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چکیده

احداث آبشیرینکن از جمله راههای مؤ ثر برای حل بحران کمبود آب ایران باالخص در مناطق ساحلی میباشد .مشکل کمبود آب در نواحی
جنوبی کشور کارشناسان را بر آن داشته تا به فکر بهره برداری از منبع تمام نشدنی آب دریا برای تأمین آب شرب مورد نیاز مردم در این نواحی
بیفتند .برای احداث آبشیرینکن باید مسائل زیادی مورد توجه قرار گیرد و معیارهای مختلفی در نظر گرفته شود که یکی از این معیارها جهت باد
غالب منطقه است .در این مقاله به انتخاب و اولویتبندی مناطق مناسب جهت احداث آبشیرینکن در مناطق ساحلی جنوبی کشور براساس تحلیل
وضعیت وزش باد پرداخته شدهاست .بدین منظور  21ایستگاه سینوپتیک برای ارزیابی مشخصات باد در نوار ساحلی جنوبی کشور انتخاب گردید به
طوری که اطالعات کاملی از وضعیت باد منطقه ارائه کنند .با توجه به اطالعات باد حاصل از ایستگاههای هواشناسی ،محلهای مناسب برای احداث
آبشیرینکن بر اساس معیار سرعت و جهت وزش باد حاصل از بررسی گلبادها ،اولویتبندی شدند که سه اولویت اول آن به ترتیب بندرعباس،
چابهار و جزیره قشم میباشد.
کلمات کلیدی :اولویتبندی ،احداث آبشیرینکن ،نواحی جنوبی ،وزش باد.

.1

مقدمه

مشکل کمآبی امروزه گریبانگیر قسمتهای زیادی از جهان شده .افزایش نگرانی دولتها برای تأمین آب مورد نیاز مردم خود و همچنین محدودیت
بودجه ،گرفتن تصمی م جدی برای حل این مشکل را اجتنابناپذیر کردهاست [2].کشور ایران در ناحیه ای گرم و خشک واقع است .با توجه به این
موقعیت جغرافیایی ،بحران کم آبی از مشکالت اساسی کشور است که تهدید جدی برای حیات طبیعی و انسانی آن به شمار میرود .این مشکل به
خصوص در نواحی جنوبی کشور برای مردم و مسئولین دردسرساز شده و تأمین آب شرب بهداشتی برای ساکنین این ناحیه به دغدغه اساسی تبدیل
شدهاست .از جمله راههای برطرف کردن این مشکل عالوه بر مصرف بهینه و مدیریت شده منابع آب موجود ،شیرینسازی آب دریا با استفاده از
آبشیرینکنهای صنعتی است که امروزه توجه ویژه ای به آن شده .شیرینسازی به فرآیند جداسازی امالح از آبهای شور برای تأمین آب شیرین
مورد نیاز اطالق میشود [1].از جمله مسائل سؤال برانگیز در احداث آبشیرینکن ،چگونگی انتخاب محل مناسب برای این تأسیسات است تا هم
کمترین آسیب به خود تأسیسات وارد شود و هم زیانهای محیط زیستی به حداقل برسد .برای انتخاب محل مناسب باید به معیارهای مختلف اقتصادی،
زمینشناسی و توپوگرافی ،اجتماعی ،محیط زیستی و ...توجه شود [3].از جمله پارامترهای مهم در مهندسی سواحل وقوع باد است .باد موجب تغییر
الگوی جریان آب میشود [4].در این مقاله به انتخاب محل مناسب برای احداث آبشیرینکن در مناطق ساحلی جنوبی کشور بر اساس اطالعات وزش
باد میپردازیم.
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.2

منطقه مورد مطالعه

شهرهای مورد مطالعه ،بندرعباس به مختصات جغرافیایی  65درجه و  26دقیقه طول شرقی و  12درجه و  26دقیقه عرض شمالی با جمعیت  655155نفر
بر اساس سرشماری سال  ،2331بوشهر به مختصات جغرافیایی  62درجه و  46دقیقه طول شرقی و  15دقیقه و  11درجه عرض شمالی با جمعیت 165315
نفر ،چابهار به مختصات جغرافیایی  51درجه و  41دقیقه طول شرقی و  16درجه و  11دقیقه عرض شمالی با جمعیت  154162نفر ،بندر دیر به مختصات
چغرافیایی  62درجه و  66دقیقه طول شرقی و  12درجه و  66دقیقه عرض شمالی با جمعیت  61613نفر ،جزیره قشم به مختصات جغرافیایی  65درجه و
 21درجه طول شرقی و  15درجه و  66دقیقه عرض شمالی با جمعیت  ،222224جاسک با مختصات جغرافیایی  62درجه و  46دقیقه طول شرقی و 16
درجه و  35دقیقه عرض شمالی با جمعیت  61551نفر ،جزیره کیش به مختصات جغرافیایی  63درجه و  35دقیقه طول شرقی و  15درجه و  63دقیقه
عرض شمالی با جمعیت  11552نفر ،بندر لنگه به مختصات جغرافیایی  64درجه و  65دقیقه طول شرقی و  15درجه و  36دقیقه عرض شمالی با جمعیت
 234223نفر ،بندر ماهشهر به مختصات جغرافیایی  43درجه و  21دقیقه طول شرقی و  31درجه و  36دقیق عرض شمالی با جمعیت  125132نفر ،جزیره
سیری به مختصات جغرافیایی  64درجه و  31دقیقه طول شرقی و  16درجه و  66درجه عرض شمالی با جمعیت  43256نفر ،جزیره خارک به مختصات
جغرافیایی  61درجه و  15دقیقه طول شرقی و  13درجه و  26دقیقه عرض شمالی با جمعیت  22236نفر و جزیره الوان به مختصات جغرافیایی  63درجه
و  12دقیقه طول شرقی و  15درجه و  45دقیقه عرض شمالی با جمعیت حدود  1111نفر میباشند[5,6].

.3

ایستگاههای سیپنوتیک برای تحلیل وضعیت باد

تعریف سینوپتیک:

واژه سینوپتیک به معنی خالصه ای از شرایط فعلی است .در خصوص آب و هوا ،این واژه به معنی الگوهای فشار ،جبهه ها،

سرعت و جهت باد و چگونگی تغییر آنهاست .دما ،فشار و باد همواره در حال تعادلاند و جو برای حفظ این تعادل به طور پیوسته در حال تغییر است.
هواشناسی سینوپتیکی بخشی از هواشناسی است که بر اساس مطالعات سینوپتیکی و با مطالعه پدیدههای هواشناسی با در نظر گرفتن تغییرات و توزیع
فضایی آنها طی زمان و برای پیش بینی آب و هوا در نظر گرفته شدهاست.
منبع اصلی جهت تعیین مشخصات وزش باد در محدوده مورد مطالعه ،ایستگاههای سینوپتیک سازمان هواشناسی میباشد .این ایستگاهها در
مکانهای مشخصی در طول خط ساحلی قرار دارند .چنین ایستگاه هایی با ثبت سرعت و جهت باد در فواصل زمانی  3ساعته اطالعات مناسبی را از
تغییرات زمانی مشخصات باد فراهم مینمایند .ایستگاههای سینوپتیک به صورت نقطهای هستند و باید این نکته را به عنوان مهمترین عامل در استفاده از
اطالعات باد این ایستگاه ها در نظر گرفت زیرا در صورت تغییرات مکانی زیاد باد ،تعمیم آن را به عنوان باد روی دریا با مشکل فراوان روبرو میسازد .از
طرفی محل ایستگاه ها هم باید در نزدیکی دریا بوده و از سطح آب ارتفاع کمی داشته باشند .برای ارزیابی مشخصات باد در نوار ساحلی جنوبی کشور،
ایستگاههای سینوپتیک به گونه ای انتخاب گردید که وضعیت باد را به خوبی پوشش دهد .موقعیت ایستگاههای انتخاب شده در شکل 2ارائه گردیده و
موقعیت هر ایستگاه در جدول 2آورده شدهاست.
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شکل -1موقعیت ایستگاههای سینوپتیک منتخب

جدول -1مختصات نقاط منتخب برای ارزیابی اثر باد][5

مختصات
محل

ارتفاع

مدت زمان

(متر)

طول

عرض

از سال

تا سال

1

بندرعباس

55/15

22/215

1555

2005

5/00

2

بوشهر(ساحلی)

51/55

20/20

1505

2000

0/50

3

چابهار

50/50

25/20

1551

2005

0/00

5

بندر دیر

51/55

22/55

1555

2000

5/00

5

جزیره قشم

55/10

25/55

1552

2005

5/00

5

جاسک

52/55

25/30

1521

2005

5/20

2

جزیره کیش

53/50

25/53

1525

2005

30/00

0

لنگه(ساحلی)

55/50

25/35

1525

2005

5/50

5

بندر ماهشهر

55/10

30/35

1502

2005

5/20

10

جزیره سیری

55/32

25/55

1503

2005

5/50

11

جزیره خارک

50/20

25/15

2002

2005

5/00

12

جزیره الوان

53/21

25/50

2005

2005

22/20
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.4

معرفی گلباد

گلباد یک ابزار گرافیکی است که توسط هواشناسان به کار گرفته می شود تا یک دید کلی از توزیع سرعت و جهت در یک مکان مشخص ارائه دهند.
در واقع دیاگرامی است که اطالعات درباره باد را به طور خالصه بیان میکند .گلبادها قبل از استفاده از قطب نماهای مغناطیسی راهنمایی برای
دریانوردان بودند تا جهت و سرعت بادهای  5گانه اصلی را تشخیص دهند .گلبادهای مدرن که توسط هواشناسان استفاده میشوند ،درصدی از
زمانهایی که باد از هر جهت طی مدت مشاهده میوزد را ارائه میکنند .طول هر الین به طور نسبی وقوع باد در آن جهت را نشان میدهدو مرکز یک
گلباد نشاندهنده درصد زمان آرامش است که در منطقه رخ داده .گلبادها در زمینههای مختلفی مثل ارزیابی اثرات زیستمحیطی ،اندازهگیری تشعشعات
صنعتی ،اقیانوس شناسی ،انرژی باد ،مهندسی کشاورزی ،نظارت هوای محیطی ،اندازهگیری کیفیت هوا ،مدلسازی پراکندگی هوا و مدلسازی اثرات
خاک به کار میآید[2].

.5

گلبادهای کلی

بادهای محدوده خلیج به  5دسته کلی باد شمال از جهت شمال غربی و شمال شمال غربی ،باد قوس از جهت جنوب شرقی ،باد سهیلی از جهت 121
درجه ،باد قبله از جهت  121درجه ،باد غربی جهت  141درجه ،باد کوه از جهت شمال(حدود  31درجه) و باد شرجی از جهت شرق(حدود  31تا 211
درجه) قابل تقسیم بندی است .بیشترین فراوانی وقوع مربوط به باد شمال و بعد از آن بادهای سهیلی و قوس میباشد .شدت باد شمال در تابستان ضعیف و
در زمستان به اوج خود میرسد .باد قوس با ریزش باران همراه است و در فصول سرد سال رخ میدهد .در زمستان ،میدان هوای دربرگیرنده منطقه خلیج
فارس و دریای عمان آنتی سیکلون بزرگی در سیستم فوق حاره ای است که به علت سرد شدن شدید زمستانه در آسیا به وجود میآید .میدان پرفشار
روی خلیج فارس که اغلب در زمستان تشکیل میشود ،در بهار ضعیف شده و فشار به طور فزایندهای کاهش مییابد ،به طوریکه در اکثر سالها این
میدان پرفشار در ماه اردیبهشت به کلی از بین می رود .باد شمال بیشتر در ناحیه شمالی خلیج فارس معمول است و درصد وقوع آن در دریای عمان بسیار
کمتر میباشد .این باد در تابستان پایدارتر و مداومتر از زمستان است که به دلیل عدم وجود میدان پرفشار بعد از ماه اردیبهشت اتفاق میافتد.
گلبادهای کلی از محدوده خلیج فارس تا چابهار در شکل  1نشان داده شدهاند .همان گونه که دیده میشود ،با حرکت از نواحی شمالی و
شمال غربی به سمت نواحی شرقی جهت باد غالب بتدریج به سمت غرب متمایل شده ،بطوریکه در حوالی تنگه هرمز جهت غالب باد تا حدی
جنوب غربی است.
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شکل -2گلباد کلی در محدوده خلیج فارس][0
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.6

گلبادهای مناطق منتخب

با تحلیل اطالعات حاصل از ایستگاههای سینوپتیک ،گلبادهای مرتبط با هر ایستگاه استخراج ،و مطابق شکل  3ارائه گردیدهاست .در این گلبادها سرعت
کمتر از  3متر بر ثانیه به عنوان شرایط آرامش در نظر گرفته شده است .همچنین طول بردار نشان داده شده در هر سمت درصد وقوع وزش باد با سرعت
مشخص شده در آن جهت را نشان میدهد .همانطور که از گلبادها پیداست ،بندرعباس آرامترین شرایط را دارد به طوری که در  61/22درصد مواقع
سرعت وزش باد در آن کمتر از  3متر بر ثانیه است .کمترین میزان آرامش هم مربوط به جزیره الوان با  14/15درصد آرامش است که در مقایسه با سایر
ایستگاهها کمترین آرامش را داراست.

شکل  -3گلبادهای مرتبط با ایستگاههای سینوپتیک تحلیل وضعیت باد
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نتیجه گیری

.7

همااانطور کااه از گلبادهااا دریافاات میشااود ،بناادر عباااس بیشااترین درصااد آرامااش را داراساات( )61/22%و همچنااین طااول بااردار در جهاات جنااوب
در آن بلنادتر اساات کاه نشاااندهناده درصااد وقاوع وزش باااد بااا سارعت هااای بیشاتر در ایاان جهات اساات کااه بارای کااار ماا مناسااب اسات .بناادر دیاار
بعااد از بناادرعباس بیشااترین درصااد آرامااش را داراساات( .)44/24%امااا بیشااترین طااول بااردار جهاات آن بااه ساامت شاامال غرباای ایاان منطقااه اتفاااق
میفتد کاه باا توجاه باه موقعیات قارارگیاری ایان بنادر ،ممکان اسات در صاورت وزش بااد شادید ،باعا

باروز مشاکل بارای تأسیساات شاود .بناابراین

از ایاان بناادر در مکااانیااابی صاارفنظر میشااود .بناادر بعاادی از نظاار بیشااترین درصااد آرامااش بناادر چابهااار اساات( .)43/25%جهاات باااد غالااب کااامال بااه
ساامت جنااوب میباشااد کااه از ایاان نظاار بساایار مناسااب احااداث تأسیسااات اساات .سااومین اولویاات در ایاان مقالااه مربااوط بااه جزیااره قشاام اساات
( .)41/11%هرچنااد کااه مااا در ایاان مقالااه فقااط معیااار ساارعت و جهاات وزش باااد را مااالک قاارار دادیاام امااا در نهایاات باارای احااداث تأسیسااات مهماای
چااون آبشاایرینکن کااه بااه صااورت مسااتقیم و غیاار مسااتقیم پیاماادهای زیسااتمحیطی زیااادی دربااردارد ،عواماال زیااادی را بایااد مااالک قاارار دهنااد.
از جملااه اینکااه سااایت احااداث بااه آب هااای آزاد راه داشتهباشااد زیاارا بح ا تخلیااه پسااابهای ایاان تأسیسااات مطاارح میشااود کااه ایاان پساااب هااا بااه
مراتااب دارای غلظاات نمااک باااالتری از آب دریااا بااوده ومشااکالت زیسااتمحیطاای زیااادی بااه همااراه دارناادو بایااد بااه نحااوی دفااع شااوند کااه از بااار
ایاان ضاارر و زیااان عااا کاسااته شااود [3].همچنااین عواماال دیگااری چااون ارتفاااع امااواج رساایده بااه ساااحل ،فاصااله از ساااحل ،مالحظااات ژئااوتکنیکی،
زلزله خیزی محل و ...باید در نظر گرفته شود.
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