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 -1استاديار پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی
 -2استاديار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دريايی امام خمینی (ره) نوشهر
چكیده
در اين تحقیق تغییرات پارامترهای مختلف آب دريا شامل درجه حرارت ،شوری ،چگالی ،اکسیژن محلول و کدری با استفاده از دادههای
حاصل از اندازهگیری میدانی توسط دستگاه  CTDدر آبهای ساحلی بندر نوشهر در پايیز و زمستان سال  1932مورد مطالعه قرار گرفت.
براساس نتايج ،میانگین پارامترهای درجه حرارت ،شوری ،چگالی ،اکسیژن محلول و کدری در پايیز ،به ترتیب  27/22درجه سانتیگراد،
 12/23واحد 1001/11 ،کیلوگرم برمترمکعب 2/21 ،میلی گرم برلیتر ،و  10/79و در زمستان به ترتیب  11/44درجه سانتیگراد12/13 ،
واحد 1002/17 ،کیلوگرم برمترمکعب 12/34 ،میلی گرم برلیتر ،و  5/74اندازهگیری شد .نتايج نشان داد که ،در فصل پايیز ستون آب در
ايستگاههای اندازهگیری عمدتاً در اليه اختالط سطحی قرار گرفته است و تغییرات عمودی پارامترهای فیزيکی از سطح تا بستر کم است.
ساختار فیزيکی در فصل زمستان نشان دهنده ايجاد اليهبندی شامل اليه اختالط سطحی ،ترموکالين و اليه عمقی در ستون آب در
محدوده اندازهگیری بود .تغییرات افقی پارامترهای مذکور تحت تأثیر عواملی نظیر ورودی آب و پلوم رودخانههای محلی به منطقه است.
واژه های کلیدی :دریای خزر ،کدری ،اکسیژن محلول ،دما ،سونار
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آاليندهها به دريای خزر از طريق رودخانهها و مردابها
میباشد ،بهعالوه مناطق ساحلی جنوبی به دلیل افزايش
فعالیتهای انسانی با افزايش آاليندگی روبروست .متاسفانه
افزايش آاليندهها و گستردگی منابع آلودگی در مناطق
ساحلی و دريايی تهديدی بسیار جدی برای ادامه حیات و
ازدياد نسل گونههای مختلف موجودات زنده در دريای
خزر میباشد که نیازمند اقدامات پیشگیرانه و جدی
است ] .[12-19از سوی ديگر ،به دلیل محصور بودن
دريای خزر و گسترگی ورودی مواد خارجی ،مقادير پارامتر
 pHآب دريای خزر بهطور کامال مشهود از مقادير آن در
آبهای ديگر مناطق آبی دنیا بیشتر است .سهم بهسزای
آب رودخانهها با مؤلفههای اسید کربنیکهای اولیه علت
افزايش قابل توجه  pHو در نتیجه تغییر ساختار
هیدروشیمیايی آب دريای خزر است ].[14-15
باتوجه به موارد پیشگفته ،مطالعه خصوصیات فیزيکی و
شیمیايی آب دريا (نظیر دما ،شوری ،چگالی ،اکسیژن
محلول و کدری) از مهمترين ملزومات ارتقائ کیفیت آب
دريا ،بررسی مشخصات اکولوژيکی و حفظ سطح ايمنی
محیطزيست دريای خزر بهشمار میرود] .[11ازاينرو و
باتوجه به اهمیت مکانیزم تغییرات پارامترهای مختلف
آبهای ساحلی جنوب دريای خزر در محدوده بندر نوشهر
و کمبود اطالعات و دادههای اندازهگیری شده ،اين
پژوهش با هدف انجام مطالعات کاربردی و برداشت
دادههای فیزيکی شیمیايی آب دريا در منطقه صورت
گرفت .تداوم اين گونه مطالعات موجب تحلیلهای دقیق و
بلندمدت از فیزيک و دينامیک منطقه میگردد .با انجام
اين تحقیق ،اطالعات مفیدی از خصوصیات فیزيکی
شیمیايی آب دريا ،در محدودهی نوشهر در دريای خزر
بهدست آمد ،که میتواند در تعیین خصوصیات
هیدرودينامیکی منطقه ،مدلسازی انتشار آلودگی و
رسوبگذاری ،و برخی از پروژههای نظامی مورد استفاده
قرار گیرد.

 -1مقدمه
دريای خزر بعنوان يکی از مهمترين توده های آبی محصور
در دنیا محسوب میشود که به لحاظ وجود منابع آلی و
معدنی حائز اهمیت می باشد .اندازهگیریهای میدانی
دادههای مربوط به پارامترهای فیزيکی و شیمیايی آب دريا
ابزاری کارآمد جهت پايش مداوم ،و بهرهگیری بهینه از اين
محیط آبی به جهت مقاصد نظامی ،تجاری و گردشگری
محسوب میشود .علیرغم مطالعات انجام شده قبلی ،دريای
خزر به لحاظ انجام پژوهشهای جامع و پايدار در خصوص
شناخت هرچه بهتر مؤلفهها ،نحوه انتشار آلودگیها و
چگونگی سازگاری موجودات زنده به تغییرات پارامترهای
آب دريا نیازمند مطالعات بلند مدت است.
از اوايل قرن بیستم حجم عظیم خروجی رودخانهها به
دريای خزر با افزايش مؤلفههای مواد مغذی و کاهش
غلظت اکسیژن محلول در آب دريا همراه شد .افزايش
منابع مغذی (به دلیل افزايش ورودی رودخانهها) و کاهش
شدت سرمای زمستانی از مهمترين عوامل برای تهويه
نامناسب آبهای عمیق بخش جنوب دريای خزر
میباشند .براساس مطالعات انجام شده ،میزان اکسیژن
محلول در آبهای اليههای عمیق دريای خزر برای اغلب
گونههای زيستی و ارگانیسمهای آبی نامطلوب است].[1-2
غلظتهای اکسیژن محلول در آب کمتر از  9میلیگرم بر
لیتر برای بیشتر موجودات زنده دريايی استرسزا میباشد
و مقادير  5تا  1میلیگرم بر لیتر حداقل میزان مورد نیاز
برای رشد و بقای آنها میباشد ] .[9-5در حوضچه جنوبی
دريای خزر ،مقادير اکسیژن محلول و درصد اشباع آن با
افزايش عمق به شدت کاهش میيابد بهگونهای که به
درصد اشباع نزديک به  %10در زير اليه  400متر
میرسد ] .[1اين واقعیت قابل ذکر است که امروزه محیط
زيست دريای خزر و بهويژه بخش جنوبی آن يکی از توده-
های آبی آلوده در دنیا محسوب میشود .اکوسیستم اين
دريا بهدلیل حجم زياد اکتشاف و استخراج مواد معدنی
نظیر نفت و گاز و تخلیه مقادير زياد فاضالبهای شهری و
صنعتی تحت فشار قرار دارد ] .[7از منابع اصلی آالينده-
های دريای خزر میتوان به پسماندهای خانگی و شهری،
فاضالبهای صنعتی و کشاورزی ،فلزات سنگین ،نشت
نفت و گاز در حین استخراج و تولید ،فسفاتها و نیترات-
ها ،حشرهکشها و مواد شوينده اشاره نمود ] .[2-11اين
نکته حائز اهمیت است که بیشترين حجم ورودی

 -2مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه جهت اجرای عملیات اندازهگیری حد
فاصل" E51°25'33.23تا " E51°49'27.38طول جغرافیايی
و" N36°35'55.80تا " N36°41'27.25عرض جغرافیايی
درنظر گرفته شد .تعداد  12ايستگاه ثابت اندازهگیری و
نمونهبرداری از عمق  5تا  20متر انتخاب شد .به منظور
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فصل زمستان برابر  11/44درجه سانتیگراد ،و بیشینه و
کمینه دما در اين مرحله از عملیات اندازهگیری بهترتیب
معادل  11/73و  10/24درجه سانتیگراد ثبت گرديده
است .شايان ذکر است که میانگین دمای آب در سطح و
بستر اندکی تفاوت داشت که مقدار آن در سطح برابر
 11/11و در اليه نزديک بستر حدود  11/94درجه
سانتیگراد محاسبه شده است .میانگین دمای آب در
راستای مقاطع عرضی  T3 ،T2و  T4تغییر چندانی نداشته
و تنها در مقطع عرضی  T1بهدلیل شیب بستر و عمیقتر
بودن ايستگاه  T1S3میانگین دمای آب از ساحل به دريا
کاهش يافته است.

بررسی هرچه بهتر مشخصات آب دريا در منطقه،
ايستگاهها بهگونهای انتخاب شد که در راستای چهار مقطع
عمود بر ساحل و در هر مقطع شامل سه ايستگاه باشد
(شکل ( ))1مرحلهی اول اندازهگیری پارامترهای فیزيکی
آب دريای خزر در آبانماه  1932و مرحلهی دوم آن در
اسفندماه  1932و از سطح تا بستر دريا انجام شد .برای
برداشت پارامترهای فیزيکی آب دريا از يک دستگاه CTD
مدل  Ocean Seven 316ساخت شرکت  Idronautکشور
ايتالیا استفاده شد ].[17

Temperature (ºC)_Stage 1
S1
S2
S3

شكل ( )1جانمایی ایستگاههای ثابت اندازهگیری و موقعیت آنها

(الف)

در آبهای ساحلی نوشهر و چالوس

بهمنظور تحلیل دادهها ابتدا اطالعات جمعآوری شده و
دادههای هر ايستگاه تفکیک و سپس به کمک نرمافزار
 ،Matlabتصاوير گرافیکی از پارامترهای فیزيکی آب
ترسیم شده و مورد پردازش قرار گرفت.

Temperature (ºC)_Stage 2
S1
S2
S3

 -3نتیجه گیری
دما :میانگین دمای آب در ايستگاههای مورد مطالعه در
فصل پايیز برابر  20/22درجه سانتیگراد ،و بیشینه و
کمینه دمای ثبت شده در اين مرحله از اندازهگیریها
بهترتیب معادل  21/09و  13/91درجه سانتیگراد بود .با
توجه به عمق کم و روند تدريجی سرد شدن آب دريا در
اين فصل ،اليهبندی در ستون آب مشاهده نشد .میانگین
دمای آب در سطح و بستر يکسان بوده و معادل 20/94
درجه سانتیگراد بهدست آمد .با اندازهگیری میانگین
دمای آب در ايستگاههای مختلف مشخص شد که میانگین
دمای آب از ساحل بهسمت دريا روند افزايشی میيابد .که
اين روند افزايشی دما از سمت ساحل بهسمت دريا هم در
سطح و هم در اليههای نزديک بستر نیز مشاهده شده
است .میانگین دمای آب در ايستگاههای مورد مطالعه در

(ب)
شكل ( )2میانگین دمای آب برحسب درجه سانتیگراد در هر
ایستگاه در فصل الف) پاییز و ب) زمستان

شوری :بیشینه و کمینه شوری اندازهگیری شده در فصل
پايیز در منطقه مورد مطالعه بهترتیب  12/41و  12/05با
مقدار میانگین 12/23بوده است .میانگین شوری آب در
سطح و بستر بهترتیب  12/27و  12/90واحد اندازهگیری
شده که نشان میدهد میزان شوری آب دريا در نزديکی
بستر از شوری سطحی اندکی بیشتر بوده است .پس از
اندازهگیری میانگین شوری آب در هر ايستگاه مشخص
شد که ،میانگین شوری آب دريا از ساحل بهسمت دريا و
همچنین از غرب به شرق منطقه مورد مطالعه افزايش
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يافته است .روند افزايشی شوری از ساحل به دريا و
همچنین از غرب به شرق ،هم در آبهای سطحی و هم در
آبهای اليه نزديک بستر مشاهده شده است .در فصل
زمستان ،میانگین شوری آب دريا در ايستگاههای مورد
مطالعه برابر  12/13با مقدارهای بیشینه و کمینه 12/42
و 11/30ثبت گرديد .میانگین شوری آب در سطح و بستر
بهترتیب  12/19و 12/24واحد بهدست آمد .نتايج
اندازهگیریهای اين فصل نشان داد که بهطورکلی شوری
آب از ساحل بهسمت دريا و از شرق به غرب افزايش يافته
است که میتواند به دلیل اثرات ورودی رودخانههای محلی
در منطقه باشد.

حدود  1002/17کیلوگرمبرمترمکعب افزايش يافته است.
اين درشرايطی است که بیشترين و کمترين مقدار چگالی
آب دريا در منطقه در اين فصل بسیار نزديک به عدد
میانگین و بهترتیب  1002/11و  1007/30کیلوگرم
برمترمکعب ثبت شده است .میانگین چگالی آب در سطح
آب  1002/07و در بستر  1002/27کیلوگرمبرمترمکعب
بهدست آمد .با اندازهگیری میانگین چگالی آب در منطقه
مورد مطالعه مشخص شد که میانگین چگالی آب در
زمستان برخالف پايیز از شرق به غرب افزايش يافته است.
اين روند افزايشی چگالی در اليه نزديک بستر نیز مشهود
است.

(الف)

(الف)

(ب)
(ب)

شكل ( )4میانگین چگالی آب در هر ایستگاه در فصل

شكل ( )3میانگین شوری آب در هر ایستگاه در فصل

الف) پاییز و ب) زمستان

الف) پاییز و ب) زمستان

در شکل( )5نمودار  TSDدياگرام بااستفاده از دادههای
برداشت شده دما ،شوری و چگالی در دو فصل پايیز و
زمستان در منطقه مورد مطالعه ارائه شده است .با استفاده
از اين نمودار میتوان به وضوح توده های مختلف آب دريا
و همچنین اليهبندی احتمالی ستون آب را تشخیص داد.

چگالی :با توجه به کم بودن مقدار شوری آب دريای خزر،
چگالی آب اين دريا بیشتر تحت تاثیر پارامتر درجه حرارت
میباشد .بیشترين و کمترين چگالی محاسبه شده توسط
دستگاه در فصل پايیز بهترتیب  1001/72و  1001/40با
میانگینی برابر  1001/11کیلوگرمبرمترمکعب محاسبه
شده است .میانگین چگالی آب در سطح معادل 1001/57
و با افزايش در نزديکی بستر حدود  1001/15کیلوگرم
برمترمکعب برآورد شده است .در فصل زمستان بدلیل
سرمای منطقه و همچنین آب دريا ،میانگین چگالی به
41
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دارد ،ولی مقدار آن در همه جا به يک اندازه نیست.
میانگین اکسیژن محلول در آب دريا در فصل پايیز حدود
 2/21میلیگرمبرلیتر با مقدار بیشینه و کمینه بهترتیب
 10/10و  7/11میلیگرمبرلیتر برداشت شده است که
تقريبا میتوان گفت که در حد معمول است .میانگین
اکسیژن محلول اندازهگیری شده در زمستان در منطقه
عملیاتی روبروی سواحل بندر نوشهر حدود 12/34
میلیگرمبرلیتر بهدست آمد .محدوده مقادير بدست آمده
با بیشترين و کمترين مقدار غلظت اکسیژن محلول در
معادل  14/44و  12/47قابل تامل است .تغییرات میانگین
میانگین اکسیژن محلول محاسبه شده در نزديکی سطح و
بستر کمی متفاوت و حدود  12/21میلیگرمبرلیتر و
 19/19میلیگرمبرلیتر بوده است .آب اکسیژن را از هوا
دريافت میکند .در قسمت سطحی به علت اختالط با
هوای مجاور میزان اکسیژن همیشه زياد است .علالوه بر
آن ،اکسیژنی که گیاهان دريا ضمن فتوسنتز دفع میکنند،
در آب حل میشود .گیاهان در آبهای کمعمق تا جايی که
نور خورشید نفوذ دارد ،زندگی میکنند و امواج حداکثر تا
عمق دويست متری میتوانند آب را به هم بزنند .بنابراين
اکسیژن اعماق زياد از طريق ديگر تامین میشود .روش
معلوم برای اعماق متوسط ،جريانهای عمقی است که آب
اشباع شده از اکسیژن را به آنجا میرساند .در سواحل
جنوبی دريای خزر و همچنین بندر نوشهر میزان گیاهان
دريايی و کلروفیل آب دريا خیلی زياد نیست و آنچه که
بیشتر باعث افزايش اکسیژن می شود امواج و اختالط اليه
سطحی ستون آب است .شايان توجه است که در محدوده
شکست قاره در منطقه مورد مطالعه ،روند کاهشی میزان
اکسیژن محلول از سمت ساحل به دريا عدد کمی است.

شكل ( )5نمودار دما-شوری-چگالی برای دادههای مربوط
به پاییز (قسمت باال) و داده های زمستان (قسمت پایین).

محدوده دمايی عمدتاً بین  10تا  22درجه سانتیگراد و
شوری بین  12/5-11/2واحد مشاهده میشود .نیمرخهای
عمودی درجه حرارت ،شوری و چگالی محاسبه شده
توسط دستگاه از سطح تا بستر در هر دو مرحله زمانی
اندازهگیری در شکل شماره ( )1نمايش داده شده است.

)O2 (ppm
S1
S2
شكل ( )6نیمرخ دما ،شوری و چگالی در پاییز و زمستان

S3

اکسیژن محلول:
در آب دريا گازهای مختلفی به صورت محلول وجود دارد
که مهمترين آنها اکسیژن است .حیوانات دريا برای تنفس
از اکسیژن محلول در آب استفاده میکنند .به جز اعماق
چند دريا وجود جانوران در تمام نقاط مشاهده شده ،لذا
اکسیژن نیز در تمام قسمتهای درياها و اقیانوسها وجود

(الف)
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کمتههرين کههدری ثبههت شههده توسههط دسههتگاه در ايههن
اندازهگیری بهترتیهب معهادل  21/1و  2/1اسهت .میهانگین
کدری آب در سهطح معهادل  5/79و در بسهتر برابهر 1/51
بهدست آمد .اندازهگیری ها نشان داد کهه میهانگین کهدری
آب برخالف مرحلهی اول از شرق به غرب افزايش يافت که
میتواند متهاثر از بهارش و فلهوم رودخانهه ههای محلهی در
منطقه باشد .اما روند کاهشی آن از سمت ساحل بهه دريها
همانند مرحله اول است.

)O2 (ppm
S1
S2
S3

(ب)
شكل ( )7میانگین اکسیژن محلول در آب دریا در ایستگاههای
اندازهگیری در فصل الف) پاییز و ب) زمستان

Turbidity (FTU)_Stage 1

کدری :رنگ طبیعی دريا آبی است ،ولی بهه سهبب وجهود
S1

عناصر آلی و مواد معدنی از نواحی مختلف به رنگهای سبز،
زرد و سرخ نیز ديده میشود .رنهگ آب دريها در عرضههای
بلند متمايهل بهه سهبز اسهت .ايهن رنهگ بهه علهت وجهود
پالنکتونهای نوع دياتومه میباشد .رنهگ زرد در اثهر وجهود
مواد تخريبی است کهه معمهوال در دهانهه رودههای بهزر
ديده میشود .مثال در دريای سرخ و خلیج کالیفرنیا وجهود
نوعی آلگ رنگ آب را مايل به سهرخ نشهان مهیدههد ،بهه
موازات اين عوامل انعکاس رنگ آسمان هم  ،رنگ آب دريا
را تغییر میدهد .شفافیت آب دريها بهه مقهدار نفهوذ اشهعه
خورشید در آب بستگی دارد .آزمايشها نشان می دهند کهه
در يک متر عمق ،نصف اشعه جذب میشهود .شهفافیت آب
دريا در نزديکی سهواحل بهه خصهوص در نزديکهی مصهب
رودخانه ها به مقدار قابل مالحظههای کهاهش مهیيابهد .در
منطقه مورد مطالعه در اين تحقیق میانگین کهدری آب در
حدود  10/79 FTUبهدست آمد که عدد قابل مالحظهه ای
است .بیشترين و کمترين کدری اندازهگیری شده در فصل
پههايیز بهههترتیههب معههادل  30/30و  4/70اسههت .پههس از
اندازهگیری میانگین کدری آب در هر ايستگاه مشخص شد
که ،میانگین کدری آب از غرب به شرق کاهش يافت .روند
کاهشی کدری آب از ساحل بهسمت دريا نیز بطهورطبیعی
مشاهده شهده اسهت .میهانگین کهدری آب در دادهبهرداری
فصل زمستان برابر  5/74 FTUبهدسهت آمهد .بیشهترين و

S2
S3

(الف)
Turbidity (FTU)_Stage 2
S1
S2
S3

(ب)
شكل ( )8میانگین کدری آب در هر ایستگاه در فصل
الف) پاییز و ب) زمستان

تغییرات پارامترهای مختلهف آب دريها انهدازهگیهری شهده
توسط دستگاه در اليه نزديک سطح و نزديک بستر در ههر
دو فصل در راستای يک مقطع عمود بر سهاحل بهه عنهوان
نمونهههه در شهههکل ههههای ذيهههل ارائهههه گرديهههده اسهههت.
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(الف)

(ب)

(ت)

(پ)

(ث)
شكل ( )9مقطع عرضی نمونه برای تغییرات الف) دما ،ب) شوری ،پ) اکسیژن محلول ،ت) چگالی و ث) کدری آب در پاییز
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(ب)

(الف)

(ت)

(پ)

(ث)
شكل ( )10مقطع عرضی نمونه برای تغییرات الف) دما ،ب) شوری ،پ) اکسیژن محلول ،ت) چگالی و ث) کدری آب در زمستان

اليه اختالط سطحی قرار داشته است .بنابراين میتوان
دريافت که در آبهای ساحلی در آبانماه میتوان ضخامت
اليه اختالط سطحی حداقل  20متر بوده است .در
حالیکه نیمرخهای پارامترهای مذکور در ماه پايانی
زمستان نشان از شروع يک اليهبندی در ستون آب و ايجاد
تغییرات هرچند کم در هر سه پارامتر دارد .نمودار دما-
شوری-چگالی ترسیم شده برروی دادهها به وضوح نمايانگر
تغییرات پارامترهای مذکور در هر دو بازه اندازهگیری است.

 -4نتیجه گیری
نتايج حاصل از عملیاتهای اندازهگیری پارامترهای
مختلف آب دريای خزر در منطقه سردآبرود تا سیسنگان
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .نیمرخهای عمودی
پارامترهای دما ،شوری و چگالی در فصل پايیز نشان
میدهد که تغییر پارامترهای مذکور از سطح تا نزديکی
بستر کم بوده است ،که اين حاکی از آن است که تمام
ستون آب تا عمق مورد اندازهگیری در اين ايستگاهها در
04
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میشود .اين آب سرد بهدلیل چگال شدن ،بهسمت بستر
دريا حرکت کرده و اثر باد و تالطم به عنوان علت ديگر،
باعث اختالط در ستون آب میشود .بههمین علت میانگین
دمای آب سطحی و نزديک بستر تقريباً يکنواخت بهدست
آمد .مناطق کم عمق ساحلی ،در تابستان و زمستان نسبت
به مناطق عمیق دور از ساحل بهترتیب کمی گرمتر و
سردتر هستند .بههمین دلیل ،در فصل سرد سال ،دمای
آب ايستگاههای کمعمق کمتر از ايستگاههای دور از
ساحل است.
اگرچه تأثیر ورود آب رودخانهها (بهويژه رودخانه ولگا) به
دريا ،تبخیر شديد در سواحل شرقی خزر جنوبی و
جريانات جنوب سو در سواحل غربی سه عامل مهم در
ايجاد تغییرات شوری در دريای خزر است ،اما بیشترين
تغییرات شوری در دهانهی رودخانهها ايجاد میشود .مثالً
در دهانهی رودخانه ولگا ،در فاصلهای بین  20تا 100
کیلومتر ،شوری از  2تا  10واحد تغییر میکند .میزان ورود
آب شیرين رودخانهای به دريا بر میزان شوری آب در
مناطق ساحلی تأثیرگذار است .اين تاثیرگذاری با دور
شدن از ساحل کم رنگتر میشود .بههمین علت در اين
مطالعه افزايش شوری با دور شدن از ساحل مشاهده شد.
در فصل گرم ،بهدنبال افزايش میزان تبخیر از سطح دريا،
شوری سطحی افزايش میيابد ،اما بهدلیل خنک بودن هوا
در اين دو دورهی اندازهگیری و بهدنبال آن کاهش تبخیر
سطحی ،شوری سطحی با شوری بستر تفاوت چشمگیری
نداشت .چگالی آب به دما ،شوری و فشار بستگی دارد.
بهدلیل عمق کم ايستگاههای اندازهگیری و اثر کم عامل
تراکمپذيری آب دريا ،فشار تاثیر زيادی ير چگالی آب دريا
در منطقه ندارد .افزايش دما باعث کاهش چگالی و افزايش
شوری باعث افزايش چگالی میشود .بنابراين در مرحلهی
اول اندازهگیری بهعلت افزايش شوری از غرب به شرق،
شاهد افزايش چگالی آب از غرب به شرق بوديم .تغییرات
شوری آب در نزديکی ساحل به میزان روانآبهای وارد
شده از رودخانهها بستگی دارد و به همین علت شوری از
شرق به غرب افزايش يافت .البته الگوی جريانات نزديک
ساحل نیز بر اين موضوع تأثیر گذار است .بههمین علت
نیز روند تغییرات چگالی در مرحلهی دوم اندازهگیری بر
عکس مرحلهی اول ،از شرق به غرب افزايش يافت .از
آنجاکه ،کاهش درياسوی چگالی بهدلیل افزايش دمای آب
و افزايش درياسوی چگالی بهدلیل افزايش شوری آب،

اين نمودار همچنین نشان میدهد که تقريباً شوری آب
دريا د ر هردو زمان نزديک به هم است و تفاوت در چگالی
آب دريا بیشتر تحت اثر دمای آب دريا است.
اندازهگیریهای فصل پايیز زمانی انجام شده که رژيم آب و
هوای منطقه روبه سردی میرود .تغییرات پارامترهای
فیزيکی نظیر دما ،شوری و چگالی در راستای مقاطع
ترسیم شده کم است .آنچه که به وضوح مشاهده میشود
آن است که دما با دور شدن از ساحل افزايش کمی دارد.
مقادير شوری هم در اغلب موارد تغییراتی حدود  0/2واحد
نشان می دهد .شوری کمتر آب دريا در نزديکی خط
ساحلی تحت تأثیر عوامل ساحلی نظیر ورودی
رودخانههای محلی است .کدری آب دريا در زمان
اندازهگیریها در فصل پايیز نسبت به زمستان بیشتر است
که علت آنهم میتواند وقوع طوفان و تالطم دريا در
روزهای نزديک به عملیات دريايی باشد .اندازهگیریهای
اکسیژن محلول آب دريا در فصل پايیز در محدوده  7تا
 3/5میلیگرم برلیتر میباشد اما نسبت به مقادير
اندازهگیری شده در فصل زمستان کمتر است .در فصل
پايیز اکسیژن محلول در اليههای سطحی نسبت به
اليههای زيرين کمی بیشتر بوده است .دمای آب دريا در
اندازهگیری زمستان نسبت به پايیز کمتر است و با توجه
به تغییرات کم شوری در دو مرحله اندازهگیری مشاهده
میکنیم که چگالی آب دريا در زمستان تحت اثر دمای
آب بیشتر از فصل پايیز است .در اين زمان باافزايش عمق،
دمای آب کاهش تدريجی و کمی داشته است .اکسیژن
محلول در اين مرحله در حدود  12تا  19میلیگرم برلیتر
است که تفاوت قابل مالحظهای نشان میدهد .باتوجه به
نمودارها میتوان شروع اليهبندی تدريجی را در نمودارها
مشاهده نمود .در فصل پايیز و زمستان ،مناطق کم عمق
بهدلیل ظرفیت گرمايی کمتر نسبت به مناطق عمیق،
معموالً از مناطق عمیق مرکزی سردتر هستند .دمای
سطحی آب خزر جنوبی در فصل زمستان ،از کمترين
مقدار خود در نزديکی سواحل بهسمت مناطق مرکزی
افزايش می يابد .اختالط آب در نواحی جنوبی دريای خزر
در فصل سرد مشاهده شده و در ماه مارس به بیشترين
حد خود میرسد .هر دو مرحلهی عملیات میدانی در اين
تحقیق در فصول سرد (پايیز و زمستان) انجام شد که
هوای سردی بر منطقه حاکم بود .در اين شرايط (فصل
سرد) ،آب سطحی دريا به علت مجاورت با هوا سرد
00

شماره 74

فصلنامه علوم و فناوری دريا

ساحلی و ورودی آب کمشور و گرم رودخانهها در منطقه
هستیم .تغییرات ناچیز افقی پارامترهای فیزيکی در اليه
نزديک سطح ناشی از تغییرات دمای روزانه میباشد .روند
تغییرات دمايی در زمان اندازهگیری اول (فصل پايیز) رو
به کاهش و در زمان اندازهگیری مرحله دوم در پايان فصل
زمستان رو به افزايش است .روند الگوی تشکیل و
اضمحالل اليهبندی در فصل پايیز رو به پايان و استهالک،
در حالی که در اواخر فصل زمستان و اوايل بهار در آبهای
ساحلی جنوب دريای خزر رو به تقويت و ايجاد میباشد.
نیمرخهای عمودی درجه حرارت ،شوری و چگالی محاسبه
شده آب دريا توسط دستگاه از سطح تا نزديکی بستر در
مرحله اول اندازهگیری ،نشان دهنده اين است که ستون
آب در اين فصل در اليه اختالط سطحی قرار دارد و
پارامترهای فیزيکی آب از سطح تا کف تقريباً يکنواخت
میباشد .در حالی که نیمرخ های عمودی درجه حرارت،
شوری و چگالی محاسبه شده آب دريا توسط دستگاه از
سطح تا نزديکی بستر در مرحله دوم اندازهگیری (فصل
زمستان) ،نمايانگر اين است که ستون آب در اين فصل
شامل اليه های اختالط سطحی ،ترموکالين و آب عمق
است و پارامترهای فیزيکی آب از سطح تا کف تغییرات
قابل مالحظه را دارا می باشد .بر اساس نمودار  T-S-Dاگر
دادههای برداشت شده با خطوط همچگالی متقاطع باشند
و هرچه بیشتر خطوط همچگال را قطع کنند،
نشاندهندهی اليهبندی قویتر و روبه گسترشتری در
ستون آب دريا خواهد بود .اين اصل در دادههای برداشت
شده در مرحله دوم اندازهگیریها در قسمت پايین نمودار
مشاهده میگردد که نشاندهنده شروع اليهبندی در
منطقه است .اما دادههای باالی نمودار تقريباً موازی
خطوط همچگالی بود و خط همچگال را به طور کامل
قطع نکرد که اين نشاندهنده اليهبندی ضعیف ،و يا اينکه
دادهها از يک اليه يکسان در ستون آب اندازهگیری شدهاند
که با توجه به نیمرخهای عرضی دما ،شوری و چگالی
مشاهده شد که دادهها تقريباً از اليه اختالط سطحی
بودند .بر اساس نیمرخهای عمودی دما ،شوری و چگالی
در هر دو مرحله اندازهگیری (پايیز و زمستان) و مقايسه با
نتايج مطالعات اقیانوسشناسی قبلی در منطقه آبهای
ساحلی جنوب دريای خزر میتوان گفت که با توجه به کم
بودن مقادير قدرمطلق عدد شوری در آب دريای خزر،
همبستگی قوی بین دادههای درجه حرارت آب دريا و

همديگر را خنثی میکنند ،چگالی آب در راستای عمود بر
ساحل تغییرات زيادی نشان نداد .با توجه به وسعت
محدود منطقهی مورد مطالعه ،وجود تعداد زيادی از نهرها
با دبیهای متفاوت که به دريا میريزند ،از عوامل مهم
مؤثر بر تغییرات مکانی پارامترهای فیزيکی آب دريا
میباشد .در حالت کلی درجه حرارت آب دريا در منطقه
با افزايش عمق کاهش ،در حالی که شوری و چگالی با
افزايش عمق افزايش میيابند که اين روند در همه مقاطع
به چشم میخورد .مقايسه نیمرخ های عرضی مقاطع
مختلف در مرحله اول اندازه گیری (فصل پايیز) نشان
دهنده اين است که ستون آب در ايستگاههای اندازهگیری
همگی در اليه اختالط سطحی قرار گرفتهاند .خطوط هم
دما و هم شوری ترسیم شده که تقريباً به صورت عمودی
از سطح تا عمق قرار گرفته حکايت از اين مهم دارند.
تغییرات عمودی ناچیز چگالی آب دريا نیز اين موضوع را
تأيید مینمايد .البته در مقاطع مختلف با توجه به محل
قرارگیری و نزديکی به ورودی رودخانهها موجود کمی
متفاوت است .در مرحله دوم اندازهگیریها نگاه کلی به
نمودارهای ترسیم شده در مقاطع عرضی نمايانگر شروع
اليه بندی ستون آب دريا در اواخر فصل زمستان با گرم
شدن تدريجی آب دريا از سطح است .در مقطع  T4در
مرحله دوم اندازه گیری ها در اواخر زمستان تغییرات افقی
شوری که همراه با خطوط عمودی شوری است باعث ايجاد
اليه بندی چگالی با گراديان افقی شد .تفاوت نتايج به
دست آمده از مرحله اول و دوم اندازهگیریها در اين است
که در مرحله اول (فصل پايیز) شاهد تعمیق اليه مخلوط
سطحی هستیم که با نزديک شدن به اواخر پايیز و اوايل
فصل زمستان از باال بهسمت اليه ترموکالين در حال
پیشروی و بهاصطالح در حال از بین بردن اليه ترموکالين
است .اين عمل در نهايت منجربه اضمحالل اليهبندی
حرارتی و درنتیجه اليهبندی چگالی میشود .در اواسط
فصل پايیز اليه ترموکالين در زير اليه اختالط سطحی
فشرده میشود .مقايسه نتايج اين تحقیق و پژوهشهای
قبلی انجام شده در منطقه نشانگر اليه اختالط سطحی
با ضخامت بیشاز  15متر است .در اين زمان انتظار وجود
اليه ترموکالين با ضخامت  20تا  95متر را در ستون آب
دريا وجود دارد .در مرحله دوم اندازهگیریها در اواخر
زمستان شاهد تشکیل مجدد اليهبندی حرارتی و در نتیجه
اليهبندی چگالی هستیم .البته در برخی موارد شاهد اثرات
02

شماره 74

فصلنامه علوم و فناوری دريا
چگالی وجود دارد ] .[12البته اين حالت در فصول سرد
سال که درجه حرارت آب دريا کاهش میيابد ،مقداری کم
میشود و اثر شوری نیز در تغییرات چگالی اهمیت
بیشتری میيابد .دو شاخص تاثیرگذار بر اکسیژن
محیطهای آبی دما و فتوسنتز می باشد .افزايش فتوسنتز و
کاهش دمای محیطهای آبی منجر به افزايش اکسیژن در
محیط های آبی میشود .در اين مطالعه مقادير اکسیژن
اندازهگیری شده در فصل زمستان بیشتر از مقادير
اندازهگیری شده در فصل پايیز میباشد .با توجه به اينکه
دمای آب در فصل زمستان کمتر از دمای آب در فصل
پايیز است ،باال بودن اکسیژن آب در فصل زمستان در
مقايسه با فصل پايیز منطقی به نظر میرسد.
با مقايسه نتايج اين تحقیق و مطالعات پیشین (که نتايج
چند تحقیق به صورت نمودارهای مرسوم در علم اقیانوس
شناسی در ذيل آورده شده است) مشاهده میشود که در
فصول گرم اليهبندی فصلی قويتری در ستون آب ايجاد
میگردد .با توجه به همبستگی زياد چگالی و دمای آب
دريا اين حالت توازی بین خطوط در کانتورهای چگالی نیز
قابل مشاهده و پیشبینی است .به نظر میرسد در
زمانهايی که خطوط هم دما و هم چگالی شیب بیشتری
داشته و در ستون آب تالطم ناشی از اندرکنش جو و دريا
بیشتر است باعث ايجاد جريانات قويتری شود .بر اساس
نتايج حاصل از اين تحقیق و مقايسه آن با مطالعات انجام
شده قبلی نظیر مطالعات نام برده شده در مراجع
شماره ] [1،7،14نشان میدهد که در دريای خزر جنوبی
در عمقهای نزديک به  90متر ،شوری آب دريا کمتر از
اليههای بااليی است که برخی از مقاالت علت آنرا ورودی
آب کم شور رودخانهها و شناوری منفی ( Negative
 )Buoyancyذکر کردهاند .مقايسه نیمرخهای عمودی
چگالی در فصول مختلف منتج از تحقیق حاضر و ديگر
پژوهش ها نشانگر مشابهت روند و الگوی تغییرات چگالی
آب دريا در حوضه جنوبی دريای خزر است .همانطوريکه
قبالً هم اشاره شد ،يکی از ويژگیهای آب دريای خزر
مطابقت و هماهنگی تغییرات چگالی و درجه حرارت آب
درياست .بنابراين میتوان انتظار داشت که اليهبندی
چگالی ستون آب دريای خزر مشابه اليهبندی حرارتی
( )Thermal Stratificationباشد که اين هم با مقايسه
نیمرخهای عمودی درجه حرارت و چگالی به خوبی
مشهود است .سهم گراديان عمودی درجه حرارت در

پايداری ستون آب به صورت مشهود بیشتر از سهم
گراديان شوری است.

)(a

)(b

)(c

شكل ( )11مقایسه نیمرخهای پارامترهای فیزیكی
آب دریای خزر

جهت مطالعه دقیقتر پارامترهای فیزيکی شیمیايی آب
دريا در منطقه ،الزم است اندازهگیریها گستردهتر و
جامعتر شود .همچنین بهمنظور شناخت هرچه بهتر
پارامترهای فیزيکی شیمیايی منطقه ،بررسی رودخانههايی
ورودی نیز حائز اهمیت است.
 -5سپاسگزاری
اين تحقیق در پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم
جوی (مرکز نوشهر) به انجام رسید .از کلیه همکارانی که
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