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 چکیده  

های عمودی سیگما،  تعداد اليهو  دقیقه 2پذيری افقی طول و عرض جغرافیايی فارس با تفکیكهای ساحلی خلیججريان

هند به نفوذ آب سطحی اقیانوسسازی نشان داد که سازی شد. نتايج شبیهاستفاده از مدل عددی کوهیرنس شبیه، با  10

از آن در جوالی و  رسد. پسيابد و در ژوئن به بیشترين مقدار خود میفارس از ژانويه تا ژوئن به تدريج افزايش میخلیج

ها نیز افزايش  شوری، به ويژه در بخش سواحل ايران، سرعت جريانکند. متناسب با نفوذ شار  آگوست شروع به کاهش می

شرق را در طول سواحل کويت و عربستان سعودی، که در بهار و تابستان  نتايج مدل، جريان به سمت جنوب  يابد. می

از باد،  ترموهاالين و جريان ناشیداری در زمستان به دلیل طرز معنیهاست، نشان داد. اين جريان بهتر از ديگر فصلقوی

 شود.   تضعیف می

 مدل کوهیرنس، نفوذ آب اقیانوس هند  جريان ساحلی، خلیج فارس، شبیه سازی عددی،های کلیدی: واژه 
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Abstract 

Coastal currents of the Persian Gulf with a horizontal resolution of 2-minutes of latitude and 

longitude and 10 sigma vertical layers were simulated using a numerical coherence model. The 

simulation results revealed that intrusion of the Indian Ocean surface water into the Persian Gulf 

gradually increases from January to June, reaching its highest level in June and starts its decline 

in July and August. Due to the influence of the salinity flux, especially in the coastal area of Iran, 

the velocity of the currents increases as well. The model results indicated a southeastward current 

along the coasts of Kuwait and Saudi Arabia. The mentioned current is stronger in spring and 

summer as compared with other seasons and is significantly attenuated in winter due to 

thermohaline circulation and wind-induced currents. 
Keywords: Numerical Simulation, Coastal Currents, Persian Gulf , COHERENS Model, Indian 

Ocean Surface Water(IOSW) 
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 مقدمه      1

از بادهای غالب شمالگردش در خلیج از آن نیروهای  فارس اول ناشی  غربی، شار شناوری و تکانه وابسته به آن، پس 

(، گردش و فرآيند تغییر  2010. يائو و جونز)(2010)تاپیل و هوگان،  ترموهاالينی و سوم ناشی از نیروی جزر و مد است. 

مطالعه    دی هايکامهرمز را با استفاده از مدل عد فارس و تبادل آب آن با اقیانوس هند، از طريق تنگهتوده آب در خلیج

های بسیار شور با شوری فارس تبديل به آبی اقیانوس هند به خلیجدهد آب سطحی نفوذ يافتهمی  کردند. نتايج نشان

از   باالم و همکاران)می  psu  41بیشتر  را تحت(، گردش خلیج2011شود. حسینی  باد و شارسطحی فارس  تاثیر تنش 

هیدرودينامیکی کوهیرنس بررسی کردند. نتايج مدل حاکی از همبستگی بین شدت    ترموهاالينی با استفاده از مدل عددی

خلیج از  بستر  خروجی  مهندسیجريان  است.  خلیج  به  هند  اقیانوس  سطحی  ورودی  آب  جريان  و  و  فارس  نمین 

طرح2016همکاران) چند  عملکرد  کوهیرنس،  عددی  مدل  از  استفاده  با  در (،  تالطمی  عددی  شبیهواره  سازی 

های بستار تالطمی  فارس را بررسی کردند. آزمايش مدل با طرحوارهبسته مانند خلیجرودينامیك يك حوضه نیمههید

𝑘 و   − 𝑙  ها برای آزمايشی که طرحواره نشان داد که جريان𝑘 − 𝑙  دارای سرعت بیشتری هستند   اعمال شده

با اختالط بیشتر همراه باشند  که ب الگوهای شوری نیز مطابقت دارند.و  ايد  ابتدا منطقه مورد مطالعه،   با  در اين مقاله 

برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر  شود. سپس  سازی معرفی میتنظیمات مدل و نیروهای اعمال شده به مدل برای شبیه

اثر ترموهاالين و  های سجريان اقیانوس هند،  احلی خلیج فارس،  از مدل کوهیرنس و  گسترش آب سطحی  با استفاده 

   گیرد.و تحلیل قرار میسازی شده و مورد تجزيهشبیهمدت اقلیمی های بلنداعمال میانگین روزانه داده

 روش تحقیق      2

استفاده شده است. محدوده محاسباتی، شامل خلیج فارس و بخشی  ها از مدل عددی کوهیرنس سازی جريانبرای شبیه

درجه شرقی است. هندسه و موقعیت خط ساحلی بر    57تا    47.6درجه شمالی و    31تا     23.1از دريای عمان در عرض  

های  (. تعداد اليه1)شکل دقیقه هموار شد 2عرض جغرافیايی  پذيری افقی طول و با تفکیك ETOPO-2های اساس داده

  20، گام زمانی دو بعدی و سه بعدی به ترتیب  𝐶𝐹𝐿، انتخاب گرديد. برای برقراری شرط پايداری  10عمودی سیگما،  

𝑘 واره بستار تالطمثانیه انتخاب شده است. طرح   600ثانیه و − 𝑙   ( به دلیل باالتر بودن درجه آن    1982،  يامادا و    )ملور

برای تالطم استفاده شده  (  2016و مهندسی)  ( 2011حسینی باالم)، همچنین با توجه به نتايج  نسبت به مدل 

واره پخش افقی استفاده شده است. نیروهای میانگین روزانه اتمسفری اقلیمی  بندی اسماگورينسکی برای طرحاست. فرمول

-2010ساله )  50ی هوا، رطوبت نسبی، پوشش ابر، بارش و دبی رودخانه( برای يك دوره  )مولفه های سرعت باد، دما

داده1960 از  میانگین(  نوآ  مرجع  های  است. شوری  شده  استفاده  مدل  در  و  مرجع  38گیری شده  دمای  درجه    22، 

. تحت شرايط  (1999  )السی وهمکاران،مکعب در نظر گرفته شده استکیلوگرم بر متر  1027گراد، چگالی مرجع  سانتی

سال اجرا به پايداری اقلیمی رسید و نتايج استخراج شده در سال دهم برای بررسی   10ی فوق، مدل بعد از  اعمال شده

 های خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفت.  تغییرات جريان

 
 ETOPO-2  های. هندسه و موقعیت خط ساحلی بر اساس داده1 شکل
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 نتايج      3

 شور دهد. آب کممتر بااليی(، برای شش ماه را نشان می  15)  روی میدان شوریهای سطح، برو( میدان جريان-)الف2شکل

يابد: يك شاخه  هرمز در دو مسیر کلی گسترش میفارس از طريق تنگه هند ، پس از ورود به خلیجآب سطحی اقیانوس

وجود رسد و گردش چرخندی بهغرب قطر می  يابد و در تابستان تا حوضه)شاخه شمالی(، در طول سواحل ايران انتشار می

شود و به سواحل جنوبی امارات متحده عربی رسیده و  شاخه ديگر)شاخه جنوبی(، به سمت جنوب منحرف میآورد.  می

ه شمالی کند. در زمستان تحت فشار نیروی باد، جريان شاخرا در سراسر بخش جنوبی خلیج ايجاد می  چرخندیگردش 

شود و ترموکالين فصلی  ، الف و ب(. وقتی در تابستان و بهار باد آرام می2نفوذ کند)شکل  27  بیشتر از تواند بهنمی

شوری تواند تقريبا به انتهای شمالی خلیج برسد و يك زبانه کمشود و میتر میشود، جريان در ساحل قویتشکیل می

از سمت   37و(، نشان داد شوری کمتر از  -)الف2سازی، شکلو د(. نتايج شبیه، ج2بیاورد)شکل  28  آب را تا عرض  

ژانويه وارد می از ماه  اقیانوسشرق خلیج فارس  نفوذ آب سطحی  به تدريج  هند به خلیجشود.  تا ژوئن  ژانويه  از  فارس 

، د(. در ماه می و ژوئن، شار آب سطحی  2رسد)شکلژوئن به بیشترين مقدار خود میکه در  يابد، به طوریافزايش می

رغم گسترش شوری در يابد. علیفارس دارد و کیلومترها افزايش میهند بیشترين نفوذ را به سمت شمال خلیجاقیانوس

هند در جوالی و آگوست شروع  اقیانوساز آن، نفوذ آب سطحی  ماند. پسشورتر در سواحل ايرانی باقی می خلیج، آب کم

کم شورتر بیشتر است، کند. متناسب با نفوذ شار شوری، به ويژه در بخش سواحل ايران؛ جايی که نفوذ آب به کاهش می

 يابد.  نیز افزايش می هاسرعت جريان
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 گیری نتیجه      4

يابد و در ژوئن به بیشترين مقدار خود فارس از ژانويه تا ژوئن به تدريج افزايش می هند به خلیجنفوذ آب سطحی اقیانوس

فارس دارد و کیلومترها  هند بیشترين نفوذ را به سمت شمال خلیجرسد. در ماه می و ژوئن، شار آب سطحی اقیانوسمی

کند. متناسب با نفوذ  هند در جوالی و آگوست شروع به کاهش میاز آن، نفوذ آب سطحی اقیانوسيابد. پسافزايش می 

  و ازيابد. سرعت جريانات از ژانويه تا مارچ کمها نیز افزايش میشوری، به ويژه در بخش سواحل ايران؛ سرعت جريانشار 

جبهه   کندشدن میکند. اين روند تا ژوئن و جوالی ادامه داشته و سپس در آگوست شروع به کممی، شروع به افزايش می

های بسیار شور خلیج را، که در تابستان بیشتر از زمستان به داخل  آبهند و  شور آب سطحی اقیانوسهای کمشوری، آب

شرقی را در کند. از بهار تا پايیز، نیروی ترموهاالين يك جريان سطحی به سمت جنوبکند، از هم جدا می خلیج نفوذ می

ت. در بهار و تابستان به دلیل  تر از بهار و پايیز اسدر تابستان قوی  کند که و کويت تولید میطول سواحل عربستان سعودی

تر  عمق جنوبی، ترموهاالين سطحی جريان يافته از تنگه هرمز به سمت اين منطقه قویافزايش نرخ تبخیر در مناطق کم

شرق را در طول سواحل کويت و عربستان سعودی، که در  نتايج مدل، جريان به سمت جنوب  از زمستان و پايیز است.

داری در زمستان به دلیل ترموهاالين و  طرز معنیهاست، نشان داد. اين جريان بهاز ديگر فصلتر  بهار و تابستان قوی

 شود.  از باد، تضعیف میجريان ناشی
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