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 کیزیدروفیدوفصلنامة ه

 59-99: فحاتص(؛ 0011دورۀ هفتم، شمارۀ اول )بهار و تابستان 

 مقالة پژوهشی
20.1001.1.24767131.1400.7.1.5.6DOR:  

 %11درصد همانندی:

 HYCOMهای در دریای عمان با استفاده از داده سطحی هایجریان لعهامط

 هاجر کارمی

   s_karami8808@kmsu.ac.ir  نشجوی دکترای فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهراد

 01/50/0055 تاریخ پذیرش:  50/50/0055 تاریخ دریافت:

 چکیده

توانند عامل مهمی در انتقال چگالی، مواد مغذی ها می. این جریاندارنددر مطالعات دریایی  زیادیاهمیت  سطحی هایناجری

دنیاا با   یهااآبراه ینتارمهمو دریاای عماان از  فارسخلیجمحدوده آبی های اقیانوسی محسوب شوند. ها در محیطیا آالینده

دریاای عماان  هاایجریانشاده و بهاره ررفتا  9112، در ساال HYCOM هاای جریااندر این پژوهش، از دادهرود. شمار می

و انویا  دریاای عماان در پااییز و زمساتان    هاایجریانتارین . قویشد، بررسی GISصورت ماهان  در این سال، در محیط ب 

مااه  انویا  در  ۀای و در پاییز مارزی و قدرتمناد اسات. قطار چرخاها در زمستان چرخ ریرند. شکل جریان(، شکل میمارس

در حاال خاروا از دریاای  ک  استکیلومتر  321 جریان مرزی جنوبی در ماه اکتبر در حدودمسیر است. کیلومتر  932 حدود

است. جریاان ورودی با   m/s 111/1و کمترین مقدار آن  m/s 1/1عمان است. بیشترین مقدار سرعت جریان در دریای عمان 

 .داردفارس شوری کمتر و سرعت بیشتری نسبت ب  جریان خروجی خلیج

 پیچک ،HYCOM ، دریای عمان،دریایی جریان :های کلیدیژهاو

 . مقدمه0

 ماا طبیعی محیط بهتر درک برای اقیانوس هایجریان شناخت

 ،فیزیکای شناسایاقیاانوس در مهام هاد  یاک. است حیاتی

 بینایپیش و هااقیانوس کلی رردش تبیین و بازنمایی مشاهده،

 محاایط در آن باا  مربااو  خصوصاایات و هاااجریااان تغییاارات

 اقیااانوس هااایجریان. سااتا زیسااتی و شاایمیایی-فیزیکاای

 و ادواری هاایحرکت اناوا  از ایپیچیده ترکیب ۀدهندنشان

 زماان و سرعت اندازه، از وسیعی مقیاس در ک  است ایدوره

 از اقیااانوس هااایجریان جهاات و ساارعت تنااو . اساات متغیاار

منااابز زیسااتی در  .]1[ هاسااتآن خصوصاایات تاارینبرجساات 

های اصلی سواحل اقیانوسی  همچون صید ماهی(، یکی از راه

 هااایجریانشااود. رااردش مااردم محسااوب ماای امرارمعاااش

هااای محلاای حاشاای  اقیانوساای نیااز ا اار اقیانوساای باار فعالیاات

در انتقااال  شاادهمشاهدهدر کنااار ایاان تغییاارات  رااذارد.ماای

 هاایجریانهای مغذی و نیز انتقال ررما در مسیر جریان، توده

هاای زیساتی در مجااورت جزایار و اقیانوسی بار تناو  رونا 

 .]9[هااای ساااحلی ایاان مناااطر نیااز ا اار شااگرفی دارد آب
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ناشای از  تغییاراتها نقش مهمی را در این جریان مثالعنوانب 

ایان کنناد. شامالی ایااا مای اقیاانوس اطلا شوری و دما در 

ای  هرذارند و جبه بومی ا ر می هاینظام شدت برها ب جریان

ایان  زیساتمحیطبناابراین  ، کننادایجااد مایمختلف را آب 

محدوده آبی متشکل از  .]3[د ها بستگی دارمنطق  ب  این جبه 

تارین و دریاای عماان یکای از مهام تنگا  هرمازفارس، خلیج

شاود کا  با  دالیال اقتصاادی و در دنیا محساوب مای هاآبراه

نگاااری در هااای آب. اطاا   از ویژراایداردسیاساای اهمیاات 

 در .]4[ای دارد در ایان منطقا  اهمیات ویاژه هاالگوی جریان

 هاااییراارداب عمااان، دریااای و فااارسخلیج سااطحی الیاا 

 جهااات در آب راااردش مشخصااااً کااا  اسااات شااادهیلتشک

 نشاان را سااعت هایعقرب  جهت خ   یا ساعت هایعقرب 

 منطقا  ویاژهبا  عماان، دریای داخلی هایقسمت در. دهندمی

 مخااالف رااردش دو بااا ایپیچیااده جریااان عمااان، و جاسااک

 سواحل امتداد در ک  چرخ  دو این بین مناطر. در دارد وجود

 .]2[ دهادمای رخ 1ایپیچیاده هاایجریان دارناد، قارار ایران

 یشاور و دما یهاانیرراد ،ینیترموهاال جبه  یفصل راتییتغ

 یجناوب سااحل در کیابار زبان  کی صورتب  زمستان در را

 سااحل از جداشاده انیاجر کی صورتب  تابستان در و عمان

 جبها . کنادیم یشرویپ عمان یایدر ان یم تا ک  دهدیم نشان

 و شاده مشااهده منطق  نیا در سال طول تمام در ینیترموهاال

 یاتکا  شاکل ب  زمستان در و کپارچ ی صورتب  تابستان، در

 از یاجاا ینت یانوساایاق اناااتیجر دهیااچیپ ی. الگوهااااساات

. ]6[ هساتند عماان یایادر و فارسجیخل متناوب یهامونسون

 هااایجریان سااازیی ، باا  شاابهمکاااران و عطاااری جااداری

 شمال و عمان دریای در ایران ساحلی خط امتداد در اقیانوسی

 یرساااختارغ بعاادیساا  ماادل از اسااتااده بااا هنااد اقیااانوس

 جریان بررسی، یک در، همکاران و نسبکبری. ا]7[پرداختند

 یانکردناد. ا یعمان را بررس یایب  در تنگ  هرمز از خروجی

ررم و شور  جریان ترموهاالینی  یجریان ناوذ وجود، یرتحق

عمان  یدریامتر را در  411 تا 911 ینررم و شور( در اعماق ب

، )ترموهاالین(. در ضمن، این جریان ررم و شور کندمی تأیید

عماان مشااهده  یجساال در ایان اعمااق در خلا در طول تقریباً

 یهاادر مشخصا  ییراتایباعا  تغ یشود. این جریان ناوذمی

صاوتی(  یادانوارونگای سارعت صاوت و شادت م (صاوتی

 جریاناات ایان. دشاوهند مای یانوسعمان تا نزدیکی اق یدریا

 کاوچکی دمایی ۀجبه ریریشکل باع  هرمزۀتنگ در تبادلی

 یبعدس  یسازمدل، ب  آبادییلخل. ]8[ شودمی منطق  این در

 MITgcm  مادل از اساتااده باا عماان دریاای در آب رردش

و  فاارسخلیجب  الگاوی جریاان چگاال خروجای  و پرداخت

سازی نتایج این مدل . یافتهای آب دریای عمان دست جبه 

را در الی  سطحی دریاای عماان  رردساعتیک رردش آب 

، دو چرخا  رردسااعتدهاد. در غارب ایان چرخا  نشان می

شاکل ررفتا  اسات. یکای از ایان دو  رردساعتکوچک پاد

چرخ  ک  در روش  جنوب غربای قارار دارد تاا عمار امتاداد 

 رردسااعت، رردش آب پادمتر 211. در عمر بیش از یابدیم

همچنین تبادل دوالیا  آب باین  یسازمدل. نتایج این شودمی

 و ون سویترن .]2[ دهدمیو دریای عمان را نشان  فارسخلیج

 تا 9112 از سال چهار در اقیانوس رردش ۀمطالع ب  همکاران،

 9HYCOM جهاانی مادل جریاان هایداده از استااده با 9119

 جنبشی انر ی شار متوسط تخمین از تحقیر این در. پرداختند

 متوساط قدرت تراکم با منطق  هشت در جریان جهت تنو  و

𝑊 𝑚2⁄ 211 مادل باین مساتقیمی مقایسا  سپ . شد استااده 

 هاایداده از شاده محاساب  آماری جریان و HYCOM جریان

 جناوب و جناوبی آفریقاای در صاوتی داپلار جریاان پروفایل

با   ،و همکااران چَساینت. ]11[ شد انجام متحدهایاالت شرقی

 از اساتااده باا شامالی اطلا  اقیاانوس هاایجریان سازیشبی 

 ترابی .]11[ پرداختند HYCOM جهانی مدل جریان هایداده

  هاا در شامال تنگا ب  مطالع  میدانی جریاان همکاران، و آزاد

هاا و هرمز ب  روش اویلاری، بررسای تغییارات فصالی جریاان

هاا در تنگا  هرماز ایان جریاان ۀنقش عوامل ب  وجود آورناد

وسااایل  سااانجی بااا . در ایااان تحقیااار، جریاااانپرداختناااد

 شمالی نقط  س  در cm/s 1± مکانیکی با دقت هایسنججریان

 1386 ماهیبهشتارد تا 1382 ماهدی زمانی رذر در هرمز تنگ 

هاا از دو ریاریین انادازها در. شد انجام روز 8 مدت ب  جمعاً

 .]19[ شااد اسااتااده GPS و ساانجدباایمکااانیکی،  ساانجیانجر

 دریایی هایجریان و آب رردش ، ر یمو همکاران زنپاخیزه

 باا را هرماز تنگا  شرق و عمان دریای غرب شمال در قسمت

 ک  دهدمی نشان مدل نتایج. کردند یبررس مایک عددی مدل

 سامت با  عمان دریای سطحی هایآب هرمز تنگ  یدر ابتدا
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 ساال طاول در تمام حرکت این .کنندمی حرکت فارسخلیج

 بیشاتر تابساتان در فصل آن شدت و سرعت ولی ؛دارد وجود

 باین هرماز درتنگا  جریاان سرعت میانگین طورب  .است بوده

m/s1/1هاااای اقیانوسااای مطالعااا  پاااردازش .باشااادمی 1/9تااا

اقیانوسااای بااا  مشااااهدات  هاااایجریان ۀ، مطالعااادررذشااات 

های شناور در ریری جریان و بوی هیدروررافی، وسایل اندازه

اماروزه باا پیشارفت  های خاص زمانی، محدود شده بود.دوره

 ۀهااای مرسااوم مطالعاادور، روشراهازساانجش ۀیناادرزمعلاام 

ای و استااده سطحی اقیانوسی نظیر مشاهدات دوره هایجریان

هااای هااای شااناور، جااای خااود را باا  روشهااای بویاا از داده

طح ای ارتااا  ساهاای مااهوارهجدیدی چون اساتااده از داده

 هااای جهااانیسااازیهااای ماادلو داده هااای بااادداده، آب

سااطحی اقیااانوس هنااد شاامالی از  هااایجریان .]13[اناادداده

 شاودحاصل می  4و زمینگرد 3ترکیب دو جریان سطحی اکمن

سطحی  هایجریان توانیمهای آماده با استااده از داده .]14[

بااا بررساای  هااای منظماای تخمااین زد.اقیانوساای را در دوره

رفتار فصالی و ماهانا  جریاان و ب  توان دریایی می هایجریان

 های ماندرار دست یافت. نیز تولد، رشد و زوال پیچک

 د و روش کارامو .1

را با   فارسخلیجای است ک  ی عمان یک دریای حاشی ادری

درجا   96 تا 99کند. دریای عمان بین اقیانوس هند مرتبط می

درج  شرقی در نیمکاره شامالی قارار دارد  61 تا 26شمالی و 

ک  آب اقیانوس هند را از سمت قسمت شمال غربی آن، و از 

کند. قسمت جنوب شرقی متصل می فارسخلیجتنگ  هرمز ب  

هاای شاود. آبآن، ب  اقیانوس هناد و دریاای عربای بااز مای

عمر آن در قسمت ساحلی آن و در مجاورت تنگا  هرماز کم

، موقعیاات دریااای عمااان را نشااان 1شااکل .]12[قاارار دارنااد 

 دهد.می

 با اقیانوس بینیپیش و بعدی س  زاسی شب یک HYCOM مدل

 با  مرباو  وضاوح ایان. اسات درجا  یک دوازدهام وضوح

 درکیلاومتر  92/2 و طاولی جهت درکیلومتر  8 تقریبی فاصل 

. اساات جنااوبی یااا شاامالی درجاا  31 باارای عاار  جهاات

HYCOM طاارح یااک بااا تولیااد، باارای هاااداده تلایاار شااامل 

 هاایعکا  باا جهاانی هاایداده مجموعا  روزه، 2 بینییشپ

 ارتااا  شاوری، شامال، و شارق هاایسرعت از روزان  فوری

 هاااییژریو از یکاای. اساات اقیااانوس دمااای و دریااا سااطح

. اسات آن عماودی مختصات یهاطرح HYCOM توج قابل

HYCOM ساااازیمدل بااارای زماااانهم سااااختار یاااک از 

 باارای فشااار ابت یااا عماار هااایطاارح عمیاار، هااایاقیااانوس

 دنباال با  مخات  رویکارد یک مخلو ، هایالی  سازیمدل

 بسیار مناطر برای سطح مختصات و ساحلی مناطر برای زمین

 .]11[ کندمی استااده عمرکم

  
 ]16[  موردمطالع . موقعیت منطق  1شکل

هاای اساتااده از دادههای این مدل برای اقیانوس هند، باا داده

ای اعتبارسنجی شده است. رردش اقیانوسی میدانی و ماهواره

های انتقاال های مونسون و دورهمدل در اقیانوس هند در فصل

 هاایجریانبا واقعیت ساازراری دارد. ایان مادل قاادر اسات 

های در ابتدا داده. ]17[کند  بینییشپسطحی را با دقت خوبی 

 در قالااب، 9112سااوی ساارعت در سااال سااو و شاامالشاارق
2NetCDF از سااایت ،HYCOM  ررفتاا  شاادند و در محاایط

رستردری  ب  علتدرآمدند.  6ایب  شکل شبک  GISافزار نرم

 ۀصابح، در فاصال 2های ساعت ها، تنها دادهداده زیادو حجم 

هاا میاانگین روز در نظر ررفت  شاد. ساپ ، از ایان داده 6هر 

ترسایم شاد.  افازارنرمماهان  ررفت  و بردارهای جریان در این 

و  شاادهااای میااانگین ماهاناا  جریااان کاال معرفاای سااپ  داده

هاای بارداری قارار ای در کناار داده، ب  شکل شابک بعدازآن

 هاایجریانهاای دیناامیکی اقیاانوس، یکی از ویژریررفت. 

هااای سااطحی اقیانوساای اساات کاا  نقااش مهماای را در پدیااده

ایاااا  یاارهو غ ئااوفیزیکی متغیااری چااون انتقااال دمااا، ال نینااو 
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ناشای  هاایجریان مؤلا سطحی شامل دو  هایجریانکند. می

ساطحی کال از  هایجریان زمینگرد است هایجریاناز باد و 

اکماان  هااایجریانزمینگاارد و  هااایجریانترکیااب خطاای 

 شود:زیر محاسب  می صورتب 

 1) 𝑢 = 𝑢𝑒 + 𝑢𝑔 

رد و جریااان گاان زمیناباا  ترتیااب جریاا 𝑢𝑒و  𝑢𝑔 کاا یطورب  

هاای جریاان کال از رابطا  زیار داده دهناد.اکمن را نشان می

 کند:تبعیت می

 9) 𝑈 =  √𝑢2 +  𝑣2     (𝑚 𝑠⁄ ) 

سارعت  vساوی جریاان، بیانگر سرعت شرق uین رابط ، ادر 

های در محیط .]18[جریان کل است  Uشمال سوی جریان و 

، شعا  تغییار شاکل راسابی، مقیااس طاولی افقای 7فشارررای

است ک  در آن، میدان ارتااا  خاود را در نزدیاک شادن با  

دهد. در این محیط، تغییر شکل تطبیر می 8ردگترازمندی زمین

 راسبی از دستور

 3) 𝑅𝑟𝑑 ≡
√𝑔𝐻

𝑓0

 

 g  تغییر شاکل راسابی، اشع  𝑅𝑟𝑑آید ک  در آن می ب  دست

خاواهیم  رفا یا عمر محیطی است ک  مای Hشتاب ررانشی، 

نیااز  𝑓0و  کناایمشااعا  تغییاار شااکل راساابی را محاسااب   در آن

  .]12[ فراسنج کوریولی  برای همان عر  جغرافیایی است

 یج و بحثانت .3

رهای جریان ب  همراه مقدار کل آن، ب  مادت یاک ساال ابرد

. ایاان داده شاادنمااایش  GISافاازار ناارم(، در محاایط 9112 

ها در چهار دست ، زمستان، بهار، تابستان و پااییز انجاام بررسی

هاا در خاارا از هاا و جریاانبرخی پیچاک ۀادام ب  علتشد. 

تر انجام ررفات. ها رستردهدریای عمان، این بررسی ۀمحدود

  دهد.های هیدروررافی دریای عمان را نشان می، داده9شکل 

 9دریای عماان، در عمار هایجریانت مکانی اتغییر ،3شکل 

 دهد.را در فصل زمستان نشان می متر

 
 ]91[. هیدروررافی دریای عمان 9شکل 

 

 

 
 دریای عمان هایجریانمیانگین ماهان  تغییرات مکانی  .3شکل 

 فصل زمستاندر متر  9 در عمر 
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مشاهود اسات. ، دو جریان قاوی ( انوی   ولین ماه زمستانادر 

، در وساط شکلیضیببسیار قوی و  رردساعتیک جریان پاد

شود ک  قطر بزررای دریای عمان، در این ماه از سال دیده می

 این ماه هایجریان. بیشین  سرعت داردکیلومتر  932در حدود 

m/s 8/1 .ساانجی دریااای عمااان در ایاان مناااطر عماار اساات

از اخات   در  دهاد کا  ناشایهای زیادی را نشان میتااوت

های این ناحی  در ا ار اخات   شایب توپوررافی است. جبه 

باا  دهند.پیچکی را شکل می هایجریانشوند و این ایجاد می

ایان جریاان . شاودافزایش عمر، از سرعت جریان کاسات  مای

حالات خاود را در کناار یاک  متر 311 تا عمر رردساعتپاد

ایان نتیجا  باا  .کارده اساتتر، حاا  قوی رردساعتجریان 

آبادی و همکاران ک  روی امواا داخلی دریاای مطالع  خلیل

ها دریافتند ک  یک عمان صورت ررفت  است تطابر دارد. آن

در بهار و تابستان  متر 921تا  121 موا داخلی بزرگ در عمر

کلای از وجود دارد ک  در پاییز ضعیف شده و در زمساتان با 

شاده ضاعیف  کاام ً متار  611 اما در عمر . ]91[رود بین می

 متار  611و  311، تغییارات جریاان را در اعمااق4. شاکلاست

 m/s  ،متار 311دهد. بیشین  سارعت جریاان در عمارنشان می

 . است m 611 ،m/s  37/1 و در عمر 21/1

 

 
  متر 611و  311. تغییرات جریان در اعماق4 شکل

 عماندر دریای  9112در ماه  انوی  سال 

 °N، در عار  3ااده از رابطا  ت، با اسمتر 611 ات 311 در عمر
 خواهد باود.متر 293-1316 ، تغییر شعا  راسبی برابر با72/93

در این ماه از سال، جریان قوی دیگری در نزدیکی این جریان 

، جهتای رو با  جناوب دریاای عماان متار 9 است ک  در عمر

اسات. جریاان متر  196 در حدوداین جریان مسیر دارد. طول 

 رردساعتفارس در این ماه، بسیار ضعیف و پادورودی خلیج

هاا ، از سارعت جریاان(فوریا  باشد. در دوماین مااه ساال می

ساارعت جریاااان ورودی بااا   حاااالنیباا، شااودمااایکاساات  

. یااک جریااان یاباادماایدر تنگاا  هرمااز افاازایش  فااارسخلیج

و یک کیلومتر  194 با قطری در حدود رردساعتای پادپیچ 

در ایان کیلاومتر  118 ای دیگر با قطری در حدودجریان پیچ 

مااه  رردساعتشود. در مارس، جریان پادماه از سال دیده می

شاود. سارعت ، ظاهر میکیلومتر 42 جایی بیش ازقبل، با جاب 

جریان در این چرخ  نسبت ب  ماه پایش افازایش یافتا  اسات. 

خاوبی چپ ایان چرخا ، با  تجمز بردارهای جریان در سمت

 عمارتاا  رردسااعتکند. این جریان پادمی تأییداین مسئل  را 

 ، ایان جریاان را در عمار2 شود. شکلدیده می هم متر 1211

 دهد. نشان میمتر  1211

 

 
 دریای عماندر متر  1211 . نمایش جریان در عمر2شکل 

 9112در ماه مارس سال 

، N° 94، در عار  3از رابطا   اساتااده ا، بمتر 1211 در عمر
 خواهد بود.متر  2/9144تغییر شعا  راسبی برابر 

 یکلبا ، در مارس متر 9 ماه فوری  در عمر رردساعتن اجری

از بین رفت  و جای خود را ب  یک جریان مارپیچی داده است. 

، 6است. شاکل  کیلومتر 927 این جریان در حدود مسیر طول

را در متار  9 دریای عمان، در عمر هایجریانتغییرات مکانی 

 دهد.فصل بهار نشان می
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 دریای عمان هایجریان. تغییرات مکانی 6شکل 

 در طول فصل بهارمتر  9 در عمر 

 هاایجریان،  خباری از (آوریال ولین مااه از فصال بهاار ادر 

نیسات. در ایان مااه، متر  9 پرسرعت در دریای عمان در عمر

تنها یک جریان قوی در شرق دریای عماان حضاور دارد کا  

 رردسااعتقسمتی از یاک جریاان چرخشای قاوی و  درواقز

باشد. در کنار این است ک  در حال خروا از دریای عمان می

، یک جریان باا سارعت متوساط با  رردساعتجریان قوی و 

  این جریان در ماه آوریل، در عمر مسیر خورد. طولچشم می

با  سامت شامال  آن و جهات کیلاومتر 192 ، نزدیک ب متر 9

دریای عمان است. با افزایش عمر، این جریان تبدیل ب  یاک 

شاود کا  دارای مارزی باا مای رردسااعتای پادجریان پیچا 

مجاورش اسات.  رردساعتای پادسرعت زیاد، با جریان پیچ 

از  تاریقاوساال  از ، در این مااهفارسخلیججریان ورودی ب  

ر ماریری این جریاان را در ع، شکل7پیش شده است. شکل 

 دهد. در این ماه از سال نشان میمتری  192

 
 9112متر، در ماه آوریل سال  192 ریری جریان در عمر. شکل7شکل 

، در دریاای متار 9 هاا در عماره مای، از سارعت جریاانادر م

در ایان مااه، تنهاا دو جریاان چرخشای  شاود.عمان کاست  می

شااود کاا  یکاای جهتاای ضااعیف باا  شااکل بیضاای، دیااده ماای

دارد و  کیلاومتر141 با قطار بزررای در حادود رردساعتپاد

است. ایان دو  کیلومتر 142 با قطر متوسط رردساعتدیگری 

سرعت، درست در مجاورت کم خنک و هاییجریان، با هست 

هاا کاسات  از سارعت جریااندر  وئن،  هم در حرکت هستند.

تنگا   ۀحال، سرعت جریاان ورودی در دهاناشده است، بااین

هرمز رشد بیشتری داشت  است. دو جریان چرخشی ماه پایش، 

تری رسترش هایی کمتر و در سطح وسیزدر این ماه با سرعت

تاوان راات در ایان مااه، ایان دو جریاان، شاکل اند. مییافت 

، تغییارات مکاانی 8شاکل  اند.چرخشی خود را از دست داده

را در فصال تابساتان متار  9 دریای عمان، در عمر هایجریان

 دهد.نشان می

کااهش  شادتب نزدیک شدن فصل ررما، سارعت جریاان  اب

ای کا  در اولاین مااه از فصال تابساتان، های  یابد. ب  رون می

شود. اما سرعت جریان در تنگا  جریان پرسرعتی مشاهده نمی

ریاری یابد. در تنگ  هرمز دو جریان در حال شکلافزایش می

فاارس امتاداد سو ک  ب  درون خلیجاست، یکی جریانی غرب

فارس. جریاان دارد و دیگری جریانی ب  سمت خارا از خلیج

، بعد از وارد شدن ب  ایان خلایج دارای فارسخلیجورودی ب  
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میانگین ماهانا  شاوری  ۀشود. با ترسیم دادسرعت بیشتری می

توان تااوت این دو جریان را مشاهده نمود. ، میمتر 9 در عمر

، مقادیر شوری را در این ناحی  در مااه  وئیا ، هماراه 2 شکل

 دهد. با بردارهای جریان نشان می

 

 

 
 دریای عمان، های. تغییرات مکانی جریان8شکل 

 متر در طول فصل تابستان 9در عمر 

شوری کمتری و سرعت فارس دارای ن ورودی ب  خلیجاجری

بیشتری نسبت ب  جریاان خروجای از آن اسات. در مااه اوت، 

 9 دومین ماه از فصل تابستان، مقادیر سرعت جریاان در عمار

در دریای عمان رونادی افزایشای دارناد. جریاان ورودی  متر

فارس نیز سرعت بیشتری دارد. در این ماه، یاک جریاان خلیج

تنگاا  هرمااز باا  چشاام  کیلااومتر 133 در تقریباااً رردساااعت

دارد. یاک جریاان  کیلومتر142 در حدودخورد ک  قطری می

شرقی دریای عمان دیده نیز در جنوب رردساعتچرخشی پاد

 هایجریان. در سپتامبر، های بیشتری دارندسرعتشود ک  می

از دساات داده و تباادیل باا   یکلباا چرخشاای شااکل خااود را 

انااد. تنهااا جریااان ساارعت شاادههااایی پراکنااده و کاامجریااان

شارقی این ماه، جریانی در نزدیکی ساواحل جناوبپرسرعت 

، 11شکل است ک  در حال خارا شدن از دریای عمان است. 

را در متار  9 دریای عمان، در عمر هایجریانتغییرات مکانی 

 دهد.فصل پاییز نشان می

 
 . مقادیر شوری و بردارهای جریان، در تنگ  هرمز در ماه  وئی 2شکل

 

 
 دریای عمان های. تغییرات مکانی جریان11شکل 

 متر در فصل پاییز 9در عمر 
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 دریای عمان هایجریانتغییرات مکانی   ادام (. 11شکل 

 فصل پاییزدر  متر 9 در عمر

شاود. افزوده می هاانیجرشدتخنک شدن هوا در پاییز، بر  اب

 کیلومتر، 321 تقریبی مسیر در اکتبر، یک جریان قوی با طول

سوی جریان شود ک  در پاییندر جنوب دریای عمان دیده می

 m/s ای در حادودشدتش رو ب  فزونی است و سرعت بیشاین 

این جریان  مسیر . با افزایش عمر از شدت و نیز طولدارد 1/1

دریای عمان را  هایجریان، تغییرات 11 شود. شکلکاست  می

 دهد. نشان میمتر  311 ، در عمر9112در ماه اکتبر 

 
 دریای عمان هایجریان. تغییرات 11 شکل

 متر 311 ، در عمر9112در ماه اکتبر 

باا قطاری در  رردسااعتپاد یاچرخا مبر، یک جریان ادر نو

ریری است. جریان ماه قبال، باا در حال شکل km 177 حدود

ی کمتر اما ب  همان شدت، در کنار جریان قدرتمند مسیر طول

خا   هام  بردیگری قرار ررفت  است. جهت این دو جریان 

  از هم دارند. در عمار کیلومتر 67 ای در حدوداست و فاصل 

ها، باسرعت کمتاری، با  هماین شاکل نیز این جریانمتر  311

ساال، ها را در این مااه از ، این جریان19 شوند. شکلدیده می

 دهد.نشان میمتر  311 در عمر

 
 دریای عمان هایجریان. تغییرات 19شکل 

 متر 311 ، در عمر 9112در ماه نوامبر 

شاد، ن مرزی ک  در جنوب شرقی دریای عمان دیده میاجری

 هااایجریانرود. در ایاان عماار از بااین ماایمتاار  211 در عماار

ها در ایان عمار هرچند سرعت جریان ،شودجدیدی دیده می

ها را در ایان ، این جریان13کاهش یافت  است. شکل  شدتب 

 دهد.نشان میمتر  211 ماه از سال، در عمر

 

 
 دریای عمان هایجریان. تغییرات 13شکل 

 متر 211، در عمر 9112در ماه نوامبر 

، یاک جریاان ماارپیچی قاوی (دسامبر ه از سال ادر آخرین م

در  انوی  سال بعد در بهترین حالات  احتماالًشود ک  دیده می

خود دیده خواهد شد. این جریان، همان جریانی است کا  در 

یک  صورتب کند و در  انوی  ریری مینوامبر شرو  ب  شکل

شود. می تیرؤ رردساعتای قوی، بزرگ و پادجریان چرخ 
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قوی دیگاری در شارق دریاای عماان دیاده  نسبتاًیک جریان 

ی در مسایر   جهتی ب  سمت جنوب داشات  و طاولشود کمی

هاای دریاای عماان در حضاور پیچاکدارد.  km 136 حدود

با  شناساایی  کاارمی خاورد.مطالعات دیگر نیز با  چشام مای

پرداخت. طی این بررسای دو  فارسخلیجهای دمایی در جبه 

هاایی کا  در اکثار عناوان جبها ب پیچک اصلی دریای عمان 

آباادی خلیال. ]99[ دارناد معرفای شادندهای سال حضور ماه

را بررسای  MITgcmافازار رردش آب در دریای عمان با نرم

دریاای عماان شناساایی  رردسااعتپیچک  آن،ک  طی  کرد

دهاد. ، نتیجا  ایان مطالعاات را نشاان مای14.  شاکل ]2[ شد

فاارس دارای شاوری کمتار و بع وه جریان ورودی ب  خلایج

جریان خروجی آن نشان داده شاد کا  سرعت بیشتر نسبت ب  

 .باشد( می2های این مقال   شکل مطابر با بررسی

 

 ]2[و شوری سطحی آب  رنگ زمین (  . رردش آب سطحی دریای عمان  بردارها(14 شکل

و همکااااران، بااا  بررسااای جریاااان خروجااای  ل هگااارتاِ

هاا در دریاای عماان بار اسااس فارس و تشکیل پیچکخلیج

 9111در ساال   2MDATهاای و دادهای مشااهدات مااهواره

در مااه دسااامبر  ، نتاایج ایاان بررسای را 12شاکل پرداختناد. 

 دهد.نشان می 9111

 
 دریای عمان رردساعت. شناسایی پیچک 12شکل 

 ]93[ 9111در دسامبر  MADTهای با استااده از داده 

 سایکلونین بررسی در فصل بهاار، یاک پیچاک آنتایا طی

 𝐴1)  در دهان  دریای عمان شناسایی شد ک  از دسامبر شکل

، ایان نیاز در ایان مقالا ریرد و تاا آوریال حضاور دارد. می

ماای و آروساات دیااده پیچااک در  انویاا ، فوریاا ، آوریاال، 

 . ]93[ شودمی

 گیرییجهنت .0

، HYCOMهااای سااایت یاان مطالعاا ، بااا اسااتااده از دادهادر 

، 9112، در سااال متاار 9 جریااان در دریااای عمااان در عماار

تاارین ایاان بررساای قااوی درصااورت ماهاناا  بررساای شااد. باا 

. شادفصلی شناسایی و خصوصیات هریاک بیاان  هایجریان

هاای مااههاا در فصال پااییز و زمساتان  در ترین جریاانقوی

در فصل بهار و  ک یدرحالریرند؛  انوی  و مارس(، شکل می

ها خورد. در زمستان جریانتابستان، جریان قوی ب  چشم نمی

ریرند، اما در تابستان مارزی و ای ب  خود میهایی پیچ شکل

از دریاای عماان هساتند.  خاارا شادنقوی بوده و در حاال 
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و بازرگ باوده و  عمان در  انوی  قوی رردساعتپیچک پاد

کناد. حاداکثر شاعا  راسابی در نااوذ مایمتار  311 تا عمار

متار اسات. در کناار ایان  1316برابار باا  تقریباً 72/93عر  

شااود کاا  دیگااری دیااده ماای رردساااعتپیچااک، پیچااک 

هاای بعاد و با سرعت کمتری جریان دارد. در ماه ترکوچک

ضاعیف شاده و در ماارس جاای  رردسااعتاین پیچک پاد

قوی دیگری داده ک  باا راردش کلای  هایجریانخود را ب  

 رردد. عمان همراه می

 سپاسگزاری
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