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چکیده
سواحل در اغلب کشورهاي جهان محل استقرار صنایع و کارخانجات بزرگ و مهمی هستند. در ایران نیز 

هاي نفتی، پتانسیل گسترش انواع ها و میداند حوزههاي آزاد و وجوسواحل جنوبی با قابلیت دسترسی به آب
از عوامل طبیعی و آب و ها را دارد. ها و بندرگاهو ایجاد اسکلهمرتبط به منابع نفت و گاز صنایع و کارخانجات 

و باد شمال نسیم دریا و خشکی اي است. منطقهها، بادهاي محلی و هوایی مؤثر بر الگوي پراکنش آالینده
هاي زاگرس و کوهبین رشتهفشار موجوداختالف هستند. باد شمال از فارس خلیجبادهاي منطقه مهمترین 

هایی از سال در خلیج فارس در ماهتر. وزش باد شمال با شدت قويشودایجاد میدریاي عمان ـ فارس خلیج
هاي در این مطالعه داده.کندمیرا تعیین ها پراکنش آالیندهو الگوي و سواحل شمالی آن غالب بوده و جهت 

چهار ایستگاه هواشناسی (بندر عباس، بندر لنگه، بندر دیر و برايهاي مختلف سال جهت و شدت باد در ماه
اي شدت و جهت وزش باد هاي نقطهویژگیاستخراج شد.)2000-2010ساله (10بندر بوشهر) براي دوره 

دو تر از دوره تابستانه بوده هرچند در هر ه زمستانه قويدر مقیاس ماهانه شناسایی گردید. باد شمال در دور
دو ماه از سال براي دوره سرد (ماه نوامبر) و دوره تابستانه (ماه در این مطالعهدوره باد شمال جریان دارد. 

سازي شدند. نتایج خروجی مدل)TAPM) انتخاب شد و با مدل آلودگی هوا در مقیاس متوسط جوي (ژوئن
هاي جوي در سواحل ایرانی خلیج فارس نده اثر جریان باد شمال در الگوي پراکنش آالیندهمدل تأییدکن

که جهت غالب پراکنش آالینده در هر چهار ایستگاه در جهت شمال فراوانی بیشتري نشان طوريه است. ب
زش باد شمال هاي بندر لنگه و بندر دیر شدت وهاي مورد مطالعه در ایستگاهداد. همچنین در بین ایستگاه
دهد.ها را به عمق بیشتري از سرزمین ایران در جهت شمالی انجام میبیشتر بوده و پراکنش آالینده

.TAPM، سازي اقلیمیمدل،آالینده، خلیج فارس، شمالبادکلیدي:هاي هواژ

مقدمه
هاي به پهنههاي داخلی و دوري و نزدیکیتنوع ناهمواريو هواییوهاي آب ایران به دلیل ویژگی

-محلی ایران با توجه به زمان وزش و پهنههايباد. اردمتنوع و متعددي دبادهاي محلی ،بزرگ آبی

مشهور هستند(رضائی،ختلفی اسامی مو بهمتفاوتی بوده هايویژگیآنها داراي یهاي فعالیت
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ن اهمیت دارد.حتی کل ایراهاي مختلف براي منطقه وخلیج فارس از جنبهۀحوضبادهاي .)1382
حدود که به مدت جنوب ایران بادهاي متنوع محلی از جمله باد شمال به عنوان باد غالب در منطقه 

هاي هاي بسیار مهم براي مردم منطقه در بخشوزد، با ویژگیماه از سال به موازات ساحل می9
بادهاي محلی بر آن الوهالبته ع).1386توجه است(گنجی، مختلف اقتصادي و اجتماعی بسیار قابل

وزند و هر یک به نام خاصی فشار بین دریا و ساحل میدما و تفاوت پایۀوجود دارند که بر دیگري 
باد نعشی یا شمال شرقی )2،وزدمیروز 40باد شمال که در تابستان به صورت منظم )1؛ معروفند

شرقی که در تابستان از جمله باد شرجی یا جنوب)3و ،وزدمیکه در سواحل ایران و ناحیه هرمز 
باد ) 1388،آزادبختهاي بسیار نامطلوب سواحل شمال حوضه خلیج فارس است(ارمغان و باد

خلیج فارسماه از سال به موازات ساحل شمالی 9است که درشمال غربیشمال در واقع باد 
جنوب وآن از جهت غرب ولو اینکه جهت وزششودمیجا باد شمال نامیده در همهتقریباً.وزدمی

که در شودمیباد شمال در زمستان به همان بادي اطالق .باشد (مانند شمال جزیره قشم)غربی
دروآوردمیناگهانی و خطرناکی را به وجود هايتوفانو اغلب وزدمیدنباله هسته کم فشار 

داد تا تیر با نظم و شدت روزه است که از اواسط خر40هاي آن باد شمال تابستان بهترین نمونه
سوریه و هايبیاباننواحی شمالی خلیج فارس گرد و خاك فراوانی از درووزدمیقابل توجهی

. آوردمیعراق 
حمل هاي بزرگ و کوچککشتیوسیلهبهتن کاال و نفت هامیلیونهمه ساله که در خلیج فارس 

مهمی در تسهیل حرکت کشتی و همچنین در زیرا باد عامل ،موضوع باد اهمیت خاصی دارد،شودمی
به سه دسته توانمیفارس را . بادهاي منطقه خلیجرودمیدریایی و خسارت به شمار هايتوفانایجاد 

بادهاي منظم و فصلی: بادهایی که در اثر تغییرات فشار هوا در فصول مختلف سال به )تقسیم کرد: الف
بادهاي )اینکه عامل جوي دیگري موجب تشدید آنها شود. بنیست مگر شدیدمعموالًید و آوجود می

شب از خشکی دروقوانین اقلیمی در روز از طرف دریا به خشکی حسببربادهاي متناوبی که محلی:
در تمام سواحل خلیج فارس وجود دارند ولی در اینجا مقصود از بادهاي محلی، تقریباً.وزندمیبه دریا 

باد ، آنها: باد شمال، باد نعشیمعروفترین. اندشدهناحیه به نام خاصی معروف بادهایی است که در هر 
و عمران مناطق، باد به عنوان عاملی از عوامل ریزيبرنامهدرشدیدهايتوفان) جو است،شرجی(قوس)

د. دهقرار میتأثیرساز و کار آن زندگی انسان را تحت ونچاقلیمی قابل مطالعه و شناخت خواهد بود،
اي هستند که در این مورد باید مورد مطالعه قرار هاي عمدهجهت و فراوانی و دوام باد از فراسنج، سرعت

حالی که انسان قادر است با درگرددمینیزهاخرابیوهاویرانیگیرند. سرعت بیش از حد باد باعث 
بینی کند و نسبت به پیشارسازوکارهااین وزد،شناخت اینکه بیشینه سرعت باد از کدام جهت می

.)1386تر سازد(گنجی،جهت مورد نظر خود آماده
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رسانی به محیط زیست نیز افزایش پیدا کرده است.حاضر با افزایش روزافزون صنایع، آسیبحالدر
بینی و پیشیندهمنابع آالگران را در مدیریت و مهار مدیران و پژوهشتواند یکی از ابزارهایی که می

هاي مختلف اقلیمی روشی است که با لحاظ مؤلفهسازيمدلسازي است.ثر باشد، مدلؤآن م
هاي هوا آالیندهعوامل مؤثر در الگوي پراکنش و تراکم در سطحی و جوي، قابلیت ایجاد دید جامع 

با کمک در جویی در زمان، ضمن صرفهدتوانمیاقلیمی سازي استفاده از مدلکند. فراهم می
، هاآالیندهصنایع و منابع در طراحی و موقعیت استقرار ها، تر الگوهاي پراکنش آالیندهقشناخت دقی

هاي اقلیمی متفاوت و به چند دسته ). مقیاس مدل1388(شریفی، نندکرا یاري محققان مدیران و 
. مدل به کار )1391،پور(شمسیدنشوو کوچک مقیاس تقسیم میاي منطقه،ايسیارههاي مدل
.استجوي در رابطه با پراکنش آلودگی هوا مدل میان مقیاس مطالعه، در این رفته 

وهاي آرام اي مؤثر بر تهویه شهر کلن آلمان در شب) بادهاي محلی و منطقه1998کاتر و همکاران(
تابستان را بررسی کردند و دریافتند که اثر بادهاي محلی بر مناطق روستایی اطراف شهر کلن صاف

سازي عددي بادهاي اي به شبیه) در مطالعه2005ر از این شهرها است. االسفون(بسیار بیشت
بادهاي محلی نسبت به بادهایی براثر بیشتري هاناهمواريکه گرفتنتیجهوپرداخته کوهستانی

محلی متفاوت از کوهستانی قائم بادهاي مشخصاتواند، دارد نیافتهکاهشکوهستانتأثیرتحتکه 
هاي ) بادهاي فون در دره2010اسپریس و همکاران(ئم بادهاي روي زمین صاف است.مشخصات قا
درصدي 10افزایشوبررسی کردند 2007تا 2006طی سالراجنوبمورد و قطب خشک مک

)، الیه مرزي شبانه را در خلیج 2010ها را مشخص کردند. بریجت و همکاران(باد فون در این دره
مورد 2006فاده از سیستم تیدرسوند در چهار شب در ماه اوت و سپتامبر هوستون، تگزاس با است

بینی آلودگی و به عنوان مدلی براي پیشTAPM) از مدل 2004مطالعه قرار دادند. لوهار و هورلی(
بهمحلیرو بادهاي استفاده کردند. از اینKwinanaبررسی اثرات زیست محیطی آن در سواحل 

- معصوممورد توجه پژوهشگران هواشناسی قرار گرفته است.هموارهشوزدلیل تداوم و قدرت 

گیري از مدل گیري جبهه نسیم دریا را در سواحل دریاي خزر با بهره) نسیم دریا و شکل1389پور(
) نسیم دریا و اثرات آن بر 1391پور و همکاران(همچنین شمسی) انجام داد. TAPMآلودگی هوا (

دند سازي نمومدلTAPMرا با مدل متوسط مقیاس مالی خلیج فارس الیه مرزي را در سواحل ش
گیري نرمال نسیم دریا در سواحل شمالی و نتیجه گرفتند که وجود باد شمال مانعی براي شکل

تر زمستان قويو جنوب ایران در جزیره عربستانشبهشرق در به ویژهشمالبادخلیج فارس است.
تر و یکنواخت بوده و ضعیفتابستانه کند. باد شمال سرد تبعیت میجبهه و متناوب بوده از صفحات 

و )1979(نوپر.گیردقرار میتأثیرتحتهند و عربستان فشار گرماییي کمفشارشیونیروي بوسیله
باد شمال در منطقه جنوب ایران و در به شرح باد شمال زمستانی پرداختند. ) 1974ز(انراست
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وزد. اثر باد شمال در الگوهاي پراکنش ماه از سال می9دود در طول حخلیج فارس سواحل 
هاي ناشی از مراکز صنعتی و سکونتگاهی به ویژه در سواحل شمالی هدف این پژوهش است آالینده

شود. سازي اقلیمی انجام میهاي آماري و مدلکه با تلفیقی از روش

موقعیت منطقه
هاي گرم و شور با مساحت است که در بردارندة آباي خلیج فارس دریاي کم عمق و نیمه بسته

هزار کیلومتر مربع است که از شمال به سرزمین کوهستانی ایران و از جنوب به 240حدود 
شود و از راه تنگه هرمز به دریاي عمان و سرزمین پست و بیابانی شبه جزیره عربستان محدود می

غربی تا تنگه هرمز در جنوب روندرود در شمالخورد. طول آن از دهانه ااقیانوس هند پیوند می
کیلومتر بیان شده 288تا 56کیلومتر است و عرض آن در منابع مختلف بین 805شرقی حدود 
ترین و یکی از گرمترین مشخصۀ خلیج فارس عمق کم آن است ). مهم1362:56است(بدیعی 

هاي این منطقه به ثبت رسیده آبدریاهاي جهان است، دماي آب آن باالترین درجاتی است که در 
درجه در ماه 35درجه در ماه مارس به 18دماي سطح آب در خلیج فارس در طول سال از است.

). سواحل شمالی خلیج فارس با توپوگرافی ناهموار زاگرس 1388،رسد(آزادبخت و ارمغاناوت می
دیر به ساحل نزدیک شده و ها همچون بندر پیوند خورده است. ارتفاعات زاگرس در برخی قسمت

ها شرقی ها همانند بندر عباس از ساحل فاصله دارد. روند و راستاي کشیدگی کوهدر برخی قسمت
شود. اختالف ارتفاع شرقی شناخته میغربی ـ جنوبـ غربی است که بعضاً با کجی مالیم شمال

در سواحل شمالی اي را طقهبادهاي محلی و منهاي وسیلۀ آنها با خط ساحلی ویژگیایجاد شده به
خلیج فارس را متغیر کرده است. 

روش شناسی
اي در شناخت مبانی نظري و پیشینه مطالعاتی شناسی پژوهش مبتنی بر مطالعه کتابخانهروش

هاي بندرعباس، بندر دیر، بندر لنگه و ویژه باد شمال بود. سپس ایستگاهبادهاي محلی منطقه و به
هاي مختلف سال انتخاب هاي دما، سرعت و جهت باد در ماهاي دادهقطهبوشهر براي بررسی ن

هاي با وزش باد غالب شمال مشخص و بعد با مدل آلودگی هوا ). پس ماه1شدند(جدول 
1)TAPM(سازي شدند. مدل ، مدلTAPM از سوي سازمان پژوهشی صنعتی و علمی ،

به نقل از زارعی 2007،رضا و همکاراندر استرالیا گسترش یافت(زوار )CSIRO(المنافعمشترك
ایی جو است که به عنوان یک روش براي هاي میان مقیاس و منطقه) و جزء مدل1391،چقابلکی

این مدل از معادالت اساسی گردد. بینی هواشناسی مطرح میسازي آلودگی هوا و پیشمدل
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کند. بعضی دگی استفاده میرطوبت و اغتشاش و پراکنشت، ترمودینامیک، نگهداجويهاي جریان
مايهاي زمین، ارتفاع، پوشش گیاهی، انواع خاك، داز اطالعات تهیه شده در مدل شامل شبکه

متري 8000این مدل تا ارتفاع است.ي همدیدمقیاس در هواشناسی اطالعات سطح دریا و 
بینی آلودگی هوا، ل پیشهایی از قبیدهد که داراي قابلیتقرار میواکاوي اقلیمی را مورد يهامؤلفه

از TAPMمدل . )1391پور و همکاران؛ است(شمسیها، سرعت و جهت باد و غیره وفانت
بینی شرایط هواشناسی تشکیل شده است و دیگر نیازي به ی هوا و پیشآلودگهاي غلظت مؤلفه

مشاهدات هواشناسی منطقه ندارد.

): نقشه منطقه مورد مطالعه1شکل شماره 
مشهود است. کامالًآنهاکه باد شمال در استژوئنو هاي نوامبر هاي برگزیده در این مدل ماهماه

هاي مورد مطالعهاي ایستگاههاي جغرافیایی و داده) ویژگی1جدول 
عرض دوره آمارينوع اسم

جغرافیایی
طول 

جغرافیایی
ارتفاع

متر20005622E2713N9.8-2010سینوپتیکبندرعباس
متر20005450E2632N22.7-2010سینوپتیکبندر لنگه
متر20005156E2750N4-2010سینوپتیکبندر دیر
متر20005049E2858N9-2010سینوپتیکبوشهر

The Air Pollution Model
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پژوهشهاي یافته
2003ماه ژوئن

با گلبادهاي بندر دیر، بندر لنگه و بوشهر، ر عباسهاي بندهاي هواشناسی ایستگاهانطباق داده
باد غالب جهت شمال و شمال غربی دارد و این ماه به عنوان ژوئنترسیم شده نشان داد که در ماه 

شمال را در هاي عددي خروجی هم وجود بادماه انتخابی در تابستان در نظر گرفته شد. داده
.)5تا 2هاي (شکلدهندمیفارس نشان حوضه خلیجهاي هواشناسی موقعیت ایستگاه

) جهت باد غالب در ایستگاه بندرعباس2شکل 

) جهت غالب باد در ایستگاه بندر بوشهر3شکل 
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) جهت غالب باد در ایستگاه بندر دیر4شکل 

لنگه) جهت غالب باد در ایستگاه بندر5شکل 

هاي گازي و ذرات معلق خروجی از منابع آالینده در سواحل شمالی مقادیر آالیندهدر این رابطه 
هاي هواشناسی مورد مطالعه سازي شد و نتایج عددي مربوط به موقعیت ایستگاهخلیج فارس مدل

-قرار میواکاويها مورد بررسی و بدست آمد. در این مطالعه تنها الگو و جهت پراکنش آالینده

ها هدف مطالعه نبوده ولیکن براي نمایش نمونه موردي از حجماین حجم آالیندهگیرند. بنابر
هاي بندر براي موقعیت ایستگاهاز مدل با مقیاس ساعتی بدست آمده SO2مقادیر عددي آالینده 

ارائه شده است. )7و 6هاي(عباس و بوشهر در شکل
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رعباسدر ایستگاه بندSO2) میزان آالینده 6شکل 

در ایستگاه بندر بوشهرSO2) میزان آالینده 7شکل 

باد ها بادهاي موجود و غالب منطقه بسیار مهم هستند. در الگوي پراکنش و جهت پخش آالینده
کند. جهت غالب، سرعت و شمال در پراکنش آلودگی در حوضه خلیج فارس نقش موثري ایفا می

هاي موجود در کند و آالیندهمیممانعتهاي این حوضه داري آالیندهتداوم این باد از تمرکز و پای
غالب در تولید گرد و غبار مؤثر به طورجزیره عربستان باد شمال در شبه.کندمیحوضه را پراکنده 

کنندگی ناشی از هواي خنک و سرد است اما در سواحل ایرانی خلیج فارس اثرات سرمایشی و خنک
-د. همچنین با ایجاد تالطم و آشفتگی در جو شرایط پخش و پراکنش آالیندههاي زاگرس دارکوه

پردازي آماري جهت باد در سازد. در این مطالعه با دادهتولید شده در نوار ساحلی را فراهم میهاي 
هاي فعالیت باد شمال پیامدهاي مختلف ناشی از وزش باد شمال در موقعیت شهرهاي بزرگ ماه

سازيمدلپژوهش با در این یکه به طورهاي هوا بررسی شدند. با پراکنش آالیندهساحلی در رابطه 
هاي با توجه خروجی. ها تجزیه و تحلیل شدندماه ژوئن، فراوانی جهت پراکنش آالیندههايروزتمام 
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هاي شبانه جهت باد در هنگام غلبه باد شمال بدست آمده مشخص گردید که در طول غالب ساعت
دهد. وده و باد جنوبی حاکم است و جهت پخش آلودگی به سمت دور از ساحل رخ مینیز وارون ب

و 23ژوئن ساعت 11، روز22ژوئن ساعت 25روز،22ژوئن ساعت8روزهاي نمایش داده شده روز
هاي روزانه از جهت در مقابل جهت وزش باد در ساعت.)8(شکل دهستن20ژوئن ساعت19روز

هاي هوا به سمت پهنه باد شمال حاکم است و در نتیجه گسترش آلودگیشمالی بوده و در واقع
روند وزش باد ، شودمیمشاهده سازيمدلکه در طورهمان). 9آبی خلیج فارس خواهد بود (شکل 

در حوضه خلیج فارس موثر است و مانع از آلودگی بیشتر در هاآالیندهشمال همواره در پراکنش 
.گرددمیاین حوضه 

هاي میانی شبدر ساعت2003هوا براي ژوئن هاي الگوي پراکنش آالینده)8شکل 
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هاي میانی شبدر ساعت2003هاي هوا براي ژوئن ) الگوي پراکنش آالینده9شکل 

2006ماه ژوئن
بندر دیر، بندر لنگه و بوشهر با گلبادهاي ، هاي بندر عباسهاي هواشناسی ایستگاهانطباق داده

-با مراجعه به نقشه.غربی داردرسیم شده نشان داد که در ماه ژوئن باد غالب جهت شمال و شمالت

هاي خروجی و نمودارهاي تولید شده جهت وزش باد گویاي آشفتگی و تنوع در جهات وزش باد در 
حد شدت باد شمال تابستانی در دهد که عالوه بر اینکه این شرایط نشان میماه مورد مطالعه است.

هاي عددي دادهبلکه تناوب و تداوم شمال زمستانی را هم ندارد. شدت شمال زمستانی نیست. 
است.در حوضه خلیج فارس باد شمال گویاي غلبه)13تا 10(ترسیم شده در نمودارهايخروجی 
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) جهت غالب باد در ایستگاه بندرعباس10شکل 

در ایستگاه بندر بوشهر) جهت غالب باد11شکل 
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) جهت غالب باد در ایستگاه بندر دیر12شکل 

) جهت غالب باد در ایستگاه بندر لنگه13شکل 

باد شمال در خلیج فارس در پراکنش آلودگی در حوضه خلیج فارس همواره نقش موثري را ایفا 
در این حوضه هوا هاي باد از تمرکز و پایداري آالیندهکند. جهت غالب، سرعت و تداوم این می

هرچند 2006در نمونه ژوئن کند.هاي موجود در حوضه را پراکنده میکند و آالیندهجلوگیري می
هاي زیاد در حاکمیت و غلبه فراوانی باد شمال در کل ماه مشخص است، شدت پایین باد با تفاوت
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روزي و روزهاي مختلف ماه باعث شده تا اثر باد انههاي مختلف شبجهت وزش در طول ساعت
). 14ها کمرنگ باشد(شکل  شمال در تعیین الگوي مشخص پراکنش آالینده

هاي مورد مطالعه در موقعیت ایستگاهSO2) الگوي پراکنش آالینده 14شکل 

) 15مربوط به شکل (هاي اثر وزش باد شمال در طول ساعات روزانه بسیار آشکار است و در نقشه
شود. شدت گسترش و حجم پراکنش در داخل پهنه در موقعیت هر چهار شهر ساحلی مشاهده می

دریایی در سواحل شرقی و نزدیک تنگه هرمز شدیدتر بوده و گستره پخش زیادي دارد. 
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هاي مورد مطالعهدر موقعیت ایستگاهSO2) الگوي پراکنش آالینده 15شکل 

2003نوامبر
با تر از باد شمال تابستانی است. تر و مشخصباد شمال در دوره زمستان ملموسبنابر منابع متعدد 

این ویژگی دیده نشد. با وجود غلبه فراوانی جهت باد 2003سازي شده براي ماه نوامبر نمونۀ شبیه
ابر این آشفتگی بنغرب بادهاي با جهات وزش دیگر نیز داراي فراوانی باالیی هستند. شمال و شمال

فراوانی باد . )19تا 16هاي بیشتر است (شکل2003و تغییر جهت وزش بادهاي نمونۀ ماه نوامبر 
هاي شرقی منطقه یعنی تر ولی در ایستگاهمشخصشمال در دو ایستگاه بندر بوشهر و بندر دیر 

لگوي پخش و بندرعباس و بندر لنگه تغییرات جهت باد روزانه زیاد است. در چنین شرایطی ا
عباس و در دو موقعیت بندرSO2ها متغیر خواهد بود. براي نمونه حجم آالینده پراکنش آالینده

.)21و 20هاي ها مشخص شود (شکلبندر بوشهر آورده شده تا غلظت آن
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) جهت غالب باد در ایستگاه بندرعباس16شکل 

ه بندر بوشهرجهت غالب باد در ایستگا)17شکل 
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) جهت غالب باد در ایستگاه بندر دیر18شکل 

) جهت غالب باد در ایستگاه بندر لنگه19شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


143هاي هوا در سواحل شمالی خلیج فارسپراکنش آالیندهجریان باد شمال دراثر

در ایستگاه بندر عباسso2) میزان آالینده 20شکل 

در ایستگاه بندر بوشهرso2) میزان آالینده 21شکل 

دوده مورد مطالعه باید در جهت شود که گسترش و پراکنش آلودگی در محبا گفتار باال مشخص می
هاي گیري شده در ایستگاههاي اندازهجنوب و جنوب شرقی انجام شود. این فرضیه که مبتنی بر داده

هاي هاي مدل مطابق با دادهسازي مدل جوي نیز آزمون گردید. خروجیهواشناسی است، با شبیه
ها و روزهایی از ماه نوامبر ل را براي ساعتاي از خروجی گرافیکی مد) نمونه22ایستگاهی بودند. شکل(

غالب شبانه با شرایط هواي آرام و پراکنش در جهات مختلف به طورهاي دهد. ساعتنشان می2003
هاي ارتفاعی در الگوي پراکنش ها در راستاي نوار ساحلی پخش شده و اثرات رشتهآالیندهشود. دیده می

ها را در جهت جنوب و روي اد غالب شمال و پراکنش آالینده) وزش ب22شکل(هاي نقشهآشکار است. 
محیطی خلیج دهد. این پدیده گویاي این است که براي حفظ سالمت زیستپهنه خلیج فارس نشان می

یابی صنایع و منابع آالینده بسیار مهم و حساس است. کشیدگی آلودگی در پهنه نفارس دقت در مکا
ها نقشهمحیطی شدید براي حیات جانوري و گیاهی آن خواهد داشت.آبی خلیج فارس پیامدهاي زیست

ها در جهت جنوب شرق است.غربی و گستردگی آالیندهگویاي تمایل جهت باد شمال به جهت شمال
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هاي مورد مطالعهدر موقعیت ایستگاهSO2) الگوي پراکنش آالینده 22شکل 
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2006نوامبر
هاي حوضه خلیج فارس در ماه نوامبر شمال و شمال غربی اد در ایستگاهي جهت بزپردامطابق داده

هاي تابستانی نیست. علیرغم منابع التین در مورد شدت باالي باد بود. اما به نظم و تداوم نمونه
شمال زمستانی در شرق شبه جزیره عربستان، در سواحل ایران باد شمال زمستانی نامنظم تر از باد 

هاي بوشهر و دیر فراوانی و تداوم بیشتري دهد. باد شمال در ایستگاهنشان میشمال تابستانی 
). 26تا 23هاي شکلهاي بندرعباس و لنگه دارند (نسبت به وضعیت آن در ایستگاه

) جهت غالب باد در ایستگاه بندرعباس23شکل 

) جهت غالب باد در ایستگاه بندر بوشهر24شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


سهمایش ملی خلیج فارنهمینمجموعه مقاالت  146

د در ایستگاه بندر دیر) جهت غالب با25شکل 

) جهت غالب باد در ایستگاه بندر لنگه26شکل 
گویاي 2006هاي عناصر جوي در نوامبر خروجی گرافیکی مدلسازي آلودگی هوا مبتنی بر ویژگی

هاي دریایی مجاور ساحل ایران ها در محدودههواي نسبتا آرام در ساحل و انباشته شدن آالینده
واحل شرقی محدوده بندرعباس و بندر لنگه کشیدگی و پراکنش  شمالی باشد. در محدوده سمی

آشکار است در صورتیکه در سواحل غربی بواسطه اثر مانع کوهستانی رشته ارتفاعات ساحلی 
این شرایط آلودگی را در نوار ساحلی متمرکز نموده و به ناچار به سمت دریا کشیده شده است. 

هاي روزانه باد شمال تقویت شده و کشیدگی و مقابل در ساعتدهد در براي ساعات شبانه رخ می
هاي باد شمال در غالب موارد در نمونهها در روي پهنه خلیج فارس مشهود است.پخش آالینده

تمایل به جهت شمال غرب دارند که مطابق با پیشینه مطالعاتی در این زمینه است.زمستانه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


147هاي هوا در سواحل شمالی خلیج فارسپراکنش آالیندهجریان باد شمال دراثر

هاي مورد مطالعهدر موقعیت ایستگاهSO2اکنش آالینده ) الگوي پر27شکل 
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گیرينتیجه
هاي اصلی انرژي هاي عظیم گازي از قطبخلیج فارس با داشتن منابع وسیع میادین نفتی و حوضه

جهان است. این عامل باعث تمرکز زیاد جمعیتی، فعالیتی (بازرگانی، صنعتی و ترابري) شده است. 
رخانجات بزرگ در نوار ساحلی داراي پیامدها و اثرات مختلفی است که گسترش انواع صنایع و کا

-در زمینه زیست محیطی متفاوت از اثرات اقتصادي و فعالیتی پر سود آن داراي اثرات منفی و زیان

تواند مشکالت باري زیادي است. این اثرات و پیامدها در هر دو محیط طبیعی و جامعه انسانی می
ها در محیط پیرامون منابع آالینده از عوامل مهم در گسترش و حجم آالیندهمختلفی ایجاد کند. 

هاي جوي و جهت و شدت باد است. باد شمال در حوضه خلیج فارس بعنوان باد غالب در هر سامانه
هاي شود. این پژوهش و نتایج حاصل از خروجی دادهدو دوره زمستانی و تابستانی شناخته می

متوسط مقیاس آلودگی هوا نشان داد که اثر آشکاري در جهت جابجایی سازيایستگاهی و مدل
روز اي در شبانهها دارد. باد شمال به دلیل ویژگی محلی بودن و پیروي از مراکز فشار منطقهآالینده
دهد. در هر دو نمونه تابستانی و زمستانی باد شمال هاي زیادي را نشان میها و تغییر جهتنوسان

ها شود. در نتیجه انتقال و پراکنش آالیندهضعیف شده و جهت باد معکوس میي شبانه هادر ساعت
هاي روزانه باد شمال تقویت شده و شود. در ساعتبه سمت شمال و پهنه سرزمین ایران انجام می

نتایج بدست آمده از . کندها به سمت پهنه دریایی خلیج فارس تغییر میجهت انتقال آالینده
سازي اقلیمی نشان دهندة اثر کامالً مشخص باد شمال در جهت پراکنش عددي و مدلهايتحلیل
ها در سواحل شمالی خلیج فارس است. این مطلب گویاي آن است که گسترش صنایع در آالینده

در هر براي پهنه دریایی بیشتريهاي هوا، اثرات آلودگی سواحل ایرانی خلیج فارس از جنبه آالینده
به ویژه در سواحل غربی در محدوده بوشهر . خواهد داشتخلیج فارس بستان و زمستان دو دوره تا

شدت و تداوم طوالنی مدتی دارد میزان اثرات پراکنش آلودگی بیشتر گسترش و دیر که باد شمال 
شایان توجه است رشته ارتفاعات کشیده شده در نوار ساحلی شدت باد شمال را در خواهد بود.

محیطی صنایع بنابر این به لحاظ مسائل زیستدهد. و ساحل بالفصل آن کاهش میروي پهنه دریا
ها و صنایع و کارخانجات گسترش یافته در سواحل ایران همانند نیروگاه اتمی بوشهر، پاالیشگاه

اثرات آلودگی شدیدي بر خلیج فارس خواهند داشت که الزم است براي وابسته به منابع نفت و گاز 
المت زیست جانوري و گیاهی دریا مدیریت کارآمدي اعمال گردد. حفاظت از س
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Shemal wind effect on dispersion of air pollutants
in the Northern coast of Persian Gulf

Ali Akbar Shamsipur1, Shirin Safaee2

Abstract
Coastal areas in most countries are the location of important factories and
industtries. In Iran southern coasts with access to international seas and
existence gas and oil fields has the potential to develope types of industries
related on oil and natural gas reserves and also build docks and harbors board.
The Persian Gulf and its coastal areas are the world's largest single source of
crude oil, and related industries dominate the region. The Persian Gulf has many
good fishing grounds, extensive coral reefs, and abundant pearl oysters, but its
ecology has come under pressure from industrialization, and in particular, oil
and petroleum spills during wars in the region. Local and regional winds is the
main factor affecting on pattern of pollutant dispersion. Sea and land breeze and
Shemal wind are the most important winds of the North coast of Persian Gulf.
Shemal wind is formed causes by pressure difference between the Zagros
mountains and Persian Gulf and Oman sea. Intensity of Shemal wind is
dominant in the region and in some months of year, so that is determined the
direction and pattern of dispersion of pollutants. In the research, monthly wind
intensity and direction data were extracted from four weather stations (Bandar
Abbas, Bandar Dayyer, Bandar-E- Lenge, and Bandar-e- Bushehr) for a period
of 10 years (2000-2010). Station characteristics of wind intensity and direction
were recognized at the monthly scale. So Shemal wind flows in both period of
summer and winter although it is stronger in winter time. In this study, two
months of year including November in cold period and July for warm period
was chosen, and using The Air Pollution Model (TAPM) were modeled. The
model output results confirm the effectiveness of wind flow in distribution
pattern of air pollutants on northern Iranian coast of the Persian Gulf. As the
most dispersive the pollutants, every four stations showed a higher frequency in
the north. Also among the study stations, Shemal wind intensity is higher on
Bandar-e- Lenge and Dayyer, and dispersion of the pollutants occures to a
greater depth of Iran territory.

Keywords: Shemal wind, Persian Gulf, air ppollutants, climate modeling, and
TAPM.
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