهبى هطبّذات ثش اسبس سیستن صهبًی 

ثشداضت عجك هجذأ هزوَس ثِ صَست ثبًیِ تجذیل ضَد. وِ ایي وبس ًیض ثطب ثشًبهطِ ًَیسطی    ّب، صهبى ی صهبىثبیذ ثشای ّوِ

 اهىبى پزیش است.

 ترای تحلیل جسر ي مذی در آن: ایستگاٌاوتخاب  -2-5

 ایستگبُ اًتخبثی دس خلیح فبسس ٍ دس ًضدیىی ثٌذسػجبس، ثِ هختصبت صیش است:

 دسخِ 9564/26 دسخِ ، ػشض خغشافیبیی; 6569/56عَل خغشافیبیی;

 :Jason2َای تا دادٌ Jason1-topexَای دادٌ کردنادغام  -2-6

ثبضذ؛ ثِ عَسیىطِ  سبل هی 21ثِ هذت  2014تب  1993ّب ثشای ایي ایستگبُ اص سبل ّوبًغَس وِ لجالً گفتِ ضذ، ایي دادُ

ّطبی  ّطبی هشثطَط ثطِ سطبل    ٍ دادُ Jason1-topexّبی سبل( هشثَط ثِ هبَّاسُ 16) 2009تب  1993ّبی ّبی سبلدادُ

 ثبضذ.  هی Jason-2ی سبل( هشثَط ثِ هبَّاسُ 5) 2014تب  2009

سبل وِ ثشاثش ثب تٌبٍة حشوت  6/18ّب حتوبً اص ّبی ایي سِ هبَّاسُ ایي ثَد وِ هذت صهبى ثشداضت دادُدلیل ادغبم دادُ

ّب لبثل اسطتخشاج  یش ًَتیطي دس خضس ٍ هذ اص ایي دادًَُتیطي صهیي )حبصل اص هبُ( است، ثیطتش ثبضذ. دس ایي صَست تأث

 خَاّذ ثَد.

افضاس پشداصش وشد. اهب لجل اص آى ثطِ هطشٍسی ثطش سٍاثطظ سیبضطی      ّب سا دس ًشمتَاى آىّب هیثب اًدبم هشاحل فَق سٍی دادُ

 پشداصین:افضاس هیاستفبدُ ضذُ دس ًشم

 جسر ي مذ ریاضیمذل  -3

ِ   sea tide( ٍ سغح آة دسیطب ) body tideآهذگی سغح صهیي )پبییيخضس ٍ هذ، فشآیٌذ ثبال ٍ   ی ( دس اثطش ًیشٍّطبی خبرثط

الؼول ثبضذ. ثِ لحبػ پشیَدیه ثَدى تغییشات ًیشٍّبی خبرثِ ٍ ػىساخشام سوبٍی اعشاف صهیي هثل هبُ ٍ خَسضیذ هی

ّبی هختلطف اص  ّبی سبدُ ثب پشیَدآیٌذ، هؤلفِآهذگی ًیض پشیَدیه ثَدُ ٍ دس آًبلیض فشاالستیه صهیي، فشآیٌذ ثبال ٍ پبییي

 ،Om1سبلیبًِ ثب ػالئن اختصطبسی،   6/18سبلیبًِ ٍ  5/8سبالًِ، سبلیبًِ، چٌذلش، ضجِ، هبّیبًِ، ًینسٍصاًِ، سٍصاًِ، چْبسدًُین

Om2 ،Sa ،Ssa ،Mm  ،Mf ،O1 ،P1 ،K1 ،N2 ،M2 ،T2 ،S2 ،K2 ُّب دس ول فشآیٌطذ  اًذ. سْن ّشوذام اص ایي هؤلفِثِ دست آهذ

دسصطذ وطل    90ثبضطذوِ حطذٍد   ی ًصف سٍصاًطِ هطی  ّب هؤلفِّب ًسجت هؼىَس داسد. ثضسگتشیي آىخضس ٍ هذ ثب پشیَد آى

ّب دس ػیي حبل تبثغ ػشض خغشافیبیی هحطل ثطَدُ دس حبلیىطِ عطَل     دّذ. دسصذ ًسجی سْن هؤلفِفشآیٌذ سا تطىیل هی

ّطب سا  تَاى ّش وذام اص آىّب هیثبضذ. ثب تَخِ ثِ پشیَدیه ثَدى هؤلفِّب هیلفِوٌٌذُ فبص ایدبد هؤخغشافیبیی هحل تؼییي

الٌْبس ّب )ًسجت ثِ هؤلفِ ًظیش دس ًصفتأخش فبص هؤلفِ jای ٍ سشػت صاٍیِ jداهٌِ،  Ajثب تبثغ وسیٌَسی ثب هطخصبت 

ًمغطِ سٍی   یت خغشافیبیی هحطل ) ی داهٌِ ٍ فبص تبثغ هَلؼاست وِ دٍ هطخصِ هجذأ گشیٌَیچ( ًطبى داد. ثذیْی

ّب دس یه صهبى هطخص )تشخیحطًب دس همیطبس گشیٌطَیچ(، وطل فشآیٌطذ خطضس ٍ هطذ        دسیب( ًیض خَاٌّذ ثَد. هدوَع هؤلفِ

S t) وٌذ:سا دس ًمغِ فشهَلِ هی 
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دیگش ٍلی هؼبدل آى ثبضذ. یه فشهَل ّب هیفشهَل فَق یه تبثغ غیش خغی ًسجت ثِ هدَْالت داهٌِ ٍ فبص توبهی هؤلفِ

 تَاى اص ثسظ تبثغ وسیٌَس ثِ صَست صیش ثِ دست آٍسد: سا هی

 

 ثبضٌذ:هدَْالت خذیذ خبیگضیي دٍ هدَْل داهٌِ ٍ فبص ثب سٍاثظ ریل هی aj  ٍbjوِ دس آى 

 

 ثبضذ.هی  aj  ٍbjهضیت هذل خذیذ ًسجت ثِ لجلی خغی ثَدى آى دس هدَْالت خَد 

تغییشات پشیَدیه خضس ٍ هذی، دس هؼشض تغییشات عَالًی هذت )تمشیجبً دائوی( ٍ خغی ًبضطی  سغح آصاد دسیب ػالٍُ ثش 

تطَاًین  ثبضذ. اگش دٍ تغییش دائوی اخیش سا ثب ّن تلفیطك وٌطین هطی   ّبی لغجی ٍ حشوت صفحبت تىتًَیىی هیاص رٍة یخ

 َیسین:ای آة دس یه ًمغِ اص دسیب ثِ صَست صیش ثٌهذل صیش سا ثشای استفبع سغح لحظِ

 

ثبضٌذ. هذل فَق ثِ ًشت تغییشات خغی سغح دسیب هی Sسغح هتَسظ دسیب ٍ  MSLای آة، سغح لحظِ SSHوِ دس آى 

ّطبی  سٍی دسیب، اگش ثشای توبهی هطبّذات دس صهطبى  ٍ دس ًمغِ ثب هَلؼیت  tػٌَاى یه هؼبدلِ هطبّذُ دس صهبى 

t1, t2 ,... , tn ُگطشدد وطِ هتططىل اص    هؼطبدالت هططبّذات تططىیل هطی     دس آى ًمغِ ًَضتِ ضَد، دستگبn    هؼبدلطِ ثطب 

2K+2ثبضذ:هدَْل هی 

 

آیٌذ. دستگبُ هؼبدالت فَق سا ّبی خضس ٍ هذ اص آى ثِ دست هیضَد ٍ هؤلفِافضاس تطىیل هیایي دستگبُ هؼبدالت دس ًشم

ِ   ثطشداس هططبّذات   Lًَضت وِ دس آى ثطشداس   L=AXتَاى ثِ فشم خالصِ ثِ صَست هی هطبتشیس   Aای آة، سطغح لحظط

ثبضذ. ثطشآٍسد  هی a  ٍbّبی ثشداس هدَْالت هحتَی سغح هتَسظ دسیب، ًشت تغییشات خغی ٍ داهٌِ xسبختبس هؼبدالت ٍ 

 آیذ:  ثِ سٍش ووتشیي هشثؼبت هدَْالت اص فشهَل صیش ثِ دست هی
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بى ٍ داسای ٍصى ٍاحطذ ّسطتٌذ. ثطشآٍسد    ای داسای دلت یىسط دس ثشآٍسد فَق فشض ثش ایي است وِ هطبّذات سغح لحظِ

 آیذ:  ٍسیبًس ٍصى ٍاحذ یب ٍسیبًس هطبّذات اص فشهَل صیش ثِ دست هی

 

ثبضذ. ٍسیبًس ٍصى ٍاحذ دس ػیي حبل هیطضاى ثطشاصش هطذل    ّبی سشضىي ضذُ هطبّذات هیثشداس ثبلیوبًذُ ˆrوِ دس آى 

تَاى اص تست آهبسی ٍسیطبًس ثطشآٍسد   ثشاصش هذل سا هی دّذ. هیضاىای دسیب ًطبى هیسیبضی سا ثِ هطبّذات سغح لحظِ

وٍَسیطبًس  -ای، اگش هؼلَم ثبضٌذ، ثطِ دسطت آٍسد. هطبتشیس ٍسیطبًس    ضذُ دس همبثل ٍسیبًس اٍلیِ هطبّذات سغح لحظِ

 ثبضذ:  هدَْالت اص فشهَل صیش لبثل ثشآٍسد هی

 

   وتایج -4

-ّبی هدضا ثشای ّش ایسطتگبُ هطی  یل هتٌی آى ضبهل ستَىًوَداس است وِ فب 4ًتبیح خشٍخی یه فبیل هتٌی ثِ ّوشاُ 

 ثبضذ.ّب ثشای ّش هؤلفِ هیثبضذ وِ هحتَی داهٌِ، فبص ٍ خغبّبی هشثَط ثِ آى

 

 آب در ريزَای سال در وسدیکی تىذر ػثاس ایلحظٍ. ومًدار ارتفاع 4شکل 

 اًذ.ّبی هؼٌبداس ثِ ٍخَد آهذُهؤلفِدّذ وِ اص ایي ضىل سشی صهبًی ٍ یه سشی اص تغییش استفبع سا ًطبى هی

 

 % در وسدیکی تىذر ػثاس55َای جسر ي مذی تا ضریة اطمیىان ی مؤلفٍ. ومًدار دامى5ٍشکل 
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 ی خضس ٍ هذی هٌحصطش ثطِ فطشد اسطت.    دّذ وِ ایي ػذد ثشای ّش هؤلفًِوَداس افمی تؼذاد ًَسبى دس سبػت سا ًطبى هی

ّبی ثب تىشاس ثطبال ًیطض ثطِ    سٍصاًِ لشاس داسًذ. ّشچٌذ وِ ثسیبسی اص هؤلفِسٍصاًِ ٍ ًین ّبی هؼٌبداس دس ًَاسّبیثیطتش هؤلفِ

 سسٌذ.ضىل خفیفی هؼٌبداس ثِ ًظش هی

 

 % در وسدیکی تىذر ػثاس55 اطمیىانی َای اصلی تا تازٌ. فاز مؤلف6ٍشکل 

 ّبی هؼٌبداس ثِ عَس ولی خغبّبی فبصی وَچىی داسًذ.هؤلفِ

 

 وسدیک تىذرػثاس ایستگاٌ. ومًدار تخمیه اورشی مرتًط تٍ 7شکل 

 گیریوتیجٍ -5

-طًالویٍ پیًستٍ ّبی آلتیوتشی ی خضس ٍ هذ ثب استفبدُ اص دادُاسصیبثی تغییشات پشیَدیه سغح دسیب ًبضی اص پذیذُ

ی هذت آلتیوتشی دس هحبسجِّبی وَتبُثِ سٍش سگشسیَى خغی داسای اػتجبس ثیطتشی ًسجت ثِ استفبدُ اص دادُمذت 

هذت ی آلتیوتشی عَالًیًیبص ثِ دادُ om1  ٍom2هذت ًظیش ّبی عَالًیسغح هتَسظ دسیب داسد. چشا وِ اسصیبثی هؤلفِ

داسًذ. سغح هتَسظ دسیب ثٌب ثِ تؼشیف آى ثبیستی ػبسی اص ّشگًَِ تغییشات پشیَدیه ثبضذ وِ ایي هْن ثب استفبدُ اص 

 ضَد.ت ثشآٍسد هیهذّبی عَالًیدادُ

ّبی خطضس ٍ هطذی ٍ   ّبی آى است وِ دس ثشآٍسد هؤلفِهذت ثَدى دادُّبی اصلی ایي پشٍطُ عَالًیدس ٍالغ یىی اص هضیت

 ّب ثِ عَس دلیك ٍ هَثك، ثسیبس وبسآهذ است.داهٌِ ٍ فبص آى

 



 

8 

 ...آنالیس جسر و مدی و تعیین دامنه و فاز سری های زمانی

 یرئیانجس یرجا یان،کرباس یاپور

 مراجغ

ٍ خلطیح فطبسس ثطب اسطتفبدُ اص      ػوطبى هذلسبصی خضس ٍ هطذ دس دسیطبی   "> ػلیشضب آصهَدُ اسدالى، هحوذخَاد عَسیبى، 1=

-15، صطفحِ  3، ضطوبسُ  36، هدلِ فیضیه صهیي ٍ فضطب، دٍسُ  "ّبی سبحلیای ٍ تبیذگیحسٌدی هبَّاسُّبی استفبع دادُ

25 ،1389. 

-Tافطضاس   ًشم ٍسیلِ ثِ خویٌی اهبم ثٌذس دس هذ ٍ خضس اًشطی ثشسسی" سب، وبهشاى السی، هسؼَد تشاثی آصاد،پشٍا خْبى> 2=

Tide"صٌبیغ هلی ّوبیص ، پٌدویي ( فشاسبحلOIC2013)خطشداد   1اسدیجْطت ٍ  31داًطگبُ صٌؼتی ضشیف،  -، تْشاى

1392. 

ثطشای تؼیطیي تَپطَگشافی     T/P  ٍJason-1هطبَّاسُ ای   استفبع سٌدی اعالػبت تلفیك" دسی،وبهشاى السی، هدیذ اثشُ> 3=

 .1391،پبییض3 ضوبسُ ، 11 دٍسُ، دسیبیی فٌَى ٍ مػلَ هدلِ ،"سغح دسیب دس خلیح فبسس ٍ دسیبی ػوبى

 


