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چکیده

مي باشد. جريانات باقي مانده  نیروی جزرو مدی، نیروی باد و اختالف چگاليجريانات باقي مانده ناشي از سه 

 استفاده با پژوهش، اين درآيند.  و ساختار نامنظم  بستر به وجود مي جزرو مدی موجدر اثر تعامل جزرومدی معموال 

 واسطه به  مانده باقي جريانات اين گیری شکل غیرخطي، کامال و فشارگرا شرايط در VOM-SW2dدو بعدی  از

 شیب بستر، ناهمواری اثرات موثر بررسي جهت مطالعه اين دراست.  شده سازی شبیه پزم خلیج در جزرومد

 751 کیمنظم با قدرت تفک يشبکه محاسبات قیتحق ني. در اشد حذف گذر باال فیلتر از استفاده با منطقه توپوگرافي

متر بر / 15 شنهیب انينشان داد که مقدار جر پزمدر مدل به کار رفته است. نتايج برای خلیج  yو x متر در راستای

ی خلیج پزم و  ثانیه است. جريانات باقي مانده در نزديکي دهانه خلیج پزم به دلیل عوارض توپوگرافي، در محل  دماغه

مانده در  يگرداب باق نيوجود چند همچنین مدل ه وجود آمدند.همچنین در ناحیه ساحلي به دلیل شیب ساحل ب

پزم توسط  جیدر خل یمانده جزرومد يباق اناتي. جررا نشان داد مختلف اسیمختلف و چند گردش در مق یاندازه ها

توان با  ها را نشان داد. هر گردابه را مي به تصوير کشیده شد که نتايج جرياني ثابت همراه با گردابه 7 یمدار الگرانژ

باشد  های بستر مي کند که جريانات باقي مانده شديدا تحت تاثیر ناهمواری يک مانع توپوگرافي شناخت، اين تايید مي

  دهند.  ير آبي تغییر شکل ميهای ز ها و دره ها با توجه به شکل تپه که شکل اين گردابه



VOM-SW2dدو بعدی  جريانات باقي مانده جزر و مدی، خلیج پزم، مدل کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Lagrangian trajectories 

 m.akbarinasab@umz.ac.ir نويسنده مسئول، پست الکترونیک:  *
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 مقدمه. 1

توانند انرژی الزم برای حرکت افقي  سه فرآيند نیرو مي

مدی، نیروی باد و نیروی جزرو .ستون آب را فراهم کنند

های  نسبت انرژی اين سه ترم از جريان اختالف چگالي،

توان تقريب  مي 711:71:7اقیانوسي را به ترتیب از مرتبه 

های باقي مانده را نیز  جريان .(Roeynlds,1993) زد

توان ناشي از اين سه نیرو دانست که به صورت  مي

جداگانه قابل بررسي هستند و در جريان میانگین نقش 

در اين پژوهش جريانات باقي مانده ناشي از موثری دارند. 

 جزرو مد مورد توجه مي باشند. 

ناشي از جريانات باقي مانده جزرو مدی آيد  به نظر مي

انتقال غیر خطي حرکت گردابي زمینه جزرو مدی نوساني 

در زمینه اصلي باشند، ساختار بي نظم توپوگرافي يا عامل 

خط ساحلي به عنوان کاتالیزر اصلي تولید گراديان گردابي 

در دينامیک جزرو مدی،  .(Zimmerman,1981)است

چرخان جزرو مدی با توپوگرافي فعل و انفعاالت غیر خطي 

ارائه  اندازه حرکتکف به وسیله ترم های فرارفت معادله 

بسیاری از  .(Lavin and Marinone,2003)شود مي

که بستر دريا دارای ناهمواری باشد، احتمال ايجاد  مناطق

که ساختاری  باشدانات باقي مانده جزرومدی زياد ميجري

ای را تشکیل حلقهچرخه و يا جريان  شبیه گرداب،

همچنین در اثر شیب  . (Zimmerman,1981)دهند مي

دلیل اختالف بین میزان آب  ساحل يا در دهانه خورها به

جا شده در يک دوره جزرو مدی، چرخه جريانات بهجا

گیری يک جريان جزرو مدی نامتقارن شده و موجب شکل

ه جريانات باقي ماند اين برآيند نیزبرآيند خواهند شد. 

ها به بزرگي  عمرگردابهگذاری شده است. جزرومدی نام

 (.Imasato,1983)ها بستگي دارد  سرعت و اتالف آن

توان به دو صورت اويلری و  جريانات باقي مانده را مي

الگرانژی بررسي کرد. جريانات باقي مانده الگرانژی به 

وسیله جريان باقي مانده اويلری و تنش استوکس تشکیل 

مانده اويلری جريان باقي .(Xuan et al., 2015)شود مي

مدی ريز مانده جزروهای باقي ي در گردابهنقش مهم

های جزرو مدی در مقیاس  مقیاس و بخش دريايي گردش

کنند در حالي که نقش استوکس در  ای بازی مي منطقه

ای  نطقهشکل دادن به نزديک بخش ساحلي در مقیاس م

 ,Xuan et al)مدی مهم است مانده جزروجريانات باقي

يا  های باقي مانده جزرو مدی معموال يک جريان .(2015

تر از سرعت جريان دو مرتبه از نظر اندازه ضعیف

های بلند  ترم .(Robinson, 1981) جزرومدی هستند

ی، رسوب و ال جرم آب، حرارت، شوری، مواد مغذانتق

انجام مانده ه همان اندازه جريانات باقيها ب آالينده

به دلیل اينکه اين فرآيندها  .(Robinson, 1981)گیرد مي

های عددی برای بررسي اجزای  غیر خطي هستند مدل

های کم عمق و جريانات باقي مانده جزرومدی مهم  آب

 ;Le Provost and Fornerino, 1985) هستند

Westerink et al., 1989; Dworak and Gómez-

Valdés, 2003).  

خت جريان های باقي مانده جزر و مدی برای بررسي و شنا

درک انتقال انژری و انتقال خالص آلودگي ها يا مواد 

 باشد تخلیه شده در محیط زيست ساحلي مهم مي

(Babu et al., 2005 .) 1981سال در،zimmerman   از

دسته بندی  نوعها را به سه  لحاظ ريخت شناسي گردابه

که در اثر تعامل : حوضهگردابه های باقي مانده -الف کرد:

های مرزی در حوضه  جريان جزرو مدی و اصطکاک اليه

های  گردابه-ب. الف(-)شکل ندشو نیمه محصور حاصل مي

دهانه: در طول دماغه ساحلي در جهت جريان به واسطه 

از سرعت جريان جزر و مدی کاسته  هاصطکاک جدار

 -ج ب(.-7)شکل آورد ها را به وجود مي شود و چرخه مي

های  زماني که جريان های شني:  های مرز بندی گردابه

های شني زير دريا تولید شوند  جزر ومدی در طول منطقه

ها  به واسطه پیچش کوريولیس و اصطکاک کف اين گردش

 ج(.-)شکل شود حاصل مي

در زمینه جريانات باقیمانده ناشي از جزرومد در خلیج 

فقط اکبری و چابهار مطالعات زيادی انجام نشده است 

، توزيع FVCOM( با استفاده از مدل 2016همکاران )

دامنه های جزرومدی در خلیج فارس و دريای عمان را 

( میزان 2012مدلسازی نمود و شیرين منش و چنگیني )

استحصال انرژی حاصل از جريان و موج در اين منطقه را 

 برآورد کردند. 

 صورت کشور از خارج در وسیعي تحقیقات زمینه اين در

 Mashayekh Poul)همکاران و پول مشايخ. است گرفته

et al., 2016) با 2172 سال در هامبورک دانشگاه در 

 خلیج در را جريانات اين VOM-SW2d عددی مدل

. يافتند دست جالبي نتايج به و کردند سازی شبیه فارس

 منطقه اين در مانده باقي جريانات که داد نشان نتايج

 همچنین است. ايشان آب زير نمکي گنبدهای از ناشي
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 ها گردابه که کردند رسم منطقه اين در را 7 الگرانژی مدار

داد و نیز الگويي برای  مي نشان را مانده باقي های گردش و

ها با توجه به شکل و اندازه موانع توپوگرافي شامل  گردابه

 . ها ارائه کردند ها و دره تپه

 

انجام شده است  نهیزم نيکه در ا یگريد یها يبررس از

 2175سال  درو همکاران  Xuanاشاره کرد به:  توان يم

به  یمانده جزرو مد يباق اناتيجر قیساختار دق يبررس به

 زيدر ر یسازهیمشاهده شده از شب یخصوص گرداب ها

ها در نقش آن و  Changjiang Bankمنطقه در اسیمق

ها  آن پرداختند. يدر محدوده مدل ساحل نیانگیم انيجر

با  FVCOM مدلبا استفاده از  یساز هیدو شب

شان مطالعات جهیدر نتکه مختلف انجام دادند  یوهايسنار

در منطقه مورد  یمانده جزرو مد يباق اناتيجر افتنديدر

 يکلونیچرخه س یمطالعه متشکل از دو جزء است: تعداد

 يآنت گردش کيدر سرتاسر منطقه و  اسیمق زيدر ر

  .منطقه لبه اطراف در یا منطقه اسیمق در يکلونیس

Babu جريان سازی مدل با 2115 سال در همکاران و-

 خلیج در مانده باقي های گرداب و مد جزرو از ناشي های

Kachh جريانات اين بررسي به ها آن فصلي تنوع و 

 ستفادها MIKE21 هیدرودينامیکي ازمدل ها آن پرداختند

 خلیج در منظمنا توپوگرافي دهند مي نشان نتايج .کردند

 باعث و کنند مي کند را ومدی جزر هایموج انشار جنوبي

 مدل نتايج از مانده باقي های جريان شوندمي آن فاز تغییر

 خلیج غربي بخش در گرداب سه وجود که شدند محاسبه

  .دهند مي نشان را

 

 هاموادوروش.2

VOM-SW2d 2ينا است برداری اقیانوسي مدل يک 

 يدر صفحه افق یدو بعد یطرح عدد يک یمدل دارا

است که معادالت حرکت آب کم عمق را به صورت 

. زند يم يبتقر يچارچوب چرخش يکدر  يکپارجه یعمود

و براساس طراح  يخط یرغ یمدل دو بعد ينا ینهمچن

 يشناس انوسیاست که در موسسه اق يضمن یمهواره ن

. در اين مدل اساس حل است افتهيهامبورک توسعه 

                                                           
1
 Lagrangian trajectories 

2
 vector-ocean-model- shallow –water- two-

dimensional 

HAMSOM معادالت مشابه مدل
9
 ,.al  1997) باشد مي 

et  Backhaus 1985; Alvarez Fanjul.) 

HAMSOM  در مناطق مختلف  ييايمطالعات در برای

 طیو مح التیو مطالعات ش ستيز طیاز مح تيحما یبرا

 یبرا نیبوده است و همچن انوسیفالت و اق ستيز

مناطق مورد استفاده قرار  يبرخ یآب و هوا قاتیتحق

معادالت آب کم عمق  VOM-SW2dگرفته است. مدل  

و ناکشسان ا به روش  يرچرخان، تراکم ناپذ محیط يکدر 

 یکباروتروپ یساز یهشب يککند.  يحدود حل ماحجام نا م

دو  یانوسياق یتوسط مدل بردار یجزرو مد یروهایبا ن

 يانمطالعه جر یبرا VOM-SW2dآب کم عمق  یبعد

که جزرو مد تنها  انجام شد. یمانده جزرو مد يباق

 یمدل دارا اينباشد.  يم یساز یهدر شب یرون یسممکان

  zشبکه قائم  یقائم دارا یشبکه منظم و در راستا

 واره طرح از استفاده با دیتوان يم مدل نيا درباشد.  يم

 کي در خشک و تر سلول جهت یديجد فرارفت یها

 عمق کم آب معادالت مدل نيا. دینمائ فيتعر يافق صفحه

 به قادر و نموده حل عمق کل در انتگرال صورات به

 مدل از نسخه نيا. باشد يم يتوپوگراف انواع یریبکارگ

 قيطر از جزرومد. کند ينم حل را کیناميترمود معادالت

 گنجانده مدل در ييغشا یها نديفرآ و غشاء مفهوم کي

 يباق انيسرعت جر  (Fischereit, 2014) تاس شده

                    :ديآ يبدست م ريدر مدل توسط فرمول ز مانده

        
∑    
∑    

         

  با گام زماني 
 

  
 ماندهیباق سرعت     که در آن  

به صورت  Hدوره جزرومدی و  Tتکانه، Uمي باشد،

Depth + ζ شود که در آن تعريف مي ζ سطح  نوسانات

 اطالعاتپزم  یجدر خل ياناتجر يبررس . برایباشد يم ايدر

 در که شده، هیته یبردار نقشه سازمان از سنجيعمق

 دهيگرد اعمال مدل به سپس شده آماده GIS طیمح

 اين از نیز ساحلي خط به مربوط هایداده همچنین. است

 اعمال محاسباتي یشبکه در و شده استخراج پايگاه

 یساز هیشب در روین سمیجزرو مد تنها مکان. است گرديده

 اصلي تنظیمات صورت به باز مرز مرزی شرايط. باشد يم

 حالتي به مربوط مرزی شرايط اين. گرديد انتخاب مدل

 و دامنه صورت به باز مرز در آزاد سطح نوسانات که است

در مدل سه  .باشد شده معرفي مدل به مدی و جزر فاز

                                                           
3
HAMburg Shelf Ocean Model 
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د که تنها شدر نظر گرفته  يو غرب يشرق ،يمرز باز جنوب

 روین ،باشد يعمان م یايکه متصل به در يدر مرز جنوب

با  يدر طول مرز باز جنوب یمرز طيشرا .دش  اعمال

 مد جزرو کیعمده هارمون یها مولفه از ثابت  4استفاده از 

 و دامنه ثابت مقادير .شوديموجود در منطقه مشخص م

-نیم و روزانه اصلي مدی و جزر یمؤلفه چهار برای فاز

 مختصات در منطقه در( S2و K1, M2 O1,) روزانه

.شد معرفي مدل به باز مرز هایگره مکان بر منطبق
 

 (Zimmerman,1981)های باقي مانده جزرومدیگیری گردش اساس شکل .7شکل

 اجرا .جزرومدی دوره 71 مدت برای سکون حالت از مدل

 نوسانات که شود حاصل اطمینان کهآن بر عالوه تا گرديد

 حقیقي مقدار مدل، باز مرز از فاصله دورترين با نقاطي در

 برای کافي فرصت است، آورده دست به را خود یدامنه

 مدی و جزر یمؤلفه چهار بین غیرخطي هایکنشبرهم

با  یبندشبکه .باشد داشته وجود نیز شده برده کار به

. تدر نظر گرفته شده اس درجه  0.0013×0.0013دقت

عامل جزرو  نیانگیم کياز  یمدمانده جزو يباق اناتيجر

 مد و جزر جزء هر برای محاسبه اين. بدست آمده اند یمد

 .شود مي انجام جداگانه طور به

در  مدل يسنج صحت و ونیبراسیکال یپارامترها .4

منطقه مورد مطالعه به منظور اعتبار سنجي مدل از داده 

( در منطقه خلیج فارس و 7)جدول ايستگاه 22های 

به منظور استخراج  .(2)شکل دريای عمان استفاده شد

های مورد  های جزر و مدی در ايستگاهی مؤلفهدامنه

ها موجود است از گیری در آنمطالعه که اطالعات اندازه

استفاده گرديد. پس  T-Tideجعبه ابزار آنالیز هارمونیک 

های  های جزرو مدی از داده از استخراج دامنه و فاز مولفه

اين داده ها با دامنه T-Tide  مشاهداتي توسط جعبه ابزار 

های جزرو مدی بدست آمده از مدل مقايسه  و فاز مولفه

نشان داد که  نتايج حاصل از مقايسه (.9شد )شکل

های حاصل از مدل در تطابق خوبي با مشاهدات  داده

های مورد  بدست آمده از داده سنج جزرو مدی در ايستگاه

هد که مدل به خوبي  و اين نشان مي .باشند نظر مي

 .کالیبره شده است

 
 شماره ايستگاه نام ايستگاه

 7 بوشهر

 2 امام حسن

 9 کنگان

 4 خارک

 5 راس ديهله

 2 خويرخور 

 1 اجمن

 8 دبي

 3 خور غاندا

 71 حسن البراعظ

 77 زرقاء

 72 راس الفان

 79 جبل کويت

 74 خوار فشت

 75 رأسالم الصحص

 72 مینا الحمدی

 78 عسلويه

 73 جزيره الوان

 21 جزيره فورو

 27 بندر لنگه

 22 جزيره تنب

 29 هنجم

 24 بندر عباس

 25 پسني

 22 چابهار

نام ايستگاه های اندازه گیری جزرومد در منطقه خلیج : 7جدول

 فارس و دريای عمان

 

 ج ب الف
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 تگاه های اندازه گیری جزر و مدیموقعیت ايس .2شکل 

 

 
 تنگه هرمز و دريای عمانمولفه اصلي در خلیج فارس،  9های مشاهداتي برای  مقايسه بین داده های حاصل از اجرای مدل و داده .9شکل 
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نتایج.5

ي از تعامل جا که جريانات باقي مانده ناشاز آن

برای بررسي باشد،  مدی ميتوپوگرافي و موج جزرو

رافي اين جريانات باقي مانده در خلیج پزم، توپوگ

بستر های  گرفت، که ناهموایمنطقه مورد مطالعه قرار 

از آن جا که احتمال  (4گذارد )شکل  را به نمايش مي

ها و  ها و دره تپه رافمانده در اطقيايجاد جريانات با

 جهت ،ها طبق تحقیقات انجام شده وجود دارد دماغه

 توپوگرافي شیب بستر، ناهمواری اثرات موثر بررسي

با اعمال  شد، حذف گذر باال فیلتر از استفاده با منطقه

های خلیج پزم  ها و دره باالگذر به شناسايي تپهفیلتر 

ای  پرداخته شد که بیشترين ناهمواری مريوط به تپه

خلیج پزم و  متر در ورودی دهانه 9باالتر از  با بزرگي

متر در سواحل اين خلیج  -9هايي به بزرگي دره

و همچنین خلیج پزم دارای دو  (5باشد )شکل  مي

مشخص هستند.  ها  که در شکل دماغه مي باشد

سازی برای بررسي تعامل يک شبیه سپس

های بستر و موج جزرو مد عبوری انجام شد.   ناهموری

 

 
 پزم، اعداد بر حسب متر خلیج توپوگرافي .4شکل



 باقي های جريان وجود مدل اولیه توسط سازی شبیه

 توپوگرافي و مدی جزرو جريان تعامل از ناشي مانده

 نظری توضیحات با خوبي توافق در داد که نشان را

 Yuxiang, 1988) است مانده باقي جريانات

Zimmerman, 1978; Komen et al., 1981;).  

مي ثانیه بر متر. 15  شده مشاهده سرعت بیشترين

اشد. ب مي. 175 از کمتر ها سرعت نقاط ساير در باشد،

 جريان پس از اجرای ثانويه مدل، جزئیات( 2 شکل)

 آمد، که بدست باال با وضوح جزرومدی مانده باقي

 سیکلوني متمايز جزرومدی ماندهباقي گرداب چندين

)ادی ها در مقیاس چند  7ريز مقیاس سیکلوني آنتي و

                                                           
1
 Mesoscale Eddy 

های اصلي روزانه و نیم  متر تا کیلومتر( برای مولفه

 نیم مولفه مانده باقي های سرعت .مشخض شد روزانه

به صورت جداگانه شبیه  پزم نه خلیجروزانه و نیم روزا

 (. 8و1سازی شد شکل)
مولفه اصلي جزرو مدی در  4هر در بررسي نهايي 

به مدل اعمال شد و  (K1+M2+O1+S2)منطقه

جريانات باقي مانده جزرومدی توسط مدل شبیه سازی 

(. 3شد که چندين گردابه در منطقه مشاهده شد )شکل 

 در zimmerman توسط شده داده توضیح گردابه نوع سه

 طبق پزم خلیج دهانه در -7شود:  مي ديده منطقه اين

 میشود ديده متر  5 بلندی به ای_تپه توپوگرافي های داده

 گردابه که است شده تشکیل گردابه چندين آن اطراف که

 و (ساعتگرد پاد) سیکلوني صورت به تپه شمالي قسمت در
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 (ساعتگرد)سیکلوني  آنتي صورت به تپه جنوبي قسمت در

 Mashayekh)باشد که با الگويي که مشايخ و همکاران مي

Poul et al., 2016) ارائه داده بودند همخواني دارد و در 

 اطراف -2قرار دارند   21.27و عرض  25.97حدود طول 

در حدود  گردابه چندين ساحل شیب دلیل به نیز سواحل

 محل در -9شود  ديده مي 21.731و عرض  25.94طول 

 3شود که در شکل  مي ديده پزم گردابه دماغه خلیج

 اند.   عالمت گذاری شده

 


 های بستر خلیج پزم، اعداد بر حسب متر اعمال فیلتر باالگذر برای بررسي ناهمواری .5 شکل



 
 .دهد يم شيمانده را نما يباق اناتيجر نهیپزم. پس زم جیدر خل M2از  يناش (m/s)مانده يباق یسرعت ها یالگو .2شکل
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 .در خلیج پزم  K1نتايج مدل برای سرعت های باقي مانده ناشي از  .1شکل

 

 
 . در خلیج پزم  M2نتايج مدل برای سرعت های باقي مانده ناشي از  .8شکل


مولفه  4مدارالگرانژی در منطقه برای 

( که 71سازی شد)شکل مدل  (K1+M2+O1+S2)اصلي

جزرومدی  2های باقي مانده  و گردش 7های اصلي  گردابه

دهد. هر گردابه را  ها را در اين منطقه نمايش مي اطراف آن

                                                           
1
 Mesoscale Eddy 

2
 regional-scale 

 نشان نتايج مي توان با يک مانع توپوگرافي شناخت. اين

 مجموعه با نزديکي ارتباط در مانده باقي جريان که داد

 نتايج باشد. ار منطقه ميناهمو توپوگرافي و ساحلي خط

 بنابراين باشد نمي اطمینان قابل باز مرز نزديکي در مدل

 .باشد نمي توجه مورد باز مرز نزديکي در ها سرعت
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بحثونتیجهگیری.6

بستر خلیج پزم با فیلتر مناسب باال گذر مورد بررسي قرار 

ها در اين منطقه مشاهده شد.  ها و دره گرفت، که تپه

تعامل دينامیک جزرومدی و اين موانع در مدل عددی 

در خلیج پزم  VOM-SW2dهیدرودينامیکي غیر خطي 

مورد بررسي قرار گرفت. چهار مولفه اصلي جزرومدی به 

دريای عمان اعمال شد. نتايج جرياني مدل در مرز باز 

ثابت همراه با گردابه ها را نشان داد، که هر گردابه را 

توان توسط يک مانع توپوگرافي شناسايي کرد، اين  مي

کند که جريان باقي مانده جزر و مدی به شدت  تايید مي

تحت تاثیر تعامل غیر خطي موج جزرومدی با 

 بیشترينباشد.  ريا ميدهای بستر  ها و فرورفتگي برجستگي

های باقي مانده در منطقه برای چهار مولفه  سرعت جريان

اصلي شناسايي شد. که سرعت بیشنه در منطقه حدود 

/ متر بر ثانیه برای مناطق خاص و برای ساير نقاط 15

باشد. مدار الگرانژی  / متر بر ثانیه مي175سرعت حدود 

دين رسم شده در خلیج پزم چند چرخاب اصلي و چن

 دهد. گردش را نشان مي

 . (K1+M2+O1+S2)نتايج مدل برای برای سرعت های باقي مانده جرو مدی ناشي از  .3شکل


 .های باقي مانده در منطقه مي باشند مدار الگرانزی در خلیج پزم. خطوط سیاه معرف گردش ها و گردابه  .71شکل
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Abstract 

Three forcing processes can provide residual current: Tidal forces, wind forces, and density differences.  Tidal 

residual current are created by tidal wave interaction with the structure of topography. In this study, two-

dimensional model VOM-SW2d is applied In the barotropic and fully nonlinear to Pozm Bay in the northern 

coast of Oman to simulate the tidal residual currents. In this study aimed to investigate the effects of substrate 

unevenness, removed topography slope using high-pass filter.  Regular computational grid has been used with a 

resolution of 150 m, in direction x and y. The results obtain the maximum current velocity of 0.05 m/s near the 

mouth of the Gulf of Pozm. Tidal residual current was observed of topographic features near the headland of 

Pozm Bay, headland at Pozm Bay and also in coastal areas due to the slope of the coast. Also the model results 

shows several eddies in different sizes and some Circulation in various scales. Tidal residual currents in the 

Pozm Bay, as depicted by Lagrangian trajectories reveal a stationary flow whit several eddies. Each eddy can be 

identified with a topographic obstacle. This confirms that the tidal residual flow field is strongly influenced by 

the nonlinear interaction of the tidal wave with the bottom relief which, in turn, is deformed by figure hills and 

valleys beneath the seabed 

 

Keywords: tidal  Residual Current, Pozm Bay, VOM-SW2d model 

 
Figure1. The basic production mechanisms of residual circulation (Zimmerman,1981).  

Figure 2. Position of tidal measurement stations. 

Figure 3. Comparison between data obtained from model implementation and observational data for the three 

main components in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Oman Sea 

Figure 4 Gulf Pepper Topography in meters (colorbar). 

Figure 5. High-pass filter for extracting the bed roughness of the the Pozm Bay in meters (colorbar). 

Figure 6 Pattern of tidal Residual Currents caused by M2 in the Pozm Bay. 

The background color represents the Residual Currents. 

Figure 7. Model Result for k1 residual velocity (m/s) in the Pozm Bay. 

Figure 8. Model Result for M2 residual velocity (m/s) in the Pozm Bay. 

Figure 9. Model Result for (K1+M2+O1+S2) residual velocity (m/s) in the Pozm Bay. 

Figure 10. Lagrangian trajectories (black lines) in the Pozm Bay. 

Table 1: The name of the tidal measurement stations in the Persian Gulf and Oman Sea 
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