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قرار گیری جبهه نسیم دریا در سواحل  محلمیزان  رویکردی نوین در شناسایی

 دریای خزر
 1یحیوی منهآ، .8*کیخسرویاسم ق

 گروه جغرافیا ،لوم زمیندانشکده ع -دانشگاه شهید بهشتی، استادیار. 1

 دانشکده علوم زمین -دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی ارشد، . 2

 

 چکیده
ساعات شروع نسیم دریا در هر کدام از نسیم دریا از جمله پدیده های میان مقیاس جوی، ویژه مناطق ساحلی است. هدف این مطالعه بررسی 

تدا آمار ساعتی جهات باد از نسیم دریا می باشد. بدین منظور ابخشکی و شناسایی جبهه  میزان پیشروی نسیم دریا به سمتفصول سال، 
از ی که جهت باد در ایستگاه ها ی( از سازمان هواشناسی دریافت گردید، سپس روزها5100-5102ایستگاه های مورد مطالعه در فاصله زمانی)

تفاوت های دمایی از خط ساحلی تا خشکی از محصول دمای سطح زان می بودند، استخراج گردید. برای تعیین سمت ساحل به سمت خشکی
نتایج بیانگر آن است که نسیم دریا پدیده  متر در روزهای غیر ابری استفاده گردید. 0111( سنجنده مادیس با توان تفکیک مکانی LSTزمین)

ختالف دما بین خشکی و دریا در ماههای مختلف متفاوت ساعات شکل گیری نسیم دریا با توجه به ابارز در سواحل جنوبی خزر می باشد، 
است. از آنجائیکه بیشترین اختالف دما بین خشکی و دریا در عصرها رخ می دهد، محیط چگال گرای قوی تر نیز در این ساعات ایجاد می 

به وقت گرینویچ، در ماههای  05ر در ساعت بهمن و آذ شود،بگونه ای که در اکثر نمونه های مطالعاتی ساعات شروع نسیم دریا در ماههای دی،
دریاچه  به وقت گرینویچ می باشد. 6ساعت  درو در ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور  9مهر، آبان، اسفند، فروردین و اردیبهشت از ساعت 

قیانوسی، مشخصه های آب و خزر با توجه به وسعت و عمق کمتر نسبت به اقیانوس ها و تفاوت های دمای اندک نسبت به محیط های ا
حداکثر گسترش نسیم  هواشناختی روزانه آن باعث شده که حداکثر پیشروی نسیم دریا به سمت خشکی در مسافت های طوالنی انجام نگیرد.

 01ز کیلومتری مشاهده می شود و در تمامی نمونه های مطالعاتی منطقه همگرایی جبهه نسیم دریا کمتر ا 01دریا در خشکی تا مسافت 
ی که اختالف دمایی بین ساحل و دمای جبهه نسیم ینمونه های مطالعاتی، در زمان ها بیشترکیلومتر در داخل خشکی پیشروی داشتند. در 

ی که اختالف دمایی زیادتر می شود عمق نسیم دریا و پیشروی آن یدریا مشاهده نمی شود، عمق نسیم دریا و مسافت آن کمتر و در زمان ها
 می شود. زیادترشکی در داخل خ

 سواحل جنوبی دریای خزر، نسیم دریا، دمای سطح زمین، جبهه نسیم دریا :هاواژهید لک
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 دمهمق

مقیاس ایی میاندریا واکنشی اقیانوسی، جوی و پدیده نسیم

است که به اختالف دمای سطح دریا و خشکی وابسته است 

 ،1گیرد)بوورستحت شرایط آسمان صاف شکل می و عموماً

از دیدگاه  (.1839اران، مکعزیزی و ه و 2؛ سیمپسون2112

هواشناسی شرایط مناسب برای وزش نسیم دریا، جو آرام، 

های همدید ضعیف و تفاوت دمای سطح خشکی و جریان

هکتوپاسکال  2درجه و تغییر فشار کمتر از  8دریا بیشتر از 

ساعت است. شدت این پدیده به عوامل جوی از  22در 

های بزرگ مقیاس، شرایط همدید حاکم بر جو، جمله باد

های گرمایی، پوشش ابر و عوامل عرض جغرافیایی، واداشت

ای، شکل خطوط های منطقهغیر جوی مانند ناهمواری

و  8ساحلی، پوشش گیاهی و جنس خاک بستگی دارد )ابس

؛ هانگ و 1995، 6و آریت 5؛ کالرک1992، 2فیسیک

و میاو و  2118، 3؛ مفوف و همکاران7،1995همکاران

 به (.1892طاهری و همکاران،، به نقل از 2118، 9همکاران

 مناطق در نسیم دریا عمودیوسعت  میزان متوسط، طور

 هنگامی .است معتدل مناطق از بیشتر( متر 1211) گرمسیری

 دما، بر آن تاثیر داخل، کند به می نفوذ دریا که نسیم

 نسیم .باشد خصمش بسیار تواند می بارش و ابرها رطوبت،

 .است همراه جو رطوبت افزایش دما و کاهش با دریا معموال

 ناحیه ناپیوسته یک توسط اوقات گاهی دریایی نسیم آغاز

 مرز در سرد جبهه یک به شبیه شود، می مشخص ناگهانی

 (.1977 همکاران، و سیمپسون) نسیم دریا است گردش که

 می نامیده اییدری جبهه نسیم ، مقیاس میان این نا پیوستگی

 متراکم، نسبتا هوای داخلی نفوذ به جبهه این وقوع .شود

 جرم شود می باعث که است متصل دریایی پایدار و خنک

 صعود نسیم دریایی جبهه نزدیکی در ناپایدار و گرم هوا

هوای انباشته  جبهه، نزدیکی در باد همگرایی به توجه با .کند

                                                           
1  Bowers 

2  Simpson 

3 Abbs 

4 Physick 

5 Clarke 

6 Arritt 

7 Hong et al 

8 Mahfouf et al   

9 Miao et al 

 .دهد می تشکیل را ابرها و شود می مخلوط هم با اغلب

 یک ظهور از اغلب تواند می دریا جبهه نسیم وجود بنابراین

 فشار تحت شکل موازی با ساحل که کومولی ابرهای از خط

 11اسمیت)شود  استنباط گیرند قرار می  دریا گردش نسیم

 تغییر باعث دریا نسیم داخلی نفوذ (.1992 سیمپسون ؛1976

خط  .شود می حلیسا حاشیه در ابرها فضایی تشکیالت در

 نشان رو به داخل، ساحل موازات به ابرها کومولی فرم

(. از جمله 1است)شکل نسیم دریا جبهه موقعیت دهنده

مطالعاتی که در زمینه نسیم دریا انجام گرفته است می توان 

باتوجه به تاثیری که نسیم دریا /  به موارد ذیل اشاره کرد.

کند و با توجه به ها ایفا میخشکی درنحوه پخش آالینده

موقعیت صنعتی شهر بندرعباس در سواحل خلیج فارس و 

مشکالت آلودگی هوا ، در پژوهشی که اشرفی و همکاران 

که انتظار  2111روزه در تابستان سال  2در یک بازه زمانی 

وقوع پدیده نسیم دریا به ساحل وجود داشت. انتخاب 

سازی را شبیه WRFکردند و با استفاده از مدل میان مقیاس 

سازی و مقایسه با نتایج اند. نتایج حاصل از شبیهانجام داده

های هواشناسی نشان داد که مدل توانایی حاصل از داده

سازی پدیده در این منطقه را دارا است. با استفاده از شبیه

توان شرایط جوی می ،بینی هواهای پیشاین توانایی سیستم

و پراکنش آلودگی هوا محیا  های پخشمناسب را برای مدل

تری از آلودگی هوای منطقه داشت.) کرد و تحلیل دقیق

 طاهری و همکاران که درتحقیقی(2111اشرفی و همکاران، 

انجام دادند، نسیم دریا را در ساحل دریای  1892در سال 

سازی شبیه 2111اوت  81در  WRFخزر با استفاده از مدل 

ز دریا و پوشش گیاهی کردند و نقش کوه و فاصله آن ا

مورد توجه قرار  را های نسیم دریاسطح بر ساختار و ویژگی

های سازی آنها نشان دادکه جریان. نتایج حاصل از شبیهدادند

بزرگ مقیاس و همدید حاکم بر این منطقه، گردش نسیم 

آرام  دریا را تحت تاثیر قرارداده و حتی با وجود جو نسبتاً

-ردش نسیم دریا، این گردش میانمورد نیاز برای حضور گ

سازی برای نتایج شبیه .خوبی قابل مشاهده نیستمقیاس به

تعیین تاثیر فاصله کوه از دریا بر نسیم دریا نشان دادکه تغییر 

شروع نسیم تاثیر دارد و هرچه فاصله  این فاصله بر زمان

                                                           
10 Smith 
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شود. )طاهری رتر شروع مییکوه از دریا بیشتر شود نسیم د

و   1براساس تحقیقی که سمپسون (.1892،و همکاران

انجام دادند ، پیشروی نسیم دریا در 1976همکاران درسال 

در طول دوازده سال  انگلستان، یاز ساحل جنوب لومتریک 25

 یریاندازه گبرای موارد،  یدر بعض شده است. یریاندازه گ

 هواپیماهای بدون سرنشین ، های آزمایشی ، بالون قیدق یها

که نشان داده شده  و ه استمورد استفاده قرار گرفت و رادار

 یرا باال م ریز انیها در حدود دوبرابر عمق جر پیشروی

)سمپسون و همکاران،  رندیگ یقرار م خشکی برند و درون

 یروش برا کی 1993و همکاران درسال  2بارن (.1976

با  ریدر مجمع الجزا ییایدر ی همراه با نسیمانتخاب روزها

 اریمع .دادندسوئد توسعه  یساحل غرب یبرا یاژهیوبرنامه 

مشخص  رییتغ کیوقوع  ،ییایدر مینس ییشناسا یبرا یاصل

مورد  یساعته بود. داده ها 22در جهت باد در طول دوره 

 یساعت یبا استفاده از سوابق هواشناسآنها استفاده در مطالعه 

 شد. یجمع آور یواقع در ساحل غرب نیزم یها ستگاهیاز ا

از آنها  کیهر ندند که روش گنجا نیمختلف در ا لدیشش ف

 ستمیمسئول وقوع س یکیزیف یندهایفرا یاز دانش تجرب

آنها است. با استفاده از روش  افتهی گسترش ییایدر مینس

همراه با نسیم  یاز روزها یامجموعه داده کیتوان یم

و همکاران در  8دسیزیکامبتحقیقی که  .کرد جادیا ییایدر

و  یشواهد تئوراند بیانگر آن است که انجام داده 1993ل سا

 یآلودگ تیدر وضع ییایدر میدهد نس یکه نشان م یتجرب

به خصوص در فصل  ،یساحل یمنطقه شهر کیهوا در 

امر  نیا شناخته شده است. یبه خوب نقش دارد تابستان،

 نیزم یها یریشود. اندازه گیمنطقه آتن م همچنین شامل

 یباد شمال یها انینطقه نشان داده است که جربر اساس م

-یم یآتن بازبزرگ  در منطقه  یدر طول تابستان نقش مهم

 دورهدر طول ،  2117و همکاران در سال  مپسونیس.کنند

هندوستان، در ساحل  یجنوب غرب وزش بادهای موسمی

و بارش انتقال گرما و نسیم دریا  ی شروعهند به بررس یشرق

نسیم دریا گردش ند و نتیجه گرفتند که پرداخت ایدر یرو

تابستان  های ماه طول در روزها ٪31-71در حدود  تقریباً

                                                           
1  SIMPSON 

2  BORNE 

3  KAMBEZIDIS 

ه است . مشاهده شد 2یاوت( در امتداد ساحل چنا-)ژوئن

از  شتریب ییدر مناطق روستانسیم دریا  سرعت بادمتوسط 

نسیم رسد گردش  یبه نظر م است. یچنا یمناطق شهر

غالب در شروع بارش باران در  سمیبه عنوان مکان ییایدر

)سیمپسون و  .باشد هند یجنوب غرب موسمی در طول فصل

اقلیم  بررسی2113سال  در 6و چن 5(.ازرن 2117همکاران، 

بر تأثیر مقادیر غالب مقیاس سینوپتیک بر تکامل  یشناس

مجموعه داده بزرگ شامل  کی اند وکرده تمرکز نسیم دریا

-2111ساله ) 6دوره  کی یابررخداد نسیم دریا روز  292

شرقی شبه جزیره )ساحل جنوب 7آلیکانت جی( در خل2115

 اسیبا مقرا باد آنها در بررسی خود ،  .اندتولید کرده اسپانیا(

ر ( د(NCEP / NCARروزانه  یبازنگر یبزرگ از داده ها

به  را باد یها میرژ اند و آورده به دست کتوپاسکاله 351

ها  میرژ نیااند در بررسی آنها هکرد میچهار گروه تقس

ه شد میتقس یمتوسط و قو ضعیف، یها انیبه جر همچنین

انتخاب شده، رخداد نسیم دریا که  یاز مجموعه داده هااند 

 ییجابه جا نیدتریشد ارائه شده است: ریز یاصل یها افتهی

بیرون ساحل رخ گسترده  یهاانیجر ریدر ز نسیم دریا یها

متوسط سرعت  تیبه تقو لیمخالف تما یهاانیجر دهد.می

 ،یباد درون ساحل کهیباد در زمان شروع دارند، در حال

در حال سرعت باد  فیتضع یبرا یساحل یمواز انیجر

در بررسی که  (.2113وزش هستند )ازرن و چن، 

 یداده ها انجام دادند: 2119و همکاران درسال  3ویپاپاناستاس

 یمحل شهر کی -ده ش یدر دو محل جمع آور یهواشناس

 ایدر مینس که جریاناست  یمحل حومه داخل کیو  یساحل

شده در  یجمع آور یاطالعات آلودگ نیو همچن رسد ینم

 مینس گسترش نیرابطه ب یبه منظور بررس ،یمحل شهر

دو موج گرما،  نیغالب در طول ا یطیمح طیو شرا ییایدر

 لیلو تح هیتجزه است و قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز

 یبه طور قابل توجه ییایدر مینس گسترشنشان داد که 

شود و  یدر ساحل م یباعث کاهش درجه حرارت و آلودگ

از حداکثر درجه حرارت و  گرادیدرجه سانت 2باعث کاهش  

                                                           
4 Chennai   

5 Azorin 

6 Chen 

7 Alicante   

8  Papanastasiou 
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 .شود یم PM10   درصد در اوج 81در حدود  شیافزا

تاریخچه  که انجام گرفته مطالعاتی (. در2119)پاپاناستاسیو، 

 یها یساز هیشب یبررس ،یعدد یمدل ساز ری ازمختص

مربوط  ندهیآ قاتیتحق یبرا شنهاداتیبا وضوح باال و پ ریاخ

 نیا جینتا ارائه شده است. زیها ن اچهیو در نسیم دریا به

 ،یعدد یمدل ساز یمنبع برا کیبه عنوان  ی هابررس

بعنوان  باد است. یو مطالعات انرژ یساحل یهوا تیفیک

و  8کوساکا؛  1992،  2؛  آدو 1991، 1کادویوشمثال ) ی

 6مونسویل؛  2112و  2112 5و کیتا 2یاوهش؛  2111همکاران 

و  3تامپسون؛  2117و همکاران  7تسیفر  ؛ 2116و همکاران 

و  11دندو؛  2113 11ونیو با 9چنگ؛  2117همکاران 

اند ( در مطالعات خود به این نتیجه رسیده 2119همکاران 

 یممکن است با تعامالت زیندریایی  میسن یها یژگیوکه 

جزیره گرمایی ( با تبادل ی)مانند اصطکاک، اتصال حرارت

فاصله  ،یاندازه منطقه شهرو  شود. تیتقو ای فی، تضعشهر

 نیا، اطراف آن یو ساحل و توپوگراف یمنطقه شهر نیب

مطالعات  شتریاگر چه ب .دکن لیرا تعد ریمتغ اریتعامالت بس

در  ولی کنند یآب را مشخص مسطح  یاثابت دم ریمقاد

 تغییراتی آب یدر دما زمان  وزش نسیم دریا و دریاچه ،

؛  1935،  18لکیپو  12سگال . ) نشان داده شده است

(. 2113و  1993و همکاران،  15تویفرانچ؛  1937،  12تیآرت

 اچهیدر دمای آبکه  افتندیدر 1935سگال و پیلک درسال 

باد  ی مانندمورد نکهیرد، مگر ادا اچهیدر مینس یرو یاثر کم

آرتیت  داشته باشد. یکی آرام در آن هنگام وجودژئوستروف

 میبر نس یزیاثرات ناچ این نتیجه رسید که  به 1937در سال 

                                                           
1  Yoshikado 

2  Ado 

3   Kusaka 

4   Ohashi 

5  Kida 

6   Lemonsu 

7  Freitas  

8   Thompson 

9   Cheng 

10   Byun 

11   Dandou 

12  Segal 

13  Pielke  

14  Arritt   

15   Franchito 

 یبه اندازه کاف اچهیدر یکه دما یزمان وجود دارد تا اچهیدر

و  16پورسان ،بد ای شیافزا باالی آن یثبات یب جادیا یبرا

روزانه در  راتییتغ یبه اثرات احتمال 2117رسال همکاران د

 ) ندکم عمق اشاره کرد یها اچهیسطح آب در یدما

کراسمن و هارول، ، به نقل از2117پورسان و همکاران، 

با توجه به مطالعات اندکی که  در زمینه بنابراین  (.2111

پیشروی نسیم دریا به خشکی انجام گرفته است در این 

جهات باد در   است که با استفاده ازپژوهش سعی بر آن 

ایستگاه های مورد مطالعه)بندر انزلی، کیانشهر، 

محصول دمای سطح زمین سنجنده  بابلسر،نوشهر( و 

میزان نفوذ نسیم دریا را به  ، ساعات شروع و مادیس

خشکی و همچنین محل قرار گیری جبهه نسیم دریا در 

 نمونه های مطالعاتی مشخص و بررسی گردد.

 واد و روش هام
جغرافیای خاورمیانه و در حد  ضهمنطقه مورد مطالعه در حو

درجه طول  52تا  23درجه عرض شمالی و  83تا  87فاصل 

 339971با طول خط ساحلی   شرقی، منطبق بر شمال کشور

می  کیلومتر منطبق بر استان های گلستان، مازندران و گیالن 

جبهه نسیم دریا  در این تحقیق جهت تعیین . (1)شکلباشد

-2115ابتدا در طول دوره آماری) ،در منطقه مورد مطالعه

با استفاده از جهات باد در ساعت های مختلف در (، 2111

ی هواشناسی،)بندر ی که در هر کدام از ایستگاه هایروزها

جهت باد از سمت ساحل به  نوشهر، بابلسر( انزلی، کیاشهر،

انتخاب  یابرای تعیین رخداد نسیم در خشکی بود

زمان ساعات شروع نسیم دریا در هر کدام از فصول .گردید

محصول دمای سپس  سال به تفکیک ایستگاه ها مشخص و 

ی که تصاویر ماهواره یسطح زمین سنجنده مادیس در روزها

. بعد از آن در محیط نرم افزاری تهیه گردیدای ابری نبودند، 

Envi سمت ساحل  مبادرت به ترسیم پروفیل  عرضی دما از

.محل جبهه  شد. به سمت خشکی در هر کدام از ایستگاه ها 

نسیم دریا با استفاده از تغییر حالت ناگهانی دما در حالت 

مقدار مسافتی که نسیم دریا آن سیر نزولی مشخص و بعد از 

زها بر در خشکی پیشروی کرده بود در هر کدام از رو

 حسب کیلومتر محاسبه گردید.

                                                           
16  Porson 
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 قعیت منطقه و ایستگاه های هواشناسی مورد مطالعهمو -8 شکل

 

 نتایج و بحث
 -محرک اصلی سیستم نسیم دریا عمدتاً اختالف دمای هوا

ختالف فشار رابطه ای مستقیم ادریا می باشد که با  -خشکی

دارد، شدت نسیم دریا مستقیماً با تابش خورشیدی محل 

عامل تناسب دارد و شارش همدید مقیاس نیز به مراتب 

در نمونه های مطالعاتی  مهمی در وقوع نسیم دریا می باشد.

عه در سطح ایستگاه ها بطور کلی در اکثر  نمونه های مطال

نسیم دریا در ماه های دی،بهمن و آذر در  شده زمان شروع

به وقت گرینویچ، در ماههای مهر، آبان، اسفند،  12ساعت 

خرداد، تیر،  و در ماههای 9فروردین و اردیبهشت از ساعت 

به وقت گرینویچ می  6و شهریور از ساعت  مرداد

  .( 2تا 1)جداول شمارهباشد

نسیم دریا سبب شارش هوای خنک تر و چگال تر از سمت 

دریا به خشکی می شود و به این علت در خشکی دما 

کاهش یافته و رطوبت محیط زیاد می شود. کاهش دما در 

دما نمایان می خشکی به شکل کاهش در آهنگ افزایش 

شود. هرچه نسیم دریا خالص تر باشد اثر آن بر روی محیط 

بیشتر خواهد بود. در تصاویر ماهواره ای نسیم دریا بصورت 

یک منطقه بدون ابر در امتداد ساحل مشخص می شود. در 

این تصاویر قسمت اعظم خشکی به دور از نفوذ دریاست و 

مرفتی شکل می در منطقه جبهه نسیم دریا اغلب ابرهای ه

 (.2)شکل گیرند
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موقعیت قرار گیری جبهه نسیم دریا در خشکی -1 شکل

 

 جبهه نسیم دریا
خشکی ها در اثر گرمایش خورشیدی در طول روز به 

موجب ظرفیت گرمائی کمتر، سریعتر از دریا گرم می شوند. 

هوای صعود کرده به سمت دریا جریان می یابد و کم 

ین در مقابل هوای سرد روی دریا فشاری بر روی سطح زم

تشکیل می شود که این نسیم دریا نامیده می شود. حد 

پیشروی این جریان هوای سرد و خشک را جبهه نسیم دریا 

 گویند. جبهه نسیم دریا دارای ویژگیهای ذیل می باشد.

 کیلومتر 2تا  1همگرائی تراز پایین در نواری به پهنای -1

هوا در حدود چندین درجه افت قابل مالحظه  دمای -2

سانتیگراد. از این رو جبهه نسیم دریا یک جببه سرد میان 

 مقیاس است.

 افزایش رطوبت-8

 متر برثانیه 5/2تا  5/1حرکت باالسو با سرعتی در حدود -2

 تشکیل ابرهای کومه ای-5

در الیه های باالتر جو یک گردش برگشتی با سرعت افقی 

و  متر را بطرف دریا برمی گرداندمتر بر ثانیه هوای گر 2تا  1

در روی دریا این هوا بطرف سطح آب نزول کرده و گردش 

را کامل می کند. در غیاب جریان سینوپتیکی زمینه، جبهه 

متر بر ثانیه عمود بر خط  5تا  1نسیم دریا با سرعت افقی 

ساحل در داخل خشکی پیشروی می کند. در طول روز 

شی از انرژی پتانسیل در جبهه نسیم دریا با تبدیل بخ

دسترس به انرژی جنبشی به حرکت خود ادامه می دهد. 

پس از غروب آفتاب پیشروی جبهه در داخل خشکی 

بصورت یک جریان چگالی یا گرانی است و مشابه یک 

 (.1835جبهه جستی تندری عمل می نماید)ضائیان،

برای بررسی میزان عمق و نفوذ نسیم دریا به خشکی و 

یین محل جبهه نسیم دریا مبادرت به ترسیم نمیرخ هچنین تع

عرضی دما از سمت ساحل به سمت خشکی گردید. از 

روی پروفیل های عرضی دما می توان به اطالعات ذیل 

  دست پیدا کرد.

 دریا-تفاوت اختالف درجه حرارت خشکی-1

 کیلومتر هافزایش دما در حاشیه خشکی تا چند د-2

 یپیشروی نسیم دریا به خشک-8

)پالنچون و تعیین محل قرارگیری جبهه نسیم دریا-2

(.2116همکاران،
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 81/8/1188پروفیل عرضی دمای سطح زمین منطقه انزلی در تاریخ   -9 شکل

 

مقطع عرضی دمای سطح زمین ( پروفیل 8شماره) شکل

منطقه انزلی را نشان می دهد. در این روز دمای منطقه 

کیلومتر  6ت، نسیم دریا درجه سانتیگراد اس 86/11ساحلی 

به داخل خشکی پیشروی می کند. در منطقه همگرایی هوای 

سرد دریا با تالقی با هوای گرم خشکی جبهه نسیم دریا را 

شکل می دهد. در محل جبهه که ابرهای همرفتی شکل می 

برای زمینه الزم را و ناپایدار باشد  رطوبگیرد اگر هوای م

 (.2شکلایجاد بارش را فراهم می کند)

 

 
 حداکثر پیشروی نسیم دریا به خشکی در شهر انزلی به تفکیک فصل -4 شکل

 

( دمای ساحل، دمای جبهه نسیم 2( و شکل)1جدول شماره)

دریا و همچنین میزان پیشروی نسیم دریا را در منطقه انزلی 

در فصول زمستان و پاییز به تفکیک فصل نشان می دهد. 

به وقت گرینویچ،  12تا  9ساعت شروع نسیم بین ساعات 

و در فصل تابستان در  9و  6در فصل بهار بین ساعت 

در فصل  زمستان به وقت گرینویچ می باشد.  6ساعت 

داقل آن کیلومتر و ح 82/6نسیم در خشکی به حداکثر نفوذ 

کیلومتر می رسد. بطور متوسط در این فصل  23/8به 

کیلو متر  1/5حداکثر نفوذ نسیم به سمت خشکی در حدود 

می رسد. در فصل بهار میزان گسترش نسیم دریا قدری 

کیلومتر می رسد که این امر می تواند  78/7افزایش یافته و 

ناشی از اختالف دمای شدید آب و خشکی در این فصل از 

سال باشد. در فصل تابستان نیز میزان حداکثر گسترش نسیم 

ل در فصل کیلومتر می رسد. متوسط دمای ساح 5به کمتر از 

درجه و دمای جیهه  6/11زمستان در زمان های شروع نسیم 

درجه سانتیگراد است. در فصل بهار دمای  9/18نسیم  دریا 

درجه  7/28ا بطور متوسط به ساحل و دمای جیهه نسیم دری

راد و در فصل تابستان دمای هر دو بخش افزایش سانتیگ
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 5/29به  قابل مالحظه ای پیدا می کند بطوریکه به ترتیب

درجه سانتیگراد می رسد. در فصل پاییز  2/81درجه و 

نین اثر جود سیستم های جوی ناپایدار و همچبخاطر و

و دمای جبهه نسیم  گسترش پرفشار سیبری، دمای ساحل

بطور کلی میزان نفوذ نسیم دریا در منطقه دریا افت می کند.

 8 ی که نسیم های خالص رخ می دهند، ازیانزلی در زمان ها

ی که یکیلومتر در منطقه در نوسان است. در زمان ها 3تا 

اختالف دمای بین ساحل و دمای جبهه نسیم دریا مشاهده 

نمی شود، عمق نسیم دریا و مسافت آن کمتر و در زمان 

ی که اختالف زیادتر باشد، عمق نسیم دریا و پیشروی آن یها

 بیشتر می باشد.

در تمامی نمونه های ( مشاهده می گردد 2با توجه به شکل)

مطالعاتی، حداکثر پیشروی نسیم دریا تا منطقه خارج شهر 

کشیده شده است. لذا وجود نسیم دریا در منطقه انزلی باعث 

تعدیل حرارتی جزیره گرمایی شهر و همچنین باعث انتقال 

آالینده ها و ذرات معلق موجود در الیه مرزی جوی شهر 

 به خارج از منطقه شهری می شود.

 

 ویژگیهای دمای ساحل و جبهه نسیم دریا و همچنین مقدار پیشروی نسیم دریا به خشکی در منطقه انزلی -8 جدول
 ساعت شروع نسیم دریا روز ماه سال فصل

 به وقت گرینویچ

دمای ساحل به درجه 

 سانتیگراد

دمای جبهه نسیم دریا به 

 درجه سانتیگراد

پیشروی نسیم 

 دریا به کیلومتر

 1 88.1 88.91 81 81 8 1188 زمستان

1189 9 81  3 88 81.14 9.41 

8 1 81 88.91 81.18 5.1 

8 1 81 88.99 81.1 4.91 

8 83 3 81.94 81.93 4.19 

1184 1 11 81 1.48 81.93 1.91 

 4.1 19.5 11.9 3 11 5 1188 بهار

1181 

  

1 15 1 19.11 13.11 9.99 

5 5 1 91.45 11.91 9.1 

8189 

  

1 11 1 11.59 13.93 4.1 

4 1 3 98.88 88.95 4.18 

8184 4 5 3 81.35 11.11 4.19 

1185 4 13 1 91.1 14.91 9.1 

   تابستان

1188 

  

9 5 3 98.48 91.31 1.1 

1 9 1 98.19 94.14 5.81 

1 98 1 13.5 11.13 9.11 

1185 1 91 1 15.99 11.11 1.59 

 1188 پاییز

  

88 1 3 3.81 88.11 1.88 

81 88 3 19 11.5 5.39 

1181 

  

  

88 81 81 85.11 81.8 4.91 

81 18 3 1.11 3.45 5.99 

81 81 3 83.93 81.58 9.9 

1189 81 98 3 88.93 81.13 9.41 

  

  

81 88 3 81 11.91 9.39 

81 19 3 81.19 89.18 9.14 

1184 81 15 3 88.91 85.11 4.35 

1185 88 85 3 81.41 89.11 4.89 
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 شهر بابلسر

میزان نفوذ نسیم دریا به عواملی مختلفی از جمله عرض 

جغرافیائی، بادهای محلی،دوری و نزدیکی به ارتفاعات به 

دریا و باالآیی ساحلی می تواند پیشروی نسیم دریا و نفوذ 

بر اساس  جبهه نسیم دریا را به داخل خشکی تسهیل بخشد.

در فصل زمستان که اختالف دمای ساحل و  (2جدول )

جبهه نسیم دریا افزایش می یابد، میزان پیشروی نسیم دریا 

نیز بیشتر است. متوسط دمای سطح زمین در منطقه ساحلی 

درجه سانتیگراد می باشد. در  9/18در این فصل حدود 

فصل بهار دمای جبهه نسیم دریا نسبت به دیگر فصول از 

سافت کمتری نسبت به دیگر فصول عمق بیشتری و از م

سال برخوردار است. فصل های تابستان و پاییز میزان 

 9/2و  8/2پیشروی نسیم دریا بیشتر شده به ترتیب به 

( مشاهده 5با توجه به شکل) کیلومتر در خشکی می رسد.

می گردد اکثراً میزان پیشروی نسیم دریا در خشکی بر فراز 

بندرت اتفاق می افتاد که از شهر بابلسر مشاهده می شود و 

لذا نفوذ نسیم دریا مخصوصاً  محیط شهر خارج شده باشد.

در فصول گردشکری از قبیل فصول بهار و تابستان کمک 

موثری در راحتی حرارتی ساحل نشینان و ساکنان شهر می 

 نماید.

 
 حداکثر پیشروی نسیم دریا به خشکی در شهر بابلسر به تفکیک فصل - 5 شکل

 

 ویژگیهای دمای ساحل و جبهه نسیم دریا و همچنین مقدار پیشروی نسیم دریا به خشکی در منطقه بابلسر -1ل جدو
 ساعت شروع نسیم دریا روز ماه سال فصل

 به وقت گرینویچ 

 دمای ساحل به

 درجه سانتیگراد 

 دمای جبهه نسیم دریا 

 به درجه سانتیگراد

مسافت نسیم 

 دریا به کیلومتر

 4.5 89.11 84.11 81 9 8 1188 زمستان

1189 9 81 81 85.41 15.38 4.41 

1184 8 81 81 88.34 88.18 1.95 

 8.91 11.11 91.91 3 83 1 1181 بهار

1189 5 18 3 85.48 84.8 5.11 

8184 1 3 81 11.14 18.14 4.94 

 5.11 91.19 14.14 3 4 9 1188 تابستان

1184 1 15 1 13.91 41.11 9.18 

1185 3 18 1 19.83 98.19 4.93 

 1.43 18.11 83.18 3 5 88 1188 پاییز

1181 81 4 3 14.34 98.11 9.81 

81 81 81 81.93 3.59 4.34 
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 شهر بندری کیاشهر -
با بررسی ویژگیهای دمایی و میزان نفوذ نسیم دریا در هر 

 (6و شکل) (8کدام از فصول سال بر اساس جدول شماره)

 نه نتیجه گرفت. بر اساس نمونه های مطالعاتیمی توان اینگو

به وقت گرینویچ  15تا  9ساعت شروع نسیم دریا از ساعت 

می باشد با این وجود که درماههای سرد سال شروع نسیم 

می  9به اواخر بعد از ظهر و در فصل تابستان به ساعت 

درجه  3/9متوسط دمای ساحل در فصل زمستان  رسد. 

ین فصل میزان پیشروی نسیم دریا به سانتیگراد است در ا

کیلومتر متغییر است. در  11کیلومتر تا  16/2خشکی از 

فصل بهار متوسط دمای ساحل برای شروع نسیم دریا به 

درجه سانتیگراد و میزان پیشروی آن به سمت خشکی  3/16

کیلومتر می رسد. در فصل تابستان بر دمای نسیم  5/6به 

درجه  5/22در ساحل متوسط دما دریا افزوده شده بطوریکه 

سانتیگراد می رسد و در مرز جبهه نسیم  دریا در خشکی که 

درجه سانتیگراد  2تا  1کیلومتر طی شده،  5/6بطور متوسط 

است. مشخصه های آب و هواشناختی  افزایش یافته دمانیز 

روزانه نسیم دریا در فصل پاییز نشان دهنده آن است که 

کیلومتر در این  93/12میزان پیشروی  قویترین این بادها با

 فصل به وقوع پیوسته است.

 

 

 
 حداکثر پیشروی نسیم دریا به خشکی در شهر کیاشهر به تفکیک فصل -1 شکل
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 ویژگیهای دمای ساحل و جبهه نسیم دریا و همچنین مقدار پیشروی نسیم دریا به خشکی در منطقه کیاشهر -9 جدول
 نسیم دریا به  ساعت شروع روز ماه سال فصل

 وقت گرینویچ

دمای ساحل به درجه 

 سانتیگراد

دمای جبهه نسیم دریا به 

 درجه سانتیگراد

مسافت نسیم دریا به 

 کیلومتر

 5.53 89.9 88.51 85 83 8 1188 زمستان

1181 1 81 81 81.91 88.89 1.81 

8 89 81 88.91 81.34 1.91 

9 8 85 5.1 18.11 1.85 

1189 9 84 3 81.95 15.19 5.51 

1184 1 18 81 1.44 85.14 88 

1185 9 9 3 81.48 83.19 1.15 

 4.9 81.89 81.18 3 85 4 1188 بهار

1181 5 4 81 84.94 19.99 3.11 

1 88 3 14.8 13.91 9.4 

8184 1 3 3 18.19 18.91 4.94 

1185 4 1 3 88.5 19.93 9.19 

 4.59 98.44 11.19 81 4 9 1188 تابستان

1181 9 11 3 15.11 13.13 4.1 

3 19 3 19.91 11.91 1.88 

1184 3 4 3 11.34 11.11 1.11 

 5.19 83.14 83.8 3 18 81 1188 پاییز

88 89 3 89.14 89.9 9.91 

1189 81 3 81 85.18 81.13 1.85 

81 19 81 84.94 88.31 9.91 

1185 88 88 12 85.18 83.89 81.31 

 

 

 شهر نوشهر -
متر  -9/2ارتفاع شهرستان نوشهر از سطح آب های آزاد 

در  از سمت شمال به دریای خزر متصل است. و است

شهرستان نوشهر بر اساس تفاوت های ساختار دمایی بین 

فصول سال در منطقه آبی و خشکی و همچنین طول روز، 

به وقت  نسیم دریا در فصل تابستان و اواخر فصل بهار

به سمت خشکی  ،پیشرویبه شروع  ،6در ساعت گرینویچ 

 9سال ساعت پیشروی از ساعت  دیگر می کند و در فصول

( 7( و شکل)2بر اساس جدول )به تعویق می افتاد.  12تا 

بطور متوسط منطقه همگرائی جبهه نسیم دریا در فصل های 

کیلومتر، پیشروی  1/5و  5/5تابستان و زمستان به ترتیب با 

ترین فاصله را نسبت به فصول دیگر سال از در خشکی، بیش

دریا بخود اختصاص داده است. حداکثر پیشروی نسیم دریا 

کیلومتر متعلق به  11در بین نمونه های مطالعاتی با مسافت 

کیلومتر مرتبط با  2/2فصل تابستان و کمترین آن با مسافت 

 فصل پاییز است.
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 در شهر نوشهر به تفکیک فصل حداکثر پیشروی نسیم دریا به خشکی -9 شکل

 

 (:  ویژگیهای دمای ساحل و جبهه نسیم دریا و همچنین مقدار پیشروی نسیم دریا به خشکی در منطقه نوشهر4جدول)
ساعت شروع  روز ماه سال فصل

نسیم دریا به 

 وقت گرینویچ

دمای ساحل به درجه 

 سانتیگراد

دمای جبهه نسیم 

دریا به درجه 

 سانتیگراد

 مسافت نسیم

 دریا به کیلومتر

 1.8 81.99 81.99 81 81 8 1188 زمستان

1181 1 15 3 81.88 81.88 4.98 

8 13 81 81.11 1.41 5.11 

1184 8 13 81 88.11 88.93 5 

1 18 3 88.35 81.91 4.45 

 بهار

  

1188 1 5 3 19.88 14.91 8.55 

1 85 3 18.91 11.91 9.93 

1181 4 84 1 18.91 83.94 9.19 

8189 5 14 1 19.19 19.41 4.15 

1184 9 5 3 11.58 11.89 3.33 

 تابستان

  
  

  

1 81 1 11.84 18.14 9.11 

1 15 1 13.13 98.11 5.51 

3 11 1 15.48 85.41 1.5 

1185 1 81 1 99.11 99.38 1.93 

 5.81 81.15 81.58 3 89 81 1188 پاییز

81 9 81 89.14 84.48 1.95 

1181 88 5 3 11.99 11.38 1.1 

1184 88 83 3 84.11 84.19 9.19 

1185 81 1 1 89.89 81.15 4.41 
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 نتیجه گیری
استان های شمالی به علت مجاورت با پهنه آبی خزر به 

لحاظ فعالیت های اقتصادی،گردشگری و اجتماعی دارای 

مل پتانسیل های وسیعی برای توسعه دارند. از مهمترین عوا

موثر در الگوی توسعه هر منطقه ای اثر عوامل محیطی و آب 

دریا سازگار با  های و هوایی است. در نواحی ساحلی نسیم

تفاوت های فیزیکی و گرمایی بین پهنه آب و خشکی 

جریان منظمی دارند که غالباً در شرایط نبود جریان های 

 منطقه ای قابلیت حضور دارند و شرایط دما و رطوبت و در

نهایت شرایط آسایش گرمایی منطقه ساحلی را کنترل می 

(. نسیم دریا می تواند تا چندین کیلومتر 1877کنند)زمانیان،

داخل خشکی نفوذ کند و به همراه خود رطوبت دریا و 

ساختار نسیم بر  هوای خنک را به آن نواحی انتقال دهد.

اساس اختالف دمای زیاد آن است. در طول روز خشکی 

ر از آب گرم می شود و این باعث می شود هوای یع ترس

روی خشکی باال رود، هوای خنک که بطور معمول روی 

آب های ساحلی حرکت می کند تا جایگزین صعود قائم 

هوا روی خشکی شود. این فرایند بتدریج ادامه می یابد و 

زمان های شکل گیری نسیم  جبهه نسیم دریا شکل می گیرد.

گرم  های  ار ساعات آفتابی، و زمانمقدبه دریا با توجه 

های مختلف متغییر است.  در ماهشدن و سرد شدن خشکی 

به  12های دی،بهمن و آذر در ساعت  بگونه ای که در ماه

های مهر، آبان، اسفند، فروردین و  وقت گرینویچ، در ماه

های خرداد، تیر، مرداد و  و در ماه 9اردیبهشت از ساعت 

وقت گرینویچ نسیم دریا شروع به به  6شهریور از ساعت 

میزان پیشروی نسیم دریا وابسته به  شکل گیری می کند.

عوامل مختلفی از جمله عرض جغرافیایی، بادهای محلی، 

دوری و نزدیکی به ارتفاعات  و ... می تواند پیشروی نسیم 

دریا به داخل خشکی ها را تحت تاثیر قرار دهد. دریاچه 

عمق کمتر نسبت به اقیانوس ها و خزر با توجه به وسعت و 

تفاوت های دمای اندک نسبت به محیط های اقیانوسی، 

مشخصه های آب و هواشناختی روزانه آن باعث شده که 

حداکثر پیشروی نسیم دریا به سمت خشکی در مسافت 

های طوالنی انجام نگیرد. در ایستگاه انزلی بطور متوسط در 

در   لومتر می رسد.کی 5تمامی فصول حداکثر پیشروی به 

کیلومتر(  9/2)ایستگاه بابلسر فصل پاییز از پیشروی بیشتری

نسبت به دیگر فصول سال دارد. در ایستگاه کیاشهر میزان 

نفوذ نسیم دریا نسبت به ایستگاه های دیگر بیشتر شده و در 

 5/6به باالی فصول بهار،تابستان، پاییز به طور متوسط 

ه نوشهر فصل بهار از کمترین کیلومتر می رسد. در ایستگا

 کیلومتر( برخوردار است. 5/8پیشروی به داخل خشکی )

بنابراین اختالف دمای آب دریا و خشکی در منطقه حاشیه 

جنوبی دریای خزر باعث شده  در فصول مختلف میزان 

عمق و جبهه نسیم دریا متفاوت باشد، بگونه ای که حداکثر 

 18تی به ای مطالعاپیشروی نسیم دریا در بین نمونه ه

شهر می رسد. در اکثر نمونه های کیلومتر در ایستگاه کیا

هه نسیم دریا، ف دمای بین ساحل و دمای جبمطالعاتی اختال

عمق نسیم دریا و مسافت آن را مشخص می کند. بگونه ای 

ی که اختالف دمای بین ساحل و دمای جبهه یکه در زمان ها

یم دریا و پیشروی آن نسیم دریا مشاهده نمی شود عمق نس

ی که اختالف زیادتر می شود، عمق یکمتر و در زمان ها

 نسیم دریا و پیشروی آن به داخل خشکی بیشتر می باشد.

در باب مقایسه با نتایج پژوهشگران دیگر، زمان های شروع 

نسیم دریا در فصول مختلف در سواحل خزر با نتایج 

(، 1839عزیزی و همکاران)(، 1892پژوهش سماکوش)

هم زمان با اوج فعالیت  5تا  2مطابقت دارد و در ساعات 

هد رعت باد را در پدیده نسیم دریا شادمایی، بیشترین س

(، در پژوهشی در سواحل 1895هستیم. کریمی و همکاران)

دریای خزر نتیجه می گیرند که ارتفاعات به مانند سدی 

ی جلو نفوذ نسیم دریا را گرفته و باعث تقویت نسیم خشک

و تضعیف نسیم دریا می شود. به نظر می رسد یکی از 

عوامل عدم گسترش زیاد نسیم دریا در منطقه وجود 

ارتفاعات و نبود اختالف دمایی خیلی زیاد نسبت به محیط 

های اقیانوسی می باشد که نتایج پژوهش نیز بیانگر همین 

 .امر است
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