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 چكيده

تا شهريورماه  6331دوره از مهرماه  3روند تغییرات پارامترهاي فیزيکي آب دريا در خلیج پزم طي  تحقیقاين در 

توسط  دريااز سطح تا بستر چگالي آب و  درجه حرارت، شوريشامل . پارامترهاي فیزيکي آب دريا شدبررسي  6336

با افزايش دماي  کهطوريهبتغییر دماي آب تابع تغییر دماي هوا است نشان مي دهد . نتايج شد ثبت CTDدستگاه 

عمق بودن خلیج  علت کم بهبندي آب  اليهبودن ضعیف علي رغم يابد.  هوا در فصول گرم، دماي آب نیز افزايش مي

شور از درياي  کمي ورود آب  . مقدار بیشینهگیرديبندي ضعیفي در ستون آب شکل مهاي گرم سال اليه پزم، در ماه

 ي آن در زمستان، بر میزان شوري آب خلیج پزم مؤثر است عمان به خلیج فارس در اواخر بهار و مقدار کمینه

هاي گرم سال بیشتر است. تغییرات چگالي آب، تحت  هاي معتدل از ماه که میزان شوري خلیج پزم در ماه نحوي به

بدلیل يابد.  ي بر آن ندارد. با افزايش دماي آب، چگالي کاهش ميتاثیر دماي آب قرار دارد و شوري تاثیر چندان

اختالف دماي در فصول گرم  ،هاي عمیق جنوبيبه قسمتعمق شمالي نسبتهاي کمظرفیت گرمايي کمتر قسمت

حاکم شدن مونسون تابستانه )آسمان  .شودتر جنوبي بیشتر مي آب بستر در نواحي کم عمق شمالي و نواحي عمیق

عمق بودن کم همراههب مرداد و اوايل شهريور طيمواج شدن دريا  ،هواي خنك و وزش باد نسبتا شديد جنوبي( ابري،

 است.اختالف بین میانگین دماي سطح و بستر گیر دلیل کاهش چشم خلیج پزم

 

 .CTDدستگاه ،خلیج پزمشوري، چگالي، ،دما هاي کليدي: واژه
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 مقدمه. 1

کیلومتري غرب  61در کیلومتر  61با طول خلیج پزم 

بزرگترين  ،خلیج چابهار و انتهاي پادگان کنارك

است. شکل،  پايگاه هوايي خاورمیانه واقع شده

کلي شبیه طورموقعیت و پیکربندي خیلج پزم به

اما اندازه آن نصف خلیج چابهار  ،خلیج چابهار است

کیلومتر و  1/62. بیشترين طول خلیج پزم است

هاي آزاد درياي ي آخرين نقطه ساحل آن از آبفاصله

کیلومتر است. عمق آن از عمق خلیج  1عمان حدود 

 66ي ورودي آن حدود عمق دهانه .استکمتر چابهار 

متر است. خلیج پزم با  1متر و عمق متوسط آن 

استان ومترمربع کوچکترين خلیج کیل 17.71مساحت 

 66.11ي ورودي اين خلیج دهانه .شودمحسوب مي

کیلومتر است.  21.11کیلومتر و نوار ساحلي آن 

 11°،62´مختصات جغرافیايي خلیج پزم عبارت از 

عرض  21°،23´تا  21°61´طول شرقي  11°63´تا

دلیل آرامش نسبي آب، به خلیج اين .است شمالي

توجه عمق کم و تاثیرپذيري از مواد خشکي مورد 

برخي آبزيان جهت تجديد نسل و يا طي نمودن 

قسمتي از مراحل رويشي قرار دارد. همچنین اين 

علت  منطقه از مراکز جذب پرندگان آبزي بوده و به

درپناه بودن از تالطم شديد دريا مورد استفاده 

ها و صیادان و بازرگانان محلي براي پهلوگیري لنج

موقعیت  6شکل  گیرد.ساير شناورهاي خود قرار مي

هاي آزاد به آبقرارگیري خلیج چابهار و پزم را نسبت

بندي بزرگترجزء . خلیج پزم در تقسیمدهدنشان مي

آيد، سرزمین حساب ميسرزمین بلوچستان به

ترين مناطق ايران يعني بلوچستان از جنوبي

هاي کشور به خط استوا است و از نزديکترين قسمت

رود. آب و هواي شمار ميگرمترين مناطق ايران به

به ارتفاع و موقعیت   نواحي مختلف بلوچستان باتوجه

جغرافیايي و فاصله با دريا متفاوت است. بادهاي 

محلي اين منطقه عبارتند از: گوات شمال، گوات 

 .گاهر، گوريچ، براتي، کوش، واکاتي، سهلي و چلیم

ها و بادهاي موسمي اقیانوس هند که اصطالحاً جريان

صورت شرايط جوي شود، بهنامیده مي 6مونسون

دهد خاص عمدتاً در بخش شمال اقیانوس هند رخ مي

و بر روي درياي عمان و در نتیجه خلیج چابهار نیز 

طورکلي آب شود. بهتغییرات آب و هوايي را باعث مي

و هواي مونسوني اقیانوس هند داراي دو فاز کامالً 

ه آنها مونسون تابستانه باشد که اصطالحاً بمتفاوت مي

اقیانوس هند و  2هاي موسمي جنوب غربييا جريان

 3هاي موسمي شمال شرقيمونسون زمستانه يا جريان

گويند. مونسون جنوب غربي همه اقیانوس هند مي

هاي تیر و ساله از حدود خردادماه شروع و در ماه

رسد و در اواخر مرداد به حداکثر شدت خود مي

کند. مونسون شمال اه فروکش ميشهريور و مهرم

هاي ماه شروع و در ماهشرقي نیز از نیمه دوم آبان

ماه بهمن و اسفند به حداکثر رسیده و در فروردين

 (.Nikoeian, 1998د )کنفروکش مي

درياي عمان همانند يك تنگه بین درياي عرب و 

اي انتقالي بین خلیج فارس قرار دارد و در واقع منطقه

که تبادل آب بین طوريدرياي عمیق است بهخور و 

هاي خلیج فارس و غرب درياي عرب بر ساختار توده

 (.Reynolds, 1993آب درياي عمان تاثیرگذار است )

هاي ترين مؤلفهدما و شوري آب درياها از اساسي

هاي آبي هستند که شاخص مناسبي تاثیرگذار بر توده

آيد. دما يکي ميحساب از تغییرات آب و هوايي نیز به

هاي تاريخي است که ها در دادهترين مؤلفهاز اصلي

همین کند بهساختار فیزيکي درياها را توصیف مي

مکاني دما در درياها همیشه -دلیل الگوهاي زماني

حال براي درياهاي مورد مطالعه قرار دارند. با اين

هاي به طبیعت و ويژگي خاص برنامهمحلي، با توجه

المللي که براي آن منطقه در نظر گرفته نملي و بی

-الگوي زمانيشود، وضعیت کامال متفاوت است. مي

ه شداندك بررسي  بسیاردرياي عمان مکاني دما در 

است. بادهاي موسمي، آب شیرين وارد شده به درياي 

                                                           
6 Monsoon 

2 Southwest summer monsoon 

3 Northern winter monsoon 
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ي آب عمیق خارج عمان از سواحل شمالي، توده

ن شونده از سمت سواحل جنوبي تنگه هرمز و جريا

سطحي وارد شونده از تنگه هرمز به خلیج فارس 

هاي ترين عوامل تاثیرگذار بر ساختار فیزيکي تودهمهم

ي درياي سطح آبي دما. آبي درياي عمان است

 هديم نشان که رسديم نهیشیب به ژوئن ماه درعمان 

ي دما بر رگذاریتاث عامل نيترياصلي دیخورش تابش

 ,Piontkovski & Chiffings) .استي سطح آب

پزم شناخت خصوصیات فیزيکي آب خلیج  (.2014

اي صیادي از اهمیت ويژه هايفعالیت دلیلبه

گیري پارامترهاي فیزيکي آب، برخوردار است. با اندازه

هاي استفاده در مدل براياي و بنیادي اطالعات پايه

تعیین خصوصیات هیدرودينامیکي منظور بهرياضي 

آيد. دست ميو گردش آب به آب خلیج، نظیر جريان

را در امر هدايت و اعمال  اين اطالعات، مديران منطقه

هاي مديريت جامع و يکپارچه براي اجراي طرح

و  عمراني، زيست محیطي و شیالتي، کشتیراني

 کند.نظامي ياري مي

مطالعه روند تغییرات فصلي پارامترهاي فیزيکي آب 

تا  6311 در چندين مرحله از سال خلیج چابهار

میانگین دماي آب در انجام شد و نشان داد که  6336

براي و گراد درجه سانتي 33/21برابر با  6311سال 

است. گراد درجه سانتي 11/21معادل  6317سال 

 6311 در سالآب  و چگالي میانگین شوريهمچنین 

Kg/mو  PSU 13/31برابر با ترتیب به
و  13/21 3

و  PSU 31/31 ترتیب معادلنیز به 6317براي سال 

Kg/m
 .,Sanjani & Chegini) محاسبه شد 31/21 3

جنوبي در قسمت -شکن شماليبا احداث موج .(1999

شرقي خلیج پزم و ايجاد مشکالت رسوبي در پشت 

شکن اولیه در شکني عمود بر موجآب ،شکناين موج

جهت شرق به غرب در قسمت شرقي دهانه خلیج پزم 

شکن بر الگوي بآتاثیر وجود اين که  ،گرديداحداث 

 Vaselali etبررسي شد ) 6311انتشار امواج در سال 

al., 2005.)  پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و درياي

خصوصیات فیزيکي و شیمیايي  6311در سال  عمان

را بررسي کرد. نتايج اين تحقیق هاي درياي عمان آب

از شرق دماي سطحي آب درياي عمان نشان داد که 

در تابستان افزايش و در زمستان کاهش به غرب، 

 (.Ebrahimi, 2005) يابدمي

 

 
 هاي آزادبه آبنسبت . موقعیت قرارگیري خلیج پزم6شکل 

 

 . مواد و روش ها2

هاي خلیج پزم در اين مقاله، خصوصیات فیزيکي آب

هاي میداني از مهرماه سال با استفاده از نتايج داده

. شدبررسي  6336تا شهريورماه سال  6331

ي جغرافیايي پوشش داده شده در اين محدوده

طول شرقي  216111تا  116311تحقیق بین 

عرض شمالي است. در اين  2221تا  316121و 

اي منظم در شبکهايستگاه ثابت  67محدوده، تعداد 

هاي ه از اين تعداد با شمارهايستگا 1انتخاب شد، که 

عنوان شاهد و  خارج از خلیج به 67و  62، 66، 2، 6

ترانسکت  3ايستگاه ديگر، داخل خلیج بر روي  62

موقعیت  2شکل نظر گرفته شد. در شمالي  -جنوبي

 دهد.را نشان مي برداريهاي نمونهايستگاه

 
 برداري هاي نمونهايستگاهموقعیت . نقشه 2شکل 
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پارامترهاي فیزيکي آب خلیج پزم توسط دستگاه 

CTD  مدل(OCEANSEVEN316  ساخت شرکت

IDRONAUT  دوره از مهرماه  3کشور ايتالیا(، طي

گیري شد. اندازه 6336تا شهريورماه  6331

 CTDي دستگاه وسیلهگیري شده بهپارامترهاي اندازه

دما، شوري، چگالي، هدايت الکتريکي،  عبارتند از:

سرعت صوت، کدورت، اکسیژن محلول در آب، 

در  .a (Idronaut, 2002)( و کلروفیلpHاسیديته )

مقاله حاضر پارامترهاي دما، شوري و چگالي آب 

مشخصات فني  .بررسي مي شودخلیج پزم 

تاريخ  و 6در جدول  CTDحسگرهاي دستگاه 

 هر از قبل است. شده ارائه 2ها در جدول  گیري اندازه

 CTDدستگاه حسگرهاي  برداري،نمونه يدوره

ها در گیري ثبت دادهسنجي شدند و دوره اندازهصحت

-به HyperTerminalبا استفاده از برنامه دستگاه اين 

يابي دقیق صورت يك ثانیه تنظیم شد. براي موقعیت

سپيگیري از دستگاه جيهاي اندازهايستگاه  6ا

استفاده شد. پارامترهاي هواشناسي در روز عملیات 

میداني، در نزديکترين ايستگاه هواشناسي که در 

 شهرستان چابهار قرار دارد ثبت شد.

-آوري شده بهها ابتدا اطالعات جمعبراي تحلیل داده

 که يا ماهانه تفکیك شد. سپس توسط برنامه صورت

فیکي و شد، تصاوير گرا نوشته 2افزار متلبدر نرم

نمودارهاي سري زماني پارامترهاي فیزيکي آب خلیج 

 پردازش طور مجزا و ماهانه ترسیم شده و مورد به

قرارگرفت. تصاوير گرافیکي در سه حالت ترسیم 

عمود  3مقطع عرضي سهتصاوير گرافیکي از  -6 شدند:

تصاوير گرافیکي از  -2، جنوبي-بر ساحل شمالي

عمق در  6/1ي سطحي )ها پارامترهاي فیزيکي در اليه

عمق در مختصات  3/1مختصات سیگما( و بستر )

. (T-Sشوري )دياگرام -نمودارهاي دما -3و  سیگما(

پارامترهاي  زماني تغییرات روند چگونگي بررسي براي

 کمینه و بیشینه، نمودارهاي سري زماني فیزيکي،

                                                           
6 GPS 

2 Matlab 

3 Cross Section 

پارامتر، در سطح و بستر و همچنین در  میانگین هر

هاي درون خلیج مورد  شاهد و ايستگاههاي  ايستگاه

 بررسي قرار گرفت.

 
 CTD. مشخصات فني حسگرهاي دستگاه 6جدول 

 پارامتر
محدوده 

 تغییرات
 دقت

تفکیك 

 پذيري

ثابت 

 زماني

 فشار
 2111تا  1

(dbar) 
 11 درصد 13/1 درصد 11/1

ms 

 دما
 11تا + 3-

(ºC) 

113/1  

(ºC) 

1111/1  

(ºC) 
11 
ms 

هدايت 

 الکتريکي

 11تا  1

(mS/cm) 

113/1  

(mS/cm) 

116/1  

(mS/cm) 

11 

ms * 

 متر بر ثانیه 6در سرعت جريان * 

 

  برداري . تاريخ مراحل نمونه2جدول 
 برداريتاريخ نمونه برداريمراحل نمونه

 6331مهر  61 6

 6331آبان  61 2

 6331آذر  1 3

 6331بهمن  1 1

 6331اسفند  1 1

 6336فروردين  26 1

 6336خرداد  6 7

 6331مرداد  26 1

 6336شهريور  1 3

 

 نتايج. 3

-هايي از اعداد که مربوطها، ماتريسبا جداسازي داده

به پارامترهاي فیزيکي آب در سطح، بستر و مقاطع 

دست آمد. سپس با استفاده از دستور عرضي است به

contourf افزار متلب تصاوير گرافیکي از اين در نرم

ها يابي در اين ماتريسها رسم شد. براي درونماتريس

 )فرض متلب است)که روش پیش 1از روش دوخطي

دست آمده از اين در ادامه نتايج به .استفاده شد

-بهتحقیق با استفاده از تصاوير گرافیکي و نمودارها 

 شود.تشريح ميتفصیل 

                                                           
6 Bilinear 
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بیشینه و  که بررسي پارامترهاي هواشناسي نشان داد

ثبت شد.  ترتیب در خرداد و بهمنهوا بهکمینه دماي 

ماه و همزمان با باد هوا در بهمننسبي کمینه رطوبت 

ثبت شرقي )که بادي سرد و خشك است( بهشمال

ثبت شترين میزان فشار هوا بهیرسید. در اين هنگام ب

غربي رسید. در هنگام مونسون تابستانه که باد جنوب

زد( به بیشینه و)باد مرطوبي که از روي دريا مي

رسد، رطوبت نسبي هوا نیز به سرعت خود مي

روند  3رسد. در شکل بیشترين مقدار خود مي

 تغییرات پارامترهاي هواشناسي نشان داده شده است.

گیري دماي در ادامه به بررسي نتايج حاصل از اندازه

 شود.رداخته ميپآب 

گیري  ي اندازه میانگین دماي آب خلیج پزم، طي دوره

است. میانگین دماي آب  61/27 ℃برابر با 

 17/27 ℃دوره معادل  هاي شاهد طي همین ايستگاه

ي دماي آب  است. دامنه تغییرات بیشینه و کمینه

 13/66 ℃گیري برابر با  ي اندازه ثبت شده طي دوره

ي  بیشینه و کمینهکه دامنه تغییرات  حالي است، در

گیري معادل  ي اندازه هاي دماي آب طي دورهمیانگین

 است. 1/3 ℃

ترتیب  دماي بیشینه در سطح و بستر خلیج پزم به

در خردادماه ثبت  73/36 ℃و  17/32 ℃برابر با 

در  26/26 ℃دماي کمینه در سطح معادل  شد. 

که دماي کمینه در بستر  حالي ماه ثبت شد، در بهمن

گیري شد.  در اسفندماه اندازه 11/26 ℃با برابر 

هاي مختلف آب در هر ي میانگین دما در اليهمحاسبه

ها، نشان داد که بیشترين گیريمرحله از اندازه

در  11/36 ℃میانگین دماي سطحي خلیج برابر با 

در  31/26 ℃خردادماه و کمترين آن معادل 

ي که بیشترين میانگین دماماه است، درحالي بهمن

در مردادماه و کمترين  61/36 ℃بستر خلیج برابر با 

 در اسفندماه است. 71/26 ℃آن معادل 

 

 

   
ترين ايستگاه گیري پارامترهاي فیزيکي آب خلیج پزم در نزديك. روند تغییرات پارامترهاي هواشناسي که همزمان با عملیات اندازه3شکل 

 گیري شدزههواشناسي )چابهار( اندا

 

هاي شاهد  دماي بیشینه در خلیج و ايستگاه .6

در خردادماه  26/36 ℃و  17/32 ℃ترتیب برابر با  به

 ℃در خلیج معادل   گیري شد. دماي کمینه اندازه

در   که دماي کمینه ماه درحالي در بهمن 31/21

در اسفندماه ثبت  3/26 ℃هاي شاهد برابر با  ايستگاه

هاي داخل محاسبه میانگین دماي آب ايستگاهشد. 

صورت جداگانه در هر هاي شاهد بهخلیج و ايستگاه

ها، نشان داد که بیشترين گیريمرحله از اندازه

در  21/36 ℃میانگین دماي آب داخل خلیج برابر با 

در  11/26 ℃خردادماه و کمترين آن معادل 

 1  

 21  

 11  

 11  

 11  

 611  

 تاریخ

 روند تغییرات پارامترهای هواشناسی

 (درجه سانتی گراد)دمای هوا 

 )%(رطوبت نسبی 

 (میلی بار) 1000-فشار هوا 
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ماي که بیشترين میانگین د ماه است، درحالي بهمن

در مردادماه  32/31 ℃هاي شاهد برابر با  آب ايستگاه

 ماه است. در بهمن 21/22 ℃و کمترين آن معادل 

ي بیشینه، کمینه و میانگین  ماهانه روند تغییرات 

هاي داخل خلیج و  مقادير دماي آب در ايستگاه

 آورده شده است. 1شکل  درهاي شاهد  ايستگاه

در  خلیج پزم آبمقاطع عرضي از دماي  1درشکل 

 7 و 1 هايدر شکلو  6331ماه سال مهرماه و بهمن

-دماي آب اليه سطحي و بستري اين خلیج در زمان

 هاي مذکور ارائه شده است.

 

 
ي بیشینه، کمینه و میانگین مقادير  ماهیانه . نمودار روند تغییرات 1شکل 

 شاهد )ب( هاي هاي داخل خلیج )الف( و ايستگاه ( در ايستگاه℃دماي آب )

 

 

 
: بو  31: مهرماهالف(. ℃. مقاطع عرضي از دماي.آب )1شکل 

 31ماه بهمن

 

 

 
: دماي الف. 6331( در مهرماه سال ℃. دماي آب )1شکل  

 : دماي بستربسطحي و 

 

 :گیري شده شوري نشان داد کههاي اندازهبررسي داده

ي  میانگین شوري آب خلیج پزم، طي دوره .6

است. میانگین شوري  PSU 1/31گیري برابر با  اندازه

 PSUدوره معادل  هاي شاهد طي همین آب ايستگاه

ي  ي تغییرات بین بیشینه و کمینهاست. دامنه 11/31

 1۵  
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گیري برابر با  ي اندازه شوري آب ثبت شده طي دوره

PSU 66/3 که دامنه تغییرات بین  است، درحالي

هاي شوري آب طي ي میانگین بیشینه و کمینه

 است. PSU 16/6دوره معادل  همین
 

 

 
: دماي الف. 6331ماه سال ( در بهمن℃. دماي آب )7شکل 

 : دماي بستربسطحي و 

 

شوري بیشینه در سطح و بستر خلیج پزم  .2

در  PSU 16/37و  PSU 21/37ترتیب برابر با  به

 PSU 11/31ي آن در سطح معادل  مهرماه و کمینه

در  PSU 13/31در فروردين و در بستر برابر با 

-ي میانگین شوري در اليهمردادماه ثبت شد. محاسبه

ها، نشان گیريهاي مختلف آب در هر مرحله از اندازه

داد که باالترين میانگین شوري در سطح و بستر 

 PSU 61/37و  PSU 11/37ترتیب معادل  خلیج به

ترتیب  در مهرماه و کمترين آن در سطح و بستر به

ماه در فروردين PSU 1/31و  PSU11/31برابر با 

 است.

هاي شاهد  شوري بیشینه در خلیج و ايستگاه .3

در  PSU 13/37و  PSU 16/37ترتیب برابر با  به

هاي  ي آن نیز درخلیج و ايستگاه مهرماه و کمینه

در  PSU 36/31و  PSU 1/31معادل ترتیب  شاهد به

ماه ثبت شد. محاسبه میانگین دماي آب فروردين

-هاي شاهد بههاي داخل خلیج و ايستگاهايستگاه

ها، نشان گیريصورت جداگانه در هر مرحله از اندازه

داد که بیشترين میانگین شوري در خلیج و 

و  PSU 61/37ترتیب برابر با  هاي شاهد به ايستگاه

PSU 33/31  در مهرماه و کمترين آن در خلیج و

و  PSU 12/31ترتیب معادل  هاي شاهد به ايستگاه

PSU 13/31 ماه است.در فروردين 

1.  

 

 
ي بیشینه، کمینه و  ماهیانه . نمودار روند تغییرات 1شکل 

 هاي داخل خلیج ( در ايستگاهPSUمیانگین مقادير شوري آب )

 .)ب(هاي شاهد  و ايستگاه)الف( 

 

ي بیشینه، کمینه و میانگین  ماهانه روند تغییرات 

هاي داخل خلیج و  مقادير شوري آب در ايستگاه
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آورده شده است. در  1هاي شاهد در شکل  ايستگاه

مقاطع عرضي از شوري آب خلیج پزم در  3شکل 

و  61هاي و در شکل 6331ماه سال مهرماه و بهمن

در شوري آب اليه سطحي و بستري اين خلیج  66

 هاي مذکور ارائه شده است.زمان

 

 

 
و  31: مهرماهالف(. PSU. مقاطع عرضي از شوري آب )3شکل 

 31ماه : بهمنب

 

 هاي مختلف نشان داد که:محاسبه چگالي آب در اليه

ي  میانگین چگالي آب خلیج پزم، طي دوره

است. میانگین  kg/m3 77/23گیري برابر با  اندازه

دوره  هاي شاهد طي همین چگالي آب ايستگاه

kg/m3 71/23  است. دامنه تغییرات بین بیشینه و

ي  ي چگالي آب ثبت شده طي دوره کمینه

که  است، درحالي kg/m3 16/1گیري معادل  اندازه

هاي ي میانگین دامنه تغییرات بین بیشینه و کمینه

 kg/m3 11/3با  دوره برابر چگالي آب طي همین

 است.

kg/mچگالي بیشینه در سطح خلیج پزم برابر با 
3 

ماه و چگالي کمینه در سطح  در بهمن 71/21

kg/mمعادل
در خردادماه ثبت شد،  311/26

که چگالي بیشینه در بستر خلیج برابر با  درحالي

kg/m
در اسفندماه و چگالي کمینه در بستر  11/21 3

kg/mمعادل 
گیري شد.  ماه اندازهدر مرداد 11/26 3

هاي مختلف آب ي میانگین چگالي در اليهمحاسبه

ها، نشان داد که باالترين گیريدر هر مرحله از اندازه

kg/mمیانگین چگالي در سطح خلیج برابر با 
3 

kg/mماه و کمترين آن معادل  در بهمن 11/21
3 

که باالترين در خردادماه است، درحالي 17/26

kg/mمیانگین چگالي در بستر خلیج برابر با 
3 71/21 

kg/mدر اسفندماه و کمترين آن معادل 
در  61/22 3

چگالي بیشینه در خلیج و در  دست آمد. خردادماه به

kg/mترتیب برابر با  هاي شاهد به ايستگاه
و  11/21 3

kg/m
 گیري شد. در اسفندماه اندازه 31/21 3

 

 

: الف. 6331( در مهرماه سال PSUشوري آب ). 61شکل 

 : شوري بستربشوري سطحي و 
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: الف. 6331ماه سال ( در بهمنPSU. شوري آب )66شکل 

 : شوري بستربشوري سطحي و 

 

kg/mچگالي کمینه درخلیج معادل 
در مرداد  11/21 3

kg/mهاي شاهد برابر با  ي آن درايستگاه و کمینه
3 

در خردادماه ثبت شد. محاسبه میانگین چگالي  36/26

-هاي شاهد بههاي داخل خلیج و ايستگاهآب ايستگاه

ها، نشان گیريصورت جداگانه در هر مرحله از اندازه

داد که باالترين میانگین چگالي در خلیج و در 

kg/mترتیب معادل  هاي شاهد به ايستگاه
و  12/21 3

kg/m
و کمترين میانگین چگالي ماه  در بهمن 1/21 3

ترتیب برابر با  هاي شاهد به نیز درخلیج و ايستگاه

kg/m
kg/mو  31/26 3

دست  در خردادماه به 61/22 3

 آمد.

 

 

 
ي بیشینه، کمینه و  ماهیانه . نمودار روند تغییرات 62شکل 

هاي داخل  ( در ايستگاهkg/m3میانگین مقادير چگالي آب )

 .)ب(هاي شاهد  و ايستگاه)الف(  خلیج

 

 

 
 31: مهرماهالف(. kg/m3. مقاطع عرضي از چگالي آب )63شکل 

 31ماه : بهمنبو 
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ي بیشینه، کمینه و میانگین  ماهانه روند تغییرات 

هاي داخل خلیج و  مقادير چگالي آب در ايستگاه

آورده شده است. در  62هاي شاهد در شکل  ايستگاه

مقاطع عرضي از چگالي آب خلیج پزم در  63شکل 

و  61هاي و در شکل 6331ماه سال مهرماه و بهمن

چگالي آب اليه سطحي و بستري اين خلیج در  61

 .هاي مذکور ارائه شده استزمان
 

 

 
: الف. 6331( در مهرماه سال kg/m3. چگالي آب )61شکل 

 : چگالي بستربچگالي سطحي و 

 

 گيريبحث ونتيجه. 4

مدت دماي آب درياي عمان نشان داد بررسي طوالني

که دماي سطحي اين دريا در ماه ژوئن به بیشترين 

ترين عامل رسد و تابش خورشیدي اصليحد خود مي

تاثیرگذار بر دماي سطحي آب اين دريا است. دماي 

-طوريسطحي درياي عمان روندي افزايش داشته به

( دماي آب 2161تا  6311سال )از سال  612که طي 

درجه سلسیوس افزايش  1/1تا  7/1ي آمیخته اليه

 (.Piontkovski & Chiffings, 2014يافته است )

 

 

 
: الف. 6331ماه سال ( در بهمنkg/m3. چگالي آب )61شکل 

 : چگالي بستربچگالي سطحي و 

 

 تحقیرق ي نتايج حاصل شده از اجرراي ايرن   با مقايسه

ي با نتايج حاصل از اجراي مراحل اول تا چهارم پرروژه 

بررسي رونرد تغییررات پارامترهراي فیزيکري خلریج      "

، رونررد افررزايش دمرراي آب دريرراي عمرران در "چابهررار

کره  طروري خوبي مشهود است بهسواحل شمالي آن به

بیشترين میانگین دماي آب خلیج چابهرار در مرحلره   

درجرره  17/31و  61/31ترتیررب معررادل اول و دوم برره

-سلسیوس در خردادماه، در مرحله سوم و چهرارم بره  
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درجرره سلسرریوس در  11/31و  16/36ترتیررب برابررر 

. (Chegini & Sanjani, 1999دسرت آمرد )  تیرماه بره 

 21/36بیشترين میانگین دمراي آب خلریج پرزم نیرز     

به خردادماه اسرت. در مراحرل   درجه سلسیوس مربوط

هرار کمتررين میرانگین    اول و سوم مطالعره خلریج چاب  

ي مراه اسرت و در مرحلره   دماي آب مربوط بره بهمرن  

-چهارم کمترين میانگین دمراي آب در اسرفندماه بره   

دست آمد. در خلیج پزم نیز کمترين میرانگین دمراي   

-ماه است که اين موضوع نشان ميبه بهمنآب مربوط

تررين عامرل در تغییررات    دهد تابش خورشیدي اصلي

 چابهار است.دماي آب خلیج 

در از شررق بره غررب،    دماي سطحي آب درياي عمان 

يابد که علرت  تابستان افزايش و در زمستان کاهش مي

هراي  آن کمتر بودن ظرفیرت گرمرايي آب در قسرمت   

هراي شررقي آن   غربي درياي عمان نسبت بره قسرمت  

(. با مقايسه دماي آب خلریج  Ebrahimi, 2005است )

گیرري  همزمران انردازه  پزم با خلیج چابهار که هرر دو  

شود که مطابق برا رونرد مرذکور و    شدند، مشاهده مي

حجم بودن خلیج پرزم  عمق و کمدلیل کمهمچنین به

ي تغییررات دمراي آب   نسبت به خلیج چابهار، دامنره 

میانگین دمراي   خلیج پزم بیشتر از خلیج چابهار است.

بررداري از میرانگین   ي نمونهکل دورهطي سطح خلیج 

هراي  ر بیشرتر اسرت. ايرن اخرتالف در مراه     دماي بست

هراي گررم    معتدل سال )آذرماه( به کمترين و در مراه 

دمراي  رسرد.  ماه( به بیشترين حد خرود مري  )فروردين

هاي شاهد در مردادماه و میانگین آب خلیج و ايستگاه

شررهريورماه انرردکي کمتررر از میررانگین دمرراي آب در  

 خردادماه است کره علرت ايرن موضروع غالرب شردن      

میرانگین دمراي آب   مونسون تابستانه بر منطقه است. 

هراي گررم سرال از میرانگین دمراي      خلیج پزم در ماه

هاي معتردل سرال،   هاي شاهد بیشتر و در ماهايستگاه

هاي شراهد اسرت.   کمتر از میانگین دماي آب ايستگاه

اين تفاوت در خردادماه به بیشترين حد خرود رسرید،   

علت غالرب شردن مونسرون    که در مردادماه بهدرحالي

تابستانه بر اين منطقره و اخرتالط آب ناشري از مرواج     

بودن دريا، اختالف بین میرانگین دمراي آب خلریج و    

گیرري کراهش يافرت.    طور چشمهاي شاهد بهايستگاه

علت حاکم شدن مونسرون تابسرتانه و مرواج شردن     به

دريا در مردادمراه و اوايرل شرهريورماه، اخرتالف برین      

گیرري  طرور چشرم  اي سرطح و بسرتر بره   میانگین دمر 

ي گرماشرریب )ترمرروکالين( و  کرراهش يافررت. اليرره  

هراي معتردل )آذرمراه و     بندي سرتون آب در مراه   اليه

شود. علت اين موضوع  طورکلي ناپديد ميماه( بهبهمن

چگال شدن آب سرد سرطحي در زمسرتان اسرت کره     

شرود.   باعث فررو روي آب سرطحي و اخرتالط آن مري    

گیرري   عمق بودن خلیج پزم شرکل  لیل کمد که بهبااين

بندي آب بسیار ضعیف اسرت،   ي گرماشیب و اليهاليه

ماه و مهرماه(، اين  هاي گرم سال )ارديبهشت اما در ماه

-گیرد. در هنگام مونسرون تابسرتانه بره    اليه شکل مي

دنبال آن خنرك شردن آب    دلیل خنك شدن هوا و به

دي آب بنر سطحي و همچنین مواج شردن دريرا، اليره   

 شود. ناپديد مي

بره آب سرطحي   نسربت  کره  هند انوسیاق يسطح آب

 يشرمال  يهرا قسرمت  از اسرت  ترشورکمدرياي عمان 

 ايدر نيا قيطر از و عمان يايدر داخل به عرب يايدر

 يسرطح  آب نير ا حرکرت . شرود يم فارس جیخل وارد

 بره  شرونده  وارد انيجر و است باد استرس ریتاث تحت

 کره يطوربه است رییمتغ يفصل صورتبه عمان يايدر

 تابسرتان  فصل در آب تقالنا نيشتریب مشاهدات طبق

-بره  خود حرکت ادامه در انيجر نيا. ردیگيم صورت

 تنگره  از کره  ييسوجنوب انيجر با هرمز، تنگه سمت

 دارد،که کنشبرهم شوديم وارد عمان يايدر به هرمز

 در اسیر مقانیم ييچرخندها يریگشکل آن يجهینت

 يچرخشرر يدارا عمرران يايرردر. اسررت عمرران يايرردر

 پادساعتگرد يچرخش و يغرب يهاقسمت در ساعتگرد

 & Piontkovski)اسررت يشرررق يهرراقسررمت در

Chiffings, 2014.) در کرره يموسررم يبادهررا وزش 

 برر  شرمال  از زمسرتان  در و ازجنوب شدتبه تابستان

دريراي   يکر يزیف سراختار  برر  وزديمر  منطقه نيا يرو

 يدارا عمرران يايرردر. اسررت رگررذاریتاث کررامال عمرران

 يچرخشر  و يغربر  يهرا قسمت در ساعتگرد يچرخش

در  .اسرت  خرود  يشررق  يهرا قسمت در گردپادساعت
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علررت تبخیررر شررديد در خلرریج فررارس و  تابسررتان برره

-همچنین عدم وزش باد شمال )بادي با جهت شرمال 

شرق که در جهرت مخرالف آب ورودي   غرب به جنوب

فارس اسرت( در امترداد خلریج    درياي عمان به خلیج 

فارس، آب وارد شده از درياي عمان به خلریج فرارس   

شرور دريراي    که اوج جريران کرم  طوريبیشتر است به

هاي مري و  عمان به خلیج فارس در اوايل تابستان )ماه

علت تاثیر نیروي  ها بهافتد. اين جريان ژوئن( اتفاق مي

رون دکوريولیس بر آنهرا، ازسرمت سرواحل ايرران بره     

علرت سرواحل     همرین  شوند و بره  خلیج فارس وارد مي

دهنرد. همچنرین تقويرت     مري  تأثیر قرار  ايران را تحت 

ي پادساعتگرد شرق درياي عمان در فصل گرم، چرخه

شور شمال اقیانوس هند بره  باعث انتقال بیشتر آب کم

بنرابراين   (.Reynolds, 1993شرود ) درياي عمان مري 

شررور از دريرراي آزاد  کررمعلررت جريرران بیشررتر آب  برره

ي  سمت سواحل ايران )خلریج پرزم و سرپس تنگره     به

  گرم، میرزان شروري خلریج پرزم در     هاي  هرمز( در ماه

هاي معتدل سرال  ماه سال اندکي کمتر از  گرم  هاي  ماه

مطالعه رونرد تغییررات   "است. نتايج حاصل از گزارش 

فصلي پارامترهاي فیزيکي آب خلریج چابهرار )مرحلره    

انجررام شررد نیررز کمترررين  6317کرره در سررال  "دوم(

کره  -میزان شروري در خلریج چابهرار را در خردادمراه    

همزمان با اوج ورود آب درياي عمان به خلریج فرارس   

(. ايرن  Sanjani & Chegini, 1999نشران داد )  -است

هرراي اطررراف  شررده در آب ي انجررامپديررده در مطالعرره

نیرز  اسرت   انجام شده  6336شهرستان بوشهر در سال

(. Hosseini & Chegini, 2012شررود ) تايیررد مرري

-به PSU 1/31 پزم برابرمیانگین ساالنه شوري خلیج 

ساالنه شوري خلیج چابهرار  دست آمد که به میانگین 

ترتیرب  در مراحل دوم ترا چهرارم مطالعره آن کره بره     

 PSU 11/31و  PSU 31/31 ،PSU 13/31معررررادل 

است بسریار نزديرك اسرت. اگرچره میرانگین سراالنه       

شوري خلیج پرزم از میرانگین سراالنه شروري خلریج      

چابهار در همین دوره اندکي کمترر اسرت امرا دامنره     

تغییرات میانگین شوري خلریج پرزم بیشرتر از خلریج     

تغییرررات زمرراني شرروري از اسررفند برره  چابهررار اسررت.

د هرراي شرراهفررروردين )کرراهش شرروري(، در ايسررتگاه

هاي درون خلیج است که علرت  تر از ايستگاهمحسوس

برره هرراي شرراهد نسرربتآن اثرپررذيرتر بررودن ايسررتگاه

 بیشترهاي درون خلیج از درياي آزاد است. در ايستگاه

هراي درون  هاي سال میانگین شوري در ايستگاهزمان

هاي شراهد  خلیج بیشتر از میانگین شوري در ايستگاه

آب و هرواي منطقره تحرت     مردادماه کره در  اما ،است

تاثیر مونسون تابستانه بود، میرانگین شروري بسرتر از    

میانگین شوري سطح بیشتر است. وزش باد مرداوم در  

هنگام مونسرون تابسرتانه و افرزايش تبخیرر سرطحي      

ناشرري از آن و مررواج شرردن دريررا در ايررن دوره، علررت 

 کاهش تفاوت شوري سطح و بستر در مردادماه است.

چگالي آب بیشتر تحت تراثیر تغییررات    روند تغییرات

دماي آب است و تغییرات شروري تراثیر چنرداني برر     

هاي گرم سرال، میرانگین چگرالي    در ماه .چگالي ندارد

هاي شاهد کمترر و در  آب خلیج از چگالي آب ايستگاه

هاي معتدل سال، بیشتر اسرت. اخرتالف میرانگین    ماه

رين حد چگالي بین سطح و بستر، در مردادماه به کمت

آن حراکم برودن شررايط آب و    خود رسرید کره علرت   

هوايي ناشي از مونسون تابستانه اقیانوس هند و مرواج  

علت حراکم برودن شررايط مونسرون     شدن دريا بود. به

تابستانه و کراهش دمراي آب در مررداد و شرهريورماه     

 به خردادماه، چگالي آب انردکي افرزايش يافرت.   نسبت

kg/mپزم برابر  میانگین ساالنه چگالي خلیج
3 77/23 

است که با میانگین سراالنه چگرالي خلریج چابهرار در     

ترتیرب معرادل   مراحل دوم تا چهارم مطالعه آن که به

kg/m
3 31/21 ،kg/m

kg/mو  13/21 3
-بررره 11/23 3

دسررت آمررد بسرریار نزديررك اسررت. اگرچرره بیشررترين 

خلریج چابهرار   همچنرین  میانگین چگالي خلیج پزم و 

دست آمد ماه بهدر بهمن (مطالعه آندر چهار مرحله )

 ي شدت مونسرون تابسرتانه  دلیل تغییرات ساالنهاما به

مرحلره   در خلیج چابهرار  کمترين میانگین چگالي آب

دوم در خرداد، مرحله سوم در تیر و مرحله چهرارم در  

مردادمراه و همچنررین کمتررين میررانگین چگررالي آب   

 دست آمد.خلیج پزم در خردادماه به
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-بره  6336ماه سرال  ايل مردادماه تا اوايل شهريوراز او

علت اثر پذيرفتن سواحل جنروبي اسرتان سیسرتان و    

جمله خلیج پزم از مونسون تابستانه، آب  بلوچستان از

و هرواي ايرن منطقره بسریار مطبروع )آسرمان ابررري،       

کاهش دماي هروا، وزش براد نسربتا شرديد از سرمت      

مین مرحلره  هشتمین و نه جنوب و درياي مواج( بود.

 1مردادمراه و   26ترتیب در برداري بهاز عملیات نمونه

شهريورماه )هنگرام مونسرون تابسرتانه( انجرام شرد و      

دست آمرده حراکي از تراثیر پديرده مونسرون      نتايج به

هراي  تابستانه بر پارامترهاي فیزيکري آب در ايسرتگاه  

 هاي شاهد است. درون خلیج و ايستگاه

 

 و قدرداني تشكر

 وتجهیزات امکانات از استفاده با پژوهش اين

 انجام شناسي و علوم جويپژوهشگاه ملي اقیانوس

 مسوولین و زحمات از بدينوسیله که است شده

 آيد.مي عملبه و تشکر تقدير پژوهشگاه کارکنان اين
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Abstract 

Pozm bay Located in southern coast of Iran near Oman Sea, due to its relative calmness, low depth and being 

affected by the land substances is interesting to some aquatics species for reproduction and spending part of 

their growth period. In this research the seasonal variations of physical parameters trend of the Pozm pay was 

investigated during 9 periods since Oct 2011 till Aug 2012. The physical parameters of the sea water were 

measured by the CTD device in 17 stations from surface to seabed. These parameters are as follows: 

Temperature, Salinity, Density, Electrical conductivity, Sound velocity, Turbidity, and the Dissolved oxygen. 

According to the results of this research, the variations of the water temperature are following the air 

temperature and increase as the air temperature arises in hot seasons. Although due to the low depth of Pozm 

bay the formation of thermocline layer and water stratification are so low, weak stratification is formed in water 

column during hot months of the year. The entering flow of Oman Sea water into the Persian gulf, which is less 

salty comparing to that of Persian gulf, is maximized during late spring and minimized in winter and affects the 

salinity of Pozm bay water such that its rate is more during mild months than hot months. The variation of the 

density is influenced by water temperature and the salinity has no effect on them. The summer monsoon has a 

significant effect on the physical parameters of Pozm bay's water. 

Keywords: Temperature, Salinity, Density, Pozm bay, CTD device. 

Figure1. Location of Pozm Bay on the southern coast of Iran and northern Oman Sea 

Figure2. position of sampling stations  

Figure3. Trend of meteorological parameters variation were measured in Chabahar weather station - the nearest 

station - simultaneously 

Figure4. Diagram of monthly variation trend of Maximum, Minimum and average of sea water temperature (°C) 

in Gulf Stations (A) and Control Stations (B) 

Figure5. Cross sections of sea water temperature (°C).in October 2011 (A) and January 2012 (B) 

Figure6. Sea water temperature (°C) in October 2011, surface temperature (A) and B: bottom temperature (B) 

Figure7. Sea water temperature (°C) in January 2012, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 

Figure8. Diagram of monthly variation trend of Maximum, Minimum and average of sea water salinity (psu) in 

Gulf Stations (A) and Control Stations (B) 

Figure9. Cross sections of sea water salinity (psu) in October 2011 (A) and January 2012 (B) 

Figure10. Sea water salinity (psu) in October 2011, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 

Figure11. Sea water salinity (psu) in January 2012, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 

Figure12. Diagram of monthly variation trend of Maximum, Minimum and average of sea water density (kg/m3) 

in Gulf Stations (A) and Control Stations (B) 

Figure13. Cross sections of sea water density (kg/m3) in October 2011 (A) and January 2012 (B) 

Figure14. Sea water density (kg/m3) in October 2011, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 

Figure15. Sea water density (kg/m3) in January 2012, surface temperature (A) and bottom temperature (B) 

Table 1. Technical Specifications for CTD Sensors 

Table 2. date of sampling stages 
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