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 چکیده

با هدف بررسی  2002ایستگاه هواشناسی واقع در بخش شمالی خلیج فارس از بدو تأسیس تا سال  93گیری شده در  همدیدی باد اندازه های در این تحقیق داده

سپس با . ، ترسیم شده استنمودارهای فراوانی سرعت باد و به این منظور گلبادهای سالیانه و ماهیانه .، مورد بررسی قرار گرفته استالگوی تغییرات باد خلیج فارس

های زمانی که دارای الگوی باد ساالنه  اساس بازه بندی مناسبی بر تحلیل این اطالعات و بازبینی و بروزرسانی تحقیقات گذشته، سعی شد برای هر ایستگاه تقسیم

های  در مرحله بعد با بررسی شرایط طبیعی و جغرافیایی و نظام. ی برای هر ایستگاه تعیین گردیدا های باد نمونه الگوی و از این طریقمشابه هستند، صورت گیرد 

ها تغییرات باد در بخش شمال خلیج فارس در یک دوره بلند مدت و برای فصول  هواشناسی حاکم بر منطقه و مطابقت این اطالعات با الگوهای باد نمونه ایستگاه

 .مختلف مد نظر قرار گرفت

با حرکت به سمت مرکز خلیج فارس به سمت غرب میل کرده و شمال غربی بوده که  –ها نشان دادند که باد غالب در سواحل غرب خلیج فارس غرب  ن بررسیای

که جهت  نشان دادتحلیل اطالعات  .شود جنوبی میبه صورت غیرقابل انتظاری در نزدیکی جزیره قشم به جنوب غربی متمایل شده و در بندرعباس و تنگه هرمز 

گیرد و این اثر با دور شدن از این  ها قرار می های بلند به موازات آن ثیر شکل سواحل و رشته کوهأتحت ت خلیج فارس مند در امتداد سواحل شمالی بادهای نظام

جهت غالب وزش  قع هستند همچون سیری و ابوموسیدر دریا واکه  ییها در ایستگاه، بطوریکه جزایر مشهود نیستواقع در های  عوارض ضعیف شده و در ایستگاه

شود، مولفه  کاسته می منطقه مند غالب در غرب از شدت بادهای نظامخلیج فارس با پیشروی از غرب به شرق با وجود اینکه همچنین . در همه فصول غربی استباد 

یابد بطوریکه در بندرعباس به دلیل موقعیت و  زایش میفا خلیج فارس وی شرقغالب دیگری در امتداد عمود بر سواحل ظاهر شده که شدت و تداوم ساالنه آن بس

 .نماید امتداد ساحل، این مولفه باد غالب منطقه را تعیین می

فصلی بادها و  شرایطبه جهت و موقعیت خط ساحلی و همچنین کنند که الگوی باد غالب در مناطق مختلف خلیج فارس  نتایج این تحقیق بیان میبطور کلی 

ها به یکدیگر از لحاظ مکانی به معنی داشتن روند یکسان در الگوی تغییرات جهت باد و مقدار  بستگی دارد و نزدیک بودن ایستگاه( مانند کوه ها) عوارض ساحلی

 . باشد سرعت باد نمی

 

 .، گلبادند، رژیم بادم بادهای نظامایستگاه هواشناسی، خلیج فارس، : کلمات کلیدی

 
 

  



 های هواشناسی                                            فرشته کمیجانی و همکاران های همدیدی ایستگاه تحلیل رژیم باد خلیج فارس با استفاده از داده                                                         24

 مقدمه 

آگاهی از مشخصات باد خلیج فارس با توجه به کاربرد آن در 

از اهمیت  نناشی از توفا بآخیزمطالعه جریانات، امواج و 

موج  تولید یکی از مهمترین منابعباد . زیادی برخوردار است

به لحاظ کاربرد، پارامتر اصلی در طراحی که  شودمحسوب می

در هر منطقه و از مطالعات انتقال رسوب  و های دریائی سازه

اساس برخی از مطالعات انجام بر . باشد می جمله در خلیج فارس

 ادب ،Reynoldsو  Wright، Hunter، Swiftشده همچون 

. دارد یج فارسلسهم مهمی در تعیین الگوی گردش آب خ

مرکز عمده استخراج با توجه به این امر که خلیج فارس همچنین 

ینی مسیر ب پیششناخت الگوی باد برای ، استنفت در منطقه 

برخی از  .باشد می الزم ،دریا حهای نفتی ایجاد شده در سط لکه

طالعات باد خلیج فارس که در زمینه تحلیل امطالعات پیشین این 

  :عبارتند از ،اند صورت گرفته
خلیج به منظور تعیین الگوی باد در ( 9348)و همکاران  کشوری

های آبادان،  ایستگاه( 9149-2000) های سالهای  ، دادهفارس

در این . نددبوشهر، ابوموسی و کیش را مورد مطالعه قرار دا

بزرگی باد به صورت ماهانه و ساالنه مورد های  راستا میانگین

های باد در  بررسی قرار گرفته و نمودارهای توزیع ویبل سرعت

 .جهت مختلف رسم گردیده است 92

در خلیج فارس انجام  9113در سال  Saipenای توسط  مطالعه

پنج  دربادهای موجود در خلیج فارس  بررسی شده است که به

 900هدف این مطالعه تعیین باد و موج طرح . بازه پرداخته است

این  منابع اطالعاتی. ساله در منطقه پارس جنوبی بوده است

در محل ها  باد توسط کشتی گیری شده های اندازه داده مطالعه،

به  9130سال از سال  80که به مدت باشد  میمیدان گاز پارس 

 .اند آوری شده بعد جمع

ای بر روی اقلیم خلیج فارس و دریای  مطالعه 9144در سال 

های  نظامانجام شده که به معرفی  Kennethعمان توسط 

موجود در خلیج فارس در فصول  واچرخندیو  یچرخند

در این تحقیق بیان شده است . مختلف اختصاص داده شده است

که باد غالب خلیج فارس باد شمال است که در امتداد خط 

تا جنوب غربی در  فارس خلیج بساحلی از شمال غربی در غر

وجود را به دهد که علت آن  تغییر مسیر می فارس شرق خلیج

در طول خط ساحلی خلیج فارس ها در مسیر غرب به شرق  کوه

 . اند مربوط دانسته

و  9189های  در سال IMCOS توسط شرکت نفتیمطالعاتی 

ها کلیاتی  در این پژوهش. شده است انجام بطور جداگانه 9128

در مورد معرفی بادهای محلی، بیان تغییرات فصلی بادها و 

شده  ارائههای جوی موجود در منطقه مورد مطالعه  معرفی نظام

اطالعات باد  9189مطالعه انجام شده در سال  در. است

 ایستگاه وسال در ایستگاه بوشهر  23به مدت گیری شده  اندازه

در  اما .است گرفتهاستفاده قرار سال مورد  6هنگام به مدت 

زمانی بازه  در های باد داده 9128مطالعه صورت گرفته در سال 

های آبادان، ماهشهر، بوشهر، بندر عباس  سال در ایستگاه 99تا  2

 ها در قالب ارائه نتایج این تحقیق .و الوان در دسترس بوده است

ی همچون دما، رطوبت، ابرناکی، یجداولی برای پارامترها

های مورد مطالعه،  گلبادهای فصلی و غیره در ایستگاهبارندگی، 

 . بوده است

بر روی  9128هریس طی مطالعاتی که در سال  –ادیبی 

ها و برخی  یگیری شده توسط کشت اطالعات باد اندازه

های هواشناسی مانند بندرعباس، بوشهر و آبادان انجام  ایستگاه

شرقی، غربی  نطقهم 3به  از لحاظ شرایط باد خلیج فارس را، هداد

همچنین برای هر کدام از  .ه استبندی نمود تقسیم و مرکزی

کرده های مختلف یک نماینده انتخاب  مناطق مذکور و برای ماه

در همچنین . کرده استا یک گلباد ماهانه ارائه ه و برای آن

باد غالب در خلیج شدت تغییرات جهت و  مطالعه اشاره شده،

که با توجه به موقعیت در  شدهفصل معرفی هر  برایفارس 

 .باشد های مختلف خلیج فارس متفاوت می بخش

 

 مشخصات منطقه اقلیمی مورد مطالعه 

کیلومتر مربع در  280000خلیج فارس با وسعت در حدود 

 86تا  84دقیقه عرض شمالی و  30درجه و  30تا  28محدوده 

 .دقیقه طول شرقی در جنوب ایران واقع شده است 28درجه و 
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مرتفع بوده و ( سواحل ایرانی) خلیج فارس های شمالی سرزمین

متر و با  198در بعضی نواحی به فاصله کمی از دریا، ارتفاع به 

های  دره. رسد متر نیز می 3080پیشروی به داخل خشکی تا 

هایی از  سازد و باریکه ها را از هم جدا می کوهوسیعی این 

طول  .ها و دریاها وجود دارد ارتفاع بین این کوه های کم سرزمین

متر  32تا  39کیلومتر و عمق متوسط آن  9000متوسط این دریا 

 واقع منطقه جنب حارهاز لحاظ جغرافیایی در این منطقه . است

ها  اساس نوع آن بادهای محلی در خلیج فارس را بر. است شده

شمال، باد نشی، باد  باد :بندی نمود توان به صورت زیر دستهمی

که بطور  های جوی نظام اساس بر .شارکی، باد سهیلی و غیره

فارس  خلیجدهند،  را تحت تاثیر قرار می خلیج فارسغالب 

ن و دو فصل گذر بهار دارای دو فصل مشخص تابستان و زمستا

؛ (آوریل و می)فروردین و اردیبهشت : بهار. و پاییز است

مهر و : ، پاییز(از جون تا سپتامبر)از خرداد تا شهریور : تابستان

( دسامبر تا مارس) از آذر تا اسفند: ؛ زمستان(اکتبر و نوامبر)آبان 

 . شوند که در زیر شرح داده می

 

 تابستان 

های جنب  نظامعمومی حاکم بر این منطقه،  نظامدر این دوره 

فشاری در سطوح نزدیک به زمین  کمه هستند که عبارتند از حار

و در سطوح فوقانی  که مرکز آن بر روی هند واقع است

. قرار گرفته استکه مرکز آن بر روی عربستان  پرارتفاعی

فشار حرارتی وسیعی که مرکز آن بر روی شمال غرب  کم

های  جنوب ایران و سرزمین غرب تا هندوستان قرار دارد بسوی

با  .استتا مناطق مدیترانه شرقی گسترش یافته  و گاهی عربی

بر روی خلیج فارس قرار  نظاماین  غرب توجه به این که

شوند و به  ه حاکم میقگیرد، بادهای شمال غربی در منط می

مناطق و منطقه علت گرادیان فشار شدید ایجاد شده بین این 

بوده و تا  بادهای ایجاد شده بسیار قوی ،عربستان ترپرفشار

بادها در این . یابند گسترش میفارس ترین نقطه خلیج  جنوبی

در  .کنند تبعیت می فارس خلیجخط ساحلی زمان از شکل 

های  های جنب قطبی به عرض نظامتابستان به علت کشیده شدن 

نفوذ  فارس باالتر، کم فشارهای غربی نیز بر روی خلیج

یسه با خشکی یک آب در مقای دمای باال علتبه  .کنند نمی

بر روی خود خلیج فارس تشکیل  ارتفاع نیز معموالً فشار کم کم

ها  جهت آن وبوده  در چنین شرایطی بادها کم سرعت. گردد می

های مرتفع ایران که  بخصوص سرزمینعوارض ساحلی بوسیله 

اند تعیین  از سمت شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده

و به  NW فارس سواحل شمالی خلیجبنابراین بادها در . شوند می

و به  NWشوند، ولی در سواحل جنوبی  می Wسوی شرق 

 .شوند می Sو در تنگه هرمز  SWسوی شرق 

 

 زمستان 

کره نیم های  نظامبه نیمکره جنوبی،  ITCZبه علت کشیده شدن 

تر کشیده بطوریکه زبانه  های پایین شمالی نیز خود را به عرض

بر ( سیبری)بر روی آسیای مرکزی پرفشار جنب قطبی واقع 

یابد و باعث  روی ایران و منطقه خلیج فارس گسترش می

شود توده هوای سرد و خشک جنب قطبی به روی این مناطق  می

با توجه به اینکه مرکز پرفشار سیبری همواره در . ودحاکم ش

شرقی  990تا  10 های درجه و بین طول 80هایی باالتر از  عرض

بر روی خلیج فارس قرار این نظام  جنوب غرب قرار دارد، پس

تا  NEگیرد و بادهای حاکم بر خلیج فارس دارای جهت  می

SE فشارهای جنب قطبی که  از طرف دیگر کم. خواهند بود

گیرند نیز به سوی  بر روی دریای مدیترانه شکل می معموالً

جنوب حرکت کرده و با عبور از روی شمال عربستان و عراق، 

ه خلیج فارس نفوذ قرر از طرف غرب بر روی منطبطور مک

های سرد و گرم از روی این منطقه  کرده و باعث عبور جبهه

ا هرگز از روی خلیج فارس ه نظام مرکز این)شوند  می

شود و  جبهه گرم خیلی بسوی جنوب کشیده نمی(. گذرند نمی

گذرد ولی با عبور آن  نمیفارس بنابراین زیاد از روی خلیج 

وای سرد جنب قطبی از روی خلیج فارس دور شده و توده ه

جای خود را به توده هوای گرم و مرطوب جنب حاره پشت 

از روی دریای سرخ و یا  جبهه گرم، که در این فصل معموالً

بادها نیز در داخل قطاع گرم و در . دهد آید، می اقیانوس هند می
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ن میزا. دهند تغییر جهت می SWبه  SEجلوی جبهه سرد از 

با عبور . عبور جبهه سرد از روی خلیج بیشتر از جبهه گرم است

توده هوای سرد جنب قطبی دیگری از طرف  جبهه سرد مجدداً

 Wبه  SEنفوذ کرده و بادها از ( سیبری و یا اسکاندیناوی) غرب

الگوی  NWبه  SEاین تبدیل جهت از . یابند تغییر می NWتا 

این تغییر جهت در  البته .غالب بادهای سطحی در زمستان است

در زمستان اغلب . شدیدتر است فارس نیمه شمالی خلیج

فوذ نفشار از روی دریای مدیترانه به روی ایران  های کم نظام

فشارها در نیمه شمالی خلیج قوی هستند، ولی با  کم. کنند می

ها  از شدت آن فارس پیشروی بسوی شرق و نیمه جنوبی خلیج

فوذ نافتد که تا هندوستان  ت اتفاق میشود و بندر کاسته می

موجب ، اگر پر فشار سیبری بر روی ایران شدت پیدا کند. کنند

خشک و پایدار روی خلیج فارس شده و در  نفوذ هوای سرد و

های عربی کشیده  ه داخل سرزمینبفشارها  این حالت کم

فشار دومی هم در شمال غربی ایران و پشت  شوند و کم می

 .شود س تشکیل میهای زاگر کوه

 

 پاییز و بهار

های گذر هوا بتدریج از تابستانی به زمستانی و بالعکس  در دوره

های تابستانی و  نظام تمام ها تقریباً در این دوره. یابد تغییر می

زمستانی با شدت کمتر و بدون داشتن عوارض قابل مالحظه 

تابستانی  NWحالیکه بادهای  با شروع پاییز در. شوند ظاهر می

همچنان ادامه دارند، با نفوذ تدریجی پر فشار سیبری و 

رو به افزایش  SEتا  NEفشارهای غربی میزان بادهای  کم

اما . افتد گذارند و این امر در نیمه شمالی زودتر اتفاق می می

همراهی کننده  SE در بهار بادهای. بادها سرعت زیادی ندارند

گذاشته و در اواخر آن ناپدید  فشارهای غربی رو به کاهش با کم

همراه با جبهه سرد ادامه داشته و  NWو  SWبادهای . شوند می

بنابراین . دهند تابستانی می NWبتدریج جای خود را به بادهای 

باد غالب این فصل است در حالیکه از لحاظ شدت  NWباد 

  .کمترین مقدار خود در سال را دارد

  ها مواد و روش

 بخش شمالیباد در تغییرات در تحقیق حاضر بررسی رژیم 

خلیج فارس در یک دوره بلند مدت و برای فصول مختلف 

بازبینی و بروزرسانی  شده با سعیو  مدنظر قرار گرفته است

به  فارس بندی خلیج قسیمامکان تانجام شده، تحقیقات گذشته 

 مورداز لحاظ شباهت الگوی باد ساالنه های مختلف  بخش

های همدیدی سمت و  داده در این راستا .بررسی قرار گیرد

شمالی  سواحلایستگاه هواشناسی موجود در  93باد سرعت 

 82تا  4های  در بازه 2002سیس تا سال أخلیج فارس از بدو ت

ه ، پس از انجام تصحیحات الزم، مورد بررسی قرار گرفتسال

ساالنه هر اساس رسم گلبادهای ماهانه و  این بررسی بر. است

ماهانه  گلبادهایبندی  های موجود، دسته ایستگاه برای کل داده

از )بر اساس دارا بودن الگوهای مشابه ماهانه ایستگاه در هر 

گلباد یک و سپس انتخاب ( طریق مقایسه فرکانس وقوع بادها

های  بنابراین هر ایستگاه به گروه .برای هر دسته انجام شدنماینده 

تقسیم شده و تغییرات باد از طریق تهیه جداول  ایدسته 8الی  8

درصد فراوانی ماهانه سمت و سرعت باد و رسم نمودارهای 

درصد فراونی ماهانه در هر ایستگاه مورد مطالعه قرار گرفته 

نتایج حاصله در نهایت با شرایط اقلیمی منطقه مقایسه شده . است

 . اند و تفسیر شده

 

 تحلیل اطالعات باد

 های همدیدی باد  داده

ها ارائه  و مشخصات ایستگاه ها ی ثبت دادهزمانطول  9 در جدول

ها به صورت  ها در ایستگاه دوره زمانی برداشت داده. شده است

گیری در  بطور مثال حداکثر زمان اندازه. متفاوت بوده است

سال و حداقل زمان در ایستگاه جزیره  82ایستگاه آبادان، 

های  خاص داده قالببا توجه به  .باشد میسال  4به مدت  خارک

رمت وبه ف آنهابه منظور تبدیل  ،از سازمان هواشناسی تهیه شده

 .تهیه شده استبه زبان فورترن برنامه  80بیش از ، قابل استفاده
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 ها و مشخصات ایستگاه ها ثبت دادهمدت  -9 شماره جدول

 ها مدت ثبت داده (متر)ارتفاع  عرض جغرافیایی طول جغرافیایی سال تاًسیس نوع ایستگاه ایستگاه

 9169-2002 6/6 30°22´ 84°98´ 9189 همدیدی آبادان

 9182-2002 4/1 22°93´ 86°22´ 9182 همدیدی بندر عباس

 9169-2002 1 24°84´ 80°81´ 9189 اقلیم شناسی بوشهر

 9166-2006 2/22 26°32´ 88°80´ 9166 (دریایی)همدیدی  بندر لنگه

 9126-2002 30 26°30´ 83°81´ 9126 همدیدی جزیره کیش

 9148-2002 6/6 28°80´ 88°80´ 9148 همدیدی جزیره ابوموسی

 9146-2002 8/4 24°88´ 80°81´ 9146 همدیدی ساحلیبوشهر 

 9142-2002 2/6 30°33´ 81°1´ 9142 همدیدی بندر ماهشهر

 9141-2006 688 22°81´ 82°22´ 9141 همدیدی کنگان جم

 9143-2002 8/8 28°83´ 88°21´ 9143 (دریایی)همدیدی  جزیره سیری

 9113-2002 2 22°80´ 89°86´ 9113 همدیدی بندر دیر

 9116-2002 6 26°88´ 88°88´ 9116 (دریایی)همدیدی  جزیره قشم

 9148-9119 3/8 21°98´ 80°94´ 9148 (دریایی)همدیدی  جزیره خارک

 

های تهیه شده از سازمان  با توجه به فورمت خاص داده

ها و  هواشناسی کشور و همچنین متفاوت بودن ارتفاع ایستگاه

و ( مانند سیری و ابوموسی)ها در دریا  قرارگرفتن برخی از آن

به لحاظ تبدیل  تصحیحاتی بر روی سرعتبرخی در خشکی، 

متری از سطح دریا، تبدیل باد خشکی به  90ها به تراز  این داده

که برای اجرای هر  دریا و همچنین پایداری صورت گرفته است

تهیه شده  10 به زبان فرترنهایی  برنامه یک از این تصحیحات،

  .ستا

متر مشاهده  90 اگر سرعت باد در ترازی به غیر از :تراز -الف

 90به سرعت باد در تراز  9 آن را با استفاده از رابطه شود، باید

 :تبدیل کرد یمتر

 سرعت ها بر حسب متر بر ثانیه (9)
 

متر و در تراز  90های باد در تراز  سرعت  Uz و U  10که در آن 

z باشد می. 

ای تعریف شده است که در  این تصحیح به گونه :پایداری: ب

توان  نباشد میمشخص آب  -دمای هوای که اختالف یها زمان

که در این  در نظر گرفترا  RT 1.1=برای آن مقدار ثابت 

البته . های باد اعمال شده است ر به سرعتتحقیق نیز همین مقدا

درصد  90اثر این تصحیح کم و تقریباً  قابل ذکر است که

 .باشد می

(2) 
10URU T 

سرعت باد در خشکی  9با استفاده از شکل  :اثرات مکانی -ج

ایستگاه چنانچه  .شود میبه سرعت باد بر روی آب تبدیل 

در  .است RL=1باشد آنگاه  ساحلیهواشناسی نزدیک منطقه 

 لگاریتمی تابعی Spss11.5 این تحقیق با استفاده از نرم افزار 

که با ( 3رابطه ) برازش شده است Uو  RL بین 132/0با دقت 

  .بدست آورد را Uwاستفاده از آن بتوان 

سرعت ها بر حسب  (3)

LLW متر بر ثانیه

LL

URU

UR



 ln3870.001416.2
 

 

 

7

1

10 )
10

(
z

UU z
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 ULبه سرعت باد روی خشکی  Uwکه برابر است با نسبت سرعت باد روی آب  RLضریب  -9 شمارهشکل 

 
های سمت و سرعت باد به صورت ماهانه و  تحلیل داده

  ساالنه

سرعت باد، گلبادهای ساالنه و ماهانه  های دادهپس از تصحیح 

 2در شکل  .است ههر ایستگاه ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت

. شده است ارائهگانه خلیج فارس 93های  گلبادهای کلی ایستگاه

برای بندی سرعت باد بر اساس فراوانی وقوع  بعالوه با دسته

نیز بر حسب ماه درصدهایی که ذکر شد، نمودارهای فراوانی 

 .تترسیم شده و برای هر ایستگاه مورد بررسی قرار گرف

 

 
 خلیج فارسهمدیدی موجود در بخش شمالی ایستگاه  93ساالنه  گلبادهای -2 شماره شکل
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ها در  با توجه به اینکه تحلیل الگوهای باد تمام این ایستگاه

 گنجایش این مقاله نیست، در بخش بعد تنها به تفسیر اطالعات

تواند معرف تغییرات الگوی باد در  ها که می برخی از ایستگاه

ها  این ایستگاه. گردد بخش شمالی خلیج فارس باشد اکتفا می

آبادان، بوشهر ساحلی، بندر دیر، جزیره ابوموسی و : عبارتند از

 . بندر عباس

 

 ایستگاه آبادان 

رسم شده  3و ساالنه ایستگاه آبادان در شکل  اهانهگلبادهای م

 -غربباد غالب ایستگاه مورد نظر  ،با توجه به این شکل. است

در بیشتر جهات  m/s 92سرعت بیشتر از . غربی است شمال

شمال غربی و همچنین در این گلباد بادهای جهات . وزیده است

کمترین میزان باد . ای دارندفراوانی عمدهشمال  - غربی شمال

شرقی جنوب  تا شمال شرقی –شمال ایستگاه آبادان در راستای 

بطور تقریبی در . وزیده است غربی بو همچنین در راستای جنو

ن بر ای (متر بر ثانیه 2سرعت کمتر از ) ماه سال شرایط آرامی 3

گلبادهای ماهانه آبادان  با توجه به همچنین. حاکم استمنطقه 

به . های مختلف سال متفاوت است جهت باد غالب در فصل

این ( ژانویه)تا اوایل زمستان ( نجو) انتهای بهار ای که ازگونه

اواسط . دهدشمال غربی را نشان می - جهت، سمت غرب

 شمال - شمالبهار جهت باد غالب، سمت  اسطزمستان تا او

سال  یها در تمامی ماه m/s 90سرعت باالتر از . باشد می غربی

اوانی سرعت و بیشترین فر با درصد فراوانی متفاوت وزیده است

تابستان  سطدر اواخر بهار و اوافوق در جهات غرب تا شمال 

های سال  شمال غربی در تمام ماه-بادهای غرب. وزیده است

به خصوص در تابستان که این . باشد دارای فراوانی باالیی می

باد فوق در تمامی . منطقه را تحت نفوذ خود قرار داده است

بیشترین فراوانی را به  m/s 90-6سرعت بازه های سال در  ماه

شود با دقت در این شکل دیده می. خود اختصاص داده است

جنوب غربی  - شمال شرقی و جنوب - شرق که بادهای

با مقایسه گلبادهای . کمترین فراوانی را در همه فصول دارند

توان دریافت که گلباد ماه ماهیانه و گلباد سالیانه آبادان می

به عبارت  ،ی مشابه به گلباد سالیانه استیجوالی دارای الگو

توان گلباد ماه جوالی را بعنوان نماینده برای کل سال دیگر می

 .در نظر گرفت

د من تغییر نظامبا مقایسه گلبادهای فصل زمستان ایستگاه آبادان، 

های  بادها از جنوب شرقی تا شمال غربی که نشانه عبور جبهه

. شود آبادان است بخوبی دیده میگرم و سرد از روی ایستگاه 

کم بودن میزان فراوانی بادهای جنوب شرقی و بخصوص 

جنوب غربی نشانه عبور کمتر جبهه گرم از روی منطقه است و 

رود باد شمال غربی ناشی از عبور مکرر  همانطور که انتظار می

در . باشد جبهه سرد از روی منطقه، باد غالب آبادان می

مند  ماین ایستگاه، برقراری الگوی نظا تابستانی هایگلباد

فشار حرارتی شمال غرب  تابستانی ناشی از گسترده شدن کم

چراکه حاکم شدن  هند بر روی این ایستگاه کامالً مشهود است

چنانکه جهت . بادهای غربی در این ایستگاه گواه این امر است

شمال غرب است که با  -باد غالب در گلباد این فصل ماه غرب 

  .رکت به سمت شمال از فراوانی بادها کاسته شده استح

های مختلف  نمودار درصد فراوانی سرعت باد در ماه 8در شکل 

این نمودار احتمال . شود سال برای ایستگاه آبادان مشاهده می

نمودار . دهدهای مختلف را نشان می وقوع محدوده سرعت

یشترین دهد که شروع افزایش بفراوانی سرعت باد نشان می

از ابتدای بهار است و در ماه ( m/s 98باالتر از )های باد سرعت

رسد و سپس تا اکتبر روند نزولی جون به بیشینه مقدار خود می

توان دید که در ماه جون همه با توجه بیشتر در نمودار، می. دارد

بنابراین . سرعت خود قرار دارند ها در بیشترین مقدار فراوانی

توان گفت که از اوایل بهار تا اواخر تابستان سرعت بادهای  می

 .مقادیر بیشتری از سایر فصول داردشده وزیده 
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 مقایسه گلباد ماهانه ایستگاه آبادان -3 شماره شکل

 

 
 مقایسه ماهانه در صد فراوانی سرعت باد در ایستگاه آبادان -8 شماره شکل

 

 ایستگاه بوشهر ساحلی 

نشان داده  8در شکل  ساحلیایستگاه بوشهر  نهیاو ماه گلباد کلی

 شمالبا توجه به شکل، باد غالب این منطقه در جهت . شده است

با این وجود، فراوانی باد در جهات . باشد می شمال غربی -

. باشد شمال غربی، شمال غربی و شمال نیز عمده می-غرب

در برخی جهات وزیده است که  m/s 98سرعت باالتر از 

شمال  - شمالبطوریکه در جهت . درصد فراوانی آن متغیر است

ماه از سال  3در حدود . باشد غربی نسبت به بقیه جهات بیشتر می

همچنین از جهات . شرایط آرام در این منطقه برقرار است

جنوب غربی و جنوب شرقی کمترین میزان باد به این منطقه 
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جنوب شرقی و  - جنوبدر حالیکه از جهات  .وزیده است

منطقه را تحت نفوذ خود قرار  این جنوبی بادهای شدیدی

شود که جهت باد غالب در در این شکل دیده می. دهد می

بطوریکه در فصول زمستان، . های مختلف سال متفاوت است ماه

شمال غربی، در  - شمال بهار و در ماه نوامبر این باد در جهت

شمال غربی، در  -جوالی، سپتامبر و اکتبر جهت غرب های ماه

مشاهده . ماه آگوست، جنوبی و در دسامبر جهت شمالی دارد

در تمامی سال در  m/s 90های باالتر از  شود که سرعتمی

در  m/s 98های باالتر از  فراوانی سرعت. منطقه وزیده است

و مارس  های فوریه های سال ناچیز است بطوریکه در ماه تمام ماه

باد . کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است

باشد تقریباً در شمال غربی نیز که دارای فراوانی نسبتاً زیادی می

در پاییز . تمام زمستان و بهار این منطقه را تحت نفوذ خود دارد

با . فراوانی باالیی دارند شمال غربی - شمالنیز بادهای جنوبی و 

شود که گلباد ماه می دارای الگوی دقت در این شکل دیده می

عبارت دیگر گلباد ماه می را در ه ب. باشدمشابه گلباد سالیانه می

ای مناسب برای کل سال در توان بعنوان نمایندهاین منطقه می

  .نظر گرفت

باد  ،ساحلیبا توجه به گلبادهای فصل زمستان ایستگاه بوشهر 

شمال غربی است که این جهت موازی جهت  –غالب شمال 

هایی است که به  و کوه خلیج فارس در این بخش خط ساحل

بطور کلی در این فصل برای ایستگاه . دنباش موازات ساحل می

مند زمستانی بادها ناشی از تأثیرگذاری  مفوق نیز چرخش نظا

ادهای ناشی از نفوذ شود و همچنان ب فشارهای غربی دیده می کم

جبهه گرم به مانند ایستگاه آبادان ضعیف هستند که غالب بودن 

بادهای شمال غربی به معنی قوی بودن اثر جبهه سرد در منطقه 

 -جهت باد غالب غرب  ایستگاه فوق، اما در فصل تابستان. است

ناشی از نظام کم فشار حرارتی شمال باشد که  شمال غربی می

 .است غرب هند

 

  
مقایسه گلباد ماهانه ایستگاه بوشهر ساحلی -8 شماره شکل  
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درصد فراوانی سرعت باد در ایستگاه بوشهر دریایی  6شکل  در

با توجه به . های مختلف جهت مقایسه ارایه شده است برای ماه

ها از آغاز بهار است و این شکل شروع کاهش بیشترین سرعت

های سپتامبر و اکتبر به کمترین مقدار خود رسیده و سپس  در ماه

 باشد ومی m/s 8مواقع سرعت بیش از  ٪80در . یابدافزایش می

در هر ماه تقریباً کمتر از  m/s 92های بیش از  احتمال سرعت

 .است 90٪

 

 
 مقایسه ماهانه در صد فراوانی سرعت باد ایستگاه بوشهر ساحلی -6شماره  شکل

 

 ایستگاه بندر دیر 

 2شکل  ایستگاه سینوپتیکی بندر دیر در و ماهانه گلباد کلی

شمال غربی  - باد غالب ایستگاه فوق غرب .نشان داده شده است

است و کمترین باد از جهت شمال شرقی به این منطقه وزیده 

شمال  - در جهات غرب m/s 98سرعت باالتر از . شده است

جنوب شرقی در منطقه وزیده  - غربی، شمال غربی و شرق

بطوریکه در جهت . ها متغیر است اما درصد فراوانی آن ،شده

جنوب شرقی کمترین درصد فراوانی را به خود  - شرق

شمال غربی،  های در جهتهمچنین بادها . اختصاص داده است

جنوب شرقی تا جنوب و غرب نیز فراوانی نسبتاً زیادی  - شرق

ماه سال این منطقه شرایط آرامی را تجربه  8تقریباً حدود . دارند

شود که جهت باد غالب در در این شکل دیده می. کندمی

شمال غربی  - های سال بجز آگوست و سپتامبر، غرب تمامی ماه

-m/s 98است و بیشترین وزش باد این جهت مربوط به سرعت 

های آگوست و سپتامبر باد غالب از جهت  در ماه. است 90

های باالتر از  شود که سرعتمشاهده می. است جنوب وزیده

m/s 98 های سال در جهت شمال غربی و  تقریباً درتمامی ماه

شمال غربی وزیده است که در فصل تابستان کمترین -غرب

بادهای شمال غربی که دارای فراوانی . را داشته استفراوانی 

. های مختلف دارد ، فراوانی متفاوتی در ماهنسبتاً زیادی است

های آگوست و سپتامبر به کمترین مقدار  بطوریکه در ماه

کمترین وزش سالیانه باد مربوط به جهات . رسدخود میفراوانی 

توان دریافت که با توجه به این شکل می. شمال تا شرق است

ای مناسب توان بعنوان نمایندهگلباد ماه می را در این منطقه می

 . برای کل سال در نظر گرفت

همچنان تغییرات دیر، ایستگاه  نزمستافصل  های ماهباد در گل

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

 . شود می

 شمال در گلباد تابستانی این ایستگاه عالوه بر بادهای غالب

، بادهای جنوب شرقی تا نظام هواشناسی تابستانیناشی از  غربی
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غربی شمال بادهای غالب  در حدود جنوبی قوی با فراوانی

با فراوانی در توضیح وجود بادهای جنوبی . گردد مشاهده می

 باید گفت که بادهایاین ایستگاه  در فصل تابستان زیاد

فشار میان مقیاس در بخش  ندی ناشی از یک نظام کمم نظام

قابل . استگذاشته  اثربر روی این ایستگاه  ،شرقی خلیج فارس

ها به علت  های میان مقیاس در تابستان این نظام ذکر است که

دمای باالی هوا در روی دریای عمان و خلیج فارس به صورت 

مراکز حرارتی محلی کوچکی در داخل نظام کم فشار حرارتی 

گیرند و بادهایی با جهت  گسترده شمال غرب هند شکل می

روی سواحل شمالی خلیج فارس  شرقی تا جنوب شرقی را بر

 .نمایند ایجاد می

 

 

 
 مقایسه گلباد ماهانه ایستگاه بندر دیر -2شماره شکل 

 
درصد فراوانی سرعت باد در ایستگاه بندر دیر برای  4در شکل 

نشان  این شکل. های مختلف جهت مقایسه ارایه شده است ماه

دهد که شروع کاهش بیشترین سرعت باد از ماه می شروع می

شده و در ماه آگوست به کمترین مقدار خود رسیده و سپس 

در  m/s 92های بیش از  احتمال وجود سرعت. یابدافزایش می

 مواقع سرعت باد ٪80است و در  ٪20ها کمتر از  برخی از ماه

 .است صفر ،ماه آگوست تا اکتبر در

Jan



1 

 

 

 

 (دو فصلنامه) 9313، بهار و تابستان 48-48نیوار، شماره   ترویجی مجله علمی و 

 
 

 

 

 

 
 مقایسه ماهانه در صد فراوانی سرعت باد در ایستگاه بندر دیر -4شکل شماره 

 

 ایستگاه ابوموسی 

جهت باد . نمایانگر گلباد کلی ایستگاه ابوموسی است 1شکل 

متر بر  4تقریباً در تمامی جهات باد بیشتر از و غالب غربی است 

فقط در  m/s90اما باد با سرعت بیشتر از . استثانیه وزیده 

 - شمال شرق و شمال شرق ،شمال غرب - غرب ،جهت غرب

شرایط  مورد نظرماه از سال منطقه  3کمتر از . شرق وجود دارد

پس از جهت غرب جهات جنوب . کند آرامی را تجربه می

شرق و  - شمال غرب و شمال شرق- غرب و غرب - غربی

. باشند جنوب غرب دارای بیشترین فراوانی باد می - جنوب

 .شود همچنین کمترین فراوانی در جهت جنوب شرقی دیده می

در  .ارائه شده است نیز گلباد ماهانه ایستگاه ابوموسی 1شکل  در

ها غربی  شود که باد غالب تقریباً در تمامی ماه این شکل دیده می

ای ژانویه، فوریه، مارس ه در ماه m/s98 سرعت بیش از . است

های بیش از  که سرعت وزیده است مورد نظرو آوریل در منطقه 

m/s98 شمال غرب از اواسط پاییز  - از جهات غرب وغرب

بادهای جنوبی از . کند دای بهار ادامه پیدا میشروع شده و تا ابت

اوایل بهار شروع شده و تا اواسط پاییز ادامه داشته که دارای 

ی با فراوانی یدر تابستان بادها. باشند فراوانی نسبتاً زیادی نیز می

. وزیده استشمال شرق در منطقه  - نسبتاً زیاد از جهت شمال

به . باشد به گلباد سالیانه میی شبیه یگلباد ماه اکتبر دارای الگو

به عنوان  این منطقه برایتوان گلباد ماه اکتبر را  عبارت دیگر می

درصد  90شکل  .ای مناسب برای کل سال در نظر گرفت نماینده

احتمال  .دهد فراوانی سرعت باد در ایستگاه ابوموسی را نشان می

در  .است% 80ها در تمامی ماه m/s8 وقوع سرعت باد بیش از 

های باد از ژانویه افزایش  شود که سرعت این شکل مشاهده می

به بیشترین مقدار  و محسوسی داشته و تا جوالی ادامه پیدا کرده

پس از این ماه یک روند کاهشی را دنبال اما  .رسد خود می

های باد حداکثر تقریباً در اوایل تابستان  بنابراین سرعت. کند می

این روند برای تمامی درصد . تداف در این منطقه اتفاق می

 متر بر ثانیه 98های بیش از  سرعت. شود مشاهده می ها فراوانی

 .وجود دارد% 9تقریباً در تمامی سال با احتمال وقوع 
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 مقایسه گلباد ماهانه ایستگاه جزیره ابوموسی -1 شماره شکل

 

 
 مقایسه ماهانه در صد فراوانی سرعت باد در ایستگاه جزیره ابوموسی -90 شماره شکل
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 ایستگاه بندرعباس 

. نشان داده شده است 99گلباد کلی ایستگاه بندرعباس در شکل 

باشد پس از آن جهات  باد غالب در این ایستگاه جنوبی می

شمال شرقی دارای  - جنوب غربی، شمال، شمال –جنوب 

فقط در  m/s92سرعت بیشتر از . باشند بیشترین فراوانی باد می

در بیشتر جهات . جهت جنوب و با فراوانی ناچیز وجود دارد

جهات شمال غربی دارای . اشدب می m/s90سرعت باد کمتر از 

از جهت جنوب تا شمال غربی  .باشند کمترین فراوانی می

سپس تا شمال افزایش و پس از  ،فراوانی باد روند کاهشی داشته

گلبادهای ماهانه  99در شکل . آن تا شرق روند کاهشی دارد

در این شکل . ایستگاه بندرعباس جهت مقایسه ارائه شده است

شود که جهت باد غالب در تمامی ماهها به جز  مشاهده می

در دو ماه مذکور جهت باد . باشد دسامبر و ژانویه جنوبی می

های بیش از  باشد از اواسط زمستان سرعت غالب شمالی می

m/s90 و تا اوایل پاییز ادامه پیدا  از جهات جنوبی شروع شده

سرعت  بازه ها مربوط به بیشترین فراوانی در این ماه. کند می

m/s90-6 بادهای غربی از . وزد باشد که از جهت جنوبی می می

اواسط بهار تضعیف شده و تا اواخر پاییز تقریباً از این جهت 

احتمال  92 در شکل .شود بادی به منطقه بندرعباس وزیده نمی

. های مختلف ارائه شده است های مختلف در ماه ع سرعتوقو

های مختلف در فصول  روند کلی تغییرات بر روی سرعت

با این تفاوت که مقادیر . مختلف سال تقریباً یکسان است

ها از اوایل بهار مقداری کاهش یافته و از اکتبر به بعد  سرعت

دارای  m/s8های بیش از  سرعت. یابد مقداری افزایش می

 . باشد های مختلف می در ماه  %80احتمال وقوع 

ها در تبعیت از  مند که جهت آن مدر زمستان بادهای غربی نظا

های همسو با آن تبدیل به بادهای جنوب  خط ساحلی و کوه

 بااند، در روز  ها تضعیف هم شده غربی شده و بواسطه اثر کوه

نسیم دریا ایجاد بادهای غالب جنوبی و جنوب  آن بابرهم نهی 

بادهای شمالی و شمال شرقی . اند نمودهدر بندرعباس غربی را 

در این فصل ناشی از حاکمیت نظام پرفشار سرد سیبری بر روی 

این منطقه و در این فصل است، ولی این بادها در روز به دلیل 

علت هم جهت مخالف با نسیم روزانه ضعیف بوده و در شب به 

در نتیجه آنچه در گلباد . اند خوانی با نسیم شبانه تقویت شده

نسیم  کلی به عنوان باد غالب در این فصل ظاهر شده است کامالٌ

های پشت این منطقه  خشکی و دریای تشدید شده به واسطه کوه

 .باشد می

در مطالعه حاضر در هر ایستگاه همانطور که پیشتر گفته شد 

از این . بندی گلبادهای ماهانه شده است دسته اقدام به تقسیم و

از نظر فراوانی بادهای هایی که الگوی گلباد مشابهی  ماه رو

به این ترتیب  .داشتند در یک گروه قرار گرفتندجهات مختلف 

ها پنج گروه گلباد  ها چهار و در برخی ایستگاه در برخی ایستگاه

نتایج این . اند شدههای مربوطه ارائه  بندی شد که در بخش تقسیم

از غرب به شرق  ها ایستگاهبه ترتیب قرارگیری بندی  تقسیم

بطوریکه اولین . مایش داده شده استن 2در جدول خلیج فارس 

. باشد ها ایستگاه بندرعباس می ایستگاه، آبادان و آخرین آن

ای است  های موجود در هر سطر نشان دهنده شماره دسته شماره

 9مثالً در ایستگاه آبادان دسته . آن قرار دارد که گلباد آن ماه در

های  های دسامبر و ژانویه بوده و دسته دوم شامل ماه شامل ماه

 .باشد می... فوریه، مارس و آوریل و 
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 ماهانه ایستگاه بندرعباس مقایسه گلباد -99شماره شکل 

 

 

 
 اسهای سینوپتیکی در ایستگاه بندرعب مقایسه ماهانه درصد فراوانی سرعت باد داده -92 شماره شکل
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 مختلف یها بندی گلبادهای ماهانه در ایستگاه دسته -2شماره دول ج

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ایستگاه

 1 5 4 3 2 1 آبادان

 1 5 4 3 2 1 ماهشهر

 5 4 3 2 1 خارک

 5 4 3 2 1 بوشهر ساحلی

 1 5 4 3 2 1 بوشهر

 5 4 3 2 1 بندر دیر

 5 4 3 2 1 کنگان

 5 4 3 2 1 کیش

 5 4 3 2 1 سیری

 5 4 3 2 1 ابوموسی

 4 3 2 1 لنگه

 4 3 2 1 قشم

 4 3 2 1 بندرعباس

 

 گیری  نتیجه

 در شود که مشاهده می های انجام شده با توجه به تحلیل -9

هواشناسی  یها شمال غربی خلیج فارس یعنی در ایستگاه

شمال غربی  - آبادان و ماهشهر جهت باد غالب غرب

با حرکت به سمت مرکز خلیج فارس جهت باد . باشد می

غالب به سمت غرب میل کرده و در نزدیکی جزیره قشم به 

غربی متمایل شده و در بندرعباس و تنگه هرمز جهت جنوب 

به خاطر شرایط خاص این منطقه جهت باد غالب جنوبی 

بیشترین فراوانی باد در نیمه غربی خلیج فارس در . شود می

غربی خلیج جهات شمال غربی بوده و از این جهات مناطق 

بادها برای  تغییر جهت این. فارس را تحت نفوذ دارد

 خط ساحلی امتداد تحت تأثیر در خشکیایستگاهای واقع 

های زاگرس در  و واقع شدن ارتفاعات کوهخلیج فارس 

تأثیر خشکی بر جهت باد در واقع . باشد میها  پشت ایستگاه

تنش اصطکاکی بین باد و خشکی در ) زبریپارامتر از طریق 

باشد که با حرکت از سمت غرب به شرق  می (الیه مرزی

و )تأثیر زبری فارس خلیج  با توجه به باریک شدن منطقه

بطوریکه در . یابد افزایش می هابر جهت باد (درنتیجه خشکی

االی تنگه هرمز قرار دارد، کاهش فاصله بندرعباس که در ب

امتداد جهت همچنین و  سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس

این شود که در کل سال جهت باد در  خط ساحلی سبب می

در صورتیکه دیده  .باشدهمواره جنوبی ز خلیج فارس بخش ا

جهت باد در طی  ی غرب خلیجها ایستگاهاغلب شد برای 

تبعیت کردن جهت باد از خط  .استمتفاوت  ،فصول مختلف

 Kennethساحلی خلیج فارس در مطالعه انجام شده توسط 

در طرح پژوهشی که توسط همچنین  .نیز حاصل شده است

هواشناسی در استان هرمزگان انجام شده است پژوهشکده 

تأثیرپذیری ایستگاه شرقی خلیج فارس مانند بندرعباس را از 

اند بطوریکه جهت باد در  باد شمال ناچیز بدست آورده

جنوبی بوده است ام فصول بطور غالب مایستگاه فوق در ت

 .باشد چراکه این ایستگاه تحت تأثیر نسیم دریا و خشکی می

که در جزیره قشم واقع شده  ماینکه در ایستگاه قشعلت  -2

است، عموماً بادها در طی فصول مختلف در راستای شمال 

خط ساحل قرارگیری ، امتداد دارندجنوب غربی  - شرقی

 .و البته خود جزیره قشم در این راستا استفارس خلیج 

الگوی کلی گلبادها و نیز جهت باد  همانطور که گفته شد

نزدیک ساحل در راستای  یها لی در ایستگاهغالب بطور ک

که در وسط خلیج  ییها اما در ایستگاه. باشد خط ساحلی می
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به علت عدم  همچون سیری و ابوموسی قرار دارندفارس 

جهت غالب های زاگرس،  خشکی و البته ارتفاعات کوهتأثیر 

و بطور غالب  باشند وزش باد مستقل از خط ساحلی می

ها  این ایستگاههمواره جهت غربی راستای غالب باد ماهانه 

 .است

ها مشاهده  با مقایسه نمودارهای فراوانی سرعت باد ایستگاه -3

از سمت غرب به سمت شرق خلیج با حرکت از که شد 

فراوانی باد بیش از بطور مثال . شدت بادها کاسته شده است

. یابد ه شرق کاهش میمتر بر ثانیه از سمت غرب ب 92

 92بطوریکه در جزیره قشم و بندرعباس بادهای با بیش از 

با حرکت از سمت غرب  .شود تر بر ثانیه بندرت وزیده میم

خلیج به سمت شرق فراوانی بادهای جنوبی و البته قدرت 

شود و این امر بخصوص در تابستان رخ  آنها افزوده می

در فصل تابستان در  فشار علت این امر تشکیل کم. دهد می

فشار بیشتر در  این کم قابل ذکر است که .خلیج فارس است

 سبب افزایش فراوانی باد جنوبی که شود می جا جابه خلیج شرق

 .شود بندرعباس می در بخصوص و شرقی های ایستگاه در

 ،2ها در جدول  بندی ایستگاه با توجه به نتایج حاصل از دسته -8

ها با  بندی یکسانی میان برخی ایستگاه تقسیم که شود دیده می

آبادان و  یها در ایستگاه بطور مثال. یکدیگر وجود دارد

های فوریه،  ماهشهر دسته دوم در هر دو ایستگاه شامل ماه

بنابراین با مشاهده این جدول دیده . باشد مارس و آوریل می

غربی خلیج فارس یعنی از آبادان تا  یها شود که ایستگاه می

بندی  دارای روندهای مختلفی از لحاظ دسته بوشهر

اما از ایستگاه دیر تا بندرعباس . باشند گلبادهای ماهانه می

 بطور مثال. استها دارای الگوی مشخصی  بندی دسته

. باشند میبندی یکسانی  دیر تا کیش دارای دسته یها ایستگاه

 یها سیری و ابوموسی دارای روند یکسان بوده و ایستگاه

گه، جزیره قشم و بندرعباس نیز دارای روند یکسانی از بندرلن

شود  مشاهده می. باشند گلبادهای ماهانه میبندی  دستهلحاظ 

توان از لحاظ  ها نزدیک بهم بوده و می که محل این ایستگاه

اما با دقت در گلبادهای . بندی را انجام داد مکانی این تقسیم

با ایستگاه مجاور آن  ها کلی و ماهانه هر ایستگاه و مقایسه آن

بندی گلبادهای  شود که علیرغم تشابه دسته مشاهده می

سیری و  یها برای ایستگاه 8تا  9های  مانند دسته)مختلف 

، این مناطق در مقایسه با یکدیگر دارای شرایط (ابوموسی

بدین معنا که مثالً با وجود نزدیک . وزش باد مشابهی نیستند

ان و کیش از لحاظ مکانی و دیر، کنگ یها بودن ایستگاه

ها، الگوی گلباد  بندی گلبادهای ماهانه آن مشابهت دسته

این متفاوت بودن . باشد ها متفاوت از یکدیگر می نماینده

مذکور نیز  یها حتی شامل جهت باد غالب در ایستگاه

توان کل  بنابراین و با توجه به مطالب قبلی نمی. باشد می

هریس  – در مطالعات ادیبیای که  خلیج فارس را بگونه

اند، از لحاظ مشابهت شرایط وزش باد و  بندی نموده تقسیم

ها  ها و بر اساس موقعیت جغرافیایی آن گلبادهای آن

های به  نزدیک بودن ایستگاه همچنین. بندی نمود تقسیم

یکدیگر از لحاظ مکانی به معنی داشتن روند یکسان در 

. باشد سرعت باد نمیالگوی تغییرات جهت باد و همچنین 

بطور مثال اطالعات باد دو ایستگاه بوشهر و بوشهر ساحلی 

یی ها که از لحاظ مکانی به یکدیگر نزدیک هستند، تفاوت

رد ااین تفاوت شامل این مو. ها وجود دارد در الگوی باد آن

سرعت باد ایستگاه باد بوشهر ساحلی نسبت به شود که  می

ط وقوع طوفان بسیار بیشتر ایستگاه بوشهر بخصوص در شرای

در دو ایستگاه  باد غالبجهت  همچنین .(93شکل )است 

با البته . ابل توجهی نسبت به یکدیگر دارندهای ق تفاوت

ه تواند ب هر ساحلی میشتوجه به محل قرارگیری ایستگاه بو

 .تری بیانگر اطالعات باد بر روی دریا باشد نحو مناسب
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