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  1چکیده
 مرز باز في در دو طرجزر و مد هاي  نوسانهواسط  قشم بهلاکان غیر دائمی در هاي الگوي جریان

 رفتار جزر و نوجود آمد هرمز و خلیج فارس سبب به هآب در تنگ سطح هاي  نوسان.باشد  میکانال
براي  نصیرافزار   کاربرد نرمپژوهش این در. شود  قشم میکانال زطرف مرز با دو اي در مدي ویژه

این .  قشم معرفی شده استکانالدر با مرزهاي متحرك لگوي جریان جزرو مدي اوردن آدست  هب
 ه پیوستگی و اندازهاي ه افق با حل معادلههاي سرعت را در صفح لفهؤب و مآافزار نوسانات سطح  نرم

روش رئوس سلول احجام محدود بر روي شماي با استفاده از  گیري شده در عمق و حرکت میانگین
 از روش لزجت ،حل صریح معادالت اجتناب از نوسانات عددي جهت .نماید ساختار حل می بی مثلثی

با استفاده از در مرزهاي متحرك کانال  خشکی و تري سازي مدل. مصنوعی استفاده شده است
 حل ههاي میدانی در حوض اي با داده  مدل رایانه ازدست آمده به نتایج .گردد  انجام میالگوریتم یال مبنا

  .باشد ي کانال قشم می جزر و مديها جریانسازي  مقایسه گشته و بیانگر کارایی مدل در شبیه
  

  قشمکانال، يجزر و مدجریانات  سازي، مدل نصیر، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 در  دریاییهآبراهاین  .نماید می قشم را از سرزمین مادري جدا ه قشم با عرضی متغیر جزیرکانال

 کیلومتر و 110طول کانال در حدود  . کیلومتر عرض دارد10و در غرب  کیلومتر 22مدخل شرقی 
هرمز و  ه تنگعرض کم .)1 شکل( باشد  متر می33 و 5ترتیب معادل  میانگین و حداکثر عمق آن به

 نسبت به يها جریان سبب ایجاد س در خلیج فارروزانه نیم هعمدطور  بهي جزر و مدوجود تغیرات 
در خلیج  قشم کانال موقعیتیاد شده با توجه به هاي  جریانوجود . شود می هرمز هتنگشدیدي در 

 کارایی پژوهشدر این  .گردد می حوضهمشابه و با شدت بیشتر در این هاي  جریانفارس سبب ایجاد 
یابی  منظور دست بهو مدي   جزرهاي ریانجالگوي سازي   شبیهدر )1997یزدي،  صباغ( افزار نصیر نرم

مورد بررسی قرار گرفته  سطح آب در کانال قشم هاي نوسان افق و ههاي سرعت در صفح به مؤلفه
  .است

  
  ها مواد و روش

کلی کل ش .استفاده شده است عمقی ةگیري شد  میانگینهاي کم عمق  آب معادالتدر این مدل از
  :باشد صورت زیر می ه دو بعد بحرکت درة معادالت پیوستگی و انداز
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 سرعت  و عرضیهاي افقی لفهؤمترتیب  بهv  و u ، بیانگر عمق آبh ، باالهاي هدر معادل

عمده که  زمانی. استاصطکاك بستر  bx، byو گرانش  g، چگالی آبw،ی عمقةگیري شد میانگین
ها، مقادیر پخش میانگین عمقی در خصوص جریان در کانال بهاز بستر ناشی گردد  آشفتگیدلیل 

باشد و این مقدار از رابطهراستاي قائم به سرعت برشی و عمق آب وابسته می chUvTh محاسبه 
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انتخاب گشته  15/0 و مقدار آن در کار حاضر معادل بودهثابت تجربی  c یاد شدهدر رابطه . گردد می
به سبب در ایجاد جریان از اثرات باد و نیروي کوریولیس  ).2004 وو،؛ 1999 ،وانگ جیا و(است 

 پیوستگی و معادالت مقادیر مجهول از ه محاسبجهت .صرف نظر شده است  حلهحوض یوچکک
 بر روي حجم کنترل سازي شده با شماي رئوس سلول روش احجام محدود  گسسته حرکتهانداز

 سازي عبارات مشتق مکانی است و ها قادر به گسستهنروش احجام محدود ت .شود  میگیري انتگرال
 ه شکل کلی رابط.رات مشتق زمانی از روش تفاضل محدود استفاده شده استسازي عبا جهت گسسته

  :باشد  به شکل زیر میمعادالتدست آمده براي حل صریح  هب
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 سطح حجم کنترل، ،  کنترلحجم هدهند هاي تشکیل  بیانگر تعداد گرهm باال هدر رابط
GH  1nF.باشد مقادیر نیروهاي کالبدي می S  وهاي حجم کنترل  مقادیر میانگین توابع در یال,

دست آمده در گام  همقدار ب nFحل معادالت پس از یک گام زمانی و عبارتمتغیري است که از 
 عملگرهاي  از ناخواسته ناشی ازحل صریح معادالتهاي  غلبه بر نوسانبه منظور. باشد زمانی قبل می

 هاي  از شرایط مرزي نوسان،سازي جریان جهت شبیه. هارمونیک استفاده شده است الپالسین و باي
در مرز غربی . دش استفاده )غربی مرز(و بندر باسعیدو ) مرز شرقی(سطح آب در بندر شهید رجایی 

مرز شرقی از اطالعات  در .گردیدبینی  پیش جزر و مدي ه مولف36با استفاده از   سطح آبهاي نوسان
در لغزان  هشرط مرزي دیوار از مدلسازي در این .استفاده شده استبرداري  سازمان نقشه تاید گیج

 از ضریب کاهش سرعت مماسی تنش برشی بستر سازي جهت مدل .ه استدش استفاده مرزهاي خشک
اثرات خشکی و تري با تغییر دو پارامتر اساسی عمق اولیه و حداقل عمق . شده استدر مرزها استفاده 

 گره، 3599  ازکانال قشم ههندسساختار  بیسازي  در مدل .)1998بالزانو، ( در مدل لحاظ گردیده است
  .دشاستفاده  المان 10218یال و 6620
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  .اعت س44 کاوه به مدت هگیري میدانی در اسکل هاي سطح آب مدل و اندازه  نوسانه مقایس-1 شکل

  
  نتایج و بحث

هاي سطح  گیري شده در عمق پیوستگی و اندازةحرکت نوسان مدل نصیر با حل معادالت میانگین
 کاوه با ههاي سطح آب در اسکل نوسان. نماید  افق را محاسبه میههاي سرعت در صفح آب و مؤلفه

 باشد  درصد می15/1 و بیانگر حداکثر خطاي میانگین  شده ساعت مقایسه42تایج مدل به مدت ن
 و  شده ساعت در اسکله کاوه مقایسه44گیري میدانی در طی   سرعت مدل و اندازههانداز). 1 شکل(

ورود امواج مدي در دو طرف ). 2 شکل( باشد  درصد می3/8بیانگر حداکثر خطاي میانگین به میزان 
 واگرایی جریان در منطقۀ ههاي سیالبی شده و موجب تشکیل ناحی مرز باز کانال سبب وقوع فاز جریان

هاي حرا به زیر آب رفته و تراز سطح آب  در زمان مد بخش اعظمی از جنگل). 3 شکل( شود چاهو می
تی در کانال  خلیج فارس سبب ایجاد فاز جریانات برگشهدر منطق وقوع جزر. یابد در کانال افزایش می

 متر نسبت به سطح میانگین دریاها کاهش یافته 5/1در این حالت سطح آب در کانال به میزان . گردد می
  .آیند هاي حرا از آب بیرون می و جنگل
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  . ساعت44 کاوه به مدت هنی در اسکلهاي میانگین مدل و نتایج میدا  سرعته مقایسۀ انداز-2شکل 

  
  گیري نتیجه

با این حال سرعت . باشد  بیانگر الگوي جریان رفت و برگشتی در کانال قشم میسازي نتایج مدل
تر بودن مرز شرقی به تنگه  دلیل این امر نزدیک. جریان در جهت غربی بیش از جهت شرقی است

هاي حرا حد فاصل بین پهل و الفت تا  الگوي جریان به صورتی است که ناحیۀ جنگل. باشد هرمز می
 بار خالی 2 بار پر و 2اي که هر روز  عنوان یک مخزن عمل کرده به گونه ان بهانتهاي جزیره سد

).  متر بر ثانیه1بیش از (الفت بیشتر از نواحی دیگر کانال است -  پهلهسرعت جریان  در تنگ. شوند می
  .باشد الفت می- میانی تنگه پهلهیعلت این امر تنگ شدن کانال در ناح
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  .یان در اثر ورود موج مدي به دو طرف مرز باز نمایش خطوط رگۀ جر-3شکل 
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Abstract1 
The transient flow patterns in the Gheshm canal is due to tidal fluctuations in 

two open boundaries of the canal. Due to Variations of water level in the Hormoz 
strait and the Persian Gulf, there are considerable differences in tidal behavior of 
two ends of the canal. In this investigation, applications of Nasir software for 
solving tidal flow patterns with moving boundaries in Gheshm canal is introduced. 
This software computes water level variation and velocity components in 
horizontal plane by solving depth averaged from of continuity and momentum 
equations using cell vertex finite volume method for unstructured triangular mesh. 
For damping out of numerical oscillations of explicit solution procedure, an 
artificial viscosity formulation suitable for the triangular unstructured meshes was 
applied. A wetting and drying model is applied in present work using edge-base 
algorithm. The results of computer modeling have been compared with data 
measurements in the domain and demonstrated high performance of the model to 
simulate tidal currents in Gheshm canal. 
 
Keywords: Nasir, Modeling, Tidal currents, Gheshm canal 
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