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 چكيدٌ 

 ييهيٌٕ  2/1 آنٕدگي ْاي صيغد يذيغي دس َٕادي عادهي ايشاٌ اػالو کشد کّ عاالَّ سايٌٕيتاَک جٓاَي دس گضاسؽي پ

ِ ذشيٍ دسياي جٓاٌ يثذل کشدِ اعد ايٍ . تؾکّ َفد تّ خهيج فاسط ٔ دسياي ػًاٌ َؾد يي کُذ کّ ايٍ يُغمّ سا تّ آنٕد

صياٌ ياَذگاسي يٕاد آاليُذِ .  تشاتش دسياي کاسائية  اعد2 ؽًال ٔياي تشاتش دس3ييضاٌ َؾد آاليُذِ َفري ذمشيثًا دذٔد 

 دسفذ َفد کؾٕسْاي يُغمّ اص 90 جٓاٌ ٔ َفد دسفذ 40 اص تيؼ يٕجٕد، آياس  تشدس آب ايٍ دسيا تغياس صياد تٕدِ ٔ تُا

 .خهيج فاسط فادس يي ؽٕد

ّ ْاي دس  ايٍ ذذميك اص يك يذل ْيذسٔديُاييك عّ تؼذي تّ َاو كْٕيشَظ جٓد ؽثيّ عاصي َذِٕ پخؼ آنٕدگي دس الي

ِ ْاي تاسػ، . يخرهف آب دس خهيج فاسط اعرفادِ ؽذِ اعد َيشْٔاي آب ٔ ْٕايي يٕسد اعرفادِ دس يذل ؽايم داد

 M2 ،S2،O1   چٓاس يؤنفّ افهي جضس ٔ يذيًْچُيٍ. پٕؽؼ اتش، سعٕتد َغثي، عشػد ٔ جٓد تاد ٔ دياي ْٕا يي تاؽذ

 ٔ K1 ؽذِ اعد  ّ   .دس يذل يٕسد اعرفادِ لشاس گشفر

 ياَذگاسي صياٌ ٔ جشياٌ دشكد ذاتغ تغرش ٔ عغخ دس   فاسط تذعد آيذِ َؾاٌ يي دْذ كّ پخؼ آنٕدگي دس خهيجَرايج

تش اثش پخؼ آنٕدگي ييضاٌ غهظد يٕاد .  تٕدِ ٔ دس َماط يخرهف تا عشػد ْاي يرفأخ فٕسخ يي گيشداي دسآب

 ذذميماخ ص،ي عشػد جشياٌ دس َماط يخرهف آٌ ٔ ٌٌ ٔ تا ذٕجّ تّ عيشكٕنيؾٍ خهيج فاسط ٔ ييضاافرّي كاْؼ َذِيآال

.  يذل اَجاو ؽذِ، يغاتمد ٔيژِ اي تا ٔالؼيد داسدي عاصِي آب دس خهيج فاسط، ذذميماخ ٔ ؽةاٌي  جشسايٌٕيداَؾًُذاٌ پ

ٌ َاي كليدي خهيج فاسط، س     ژيى گشدػ جشياٌ دس خهيج فاسط، يذل عاصي عّ تؼذي، غهظد آنٕدگي، پخؼ : ياص

آنٕدگي 
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Abstract: 

World Bank report on environmental pollution in coastal areas of that year, 2/1 million barrels of oil 

into the Persian Gulf and Oman Sea leak that the region has become The most polluted sea in the 

world. The leakage of oil pollution in North Sea approximately 3 times and 2 times the Caribbean 

Sea. The sea was very high shelf pollutants in water, According to statistics, more than 40 percent of 

the world's oil and 90 percent of oil exported from the Persian Gulf region. 

In this study a three-dimensional hydrodynamic model to simulate how Kvhyrns to play in different 

layers of water pollution in the Persian Gulf is used. Forces of climate data used in the model include 

precipitation, cloud cover, relative humidity, wind speed and direction and air temperature. The four 

main tidal constituents M2, S2, O1 and K1 has been used in the model. 

The results show that the distribution of current flowing through the ground-level pollution in the 

Persian Gulf and the Sea shelf that has different speeds in different parts of the system. Spread of 

contamination and reduce the concentrations of pollutants Syrkvlyshn the Persian Gulf and the flow 

rate across And research scientists on water flows in the Persian Gulf, was modeling and simulation 

studies, a special match with reality. 

 

Key words: Persian Gulf, circulation regimes in the Persian Gulf, three-dimensional modeling, 

pollution levels, air pollution 
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    مشخصات طبيعي خليج فارس

خهيج فاسط دسياي كى ػًك ٔ َيى تغرّ اي اعد كّ دس جُٕب غشب آعيا ٔالغ ؽذِ ٔ دس دميمد تاصٔي اليإَط ُْذ 

ػًاٌ  ييهيٌٕ عال لثم دس اثش گغرشػ دْاَّ ؽكاف دسياي 30 دس دذٔد ايٍ خهيج. ؽًاني تّ عًد فالخ ايشاٌ اعد

 اص عًد ؽًال غشب تّ دنراي اسَٔذ سٔد ٔ اص عًد ؽشق تّ ؽُاعي اعد تٕجٕد آيذِ ٔ اص پذيذِ ْاي دٔساٌ عٕو صييٍ

 48۫ايٍ خهيج دس يذذٔدج يؾخقاخ جغشافيايي . ذُگح ْشيض يذذٔد ؽذِ ٔ اص عشيك ايٍ ذُگّ تّ دسياي ػًاٌ ساِ داسد

 ػشك جغشافيايي تيٍ كؾٕسجًٕٓسي اعاليي ايشاٌ ٔ ؽثّ جضيشج ػشتي 30۫ ذا  30ٔ۫24ٔ  عٕل جغشافيايي ٔ 56۫ 30اني

 .(Chao et al., 1992) لشاس داسد

 وضعيت اقليمي خليج فارس

 يًٓرشيٍ . اص َظش ذمغيًاخ جغشافيايي ٔ آب ٔ ْٕايي خهيج فاسط دس يُغمح آب ٔ ْٕاي َيًّ اعرٕايي ٔالغ اعد

 .اعد كّ دس عٕل عال ٔجٕد داسد پذيذِ آب ٔ ْٕايي خهيج فاسط تاد ؽًال غشتي تّ ػثاسذي تاد َؽًال

(perrone,T.J.(1981). 

ايا عشػد آٌ تّ  .  يشذثظ اعددس صيغراٌ تاد َؽًال تّ فٕسخ يرفأخ تا ػثٕس انگْٕاي آب ْٕٔايي ًْذيذي

ايٍ ذغييشاخ فقهي يشتٕط تّ . دس ذاتغراٌ ايٍ تاد اص أايم ژٔئٍ ذا ياِ ژٔالي ادايّ داسد.  يي ؽٕدm/s 10َذسخ تيؾرش اص 

 .(Emery, 1956)دياي دسياي ػشب ٔ اليإَط ُْذ يي تاؽذ 

 دس ذاتغراٌ يي ؽٕد تّ ٔيژِ دس C ۫30 يي سعذ كّ تاػث تاال سفرٍ دياي عغذي ذا تيؼ اص C ۫50دياي ْٕا دس خهيج ذا 

دياي ْٕاي خهيج دس تخؼ ؽًاني پاييٍ ذش اص تميّ لغًد ْاي آٌ اعد كّ تّ عًد تخؼ . َٕادي كى ػًك جُٕتي

اص . دس َريجّ فمذاٌ گشيائي اص تخؼ عغذي آب دس لغًد ْاي ؽًاني خهيج تيؾرش اعد. جُٕتي افضايؼ پيذا يي كُذ

. آَجايي كّ خهيج ذٕعظ َٕادي خؾك اداعّ ؽذِ َٕعاَاخ دياي ْٕا تّ فٕسخ سٔصاَّ ٔ فقهي دس آٌ ديذِ يي ؽٕد

 .(Swift,S.A.and Bower,A.S,2003)  تشعذ C ۫50 دياي ْٕا دس صيغراٌ يي ذٕاَذ ذا ففش دسجّ ٔ دس ذاتغراٌ ذا

                                                           
1
- Shamal  

2
- Synoptic 
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ّ ْاي عاػد ٔجٕد داسد كّ آب اليإَط  تّ عٕس كهي خهيج فاسط يك جشياٌ عغذي دس خالف جٓد دشكد ػمشت

 .(Reynolds, 1993) ُْذ سا تّ عٕادم خهيج فاسط ٔاسد يي كُذ

جشياَاخ دسيايي دس خهيج فاسط تّ عًد غشب دس ايرذاد عٕادم ؽًاني خهيج ٔاسد ٔ عپظ دس ايرذاد عٕادم 

ظاْشًا جشياٌ ٔسٔدي آب دس . پُٓاي ايٍ جشياَاخ َغثد تّ فقم ذغييش يي ياتذ. جُٕتي دس جٓد ؽشق خاسج يي ؽٕد

ِ ذش تٕدِ ٔ ايٍ تذاٌ ػهد اعد كّ يماديش صيادي آب كى ًَك ٔاسد خهيج يي ؽٕد ذا  ذاتغراٌ اص فقهٓاي ديگش گغرشد

 (.1381گهٕسدي، ػيغي، )جاَؾيٍ آتي گشدد كّ دس اثش گشيا دس خهيج فاسط ذثخيش ؽذِ اعد 

ّ اي يي ياتذ ٔ ظاْشًا يمذاسي آب عغذي اص ذُگّ ْشيض تّ  دسفقم صيغراٌ جشياٌ ٔسٔدي آب كاْؼ لاتم يالدظ

 .دسياي ػًاٌ يي سيضد

 چأٔ (1973  )ْاسذًٍ (1963)عاجٍ  (1956 )ايشي (1932  )تاسنٕ (1918 )ذؼذادي اصيذمميٍ  اص جًهّ  اعکاخ

ؽٕاْذي يثُي تشٔجٕد  انگٕي   (2005)فذس ي َغة (2003)جاَض (2003 )عٕئيفد (1993 )سيُٕنذص ( 1992)

آب  تا ؽٕسي يؼًٕني اليإَعي  اص عشيك آتٓاي عغذي ذُگّ .  غانة گشدػ پادعاػرگش  آب دس خهيج  فاسط يافرّ  اَذ 

ْشيض ٔاسد خهيج  فاسط ؽذِ ٔ  دس عٕل عٕادم  ايشاٌ تّ عًد  ؽًال دشکد  يي  کُذ  ، دس عٕل عٕادم  غشتي تّ 

ايٍ انگٕي  .  تاال اص خهيج فاسط  خاسج يي ؽٕد   (ؽٕسي )عًد جُٕب پيچيذِ ٔ  اص  کف  ذُگّ ْشيض  تا چگاني 

آب  ذاصِ  ٔسٔدي اص سٔدخاَّ  اسَٔذ  سٔد  تا دتي  ذمشيثي    . چشخؼ  تّ دنيم ٔجٕد گشادياٌ چگاني تٕجٕد  يي  آيذ

𝑚3

s
تا ٔجٕد ايٍ َشر  تاالي جشياٌ  ٔسٔدي  ، ؽٕسي  تاالي خهيج  فاسط يشتٕط تّ .   ٔاسد  خهيج فاسط يي  ؽٕد  1453  

 .  ييضاٌ  تاسػ کى  ٔ  ذثخيش  تاالعد 
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(Mt Mitchell et al.,1993) 

 :  دس يٕسد سژيى چشخؾي خهيج فاسط يغانة صيش سا اسائّ دادReynolds(1993)تّ عٕس کهي 

 . سژيى چشخؾي خهيج فاسط ػًذذًا َاؽي اص چگاني اعد -1

 .ذثادل آب تا خهيج ػًاٌ سژيى چشخؾي جُٕب خهيج فاسط سا غانة يي كُذ -2

جشياٌ ٔسٔدي دس عٕل عٕادم ايشاٌ دس فقم صيغراٌ ذٕعظ تادْاي َؽًال كاْؼ پيذا يي  -3

 . ايا دس ذاتغراٌ دس دْاَّ خهيج فاسط صياد يي ؽٕد. كُذ

يك سژيى چشخؾي ٔاچشخُذ جُٕب خهيج فاسط سا دس تش يي گيشد ٔ َاؽي اص آب عغذي  -4

 .ٔسٔدي اص عشف ذُگّ ْشيض اعد

آب ٔسٔدي اسَٔذسٔد تاػث َگٓذاسي ٔ ياَذٌ يك سژيى چشخؾي ٔاچشخُذ دس لغًد  -5

 .ْاي غشتي خهيج يي ؽٕد

 عادهي جُٕتي تيٍ دْاَّ خهيج ٔ لغش ٔجٕد داسد ٔ ذا ؽشق لغش (Jet)يك جشياٌ ؽذيذ -6

 .ايرذاد پيذا يي كُذ ٔ ٔاتغرّ تّ ؽشايظ تادي يي تاؽذ

لغًد ؽًال خهيج تّ ٔاعغّ يك جشياٌ كّ تّ دٔس اص آب ْاي  لغش اعد اص تخؼ جُٕتي  -7

 .ايٍ جشياٌ دس ذاتغراٌ تغياس ؽذيذ اعد. يجضا يي ؽٕد
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ذثخيش تاالي خهيج يُجش تّ يك سژيى چشخؾي يؼكٕط ؽذِ كّ ًْشاِ تا خشٔج آب ْاي  -8

ؽٕس اص لغًد ػًمي ذُگّ ْشيض ٔ جايگضيٍ ؽذٌ آٌ ذٕعظ آب ٔسٔدي عغذي ٔ ؽيشيٍ خهيج ػًاٌ يي 

 .ؽٕد

 . جشياٌ خشٔجي ٔ ؽٕس ػًمي يًكٍ اعد اص چُذيٍ َاديّ دسٌٔ خهيج َاؽي ؽٕد -9

 پيؾُٓاد كشد كّ َاديّ كى اَشژي كّ سژيى چشخؾي تا جٓد ؽًال ٔ 1993ػالِٔ تش يغانة ياد ؽذِ سيُٕنذص دس عال 

 .جُٕب دس آٌ ٔجٕد داسد دس خهيج ديذِ ؽذِ كّ يرغيش تٕدِ ٔ ذذد ذاثيش جشياَاخ تاد لشاس يي گيشد

 :  يٕنفّ صيش يي ؽٕد3سژيى چشخؾي ذثادني ذُگّ َيض ؽايم : َؾاٌ داد کّ  ( ييالدي 2003دس عال )جاَض ًْٔكاساَؼ

 .يٕنفّ ٔسٔدي تّ خهيج فاسط ٔدسلغًد ؽًاني ذُگّ ْشيضاعد -1

ايٍ يٕنفّ تّ لغًد يياَي . دس لغًد جُٕتي ٔ اص َٕع  تشگؾري يي تاؽذ , يٕنفّ خشٔجي آب عغذي -2

 .ٔ ؽًال غشتي خهيج فاسط ساِ َذاسد

 .(Johns et al., 2003  )يٕنفّ آب خشٔجي اليّ تغرش دسَاديّ جُٕتي خهيج فاسط اعد  -3

 

تّ  دنيم ٔجٕد َفد  دس کم يُغمّ  خهيج  فاسط  ٔ  سيضػ  ْاي  َفري دافم  اص اعرخشاج  ، تاسگيشي  ٔ  اَرمال  َفد 

ذٕعظ  ذاَکش  ْاي َفري  ٔ  خغٕط  اَرمال  َفد  ايٍ يُغمّ  تّ آنٕدِ ذشيٍ  يُغمّ  دس جٓاٌ  ذثذيم  ؽذِ  اعد  دذٔدًا  

تا  ايٍ دجى  اَرمال .  دليمّ  يک  ذاَکش  دًم َفد  تّ دسٌٔ  يا خاسج  اص ذُگّ  ْشيض ، دس  سفد ٔ  آيذ  اعد  6دس ْش 

 Al Hajiri , Khalid)َفد  ٔ  آنٕدگي  ْاي َاؽي  اص ايٍ  دًم  ٔ  َمم  پُّٓ  آتٓا آنٕدگي  ؽذيذي سا خٕاُْذ  داؽد

1990) . 

ايشاٌ ٔ  -  ػالِٔ  تش ػٕايم  ذأثيش گزاس تش  آنٕدگي  آب  ْاي خهيج فاسط  تّ ػهد  ٔلٕع  دٔ جُگ  تضسگ  ػشاق  

کٕيد دس ايٍ  يُغمّ  َيض  ، تضسگرشيٍ  فجايغ  صيغد  يذيغي  دس ايٍ يُغمّ  دس عانٓاي ٔلٕع  ايٍ دٔ  جُگ  - ػشاق  

 ًََّٕ  اص  سيضؽٓاي  تضسگ  َفري  تّ دنيم  ًْيٍ  اًْيرٓاي  گفرّ  ؽذْغي  دٔ جُگ يي 3دس  صيش  تّ  .  سر داد  

 .  پشداصيى 
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ايٍ نکّ  .   کيهٕيرشي  جُٕب ؽٓش کٕيد لشاس  داسد  30 کّ دس ذخهيّ ػًذي َفد اصذشييُال َفري آل  ادًذي-  1

 30-36 کيهٕيرشيشتغ ساپٕؽاَذِ تٕد ٔ  تا  عشػد  2500تّ ؽکم يک  لغشِ گالتي ؽکم  تٕد ٔ  يُغمّ  اي تّ  يغادد  

 .(Williams , 1992)کيهٕيرش دس ْش سٔص دشکد  يي  کشد

 کيهٕيرش تٕدِ 10 کيهٕيرشي  عٕادم  ػشتغراٌ ايٍ نکّ َفري تّ  عٕل  10  َضديک  ذشکيذٌ  يُثغ َفري  ال خفجي- 2

 ,.Mt Mitchell, Reynolds, R. M) & (Williams , 1992 ) ٔ کم  عٕادم  جُٕتي  خفجي  سا آنٕدِ کشد

1993.) 

 ، اترذا تذنيم تشخٕسد يک  ذاَکش  َفري  ٔ  عپظ  تّ  ػهد 1983دٕصِ  َفري  َٕسٔص دس جُٕب  ايشاٌ  دس عال  -4

 تؾکّ َفد خاو  سا تّ خهيج  فاسط  سيخد  ٔ  ايٍ  آتٓا ساآنٕدِ  733000دًهّ ْٕاپيًاي جُگي  ػشاق ذمشيثًا  

 .(NOAA Oil Spill Case Histories 1967-1991,September 1992)کشد

 

 روش اجرا  

COHERENS ،ژيكي        ٕ  يك يذل ْيذسٔديُاييكي عّ تؼذي تشاي َٕادي عادهي فالخ لاسِ اعد، كّ تا يذل اي تيٕن

. کّ يؼشف ػُٕاٌ صيش يي تاؽذ(. 1999 ٔ تشَايّ ذكُٕنٕژي، EUداَؾگاِ دسيايي)آنٕدگي ٔ سعٕب تّ ْى پيٕعرّ اعد

A Coupled Hydrodynamical-Ecological Model for Regional and Shelf Seas. 

تشاي اعرفادِ ْاي ػهًي ٔ غيش ذجاسي ايٍ تشَايّ دس دعرشط ٔ سايگاٌ  دايُّ ٔعيغ اص يمياط فضا ٔ صياٌ تکاس يي سٔد ٔ

کاستشاجاصج تّ کّ  دس يک ًْگاٌ اعد جشياٌ اليإَط ْا، َيض يي تاؽذ ٔ تغٕسگغرشدِ اي تشاي يغانؼاخ الهيًي ٔ

 .اعرفادِ اص آَشا يي دْذ

فالخ  ٔ کشاَّ ْاي دسيا کّ تشاي آتٓا، عّ تؼذي کايپيٕذشي چُذ يُظٕسِ اعد، کْٕشيُظ يک تشَايّ يذنغاصي ػذدي ٔ

 آنٕدگيٓا يذل تشسعي يغيشرساخ يؼهك، يذنغاصي تيٕنٕژيکي، يذنٓاي ْيذسٔديُاييکي ذٕاو تا اص ٔ اعرفادِ ييؾٕد لاسِ ْا

 (.3ؽكم)َرايج آٌ ييرٕاٌ فشآيُذْاي يمياط عاصي فقهي ساَاو تشد  کّ اص ييثشد ٔ يٕاد يذهٕل دسآب عٕد

 اسٔپا اليإَط ؽُاعاٌ اصيهيرٓاي يخرهف دس تٕعيهّ جًؼي اصداَؾًُذاٌ ٔ 1990-1998  عال دسعانٓاي8  کْٕشيُظ عي

 ييالدي 1999ذٕعظ تشَايّ  ػهٕو ٔذکُٕنٕژي دسيايي دسعال  أنيٍ تاس ٔ صتاٌ تشَايّ َٕيغي فشذشٌ َٕؽرّ ؽذ تا عشادي ٔ
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پيشايٌٕ تشسعي اليّ تُذي آب ْاي عادهي ٔ تشاي پيؾگٕيي َذِٕ اَرؾاس آنٕدگي ذٕاو تاًَايؼ فؼانيد يٕاد صائذ دس آب 

 .ْاي دسياي ؽًال كؾٕس اَگهيظ تا يٕفميد تکاس تشدِ ؽذ

:  داسدکْٕشيُظ تا صتاٌ تشَايّ َٕيغي فشذشٌ َٕؽرّ ؽذِ اعد ٔ چٓاس يٕنفّ يا تخؼ افهي

. پخؼ يي تاؽذ تخؼ فيضيکي کّ يذني ػًٕيي تشاي دم يؼادالخ فشاسفري ٔ(1

 . أيهشي يخرقاخ گزاسي دس تخؼ چگَٕگي سعٕب(2

 .  يا الگشاَژي  ٔ يخرقاخ أيهشي دس ، تخؼ تشسعي ذٕصيغ ٔ اَرمال آنٕدگي (3

رساخ ٔ يذهٕل ْاي غيشآني ياَُذ َيرشٔژٌ  ٔ اکغيژٌ ، کّ تشسعي ذذشک ييکشٔپالَکرٌٕ ْا ، تخؼ تيٕنٕژيکي (4

 .(Patrick J.Luyten et al., 1999)سا تّ ػٓذِ داسد 

:

 . آصيايؼ ٔ ؽُاعايي پذيذِ ْاي دسيايي، دس يک يذل عاصي فؾشدِ, ايکاٌ عشادي  -1

 .پيؼ تيُي َرايج عشح دري تشاي عانياٌ يرًادي  -2

 .ٔضٕح کايم دسديٍ يذل عاصي  -3

 .آعاَي دس لاتهيد ْاي فشو گيشي يذل  تذٌٔ ذغييش دسياْيد افهي تشَايّ  -4

 .داؽرٍ عشح ْاي ٔيژِ کاستشدي تشاي إَاع يخرهف ٔضؼيد ْاي اػًال َيشٔ  -5

کّ تٕعيهّ کاستش دس اسذثاط تا يمياط عاصي صياَي ، عٕني ، ػشضي ٔػًٕدي ذؼشيف يي  داؽرٍ گاو صياَي،  -6

، يمياط ْاي  (...ياَُذ تاد ، جضسٔيذ ، َٕعاَاخ  داخهي )ؽٕد ٔ تشاعاط َياص کاستش ٔ فشآيُذْاي ْى يمياط 

ياَُذ ؽکم ذشيٕکاليٍ، سؽذ پالَکرٌٕ ْا ،  )ٔ يمياط ْاي فقهي  (... , ياَُذ عشح ٔ ؽًايم جثّٓ ْا  )ذجشتي 

 .چُذ عاػرّ، سٔصاَّ، ْفرّ اي، ياْاَّ ٔ يا دري عاالَّ  تاؽذ: گاو صياَي يي ذٕاَذ ٔ ذذٕالخ الهيًي خاؿ، (.... 
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ايٍ كاس  يكي اص اعاعي . تا اعرفادِ اص َرايج يذل يي ذٕاٌ َذِٕ اَرؾاس آنٕدگي ْا دس خهيج فاسط سا پيؼ تيُي كشد

تا ذٕجّ تّ ايٍ كّ دشکد جشياٌ ْاي خهيج . ذشيٍ ساِ ْاي ؽُاخد اليإَط ْا ٔ پاسايرشْاي يخرهف اليإَعي يي تاؽذ

فاسط سا يي ذٕاَيى اص َذِٕ پخؼ آنٕدگي ْا َريجّ تگيشيى ٔ دنيم يُغمي تشاي گفرّ ْاي يا دس يٕسد عيشکٕنيؾٍ خهيج 

فاسط تاؽذ نزا ؽُاخد َذِٕ پخؼ آنٕدگي ْا دس خهيج فاسط ٔ پاسايرشْاي يؤثش تش آٌ ايشي ضشٔسي تّ َظش يي سعذ، 

 .تُاتشايٍ دس ايٍ فقم تا اعرفادِ اص َشو افضاس فشسخ َذِٕ پخؼ آنٕدگي ْا دس ذًاو خهيج فاسط َؾاٌ دادِ يي ؽٕد

تا ذٕجّ تّ ايٍ كّ خشٔجي ْاي يذل سياضي، يؼًٕاًل اَثْٕي اص اعالػاخ ٔكًيد ْاي ػذدي اعد ٔ ُْگايي اعرفادِ 

يغرميى اص ايٍ اػذاد يفيذ يي تاؽذ كّ ترٕاٌ خشٔجي ْا سا تّ فٕسخ يُذُي ْاي ذغييش پاسايرشْا يؾاْذِ كشد، نزا اترذا 

تايذ خشٔجي ْا سا تّ فٕسخ گشافيكي ذثذيم كشد ذا ادغاط ٔاضخ ٔ جايغ ذشي سا اص سفراس ٔ يا اثش آَٓا دس پذيذِ پخؼ 

تُاتشايٍ دس ايٍ فقم عؼي يي ؽٕد تا اعرفادِ اص سٔػ ْاي گشافيكي سفراس ٔذغييشاخ غهظد . آنٕدگي سا تّ دعد آٔسيى

 .يٕادآاليُذِ ٔ ػٕايم يؤثش تش پخؼ آٌ يٕسد تشسعي لشاس گيشد

دس ايٍ ذذميك تا ذٕجّ تّ دادِ ْاي اػًال ؽذِ تّ يذل، ًَٕداسْايي اص َذِٕ پخؼ آنٕدگي دس خهيج فاسط ، ذشعيى ٔ 

ًْچُيٍ تا ذٕجّ تّ ايٍ كّ پاسايرشْايي ياَُذ كؾُذ، تاد ٔ ذثادل گشيايي تيٍ ْٕا ٔ دسيا تّ . يٕسد ذذهيم لشاس گشفرّ ؽذ

  سا ذغييش يي دُْذ ٔ x  ٔ yايٍ پاسايرشْا جٓد ٔ اَذاصِ عشػد دس اتؼاد)عٕس غيش يغرميى دس پخؼ آنٕدگي يؤثش ْغرُذ 

، ايٍ پاسايرشْا َيض تشاي خهيج فاسط اص يُاتغ يخرهف جًغ آٔسي ٔ (تّ ايٍ فٕسخ دس َذِٕ پخؼ آنٕدگي  يؤثش ْغرُذ

دس ادايّ ذغييشاخ غهظد آنٕدگي ٔ َذِٕ پخؼ آنٕدگي ٔ پاسايرشْاي يؤثش تش آٌ  سا دس ياِ ْاي . دس يذل اػًال ؽذِ اَذ

عال ؽًغي ٔ يكاٌ ْاي يخرهف خهيج فاسط تا اعرفادِ اص گشاف ْاي دافم اص َشو افضاس فشسخ تّ فٕسخ سَگي  

 .ًَايؼ دادِ ٔ تّ تذث ٔ تشسعي گشافٓا خٕاْيى پشداخد

  خٕاؿ ذٕدِ آب دس خهيج  عال اجشا كشديى ذا عي آٌ سژيى گشدػ آب تّ ًْشاِ ديگش24يذل يزكٕس سا تشاي 

تؼذ اص سعيذٌ تّ داند پايذاس اگش تشاي ْش َمغّ اص ؽثكّ يٕسد  . تشعُذفاسط دس يذخ يٕسد َظش تّ يك چشخّ پايذاس

اعرفادِ دس ؽثيّ عاصي ًَٕداس ديا ٔ ؽٕسي سا َغثد تّ صياٌ سعى كُيى يك ؽكم ذكشاس پزيش سا خٕاْيى داؽد كّ َؾاٌ 

 عال اجشاي 24َؾاٌ يي دُْذ كّ ديا ٔؽٕسي تؼذ اص  (2-3)ٔ (1-3)ؽكم ْاي . دُْذِ سعيذٌ تشَايّ تّ داند پايذاس اعد

 عال آخش اص كم يذخ اجشاي تشَايّ ٔ تشاي َٕادي يشكضي خهيج 4يذل تّ يك داند ذكشاس پزيش سعيذِ اَذ ٔ يا تشاي 

تّ فٕسذي کّ )َرايج تذعد آيذِ اص ايٍ ذذميك يشتٕط تّ يک عال ؽًغي. فاسط ؽكم ْاي يشتٕعّ سا سعى كشدِ ايى

 عال اجشاي تشَايّ يي تاؽذكّ تا يؾاْذاخ ٔ 24تؼذ اص يذخ   (صياٌ ؽشٔع پخؼ آنٕدگي أل فشٔديٍ ياِ يي تاؽذ

. كاسْاي ييذاَي اَجاو ؽذِ ذٕافك لاتم لثٕني داسد
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 سال آخز اس كل 4سزي سماوي مزبًط بٍ مياوگيه دما بزاي  (8)شكل

مدت شبيٍ ساسي در يسط تىگٍ َزمش كٍ اس سطح تا عمك ميان گيزي شدٌ 

 .است

 سال آخز اس 4سزي سماوي مزبًط بٍ مياوگيه شًري بزاي  (9)شكل 

كل مدت شبيٍ ساسي در يسط تىگٍ َزمش كٍ اس سطح تا عمك ميان گيزي 

 .شدٌ است

 

پظ اص تّ ذؼادل سعيذٌ يذل چٓاس آنٕدگي سا تّ فٕسخ يجضا اص يکذيگش دس چٓاس َمغّ اص خهيج فاسط لشاس يي دْيى 

کّ َذِٕ پخؼ آنٕدگي دس دٔ اليّ عغخ ٔ تغرش خهيج فاسط اص چٓاس گٕؽّ خهيج فاسط سا تشاي ياِ ْاي يخرهف عال 

 .تشسعي کُيى

 :يٕلؼيد جغشافيايي ؽشٔع آنٕدگي ْا تّ لشاس صيش يي تاؽذ

 E8156 ٔ N4526تا يٕلؼيد جغشافيايي  (دْاَّ ذُگّ ْشيض )جُٕب جضيشِ لؾى : 1

 E5352 ٔ N8127َضديک تّ يُغمّ َفري ػغهٕيّ تا يٕلؼيد جغشافيايي : 2

 E6548 ٔ N6429ؽًال غشتي خهيج فاسط َضديک تّ دْاَّ خشٔجي سٔدخاَّ اسَٔذ تا يٕلؼيد جغشافيايي : 3

 E9152 ٔ N4224لغًد جُٕتي خهيج فاسط تيٍ کؾٕسْاي لغش ٔ اياساخ تا يٕلؼيد جغشافيايي : 4

 



 

 

11 

 

 قي مًرد تحكيياي جغزافتي مًلع4 شوماي( 10)شكل 

 

َذِٕ پخؼ آنٕدگي ْاي لشاس دادِ ؽذِ دس عغخ ٔ تغرش خهيج فاسط دس ياِ ْاي يخرهف  ( 42) ذا  (11)ؽکم ْاي 

 .عال سا َؾاٌ يي دْذ

َکرّ لاتم ذٕجّ دس ؽکم ْاي تذعد آيذِ دس تشَايّ اجشا ؽذِ ذفأخ غهظد دس ؽکم ْا يي تاؽذ ، کّ تا ذٕجّ تّ 

پخؼ ؽذٌ آنٕدگي دس خهيج فاسط ٔ ذغيش غهظد َغثد تّ صياٌ دس ْش يکاٌ ْٔذف يا تشاي تشسعي َذِٕ پخؼ ٔ 

 . چگَٕگي پخؼ تؼذ اص يک يذخ صياٌ يؾخـ يُغمي تّ َظش يي سعذ

 

E8156N4526E8156N4526



 

 

12 



 

 

13 

E5352N8127E5352N8127



 

 

14 

 

E6548N6429E6548N6429



 

 

15 

 

E9152N4224E9152N4224



 

 

16 

  

 



 

 

17 

ِ گيشي ؽذِ ، يذني ذٓيّ ؽذِ كّ َذِٕ اَرؾاسآنٕدگي سا دس ذًاو خهيج فاسط تا  دس ايٍ ذذميك تا اعرفادِ اص اعالػاخ اَذاص

 .دلد تغياس خٕتي پيؼ تيُي يي كُذ

پيؼ تيُي َذِٕ اَرؾاس پخؼ آنٕدگي دس خهيج فاسط، اص جًهّ يٕاسدي اعد كّ جض افٕل اعاعي اليإَط ؽُاعي صيغد 

يذيغي يي تاؽذ ٔ تذٌٔ آٌ پژْٔؼ دستاسِ يغايم صيغد يذيغي خهيج فاسط ٔ ًْچُيٍ جهٕگيشي اص فجايغ صيغري کّ 

ٌ پزيش ًَي تاؽذ  .دس خهيج فاسط ايشي يؼًٕل اعد ،ايكا

تا اعرفادِ اص َرايج يذل يٕسد اعرفادِ، كّ داساي دلد تغياس خٕتي اعد، يي ذٕاٌ اصْذس سفرٍ ْضيُّ ٔ ٔلد  تشاي پژْٔؼ 

 .دس ايٍ تاسِ جهٕگيشي ًَٕد

تشسعي ؽكم ْاي يخرهف دافم اص يذل عاصي پخؼ آنٕدگي دس خهيج فاسط پظ اص اجشاي يذل، َؾاٌ داد كّ َذِٕ 

پخؼ آنٕدگي دس خهيج فاسط ذغييشاخ يكاَي ٔ صياَي داسد، يؼُي پخؼ آنٕدگي دس خهيج فاسط اص يك َمغّ تّ َمغّ 

تشسعي َرايج دافم اص گؾد كؾري ْاي ذذميماذي ٔ پژْٔؼ يذمميٍ . ديگش ٔ اص فقهي تّ فقم ديگش ذغييش يي كُذ

 .دستاسِ عشػد جشياٌ ٔ عيشکٕنيؾٍ خهيج فاسط َيض چُيٍ َريجّ اي سا َؾاٌ يي دْذ

 .يُغمح خهيج فاسط كًرش ذذد ذأثيش يَٕغٌٕ لشاس گشفرّ ٔ اص يؾخقح آٌ ٔجٕد تادْاي ؽًال غشتي يا غشتي اعد

  تا جٓد ؽًال ؽشلي، تاد لٕط تا جٓد ؽًال غشتي، تاد َاؽيتاد ؽًََال: ٌ تادْا تّ ذشذية ػثاسذُذ اصذشي  ؽذِؽُاخرّ 

تاؽذ ٔ تاالخشِ تاد عٓيهي کّ جٓد آٌ  َايُذ ٔ جٓد آٌ ؽشلي يا جُٕب ؽشلي يي کّ اغهة آٌ سا ؽشلي يا ؽشجي يي

 .جُٕب غشتي يي تاؽذ

يکي اص پذيذِ ْاي جانة آب ٔ ْٕايي دس خهيج فاسط تاد ؽًال اعد کّ تا ذأثيش کافي سٔي آب ٔ ْٕاي يذهي سر 

 . يي دْذ 

پشفؾاس دس ػشك – ؽًال صيغراَي اعاعًا دس فافهّ ياِ ْاي َٕايثش ذا ياسط سر يي دْذ کّ تا اغرؾاػ کى فؾاس 

جغشافيايي يياَي اص غشب تّ ؽشق ًْشاِ اعد ٔ دس ٔالغ تّ عيغرى ْاي عيُٕپريکي آب ٔ ْٕايي ؽًال غشتي اسذثاط داسد 

ايٍ تاد يؼًٕاًل پظ اص ػثٕس جثّٓ ْٕاي عشد سر يي . ٔ داساي عشػد صيادي يي تاؽذ ٔ تّ عٕس َاگٓاَي ؽذيذ يي ؽٕد 

ؽًال ذاتغراَي ػًاًل تذٌٔ اَمغاع اص أايم ژٔيٍ ٔ عشاعش .  يؾخـ يي ؽٕد  دْذ ٔ ذٕعظ تادْاي لٕي ؽًال غشتي

دس أاعظ ذاتغراٌ، تاد َؽًال تُذسخ دس خهيج .  يُاعك کى فؾاس ػشتي سر يي دْذ جٕالي ًْشاِ تا َيشْٔاي يشذثظ تا

. ؽَٕذ فاسط لغغ يي
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ذش اص  ؽذيذ ذش ٔ ْاي عشد اعد ٔ دس يمايغّ، كى دٔاو ًْشاِ تا جثّٓ (ذُذ تاد)اغهة اص َٕع اعكٕاني ِ،  تاد َؽًال صيغراٌ

 دس   تيٍ ؽًال ٔ ؽًال غشتي ٔ  دس تخؼ ؽًاني خهيج فاسط تادْاي ؽًال يؼًٕاًل اص ْش جٓري.تاد َؽًال ذاتغراَي اعد

ْاي ؽًال غشتي غانة   تاد،تّ عٕس كهي دس تخؼ ؽًاني. تخؼ ْاي يشکضي خهيج تيٍ ؽًال غشتي ذا يغشب يي ٔصَذ 

ؽَٕذ ٔ ايٍ دس داني اعد كّ دس عًد غشتي ذُگح ْشيض تادْاي جُٕب  ْاي غشتي ذمٕيد يي ْغرُذ ٔدس جُٕب، تاد

  .غشتي غانة ْغرُذ

 

 

تّ عٕس کهي يي ذٕاٌ گفد جشياٌ ٔسٔدي اص دسياي ػًاٌ دس فقم صيغراٌ تّ دنيم تادْاي لٕي ؽًال ٔ پهٕو َاؽي اص 

سٔدخاَّ کّ تّ عًد عٕادم ايشاٌ يُذشف يي ؽٕد ،، ذضؼيف ؽذِ ٔ جشياٌ ذا عٕادم ايشاٌ ذا دذٔد تٕؽٓش تيؾرش 

پيؾشٔي ًَي کُذ ٔ سژيى گشدػ آب دس ايٍ فقم دس ؽًال غشتي خهيج فاسط ذذد ذاثيش تاد ٔ پهٕو َاؽي اص سٔدخاَّ 

 .يي تاؽذ

دس فقم ذاتغراٌ تّ ػهد کى ؽذٌ دتي خشٔجي اسَٔذ سٔد ٔ اَذاف پهٕو سٔدخاَّ َاؽي اص َيشٔي کٕسيٕنيظ تّ عًد 

عٕادم کؾٕس ْاي کٕيد ٔ ػشتغراٌ ٔ ًْچُيٍ ضؼيف تٕدٌ تادْاي ؽًال ، آب ٔسٔدي دسياي ػًاٌ ذا اَرٓاي ؽًال 
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جشياٌ دس ايٍ فقم تا عشػد . غشية خهيج فاسط سعيذِ ٔ يک گشدػ پاد عاػرگشد ، کم خهيج فاسط سا فشا يي گيشد 

 .صيادي َاؽي اص ْى جٓد تٕدٌ جشياٌ آب ٔ جٓد ٔصػ تاد ، َٕاس عادهي تيٍ کؾٕسْاي کٕيد ٔ لغش سا يي پيًايذ 

 دس يذل اجشا ؽذِ َيض دس فقم صيغراٌ تّ دنيم کايم َؾذٌ سژيى گشدػ خهيج فاسط َاؽي اص ذمٕيد تاد ؽًال ٔ 

اَذشاف پهٕو سٔدخاَّ ي اسَٔذ تّ عًد عٕادم ايشاٌ ، آنٕدِ کُُذِ صياد جاتجا َؾذِ ٔ تّ ؽًال غشتي خهيج فاسط 

َرايج دافم اص اجشاي . يغاتك ؽکم ْاي فقم عّ کّ پخؼ آنٕدِ کُُذِ سا دس صيغراٌ  َؾاٌ يي دْذ . يذذٔد يي ؽٕد 

 .يذل تا گفرّ ْاي يذمميٍ اص جًهّ اعکاخ ، ايشي ، فذسي َغة ، سيُٕنذص ، چائٕ ٔ عٕئيفد کاياًل ْى خٕاَي داسد

تا ذٕجّ تّ ايٍ کّ يًٓرشيٍ ػايم پخؼ آنٕدِ کُُذِ جشياٌ اعد ٔ جشياٌ ْاي دافم اص يذل اجشا ؽذِ تا تشسعي 

 .ْاي يذمميٍ لثهي ًْخٕاَي خٕتي داسد ، تّ فذد اجشاي يذل ٔ َذِٕ پخؼ آنٕدِ کُُذِ دس خهيج فاسط پي يي تشيى

َؾاٌ داَذ  گشدػ آب دس خهيج فاسط ذاتغ عّ  ( ييالدي 2003دس عال )دس فقم أل تياٌ ؽذ كّ جاَض ًْٔكاساَؼ

 .يٕنفّ اعد

 .يٕنفّ ٔسٔدي تّ خهيج فاسط ٔدسلغًد ؽًاني ذُگّ ْشيضاعد: 1Tيٕنفّ 

ايٍ يٕنفّ تّ لغًد يياَي ٔ . دس لغًد جُٕتي ٔ اص َٕع  تشگؾري يي تاؽذ , يٕنفّ خشٔجي آب عغذي:2Tيٕنفّ 

 .ؽًال غشتي خهيج فاسط ساِ َذاسد

 .(Johns et al., 2003  )يٕنفّ آب خشٔجي اليّ تغرش دسَاديّ جُٕتي خهيج فاسط اعد: 3Tيٕنفّ 

ًْچُيٍ  َؾاٌ يي دْذ . ٔجٕد ايٍ عّ يٕنفّ سا ذاييذ يي كُذ ( 3 )يمايغّ ٔ تشسعي ذًايي ًَٕداسْاي يٕجٕد دس فقم 

دس لغًد يياَي ٔ ؽًال غشتي خهيج  (چگانرش )يؼُي ٔجٕد  يُغمّ اي تا  آنٕدگي تيؾرش . ؽذخ يي گيشدT 2،يٕنفّ 

دس لغًد جُٕتي  خهيج فاسط كّ اص َٕع تشگؾري تّ ذُگّ ْشيضاعد جشياٌ آنٕدگي تّ آٌ عًد , فاسط ديذِ يي ؽٕد  

 .يي تاؽذ

 



 

 

20 

 فُزست مىابع ي مآخذ

 1375گضاسػ ذذميماذي عاصياٌ ْٕاؽُاعي،عال - آساو، يٓذي، عشح فشايُذ اخرالط دس خهيج فاسط

 1374آلايي ، تًٍٓ ، دمٕق تيٍ انًهم دسياْا ٔ يغائم ايشاٌ ، اَرؾاساخ کراتخاَّ گُج داَؼ ،

 .1368انٓي، ًْايٌٕ، خهيج فاسط ٔ يغائم آٌ، ؽشكد آيٕصؽي، فشُْگي ٔ اَرؾاساذي اَذيؾّ، 

 .1381گهٕسدي، ػيغي، جغشافياي جضايش ايشاَي خهيج فاسط، عاصياٌ جغشافيايي َيشْٔاي يغهخ، 

 

Al Hajiri , Khalid – (1990) The Circulation of the Persian Gulf :A Model Study of its Dynamics. The 
Catholic University of America .Washington D.C.. 218pp 

Chao, S.-Y., Kao, T. W., Al-Hajri, K. R., 1992.A numerical investigation of circulation in the Arabian 
Gulf, J. Geophys. Res., 97, 11 219–11 236 

Deleersnijder, 1989., Development of a turbulence closure model for geophysical fluid problems, 
Rev. Geophys. Space Phys., 20, 851–875, 1982. 

Emery, K. O., 1956. Sediments and water of the Persian Gulf, AAPG Bull., 40, 2354–2383 

Fay ,J, A .Physical processes in the Spread of Oil on a Water Surface. Proceedings of Joint Conference 
on prevention and Control of Oil Spills, Sponsored by American Petroleum Industry , Environmental 
rotection Agency , and United States Coast Guard. 1971 

Geernaert G.L., Katsaros K.B. and Richter K., 1986. Variation of the drag coefficient and its 
dependence on sea state. Journal of Geophysical Research, 91, 7667–7679 

Haney,R.L.,On the pressure gradient force over steep topography in sigma-coordinate ocean models, 
j.Phys.Ocean.21,610-619,1991 

Johns , W. E. , Yao,F., Olson ,D.B., Josey,S.A., Grist,J.P., and Smeed , D.A.: Observations  of seasonal 
exchange through the Straits of Hormuz and the inferred freshwater budgets of the Persian Gulf 
,J.Geophys.Res. , 108(C12),3391 , doi:10.1029/2003JC00881, 2003 

Johns, W. E., F. Yao, D. B. Olson, S. A.: Observations of seasonal exchange through the Straits of 
Hormuz . Oceanography , 11,58,1998 

Mt Mitchell, Reynolds, R. M., (1993) .Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the 
Gulf of Oman. Brookhaven National Laboratory Upton NY 11973 USA 

Reynolds.R.M (1992). Report of Activities – Leg I of the Mt. Mitchell Expedition. National Oceanic 
and Atmospheric Administration , HMRAD , HMRAD 92-9 , Seattle W A USA 110PP 

Reynolds, R. M., 1993.Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman  
Results from the Mt Mitchell expedition, Mar. Pollution Bull., 27, 65–67 

www.gsi.ir/?Lang=fa&p=01-12-12-0146k   عاصياٌ صييٍ ؽُاعي ٔ اکرؾافاخ يؼذَي کؾٕسعايد   

 

http://www.gsi.ir/?Lang=fa&p=01-12-12-0146k

