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چکیده
جریانهای سطحی اهمیت زیادی در مطالعات دریایی دارند .این جریانها میتوانند عامل مهمی در انتقال چگالی ،مواد مغذی
یا آالیندهها در محیطهای اقیانوسی محسوب شوند .محدوده آبی خلیجفارس و دریاای عماان از مهمتارین آبراههاای دنیاا با
شمار میرود .در این پژوهش ،از دادههاای جریاان  ،HYCOMدر ساال  9112بهاره ررفتا شاده و جریانهاای دریاای عماان
ب صورت ماهان در این سال ،در محیط  ،GISبررسی شد .قویتارین جریانهاای دریاای عماان در پااییز و زمساتان انویا و
مارس) ،شکل میریرند .شکل جریانها در زمستان چرخ ای و در پاییز مارزی و قدرتمناد اسات .قطار چرخاۀ مااه انویا در
حدود  932کیلومتر است .مسیر جریان مرزی جنوبی در ماه اکتبر در حدود  321کیلومتر است ک در حاال خاروا از دریاای
عمان است .بیشترین مقدار سرعت جریان در دریای عمان  1/1 m/sو کمترین مقدار آن  1/111 m/sاست .جریاان ورودی با
خلیجفارس شوری کمتر و سرعت بیشتری نسبت ب جریان خروجی دارد.
واژههای کلیدی :جریان دریایی ،دریای عمان ،HYCOM ،پیچک

 .0مقدمه

برجساات تاارین خصوصاایات آنهاساات ] .[1منااابز زیسااتی در

شناخت جریانهای اقیانوس برای درک بهتر محیط طبیعی ماا

سواحل اقیانوسی همچون صید ماهی) ،یکی از راههای اصلی

مهام در اقیاانوسشناسای فیزیکای،

امرارمعاااش مااردم محسااوب ماایشااود .رااردش جریانهااای

مشاهده ،بازنمایی و تبیین رردش کلی اقیانوسها و پیشبینای

اقیانوساای باار فعالیااتهااای محلاای حاشاای اقیانوساای نیااز ا اار

تغییاارات جریااانهااا و خصوصاایات مربااو ب ا آن در محاایط

ماایرااذارد .در کنااار ایاان تغییاارات مشاهدهشااده در انتقااال

فیزیکاای-شاایمیایی و زیسااتی اساات .جریانهااای اقیااانوس

تودههای مغذی و نیز انتقال ررما در مسیر جریان ،جریانهاای

نشاندهندۀ ترکیب پیچیدهای از اناوا حرکتهاای ادواری و

اقیانوسی بار تناو رونا هاای زیساتی در مجااورت جزایار و

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

آبهااای ساااحلی ایاان مناااطر نیااز ا اار شااگرفی دارد ].[9

حیاتی است .یاک هاد

متغیاار اساات .تنااو ساارعت و جهاات جریانهااای اقیااانوس از
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ب عنوانمثال این جریانها نقش مهمی را در تغییارات ناشای از

دریای عمان تا نزدیکی اقیانوس هند مایشاود .ایان جریاناات

شامالی ایااا مایکنناد .ایان

شکلریری جبهۀ دمایی کاوچکی

شوری و دما در اقیاانوس اطلا

تبادلی در تنگۀهرمز باع

جریانها ب شدت بر نظامهای بومی ا ر میرذارند و جبه های

در این منطق میشود ] .[8خلیلآبادی ،ب مدلسازی س بعدی

آب مختلف را ایجااد مایکنناد ،بناابراین محیطزیسات ایان

رردش آب در دریاای عماان باا اساتااده از مادل MITgcm

منطق ب این جبه ها بستگی دارد ] .[3محدوده آبی متشکل از

پرداخت و ب الگاوی جریاان چگاال خروجای خلیجفاارس و

خلیجفارس ،تنگا هرماز و دریاای عماان یکای از مهامتارین

جبه های آب دریای عمان دست یافت .نتایج این مدلسازی

آبراهها در دنیا محساوب مایشاود کا با دالیال اقتصاادی و

یک رردش آب ساعتررد را در الی سطحی دریاای عماان

سیاساای اهمیاات دارد .اط ا

نشان میدهاد .در غارب ایان چرخا سااعتررد ،دو چرخا

از ویژراایهااای آبنگاااری در

الگوی جریانها در ایان منطقا اهمیات ویاژهای دارد ] .[4در

کوچک پادساعتررد شاکل ررفتا اسات .یکای از ایان دو

الیاا سااطحی خلیجفااارس و دریااای عمااان ،رااردابهااایی

چرخ ک در روش جنوب غربای قارار دارد تاا عمار امتاداد

تشکیلشاااده اسااات کااا مشخصااااً راااردش آب در جهااات

مییابد .در عمر بیش از  211متر ،رردش آب پادسااعتررد

جهت عقرب های سااعت را نشاان

میشود .نتایج این مدلسازی همچنین تبادل دوالیا آب باین

میدهند .در قسمتهای داخلی دریای عماان ،با ویاژه منطقا

خلیجفارس و دریای عمان را نشان میدهد ] .[2ون سویترن و

جاسااک و عمااان ،جریااان پیچیاادهای بااا دو رااردش مخااالف

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

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

 9119با استااده از دادههای جریاان مادل جهاانی HYCOM9

ایران قارار دارناد ،جریانهاای پیچیادهای 1رخ مایدهاد ].[2

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

تغییرات فصلی جبه ترموهاالینی ،ررادیانهای دما و شاوری

و تنو جهت جریان در هشت منطق با تراکم قدرت متوساط

را در زمستان ب صورت یک زبان باریاک در سااحل جناوبی

 211 𝑊 ⁄𝑚2استااده شد .سپ

عمان و در تابستان ب صورت یک جریاان جداشاده از سااحل

جریان  HYCOMو جریان آماری محاساب شاده از دادههاای

نشان میدهد ک تا میان دریای عمان پیشروی میکناد .جبها

پروفایل جریاان داپلار صاوتی در آفریقاای جناوبی و جناوب

ترموهاالینی در تمام طول سال در این منطق مشااهده شاده و

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

عقرب های ساعت یا خ

مقایسا مساتقیمی باین مادل

در تابستان ،ب صورت یکپارچ و در زمستان ب شاکل تکا ای

شبی سازی جریانهاای اقیاانوس اطلا

اساات .الگوهااای پیچیااده جریانااات اقیانوساای نتیجاا ای از

دادههای جریان مدل جهانی  HYCOMپرداختند ] .[11ترابی

مونسونهای متناوب خلیجفارس و دریاای عماان هساتند ].[6

آزاد و همکاران ،ب مطالع میدانی جریاانهاا در شامال تنگا

جااداری عطاااری و همکاااران ،باا شاابی سااازی جریانهااای

هرمز ب روش اویلاری ،بررسای تغییارات فصالی جریاانهاا و

اقیانوسی در امتداد خط ساحلی ایران در دریای عمان و شمال

نقش عوامل ب وجود آورنادۀ ایان جریاانهاا در تنگا هرماز

اقیااانوس هنااد بااا اسااتااده از ماادل ساا بعاادی غیرساااختار

پرداختناااد .در ایااان تحقیااار ،جریاااانسااانجی بااا وسااایل

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

جریانسنجهای مکانیکی با دقت  ±1 cm/sدر س نقط شمالی

خروجی از تنگ هرمز ب دریای عمان را بررسی کردناد .ایان

تنگ هرمز در رذر زمانی دیماه  1382تا اردیبهشتماه 1386

تحقیر ،وجود جریان ناوذی ررم و شور جریان ترموهاالینی

جمعاً ب مدت  8روز انجام شد .در این انادازهریاریهاا از دو

ررم و شور) در اعماق بین  911تا  411متر را در دریای عمان

جریانساانج مکااانیکی ،دباایساانج و  GPSاسااتااده شااد ].[19

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

پاخیزهزن و همکاران ،ر یم رردش آب و جریانهای دریایی

تقریباً در طول ساال در ایان اعمااق در خلایج عماان مشااهده

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

میشود .این جریان ناوذی باعا

تغییراتای در مشخصا هاای

شامالی باا اساتااده از

مدل عددی مایک بررسی کردند .نتایج مدل نشان میدهد ک
در ابتدای تنگ هرمز آبهای سطحی دریای عمان با سامت

صاوتی )وارونگای سارعت صاوت و شادت میادان صاوتی)
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خلیجفارس حرکت میکنند .این حرکت در تمام طاول ساال

فوری روزان از سرعتهاای شارق و شامال ،شاوری ،ارتااا

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

سااطح دریااا و دمااای اقیااانوس اساات .یکاای از ویژریهااای

بوده است .ب طور میانگین سرعت جریاان درتنگا هرماز باین

قابلتوج  HYCOMطرحهای مختصات عماودی آن اسات.

1/1m/sتااا 9/1میباشاااد .مطالعااا پاااردازشهاااای اقیانوسااای

 HYCOMاز یاااک سااااختار همزماااان بااارای مدلساااازی

دررذشااات  ،مطالعاااۀ جریانهاااای اقیانوسااای بااا مشااااهدات

اقیااانوسهااای عمیاار ،طاارحهااای عماار یااا فشااار ابت باارای

هیدروررافی ،وسایل اندازهریری جریان و بوی های شناور در

مدلسازی الی های مخلو  ،یک رویکارد مخات

با دنباال

دورههای خاص زمانی ،محدود شده بود .اماروزه باا پیشارفت

زمین برای مناطر ساحلی و مختصات سطح برای مناطر بسیار

علاام درزمین اۀ ساانجشازراهدور ،روشهااای مرسااوم مطالع اۀ

کمعمر استااده میکند ].[11

جریانهای سطحی اقیانوسی نظیر مشاهدات دورهای و استااده
از دادههااای بوی ا هااای شااناور ،جااای خااود را ب ا روشهااای
جدیدی چون اساتااده از دادههاای مااهوارهای ارتااا ساطح
آب ،دادههااای باااد و دادههااای ماادلسااازیهااای جهااانی
دادهانااد] .[13جریانهااای سااطحی اقیااانوس هنااد شاامالی از
ترکیب دو جریان سطحی اکمن 3و زمینگرد 4حاصل میشاود
] .[14با استااده از دادههای آماده میتوان جریانهای سطحی
اقیانوساای را در دورههااای منظماای تخمااین زد .بااا بررساای
جریانهای دریایی میتوان ب رفتار فصالی و ماهانا جریاان و
شکل .1موقعیت منطق موردمطالع

نیز تولد ،رشد و زوال پیچکهای ماندرار دست یافت.

][16

 .1مواد و روش کار

دادههای این مدل برای اقیانوس هند ،باا اساتااده از دادههاای

دریای عمان یک دریای حاشی ای است ک خلیجفارس را با

میدانی و ماهوارهای اعتبارسنجی شده است .رردش اقیانوسی

اقیانوس هند مرتبط میکند .دریای عمان بین  99تا  96درجا

مدل در اقیانوس هند در فصلهای مونسون و دورههای انتقاال

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

با واقعیت ساازراری دارد .ایان مادل قاادر اسات جریانهاای

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

سطحی را با دقت خوبی پیشبینی کند ] .[17در ابتدا دادههای

تنگ هرمز ب خلیجفارس متصل میکند .قسمت جنوب شرقی

شاارقسااو و شاامالسااوی ساارعت در سااال  ،9112در قالااب
 ،NetCDF2از سااایت  HYCOMررفت ا شاادند و در محاایط

آن ،ب اقیانوس هناد و دریاای عربای بااز مایشاود .آبهاای

نرمافزار  GISب شکل شبک ای 6درآمدند .ب علت رستردری

کمعمر آن در قسمت ساحلی آن و در مجاورت تنگا هرماز
قاارار دارنااد ] .[12شااکل ،1موقعیاات دریااای عمااان را نشااان

و حجم زیاد دادهها ،تنها دادههای ساعت  2صابح ،در فاصالۀ

میدهد.

هر  6روز در نظر ررفت شاد .ساپ  ،از ایان دادههاا میاانگین
ماهان ررفت و بردارهای جریان در این نرمافازار ترسایم شاد.

مدل  HYCOMیک شبی ساز س بعدی و پیشبینی اقیانوس با

سااپ

وضوح یک دوازدهام درجا اسات .ایان وضاوح مرباو با

بعدازآن ،ب شکل شابک ای در کناار دادههاای بارداری قارار

فاصل تقریبی  8کیلومتر در جهت طاولی و  2/92کیلاومتر در
جهاات عاار

دادههااای میااانگین ماهان ا جریااان کاال معرفاای شااد و

ررفت .یکی از ویژریهاای دیناامیکی اقیاانوس ،جریانهاای

باارای  31درجاا شاامالی یااا جنااوبی اساات.

سااطحی اقیانوساای اساات کا نقااش مهماای را در پدیاادههااای

 HYCOMشااامل تلایاار دادههااا باارای تولیااد ،بااا یااک طاارح

ئااوفیزیکی متغیااری چااون انتقااال دمااا ،ال نینااو و غیااره ایاااا

پیشبینی  2روزه ،مجموعا دادههاای جهاانی باا عکا هاای
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میکند .جریانهای سطحی شامل دو مؤلا جریانهاای ناشای
از باد و جریانهای زمینگرد است جریانهای ساطحی کال از
ترکیااب خطاای جریانهااای زمینگاارد و جریانهااای اکماان
ب صورت زیر محاسب میشود:
)1

𝑔𝑢 𝑢 = 𝑢𝑒 +

ب طوریک ا 𝑔𝑢 و 𝑒𝑢 ب ا ترتیااب جری اان زمینگ ارد و جریااان
شکل  .9هیدروررافی دریای عمان ][91

اکمن را نشان میدهناد .دادههاای جریاان کال از رابطا زیار
تبعیت میکند:
)9

) 𝑠(𝑚⁄

𝑈 = √𝑢 2 + 𝑣 2

در این رابط  u ،بیانگر سرعت شرقساوی جریاان v ،سارعت
شمال سوی جریان و  Uجریان کل است ] .[18در محیطهای
فشارررای ،7شعا تغییار شاکل راسابی ،مقیااس طاولی افقای
است ک در آن ،میدان ارتااا خاود را در نزدیاک شادن با
ترازمندی زمینگرد 8تطبیر میدهد .در این محیط ،تغییر شکل
راسبی از دستور
𝐻𝑔√
𝑓0

)3
ب دست میآید ک در آن 𝑑𝑟𝑅 شعا

≡ 𝑑𝑟𝑅

تغییر شاکل راسابیg ،

شتاب ررانشی H ،رفا یا عمر محیطی است ک مایخاواهیم
در آن شااعا تغییاار شااکل راساابی را محاسااب کناایم و  𝑓0نیااز
فراسنج کوریولی

برای همان عر

جغرافیایی است ].[12

 .3نتایج و بحث
بردارهای جریان ب همراه مقدار کل آن ،ب مادت یاک ساال
 ،)9112در محاایط ناارمافاازار  GISنمااایش داده شااد .ایاان
بررسیها در چهار دست  ،زمستان ،بهار ،تابستان و پااییز انجاام
شد .ب علت ادامۀ برخی پیچاکهاا و جریاانهاا در خاارا از
محدودۀ دریای عمان ،این بررسیها رستردهتر انجام ررفات.
شکل  ،9دادههای هیدروررافی دریای عمان را نشان میدهد.
شکل  ،3تغییرات مکانی جریانهای دریای عماان ،در عمار9
متر را در فصل زمستان نشان میدهد.
شکل  .3میانگین ماهان تغییرات مکانی جریانهای دریای عمان
در عمر  9متر در فصل زمستان
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N°

در اولین ماه زمستان انوی ) ،دو جریان قاوی مشاهود اسات.

در عمر  311تا  611متر ،با استااده از رابطا  ،3در عار

یک جریان پادساعتررد بسیار قوی و بیضیشکل ،در وساط

 ،93/72تغییر شعا راسبی برابر با  293-1316مترخواهد باود.

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

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

در حدود  932کیلومتر دارد .بیشین سرعت جریانهای این ماه

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

 1/8 m/sاساات .عماارساانجی دریااای عمااان در ایاان مناااطر

دارد .طول مسیر این جریان در حدود  196متر اسات .جریاان

در

ورودی خلیجفارس در این ماه ،بسیار ضعیف و پادساعتررد

شایب

میباشد .در دوماین مااه ساال فوریا ) ،از سارعت جریاانهاا

تااوتهای زیادی را نشان میدهاد کا ناشای از اخات
توپوررافی است .جبه های این ناحی در ا ار اخات

ایجاد میشوند و این جریانهای پیچکی را شکل میدهند .باا

کاساات مااایشااود ،بااینحاااال ساارعت جریاااان ورودی بااا

افزایش عمر ،از سرعت جریان کاسات مایشاود .ایان جریاان

خلیجفااارس در تنگ ا هرمااز افاازایش مااییابااد .یااک جریااان

پادساعتررد تا عمر  311متر حالات خاود را در کناار یاک

پیچ ای پادساعتررد با قطری در حدود  194کیلومتر و یک

جریان ساعتررد قویتر ،حاا کارده اسات .ایان نتیجا باا

جریان پیچ ای دیگر با قطری در حدود  118کیلاومتر در ایان

مطالع خلیلآبادی و همکاران ک روی امواا داخلی دریاای

ماه از سال دیده میشود .در مارس ،جریان پادساعتررد مااه

عمان صورت ررفت است تطابر دارد .آنها دریافتند ک یک

قبل ،با جاب جایی بیش از  42کیلومتر ،ظاهر میشاود .سارعت

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

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

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

تجمز بردارهای جریان در سمت چپ ایان چرخا  ،با خاوبی

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

این مسئل را تأیید میکند .این جریان پادسااعتررد تاا عمار

است .شاکل ،4تغییارات جریاان را در اعمااق 311و  611متار

 1211متر هم دیده میشود .شکل  ،2ایان جریاان را در عمار

نشان میدهد .بیشین سارعت جریاان در عمار 311متار،

 1211متر نشان میدهد.

m/s

 1/21و در عمر  1/37 m/s ،611 mاست.

شکل  .2نمایش جریان در عمر  1211متر در دریای عمان
در ماه مارس سال 9112

در عمر  1211متر ،با اساتااده از رابطا  ،3در عار

،94 N °

تغییر شعا راسبی برابر  9144/2متر خواهد بود.
جریان ساعتررد ماه فوری در عمر  9متر ،در مارس با کلی
از بین رفت و جای خود را ب یک جریان مارپیچی داده است.
طول مسیر این جریان در حدود  927کیلومتر است .شاکل ،6
تغییرات مکانی جریانهای دریای عمان ،در عمر  9متار را در

شکل  .4تغییرات جریان در اعماق 311و  611متر
در ماه انوی سال  9112در دریای عمان

فصل بهار نشان میدهد.
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جریان پیچا ای پادسااعتررد مایشاود کا دارای مارزی باا
سرعت زیاد ،با جریان پیچ ای پادساعتررد مجاورش اسات.
جریان ورودی ب خلیجفارس ،در این مااه از ساال قاویتار از
پیش شده است .شکل  ،7شکلریری این جریاان را در عمار
 192متری در این ماه از سال نشان میدهد.

شکل  .7شکلریری جریان در عمر  192متر ،در ماه آوریل سال 9112

در ماه مای ،از سارعت جریاانهاا در عمار  9متار ،در دریاای
عمان کاست میشاود .در ایان مااه ،تنهاا دو جریاان چرخشای
ضااعیف ب ا شااکل بیضاای ،دیااده ماایشااود ک ا یکاای جهتاای
پادساعتررد با قطار بزررای در حادود 141کیلاومتر دارد و
دیگری ساعتررد با قطر متوسط  142کیلومتر است .ایان دو
جریان ،با هست هایی خنک و کمسرعت ،درست در مجاورت
هم در حرکت هستند .در وئن ،از سارعت جریاانهاا کاسات
شده است ،بااینحال ،سرعت جریاان ورودی در دهاناۀ تنگا
هرمز رشد بیشتری داشت است .دو جریان چرخشی ماه پایش،
در این ماه با سرعتهایی کمتر و در سطح وسیزتری رسترش
شکل  .6تغییرات مکانی جریانهای دریای عمان

یافت اند .میتاوان راات در ایان مااه ،ایان دو جریاان ،شاکل

در عمر  9متر در طول فصل بهار

چرخشی خود را از دست دادهاند .شاکل  ،8تغییارات مکاانی
جریانهای دریای عمان ،در عمر  9متار را در فصال تابساتان

در اولین مااه از فصال بهاار آوریال) ،خباری از جریانهاای
پرسرعت در دریای عمان در عمر  9متر نیسات .در ایان مااه،

نشان میدهد.

تنها یک جریان قوی در شرق دریای عماان حضاور دارد کا

با نزدیک شدن فصل ررما ،سارعت جریاان ب شادت کااهش

درواقز قسمتی از یاک جریاان چرخشای قاوی و سااعتررد

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

است ک در حال خروا از دریای عمان میباشد .در کنار این

جریان پرسرعتی مشاهده نمیشود .اما سرعت جریان در تنگا

جریان قوی و ساعتررد ،یک جریان باا سارعت متوساط با

افزایش مییابد .در تنگ هرمز دو جریان در حال شکلریاری

چشم میخورد .طول مسیر این جریان در ماه آوریل ،در عمر

است ،یکی جریانی غربسو ک ب درون خلیجفاارس امتاداد

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

دارد و دیگری جریانی ب سمت خارا از خلیجفارس .جریاان

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

ورودی ب خلیجفارس ،بعد از وارد شدن ب ایان خلایج دارای
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سرعت بیشتری میشود .با ترسیم دادۀ میانگین ماهانا شاوری

میخورد ک قطری در حدود 142کیلومتر دارد .یاک جریاان

در عمر  9متر ،میتوان تااوت این دو جریان را مشاهده نمود.

چرخشی پادساعتررد نیز در جنوبشرقی دریای عمان دیده

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

میشود ک سرعتهای بیشتری دارند .در سپتامبر ،جریانهای

با بردارهای جریان نشان میدهد.

چرخشاای شااکل خااود را ب ا کلی از دساات داده و تباادیل ب ا
جریااانهااایی پراکنااده و کاامساارعت شاادهانااد .تنهااا جریااان
پرسرعت این ماه ،جریانی در نزدیکی ساواحل جناوبشارقی
است ک در حال خارا شدن از دریای عمان است .شکل ،11
تغییرات مکانی جریانهای دریای عمان ،در عمر  9متار را در
فصل پاییز نشان میدهد.

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

شکل  .8تغییرات مکانی جریانهای دریای عمان،
در عمر  9متر در طول فصل تابستان

جریان ورودی ب خلیجفارس دارای شوری کمتری و سرعت
بیشتری نسبت ب جریاان خروجای از آن اسات .در مااه اوت،
دومین ماه از فصل تابستان ،مقادیر سرعت جریاان در عمار 9
متر در دریای عمان رونادی افزایشای دارناد .جریاان ورودی
خلیجفارس نیز سرعت بیشتری دارد .در این ماه ،یاک جریاان

شکل  .11تغییرات مکانی جریانهای دریای عمان

ساااعتررد تقریباااً در  133کیلااومتر تنگاا هرمااز باا چشاام

در عمر  9متر در فصل پاییز
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 311متر نیز این جریانها ،باسرعت کمتاری ،با هماین شاکل
دیده میشوند .شکل  ،19این جریانها را در این مااه از ساال،
در عمر  311متر نشان میدهد.

شکل  11ادام ) .تغییرات مکانی جریانهای دریای عمان
در عمر  9متر در فصل پاییز

با خنک شدن هوا در پاییز ،بر شدتجریانها افزوده میشاود.

شکل  .19تغییرات جریانهای دریای عمان

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

در ماه نوامبر  ،9112در عمر  311متر

در جنوب دریای عمان دیده میشود ک در پایینسوی جریان
شدتش رو ب فزونی است و سرعت بیشاین

جریان مرزی ک در جنوب شرقی دریای عمان دیده میشاد،

ای در حادود m/s

در عماار  211متاار از بااین ماایرود .در ایاان عماار جریانهااای

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

جدیدی دیده میشود ،هرچند سرعت جریانها در ایان عمار

کاست میشود .شکل  ،11تغییرات جریانهای دریای عمان را

ب شدت کاهش یافت است .شکل  ،13این جریانها را در ایان

در ماه اکتبر  ،9112در عمر  311متر نشان میدهد.

ماه از سال ،در عمر  211متر نشان میدهد.

شکل  .13تغییرات جریانهای دریای عمان

شکل  .11تغییرات جریانهای دریای عمان

در ماه نوامبر  ،9112در عمر  211متر

در ماه اکتبر  ،9112در عمر  311متر

در آخرین ماه از سال دسامبر) ،یاک جریاان ماارپیچی قاوی

در نوامبر ،یک جریان چرخا ای پادسااعتررد باا قطاری در

دیده میشود ک احتماالً در انوی سال بعد در بهترین حالات

حدود  177 kmدر حال شکلریری است .جریان ماه قبال ،باا

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

طول مسیری کمتر اما ب همان شدت ،در کنار جریان قدرتمند
دیگری قرار ررفت است .جهت این دو جریان بر خا

نوامبر شرو ب شکلریری میکند و در انوی ب صورت یک

هام

جریان چرخ ای قوی ،بزرگ و پادساعتررد رؤیت میشود.

است و فاصل ای در حدود  67کیلومتر از هم دارند .در عمار
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یک جریان نسبتاً قوی دیگاری در شارق دریاای عماان دیاده

رردش آب در دریای عمان با نرمافازار  MITgcmرا بررسای

میشود ک جهتی ب سمت جنوب داشات و طاول مسایری در

کرد ک طی آن ،پیچک سااعتررد دریاای عماان شناساایی

حدود  136 kmدارد .حضاور پیچاکهاای دریاای عماان در

شد ] .[2شاکل  ،14نتیجا ایان مطالعاات را نشاان مایدهاد.

مطالعات دیگر نیز با چشام مایخاورد .کاارمی با شناساایی

بع وه جریان ورودی ب خلایجفاارس دارای شاوری کمتار و

جبه های دمایی در خلیجفارس پرداخت .طی این بررسای دو

سرعت بیشتر نسبت ب جریان خروجی آن نشان داده شاد کا

پیچک اصلی دریای عمان ب عناوان جبها هاایی کا در اکثار

مطابر با بررسیهای این مقال شکل  )2میباشد.

ماههای سال حضور دارناد معرفای شادند ] .[99خلیالآباادی

شکل  .14رردش آب سطحی دریای عمان بردارها) و شوری سطحی آب رنگ زمین

) ][2

اِل هگااارت و همکااااران ،بااا بررسااای جریاااان خروجااای

طی این بررسی در فصل بهاار ،یاک پیچاک آنتایسایکلون

خلیجفارس و تشکیل پیچکهاا در دریاای عماان بار اسااس

 )𝐴1در دهان دریای عمان شناسایی شد ک از دسامبر شکل

مشااهدات مااهوارهای و دادههاای  MDAT2در ساال 9111

میریرد و تاا آوریال حضاور دارد .در ایان مقالا نیاز ،ایان

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

پیچااک در انوی ا  ،فوری ا  ،آوریاال ،ماای و آروساات دیااده

 9111نشان میدهد.

میشود ].[93
 .0نتیجهگیری
در ایاان مطالعا  ،بااا اسااتااده از دادههااای سااایت ،HYCOM
جریااان در دریااای عمااان در عماار  9متاار ،در سااال ،9112
با صااورت ماهانا بررساای شااد .در ایاان بررساای قااویتاارین
جریانهای فصلی شناسایی و خصوصیات هریاک بیاان شاد.
قویترین جریاانهاا در فصال پااییز و زمساتان در مااههاای
انوی و مارس) ،شکل میریرند؛ درحالیک در فصل بهار و
تابستان ،جریان قوی ب چشم نمیخورد .در زمستان جریانها

شکل  .12شناسایی پیچک ساعتررد دریای عمان

شکلهایی پیچ ای ب خود میریرند ،اما در تابستان مارزی و

با استااده از دادههای  MADTدر دسامبر [93] 9111

قوی بوده و در حاال خاارا شادن از دریاای عماان هساتند.
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 عبدال ا نااژاد، جعااارزاده مهاادی،[ اکبااری نسااب محمااد8]

پیچک پادساعتررد عمان در انوی قوی و بازرگ باوده و

 بررسی روند جریان ناوذی از خلیجفاارس با.ابوالحسن

 حاداکثر شاعا راسابی در. متار نااوذ مایکناد311 تا عمار

 دوماین هماایش باینالمللای: ارائ شاده در.دریای عمان

 در کناار ایان. متار اسات1316  تقریباً برابار باا93/72

عر

،؛ تهران67-62  بهمن1329 اقیانوسشناسی خلیجفارس؛

 پیچااک ساااعتررد دیگااری دیااده ماایشااود ک ا،پیچااک

.ایران

 در ماههاای بعاد.کوچکتر و با سرعت کمتری جریان دارد
این پیچک پادسااعتررد ضاعیف شاده و در ماارس جاای

[9] Khalilabadi MR. 3D modeling of Circulation in

خود را ب جریانهای قوی دیگری داده ک باا راردش کلای

the Oman Sea Using the MITgcm Model.
Hydrophysics. 2016 Sep 21;2(1):61-8.

.عمان همراه میرردد

[10] VanSwieten JH, Meyer I, Alsenas GM.
Evaluation of HYCOM as a tool for ocean
current energy assessment. Proceedings of the
2nd Marine Energy Technology Symposium
METS14 2014 Apr 15-18; Seattle, WA.
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[11] Chassignet EP, Smith LT, Halliwell GR, Bleck
R. North Atlantic simulations with the Hybrid
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