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بکمک موج در دریای عمان، خلیج فارس و بخشی از اقیانوس هنذ  مشخصه های پیش بینی کوتاه مذتاعتبار سنجی 

  آب های ایران موجعذدی مذل 
 

  5محمذ حسیه وعمتی ، 4محسه ثقفیان ، 3صذاقت احمذ ، 2احمذرضا زماوی ، 1دايد سعیذی

 

 
 Wave Watch III ،IUT Wave Forecasting ًعل ظَم، ذلیج فبرض ٍ زریبی ػوبى،هَج پیػ ثیٌی هَج، هسل : کلمات کلیذی

 

 مقذمٍ
ٍ هؼبزالت ریبضی اظتَار ؼدسُ اًدسد زر   ثِ هٌظَر پیػ ثیٌی اهَاج زریب هسل ّبی زیبزی ثَجَز آهسُ اًس کِ ثر اظبض رٍغ ّبی تجرثی، ًیوِ تجرثی 

زر هیدبى هدسل    [د1]  ایي رٍغ ّب ثب اظتفبزُ از پبراهترّبی ظرػت ثبز، زهبى ٍزغ ثبز ٍ طَل هکبى ثبزگیر هی تَاى ثِ پیػ ثیٌی رفتبر هَج پرزاذت
پالًک تْیِ ؼدسُ اظدتد زر   -از هؽَْرتریي هسل ّب هی ثبؼس کِ تَظط هرکس تحقیقبتی َّاؼٌبظی هبکط WAM هَج ّبی هَج ًعل ظَم، هسل

 هَج [د زر هسل2ایي هسل هؼبزالت اًتقبل هَج ثسٍى ّیچ پیػ فرضی از ًظر ؼکل طیف ثیبى هی ؼَز ٍ هؼبزالت ثِ ـَرت ـریح حل هی گرزًس ]
WAM ؼجکِ را ثِ ـَرت کلی ٍ یب ثرای ًبحیِ ی ذبـی ثِ هسل اػوبل ًوَز، از ایي هسل زر آثْبی هی تَاى گبم زهبًی را ثِ زلرَاُ اًتربة کرز ،

[ ٍ اظٌبیسر ٍ ّوکدبراى  3،4ّلوعي ٍ ّوکبراى ]زر ایي زهیٌِ  کن ػوق ٍ ػویق اظتفبزُ ًوَز ٍ اثر اًکعبر جریبى ٍ ػوق را ثرای حل زر ًظر گرفتد
 هدَج هدسل  را هیعدر ظدبذتٌسد   WAMًَع ثَلتسهي ٍ تبثغ چؽوِ غیرذطی اظتفبزُ از تبثغ ًعل ظَهی  ثب اًجبم تغییراتی زر هحبظجِ ی اًتگرال [5]

Wave Watch III   کِ ثر پبیِ ی هسلWAM  هسل ّبی ًعل زٍهی ٍ ًعل اٍلی ٍWave Watch   هی ثبؼس ثِ ػٌَاى جسیس تریي هدسل
 هدَج  د هدسل گیدرز  ر ظٌجی آى ثِ کوک زازُ ّبی زر زظترض اًجدبم هدی  ؼسُ ٍ اػتجباظتفبزُ از آى  پصٍّػًعل ظَهی ؼٌبذتِ هی ؼَز ٍ زر ایي 

Wave Watch III   ثسظت آهسُ اظت ٍلی زر ظبذتبر هسل، رٍغ ّبی ػسزی ٍ پبراهترّبی فیسیکدی   از هسل ّبی قجلی پیػ ثیٌی هَج ّر چٌس
 [د 6هتفبٍت هی ثبؼس ]

 

 مًرد استفادٌ داوشگاٌ صىعتی اصفُانتًصیف مذل مًج 
 Waveاز هؼبزالت پبیدِ ٍ هدسل هدَج ًعدل ظدَهی       ) IUT Wave Forecasting ) ـٌؼتی اـفْبى زاًؽگبُزر هَرز اظتفبزُ  هَجزر هسل 

Watch III  هسل اظتفبزُ ؼسُ اظتدWave Watch III          یک هسل ًعل ظَم هدَج ثدَزُ کدِ ثدسلیل اهکدبى زظترظدی آزاز، زقدت زر اًجدبم
ثعیبر هحجَة ثَزُ ٍ اهرٍزُ از کبرثرز ثعیبر زیبزی زر پیػ ثیٌدی هدَج ثدر ذدَرزار      Linuxقسرتوٌس هحبظجبت ٍ ّوچٌیي اهکبى اظتفبزُ زر هحیط 

 ؼبهل ظِ قعوت کلی زیر هی ثبؼسد IUT Wave Forecastingاظتد هجوَػِ 
6هجوَػِ ثرًبهِ ّبی پیػ پرزازغ -1

 

                                                 
 d.saedi@me.iut.ac.ir زاًؽگبُ ـٌؼتی اـفْبى کبرؼٌبظی ارؼس ، 1
 arzamani@cc.iut.ac.ir پصٍّؽکسُ ػلَم ٍ تکٌَلَشی زیر زریب، زاًؽگبُ ـٌؼتی اـفْبى  اظتبزیبر ، 2
 sedaghat@cc.iut.ac.ir زاًؽگبُ ـٌؼتی اـفْبى زاًؽکسُ هٌْسظی هکبًیک  زاًؽیبر ، 3
 saghafian@cc.iut.ac.irزاًؽکسُ هٌْسظی هکبًیک، زاًؽگبُ ـٌؼتی اـفْبى  اظتبزیبر ، 4
 nemati@pmo.ir ٍ زریبًَرزی ثٌبزر ظبزهبى ،کل هٌْسظی ظَاحل ٍ ثٌبزرازارُ  5

6  -  pre-processing programs 

 دَمیه َمايش بیه المللی سًاحل، بىادر ي سازٌ َای دريايیياز

 ايران(-)تُران 1393آرر  5لغايت  3

 

 دَمیه َمايش بیه المللی سًاحل، بىادر ي سازٌ َای دريايیياز

 ايران(-)تُران 1393آرر  5لغايت  3
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ت ٍرٍزی هیساى ثبز، هیساى جریبى ٍ هیساى ّبی زیگر، آهدبزُ  ایي هجوَػِ ثرًبهِ ّبی ثِ هٌظَر آهبزُ ظبزی زازُ ّبی هرثَط ثِ ػوق ظٌجی، زریبف
 ظبزی فبیل هرثَط ثِ ؼرایط اٍلی حل هعئلِ ٍ غیرُ هَرز اظتفبزُ قرار هی گیرزد

1ثرًبهِ ی پرزازغ -2
 

تغییراتدی زر   ایي ثرػ کِ ثِ ػٌَاى قلت هسل هَج ػول کرزُ ٍ ػولیبت حل را ؼبهل هی ؼَز، زارای یک ثرػ اظتد الزم ثِ شکر اظت ثب اًجدبم 
 ثسًِ ی اـلی ثرًبهِ هی تَاى ثر ًحَُ ی حل ٍ ّوچٌیي ًَع ذرٍجی ّبی حبـل زر ایي هرحلِ کٌترل ًعجتب کبهلی زاؼتد

2هجوَػِ ثرًبهِ ّبی پط پرزازغ -3
 

ي ثرػ ثدب اظدتفبزُ از   ایي ثرػ کِ ذَز ؼبهل چٌسیي ثرًبهِ هی ثبؼس اهکبى زظترظی کبهل ثر رٍی ذرٍجی را زر اذتیبر کبرثر قرار هی زّسد زر ای
 هی تَاى ذرٍجی ّبی گرافیکی هَرز ًظر را از ثرًبهِ ی اظترراج ًوَزد Gradsچٌس ثرًبهِ ی ضویوِ زر هحیط ثرًبهِ ًَیعی 

 

 دادٌ َای شبکٍ ی حل
َجِ ثِ ؼجکِ ی اػودبل  زرجِ طَل جغرافیبیی هی ثبؼسد ثب ت 75تب  47زرجِ ػرق جغرافیبیی ٍ  32تب  18ًبحیِ حل ثرای ایي ثرػ زارای هرتفبت 

 د اظترراج ؼسُ اظت ETOPO2ؼسُ ثِ زاهٌِ ی حل، زازُ ّبی هرثَط ثِ ػوق ظٌجی از ًقؽِ ی 
 

 دادٌ َای شرايط مرزی ي شرايط ايلیٍ
ت اٍلیدِ  هی تَاى ؼرایط اٍلیِ را زر ـَرت ػسم ٍجَز ثِ طَر آرام تقریت زز ٍ یب ثب اظتفبزُ از ظدرػ  Wave Watch IIIزر اظتفبزُ از هسل هَج 

ٍ  ذرٍجدی  زر ایي هسل هَج، زریبفت زازُ ّبی هَج زر زهبى ّبی هؽرؿ ثِ ػٌدَاى ثبز هقسار اٍلیِ هَج را پیػ ثیٌی کرزد از زیگر اهکبًبت هَجَز 
 ثؼسی زر ًظر گرفتِ ؼَزد ثِ ػٌَاى ؼرایط اٍلیِ زر حل ثب گبم ّبی زهبًی  شذیرُ ی آى اظتد ایي زازُ ّب هی تَاًٌس

رٍغ ثَزُ ٍ ذرٍجی ّبی پیػ ثیٌی هَج زر زهبى ّبی ذبؾ ثِ ػٌَاى ٍرٍزی ّویي ؼرایط اٍلیِ ثکبر گرفتِ ؼسُ زر حل زر ایي پصٍّػ ثر اظبض 
  زر حل گبم ّبی زهبًی ثؼس هَرز اظتفبزُ قرار گرفتِ اظتد

 

   IUT Wave Forecasting  مذل مًج دادٌ َای يريدی
ثِ هٌظَر پیػ ثیٌی هَج، زازُ ّبی پیػ ثیٌی هرثَط ثِ هیدساى   IUT Wave Forecasting هسل هَجر اـلی تریي زازُ ی هَرز اظتفبزُ ز

ثبز هدی   ثبز یؼٌی ظرػت ٍ جْت ثبز هی ثبؼسد ایي زازُ ّب از طریق اظتفبزُ از هسل ّبی پیػ ثیٌی ثبز قبثل زظتیبثی هی ثبؼٌسد زر پیػ ثیٌی هیساى
اظتفبزُ ًوَزد ایي هسل ّب ثِ ترتیت تَظط هراکس َّاؼٌبظی آهریکب ٍ هرکس هلی پیػ ثیٌی  ECMWFٍ یب  GFSتَاى از هسل ّبی جْبًی هبًٌس 

)فرهت هَرز اظتفبزُ تَظط ظبزهبى هلی اقیبًَض ؼٌبظدی ٍ َّاؼٌبظدی    grib2ثِ فرهت  GFSَّاؼٌبظی ارٍپب تْیِ هی ؼَزد زازُ ّبی هیساى ثبز 
هتری ظطح زهیي ثِ ـدَرت پدیػ    11ٌبظی( هی ثبؼسد زازُ ّبی هرثَط ثِ ظرػت ٍ جْت ثبز زر ارتفبع آهریکب ثِ هٌظَر شذیرُ ی زازُ ّبی َّا ؼ

 ظدبػت یکجدبر(   6رظبًی هی ؼَز )ّر ثبر زر رٍز ثِ رٍز  4رٍز آیٌسُ تَظط ایي ظبزهبى زر اذتیبر ػوَم قرار هی گیرز ٍ  8ظبػتِ ٍ ثرای  3ثیٌی ّبی 
  [د7]

 اعتبار سىجی
اظدتفبزُ   DHIاز زازُ ّبی پیػ ثیٌی هسل هَج  IUT Wave Forecastingّب ٍ ذرٍجی ّبی حبـل از هسل هَج  جْت ثررظی ـحت زازُ

ذرٍجدی زٍ هٌطقدِ از    [د زر ثررظی زیدر زازُ ّدبی  8گرزیسُ اظتد ایي زازُ ّب ثری هٌطقِ ی ذلیج فبرض ثِ ـَرت رایگبى زر زرظترض هی ثبؼس ]
ة آٍرزُ -الف 1هقبیعِ گرزیسُ ٍ ًتبیج حبـل آى زر ؼکل ّبی  IUT Wave Forecastingثب زازُ ّبی ذرٍجی هسل هَج  DHIهسل هَج 
هؽرؿ ؼسُ اظتد هَقؼیت زقیق جغرافیبیی ایي ًقدبط تَظدط    Al_shaheen  ٍBushehrثب ًبم  DHIایي زٍ ًبحیِ زر هسل هَج  ؼسُ اظتد

ٌظَر ثسظت آٍرزى هرتفبت ایدي ًقدبط از ًدرم افدسار ٍ ٍة ظدبیت      هرکس ارائِ زٌّسُ ی ذرٍجی ّبی هَج ثِ طَر زقیق هؽرؿ ًؽسُ اظت ٍ ثِ ه
Google-earth  آٍرزُ ؼسُ اظتد 1هرتفبت جغرافیبیی ایي ًقبط زر جسٍل اظتفبزُ ؼسُ اظت کِ هقساری تقریت را زر ثِ ّوراُ زاؼتِ اظتد 

 

 IUT Wave Forecastingي  DHIمختصات وقاط مًرد بررسی جُت اعتبار سىجی با استفادٌ از دي مذل مًج  1جذيل 

 ًقبط هَرز ثررظی طَل جغرافیبیی )زرجِ( ػرق جغرافیبیی )زرجِ( ػوق )هتر(
28/53 61/26 93/51 Al_shaheen 

22 98/28 66/55 Bushehr 

                                                 
1

 -  processing program 
2

 -  post-processing programs 
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زر پیػ ثیٌی ًقبط ثیؽیٌِ هَج ثعیبر ثِ  Al_shaheenالزم ثِ شکر اظت زازُ ّبی ارتفبع هؽرفِ ی هَج حبـل از زٍ پیػ ثیٌی ثرای هٌطقِ  
ًیس پیػ ثیٌی ارتفبع هؽرفِ هَج ثعیبر ثِ یکسیگر ؼجیِ ثَزُ ٍ تٌْب  Bushehrزر هٌطقِ ی  د88/96ضریت ّوجعتگی ثراثر یکسیگر ؼجیِ ثَزُ ٍ 

د ایدي اذدتالف ّدب زر پدیػ ثیٌدی ارتفدبع       هی ثبؼدس  76/92ثطَری کِ ضریت ّوجعتگی زر ایي هٌطقِ ثراثر  زر آى هؽبّسُ هی ؼَزکوی  اذتالف
 هؽرفِ هَج هی تَاًس ثِ زالیل زیر رخ زّسد 

  اظتفبزُ از هسلWAM  زرDHI  کِ ثب ًبمMIKE 21 SW ؼٌبذتِ هی ؼَزد 

 زر هسل هَج ٍرٍزی ثبز  هیساىDHI زُ از هسل ثب زقت ثعیبر ثبالی ثب اظتفبETA
از  ،تْیِ هی ؼَز کدِ ثدِ ػٌدَاى ٍرٍزی هدسل ثدبز      1

، هیدساى  IUT Wave Forecastingزر حبلی کِ هیساى ثبز ٍرٍزی زر هسل هدَج   کٌساظتفبزُ هی  GFSهیساى ثبز پیػ ثیٌی اٍلیِ 
   دثب زقت پبییي تر هی ثبؼس GFSثبزی 

 پیػ ثیٌی ّب قبثل قجَل هی ثبؼسد ، ـحتاظبظی زر هسل ّبی پیػ ثیٌی هَج ثررظی ؼسُ زر هقبلِ حبضر ّبی ثب تَجِ ثِ ایي اذتالف
 

 وتايج ي بحث
 ٍ اظتحفبل ذرٍجی هدَرز ًظدر، هدسل پدیػ ثیٌدی       DHIپط از ثررظی ـحت ؼجیِ ظبزی ٍ پیػ ثیٌی ّبی اًجبم ؼسُ ثب ٍة ظبیت پیػ ثیٌی 

ثِ هٌظَر اًجبم پیػ ثیٌی زازُ ّبی اقیبًَض ؼٌبظی زر زریبی ػوبى ٍ ذلدیج فدبرض زر زاًؽدگبُ     IUT Wave Forecastingزازُ ّبی هَج 
ایي هسل هَج ثِ ـَرت ذَزکبر زازّبی هیساى ثبز را زریبفت ٍ زازُ ّبی هرثَط ثدِ اًجدبم پدیػ ثیٌدی را زر      ـٌؼتی اـفْبى ثکبر گرفتِ ؼسُ اظتد

 ٍ ذرٍجی ّبی طیفی هی ثبؼسدکبًتَرّب ذرٍجی ّبی جسٍلی، ذرٍجی ّبی ایي هسل ؼبهل ثطَر کلی  ذرٍجی ارائِ هی کٌسد
 

 
 الف

 
 ة

از  DHIي  IUT Wave Forecastingمقايسٍ وتايج ارتفاع مشخصٍ مًج با استفادٌ از مذل پیش بیىی مًج  1شکل  

 Bushehrب(  Al_shaheen ي مىطقٍ الف(برای د 99ساعت  26/92/2914تا  99ساعت  99/92/2914تاريخ تاريخ 

یک ًقطِ ثب ًبم چبثْبر زر زازُ ّبیی کِ ًیبز اظت زر ًقبط ذبؾ ثسظت آیٌس هبًٌس زازُ ّبی ًقبط طیفی ٍ جسٍلی،  ،ثِ هٌظَر ثررظی زازُ ّب ذرٍجی
 آٍرزُ ؼسُ اظتد 2هرتفبت آى زر جسٍل ًظر گرفتِ ؼسُ اظت کِ 

 مختصات وقاط مًرد بررسی جُت بذست آيردن خريجی طیفی  2جذيل 

 هرتفبت ًقبط هَرز ثررظی  طَل جغرافیبیی ػرق جغرافیبیی

26/25 62/61 Chabahar 

                                                 
1
 -High resolution meteorological model   
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هی تَاى ثِ زازُ ّبی چگبلی طیفی ٍ زازُ ّبی کبًتَر   IUT Wave Forecastingاز جولِ پبراهترّبی ذرٍجی قبثل اظتحفبل از هسل هَج 

ثِ ًوبیػ زر آهسُ اظتد فرکبًط ٍ چگبلی اًرشی هَج ثرای ًقبط هؽرؿ ٍ زر ظری  ة-الف 2ّبی هیساى ثبز ٍ هیساى هَج اؼبرُ کرز کِ زر ؼکل 
ف ًؽبى زٌّسُ ی ثبزُ فرکبًعی هَج، ؼؼبع ّبی هرتلف زایرُ ًؽبى ّبی زهبًی هتَالی قبثل زریبفت اظتد زر ایي تفَیر زٍایر ثب ؼؼبع ّبی هرتل

 زٌّسُ جْت ٍ زاهٌِ ی زاٍیِ حرکت هَج ٍ رًگ ّب ًؽبى زٌّسُ ی ؼست چگبلی هَج هی ثبؼسد 
فراّن  ASCIIذرٍجی جسٍلی ؼبهل زازُ ّبی ثب فرهت  ،ثِ هٌظَر ثررظی ًقبط ذبؾ زر زاهٌِ ی حل هی تَاى ثرای ًقبط از پیػ تؼییي ؼسُ

هَج  آٍرزد پط از اجرای ایي ثرًبهِ اهکبى گرفتي ذرٍجی تَظط ًرم افسار از ًقبط تؼریف ؼسُ فراّن هی گرزز ٍ جساٍل هرثَط ثِ پبراهترّبی ذبؾ
ذرٍجی  هؽبّسُ هی ؼَز ایي ة2ّوبًطَر کِ زر ؼکل  هبًٌس طَل هَج، ارتفبع ؼبذؿ هَج، جْت هیبًگیي، فرکبًط ٍ ددد ثِ ًوبیػ زر ذَاّس آهسد

 یثرای ّر ًقطِ ثِ ـَرت زهبًی ثَزُ ٍ ثرای ّر زهبى ذبؾ زازُ ّبی ذرٍجی زر آى ًقطِ تؼییي هی گرزز کِ هی تَاًس زر ثررظی زقیق زازُ ّب
 هرثَط ثِ ًقبط هَرز ًظر ثعیبر هفیس ٍاقغ گرززد 

  

  
 الف ة

 29/97/2914تاريخ  شريع ازچابُار مًج در  جذيلی پیش بیىی الف( چگالی طیفی مًج  ب( اطالعات مربًط بٍ -2شکل  

َالی ج 22د ایي تفبٍیر هرثَط ثِ زازُ ّب زر تبرید الف ٍ ة آٍرزُ ؼسُ اظت 3ذرٍجی ّبی گرافیکی هیساى ثبز ٍ هیساى ثبز ًیس ثِ ترتیت زر ؼکل 
 هی ثبؼسد 8ظبػت  2114

 

  
 الف ة

 

میذان باد در ( ب  میذان مًج( الف خريجی گرافیکی در خلیج فارس، دريای عمان ي بخشی از اقیاوًس َىذ -3شکل  

 2914 جًالی 22در تاريخ  98ساعت 
 

 وتیجٍ گیری
طراحدی ٍ  ثِ هٌظَر پیػ ثیٌی هَج زر ًبحیِ ذلیج فبرض ٍ زریبی ػوبى زر کبر حبضر یک هسل ًعل ظَم پیػ ثیٌی هَج ثرای آثْبی جٌَثی ایراى  

اجدرا هدی گدرزز     DHIپیبزُ ظبزی گرزیسد اػتجبر ظٌجی زازُ ّبی حبـل از پیػ ثیٌی ّب ًیس  ثِ کوک یک هسل  ًعل ظَهی زیگر کدِ از ظدَی   
هَرز اظتفبزُ قرار گرفتِ ٍ هجوَػِ ای از ثرًبهدِ  جْت اًجبم پیػ ثیٌی  IUT Wave Forecastingزر ایي پصٍّػ هسل هَج  ثررظی گرزیسد

ضویوِ ؼسُ اظت تب ثتَاى زازُ ّبی پیػ ثیٌی ثبز کِ ثِ ػٌَاى اـلی تریي ٍرٍزی ًرم  هجٌب ثِ هسل هَج  SHELL  ٍCّبی ًَؼتِ ؼسُ ثِ زثبى 
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رٍزی ثِ هسل هَج ثسّسد ایي ثرًبهِ ّب ّوچٌیي هسل هَج افسار هی ثبؼس را ثِ ـَرت ذَزکبر زریبفت ٍ پط از اًجبم تغییرات الزم آًْب را ثِ ػٌَاى ٍ
َ هَجَز  لیدس  را قبزر هی ظبزز ثِ ـَرت ذَزکبر تغییرات هرثَط ثِ زهبى حل ٍ غیرُ را زر ذَز ایجبز کٌس ٍ پط از اجرای ًرم افسار ٍ اًجبم حل،  ثدِ ت

 ثپرزاززد  ASCIIذرٍجی ّبی گرافیکی ٍ 
 

 مراجع
[1] Tolman, H. L., “user manual and system documentation of wave watch III version 314د,” NOAA/ NWS/ NCEP/ 

MMAB Technical Note 279, 2119. 

[2] Costal and Marine research Centre, University College Cork, WAM-modeled wave data handbook, issue 12113 ,1د. 

[3] Hasselmann, S., Hasselmann, K., “computation and parameterization of the nonlinear energy transfer oin a gracity-

wave spectrum, part I: A new method for efficient computation of the exact nonlinear transfer integral,” Phys. 

Oceanorgr., 15, 1369-1377, 1985.  

[4] Hasselmann, S., Hasselmann, K. Allender, J. H. Barnett, T. P., “computation and parameterization of the nonlinear 

energy transfer in a gravity-wave spectrum, part II: Parameterization of the nonlinear energy transfer for application in 

wave models,” Phys. Oceanorgr., 15, 1378-1391, 1985. 

[5]Snyder, R. L., Dobson, F. W., Elliott, H. A., and Long T. B., “Array measurements of atmospheric pressure 

fluctuation s above surface gravity waves,” Fluid Mech. 112, 1-59, 1981. 

[6] Alves H., Tolman H., NCEP's operational ocean wave model, NOAA/ national weather service, 2113.  

[7] Persson A., Grazzini F., user guide to ECMWF forecast products, version 4(2117) 1د 

[8] http://www.classic.waterforecast.com 

31

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.classic.waterforecast.com/dbm/DashboardEngine.aspx?DashboardID=Gulf/Home
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

