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روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس
فرشته کمیجانی ،*1شهرزاد ناهید

2

 -1دکتری فیزیک دریا ،شرکت مهندسین مشاور نواندیشان محیطهای رودخانه و دریا
 -2دکتری فیزیک دریا ،سازمان هواشناسی کشور ،پژوهشکده هواشناسی

چکیده
در این تحقیق دادههای اندازه و سمت باد اندازهگیری شده در  7ایستگاه هواشناسی موجود در طول ساحل شمالی خلیج فارس (شامل :آبادان،
بوشهرساحلی ،دیر ،کنگانجم ،کیش ،بندرلنگه و بندرعباس) با هدف تعیین الگوی تغییرات باد منطقه در یک دوره بلند مدت مورد بررسی قرار
گرفته است .بدین منظور الگوی کلیِ ماهانه ،فصلی و ساالنهی باد و به طور همزمان روند تغییرات آن در ساعات مختلف شبانه-روز از روشهای
مختلف تحلیل شده است .بررسیها نشان داد که در مناطق مختلفِ سواحل شمالی خلیج فارس ،شکلگیری بادها به عوامل مختلفی همچون
موقعیت خط ساحل ،شرایط مختلف فصلی و وجود عوارض ساحلی مانند کوهها بستگی دارد .به گونهای که با پیشروی از نیمهی غربی به شرقِ
خلیج فارس از قدرت بادهای نظاممند کاسته شده و نسیمهای دریا و خشکی به واسطهی نزدیک شدن کوهها به ساحل تأثیرات بیشتری بر
الگوی باد منطقه میگذارند .در فصل زمستان ،بادهای نظامند حاکم بر نیمه غربی خلیج فارس ناشی از حضور کم فشارهای غربی هستند در
حالی که طی تابستان ،الگوی تغییر بادهای این منطقه ناشی از گسترده شدن کم فشار حرارتی شمال غرب هند است .در فصل تابستان ، ،یک
نظام کم فشار میان مقیاس بر روی الگوی باد برای نیمه شرقی خلیج فارس اثر گذار است که بادهایی با جهت شمالشرقی تا جنوبشرقی را در
این منطقه ایجاد مینمایند .در حالی که بادهای نظاممند در غرب منطقه اهمیت بیشتری دارند برای ایستگاههای شرقی خلیج فارس حاکمیت
با نسیم دریا و نسیمخشکی است .نتایج نشان داد که در این منطقه نسیم دریا و خشکی در تمام سال وجود دارند و سرعت آنها با حرکت به

سمت شرق کاهش حدود  2الی  3متر بر ثانیهای را تجربه مینماید .از دیگر نتایج به دست آمده این است که به طور متوسط نسیم دریا در
تابستان پرتکرار و قویتر از سایر فصول بوده و در مقایسه با نسیمخشکی تندی بیشتری نیز دارد .با این وجود در فصل زمستان به علت طوالنی
بودن شب نسبت به روز ،درصد فراوانی وقوع نسیمخشکی بیشتر از نسیم دریا به دست آمده اما همچنان از شدت کمتری نسبت به نسیم روزانه
برخوردار است.

کلید

واژگان :خلیج فارس ،باد غالب ،باد نظاممند ،نسیمدریا ،نسیمخشکی.
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شرایط جوی در مناطق س احلی از نقط ه نظره ای مختلف ی

مقدمه
نی روی ب اد پ ارامتر اص لی در طراح ی س ازهه ای دری ایی
محسوب میشود و بر اساس مطالعات انجام ش ده همچ ون
س وایفت و ب اوِر( 1س وایفت و ب اوِر )2002 ،و رینول دز

2

(رینولدز ،)1992 ،این نیرو س هم مهم ی در تعی ین الگ وی
گردش آب خلیج فارس دارد .عالوه بر آن رژیم های ج ویِ
مناطق ساحلی در کنترل دما و رطوبت ،شکلگی ری ب ارش،
تغییر شدت آلودگی جوی و همچنین جابجایی ه وای ای ن
مناطق که از تمرکز ب ا ی جمعی ت و ص نایع برخوردارن د،
نقش تعیین کنندهای دارند .از جمل ه مهمت رین پدی ده ه ای
جوی ساحلی ،نسیمدریا 2و نسیم خشکی 4است که ایج اد آن
به اختالف دمای هوایِ سطح دریا و خشکی مربوط ب وده و
عموماً تحت شرایط آرام ج وی ش کل م یگیرن د (ب اوِرز،5
 ،2004عزیزی و همکاران .)1239 ،شکلگیری این سامانهی
میانمقیاس به علت اختالف ظرفیت گرم ایی وی ژه خ ا و
آب است چراکه در طول روز ،خشکی نسبت به دریا انرژی
بیشتری جذب می کند و لذا ه وای مج اور س طح خش کی
گرمتر و سبکتر از هوای سطح دریا شده ،به ترازهای ب ا تر
صعود مینماید و ی ک ک مفش ار در س طح خش کی ایج اد
میشود .در حالی که روی سطح دریا هوا پرفشار شده و در
اثر ایجاد چنین گرادیان فشاری ،هوای خن ک و مرط وب از
سوی دریا به سمت خشکی جریان مییاب د ک ه نس یمدری ا
مینامند .در شب هنگام گ ردش عک

ش ده و ش ارش در

سطح زمین از سوی خشکی به سمت دریا خواهد ب ود ک ه
نسیم خشکی نام دارد (بیدختی و مرادی .)1234 ،از آنج ایی
که دامنه ی گسترش افقی و قائم این پدیده ها در بخشه ای
مختلف سواحل متفاوت است ،آلودگی جوی را نیز به میزان
مختلف جابهجا خواهند نمود .این پدیدههای جوی س احلی
قادر به ایجاد جریانهای ساحلی نیز هستند و از طریق ایجاد
تالطم آب های نزدیک س احل ،انتش ار س ریع آ ین دهه ا و
تسریع بخشیدن به فرایند اکسیژنگیری در آبه ای نزدی ک
بنادر را همراه خواهند داشت .بنابراین شناخت و پ یشبین ی
1. Swift and Bower
2. Reynolds
3. Sea breeze
4. Land breeze
5. Bowers

مانند امکانسنجی اح دا

کارخان هه ا (در جه ت بررس ی

چگونگی توزی ع آ ین دهه ای ج وی و درج ه ح رارت) و
پیشبینی م و و جری ان ب رای پژوهش گران هواشناس ی و
آبشناسی حایز اهمیت است .در ایران بررسی های مختلفی
برای شناخت الگوی نسیم دریا-خشکی در سواحل جن وبی
دریای خزر صورت گرفته ک ه از جمل هی آن م ی ت وان ب ه
موارد ذیل اش اره نم ود :ش بیه س ازی نق شِ توپ وگرافی در
ویژگیهای نسیمدریا برای کرانهی جن وبی دری ای خ زر از
طریق جفت کردن مدل  RegCM4با مدل دریاچه توس ط
کریمی و همک اران ( )1295ص ورت گرفت ه اس ت .انج ام
مدلسازی با حذف کوه نتیجه داد که عمق نف وذ نس یمدری ا
به طور چشمگیر تا موقعیت دامنهه ای جن وبی رش ته ک وه
البرز گسترش یافته و ضخامت آن به ویژه در سواحل شرقی
افزایش قابل توجه داشته ،اما در مقابل نسیمخشکی تقریباً از
ب ین رفت ه اس ت (کریم ی و همک اران .)1295 ،مک انیزم
شکلگیری نسیمدریا در سواحل جنوبی دری ای خزرتوس ط
معصوم پور ( )1239بررسی شده و سپ

به همراه همکاران

(عزیزی و همکاران )1292 ،به بررس ی ت ثثیر ش ارشه ای
همدید بر روی نسیم دری ای آن منطق ه پرداختن د .آنه ا ب ا
مطالعهی اثر روزانهی بادهای همدی د در ت راز دری ا و ت راز
 150هکتوپاسکالی و شبیهسازی توسط مدل  TAPMنشان
دادند که در مقایسه ب ا ش ارشه ای همدی د خش کیس و،
شارشهای دریاسو شروع و خاتمهی نسیمدریا را به داخ ل
خشکی به تثخیر میاندازن د و م انع از نف وذ آن ب ه داخ ل
خشکی میشوند؛ و در مقابل شارشهای خشکیس و س بب
تقویت نفوذ خشکی سویِ نسیمدری ا م ی گ ردد (عزی زی و
همکاران .)1292 ،همچنین به دست آمد که می زان عم ق و
نفوذ نسیمدریا در س احل جن وبی دری ای خ زر ب ه ع ر
جغرافیایی و ش رایط باده ای محل ی منطق ه وابس ته اس ت
(معصومپور )1239 ،که دوری و نزدیکی ارتفاعات ب ه دری ا
نیز در میزان انرژی نسیمدریا نقش بسزایی دارد (شمسیپ ور
و همکاران .)1291 ،همچنین برای خزر جنوبی ،نس یمدری ا
در ماه جو ی بیشترین میزان عمق و نفوذ را دارد و حداکثر
ارتفاع (عمق) آن به  450تا  550متر می رسد (معص وم پ ور،
 .)1239البته شکل خط ساحلی ،فالت و رشته کوه ها که در
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نزدیکی سواحل جنوبی خ زر ق رار دارن د ب ه مانن د س دی

آماری دادههای سینوپتیک و ش بیهس ازی دین امیکی ه وا ب ا

جلوی نفوذ نسیم دری ا را م یگیرن د و موقعی ت همگرای ی

استفاده از مدل  MM5نشان داد که ش دت نس یمدری ا 4/5

نسیمدریا به وضوح ش کل و ف رم ک وه را دنب ال م ینمای د

متربرثانیه است و ارتفاع چرخه نسیمدریا-خشکی و بالعک

(معصومپ ور .)1239 ،برخ ی از مطالع ات پیش ین ص ورت

به حدود  2200متر میرسد (مقدمقشال  .)1290 ،صبری و

گرفته در خلیج فارس عبارتن د از :ط رح "تهی ه اطل

ب اد

همک ارانش ( )1239ب ا اس تفاده از دادهه ای ی ک ب ر

ایستگاه های هواشناسی ساحلی اس تان هرمزگ ان" ص ورت

هواشناسی با چهار سطح اندازهگیری ،به مطالع هی س اختار

گرفته توسط پژوهشکده هواشناسی که ب ا کم ک اطالع ات

نسیمدریا-خشک در منطقهی ساحلی بوشهر پرداختند .نتایج

سمتِ باد برخی ایستگاه ها مانند وان ،کیش ،سیری ،لنگ ه،

نشان داد آگوس ت (نماین ده تابس تان) نس یم دری ا ق ویتر از

قشم ،ابوموسی ،بندرعباس و جاسک به بررسی نسیمدری ا و
خشکی منطقه پرداختند .نتایج ،وجود این پدیدهه ای ج وی
را در ایستگاههای کیش ،لنگه و بندرعباس نش ان داد ام ا در
برخی از ایستگاهه ا ب ه دلی ل ع دم ثب ت اطالع ات ک افی،
پدیدههای ف و قاب ل اس تنتا نبودن د .از مح دودیته ای
موجود در این تحقیق میتوان ب ه س احلی نب ودن برخ ی از
ایستگاهها و کمبود اطالعات باد برای ساعته ایی از ش ب،
اشاره نمود .مطالعات دیگر به طور موردی و مجزا به بررسی
ساختار نسیم دریا و خشکی در ایستگاه هایی مانند بوش هر و
بندرعباس پرداختهاند .در این راس تا ،حس نی و ملک وتی ب ا

نسیمخشکی بوده در ح الی ک ه ب رای م اه فوری ه (نماین ده
زمستان) درصد وجود نسیمخشکی بیشتر از نسیم دریا ب وده
است (صبری و همک اران .)1239 ،در مطالع ه انج ام ش ده
توسط بی دختی و م رادی ( ،)1234ب ا اس تفاده از دادهه ای
سودار ایستگاه بوشهر در ارتفاع های مختلف و به ک ارگیری
مدل تحلیلی در برخی روزهای ماههای سپتامبر ،اکتبر ،نوامبر
و دسامبر سال  ،2002به بررس ی ویژگ یه ای نس یمدری ا-
خشکی پرداخته شد .مشاهدات نشان داد که فراوان ی وق وع
نسیم دریا-خشکی در ماههای س پتامبر ،ن وامبر و دس امبر00
درصد و در ماه اکتبر  55درصد بوده و بیشترین میزان نف وذ

شبیهسازی میانمقیاس جو توسط م دل  WRTو ب ا کم ک

آن در ماه نوامبر رخ داده است (بی دختی و م رادی.)1234 ،

داده های مشاهداتی ثبت شده در دکل هواشناسی در ماههای

همان طور که مالحظ ه ش د ،مطالع ات پیش ین ب ه بررس ی

فرویه و اگوس ت ،ب ه بررس ی رفتارس نجی و می زان نف وذ

موردی نسیم دریا و خشکی برای چن د ایس تگاه از س واحل

نسیم دریا -خشکی در ایستگاه بوشهر پرداختند .نتایج نش ان
داد که میانگین عمق نسیمدریا-خش کی بوش هر  250مت ر و
میانگین بع د افق ی آن  41کیل ومتر ب وده اس ت (حس نی و
ملکوتی .)1292 ،شمسی پور و همکاران ( )1291ب ر مبن ای
دادههای آماری ثبت شده برای سرعت و جهت ب اد ،دم ا و
رطوبت در بندر دیر ،شر و غرب آن ،فراوانی روزهایی که
نسیمدریا وزیده را مشخص نموده و س پ

ب ا ش بیهس ازی

توسط مدل جوی ( ،)TAPMنشان دادند که دو نسیمدریا و
خشکی در ماه مارس نسبت به م اه اوت از ش دت بیش تری
برخوردارند .همچنین آنها مش اهده کردن د ک ه م نظمت رین
شکل رخداد نسیمدریا در شر بندر دیر که توپوگرافی ک وه
اهمیت مییابد ،وجود دارد (شمسیپور و همکاران.)1291 ،

شمالی خلیج فارس در بازههای زمانی کوتاه و چن د روزه از
ماههای مختلف پرداختهاند .این در حالی است ک ه س واحل
خلیج فارس به لحاظ طبیعی با وجود کوهس تان زاگ رس و
آبه ای خل یج ف ارس ک ه ب ر ش رایط اقلیم ی منطق ه
تثثیرگذارند ،شرایط همدیدی متفاوتی ایجاد مینماید که ب ر
روی عملکرد نسیم دریا-خشکی تثثیرگذار است .بنابراین در
مطالعه حاضر تالش شده ت ا از طری ق بررس ی مشخص ات
آماری و بلند مدت باد ثبت شده تراز سطح زمین (به عل ت
عدم دسترسی به دادههای لیدار و س ودار) در ایس تگاهه ای
مختلف در طول نوار ساحلی شمالی خلیج فارس ،به تحلیل
ماهانه و فصلی تغییرات الگوی نسیمدری ا ،نس یمخش کی و
همچنین الگوی بادهای نظامند 1پرداخته شود.

مق دمقش ال در س ال  1290ب ه مطالع هی ویژگ یه ای
نسیم دریا در ایستگاه موردی بن درعباس پرداخ ت .بررس ی
1 Systematic wind
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مواد و روشها
معرفی جغرافیا و اقلیم خلیج فارس
خلیج فارس در محدودهی  24تا  20درجه و  20دقیقه
عر

شمالی و  43تا  55درجه و  25دقیقه طول شرقی در

جنوب ایران و از لحاظ جغرافیایی در منطقهی جنب حاره
واقع شده است (خونکار .)2009 ،عمق متوسط آبِ خلیج
فارس  20متر و طول متوسط آن  1000کیلومتر است
(ایالگیندی و سِبرا ،1992 ،1لِهر و کِکیجی.)1909 ،2
بادهای محلی منطقه بر اساس نوع به باد شمال ،باد نشی ،باد
شارکی ،باد سهیلی و غیره دستهبندی میشوند (ایمکاس،
 .)1941خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به دریای عمان و
اقیانوس هند راه دارد .سرزمینهای شمالی خلیج فارس
(سواحل ایرانی) ،مرتفع بوده و در بعضی نواحی به فاصله
کمی از دریا ،با پیشروی به خشکی ارتفاف به  2050متر
میرسد .باریکههایی از سرزمینهای کم ارتفاع بین این
کوهها و دریا وجود دارد (ایمکاس .)1941 ،کوههای زاگرس
در امتداد سواحل شمالی خلیج فارس از سمت غرب به
شر به ساحل نزدیکتر شده و از منطقهی کنگان کامالً به
فاصلهی کمی از ساحل قرار میگیرند .بر اساس نظامهای
جویِ غالبی که خلیج فارس را تحت تثثیر قرار میدهند ،این
منطقه دارای دو فصل مشخص تابستان و زمستان و دو فصل
گذارِ بهار و پاییز است .در تابستان نظام حاکم بر منطقه،
نظامهای جنب حاره هستند که عبارتند از کمفشاری در
سطوح نزدیک به زمین که مرکز آن بر روی هند واقع شده
است .با توجه به این که غرب این نظام بر روی خلیج
فارس قرار میگیرد ،بادهای شمالغربی در منطقه حاکم
میشوند و از اواسط تابستان از شدت بادها کاسته میشود.
در زمستان زبانهی پرفشار جنب قطبی واقع بر روی آسیای
مرکزی (سیبری) بر روی خلیج فارس گسترش مییابد و
کمفشارهای جنب قطبی که معمو ً بر روی دریای مدیترانه
شکل میگیرند نیز به سوی جنوب حرکت کرده و از طرف
غرب به خلیج فارس نفوذ مینمایند.

1 El-Gindy and SABRA
2 Lehr and Cekige
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این امر باعث عبور جبهههای سرد و گرم از منطقه میشود
(مرکز این نظامها هرگز از روی خلیج فارس عبور نمی-
کنند) .در دورههای گذرا ،هوا به تدریج از تابستانی به
زمستانی و بالعک

تغییر مییابد و تقریباً تمام نظامهای

تابستانی و زمستانی با شدت کمتر ظاهر میشوند (ایمکاس،
.)1941

روش تحقیق
در این تحقیق به بررسی الگوی کلی باد از امت داد غرب ی ت ا
شرقیِ سواحل ایرانیِ خلیج فارس پرداخته ش ده اس ت .ب ه
دلیل طول نسبتاً زیاد سواحل خلیج ف ارس ،ایس تگاه ه ا ب ه
شکلی انتخاب شدهاند که کل بخ شه ای مختل ف ش رقی،
مرکزی تا غرب ساحل شمالی خلیج فارس را پوشش دهن د
ک ه ش امل ایس تگاه آب ادان ،بوشهرس احلی ،کنگ انج م،
دیر،کیش ،بندر لنگه و بندرعباس میشوند .مشخص ات ای ن
ایستگاه ها در جدول  1و موقعیت برخی از آنها نس بت ب ه
هم در شکل  1آورده شده است .پ

از تعی ین ایس تگاهه ا،

اطالعات سرعت و جهت باد برای بازهی بلند مدت ح دود
 15سال (تا سال  )2000تهیه شده و با توجه به قال ببن دی
خاص دادهای تهیه شده از سازمان هواشناسی ،تبدیل آنها به
ساختار مناسب قابل استفاده ،از طری ق برنام هه ای نوش ته
شده در زبان فورترن صورت گرفته است .پیش از انجام ه ر
گونه تحلیل ،نیاز به یکسانسازی اطالعات بوده است چراکه
هر یک در ترازهای ارتفاعی متف اوتی از یک دیگر ب ه ثب ت
اطالعات پرداختهاند و نیاز اس ت ت ا جه ت انج ام مقایس ه
صحیح و علمی ،دادههای فو به دادههای پایدار در تراز 10
متری از سطح دریا تبدیل گردند .بدین منظ ور تص حیحاتی
مانند تصحیح تراز ،پایداری و مکانی بر روی سرعت باد هر
ایستگاه انجام گرفته است که در ادامه بیان شده است.
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جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد بررسی در ساحل شمالی خلیج فارس
جغرافیایی

ارتفاع ایستگاه (متر)

ایستگاه

نوع ایستگاه

طول جغرافیایی

عر

آبادان

سینوپتیکی

´43°15

´20°22

5/5

بندرعباس

سینوپتیکی

´55°22

´20°12

9/3

بندرلنگه

سینوپتیکی-دریایی

´54°50

´25°22

22/0

بوشهر ساحلی

سینوپتیکی

´50°49

´23°54

3/4

بندر دیر

سینوپتیکی

´51°55

´20°50

0

کنگانجم

سینوپتیکی

´52°22

´20°49

555

کیش

سینوپتیکی

´52°59

´25°20

20

شکل  -1موقعیت ایستگاههای هواشناسی مورد بررسی به همراه گلباد ساالنه هر ایستگاه در ساحل شمالی خلیج فارس

اندازهگیری و محاسبه
همان طور که ذکر شد نیاز است تا تصحیحاتی بر روی
اطالعات سرعت باد ثبت شده در هر ایستگاه صورت گیرد

که در ترازی به غیر از  10متر مشاهده شده است ،با استفاده
از رابطه ( )1به سرعت باد در تراز  10متری تبدیل شده
است

که به قرار زیر است :الف -تصحیحات تراز :سرعت بادی
1

( )1

10 7
( U10  U z
)
z

سرعتها بر حسب متر بر ثانیه

که در آن  U 10و  Uzسرعتهای باد در تراز  10متر و در

نباشد ،این ضریب مقدار ثابت  1/1به خود اخصاص میدهد

تراز  zاست (ارتش آمریکا.)1999 ،

و در غیر این صورت مقدار آن به تغییرات دمایی وابسته

ب :تصحیحات پایداری :به منظور پایدارسازی اطالعات

است .در این تحقیق با توجه به عدم دسترسی به اطالعات

سرعت باد از تصحیح پایداری که با  RTمشخص میگردد،

دمای هوا و آب ،مقدار  1/1برای آن انتخاب شده (ارتش

استفاده شده است (رابطه  .)2بر اساس دستور العمل

آمریکا )1999 ،و با کمک رابطه  2پایدارسازی صورت

استاندار ،در زمانهایی که اختالف دمای هوا-آب مشخص

گرفته است.

()2

U  RT U10
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روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس
 -تصحیحات اثرات مکانی :با استفاده از نمودار شکل 2

وسرعت باد در خشکی  ULبرازش داده شده (رابطه  )2و

سرعت باد ثبت شده در خشکی به سرعت باد بر روی سطح

سپ

بر اساس برنامهی نوشته شده به زبان فورترن تصحیح

آب تبدیل شده است .برای محاسبهی سرعت باد در سطح

فو صورت گرفته است.

دریا  ،Uwتابع لگاریتمی با دقت  0/920بین ضریب RL

شکل  -2ضریب  RLکه برابر است با نسبت سرعت باد روی آب  Uwبه سرعت باد روی خشکی ( ULارتش آمریکا)1111 ،

( )2

سرعت ها بر حسب متر بر ثانیه

بررسی الگوی بادها
پ

از انجام تصحیحات اطالعات باد بر روی دادههای باد

در یک دوره زمانی حدود  15ساله ،در این مرحله به بررسی
الگوی تغییرات سا نه و ماهانه باد در ایستگاههای مختلف
پرداخته شده و مقایسه روند آنها برای بخشهای مختلف
ساحل صورت گرفته است .از این طریق تغییرات فصلی
رژیم باد نظامند منطقه در بخشهای مختلف ساحل شمالی
خلیج فارس به دست آمده است .نمونه این بررسیها ،برای
ایستگاه بندر لنگه در شکل  2ارایه شده است .همانگونه که
در شکل فو قابل مشاهده است در این ایستگاه باد غالب
سا نه جهت شرقی دارد و حدود  2ماه از سال این منطقه

RL  2.01416  0.3870 ln U L
U W  RLU L

در شرایط آرام به سر میبرد .در این شکل دیده میشود که
باد غالب ماههای مختلف سال در جهتهای مختلفی وزیده
است به طوری که از اواخر زمستان تا اواسط بهار باد غالب
جنوب غربی-غرب و همچنین بادهای جنوب و جنوب-
جنوب غربی فراوانی عمدهای دارند .اما از اوایل تابستان تا
اواخر پاییز باد غالب در سمت شر
شمالشرقی-شر

بوده و باد

نیز از فراوانی با یی برخوردار است.

همچنین بادهای جنوب و جنوب-جنوبغربی که دارای
فراوانی نسبتاً زیادی است این مدت منطقه را تحت تثثیر
خود قرار داده است که در پاییز و زمستان به کمترین مقدار
فراوانی خود میرسد.

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی | سال نهم | شماره سی و پنجم | پاییز 7831

33

شکل  -3نمونه مقایسه گلباد ساالنه و ماهانه در ایستگاه بندر لنگه

از اتمام چنین بررسیهای سا نه و ماهانهای در تمام

نسیم های ذکر شده در حداکثر قدرت خود قرار گرفتهان د و

پ

ایستگاهها ،چهار ماه ژانویه ،آوریل ،جو ی و اکتبر به دلیل

شکلگیری واضحتری دارند ،نم ایش داده ش ده اس ت .ل ذا

دارا بودن بیشترین شباهت با گلباد فصول مرتبت ،به ترتیب

گلباده ای روزان ه در س اعت ( 15زم ان بیش ترین ش دت

به عنوان نماینده فصلهای زمستان ،بهار ،تابستان و پاییز

نسیمدری ا) و گلباده ای ش بانه در س اعت  02و ( 05زم ان

انتخاب شدهاند و بررسی الگوی باد طی این دورههای زمانی

بیشترین شدت نسیمخشکی) ترس یم گردی د .عل ت چن ین

صورت گرفته است.

انتخابی در این واقعیت علمی نهفته است که اختالف دم ا و

بررسی الگوی بادهای میان مقیاس

ل ذا چگ الیِ ه وای س طح دری ا و خش کی ،ی ک مح یطِ

یکی از بهترین نمونههای اندرکنش هوا-دریا-خشکی
نسیمخشکی و دریا است .این نسیمها جزء بادهای ساحلی
میان مقیاس محسوب میشوند.
ب ه منظ ور مش خص نم ودن می زان ت ثثیر نس یمدری ا و
نسیمخشکی در الگوی باد هر منطقه ،مشخصهی مولفهه ای
باد در ساعات مختلف شبانه روز ط ی دورهی ان دازهگی ری
جداسازی و سپ

گلباد آنها ترسیم و مورد تحلیل ،مقایس ه

با یکدیگر و مقایسه با گلباد کلی ق رار گرفت ه اس ت .ب رای

چگالگرایی 1شکل میدهند ک ه ق درت آن در ط ول ش بانه
روز مختلف است .با افزایش اختالف دم ا ب ر ق درت ای ن
میدان نیز افزوده شده و لذا در عص رها ک ه دریاف ت ت ابش
خورشید شدت مییابد ،شدت میدان چگالگرا نی ز اف زوده
میگردد و بنابراین اختالف دم ا ب ین ه وای س طح دری ا و
خشکی در این زمان بیش ینه م ی ش ود (آرن

 .)2009 ،ب ا

بررسی های ص ورت گرفت ه در خل یج ف ارس ،او ش دت
نسیمدریا در عصرها برای ساعت حدود  15عصر ب ه وق ت

نمایش مناسب نتایج این تحقیق ،گلبادها در زمانیه ایی ک ه
1Baroclinic
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روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس
محلی بوده و برای نسیم شبانه این زمان در س اعت ب ین 02

جهت غربی در بازهی سرعتهای  4-5متر بر ثانیه بیشترین

تا  05صبح به وقت محل ی اس ت (چراک ه درط ول فص ول

فراوانی را دارد و قویترین بادهای شبانه با سرعت بیش از

تابستان و زمستان متفاوت است زمان ش روع روش نایی روز

 10متر بر ثانیه هر چند با فراوانی اند

از سمت شر -

متفاوت است (خوشحال دستجردی.)1232 ،

جنوبشرقی تا جنوبشرقی-جنوب به منطقه وارد

نتایج و بحث

میشوند.
در گلباد مربوط به نسیمخشکی (شکل -4ب) بادهایی قوی

در شکل  4گلبادهای روزانه و شبانه ایستگاه آبادان به همراه

با سرعت بیش از  12متر بر ثانیه که در گلباد کلی این ماه

گلباد کلی ماه ژانویه به عنوان نماینده فصل زمستان آورده

با فراوانی اند

شده است .از شکل  4استنتا میشود که در گلباد کلی ماه

وارد شده بودند (شکل -4الف) ،حذف شدهاند .اما فراوانی

ژانویه (شکل -4الف) حاکمیت با بادهای نظاممند جنوب-

بادهای شمالشرقی در هر دو گلباد تقریباً یکسان است .با

شرقی و شمالغربی است که نشانه عبور جبهههای سرد و
همچنین جبههی گرم از ایستگاه فو

از راستای جنوبشرقی تا شر به منطقه

مقایسه گلباد روزانه (شکل  ) -4با گلباد کلی ماه ژانویه

هستند .البته کمتر

(شکل -4الف) چنین به دست میآید که در طول روز از

بودن میزان فراوانی بادهای جنوبشرقی و به خصوص

فراوانی بادهای غربی کاسته و بر فراوانی بادهای شمال–

جنوبغربی نسبت به بادهای شمالغربی نشان میدهد که

شمالغربی که راستای باد غالب نسیم روزانه است ،افزوده

جبههی گرم کمتر از جبههی سرد از روی این منطقه عبور

شده است .چنانچه مشاهده میشود در این فصل ،فراوانی

میکند و لذا باد شمالغربی ناشی از عبور مکررِ جبههی

شرایط آرام در گلباد مربوط به نسیم خشکی بیش از 2/0

سرد ،باد غالب آبادان در این فصل را تشکیل میدهد .در

برابر شرایط آرام در نسیمدریا است.

شکل -4ب مشخص است که در زمستان باد غالبِ شبانه ،با

(الف)

( )

(ب)

شکل  -4گلباد کلی ماه ژانویه (الف) به همراه گلباد شبانه (ب) ،و گلباد روزانه (ج) برای ایستگاه آبادان .خطچین شکل الف ،راستای
خط ساحلی این ایستگاه را نشان میدهد

با توجه به موقعیت خط ساحل ایستگاه آبادان ،انتظار

نسیمخشکی در شب جهت شمالغربی داشته باشد .اما در

میرفت که جهت نسیمدریا در روز ،جنوبشرقی–جنوب و

طی روز باد غالبی در خالف جهت مورد انتظار و در شب
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تقریباً هم جهت با آنچه انتظار میرفت به دست آمد که این

شکل دیده میشود با حرکت از سمت باد غالب (با راستای

جهت در الگوی باد نظامند نیز غالب بوده است .به عبارت

غرب-شمالغربی) به سمت شمال از فراوانی وقوع بادها

دیگر باد غالب این منطقه در همه ساعات شبانه روز ،از

کاسته شده و به طور مشابه این روند در گلبادهای نسیم

حضور بادهای نظاممند کم فشارهای جنب قطبی ،که در آن

روزانه (شکل  ) -5و شبانه (شکل -5ب) این فصل دیده

بادهای راستای شمالغربی را در فصل زمستان بر خلیج

میشود .کمترین فراوانی باد در گلباد کلی ماه جو ی و

فارس حاکم مینماید ،شکل میگیرد که گواهی بر کم بودن

برای نسیمدریا و نسیمخشکی به راستای شمال تا جنوب-

شدت نسیمروزانه و شبانه نسبت به بادهای نظامند است.

شرقی اختصاص دارد .لذا در این فصل نیز نسیمدریا و

نکته دیگر این است که با توجه به اینکه در گلباد روزانه

خشکی در مقابل بادهای نظامند قابل چشمپوشی هستند.

(شکل  ) -4نسبت به گلباد کلی ماه (شکل -4الف) ،تغییر

البته در گلباد کلی تابستان ،بادهایی با سرعت بیش از  12متر

چشمگیری در سرعت و فراوانی بادهایی که در راستای دریا

بر ثانیه در راستای غرب–شمالغربی تا شمالغربی-شمال

به خشکی میوزند (یعنی بادهای جنوبشرقی) دیده نشده

وزیده که فراوانی وقوع این باد در نسیمدریا (شکل ) -5

اما به طور همزمان در گلباد شبانه (شکل -4ب) نسبت به

افزایش و در نسیم خشکی (شکل -5ب) کاهش را تجربه

گلباد کلی (شکل -4الف) افزایش فراوانی بادهای غربی و

نموده و نشان میدهد که نسیمشبانه نسبت به روزانه در این

ضعیف شدن سرعت بادهای جنوبشرقی (که در جهت

فصل مانند فصل زمستان ضعیفتر است .با وجود اینکه در

مقابلِ بادهای سمت خشکی به دریا وزیده میشوند) وجود

گلباد روزانه فراوانی باد غالبِ غرب-شمالغربی نسبت به

دارد ،گواهی است که نسیمخشکی ایستگاه آبادان با جهت

گلباد کلی تابستان  %5افزایش یافته اما از فراوانی باد غربی

غربی در این منطقه نسبت به نسیمدریا مشخصتر بوده اما

کاسته شده است .این در حالی است که افزایش فراوانی

هر دو در مقابل بادهای نظاممند ضعیف هستند .در گلباد

بادهای غربی در الگوی نسیمشبانه تشخیص داده شده ،که

کلی تابستانی ایستگاه آبادان (شکل -5الف) برقراری الگوی

گواهی بر حضور بیشتر نسیمخشکی با جهت غربی نسبت

نظاممند ناشی از گسترده شدن کمفشار حرارتی شمالغرب

به نسیمدریا است که این نتیجه برای فصل زمستان نیز به

هند که با حاکم شدن بادهای قویِ غربی تا شمالغربی بر

دست آمده است.

روی این ایستگاه همراه است ،مشهود است .چنانکه در این

(الف)

(ب)

( )

شکل  -5گلباد کلی ماه جوالی (الف) به همراه گلباد شبانه (ب) ،و گلباد روزانه (ج) برای ایستگاه آبادان
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اختالف میانگین سرعت باد در نسیم روزانه و شبانه ایستگاه

انجام شده در ایستگاه بوشهر ،نسیمدریا جهت حدود غربی

آبادن برای فصل زمستان در حدود  1متر بر ثانیه است در

را به خود اختصاص داده است که برهمنهی آن با بادهای

حالی برای فصل تابستان این اختالف چشمگیر شده و

مولفهی شمالشرقی-شرقیای که در گلباد کلی (شکل -5

میانگین سرعت نسیم شبانه این فصل از  3/5متر بر ثانیه به

الف) وجود دارند ،کاسته شدن فراوانی وقوع این باد در

حدود  11متر بر ثانیه در نسیم روزانه تغییر کرده است .بر

گلباد روزانه را موجب شده است .بیدختی و مرادی ()1234

اساس شکل  ،5باد غالبِ گلباد کلی فصل زمستان ایستگاه

در مطالعهی خود با بررسی آماری دادهها باد ایستگاه بوشهر

بوشهر ساحلی ،جهت شمال–شمالغربی دارد که این جهت

نیز جهت غربی را برای نسیمدریای منطقه به دست آوردند.

موازی جهت خط ساحل و کوههایی است که به موازات

اما در گلباد شبانه (شکل -5ب) وقوع بادهای شمالشرقی-

ساحل قرار دارند .با توجه به رژیم باد کلی برای این فصلِ

شرقی افزایش یافته است که به علت وجود نسیم خشکی در

ایستگاه فو (شکل -5الف) ،نیز چرخش نظاممند زمستانی

شب با جهت فو در منطقهی مذکور است .لذا میتوان

بادها ناشی از کمفشارهای جنب قطبی که باد شمالغربی را

گفت که در فصل زمستان این ایستگاه هر دو نسیمدریا و

ایجاد نموده است ،دیده میشود و همچنان بادهای جهت

خشکی حضور دارند که علت آن میتواند به وجود کوههای

جنوبغربی و جنوبشرقی ناشی از نفوذ جبههی گرم ،به

بلند زاگرس به موازات خط ساحلی مربوط باشد.

مانند ایستگاه آبادان ،ضعیف هستند .بر اساس بررسیهای

(الف)

(ب)

( )

شکل  -6گلباد کلی ماه ژانویه (الف) به همراه گلباد شبانه (ب) ،و گلباد روزانه (ج) برای ایستگاه بوشهر ساحلی

در مقایسه دو گلباد کلی و روزانه ایستگاه بوشهرساحلی در

نسبت به گلباد کلی در فصل تابستان به تفاوت وقوع بادهای

تمام فصول (بجز تابستان) دیده شد که فراوانی باد شمالی از

غربی مربوط است .به طوری که این جهت تبدیل به جهت

الگوی کلی ماهانه به الگوی باد مربوط به نسیمدریا کاسته

باد غالب برای نسیمدریا شده ولی برای گلباد کلی باد غالب

شده و بیشترین تفاوت در روند تغییر رژیم بادِ نسیمدریا

به جهت غربی-شمالغربیِ ناشی از نظام کمفشار حرارتی
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شمالغرب هند اختصاص دارد (مقایسه شکل -0الف و -0

بادهای غربی در شب هنگام و در عین حال حذف بادهای

) .چراکه در این منطقه نسیمروزانه قوی با جهت غربی

جنوبغربی در گلباد شبانه نسبت به الگوی روزانه برای

وزش داشته که از برهمنهی آن با مولفهی غربی بادهای

فصل تابستان ،حاکی از وجود نسیمشبانهای با قدرتی کمتر

نظاممند ،افزایش چشمگیر فراوانی و قدرت این بادها طی

نسبت به نسیمروزانه است که نتوانسته بادهای غالبی با

روز را موجب گردید .در ایستگاه بوشهرساحلی با خط

جهت مورد انتظار (شمالشرقی-شر ) را در شب به وجود

ساحلی نشان داده شده در شکل -5الف ،نسیمشبانهای در

آورد .اما از قدرت و وقوع بادهای جهت مقابل آن کاسته

جهت شمالشرقی-شر انتظار میرود ،که در فصل زمستان

است .میزان فراوانی شرایط آرام در گلباد مربوط به

و البته به مقدار کمتر در پاییز بر فراوانی باد مذکور افزوده

نسیمشبانه در کلیه فصول افزایش قابل مالحظهای نسبت به

شده اما در فصل تابستان چنین بادی در گلباد مربوط به

گلباد کلی و گلباد روزانه داشته است.

نسیمخشکی وجود ندارد (شکل -0ب) .اما ضعیف شدن

(الف)

(ب)

( )

شکل  -7گلباد کلی ماه جوالی (الف) به همراه گلباد شبانه (ب) ،و گلباد روزانه (ج) برای ایستگاه بوشهر ساحلی

از این رو میتوان گفت که در تابستان نسیمدریا در روز

خصوص در تابستان رخ داده است .در شکل  3گلبادهای

حاکم است که با حرکت رطوبت به سمت ساحل ،رطوبت

نماینده فصل زمستان (شکل -3الف) و تابستان (شکل -3

در مناطق ساحلی افزایش داشته و سبب میشود که افزیش

ب) برای ایستگاه کنگانجم آورده شده است .باد غالب

دما با آهنگ کمتری رخ دهد که با نتایج تحقیقات صبری و

سالیانه این ایستگاه جهت جنوب–جنوبغربی دارد که در

همکاران ( )1239مطابقت دارد .به طور کلی در ایستگاه

فصل تابستان نیز این الگو دیده میشود .پ

از آن جهت

بوشهرساحلی برای فصول مختلف سال ،تندی بادها در

شمالشر -شر بیشترین فراوانی را دارد که مشابه الگوی

گلباد روزانه تا  4متر بر ثانیه بیشتر از نسیمشبانه به دست

فصل زمستان است .سرعت بادهای وزیده به منطقه در

آمده و همان طور که گفته شد این افزایش قدرت باد به

تمامی جهات کمتر از  10متر بر ثانیه بوده و در کمتر از
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شش ماه از سال منطقه شرایط آرامی را تجربه میکند .با

باد از این جهت میوزد .در جهات شمال ،شمال-

توجه به اینکه این ایستگاه در اطراف ارتفاعات قرار دارد،

شمالغرب ،شمال-شمالشر و شمالشر باد خیلی کمی

سبب شده که محدوده سرعتها نسبت به سایر مناطق خلیج

در منطقه وزیده است .باد غرب-شمالغربی در بیشتر

فارس کمتر باشد.

ماههای سال به جز تابستان دارای فراوانی نسبتاً زیادی است.

شکل  9گلباد فصلی ایستگاه کیش را نشان میدهد .باد

باد شر -جنوبشرقی در تابستان فراوانی زیادی دارد و

غالب منطقه غربی است که فراوانی این باد در هر دو فصل

سپ

ازشدت آن کاسته میشود .در زمستان و اوایل بهار نیز

تابستان و زمستان زیاد است .به طوری که حدود  %25مواقع

از جهت جنوبی تقریباً بادی وزیده نمیشود.

(الف)

(ب)

شکل  -3گلباد کلی ماه ژانویه (الف) به همراه گلباد ماه جو ی (ب) برای ایستگاه کنگانجم

(الف)

(ب)

شکل  -9گلباد کلی ماه ژانویه (الف) به همراه گلباد ماه جو ی (ب) برای ایستگاه کیش

در شکلهای  10و  11به ترتیب گلبادهای نسیمدریا به

منطقه هستند .با توجه به عدم وجود اطالعات کافی از

همراه گلباد کلیِ فصل زمستان و تابستان ایستگاه دیر آورده

بادهای وزیده شده در شب هنگام ،امکان بررسی مستقیم

شده است .در این ایستگاه به علت کمبود دادههای ثبت شده

روند بادها در طی شب وجود نداشته اما از بررسی الگوی

در شب هنگام ،گلباد آن ترسیم نشده است .در گلباد کلی

ماهانه و روزانه بادهای این فصل چنین نتیجه میشود که به

زمستانی این ایستگاه (شکل -103الف) همچنان تغییرات

علت درصد پایین فراوانی وقوع بادهای راستای جنوبی تا

جهتی باد به واسطه گذر جبهه سرد از روی این منطقه دیده

غربی در گلباد کلی نسبت به روزانه ،ممکن است که وزش

میشود ولی در گلباد روزانه (شکل -10ب) بادهایی با

بادهای شمالشرقی تا شمالی (در شب) و برهمنهی آن با

جهت جنوبی تا غربی با سرعت و فراوانی بیشتری نسبت به

بادهای جنوب تا غربی سبب کاهش فراوانی آن در گلباد

الگوی ماهانه وزیدهاند که معرف وزش نسیمدریا در این

ماهانه شده باشد .به عبارت دیگر میتوان چنین نتیجه
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گرفت که در این منطقه حاکمیت نسیم خشکی (هرچند با

(الف)

سرعت پایین) در شب وجود دارد.

(ب)

شکل  -11گلباد کلی ماه ژانویه (الف) به همراه گلباد روزانه (ب) برای ایستگاه دیر

در روند کلی باد تابستانی ایستگاه دیر (شکل -11الف)،

گستردهی شمالغربِ هند شکل میگیرند .بادهای

عالوه بر وجود بادهای قویِ غرب-شمالغربی که در الگوی

نسیمروزانهی بخش مرکزی خلیج فارس (در منطقهی دیر)

ماهانه نیز وجود دارند ،بادهای جنوبشرقی تا جنوبی نیز با

سمت جنوبی دارند .متقابالً با حذف اثرات این نسیم در

فراوانی با وزیدهاند .چنین بادهایِ شمالغربیای ،ناشی از

شب هنگام و انتظار برای افزایش مولفه نسیمخشکیِ شبانه با

حضور نظام کمفشار تابستانی هستند که در الگوی بادهای

جهت شمالی باید انتظار کاهش شدت و فراوانی بادهای

روز ،فراوانی آنها کمتر شده است .البته سامانهی نظاممند

جنوبی را در گلباد کلی تابستانی (شکل -11الف) داشت که

ناشی از یک نظام کمفشار میانمقیاس تابستانی در بخش

این مسئله در شکل -11الف مشهود است .نکته قابل توجه

شرقی خلیج فارس ،بادهایی با جهت جنوبشرقی را ایجاد

در هر دو گلباد زمستانی و تابستانی (شکلهای  10و )11

مینماید که بر روی الگوی ماهانهی باد این ایستگاه اثر دارد.

شباهت بیشتر نسیمدریا به روند کلی باد ماهانهی این

این نظامهایِ میانمقیاس تابستانی به علت با بودن دمای

ایستگاه نسبت به سایر ایستگاهها است که به نظر میرسد با

هوا در دریای عمان و خلیج فارس ،به صورت مراکز

شروع نزدیکتر شدن کوهها به ساحل ،تشدید اثر

حرارتی محلیِ کوچکی در داخل نظام کمفشار حرارتیِ

نسیمخشکی و دریا در ایستگاه دیر را موجب شده است

(الف)

(ب)

شکل  -11گلباد کلی ماه جوالی (الف) به همراه گلباد روزانه (ب) برای ایستگاه دیر

همچنین با مقایسه نتایج سایر فصول در ایستگاه دیر چنین

غالب گلباد روزانه محسوب میشود .همچنین گلباد مربوط

به دست آمد که در تمام فصول فراوانی باد جهت جنوبی در

به نسیمروزانه در زمستان بیشترین شباهت را با گلباد کلی

طی روز نسبت به روند کلی بادِ همان فصل افزایش قابل

همین فصل دارد و در فصول گذار جهت باد غالب در گلباد

توجهی یافته است (البته این افزایش در فصل زمستان اند

روزانه به علت برهمنهی بادهای جنوبی و غرب–شمال-

است) به طوری که در فصل تابستان این باد ،به عنوان باد

غربی ،به راستای جنوبغربی-جنوب تغییر نموده است.
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در شکلهای  12و  12گلباد روزانه و شبانه به همراه گلباد

برهمنهی با بادهای شمالغربی موجب تضعیف آن در طی

ماهانه به ترتیب برای نماینده فصل زمستان و تابستان

روز شده است (شکل  .) -12از طرف دیگر میتوان گفت

ایستگاه بندر لنگه ارایه شده است .نکته قابل توجه در گلباد

که تضعیف اثر عبور جبهه سرد از روی این منطقه و غلبهی

زمستانی این ایستگاه (شکل  )12ضعیف بودن بادهای

نسیمدریا در طیِ روز میتواند ناشی از کاهش سرعت

نظاممند زمستانی با جهت غربی وشمالغربی و بزرگ بودن

بادهای نظاممند غربی به علت اصطکا

باد با دامنههای

مولفه باد شمالشرقی-شر است که این روند خالف آنچه

کوههایِ موازی ساحل و بسیار نزدیک به خط ساحلی باشد

است که در سایر ایستگاهها رخ داده .در بررسی گلباد روزانه

که به طور همزمان به واسطهی نزدیکی کوه به ساحل،

(شکل  ) -12دیده میشود که به طور تقریبی اثر جبهه

تشدید نسیمدریا موجب شده است .مولفه نسیم شبانه این

سرد زمستانی (بادهای شمالغربی) در بندر لنگه تضعیف

ایستگاه با جهت شمال-شمالغربی ،توانسته بر فراوانی این

شده و نسیمدریا با جهت جنوب-جنوبشرقی تا جنوبی

بادها در شب هنگام بیافزاید.

شناسایی شده است .این مولفه آنقدر قوی بوده است که در

(الف)

(ب)

( )

شکل  -12گلباد کلی ماه ژانویه (الف) به همراه گلباد شبانه (ب) ،و گلباد روزانه (ج) برای ایستگاه بندر لنگه

جمع فراوانیهای بادهایی با جهات متضاد روزانه و شبانه

با خط ساحلی شده است .بر همنهی این مولفه با نسیمدریا،

موجب شده تا گلباد کلی این منطقه دارای طیف وسیعی از

سبب افزایش فراوانی بادهای شرقی و جنوبشرقی در طی

بادهای جهات مختلف با فراوانی و شدت تقریباً یکسانی

روز شده و در اثر برهمنهی با نسیمخشکی ،بادهای شمالی و

شود .همچنان که در شکل -12ب دیده میشود در گلباد

شمال-شمالشرقی در طی شب فراوانتر شدهاند.

شبانه نیز به مانند گلباد روزانه (شکل  ،) -12یک مولفهی

در گلباد کلی تابستانی (شکل -12الف) بار دیگر تضعیف

باد شمالشرقی-شر وجود دارد که در گلباد کلی این فصل

مولفه غربی باد نظامند تابستانی برای بندر لنگه مشاهده می

(شکل -12الف) نیز به عنوان باد غالب منطقه ظاهر شده

شود .در مقابل ،دو مولفه غالب و البته ناموجود در

است .این مولفه میتواند نتیجهی حاکم شدن بادهای شمال-

ایستگاههای قبلی در ایستگاه مورد بررسی وجود دارد :یکی

شرقی تا شرقی نظام پرفشار سیبری ،کاهش شدت

مولفه جنوبی با فراوانی قابل توجه و دیگری مولفه شرقی با

کمفشارهای غربی و تضعیف جبهه سرد وابسته به آن باشد.

فراوانی برابر ولی شدت بیشتر از آن .با تضعیف اثر بادهای

هم جهت بودن تقریبی این باد با کوههای موازی ساحل

نظاممند به واسطه وجود کوههای بسیار نزدیک به خط

منطقه ،موجب هم جهت شدن باد غالب ایستگاه بندر لنگه

ساحلی که به موازات ساحل قرار گرفتهاند ،باد جنوبی در
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گلباد روزانه حاکم شده است (شکل  .) -12به واسطه اثر

شدهاند و در هر دو گلباد روزانه و شبانه ،وقوع بادهای

همین کوهها ،فراوانی باد جنوبی در نسیمدریا به گلباد ماهانه

شر کاسته شده است .لذا به طور کلی میتوان گفت که در

بسیار چشمگیر شده است .در شب هنگام با حذف اثرات

این ایستگاه نسیم خشکی و دریا غالبتر از بادهای نظاممند

بادهای روزانه (شکل -12ب) ،تمام مولفههای جنوبی ناپدید

هستند.

(الف)

(ب)

( )

شکل  -13گلباد کلی ماه جوالی (الف) به همراه گلباد شبانه (ب) ،و گلباد روزانه (ج) برای ایستگاه بندر لنگه

نتایج حاصل از بررسی الگوی بادهای روزانه و شبانه در

حاکمیت نظام پرفشار سرد سیبری بر روی این منطقه است،

ایستگاه بندر عباس برای فصول زمستان و تابستان به ترتیب

ولی این بادها در روز به دلیل جهت مخالف آن با

در شکلهای  14و  15ارایه شده است.آنچه که به وضوح

نسیمروزانه ضعیف شده و در شب به علت همخوانی با

در گلبادهای روزانه و شبانه هر دو فصل زمستانی و

نسیم شبانه تقویت شدهاند (شکل  .) -14در نتیجه آنچه در

تابستانی بندر عباس قابل مشاهده است حاکمیت نسیمدریایِ

گلباد کلی (شکل -14الف) به عنوان باد غالب در این فصل

جنوبی در روز (شکل -14ب و -15ب) و نسیم خشکیِ

ظاهر شده کامالٌ تحت تثثیر نسیمخشکی و دریایِ تشدید

شمالی در شب هنگام است (شکل  -14و  .) -15وجود

شده به واسطه کوههای پشت این منطقه است که جهت

بادهای شمالی و همچنین شمالشرقی در این فصل ناشی از

شمالی و جنوبی را نشان میدهد.

(الف)

(ب)

( )

شکل  -14گلباد کلی ماه ژانویه (الف) به همراه گلباد شبانه (ب) ،و گلباد روزانه (ج) برای ایستگاه بندر عباس
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روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس
در گلبادهای تابستانی نیز همان روند گلبادهای زمستانی

) که در برابر نسیمدریای این فصل (شکل -15ب)

دیده میشود با این تفاوت که شدت نسیمدریا در تابستان

تضعیف شده ،به طوری که در گلباد کلی غلبهی نسیمدریا بر

خیلی بیشتر از زمستان به دست آمده است .ایجاد مولفه

نسیم خشکی و بادهای نظاممند در این فصل به خوبی قابل

شمالشرقی در روز میتواند ناشی از اثرات نظام کمفشار

مشاهده است.

محلی باشد .طی شب ،نسیمخشکی غالب بوده (شکل -15

(الف)

( )

(ب)

شکل  -15گلباد کلی ماه جوالی (الف) به همراه گلباد شبانه (ب) ،و گلباد روزانه (ج) برای ایستگاه بندر عباس

نتیجهگیری
با پیشروی از غرب به شر خلیج فارس ،بادهای نظ اممن د
که جهت آنها در تبعیت از خط ساحلی تغیی ر م یکن د ،ب ه
واسطه اثر اصطکاکی بین باد با دامنههای کوهها ،دچار کندی
میشوند .نتایج نشان داده که از شمالغربی خلیج ت ا بخ ش
مرکزی آن بادهای نظامند قدرت دارند و بر رون د تغیی رات
الگوی باد باد منطقه نقش به سزایی بازی میکنند .در ح الی
که از مرکز به سمت شر خلیج که فاصله کوهها از س احل
نسبت به نیمهی غربی کمتر است ،بادهای نظامن د تض عیف
شده و اثر نسیمدری ا و نس یمخش کی ب ر روی الگ وی ب اد
افزایش مییابد .به طوری که حاکمیت نس یمدری ا در روز و
نسیم خشکی در شب ب رای منطق ه هرم ز و ب ه خص وص
ایستگاه بندر عباس کامالً مشهود است که این مکان را برای
احدا

مزارع توربین بادی جهت تولید انرژی از نیروی ب اد

ممتاز میس ازد .ب ه عب ارت دیگ ر در غ رب خل یج ف ارس
باده ای نظ اممن د اهمی ت دارن د و در ش ر الگوه ای
میانمقیاس باد اهمیت دارند که این مسئله به وجود کوههای
در امتداد سواحل ایرانی مرتبت م یگ ردد .ب ه ط ور مش ابه

دریا و خشکی ،از نزدیکی توپوگرافی کوه به دریا نی ز مت ثثر
است.
با بررسی الگوهای فصلی باد چنین به دست آمد که در
نیمهی غربی خلیج فارس برای فصل زمستان ،نظامهای
حاصل از سامانهی کمفشار جنب قطبی و پرفشار سیبری
حاکمند که بادهایی با جهات جنوبشرقی و شمالغربی
ایجاد میکنند .اما اثر بادهای ناشی از نفوذ جبهه گرم ،کمتر
از جبهه سرد به دست آمده است .کم فشارهای جنب قطبی
که معمو ً بر روی دریای مدیترانه شکل میگیرند از طرف
غرب بر روی منطقه خلیج فارس نفوذ کرده و قدرت
مییابند و سپ

با پیشروی به سوی شر خلیج فارس از

شدت آنها کاسته میشود .چنین نتیجهای با بررسیهای
مشاهداتی صورت گرفته توسط (ایمکاس )1941 ،و (کَر،1
 )1999تطابق دارد.
در تابستان ،تغییر الگوی بادها ناشی از گسترده شدن کمفشار
حرارتیِ شمالغرب هند در نیمهی شمالی خلیج فارس به
دست آمده است .در فصل تابستان ،برای نیمهی شرقی
خلیج فارس بادهای نظاممند ناشی از یک کمفشار

شمسیپور و همک اران ( )1291نی ز در مطالع هی خ ود ب ه
دست آوردند که ،نسیمدریا عالوه بر اختالف ویژگی پهنهی

1 Carr
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میانمقیاس سبب شکلگیری بادهایی با جهت شمالشرقی تا

.2

حسنی ،و.ا ،.ملکوتی ،و ،1292 ،.شبیه سازی عددی

جنوبشرقی را در منطقه شده و البته وجود بادهای شمالی

رژیم نسیم دریا خشکی در منطقه ساحلی شمال غرب

و شمالشرقی در فصل زمستان این منطقه ،ناشی از حاکمیت

خلیج فارس ،پانزدهمین کنفران

دینامیک شارهها

بخش جنوبغربیِ نظام پرفشار سرد سیبری بر خلیج فارس

(سیا ت) ،بندرعباس ،انجمن فیزیک ایران ،دانشگاه

است که چنین بادهایی را همراه داشته است.

هرمزگان.

بررسیهای ماهانه و فصلی الگوی باد برای ساعات مختلف

.2

شبانه روز نشان داد که در خلیج فارس ،نسیمدریا و خشکی
در تمام سال وجود دارد ولی شکلگیری و میزان تاثیر آنها،

خوشحال دستجردی ،1232 ،. ،هواشناسی ساحلی،
انتشارات دانشگاه اصفهان 243 .صفحه.

.4

شمسیپور ،ع ،.زارع ،س ،.رئیسی ،ر ،1291 ،.ساز و

به جهت و موقعیت خط ساحلی ،شرایط فصلی بادها ،وجود

کار شکل گیری نسیم دریا در سواحل شمالی خلیج

ساحلی (مانند کوهها) و شیب دامنهی کوهها بستگی

فارس ،هشتمین همایش ملی خلیج فارس ،کیش،

عوار

دارد .نتایج نشان داد که در خلیج فارس نسیمخشکی
ضعیفتر از نسیمدریا است و این مسئله با توجه به این

صص .11-12
.5

صبری ،ر ،.ا ،.صدیقزاده ،ب ،.متانی ،ع ،.بیدختی،

واقعیت که گرادیان دما بین دریا و خشکی در هنگام روز

 ،1239بررسی نسیم دریا-خشکی در خلیج فارس با

بسیار بیشتر از ساعات شبانه است و یک نیروی گرادیان

استفاده از دادههای میدانی ،چهاردهمین کنفران

فشار قوی در سطح زمین ایجاد میشود ،قابل توجیه است.

ژئوفیزیک ایران ،انجمن ژئوپلتیک ایران ،صص.34-

قابل ذکر است که با حرکت به سوی شر ِ خلیج فارس،

.5

عزیزی،

 ،.معصومپور،

 ،.خوشاخال  ،ف،.

حدود  2-2متر بر ثانیه از قدرت نسیمدریا و خشکی کاسته

رنجبر ،ع ،1239 ،.تثثیر شارشهای همدید بر روی

میشود.

نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر ،فصلنامه

همچنین به دست آمد که در خلیج فارس به طور متوسط

جغرافیای طبیعی ،سال هفتم ،شماره  ، 52صص-140

نسیمدریا در تابستان نسبت به سایر فصول پرتکرار و قویتر

.121

است و همواره در مقایسه با نسیمخشکی تندی بیشتری

.0

کریمی ،م ،.عزیزی،

 ،.شمسیپور ،ع.ا ،.رضایی

داشته است .این در حالی است که در فصل زمستان به علت

مهدی آبادی ،ل ،1295 ،.شبیهسازی دینامیکی تثثیر

طو نی بودن شب نسبت به روز ،درصد فراونی وقوع

رشته کوه البرز بر ضخامت و عمق نفوذ نسیم دریا در

نسیمخشکی بیشتر از نسیمدریا بوده اما همچنان از شدت

سواحل جنوبی دریای خزر ،نشریه تحقیقات کاربردی

کمتری برخوردار است .مشابه چنین نتیجهای در بررسیهای

علوم جغرافیا ،جلد  ،15شماره  ،41صص.125-152

پیشین انجام شده در بوشهر نیز به دست آمده است (صبری

.3

گزارش نهایی طرح پژوهشی تهیه اطل

باد ایستگاه

و همکاران .)1239 ،همچنین باوِرز ( )2004با مطالعهی

های هواشناسی ساحلی استان هرمزگان.1239 ،

آماری تکرار وقوع نسیمدریا در شهر ساحلی توکرتون در

پژوهشکده هواشناسی (در حال اجرا).

نیوجرسی به دست آورد که در تابستان کثرت وقوع پدیده

.9

مقدمقشال  ،ا ،1290 ،.مطالعه دینامیک نسیم دریا-

نسیمدریا بیشینه است (باوِرز )2004 ،که با نتیجه مطالعه

خشکی در منطقه ساحلی بندر عباس با استفاده از

فو در خلیج فارس همخوانی دارد.

مدل عددی ،MM5پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد،
دانشکده علوم ،گروه فیزیک ،دانشگاه هرمزگان.
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