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دريايي خرمشهر فنون و علوم دانشگاه

اقيانوسي و دريايي علوم دانشکده

درياگروه فيزيک

ي ارشدپايان نامه ي فيزيک درياكارشناسي رشته

جریانات در خلیج نایبند عددي سازي مدل

:راهنمااستادان

نسب مسعودصدري دکتر

وحيدچگيني دکتر

:مشاوراستاد

پاشا مهندس حسين

:پژوهشگر

خدري پوران

۱۳۹۰بهمن

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

دانشکده علوم دريايي و اقيانوسي

فيزيک درياگروه 

فيزيک درياكارشناسي ارشدپايان نامه ي  رشته ي

نایبند مدل سازي عددي جریانات در خلیج

استادان راهنما: دکتر 

مسعودصدري نسب دکتر 

وحیدچگینی 

استاد مشاور: 

مهندس حسین پاشا

پژوهشگر:   

پوران خدري

۱ ۳۹۰ بهمن 

دريايي خرمشهر فنون و علوم دانشگاه

اقيانوسي و دريايي علوم دانشکده

درياگروه فيزيک

ي ارشدپايان نامه فيزيک درياكارشناسي ي رشته

نایبند جریانات در خلیج عددي سازي مدل

:راهنمااستادان

نسب مسعودصدري دکتر

وحيدچگيني دکتر

:مشاوراستاد

پاشا مهندس حسين

:پژوهشگر

خدري پوران

۱۳۹۰بهمن
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:چکيده

استفادهخليج نايبنددرآلودگيبررسيوجرياناتسازيمدلبراياز مدل سه بعدي هيدروديناميکي کوهرنس ق در اين تحقي

پيوستگي در سه بعد، و معادله هاي انتقال شوري و دما به روش جداسازي حل و، که در آن معادالت ناويراستوکساستشده

. ز مختصات سيگما با پنج اليه براي راستاي قائم استفاده شده استدر مدل از مختصات دکارتي براي راستاي افق و ا. شده اند

. درمدل اعمال شده استO1و M2 ،S2 ،K1داده هاي هواشناسي به صورت ميانگين و هم چنين چهارمولفه اصلي جزرومد، 

از تنظيم مدل و وارد کردن داده هاي سپ. متر استفاده شده است٢٤٣با دقت ١٠٠*٧٩در اين مدل از شبکه يکنواخت به ابعاد

مورد مشاهدات ميداني خروجي هاي مدل بامورد نياز، مدل براي اين خليج اجرا شد که پس از رسيدن به حالت پايداري

اين خليج درنتايج اين مدل نشان مي دهد که جريانات.اعتبارسنجي قرار گرفت که داراي تطابق بااليي با يکديگرمي باشند

..مي باشدهاي کشنديجرياناين خليجآلودگيپخشومهمترين عامل درجريانات کشندي هستندعمدتا

عددي، خليج نايبند، پخش آلودگي، جريانات کشندي کليد واژه ها:کوهرنس، مدل سازي
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