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  چکیده
شوند و  میصورت ناگهانی در مدت چند ساعت تا روز متورم  ها به سطح آب دریاها تحت تاثیر توفان

دهند. در سواحل جنوبی دریاي خزر  میي اقتصادي و اجتماعی را تحت تاثیر قرار ها بسیاري از فعالیت
 تاده است. هدف از این تحقیق شناساییتعداد زیادي با درجات متفاوت اتفاق اف بهنیز ترازهاي توفانی 

ریزي ساحلی است. در این تحقیق از  گیري منطقی در مدیریت و برنامه منظور بهره ترازهاي توفانی به
آمار ساعتی دو ایستگاه تراز سنجی بندرانزلی و آشوراده براي استخراج تقویم ترازهاي توفانی سواحل 

اي و توصیفی انجام گرفت. رخداد  صورت کتابخانه به جنوبی دریاي خزر بهره جستیم و روش تحقیق
دهد که فراوانی و تداوم زمانی در سواحل جنوب شرقی در  میترازهاي توفانی سواحل جنوبی نشان 

حالی که این رقم در سواحل جنوب  باشد در میدرصد از کل مواقع تراز سنجی را دارا  7/22حدود 
در سواحل جنوب شرقی بیش از سواحل جنوب غربی درصد است. شدت تراز توفانی  6/32غربی 

در حالی  متر سانتی108که در آشوراده باالترین تراز ارتفاعی شناسایی شده در حدود  طوري هباشد ب می
است. فراوانی ماهانه رخداد ترازهاي توفانی سواحل جنوبی  متر سانتی 70که در بندرانزلی در حدود 

حالی  افتد در میدر دوره سرد سال اتفاق  متر سانتی 40ي بیش از دهد که ترازها میدریاي خزر نشان 
 ها مشاهده شده است، تداوم زمانی تراز توفانی ایستگاه بندر ماه می که کمتر از این مقدار در تما

شود،  میها دیده  ماه  میروز در بندرانزلی در تما 10که تداوم تا  طوري هبندرانزلی بیش از آشوراده است ب
روز است که از جمله دالیل تفاوت در تداوم ممکن است  6ی که این رقم در آشوراده حدود در حال

تفاوت در سرعت گذر توفان و شرایط ایجاد جبهه ساحلی در این دو منطقه باشد در حالی که شدت 
دلیل  پیکره و شیب هیدروگرافی ساحل نیز بستگی دارد. بدین بهاین مورد،  ترازهاي توفانی عالوه بر

  شرق بیشتر است زیرا شیب این منطقه ساحلی بسیار کم است. شدت تراز توفانی در سواحل جنوب
  *ریزي ساحلی. : ترازهاي توفانی، تداوم زمانی، شدت تراز توفانی، تقویم ترازهاي توفانی، برنامههاي کلیدي واژه
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  مقدمه 
دریا که به اشکال  ناشی از گردش جوي در سطح از آثار استتراز توفانی سطح دریا عبارت 

ي ها . شدت ترازوابسته است خیزاب ناشی از موج و باالروي موج ، خیزاب ناشی از باد ، برکشند توفان
. وابسته است عمومی و هیدروگرافی بستر نیز پیکره، به ي جويها ناشی از فعالیت آثار توفانی عالوه بر

تا  توانند می ،کنند میفعالیت  ها و اقیانوس دریاها ، ها دریاچه در نواحی مختلف ساحل که ییها توفان
در سال  یکی از آنها بطوري که ،مغروق شدن نواحی ساحلی شوند و آبچند متر سبب افزایش سطح 

کشته بر جاي گذاشت  130000متر سطح دریا را باال آورد و در حدود  7در شرق بنگالدش  1991
است  ثبت شدهمتر  5/4نیز تراز توفانی به ارتفاع  )اقستانقز(). در ساحل دریاي خزر 1379 ، 40(نشریه 

کیلومتر  17متر،  2/4در دلتاي رود ولگا به ارتفاع  1953تراز توفانی سال  همچنین). 1374 ، منصوري(
   ).CEP1 2000( ه استمربع از اراضی را مغروق کرد

 ناگهانیبصورت  چندین بار ها توفان تحت تاثیرساله  هر نواحی ساحلی دریاها در تراز آب بنابراین
هاي اقتصادي و اجتماعی از  بسیاري از فعالیت که بطوري ،آورد میباال آمده و خسارات فراوانی بدنبال 

شهرها و روستاهاي ساحلی  ، اي زیر بنایی هاي توسعه فعالیت ، هاي ساحلی نیروگاه ، جمله صید و شیالت
ي مختلف ها در هر سال چندین بار با شدت اي خزر نیزدهد. سواحل جنوبی دری میرا تحت تاثیر قرار 

عنوان یکی از مخاطرات  هب ترازهاي توفانی با آشنایی . بنابراینگیرد میقرار  ها تحت تاثیر این توفان
از طرف دیگر برآوردهاي  ، است از اهمیت زیادي برخوردار واحل و احتمال آبگرفتگیاین س طبیعی در

بنابراین ضروري  ؛رازهاي توفانی براي سواحل جنوبی صورت گرفته استمختلفی از میزان حداکثر ت
هدف از این تحقیق بنابراین  .شودتراز سنجی مقایسه  هاي در ایستگاهاست محاسبات با مشاهدات 

سواحل  مشاهده شده و مقایسه با برآوردهاي انجام شده در توفانیترازهاي  حداکثر فراوانی شناسایی
ساحلی و بحران ناشی از آبگرفتگی  همنطق ریتدر مدی منطقی گیري منظور بهره بهجنوبی دریاي خزر 

  باشد. میاین نواحی  در
که اکثریت  مطالعات متعددي صورت گرفته است بطوري دریاها سواحل در زمینه ترازهاي توفانی

از نتایج تا  هناشی از آن بودبه منظور برآورد حداکثر آبگرفتگی نواحی ساحلی و تعیین میزان خطر  آنها
سی وان کانگ و همکارنش  پژوهشي ساحلی استفاده نمود. از جمله ها برنامه ریزيامر بتوان در آن 

تیفون در سواحل  47و براي شبیه سازي سال  20تغییرات تراز دریا را براي مدت است که ) 2001(
برآورد ي بازگشت ها دوره بارا این ساحل حداکثر ترازهاي توفانی  ، کره بازسازي نمودند و در نهایت

سواحل  در ) در مورد برکشند توفان1999( از جمله کارهاي دیگر گزارش اسمیت وارنر نمودند.
سازي  ساله نقشه 100الی  10که در آن حداکثر میزان آبگرفتگی براي دوره بازگشت است ئیکا اجام

                                                
1- Caspian Environmental Program 
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حاره اي را بر تراز توفانی ) در خلیج بنگال اثر سه سیکلون 2004سوندار و همکارانش ( است. شده
و به این نتیجه  استخراج مشخص نمودند منطقه تاید گیج يها ي آنرا در ایستگاهها تعیین نمودند و داده

در اختیار  نتایج مفیدتري را یتوفان ترازهاي در بررسی ها تایدگیجي ثبت شده در ها داده رسیدند که
روش احتمال با  ، هابرآورد حداکثر تراز توفانی دریا د) معتقدن2007( شرازولی و همکارپی .دهد میقرار 

 که از بطوري ،که در مشاهده مستقیم دیده شده است مقداري استبیش از آن  J.P.M(1مشترك (
در این مورد اثر متقابل برکشند توفان و جزر و مد و همچنین تغییرات فصلی  آید می بر اهدالیل آن

محاسبه حداکثر  تواند براي میر حداکثر تعمیم یافته و گمبل ، در حالی که توزیع مقداهستند دخیل
 ، ) هماهنگی و همزمانی مدهاي بهاري2000کاتلین مکینز و همکارانش (تر باشد.دوره بازگشت موثر

 100و  50ي بازگشت ها لد بررسی نمودند و با دورهمسیر سیکلونها و شکل ساحل را در ساحل شهر گُ
مشخص شد تغییر مسیر  ادامه و درمتر برآورد نمودند  1/2تا  8/1رتیب ت ساله براي سه ایستگاه به

) فراوانی 1991و همکارش ( لیپتسیم سیکلون و شکل ساحل در میزان شدت تراز توفانی موثر است.
تایدگیج مورد  18ي بازگشت آنرا در دریاي اژه و یونان با استفاده از داده ها دریا و دوره آب حداکثر تراز

مقادیر مشاهده شده با برآورد دوره بازگشت همسان  گردیدکه در نتیجه مشخص  رار دادندقمطالعه 
) CEP, 1999(کل خزر در ه ژوربراي دریاي خزر دو پ 21مایک نرم افزار از استفاده  است. همچنین با

متر  25روژه اول با سرعت باد در پ ؛) انجام گرفت1383دریا خزر و سواحل ایران (مرکز ملی تحقیقات 
 86/0غربی در  متر و در جنوب 35/1شرقی ارتفاع  ساعت در سواحل جنوب 72برثانیه و با تداوم وزش 

شرق  ساله حداکثر جنوب 100روژه دوم براساس دوره بازگشت در پ حالی که متر را برآورد نمودند و در
  متر برآورد شده است. 86/0 حدود غرب در متر و براي جنوب 99/0ر حدود دخزر 

  
  تحقیق واد و روشم

شرق  و آشوراده در جنوب بغر در جنوب بندرانزلیرازسنجی دو ایستگاه در این تحقیق از آمار ت
وقت محلی براي  18و  12، 8براي ساعات  بندرانزلیآمار ایستگاه  .)1(نقشه  گردیددریاي خزر استفاده 

 2003تا  1983 هاي بین سالوقت محلی  18و  8ساعات  براي و ایستگاه آشوراده 2005تا  1941دوره
 دنشتوفانی از زمان شروع افزایش تا فروکش  هايهاي فوق تقویم ترازدادهبا توجه به انتخاب گردید. 
صورت بصري براي تمامی دوره آماري بود  نحوه استخراج تراز توفانی از آمار فوق به .مشخص شدند

 متر سانتی 10خارج شده و میزان آنها بیش از صورت ناگهانی از حالت نوسانی  که ترازهایی که به بطوري
با فرض  .عنوان تراز توفانی معروفی شدند به ؛و سپس در طی چند ساعت بعد به حالت قبل برگشتند

                                                
1- Joint Probability Method 
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تواند تغییرات قابل توجهی ایجاد نماید از نمیآب خزر اینکه در این دوره زمانی کوتاه تغییرات در بیالن 
گیري  و کوتاه تغییرات آب و هوایی شدیدي با عبور یا شکل طرف دیگر در این دوره زمانی کم

و حال اگر به هر  )1(نمودار  سبب تورم آب شوندتوانند می از روي دریاي خزر هاي آب و هوایی سامانه
خیزاب ناشی از موج) این سطح باالي آب دریا به ساحل  ،باد، خیزاب ناشی از توفانطریقی (برکشند 

در ادامه توزیع ماهانه ترازهاي توفانی و تداوم زمانی هرکدام از آنها  جاد خواهد نمود.تراز توفانی ای ،برسد
  ارائه گردید. 4و  3، 2، 1 هاي ولاز تقویم توفانی استخراج گردید و خروجی آنها در جد
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  در ایستگاه ترازسنجی آشوراده 1995ژوئن  30و  29 اي از تراز توفانی روز نمونهنمودار  - 1 شکل

  
هاي بازگشت ساالنه، دورهبینی حداکثر محتمل ترازهاي توافانی با منظور امکان پیشه سپس ب

در مرحله بعد به منظور تخمین ترازهاي  .)3و  2(نمودارهاي  گردیدباالترین آنها براي هرسال انتخاب 
تلف مورد هاي احتماالتی مختوزیعي انجام شده ها بینی توفانی با دوره بازگشت و مقایسه آنها با پیش

جغرافیایی در سواحل جنوبی دریاي خزر  هاي تفاوتدر نهایت مشخص گردید که  ارزیابی قرار گرفتند و
که بهترین انطباق در ایستگاه ترازسنجی  بطوري ،در شدت ترازهاي توفانی نیز تاثیر قابل توجهی دارد

نزلی نیز روش جی بندراو در ایستگاه ترازسن )P ،977/0=R2=000/0( آشوراده با روش توزیع گمبل
باشد. براي ارزیابی انطباق توزیع احتماالتی از می) P ،987/0=R2=000/0( نوع سومتوزیع پیرسون 

ی هر کدام تعیین و در نهایت ارتفاع ترازهاي توفانی و تداوم زمان استفاده گردید. Smadaافزار  نرم
حداکثرهاي ساالنه با هم مورد مقایسه قرار  و سپس توزیع زمانی ماهانه و وقوع شدهتحلیل  فراوانی آنها
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گرفتند و همچنین حداکثرهاي مشاهده شده با روشهاي توزیع آماري مورد ارزیابی و دوره بازگشت آنها 
  .)5و  4(نمودارهاي  محاسبه و با مشاهدات مورد مقایسه قرار گرفتند
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  محدوده مورد مطالعه و موقعیت  نقشه -2 شکل
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  مشاهده شده  ساالنه حداکثر ترازهاي توفانی نمودار - 3 شکل

  )1983- 2003( ایستگاه آشوراده



 91/بهار مسلسل سوم/شماره دوم/سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                         44

0

20

40

60

80

100

120

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

cm

 
   ساالنه حداکثر ترازهاي توفانی مشاهده شدهنمودار  -4 شکل

  )1983- 2003( ایستگاه آشوراده
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  انطباق حداکثر تراز توفانی مشاهده شده ساالنه در ایستگاه  نمودار -  5 شکل

  روش توزیع گمبل آشوراده با
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Actual Data

Distribution
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  انطباق حداکثر تراز توفانی مشاهده شده ساالنه در ایستگاه بندرانزلی  نمودار  -  6 شکل

  نوع سومبا روش توزیع پیرسون 
  

  ي تحقیقها یافته
بانی تراز دیدهاز مواقع  درصد 7/22 ایستگاه آشوراده متر سانتی 10رخداد ترازهاي توفانی بیش از  -1

 .شودمیدرصد را شامل   6/32بندرانزلی ه در حالی که ایستگا ،باشدمیدارا آب را 
سواحل جنوبی دریاي خزر  سال در هاي در تمامی ماه متر سانتی 40رخداد تراز توفانی کمتر از  -2

و  1(جدول  شود می دیده بیش از سایر مواقع هاي سرد سال این مقدار در ماه ،مشاهده شده است
3(. 

بطوري که در  ،ایستگاه آشوراده است بیش از بندرانزلی تداوم زمانی ترازهاي توفانی در ایستگاه  -3
 روز است 7در حالی که در آشوراده کمتر از  که شود میدیده  نیزروز  13تداوم حداکثر بندرانزلی 

 . )4و  2(جدول 
در ایستگاه آشوراده بیش از شدت ارتفاع تراز توفانی  نماید میمشخص توفانی  مقایسه ارتفاع تراز -4

ساله دو بار بیش از  23آشوراده در دوره آماري ایستگاه که در  بطوري .باشد می بندرانزلیایستگاه 
 هايتراز ساله باالترین 65در دوره آماري بندرانزلی  ایستگاه در که در حالی ،مشاهده شده یک متر
 .بوده استمتر  7/0 توفانی
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  آشوراده هنی ماهانه ترازهاي توفانی ایستگاتوزیع فراوا - 1جدول 
طبقات تراز توفانی 

  )متر سانتی(
  ماه

20
-  

10
 

30
-

20
 

40
-

30
 

50
-

40
 

60
 -

50
 

70
-

60
 

 مجموع 70<

 27 ---  ---  1 1 8 5 12 ژانویه
 30 ---  ---  ---  4 5 8 13 فوریه
 52 1 1 2 4 7 9 28 مارس
 45 3 ---  4 4 9 7 18 آوریل
 30 ---  ---  ---  3 2 7 18 می
 38 1 ---  ---  ---  5 12 20 ژوئن
 22 ---  ---  1 ---  1 6 14 ژوالي
 28 ---  ---  ---  ---  3 6 19 آگوست
 24 ---  ---  1 ---  3 5 15 سپتامبر
 18 ---  2 ---  ---  4 6 6 اکتبر
 22 ---  2 3 ---  5 6 6 نوامبر
 30 ---  ---  2 2 4 3 19 دسامبر
 366 5 5 14 18 56 80 188 مجموع

  
 آشوراده هتوزیع فراوانی ماهانه تداوم روزانه ترازهاي توفانی ایستگا - 2جدول 

 طبقات تداوم روزانه 
تراز توفانی    

 ماه

3  -
  1

  4 
 -  

3
 5  -

  4
 6  

-  
5 

 7  -
  6

 

 مجموع 7<

 27 --  1 2 3 7 14 ژانویه
 30 1 2 2 6 9 10 فوریه
 52 1 --  4 5 11 31 مارس
 45 1 --  1 5 13 25 آوریل
 30 --  1 2 1 10 16 می
 38 1 1 1 6 15 14 ژوئن
 22 --  2 1 2 8 9 ژوالي
 29 --  3 5 4 7 10 آگوست
 24 --  --  --  4 8 12 سپتامبر
 19 --  --  3 3 3 10 اکتبر
 22 --  --  3 4 6 9 نوامبر
 28 2 --  1 3 10 12 دسامبر
 366 6 10 25 46 107 172 مجموع
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ایستگاه آشوراده با بهترین  در مشاهده شده يمتر سانتی 108 از توفانیتر دوره بازگشت حداکثر -5
حداکثر تراز  که در حالی ،است ساله 25گمبل) تقریباً  توزیع روش( گرفتهبرازش صورت 

پیرسون نوع  توزیع با بهترین برازش صورت گرفته (روش نیز بندرانزلی يمتر سانتی 70توفانی
 .سال است  50در حدود  )سوم

و ایستگاه  متر سانتی 138ساله در ایستگاه آشوراده  100ثر تراز توفانی با دوره بازگشت حداک - 6
 برآورد گردیده است. متر سانتی 73 بندرانزلی

  
  )1941- 2005توزیع فراوانی ترازهاي توفانی ایستگاه بندرانزلی ( -3جدول 

  طبقات ترازهاي 
  )متر سانتیتوفانی (       

  ماه
  20-

10  
  30-

20  

40-
30  

50-
40  

60 -
50  

70-
60  

  مجموع

  193  3  2  10  27  49  102  ژانویه
  155  1  ---   8  14  53  79  فوریه
  162  ---   4  4  21  47  86  مارس
  139  1  1  2  2  33  100 آوریل
  101  ---   ---   3  1  24  73  می
  105  ---   ---   ---   6  22  77  ژوئن
  101  ---   ---   ---   5  25  71  ژوالي
  114  ---   ---   ---   5  31  78  آگوست

  160  ---   ---   7  23  45  85  تامبرسپ
  185  1  3  13  29  52  87  اکتبر
  208  1  5  9  25  64  104  نوامبر
  195  2  5  11  32  54  91  دسامبر
 1818 9 20 67 190 499 1033  مجموع

 
  گیري بحث و نتیجه

مورد تراز توفانی مشاهده شده است  366ساله معادل  20در ایستگاه آشوراده در طی دوره آماري 
روز تراز آب در این ایستگاه را به خود  7608ي ها روز از دیده بانی 1731تعداد تراز توفانی  که این

دهد  ) فراوانی ماهانه رخداد تراز توفانی را در طبقات ارتفاعی نشان می1اختصاص داده است. جدول (
 رخ داده است درها  در تمامی ماه متر سانتی 40کمتر از  یکه از جدول مشخص است، تراز توفان طوري هب

 100شود. در این ایستگاه تراز باالتر از  هاي سرد سال نیز دیده می حالی که ترازهاي باالتر در ماه
) فراوانی ماهانه تداوم زمانی ترازهاي توفانی را در این 2جدول (دو بار مشاهده شده است.  متر سانتی
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شود و تنها یک نمونه  ها دیده می تمامی ماه روزه در 6که تداوم کمتر از  دهد و بطوري ایستگاه نشان می
شود در  که دیده می دهد بطوري حداکثرهاي ساالنه را نشان می 2روز تداوم یافته است. نمودار  9تا 

افتاده است. حداکثر تراز توفانی در این  قباالترین رخداد ترازهاي توفانی اتفا 1996و  1990هاي  سال
ي با استفاده از بهترین انطباق توزیع محتمل به روش گمبل متر سانتی 108ایستگاه یعنی تراز توفانی 

همچنین با توجه به روش گمبل تراز آب با دوره  .)4(نمودار  دهد ساله را نشان می 25دوره بازگشت 
باشد این تراز در مقایسه با  می متر سانتی 138ساله در این ایستگاه ترازي به ارتفاع  100بازگشت 

 99شده در پروژه مد توفان سواحل جنوبی دریاي خزر براي منطقه بندرترکمن (معادل برآورد انجام 
دهد. از طرف دیگر این برآورد با حداکثر محتمل تراز توفانی  ) مقدار بیشتري را نشان میمتر سانتی

ساعت از جهت موثر براي این منطقه در حدود  72متر بر ثانیه با تداوم وزش  25ناشی از سرعت باد 
ساله به نمایش در  100) تقریباً رقمی مشابهی را براي دوره بازگشت ,CEP 1999( متر سانتی 135

 آورده است.
  

  )1941- 2005( بندرانزلی هتوزیع فراوانی ماهانه تداوم روزانه ترازهاي توفانی ایستگا -4جدول 
  طبقات تداوم

  روزانه 
  ماه  

3 -
1 

 4
 -3

  

5 -
4  

6-
5 

  

7 -
6  

8 -
7  

 9
 -8

  

10
-9 

  

11
-

10
 

11
> 

  مجموع

 193 3  3  2  2  6  9  18  29  42  78  ژانویه
 155  3  1  4  ---   4  8  14  24  33 64  فوریه
 162  3  ---   1  6  5  12  19  29  36  51  مارس
 139  4  2  2  7  4  5  13  20  29  53  آوریل
 101  1  ---   1  1  6  7  16  13  19  37  می
 105  1  1  1  7  3  3  9  23  21  36  ژوئن
 102  3  ---   1  4  2  10  10  16  23  33  ژوالي
 114  1  1  1  3  9  6  17  21  18  37  آگوست
 160  1  ---   2  5  8  12  16  23  32  61  سپتامبر
 185  2  3  2  2  2  17  23  26  38  70  اکتبر
 208  2  ---   3  3  2  11  21  30  47  89  نوامبر
 195  4  1  3  3  6  15  15  32  46  70  دسامبر
 1818 28 12 23 43 57 115 191 286 384 679  مجموع

 
تراز توفانی مشاهده شده  مورد 1818 معادل ساله 65در طی دوره آماري  نیز  بندرانزلی ایستگاه در

. شود میشامل را تراز دریا دیده بانی روز  23508 روز از 7674 این تعداد تراز توفانی شامل ،است
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 ،گردد که از این جدول مشخص می بطوري ،دهد فراوانی ماهانه رخداد تراز توفانی را نشان می )3جدول (
) 4جدول ( هاي سرد سال اتفاق افتاده است. ترازهاي توفانی در ماه فراوانیین ایستگاه بیشترین در ا

در این ایستگاه  که مشخص است بطوري ؛دهد ترازهاي توفانی را نشان می فراوانی ماهانه تداوم زمانی
 روز 13 دیده بانی شده ومها اتفاق افتاده است و باالترین تدا روزه تقریباً در تمامی ماه 10 کمتر از تداوم

دهد بیشترین انطباق  ي معمول نشان میها اساس روش آزمون توزیع فراوانی براست.  انجامیدهبه طول 
 ).5 نمودار( باشد می 3 حداکثر تراز مشاهده شده ساالنه در این ایستگاه به روش پیرسون تیپ

ساله  50تبا این روش با دوره بازگش )2نمودار ( يمتر سانتی 70که حداکثر تراز مشاهده شده  بطوري
 73تراز ارتفاعی به میزان  ، ساله با این مدل 100گردد از طرف دیگر دوره بازگشت  میمشخص 

 متر سانتی 22حدود  راین میزان با مقدار برآورد شده در پروژه مد توفان د ،کند میرا نمایان  متر سانتی
 72م وزش ومتر در ثانیه با تدا 25انی با سرعت باد حداکثر احتمال تراز توف پایین تر است همچنین

ساله به روش پیرسون در  100است که با دوره بازگشت  متر سانتی 86ساعت از جهت موثر در حدود 
  اختالف دارد. متر سانتی 13حدود 

 شدت ترازهاي توفانی در سواحل جنوب گردد که مشخص می شددر نهایت با توجه به آنچه بررسی 
 ناشی از شدت عمل توفان بخصوص از جمله دالیل آن ؛غربی است از سواحل جنوب شرقی بیش

نتایج مقایسه همچنین  .باشد مییب بستر و شکل ساحل ش ، در جنوب شرق خزر يچرخند يها سامانه
 انجام برآورد کند که  مشخص میشرقی با پروژه مد توفان  حاصل از این تحقیق براي سواحل جنوب

 انجام شده از تمستقیم از مشاهدا هدر این تحقیق بدلیل استفاد صد سال ازگشتبراي دوره ب شده
) نسبت به پروژه مد توفان به واقعیت متر سانتی 138سطح آب دریا در ایستگاه آشوراده ( اندازه گیري

  نزدیکتر باشد.
  

  منابع
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