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 یجزرومدبر الگوی جریان  اثر خط ساحلی
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 چکیده

تواند موجب تغییر الگوی جریان شود و  نفوذناپذیر است، می خط ساحلی، به عنوان مرزی که جریان آب در آن نسبتاً

های مرطوب،  لذا بررسی نقش هیدرودینامیکی آن با وجود سادگی، در مطالعات مهندسی سواحل و حتی اکوسیستم

، موسسه MIKE 3 مدل عددی سازی سه بعدی در محیط پژوهش با استفاده از شبیه. در این غیر قابل انکار است

جهت بررسی نقش خط معادالت ناویر استوکس  بر اساس سه بعدی سازی هیدرودینامیکی دانمارک، دو نوع شبیه

که  شدهسازی، فرض  شکل و انحنادار مطرح شده است. در هر دو شبیهای مستطیل ساحلی به صورت حوضه

دهد که الگوی سرعت  های کانال جزرومدی قشم به صورت علمی برقرار باشد. این پژوهش به خوبی نشان می یویژگ

کند.  شکل، تغییر مینحنیشکل با پیچش سرعت در انحنای موجود در حوضه مستطیلحوضه میکنواخت در 

با توجه به اصل پایستگی جرم  (m/s 10/1حدود ) شدگی موجود در انحنای حوضه موجب افزایش سرعت تنگ

در حوضه مستطیلی  m/s 2/1 (m/s 4/1 یگردد. بازشدگی پس از پیچش حوضه موجب کاهش سرعت به اندازه می

دیگر نقش تغییر تراز آب است. تأمل  قابلشود. نکته  % سرعت( می10شکل و معادل با نحنیدر حوضه م m/s 2/1به 

الگوی سرعت وجود ندارد، اما در  زیادی در اختالف (LLWتر ) پایین جزر( و HHWباالتر ) بین مد ،در کهکشند

شکل وجود نحنیدر حوضه م m/s 1/1در حوضه مستطیلی و  m/s 2/1 ، اختالفمهکشند که سطح آب باالتر است

  دارد.
 

 .MIKE 3مهکشند و کهکشند، جریان جزرومدی،  ،خط ساحلی: واژگان کلیدی

 

                                                           
 soyufjahromi@hormozgan.ac.ir  نویسنده مسئول، پست الکترونیک:  *
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 مقدمه.1

 منطقه طول در جهان جمعیت از زیادی درصد

 این .(Ghosh et al., 2015) هستند متمرکز ساحلی

 از زیادی ثیرأت تحت ی،زیست حساس مناطق

 و طبیعی بالیای و فرسایش مانند طبیعی فرایندهای

 شهری، رشد مانند یشناخت انسان یندهایافر همچنین

 منطقه ،تهدیدات این .ددار قرار آلودگی و منابع توسعه

 مدیریت و نظارتی های برنامه اولویتدر  را ساحلی

 .(Ghosh et al., 2015) دهد قرار می پایدار ساحلی

 عنوان به ساحلی های زیستگاه از بسیاری همچنین

 دستورالعمل در نگهداری و حفظ از یا ویژه مناطق

 ترتیب، این به. قرار دارد اروپا اتحادیه محیطی زیست

 بر نظارت برای سریع هایتکنیک که است واضح

 Petropoulos etاست ) الزم تغییرات مکانی آن میزان

al, 2015،برای مبنایی (. دانش موقعیت خط ساحلی 

 ( وAddo et al., 2008افزایش سطح تراز دریا ) بررسی

مشخص کردن  و ساحلی هایآب منابع توصیف

 رسوبات انتقال(، Petropoulos et al., 2015خشکی )

(، Leonardi and Plater, 2017ساحلی ) خط تکامل و

مرطوب  هایاکوسیستم در و حتی تغییرات

(Petropoulos et al., 2015) .تغییرات تعریف است 

 مدیریت ایمنی ناوبری، برای نیز ساحلی موقعیت

 ریزیبرنامه و توسعه و زیست محیط از حفاظت منابع،

 ,.Petropoulos et alاست ) ضروری پایدار ساحلی

2015.) 

های مختلفی خط ساحلی مورد مطالعه قرار  به روش

. از Razmi et al., (2018)گیرد مانند مطالعه  می

سازی در بررسی نقش تغییرات خط روش سادهدیرباز، 

 Yao etاست. به عنوان مثال  توجه بودهمورد  ساحلی

al., (2013) ، بررسی نقش تغییرات خط ساحلی بر به

ی زرد جنوبی در الگوی جریان جزرومدی در دریا

. در زی پرداختندساسو با روش سادهیانگسواحل ج

گوی خط ساده جهت ال ها سه حوضهروش کار آن

این ها با طراحی (. آن2ساحلی مطرح گردید )شکل 

با توجه متفاوت به این نتیجه رسیدند که  سه حوضه

به نقش شکل هندسی خط ساحلی از حوضه مورد 

ثیر أدت تحت تالگوی جریان جزرومد به ش ،مطالعه

-که حتی میبه طوری( 2خط ساحلی است )شکل 

را تغییر جزرومدی  2الگوی نقاط آمفیدرومیک تواند

، Gholami et al., (2014) (.Yao et al., 2013) دهد

-شدگی یک حوضه کانالنیز به مطالعه تغییرات خم

شدگی بر الگوی جریان ثیرات خممانند روباز و تأ

 خم کیطول  در هک نشان دادآنان  جینتاپرداختند. 

 یکیدر نزد شهیهم انیسرعت جرحداکثر  ،درجه 31

حضور از  ایجهیبه عنوان نتی کانال )داخل وارهید

افتد و طول قوس )خم(  می( اتفاق از مرکز زیگر یروین

 مختلف آب متفاوت است هایعمقدر  انیجرخط  و

(Gholami et al., 2014 .)با ساده ،در این پژوهش-

سازی خط ساحلی در کانال قشم، نقش تغییر خط 

سه بعدی  طوربه ی جزرومدجریان بر الگوی  ساحلی

 گیرد. مورد بررسی قرار می

 

 هامواد و روش.2

سازی  در این پژوهش، نمای سادهمنطقه مورد مطالعه 

در خلیج فارس، ای از کانال جزرومدی قشم واقع  شده

استان در خط ساحلی بندرعباس و جزیره قشم، بین 

 kmطول کانال قشم تنها در حدود  .هرمزگان است

که حدود  (Mahmoudov et al., 2011است ) 221

یک دهم طول خلیج فارس است 

(Ketabdari, 2016Varnaserighandali and ) .

ی هرمز ترین بخش آن دهانه شرقی در تنگهعریض

ترین عرض و کم km 12بوده، که اندازه آن در حدود 

بخش آن در تنگه خوران حد فاصل بندر پهل تا بندر 

 Khosravi etاست ) km 1/2مسافری الفت حدود 

al., 2017.)  

با توجه به اطالعات خط ساحلی مورد استفاده در این 

(، میانگین مرز شرقی www.bahesab.irسازی )شبیه

(km 21/12( و مرز غربی )km 3/3 برابر با )km 

به عنوان  km 2/211به عنوان عرض حوضه، و  04/20

                                                           
1
amphidromic 

http://www.bahesab.ir/
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 ، باال1)شکل طول حوضه مستطیلی انتخاب شد 

ل ه، انحنای مربوط به کانال، بین بندر پسپس. (راست

( تا باال چپ، 1د )شکل گردی اضافحوضه  به ،و الفت

با توجه به ثیر تغییر خط ساحلی بر الگوی جریان أت

مورد مطالعه قرار گیرد. در هر دو قانون پایستگی جرم 

شود که معادالت ناویر استوکس فرض می سازی شبیه

برقرار است. عمق حوضه، هم و تقریب هیدروستاتیک 

در ( m 21سط عمق کانال قشم )ثابت و برابر با متو

نظر گرفته شد. محاسبه عمق میانگین با استفاده از 

-دادهاز ، MATLABافزار  نویسی در محیط نرم برنامه

مؤسسه ) NOAA NGDC ETOPO1 های

، در ایرلند  ERDDAP Serverدریایی

https://erddap.marine.ie( درجه به  121/1دقت  و

دو مرز سخت در  سازی، شبیهدر هر دو دست آمد. 

شمال و جنوب مربوط به ساحل جنوبی ایران و جزیره 

قابلیت تغییر تراز  ، بادر شرق و غرب بازقشم و دو مرز 

جایی  از آن. در نظر گرفته شدسطح آب بر اثر جزرومد 

 در حوضه، تنش باد Mahmoudov et al., (2011) که

دانستند و الگوی جریان در نظر ناچیز و قابل صرفرا 

دانستند، لذا بر جزرومد این منطقه را تحت تأثیر 

در نش باد صفر همین اساس، در این مطالعه نیز، ت

نظر گرفته شد و تنها به مرزهای حوضه، قابلیت تغییر 

 . تراز سطح آب با توجه به جزرومد اعمال گردید

 

  
 Yao) سوسازی شده مختلف در ساحل جیانگهای سادهراست( شکل واقعی حوضه. سایر( نتایج الگوی جریان جزرومدی با حوضه :2 شکل

et al., 2013) 

 

 
از  سازی شده با انحنا در وسط کانالنمای ساده( باال چپ) ازی شده کانال قشم به شکل مستطیلی؛سنمای ساده( راست )باال: 1شکل 

 شکل.نحنیم( پایین چپ)منطقه مورد مطالعه در مدل مستطیلی و ( پایین راست)حوضه واقعی. 

شبکه مش مثلثی و  با( DHI ،2هیدرولیک دانمارکموسسه ) MIKE 3 افزار نرماز  سازی شبیهجهت 

https://erddap.marine.ie/
https://erddap.marine.ie/
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در  ن،برای هر الما 01× 01با ابعاد  تعداد شبکه

این مدل پیش  .شداستفاده مختصات سیگما دستگاه 

شده است  مقاالت استفاده می دیگراز این در 

(Sadrinasab et al., 2017; Zarepour et al., 2017.) 

ضخامت  باالیه  0، سازی حاضر در شبیه ها تعداد الیه

به دلیل افزایش سطح ارتفاع  m 1/1الی  m  0/2بین 

 .در نظر گرفته شدر غیتمآب در مهکشند و کهکشند 

 بازمرزهای  ی مورد استفاده درجزرومدهای داده

 °، E 1122°/01 ،ایستگاه بندرعباس) شرقی

N2122/11) لنگه،ایستگاه بندر) و غربی E ° 

1122/04 ،° N0011/11)  از سایتsailwx 

(http://www.sailwx.info/ برای ماه )January  سال

مدل به مدت یک سپس،  .(2)شکل  تهیه شد 1121

اجرا گردید و  یک ساعته( با گام زمانی Januaryماه )

و جزر ( HHW) 1باالترهای مدل در مد  خروجی

و کهکشند )جدول  مهکشندبرای ( LLW) 2ترپایین

گرم شدن  زمانمدت  .گرفتمورد بررسی قرار  (2

انتخاب گردید تا از اثرات مربوط به آغاز روز  21 مدل

با  مدل های خروجیداده .نظر شودرفصسازی شبیه

 Khosravi et. al., (2017)نتایج بدست آمده از مقاله 

 Khosravi et) شد سنجیصحتدر یک حوضه واقعی 

al., 2017) .سرعت جریان )که با های میدانی از داده

( بودگیری شده اندازه ADCPدستگاه استفاده از 

 . گردیداستفاده جهت اعتبارسنجی، 

 
: زمان رخداد مهکشند و کهکشند با توجه به 2جدول 

 ایستگاه بندرعباس

تاریخ 

-)میالدی

 قمری(

گام  جریان در زمان

 زمانی

 2016/1/11 
- 21/2/2421 

 LLW 102 هکشندم 21:11

11:11 HHW 101 
2016/1/18 

- 1/4/2421 
 LLW 421 کهکشند 3:11

20:11 HHW 421 

                                                                                    
1
Danish Hydraulic Institute 

2
Higher High Water 

3
Lower Low Water 

سازی شده هفت جهت بررسی طولی کانال قشم ساده

ایستگاه انتخاب گردید تا بردارهای سرعت در این 

 ،1ها مورد بررسی کمی قرار گیرد )شکل ایستگاه

نشان داده  1در جدول  ها ایستگاهپایین(. موقعیت 

 ایستگاهشود تنها طور که دیده میشده است. همان

سازی دو شبیه ( درIP4موجود در انحنای کانال )

ای ها به گونهمکان متفاوتی دارند و سایر ایستگاه

قرار  سازیبیهاند که در میانه هر دو شانتخاب شده

 (.1)جدول گیرند 

 

سپس به منظور تحلیل بیشتر کمی حوضه، با استفاده 

ی افقی سرعت ، مولفهMATLABاز نرم افزار 

( در سه wی قائم سرعت )( و مؤلفه     √)

ی انحنا (، میانهIP3ایستگاه قبل از انحنای حوضه )

(IP4 ل و هخمیدگی خط ساحلی بین بندر پ، وسط

ه و ( مورد تجزیIP5( و بعد از انحنای حوضه )الفت

 تحلیل قرار گرفت.

 

 نتایج.3

، نمای افقی از اندازه بردار سرعت سطحی 0و  4شکل 

در  ، حوضه مستطیل شکل،اول سازیمربوط به شبیه

( و کهکشند January ،1121)یازدهم هکشند م

-دهد. همان( را نشان میJanuary ،1121)هجدهم 

شود گستره اندازه بردار طور که به خوبی دیده می

رسد می m/s 1/1سرعت در مهکشند در مد باالتر تا 

رسد. نتایج  می m/s 4/1تر تنها به اما در جزر پایین

دهد که در کهکشند اگرچه اندازه بردار نشان می

تر مشابه است اما سرعت در مد باالتر و جزر پایین

االتر تر کمی بیشتر از مد بمقادیر سرعت در جزر پایین

 (. 0است )شکل 
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 مطالعه های مورد موقعیت جغرافیایی ایستگاه :1جدول 

 موقعیت جغرافیایی شکل حوضه نام ایستگاه

 (N˚عرض ) (E˚طول )

IP 1 121/11 411/01 مستطیل و منحنی 

IP 2 240/11 203/01 مستطیل و منحنی 

IP 3 112/11 304/00 مستطیل و منحنی 

IP 4 221/11 - 141/11 111/00 - 112/00 منحنی - مستطیل 

IP 5 123/11 112/00 مستطیل و منحنی 

IP 6 322/11 001/00 مستطیل و منحنی 

IP 7 120/11 214/00 مستطیل و منحنی 

 
 در دو ایستگاه بندرعباس و بندرلنگه ی مورد استفادهجزرومدهای داده: 2شکل 

 

 
؛ HHW( باال .January ،1121یازدهم هکشند در م ،یحوضه مستطیل( در  m/sبر حسب: نمای افقی از اندازه بردار سرعت سطحی )4شکل 

 .LLW (پایین
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شکل به منحنیسازی حوضه به طور مشابه، در شبیه

(، اندازه 1و  1و کهکشند )شکل هکشند ترتیب در م

 و جزر m/s 1/1باالتر مهکشند به  بردار سرعت در مد

که در رحالیرسد؛ دمی m/s 4/1تر مهکشند به پایین

 کند.تجاوز نمی  m/s 2/1 الگوی کهکشند از

، نمایی عمودی از حوضه با توجه به شکل 3و  1شکل 

ین راست(، در حوضه مستطیل شکل، هنگام )پای 1

-( نشان می3( و کهکشند )شکل 1)شکل هکشند م

در  جریان، دهد. باتوجه به اینکه اندازه بردار سرعت

تر پایین اما در جزر ،صفر است ،باالتر مهکشند در مد

رسد. همچنین اختالف تراز سطح آب می m/s 4/1به 

 m 1/1 به ترپایین باالتر و جزر در مهکشند بین مد

باالتر  (. به همین ترتیب در مد1رسد )شکل می

 کهکشند، اندازه سرعت صفر است و در جزر هنگام

است. اختالف تراز سطح آب در  m/s 2/1تر پایین

 m1/2 تر برابر با  پایین کهکشند بین مد باالتر و جزر

 (.3است )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
؛ HHW( باال .January ،1121هجدهم هکشند ک ی، درحوضه مستطیل( در  m/sافقی از اندازه بردار سرعت سطحی )بر حسب: نمای 0شکل 

 .LLW (پایین
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( باال .January ،1121یازدهم هکشند در م شکلمنحنیحوضه ( در  m/s: نمای افقی از اندازه بردار سرعت سطحی )بر حسب1شکل 

HHW پایین؛ )LLW. 

 

 
( باال. January ،1121هجدهم هکشند کدر  شکلمنحنیحوضه ( در  m/s: نمای افقی از اندازه بردار سرعت سطحی )بر حسب1شکل 

HHW پایین؛ )LLW. 
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 1ها در شکل  موقعیت ایستگاه .January ،1121یازدهم هکشند م در شکلمستطیلحوضه در اندازه سرعت : نمایی از برش قائم 1شکل 

 .LLW( پایین؛ HHW( باال )پایین راست(، نشان داده شده است.

 

 
 1ها در شکل  موقعیت ایستگاه .January ،1121هجدهم هکشند کدر  شکلمستطیلحوضه در اندازه سرعت : نمایی از برش قائم 3شکل 

 .LLW( پایین؛ HHW( باال )پایین راست(، نشان داده شده است.

 

 را بهشکل منحنیسازی حوضه شبیه ،22و  21شکل 

و کهکشند با نمایی از برش قائم هکشند ترتیب در م

. اندازه بردار دهد، پایین چپ( نشان می1)شکل 

تر به پایین باالتر و جزر سرعت در مهکشند در مد

است، که با مقایسه مد  m/s 2/1و  m/s 2/1ترتیب 

شود که سرعت به میباالتر در کهکشند مشاهده 

. درصد( افزایش یافته است 21)تقریباً  m/s 2/1میزان 

و کهکشند در مد  مهکشنداختالف تراز سطح آب بین 

را  ، باال22و  21است )شکل  m 2باالتر برابر با 

ببینید(. الگوی اندازه سرعت جریان در کهکشند در 

حوضه دوم با مهکشند در همین حوضه کامالً متفاوت 

کند تجاوز نمی m/s 2/1است و سرعت جریان از 

 (.22)شکل 
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)پایین  1ها در شکل  موقعیت ایستگاه .January ،1121 یازدهمهکشند م شکلمنحنیحوضه در اندازه سرعت نمایی از برش قائم : 21شکل 

 .LLW( پایین؛ HHW( باال چپ(، نشان داده شده است.

 

 
 1ها در شکل  موقعیت ایستگاه .January ،1121 هجدهمهکشند ک شکلمنحنیحوضه در اندازه سرعت نمایی از برش قائم : 22شکل 

 .LLW( پایین؛ HHW( باال )پایین چپ(، نشان داده شده است.

 

به ترتیب سرعت افقی و سرعت قائم  22و  21شکل 

سازی نشان در دو حوضه شبیه  IP5و IP3را در نقاط 

( در محیط      √بررسی سرعت افقی )دهد. می

، اصل کلی کاهش سرعت از MATLABافزار  نرم

(. 21د )شکل شو می دیدهسطح به بستر را به خوبی 

( در این حوضه نیز 22عالوه سرعت قائم )شکل هب

(. سرعت بستر m/s 4-21×1-2بسیار کم است )حدود 

کاهش  m/s 4-21× 2حدود  یسرعت سطحبه نسبت 

دهد که انحنای به خوبی نشان می نتیجهاین  یابد.می

-هدارد. بتأثیر موجود در میانه حوضه بر اندازه سرعت 

یابد. فزایش میسرعت افقی ا 21عنوان مثال در شکل 

که قبل از انحنا در هر دو حوضه است در  IP3نقطه 

-مستطیلهر سه الیه سطح، میانه و بستر در حوضه 

ها سرعت شکل در تمام الیهمنحنیسبت به نشکل 

(، اما به طور کلی m/s 110/1بیشتری دارد )حداکثر 

در  IP5سرعت نزدیک به هم دارند. در هر سه الیه 

شکل دارای بیشترین سرعت است، اما مستطیلحوضه 

شکل منحنیاز طرف دیگر همین نقطه در حوضه 

کمترین سرعت بین سایر نقاط را دارد و بیشترین 

( است که در m/s 14/1) یسرعت آن در الیه سطح

همان مکان و در همان زمان در حوضه مستطیلی این 

 رسد.می m/s 00/1میزان سرعت به 
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 و نتیجه گیری بحث.4

شکل )شکل منحنیی دو حوضه مستطیلی و مقایسه

دهد که خطوط هم تراز ( به خوبی نشان می1الی  4

سرعت در حوضه مستطیلی منظم بوده و با هم موازی 

هستند؛ اما در حوضه منحنی شکل با برخورد به 

انحنای وسط کانال این الگو از بین رفته و خطوط 

 1ل شکل عنوان مثاهکنند ) بحول انحنا گردش می

عالوه انحنای موجود در حوضه، هرا ببینید(. ب باال

موجب به وجود آمدن سرعت جریان قوی بعد از ورود 

 1های  شکل )با توجه به شکلنحنیبه خم حوضه م

 شود.  ( طبق اصل پایستگی جرم می22الی 

 

 

 
 در باال( الیه سطحی؛ وسط( الیه میانه؛ پایین( الیه بستر. IP5و  IP3نقاط  درسازی شبیه: بررسی سرعت افقی در هر دو 21شکل 

 
 شکل.منحنیباال( حوضه مستطیلی پایین( حوضه   IP5و IP3سازی در دو نقطه : بررسی سرعت در راستای قائم در هر دو شبیه22شکل 

 

و  IP5دهد نقطه نشان می 21جزئیات بیشتر شکل 

IP3  تنها اختالف سرعتی  شکلمستطیلدر حوضه

این  شکلمنحنیدارند اما در حوضه  m/s 10/1برابر با 

و  یو میان یسطحالیه در  m/s 1/1اختالف سرعت به 

m/s 2/1 اختالف 10که معادل با  رسدمی در بستر %



 و همکاران امامی  یجزرومد انیجر یبر الگو یاثر خط ساحل

11 

 

سرعت در قبل و بعد از انحنا نسبت به حوضه 

 باشد. شکل میمستطیلی

( به وضوح دیده شد 22در بررسی سرعت قائم )شکل 

( در مقایسه 21-4که سرعت در راستای قائم )از مرتبه 

( بسیار اندک است و 21-2با سرعت افقی )از مرتبه 

کند که حوضه بیشتر حرکت افقی یید میسأله تأاین م

کند. تغییرات ناچیز دارد و مانند یک کانال عمل می

دهد که حوضه تحت راستای قائم نشان میسرعت در 

تواند در راستای قائم مخلوط شود. می جزرومدثیر تأ

هم در راستای  22 تا 1 هایهای سرعت شکلپروفایل

اند که بیانگر اختالط قائم در حوضه قائم شکل گرفته

-منحنیهمچنین مقایسه حوضه مستطیل و  است.

 IP3در ( نشان داد که قبل از انحنا 22شکل )شکل 

بین دو حوضه اختالف چندانی از نظر اندازه سرعت در 

افت  ،بعد از انحنا ،IP5ها وجود ندارد. اما در الیه

شود. سرعت قائم به علت بازشدگی دهانه دیده می

سازی مشابه همچنین با وجودی که شرایط شبیه

به  شکلمنحنیبودند، نه تنها سرعت قائم در حوضه 

است؛ بلکه شکل موج مانند  % کاهش یافته10میزان 

های موج است یعنی ها و درهقله آن دارای شکست در

های موج اتفاق به نوعی سرشکنی نامتقارن در پیک

 افتد.می

سرعت توان گفت که  طور کلی و خالصه میهپس ب

 انحناجریان بین دو وضعیت قبل و بعد از وجود یک 

سرعت الگوی دهد که  نشان میدر شرایط مشابه 

آمده در وسط  دوثیر انحنای به وجتأتحت جریان 

، جرمباشد. با توجه به اصل پایستگی کانال می

شدگی موجود در انحنای حوضه موجب افزایش  تنگ

گردد. بازشدگی پس  می m/s 10/1سرعت در حدود 

 m/sاز پیچش حوضه موجب کاهش سرعت به اندازه 

عالوه، شود. به می (% کاهش10)معادل با حداقل  2/1

-به؛ ثری در مقدار کمی سرعت داردؤتراز آب نقش م

طوری که در مهکشند که سطح آب باالتر است، 

در حوضه مستطیلی و  m/s 2/1اختالف اندازه سرعت 

m/s 1/1  وجود دارد؛ در حالی  شکلمنحنیدر حوضه

 ( و جزرHHWباالتر ) در کهکشند، بین مد که

 .ندارد( اختالف زیادی وجود LLWتر ) پایین
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Abstract 

The coastline, as a border where the water flow is relatively impermeable, can change the 

flow pattern and therefore, the study of its hydrodynamic role is undeniable. in coastal 

engineering studies and even wet ecosystems even it is simple. In this study, using three-

dimensional simulations in the numerical model environment of MIKE 3, the Danish 

Hydrodynamic Institute, two types of three dimensional simulations have been proposed 

using Navier Stokes equations to investigate the role of the coastline in rectangular and 

curved basins. In both simulations, it is assumed that the characteristics of Qeshm's tidal 

channel are scientifically established. This study clearly shows that the uniform velocity 

pattern in a rectangular basin changes with the curvature of coastline on the curved basin. The 

tightness in the curvature of the basin causes an increase in speed (about 0.05 m/s) in 

accordance with the principle of mass conservation. The opening after the turn of the basin 

causes a decrease of 0.1 m/s (0.4 m/s in the rectangular basin to 0.3 m/s in a curved basin, 

equivalent to 25% speed). Another point to consider is the role of water level changes. There 

is not much difference in the speed pattern between Higher High Water (HHW) and Lower 

Low Water (LLW) in Neap tide, but in the case of Spring tide where the water level is higher, 

the difference is 0.1 m/s in the rectangular basin and 0.2 m/s in the curved shape basin. 
 

Keywords: Coastline, Tidal flow, Spring and neap tide, MIKE 3. 
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Figure 1: Right) Real image of basin. Others) Results of tidal flow pattern with the different simplified 

basins at Jiangsu Coast (Yao et al., 2013). 

Figure 2: (Upper right) The simplified view of Qeshm channel as a rectangular shape. (Upper left) The 

simplified view of Qeshm channel with a curve on the middle of real basin. (Lower right) The studied 

area on the rectangular simulation. (Lower left) The studied area on the curved shape simulation. 

Figure 3: Tidal data of Bandar Abbas and Bandar Lengeh Stations.  
Figure 4: The horizontal view of the surface speed (in m/s) on the rectangular-shape basin at Spring 

tide (11 January 2016). Up) HHW; Down) LLW. 
Figure 5: The horizontal view of the surface speed (in m/s) on the rectangular-shape basin at Neap tide 

(18 January 2016). Up) HHW; Down) LLW.  

Figure 6: The horizontal view of the surface speed (in m/s) on the curved-shape basin at Spring tide 

(11 January 2016). Up) HHW; Down) LLW. 
Figure 7: The horizontal view of the surface speed (in m/s) on the curved-shape basin at Neap tide (18 

January 2016). Up) HHW; Down) LLW.  

Figure 8: The vertical view of the speed (in m/s) on the rectangular-shape basin at Spring tide (11 

January 2016). The station positions are illustrated at figure 2, Lower right. Up) HHW; Down) LLW. 
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Figure 9: The vertical view of the speed (in m/s) on the rectangular-shape basin at Neap tide (18 

January 2016). The station positions are illustrated at figure 2, Lower right. Up) HHW; Down) LLW.  

Figure 10: The vertical view of the speed (in m/s) on the curved-shape basin at Spring tide (11 January 

2016). The station positions are illustrated at figure 2, Lower left. Up) HHW; Down) LLW. 
Figure 11: The vertical view of the speed (in m/s) on the curved-shape basin at Neap tide (18 January 

2016). The station positions are illustrated at figure 2, Lower left. Up) HHW; Down) LLW.  

Figure 12: The comparison of the horizontal speed (in m/s) of IP3 and IP5 on the both simulations. 

Up) Surface layer; Middle) Middle layer; Down) Bottom layer.  

Figure 13: The comparison of the vertical speed (in m/s) of IP3 and IP5 on the both simulations. Up) 

Surface layer; Middle) Middle layer; Down) Bottom layer.  

Table 1. The accurate time of spring and neap tide due to Bandar Abbas Station.  

Table 2. The position of the studied stations.  


