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 دهیچک
 آبادان، :فارس )شامل جیخل یشمال ساحل طول در موجود یهواشناس ستگاهیا 7شده در  یریگاندازه باد اندازه و سمت یها داده قیتحق نیا در

قرار  یمورد بررس یک دوره بلند مدت در منطقه باد تغییراتالگوی  تعیینبا هدف  (اسببندرع و بندرلنگه جم، کیش، کنگان ر،ید ،یبوشهرساحل
های از روش روز-ر ساعات مختلف شبانهد آنباد و به طور همزمان روند تغییرات  ی ماهانه، فصلی و ساالنه . بدین منظور الگوی کلیِاستگرفته 

عوامل مختلفی همچون  به بادها گیری شکل ،فارس جیخل یسواحل شمال مختلفِ مناطق در که داد نشان ها بررسی است. شده مختلف تحلیل
 شرقِ به یغربی نیمه از یروشیپ با که یاگونهه ب. دارد یبستگ ها کوهمانند  یعوارض ساحل وجود و یفصل مختلف طیشرا ،ساحل خط تیموقع

تأثیرات بیشتری بر  به ساحل ها کوهشدن  کینزد یواسطهه ب یخشک و ایدر های یمنسکاسته شده و  مند نظام یبادهااز قدرت  خلیج فارس
در  هستندکم فشارهای غربی حضور ناشی از  خلیج فارس غربینیمه حاکم بر  بادهای نظامند ،. در فصل زمستانگذارند الگوی باد منطقه می

یک  ،، در فصل تابستان است.ناشی از گسترده شدن کم فشار حرارتی شمال غرب هند  ی این منطقهالگوی تغییر بادها ،تابستان طیحالی که 

در شرقی را  جنوبشرقی تا  شمال بادهایی با جهتگذار است که  اثرنیمه شرقی خلیج فارس  برایالگوی باد نظام کم فشار میان مقیاس بر روی 

 تیحاکم فارس جیخل یشرق یها ایستگاه یبرا دبیشتری دارن تیاهم منطقهغرب در  مندنظام یبادهادر حالی که . مایندن ایجاد می این منطقه
با حرکت به  آنها سرعتو ند نسیم دریا و خشکی در تمام سال وجود دار این منطقهدر نتایج نشان داد که  است. خشکی  نسیمو  ایدر مینس با

 در ایدر میمتوسط نس طور بهکه  است نیدست آمده اه ب جینتا گریاز د .نماید میرا تجربه  ایبر ثانیه متر 3الی  2حدود  کاهش سمت شرق
 یعلت طوالن بهدر فصل زمستان  با این وجود دارد.نیز  یشتریب یتند خشکی  نسیمبا  سهیفصول بوده و در مقا ریاز سا رت یقو پرتکرار و تابستان

 نسیم روزانهاما همچنان از شدت کمتری نسبت به به دست آمده  ایدر میشتر از نسیب خشکی  نسیموقوع  ینافراو درصدبه روز، نسبت شب  بودن
 .برخوردار است

 .خشکی  نسیم ا،یدر مینس مند،منظا باد غالب، باد فارس، جیخل :واژگان دیکل
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 مقدمه
 ییای  در یه ا  س  ازه یطراح   در یاص ل  پ  ارامتر ب اد  یروی  ن

 همچ ون  ش ده  انجام مطالعات اساس بر و دشو میمحسوب 

 2نول  دزیو ر (2002 ر،وِاب   و فتیس  وا) 1روِاو ب   فتیس  وا

 یالگ و  نی ی تع در یمهم   س هم  روین نیا ،(1992 نولدز،یر)

 یِج و  یها رژیمبر آن  عالوه. دارد فارس جیلخ آب گردش

ب ارش،   گی ری  شکل ،کنترل دما و رطوبتدر  یساحل مناطق

 نی  ا یه وا  ییجابجا نیهمچنو  یجو یشدت آلودگ رییتغ

 ،ن د برخوردار عیص نا  و تی  جمع یب ا  تمرکز  از کهمناطق 

 یه ا  پدی ده  نیمهمت ر  جمل ه  از. دندار یا کننده نییتع نقش

 آن ج اد یا که است 4خشکی  نسیم و 2ایدر مینس ،یساحل یجو

و  ب وده  مربوط یو خشک ایسطح درهوایِ  یدما اختالفه ب

 ،5رز)ب اوِ  دن  ریگ یم  ش کل   یج و  آرام طیعموماً تحت شرا

 ی سامانه نیا گیری شکل (.1239و همکاران،  یزیعز، 2004

 و خ ا   ژهی  و ییگرم ا  تیاختالف ظرف علت به مقیاس میان

 یانرژ اینسبت به در یخشک ،روز طول در چراکهاست  آب

 یمج اور س طح خش ک    یه وا  لذا و کند می جذب یشتریب

 ترب ا   یبه ترازها ،از هوای سطح دریا شده ترو سبک ترگرم

در س طح خش کی ایج اد     فش ار  ک م و ی ک   نماید میصعود 

و در  شده. در حالی که روی سطح دریا هوا پرفشار دشو می

از خن ک و مرط وب    یهوااثر ایجاد چنین گرادیان فشاری، 

 ای  در میک ه نس    اب د ی یم انیجر یخشک سمتبه  ایدرسوی 

در  ش ارش  و ش ده  عک    گ ردش  هنگام شب در. نامند می

 ک ه  خواهد ب ود  ایدر متسبه  یخشک یاز سو نیسطح زم

از آنج ایی   (.1234، یمراد و یدختی)ب نام دارد خشکی  نسیم

 یه ا  بخش در ها پدیده نیا قائم و یگسترش افق ی دامنه که

جوی را نیز به میزان  یآلودگت، اس متفاوت سواحلمختلف 

 یس احل جوی  یها پدیده نیا جا خواهند نمود. مختلف جابه

 از طریق ایجاد ود نهست زین یساحل یها جریان جادیابه  قادر

 و ه ا  ن ده یآ  عیس ر  انتش ار  ،س احل  کینزد یها آبالطم ت

 کی  نزدی ه ا  آبدر  یریگ ژنیاکس ندیبه فرا دنیبخش عیتسر

 ین  یب شیپ   و شناختبنابراین  خواهند داشت. همراه ار بنادر

                                                 
1. Swift and Bower  
2. Reynolds  
3. Sea breeze  
4. Land breeze  
5. Bowers 

 یمختلف   یاز نقط ه نظره ا   یس احل  مناطق در یجو طیشرا

 در جه ت بررس ی  ) ه ا  کارخان ه  اح دا   سنجی امکانمانند 

 و (و درج ه ح رارت   یج و  یه ا  ن ده یآ  عی  توز یچگونگ

و  یپژوهش گران هواشناس    یب را  انی  و جر م و   ینیب شیپ

مختلفی ی ها بررسیدر ایران  .است حایز اهمیت یشناس آب

 یجن وب  سواحل در یکشخ-ایدر مینس یالگو شناختبرای 

 ب ه  ت وان  م ی  آن ی جمل ه  از ک ه  گرفته صورت خزر یایدر

 در یتوپ وگراف  نق شِ  س ازی  ش بیه  :نم ود  اش اره  لیذ موارد

از  خ زر  یای  در یجن وب  ی کرانه برای ایدر نسیم یها یژگیو

 توس ط  اچهیبا مدل در  RegCM4مدلجفت کردن  طریق

 انج ام  .اس ت  گرفت ه  ص ورت  (1295) همک اران  و یمیکر

 ای  در میعمق نف وذ نس    کهداد  نتیجه کوهحذف  باسازی  مدل

رش ته ک وه    یجن وب  یه ا  دامنه تیموقع تا ریطور چشمگ به

 یسواحل شرقبه ویژه در  آن ضخامت و افتهی گسترشالبرز 

 از باًیتقر خشکی  نسیماما در مقابل  ،قابل توجه داشته شیافزا

 مزمک  انی(. 1295و همک  اران،  یم  ی)کر رفت  ه اس  ت نیب  

 خزرتوس ط  دری ای  جنوبی سواحل در دریا نسیم گیری شکل

 همکاران همراه به سپ  و بررسی شده( 1239) پور معصوم

 یه ا  ش ارش  ریت ثث  یبررس   به (1292 همکاران، و یزیعز)

ب ا   آنه ا  .ن د تپرداخآن منطق ه  ی ای  در مینسروی  بر دیهمد

 ت راز  و ای  در ت راز  در دی  همد یبادها ی روزانهاثر ی  مطالعه

 نشان TAPM مدل توسط سازی شبیه و یهکتوپاسکال 150

س و،   یخش ک  دی  همد یه ا  ش ارش  ب ا  سهیمقا در که دنداد

 داخ ل  بهرا  ایدر مینس ی مهشروع و خات اسویدر یها  شارش

 داخ ل  ب ه  آن نف وذ  از م انع  و اندازن د  یم ریتثخ به یخشک

س و س بب    یخشک یها در مقابل شارش و ؛ندشو می یخشک

و  یزی  )عز گ ردد  م ی  ای  در مینس یِسو یخشک نفوذ تیتقو

 و عم ق  زانی  م به دست آمد که نیهمچن. (1292 ،همکاران

 ع ر   ب ه  خ زر  یای  در یجن وب  س احل  در ایدر مینس نفوذ

 اس ت  وابس ته  منطق ه  یمحل   یباده ا  ش رایط  و ییایجغراف

 ای  ارتفاعات ب ه در  یکیو نزد یدورکه ( 1239، پور معصوم)

 پ ور  شمسی) دبسزایی دارنقش  ایدر مینس یانرژ زانیدر م نیز

 دری ا  نس یم همچنین برای خزر جنوبی، (. 1291و همکاران، 

حداکثر  ودارد  راعمق و نفوذ  زانیم نیشتریب یدر ماه جو 

، پ ور  معص وم ) رسد می متر 550 تا 450 به آن( عمق) ارتفاع

که در  ها کوهو رشته  فالت ،یشکل خط ساحل البته (.1239
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 یخ زر ق رار دارن د ب ه مانن د س د       یجنوبسواحل  یکینزد

 ی ی همگرا تی  موقع و رن د یگ یم   را دری ا  نسیمنفوذ  یجلو

 نمای د  م ی وضوح ش کل و ف رم ک وه را دنب ال      به ایدر مینس

ص ورت   نیش  یپ طالع ات برخ ی از م  (.1239پ ور،   )معصوم

 ب اد  اطل    هی  ته"ط رح   :از عبارتن د گرفته در خلیج فارس 

ص ورت   "اس تان هرمزگ ان   یساحل یهواشناس یها ایستگاه

اطالع ات   کم ک  ب ا  که یهواشناس پژوهشکده توسط گرفته

لنگ ه،   ،یریس ش،ی وان، ک مانند ها ایستگاه یبرخسمتِ باد 

و  دری ا  نسیم یبررس بهو جاسک  بندرعباس ،یقشم، ابوموس

 یج و  یه ا  پدیده نیاوجود  ،جینتا. پرداختندمنطقه  یخشک

در  ام ا  نش ان داد  بندرعباس و لنگه ش،یک یها ایستگاه دررا 

 ،یک اف  اطالع ات  دلی ل ع دم ثب ت    ب ه  ه ا  ایستگاهاز  یبرخ

 یه ا  مح دودیت  از. ن د نبوداس تنتا   قاب ل  ف و    یها پدیده

ب ه س احلی نب ودن برخ ی از      توان میموجود در این تحقیق 

یی از ش ب،  ه ا  ساعتاطالعات باد برای  و کمبود ها ایستگاه

طور موردی و مجزا به بررسی  اشاره نمود. مطالعات دیگر به

و  هایی مانند بوش هر  ایستگاه خشکی در و دریا نسیمساختار 

اند. در این راس تا، حس نی و ملک وتی ب ا      بندرعباس پرداخته

و ب ا کم ک    WRTم دل  جو توسط  مقیاس میانسازی  شبیه

های  در ماهدکل هواشناسی  ی مشاهداتی ثبت شده درها داده

نف وذ   زانی  م و یرفتارس نج بررس ی  ب ه  ، اگوس ت  فرویه و 

نش ان   جی. نتاپرداختند در ایستگاه بوشهر یخشک -دریا نسیم

مت ر و   250 بوش هر  یخش ک -دریا نسیمعمق  نیانگیکه م داد

و  ی)حس ن  اس ت  ب وده  ل ومتر یک 41آن  یبع د افق    نیانگیم

( ب ر مبن ای   1291و همکاران ) پور شمسی. (1292 ،یملکوت

و دم ا    و جهت ب اد،  سرعت برایثبت شده های آماری   داده

 که ییروزهافراوانی  ،آنشر  و غرب ، بندر دیر رطوبت در

 س ازی  ش بیه ب ا   س پ   و نموده مشخصوزیده را  دریا نسیم

و  دریا نسیمد که دو ندنشان دا(، TAPM) یجو مدل توسط

از ش دت بیش تری    نسبت به م اه اوت  خشکی در ماه مارس

ت رین   کردن د ک ه م نظم    . همچنین آنها مش اهده برخوردارند

 ک وه توپوگرافی شر  بندر دیر که در  دریا نسیمشکل رخداد 

. (1291و همکاران،  پور شمسییابد، وجود دارد ) اهمیت می

ه  ای  ی ویژگ  ی ب  ه مطالع  ه 1290قش  ال  در س  ال  مق  دم

در ایستگاه موردی بن درعباس پرداخ ت. بررس ی     دریا نسیم

دین امیکی ه وا ب ا     س ازی  ش بیه و های سینوپتیک  آماری داده

 5/4 دری ا  نس یم ش دت   نشان داد که MM5استفاده از مدل 

 خشکی و بالعک -دریا نسیمو ارتفاع چرخه  است متربرثانیه

. صبری و (1290قشال ،  )مقدم رسد میمتر  2200حدود  به

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

ی س اختار   مطالع ه گیری، به  هواشناسی با چهار سطح اندازه

ساحلی بوشهر پرداختند. نتایج  ی منطقهخشک در -دریا نسیم

 از تریق و  دری ا  نس یم ( تابس تان  ن ده ینماآگوس ت ) نشان داد 

 ن ده ی)نما هی  م اه فور  یب را  ک ه  یح ال  در بوده یخشک مینس

ب وده   دریا نسیماز  شتریب یخشک میزمستان( درصد وجود نس

مطالع ه انج ام ش ده    در  (.1239 ،و همک اران  ی)صبر است

 یه ا  ب ا اس تفاده از داده   ،(1234) یو م راد  یدختی  توسط ب

و به ک ارگیری   مختلف یها ارتفاعبوشهر در  ستگاهیسودار ا

سپتامبر، اکتبر، نوامبر  یها ماه یروزها یبرخ در یمدل تحلیل

 -دری ا  نس یم  یه ا  یژگ  یو یبررس   به، 2002و دسامبر سال 

وق وع   یکه فراوان   داد. مشاهدات نشان شد پرداخته یخشک

 00س پتامبر، ن وامبر و دس امبر    یها در ماه خشکی-دریا نسیم

نف وذ   زانیم نیشتریبو  بودهدرصد  55درصد و در ماه اکتبر 

 .(1234 ،یو م راد  یدختی  رخ داده است )ب در ماه نوامبرآن 

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

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

 ازچن د روزه  و کوتاه  های زمانی بازه شمالی خلیج فارس در

 س واحل  ک ه است  یدر حال نیااند.  پرداختههای مختلف  ماه

و  زاگ رس کوهس تان   با وجود یعیلحاظ طب به فارس جیخل

 منطق  ه یم  یاقل طیش  را ب  رک  ه  ف  ارس جیخل   یه  ا آب

 ب ر که  نماید میایجاد  یمتفاوت یدیهمد طیشرا ،ندرگذاریتثث

در  بنابراین است. رگذاریتثث یخشک-دریا نسیمعملکرد  یرو

تالش شده ت ا از طری ق بررس ی مشخص ات      حاضر مطالعه

تراز سطح زمین )به عل ت   ثبت شده ماری و بلند مدت بادآ

ی ه ا  ایس تگاه در  (س ودار  و داریلهای  ی به دادهسعدم دستر

 شمالی خلیج فارس، به تحلیلمختلف در طول نوار ساحلی 

خش کی و   نس یم  ،ادری   نسیمالگوی  ماهانه و فصلی تغییرات

 .پرداخته شود 1الگوی بادهای نظامندهمچنین 
 

                                                 
1 Systematic wind 
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 روشها و مواد

  و اقلیم خلیج فارس ایجغراف یعرفم

دقیقه  20درجه و  20تا  24 ی محدوده در فارس جیخل

 دردقیقه طول شرقی  25درجه و  55تا  43عر  شمالی و 

جنب حاره  ی منطقهحاظ جغرافیایی در از ل و رانیجنوب ا

 جیخل آبِ متوسط عمق (.2009)خونکار، واقع شده است 

 است لومتریک 1000آن  متوسط طولمتر و  20 فارس

(. 1909 ،2یجیکِک و لِهر، 1992 ،1اسِبر و یندیگ ال ی)ا

باد  ،یشمال، باد نش به بادبر اساس نوع  منطقهبادهای محلی 

 ،مکاسیا)ند شو می بندی دسته رهیغ و یلیسه باد ،یارکش

عمان و  یایتنگه هرمز به در قیاز طر فارس جیخل(. 1941

خلیج فارس  یشمال یهانی. سرزمدارد هند راه انوسیاق

به فاصله  ینواح یمرتفع بوده و در بعض ،(یرانی)سواحل ا

 متر 2050 بهارتفاف ی با پیشروی به خشک ا،یاز در یکم

 نیا نیب ارتفاع کم یهانیسرزم از ییها باریکه. رسد می

ی زاگرس ها کوه(. 1941 ،مکاسیا) دارد وجود ایدر و ها کوه

یج فارس از سمت غرب به لشمالی خ سواحل در امتداد

به کنگان کامالً  ی منطقهشده و از  تر نزدیکشر  به ساحل 

ی ها نظاماساس  گیرند. بر ساحل قرار می کمی از ی فاصله

ند، این ده میقرار  جویِ غالبی که خلیج فارس را تحت تثثیر

منطقه دارای دو فصل مشخص تابستان و زمستان و دو فصل 

منطقه،  و پاییز است. در تابستان نظام حاکم بر گذارِ بهار

ی در فشار کمحاره هستند که عبارتند از  ی جنبها امنظ

شده که مرکز آن بر روی هند واقع سطوح نزدیک به زمین 

بر روی خلیج  نظاماین  غرب با توجه به این که. است

ه حاکم قغربی در منطگیرد، بادهای شمالفارس قرار می

. دشو میاز شدت بادها کاسته  از اواسط تابستان و ندشو می

قطبی واقع بر روی آسیای  پرفشار جنب ی زبانهزمستان  در

 و یابدمرکزی )سیبری( بر روی خلیج فارس گسترش می

بر روی دریای مدیترانه  های جنب قطبی که معمو ًفشار کم

گیرند نیز به سوی جنوب حرکت کرده و از طرف شکل می

 نمایند.  میخلیج فارس نفوذ به غرب 

 

                                                 
1 El-Gindy and SABRA 
2 Lehr and Cekige 

 

 دشو میمنطقه گرم از  ی سرد وها جبههباعث عبور این امر 

-عبور نمیهرگز از روی خلیج فارس  ها نظام )مرکز این

انی به تدریج از تابسته هوا ب ا،های گذردر دوره(. کنند

ی ها نظام تمام تقریباًو  یابدیزمستانی و بالعک  تغییر م

)ایمکاس،  ندشو میظاهر تابستانی و زمستانی با شدت کمتر 

1941.) 

 قیتحق روش
ت ا   یغرب   امت داد  ازباد  یکل یالگو یبررسبه  قیتحق نیا رد

 ب ه  اس ت.  ش ده  پرداخته فارس جیخل یِرانیا سواحل یِشرق

ب ه   ه ا  ایس تگاه  ،ف ارس  جیخلسواحل  ادیز طول نسبتاً لیدل

 ،یش رق  مختل ف  یه ا بخ ش  که کل اندشدهانتخاب  یشکل

 را پوشش دهن د  خلیج فارس شمالیساحل  غرب تا یمرکز

  ج  م، کنگ  ان  ،یبوشهرس  احل آب  ادان، ک  ه ش  امل ایس  تگاه 

. مشخص ات ای ن   دنشو می بندرعباس و لنگه بندر  کیش،ر،ید

آنها نس بت ب ه   برخی از  و موقعیت  1در جدول  ها ایستگاه

، ه ا  ایس تگاه . پ  از تعی ین  آورده شده است 1هم در شکل 

ح دود   ی بلند مدتبرای بازه اطالعات سرعت و جهت باد

 یبن د قال ب توجه به  با وشده  هیته (2000سال  تا)سال  15

به  آنهاتبدیل  ،یاز سازمان هواشناس شده هیته یها خاص داد

نوش ته   یه ا برنام ه  قی  طر از قابل استفاده،  مناسب ساختار

پیش از انجام ه ر  است.  گرفته صورتفورترن  زبان درشده 

اطالعات بوده است چراکه سازی گونه تحلیل، نیاز به یکسان

از یک دیگر ب ه ثب ت     متف اوتی  یارتفاع یترازها در هر یک

 س ه یمقا انج ام  جه ت  ت ا اس ت  و نیاز  اند پرداختهاطالعات 

 10تراز  در رادیپا هایبه داده ی فو ها داده ،و علمی حیصح

تص حیحاتی   منظ ور  نیبد. گردند لیتبد ایدر سطح از یمتر

بر روی سرعت باد هر  یمکان و یداریپا تراز، حیتصح مانند

 شده است. انیاست که در ادامه ب گرفتهانجام  ستگاهیا
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 فارس جیخل یشمال ساحل در یبررس مورد یهواشناس یها ایستگاهمشخصات  -1جدول 

 )متر( ستگاهیاارتفاع  عر  جغرافیایی طول جغرافیایی نوع ایستگاه ایستگاه

 5/5 20°22´ 43°15´ سینوپتیکی آبادان

 3/9 20°12´ 55°22´ سینوپتیکی بندرعباس

 0/22 25°22´ 54°50´ دریایی-سینوپتیکی بندرلنگه

 4/3 23°54´ 50°49´ سینوپتیکی یساحلبوشهر 

 0 20°50´ 51°55´ سینوپتیکی بندر دیر

 555 20°49´ 52°22´ سینوپتیکی جم کنگان

 20 25°20´ 52°59´ سینوپتیکی کیش

 

 
 در ساحل شمالی خلیج فارس هر ایستگاه ساالنه گلباد همراه به یبررس مورد یهواشناس یها ایستگاه تیموقع -1 شکل

 

 محاسبه و یریگ اندازه
که ذکر شد نیاز است تا تصحیحاتی بر روی طور  همان

اطالعات سرعت باد ثبت شده در هر ایستگاه صورت گیرد 

ی سرعت باد: تراز حاتیتصح -الف که به قرار زیر است:

، با استفاده شده استمتر مشاهده  10در ترازی به غیر از  که

شده تبدیل  یمتر 10به سرعت باد در تراز  (1) از رابطه

 است

 

 هیثان بر متر حسب بر هاسرعت (  1) 
 

متر و در  10های باد در تراز  سرعت Uz و U  10که در آن 

 (.1999 کا،یآمر)ارتش  است zتراز 

: به منظور پایدارسازی اطالعات پایداری حاتیتصح: ب

 ،گردد مشخص می RTسرعت باد از تصحیح پایداری که با 

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

 مشخصآب -دمای هواکه اختالف  ییها زمان راستاندار، د

د ده میبه خود اخصاص  1/1مقدار ثابت  بیضر نیا ،نباشد

وابسته  ییدما راتییصورت مقدار آن به تغ نیا ریغ درو 

با توجه به عدم دسترسی به اطالعات  قیتحق نیا در .است

)ارتش شده  انتخاب آن یبرا 1/1 مقداردمای هوا و آب، 

پایدارسازی صورت  2  و با کمک رابطه (1999 کا،یآمر

 گرفته است.

 (2) 
10URU T 

7

1

10 )
10

(
z

UU z
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 2شکل  نمودار با استفاده از: اثرات مکانی حاتیتصح - 

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

 سطح در باد سرعت ی محاسبه یبرا. شده استآب تبدیل 

 RL ضریب بین 920/0دقت  با یتمیتابع لگار ،Uw ایدر

و  (2شده )رابطه داده برازش  UL سرعت باد در خشکیو

تصحیح ترن ورف زبانبه  ی نوشته شده سپ  بر اساس برنامه

 گرفته است.فو  صورت 

 
 (1111 کا،یآمر)ارتش  UL یخشک یسرعت باد رو به Uwآب  یکه برابر است با نسبت سرعت باد رو RL بیضر -2 شکل

 

                                                هیثان بر متر حسب بر ها سرعت         (2)
LLW

LL

URU

UR



 ln3870.001416.2  

 

 بادها یالگو یبررس
ی باد ها دادهبر روی باد  اطالعاتپ  از انجام تصحیحات 

به بررسی  مرحلهاین  در ،ساله 15حدود  یزمان دوره کی در

 مختلف یها ایستگاه در باد ماهانه و سا نه الگوی تغییرات

های مختلف روند آنها برای بخش و مقایسهپرداخته شده 

تغییرات فصلی از این طریق  ساحل صورت گرفته است.

های مختلف ساحل شمالی  رژیم باد نظامند منطقه در بخش

 یبرا ،ها بررسی نیا نمونه. آمده استخلیج فارس به دست 

که همانگونه . است شده هیارا 2در شکل  لنگه بندر ستگاهیا

 باد غالب مشاهده است در این ایستگاه قابل فو  در شکل

ماه از سال این منطقه  2حدود  و داردشرقی  جهت سا نه

شود که برد. در این شکل دیده میدر شرایط آرام به سر می

 دهیوز یهای مختلفهای مختلف سال در جهتباد غالب ماه

باد غالب که از اواخر زمستان تا اواسط بهار  طوریه ب است

-غرب و همچنین بادهای جنوب و جنوب-جنوب غربی

از اوایل تابستان تا  اما ای دارند.جنوب غربی فراوانی عمده

و باد  بودهاواخر پاییز باد غالب در سمت شر  

. برخوردار استفراوانی با یی نیز از  شر -شرقی شمال

غربی که دارای  جنوب-همچنین بادهای جنوب و جنوب

بتاً زیادی است این مدت منطقه را تحت تثثیر فراوانی نس

خود قرار داده است که در پاییز و زمستان به کمترین مقدار 

 رسد.  فراوانی خود می
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 بندر لنگه ستگاهیا در ماهانه و هنساال گلباد سهیمقا نمونه -3 شکل

 

ای در تمام  ی سا نه و ماهانهها بررسیپ  از اتمام چنین 

 لیدل بهو اکتبر  یجو  ل،یآور ه،یماه ژانو چهار، ها ایستگاه

 بیترت بهشباهت با گلباد فصول مرتبت،  نیشتریدارا بودن ب

 زییپا و تابستان بهار، زمستان، یها فصل ندهینما عنوان به

 ی زمانیها باد طی این دوره یالگو بررسی و اند شده انتخاب

 صورت گرفته است. 

 بادهای میان مقیاس یبررسی الگو
خشکی -دریا-هواهای اندرکنش  یکی از بهترین نمونه

جزء بادهای ساحلی  ها خشکی و دریا است. این نسیم نسیم

 د.نشو میمیان مقیاس محسوب 

و  دری  ا نس  یم ریت  ثث زانی  مش  خص نم  ودن م ب  ه منظ  ور

ه ای   مولفهی  مشخصه ،منطقهباد هر  یدر الگو یخشک نسیم

گی ری   ان دازه ی  ط ی دوره  روز شبانه مختلف ساعات در باد

مقایس ه   ،مورد تحلیلترسیم و گلباد آنها  سپ  و جداسازی

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

ک ه   ییه ا  یزمان در گلبادها، نتایج این تحقیقمناسب نمایش 

ان د و   گرفتهار قر خود قدرتدر حداکثر  های ذکر شده نسیم

 ل ذا  .ش ده اس ت   نم ایش داده  ،دارند یواضحتر گیری شکل

ش  دت  نیش  تری)زم  ان ب 15روزان  ه در س  اعت  یگلباده  ا

)زم ان   05و  02ش بانه در س اعت    ی( و گلباده ا دری ا  نسیم

 چن ین عل ت  . ترس یم گردی د  ( یخشک میشدت نس نیشتریب

 و دم ا  اختالفکه  واقعیت علمی نهفته است در این یانتخاب

 طِیمح  ی  ک  ،یخش  ک و ای  در س  طح یه  وا یِچگ  ال ل  ذا

ش بانه   ط ول  در آنک ه ق درت    دنده می شکل 1ییگرا چگال

 نی  اختالف دم ا ب ر ق درت ا    شیافزابا  .است مختلف روز

ت ابش   اف ت یدر عص رها ک ه در   لذا شده ووده زاف زین دانیم

 اف زوده  زی  ن گرا چگال دانیم شدت ابد،ی یشدت م دیخورش

 و ای  درس طح   یه وا  نیب   دم ا  اختالف نیو بنابرا گردد یم

ب ا  . (2009 ،)آرن    دش و  م ی  نهیش  یب زمان نیدر ا یخشک

او  ش دت   ی ص ورت گرفت ه در خل یج ف ارس،    ها بررسی

عصر ب ه وق ت    15 حدود ساعت برای عصرهادر  دریا نسیم

                                                 
1Baroclinic  
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 02ب ین  س اعت   دراین زمان شبانه  مینس یبرا و بوده یمحل

فص ول   درط ول چراک ه  ) اس ت  یصبح به وقت محل   05تا 

زمان ش روع روش نایی روز    تابستان و زمستان متفاوت است

 (. 1232 ،یدستجرد خوشحال) متفاوت است

 بحثو  جینتا
آبادان به همراه  ستگاهیروزانه و شبانه ا یگلبادها 4شکل  در

 آورده زمستان فصل ندهیبه عنوان نما هیژانوماه  یگلباد کل

 ماه یکل گلباد درکه  دشو میاستنتا   4از شکل . است شده

-جنوب مند نظام یبادها حاکمیت با الف(-4)شکل  هیژانو

و  سرد یها جبهه عبور نشانه کهاست  یغربشمال و یشرق

 ترکم البته. فو  هستند ستگاهیا از گرم ی جبهه نیهمچن

خصوص ه و ب یشرقجنوب یبادها یفراوان زانیبودن م

که  دده مینشان  یغربالشم ینسبت به بادها یغربجنوب

 عبورمنطقه  نیا یرواز  سرد ی جبههکمتر از  گرم یجبهه

 ی جبهه مکررِ عبور از یناش یغربشمال باد لذا و کند می

 در. دده میرا تشکیل این فصل  درغالب آبادان  بادسرد، 

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

 نیشتریب هیثان بر متر 4-5 یها سرعت ی در بازه یغرب جهت

از  شیبا سرعت ب شبانه یبادها نیتر یقو دارد ورا  یفراوان

-شر اند  از سمت  یهر چند با فراوان هیمتر بر ثان 10

منطقه وارد  به جنوب-یشرقتا جنوب یشرقجنوب

 .دنشو می

 قوی ییبادها ب(-4 )شکل یخشک مینسبه  مربوطگلباد  در

ماه  نیا یگلباد کل درکه  هیبر ثان متر 12از  شیبا سرعت ب

به منطقه  شر  تا یشرقجنوب یراستا ازاند   یفراوان با

 یفراوان اما. اند هشد حذف ،الف(-4)شکل  وارد شده بودند

با  .است کسانی باًیتقر گلباد دو هر در یشرقشمال یبادها

 هیژانو هام یبا گلباد کل  (-4)شکل  روزانه گلباد سهیمقا

از  روزطول  در که دیآ یم دست به نیچنالف( -4)شکل 

–شمال یبادها یانوفرا بر و کاسته یغرب یبادها یفراوان

افزوده  است،نسیم روزانه  غالب باد یکه راستا یغربشمال

 یفراوان فصل، نیدر ا دشو میچنانچه مشاهده  .شده است

 0/2از  شیب یخشک میآرام در گلباد مربوط به نس طیشرا

 .است دریا نسیمآرام در  طیشرا برراب

 
 )الف(

 
 )ب(

 
) ( 

 یراستا ،الف شکل نیچخط. آبادان ستگاهیا یبرا)ج(  روزانه گلباد و)ب(،  شبانه گلباد همراه به)الف(  هیژانو ماه یکل گلباد -4 شکل

دده می نشان را ستگاهیا نیا یساحل خط

انتظار  ،آبادان ستگاهیا ساحل خط تیتوجه به موقع با

 و جنوب–یشرقجنوب ،روز در دریا نسیم جهت که رفت یم

در  اما .باشد داشته یغرب شمال جهت شب در یخشک مینس

در خالف جهت مورد انتظار و در شب  یروز باد غالبطی 
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که این دست آمد ه ب رفت آنچه انتظار می هم جهت باتقریباً 

به عبارت وی باد نظامند نیز غالب بوده است. جهت در الگ

 از ،روز شبانه ساعات همه در منطقهاین  غالب باد دیگر

که در آن  ،یجنب قطب یفشارها کم دمن منظا یبادها حضور

غربی را در فصل زمستان بر خلیج  شمالبادهای راستای 

گیرد که گواهی بر کم بودن  ، شکل مینماید میفارس حاکم 

 .است نظامند یبادها به نسبتروزانه و شبانه  مینسشدت 

 در گلباد روزانه نکهیتوجه به ا با که است نیا گرید تهنک

 رییتغالف(، -4ماه )شکل  یبه گلباد کل نسبت  (-4)شکل 

 ایدر یراستا در که ییبادها یو فراوان سرعت در یریچشمگ

 نشده دهید (یشرقجنوب یبادها یعنی) وزند یم یخشک به

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

 و یغرب یبادها یفراوان شیافزا الف(-4)شکل  یگلباد کل

)که در جهت  یشرقجنوب یبادهاسرعت  شدن فیضع

وجود ( ندشو می دهیوز ایبه در یخشک سمت یبادها مقابلِ

جهت با آبادان  ستگاهیا یخشک میکه نسگواهی است دارد، 

 اما تر بوده مشخص دریا نسیمنسبت به منطقه  نیا در یغرب

در گلباد  .هستند فیضع مند منظا یبادها مقابل دردو  هر

 یالگو یبرقرار الف(-5)شکل  ایستگاه آبادان یتابستان یکل

غرب  شمال یحرارت فشار کم شدن گستردهاز  یناش مند منظا

بر  یغربشمال تا یغرب قویِ یحاکم شدن بادها که باهند 

 نیا در چنانکهمشهود است. همراه است،  ستگاهیا نیا یرو

)با راستای  مت باد غالبساز  حرکت با دشو می دهید شکل

 وقوع بادها یفراوان از شمال سمت به غربی(شمال-غرب

 مینس یدر گلبادها به طور مشابه این روند و شده کاسته

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

و  یماه جو  یباد در گلباد کل یفراوان نیکمتر شود. می

-شمال تا جنوب یراستابه  یخشک نسیمو  دریا نسیم یراب

و  دریا نسیم. لذا در این فصل نیز دارد اختصاص یشرق

خشکی در مقابل بادهای نظامند قابل چشمپوشی هستند. 

متر  12از  شیبا سرعت ب ییبادها ،تابستان یکلدر گلباد البته 

شمال -یغربشمال تا یغربشمال–غرب یدر راستا هیبر ثان

 ( -5)شکل  دریا نسیمباد در  نیاوقوع  یفراوان که دهیوز

را تجربه  کاهش ب(-5)شکل  یخشک مینس در و شیافزا

شبانه نسبت به روزانه در این  نسیم دهد که و نشان مینموده 

 در نکهیوجود ا با .ضعیفتر استفصل مانند فصل زمستان 

 به نسبت غربیشمال-غرب غالبِ باد یفراوان روزانه گلباد

 یغرب باد یفراوان از اما افتهی شیافزا% 5 تابستان یکل گلباد

 یفراوان شیافزا که است یحال در نیا. است شده کاسته

که  ،شده داده صیتشخشبانه  در الگوی نسیم یغرب یبادها

نسبت  با جهت غربی یخشک مینس بیشتر حضوربر  یگواه

که این نتیجه برای فصل زمستان نیز به  است دریا نسیمبه 

  دست آمده است.

 
 )الف(

 
 )ب(

 
) ( 

آبادان ستگاهیا یبرا( ج) روزانه گلباد(، و ب) شبانه گلباد( به همراه الف) یجوال ماه یکلگلباد  -5 شکل
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 ستگاهیروزانه و شبانه ا میسرعت باد در نس نیانگیم اختالف

است در  هیمتر بر ثان 1فصل زمستان در حدود  یآبادن برا

 و چشمگیر شده اختالف نیفصل تابستان ا برای یحال

 به هیثان بر متر 5/3 از فصل نیا شبانه مینس سرعت نیانگیم

بر . است کرده رییتغ روزانه مینس در هیثان بر متر 11 حدود

 ستگاهیفصل زمستان ا یگلباد کل غالبِ باد، 5اساس شکل 

جهت  نیکه ا دارد یغربشمال–شمالجهت  ،بوشهر ساحلی

موازات  بهکه  است ییها کوهجهت خط ساحل و  یمواز

 فصلِ برای اینیم باد کلی ژبا توجه به ر. دارند قرارساحل 

 یزمستان مندماچرخش نظ زین الف(،-5)شکل  فو  ستگاهیا

غربی را که باد شمال جنب قطبی یهافشار کم از یناش بادها

جهت  یبادها همچنان و دشو می دهیدایجاد نموده است، 

به  ،گرم یاز نفوذ جبهه یناش شرقیغربی و جنوبجنوب

ی ها بررسیبر اساس . هستند فیضع ،آبادان ستگاهیا مانند

غربی  حدودجهت  دریا نسیم بوشهر،یستگاه ادر انجام شده 

بادهای  آن بای نهبرهم که داده استرا به خود اختصاص 

-5در گلباد کلی )شکل ای که یشرق-شرقیشمالی مولفه

در  این بادفراوانی وقوع کاسته شدن ، دنالف( وجود دار

( 1234بیدختی و مرادی ). استشده  موجب را هنگلباد روزا

 باد ایستگاه بوشهر ها دادهی خود با بررسی آماری در مطالعه

. ی منطقه به دست آوردنددریا نسیمرا برای  غربی جهت نیز

-یشرقشمال یبادهاوقوع  ب(-5)شکل  شبانه گلباد دراما 

در  یخشک میوجود نس به علتکه  یافته است شیافزا یشرق

 توان میلذا  مذکور است. ی منطقهدر  فو شب با جهت 

 و دریا نسیم دو هر ستگاهیا نیافصل زمستان  در گفت که

 یها کوه وجودبه  دتوان می آن علت که حضور دارند یخشک

. مربوط باشد یساحل خط موازات به زاگرس بلند

 
 )الف(

 
  )ب(

) ( 

 یساحل بوشهر ستگاهیا یبرا( ج) روزانه گلباد(، و ب) شبانه گلباد( به همراه الف) هیژانو ماه یکل گلباد -6 شکل

 
در  یبوشهرساحل ستگاهیا روزانه و یکلدو گلباد  سهیمقا در

از  یباد شمال یفراوان که دیده شد)بجز تابستان(  تمام فصول

 کاسته دریا نسیممربوط به  الگوی بادبه  ماهانه یکل الگوی

 دریا نسیم بادِ رژیم رییروند تغ در تفاوت نیشتریب و شده

وقوع بادهای  به تفاوتتابستان فصل در  یگلباد کل به نسبت

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

 باد غالب یگلباد کل یبرا یول شده دریا نسیم یباد غالب برا

 یحرارت فشار کماز نظام  یناش یِغربشمال-یغرببه جهت 
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-0الف و -0)مقایسه شکل  اختصاص دارد هند غربشمال

 یغرب جهت با یقوروزانه  در این منطقه نسیم  (. چراکه

 بادهای یغرب ی مولفه با آن ینه  برهم از که داشتهوزش 

طی  هااین باد قدرت و ، افزایش چشمگیر فراوانیمند منظا

 خط با یبوشهرساحل ستگاهیا در .روز را موجب گردید

ای در  شبانه مینس، الف-5 شکل در شده داده نشان یساحل

، که در فصل زمستان رود انتظار می شر -یشرقشمالجهت 

باد مذکور افزوده  یفراوانبر  زییو البته به مقدار کمتر در پا

 به مربوط گلباد در یباد نیشده اما در فصل تابستان چن

ضعیف شدن  اماب(. -0)شکل  ندارد وجود یخشک مینس

بادهای  حذفو در عین حال هنگام بادهای غربی در شب 

 برای  روزانهالگوی غربی در گلباد شبانه نسبت به  جنوب

با قدرتی کمتر  ای شبانه ، حاکی از وجود نسیمفصل تابستان

که نتوانسته بادهای غالبی با  روزانه است نسبت به نسیم

را در شب به وجود (  شر -یشرقشمالجهت مورد انتظار )

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

 به مربوط گلباد در آرام طیشرا یفراوان زانیم. است

نسبت به  یا مالحظه قابل شیافزا فصول هیکل در شبانه مینس

 و گلباد روزانه داشته است. یگلباد کل

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
) ( 

 یساحل بوشهر ستگاهیا یبرا( ج) روزانه گلباد(، و ب) شبانه گلباد( به همراه الف) یجوال ماه یکلگلباد  -7 شکل

 

روز  در دریا نسیمگفت که در تابستان  توان می رو نیا از

به سمت ساحل، رطوبت  تت رطوبکبا حر که استحاکم 

 شیافز که دشو میسبب  و افزایش داشته یدر مناطق ساحل

 و یصبر قاتیتحق که با نتایج رخ دهد یهنگ کمترآدما با 

 ستگاهیا در یکل طور به .دارد ت( مطابق1239) همکاران

 در بادها یتند سال، مختلف فصول یبرا یبوشهرساحل

 دسته ب شبانه مینس از شتریب متر بر ثانیه 4تا  روزانه گلباد

ه ب باد قدرت شیافزا نیا شد گفته که طور همان و آمده

گلبادهای  3در شکل . رخ داده است تابستان در خصوص

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

باد غالب  جم آورده شده است. برای ایستگاه کنگان ب(

که در  داردغربی  جنوب–جنوبسالیانه این ایستگاه جهت 

پ  از آن جهت  .دشو میفصل تابستان نیز این الگو دیده 

مشابه الگوی که  را داردشر  بیشترین فراوانی -شر  شمال

سرعت بادهای وزیده به منطقه در . است زمستانفصل 

در کمتر از بوده و متر بر ثانیه  10تمامی جهات کمتر از 
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با  کند. ه شرایط آرامی را تجربه میقشش ماه از سال منط

دارد، این ایستگاه در اطراف ارتفاعات قرار  توجه به اینکه

سایر مناطق خلیج ها نسبت به  حدوده سرعتسبب شده که م

  .کمتر باشد فارس

باد  .دهد ایستگاه کیش را نشان می فصلیگلباد  9شکل 

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

% مواقع 25که حدود  طوریه ب. تابستان و زمستان زیاد است

-وزد. در جهات شمال، شمال باد از این جهت می

کمی شر  باد خیلی  شر  و شمال شمال-غرب، شمال  شمال

غربی در بیشتر  شمال-باد غرب در منطقه وزیده است.

. جز تابستان دارای فراوانی نسبتاً زیادی استه های سال ب ماه

و  داردشرقی در تابستان فراوانی زیادی  جنوب-باد شر 

. در زمستان و اوایل بهار نیز دشو میسپ  ازشدت آن کاسته 

 . دشو میاز جهت جنوبی تقریباً بادی وزیده ن

 

 
  (الف)

 (ب)
 جم کنگان ستگاهیا یبرا ماه جو ی )ب( گلباد( به همراه الف) ژانویه ماه یکلگلباد  -3 شکل

 

 

 
  (الف)

 (ب)
 کیش ستگاهیا یبرا ماه جو ی )ب( گلباد( به همراه الف) ژانویه ماه یکلگلباد  -9 شکل

 
به  دریا نسیم یگلبادها بیبه ترت 11و  10 یها شکل در

آورده  رید ستگاهیفصل زمستان و تابستان ا یِهمراه گلباد کل

ثبت شده  یها دادهبه علت کمبود  ستگاهیا نیشده است. در ا

 ی. در گلباد کلاست نشده میترس آن گلباد ،در شب هنگام

 راتییالف( همچنان تغ-103)شکل  ستگاهیا نیا یزمستان

 دهید منطقه نیا یرو از سرد جبهه گذر واسطه به باد یجهت

با  ییبادهاب( -10در گلباد روزانه )شکل  یول شود می

سرعت و فراوانی بیشتری نسبت به با  یتا غرب یجهت جنوب

 نیدر ا دریا نسیم وزش معرفکه  اند وزیده الگوی ماهانه

از  یاطالعات کاف وجودعدم  به توجه با. هستندمنطقه 

امکان بررسی مستقیم  ،وزیده شده در شب هنگام یبادها

الگوی  یاز بررس روند بادها در طی شب وجود نداشته اما

شود که به  چنین نتیجه میفصل  نیا ماهانه و روزانه بادهای

تا  یجنوبراستای  یبادها وقوع یفراوانعلت درصد پایین 

نسبت به روزانه، ممکن است که وزش  یدر گلباد کل یغرب

نهی آن با و برهم (در شب) یشمال تا یشرقشمال بادهای

گلباد  بادهای جنوب تا غربی سبب کاهش فراوانی آن در

توان چنین نتیجه  ماهانه شده باشد. به عبارت دیگر می
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 وجود دارد. شب درسرعت پایین( )هرچند با  یخشک مینس تیحاکم گرفت که در این منطقه

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 رید ستگاهیا یبرا( ب) روزانه گلباد( به همراه فلا) هیماه ژانو یکل گلباد -11 شکل

 

، الف(-11)شکل  رید ستگاهیا یتابستان باد یکل رونددر 

که در الگوی  یغربشمال-غرب قویِ یبادهاوجود عالوه بر 

نیز با  یتا جنوب یشرقجنوب یبادها ،ماهانه نیز وجود دارند

 از یناش ای، یغربشمال یِبادهاچنین . اند وزیده با فراوانی 

هستند که در الگوی بادهای  یتابستان فشار کمنظام  حضور

مند  منظا ی سامانهاست. البته  آنها کمتر شده یفراوانروز، 

 بخش در تابستانی مقیاس میان فشار کم نظام کیاز  یناش

 جادیا را یشرقجنوب جهت با ییبادها، فارس جیخل یشرق

. دارد اثر ستگاهیا نیا ی باد الگوی ماهانه یبر روکه  نماید می

 یبه علت با  بودن دما یتابستان مقیاس میان یِها نظام نیا

به صورت مراکز  ،فارس جیعمان و خل یایهوا در در

 یِحرارت فشار کمدر داخل نظام  یکوچک یِمحل یحرارت

بادهای . رندیگ یهند شکل م غربِشمال ی گسترده

ی دیر(  طقهنبخش مرکزی خلیج فارس )در م ی روزانه نسیم

در  مینس نیا اثرات با حذف متقابالً. سمت جنوبی دارند

شبانه با  یِخشک میمولفه نس شیافزا یو انتظار برا هنگام شب

 یبادها یانتظار کاهش شدت و فراوان دیبا یجهت شمال

 کهداشت  الف(-11)شکل  یتابستان یگلباد کل را در یجنوب

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

( 11 و 10 یها )شکل یو تابستان یدر هر دو گلباد زمستان

 نیای  انهروند کلی باد ماهبه  دریا نسیم شباهت بیشتر

با  رسد مینظر  هبکه  است ها ایستگاهنسبت به سایر  ستگاهیا

اثر  دیتشد ،به ساحل ها کوه شدن تر نزدیکشروع 

را موجب شده است رید ستگاهیدر ا ایو در یخشک مینس

 
 )الف(

 
 )ب(

 رید ستگاهیا یبرا( ب) روزانه گلباد( به همراه الف) یماه جوال یکل گلباد -11 شکل

 
 نیچن رید ستگاهیا درسایر فصول  جینتا سهیقام با نیهمچن

در  یجنوب جهت باد یفراوان فصول تمام در که آمد دست به

 قابل شیافزا فصل همانبادِ  یکل روند به نسبتطی روز 

 اند  زمستان فصل در شیافزا نیاالبته ) است افتهی یتوجه

 باد عنوان به باد، نیا تابستان فصل در که یطور به( است

گلباد مربوط همچنین . دشو می محسوب روزانه گلباد غالب

 یشباهت را با گلباد کل نیشتریروزانه در زمستان ب میبه نس

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

-شمال–غرب و یجنوببادهای  ینه برهمبه علت  روزانه

 است. نمودهتغییر جنوب -یغربجنوبراستای  به، یغرب
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گلباد روزانه و شبانه به همراه گلباد  12و  12 یها در شکل

فصل زمستان و تابستان به ترتیب برای نماینده  ماهانه

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

 یبادها بودن فیضع( 12)شکل  ستگاهیا نیا یزمستان

بزرگ بودن  و غربیوشمال یغرب جهت با یمند زمستان منظا

 آنچه خالف است که این روند شر -یشرقشمال بادمولفه 

گلباد روزانه  ی. در بررسرخ داده ها ایستگاهسایر  که در است

اثر جبهه  یبیطور تقر بهکه  دشو می دهید  (-12)شکل 

در بندر لنگه تضعیف غربی( )بادهای شمال یسرد زمستان

 یجنوب تا یشرقجنوب-جنوببا جهت  دریا نسیم شده و

 در که استبوده  یقو آنقدر مولفه نیا .شناسایی شده است

 طی در آن فیموجب تضع غربیشمال یبا بادها ینهبرهم

گفت  توان می گری. از طرف د (-12)شکل  شده است روز

 یغلبه و منطقه نیا یرو از سرد جبهه عبور اثر فیکه تضع

از کاهش سرعت  ید ناشتوان می در طیِ روز دریا نسیم

 یهادامنه د بابه علت اصطکا  با یمند غربمنظا یبادها

 باشد یبه خط ساحل کینزد اریو بس ساحل یمواز یِها کوه

 ،ساحل به کوه یکینزد یواسطه هببه طور همزمان  که

 نیا شبانه می. مولفه نساست شدهموجب  دریا نسیم دیتشد

بر فراوانی این  توانسته ،یغربشمال-با جهت شمال ستگاهیا

 بیافزاید.بادها در شب هنگام 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
) ( 

 هلنگ بندر ستگاهیا یبرا( ج) روزانه گلباد(، و ب) شبانه گلباد( به همراه الف) هیژانو ماه یکلگلباد  -12 شکل

متضاد روزانه و شبانه با جهات  ییبادها یها یجمع فراوان

 از یعیوس فیط یدارا این منطقه یموجب شده تا گلباد کل

 تقریباً یکسانی شدت و یفراوان با ی جهات مختلفبادها

در گلباد  دشو می دهیب د-12. همچنان که در شکل شود

ی  مولفه کی (، -12به مانند گلباد روزانه )شکل  زیشبانه ن

فصل  نیا یگلباد کل دروجود دارد که  شر -یشرقشمال باد

 شده ظاهر منطقه غالب باد عنوان به زیالف( ن-12)شکل 

-شمال یحاکم شدن بادها ی جهید نتتوان می مولفه نیا. است

کاهش شدت  ،یبرینظام پرفشار س یتا شرق یشرق

جبهه سرد وابسته به آن باشد.  فیو تضع یغرب یهافشار کم

ساحل  یمواز یها کوهبا  باد نیا یبیهم جهت بودن تقر

 لنگه بندر ستگاهیاغالب  بادموجب هم جهت شدن  منطقه،

 ،دریا نسیم با مولفه نیا ینه . بر هماست شده یساحلبا خط 

طی  در یشرقجنوب و یشرق یبادها افزایش فراوانیسبب 

و  یشمال، بادهای یخشک میبا نس ینهبرهم اثر در وشده روز 

 اند. شده تر فراوان شبطی  در یشرقشمال-شمال

 فیتضع گریبار د الف(-12)شکل  یتابستان یدر گلباد کل

می مشاهده  لنگه ندرب برای یتابستان نظامند باد یمولفه غرب

 در ناموجود ب و البتهغال مولفه دو ،در مقابل .شود

 یکیوجود دارد: در ایستگاه مورد بررسی  یقبل یها ایستگاه

با  یمولفه شرق یگریدقابل توجه و  یبا فراوان یمولفه جنوب

 یبادها اثر فیتضع با. از آن شتریشدت ب یبرابر ول یفراوان

به خط  کینزد اریبس یها کوه وجودمند به واسطه  منظا

در  یباد جنوب، اندگرفته قرار ساحلبه موازات  که یساحل
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 اثر واسطه به.  (-12)شکل حاکم شده است گلباد روزانه 

به گلباد ماهانه  دریا نسیم ، فراوانی باد جنوبی درها کوه نیهم

 اتبا حذف اثر هنگام . در شبشده استبسیار چشمگیر 

 دیناپد یجنوب یها ب(، تمام مولفه-12 شکل) بادهای روزانه

و در هر دو گلباد روزانه و شبانه، وقوع بادهای  اند شده

گفت که در  توان میلذا به طور کلی . شر  کاسته شده است

مند  منظا یتر از بادها غالب ایدر و یخشک مینس ستگاهیا نیا

هستند.

 
 )الف(

 
  )ب(

) ( 

 لنگه بندر ستگاهیا یبرا( ج) روزانه گلباد(، و ب) شبانه گلباد( به همراه الف) یماه جوال یکل گلباد -13 شکل

 در روزانه و شبانه لگوی بادهایا بررسیحاصل از  جینتا

 به ترتیب فصول زمستان و تابستان یبرا عباس بندر ستگاهیا

است.آنچه که به وضوح  شده هیارا 15و  14 یها در شکل

و  یروزانه و شبانه هر دو فصل زمستان یدر گلبادها

یِ دریا نسیم تیعباس قابل مشاهده است حاکم بندر یتابستان

 یِخشک میو نس ب(-15ب و -14)شکل  در روز جنوبی

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

 از یناش فصل نیدر ا یشرقشمالهمچنین و  یشمال یبادها

 است، منطقه نیا یرو بر یبریس سرد پرفشار نظام تیحاکم

 باآن  مخالف جهت لیدل به روز در بادها نیا یول

با  یخوان هم علت به شب در و شده فیضع روزانه مینس

 در آنچه جهی. در نت (-14)شکل  اند شده تیتقو شبانه مینس

فصل  نیبه عنوان باد غالب در ا (الف-14)شکل  یکل گلباد

 دیتشد یِایو در یخشک مینستحت تثثیر  ظاهر شده کامالٌ

است که جهت منطقه  نیپشت ا یها کوه واسطه به شده

 د.ده میرا نشان شمالی و جنوبی 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
) ( 

عباس بندر ستگاهیا ی( براج) روزانه گلباد(، و ب) شبانه گلباد( به همراه الف) هیژانو ماه یکلگلباد  -14 شکل



  33                                                          روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس                                    

 یزمستان یهمان روند گلبادها زین یتابستان یدر گلبادها

در تابستان  دریا نسیم شدت که تفاوت نیبا ا دشو می دهید

مولفه  ایجاد. به دست آمده است زمستان از شتریب یلیخ

 فشار کمنظام اثرات از  ید ناشتوان می در روز یشرق شمال

-15)شکل  بوده غالب یخشک مینس ،شب طیباشد.  یمحل

 ب(-15)شکل  فصلاین ی دریا نسیم برابر در که  (

بر  دریا نسیم ی غلبه یدر گلباد کل که یبه طور شده، فیضعت

 قابل یفصل به خوب نیمند در ا منظا یبادها و یخشک نسیم

 .است مشاهده

 
 )الف(

 
 )ب(

 
) ( 

 عباس بندر ستگاهیا ی( براج) روزانه گلباد(، و ب) شبانه گلباد( به همراه الف) یجوال ماه یکلگلباد  -15 شکل

 

  یریگ جهینت
من د   منظ ا  یبادها ،فارس جیخل شر  به غرب از یشرویپ با

 هب   ،کن د  م ی تغیی ر   یساحل خط از تیکه جهت آنها در تبع

 دچار کندی ،ها کوه یها با دامنه باد ی بینواسطه اثر اصطکاک

بخ ش  ت ا   خلیج غربیشمال ازنتایج نشان داده که . دنشو می

 رون د تغیی رات   بر ودارند قدرت  بادهای نظامندآن مرکزی 

در ح الی   .کنند بازی می نقش به سزاییمنطقه  باد الگوی باد

 س احل  از ها کوهکه فاصله خلیج به سمت شر  از مرکز  که

تض عیف   بادهای نظامن د ، است کمتر یغرب ی مهین نسبت به

ب ر روی الگ وی ب اد     یخش ک  نس یم  و دری ا  نسیم اثر وشده 

در روز و  دری ا  نس یم  تیحاکم که یطور به .یابد افزایش می

منطق ه هرم ز و ب ه خص وص      یب را در شب  یخشک مینس

که این مکان را برای  استکامالً مشهود  عباس بندر ایستگاه

احدا  مزارع توربین بادی جهت تولید انرژی از نیروی ب اد  

 ف ارس  جیخل   غ رب در  رب ه عب ارت دیگ    . س ازد  ممتاز می

الگوه  ای  ش  ر در  و دن  دار تی  اهم من  د نظ  ام یباده  ا

ی ها کوهوجود  این مسئله به که دارند اهمیت باد مقیاس میان

ب ه ط ور مش ابه     .گ ردد  م ی  مرتبتایرانی در امتداد سواحل 

خ ود ب ه    ی در مطالع ه  زی  ( ن1291و همک اران )  پور شمسی

 ی پهنهف ویژگی دریا عالوه بر اختال نسیم ،وردند کهآدست 

نی ز مت ثثر   به دریا کوه توپوگرافی نزدیکی دریا و خشکی، از 

 .است

با بررسی الگوهای فصلی باد چنین به دست آمد که در 

ی ها نظامفصل زمستان،  ی غربی خلیج فارس برای نیمه

 یبریس پرفشارجنب قطبی و  فشار ی کم حاصل از سامانه

 یغربشمال و یشرقجنوبحاکمند که بادهایی با جهات 

کمتر  ،نفوذ جبهه گرم از یناش یبادها ثرا اماکنند.  ایجاد می

 یجنب قطب یکم فشارهابه دست آمده است. از جبهه سرد 

از طرف  رندیگ یشکل م ترانهیمد یایدر یبر رو که معمو ً

 قدرت و کرده نفوذفارس  جیه خلقمنط یغرب بر رو

فارس از  جیخل شر  یسوه ب یشرویا پب سپ  و ابندی یم

 یها بررسیبا  یا جهینت نیچن. شود میشدت آنها کاسته 

 ،1کَر( و )1941 مکاس،یصورت گرفته توسط )ا یمشاهدات

 . دارد تطابق( 1999

 فشار کم شدن گسترده از یناش بادها یالگو رییتغ ،تابستان در

به  فارس جیخل یشمال ی مهین در هند غربشمال یِحرارت

 یشرق ی مهین یبرا تابستان، فصل در .دست آمده است

 فشار کم کیاز  یمند ناش منظا یفارس بادها جیخل

                                                 
1 Carr 
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تا  یشرقبا جهت شمال ییبادهاگیری  سبب شکل مقیاس میان

 یشمال یبادها وجودالبته  وشده  منطقه دررا  یشرقجنوب

 تیاز حاکم یناش منطقه، نیا زمستان فصلدر  یشرقو شمال

فارس  جیلبر خ یبرینظام پرفشار سرد سغربیِ بخش جنوب

 .است همراه داشتهرا  ییبادها که چنین است

های ماهانه و فصلی الگوی باد برای ساعات مختلف  بررسی

 یو خشک دریا نسیم فارس، جیدر خلشبانه روز نشان داد که 

 ،آنها ریتاث زانیمگیری و  شکل یدر تمام سال وجود دارد ول

 وجود  ،بادها یفصل طیشرا ،یخط ساحل تیبه جهت و موقع

 یبستگ ها کوهی  دامنه شیبو ( ها کوه)مانند  یعوار  ساحل

 خشکی نتایج نشان داد که در خلیج فارس نسیمدارد. 

به این  توجه با این مسئلهاست و  دریا نسیم از تر فیضع

روز هنگام  در یخشک و ایدر نیب دما انیگراد واقعیت که

 انیگراد یروین کیو  است ساعات شبانه از بیشتر اریبس

. قابل توجیه است ،دشو می جادیا در سطح زمین یقو فشار

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

و خشکی کاسته  دریا نسیممتر بر ثانیه از قدرت  2-2حدود 

 .شود می

 متوسط طور بهفارس  جیخل در کهبه دست آمد  نیهمچن

 تر یقونسبت به سایر فصول پرتکرار و  تابستان در دریا نسیم

 یشتریب یتند یخشک مینس با سهیمقا درهمواره  و است

علت  بهاست که در فصل زمستان  یدر حال نیا .است داشته

وقوع  یفراون درصدبه روز، نسبت شب  بودن یطو ن

اما همچنان از شدت  بوده دریا نسیمشتر از یب یکخش مینس

های  بررسی در یا جهینت نیچن مشابه. کمتری برخوردار است

 یبه دست آمده است )صبر زیبوشهر نپیشین انجام شده در 

 ی ( با مطالعه2004) همچنین باوِرز. (1239و همکاران، 

توکرتون در  یدر شهر ساحل دریا نسیمتکرار وقوع  یآمار

 دهیکثرت وقوع پد تابستان در که آورد دست به یوجرسین
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