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چکیده
در اين تحقیق امکان تشکیل کانال صوتی در آبهاي ساحلی جنوب درياي خزر پس از اندازهگیري میدانی مورد مطالعه و ارزيابی قرار
گرفته است .پژوهش براساس تحلیل دادههاي حاصل از اندازه گیري میدانی در نوار جنوبی درياي خزر صورت گرفته است .محاسبه سرعت
صوت مبتنی بر مشاهدات دما ،شوري و فشار در آبهاي سواحل جنوبی درياي خزر انجام شده است .نتايج نشان میدهد که تغییرات
عمودي دما از  19/7تا  7/2درجه سانتیگراد از سطح تا نزديکی بستر و تغییرات عمودي شوري بین  12/67-12/79بوده است .تغییرات
عمودي سرعت صوت در ستون آب شديد و بین  1311متر بر ثانیه در سطح آب دريا تا  1376متر بر ثانیه در عمق  32متري است.
ساختار عمودي سرعت صوت يک روند کاهش سريع در عرض ترموکالين را نشان میدهد .تغییرات عمودي سرعت صوت از تغییرات
عمودي دما پیروي میکند که نشان دهنده همبستگی شديد اين دو پارامتر فیزيکی در آبهاي ساحلی جنوب درياي خزر دارد .براساس
نتايج بهدست آمده میتوان گفت که کانال صوتی در آبهاي کم عمق ساحلی بخش شرقی جنوب درياي خزر تشکیل نمیشود.
واژگان کلیدی :دریای خزر ،سرعت صوت ،کانال صوتی ،سونار ،ترموکالین.
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 -1مقدمه

سرعت صوت در دريا ،پارامتر مهم در محاسبات و طراحی
دستگاههاي سونار محسوب میشود .دانستن اطالعات
محیطی براي انجام عملیات دفاعی و تهاجمی از اهمیت
بسیار بااليی برخوردار است و يکی از نکات بسیار مهم در
کسب صحیح اطالعات ،راندمان و دقت حسگرهاي صوتی
مورد استفاده در سونارهاي شناورهاي سطحی وزير
سطحی است که به طور کامل وابسته به نحوه انتشار صوت
در زير دريا است .به عنوان مثال يکی از تاکتیکهاي بسیار
مهم دفاعی زيردريايی ،پناه بردن در عمقی است که امواج
صوتی حسگرهاي شناورهاي زير سطحی ،سطحی،
هواپیماها و بالگردهاي مخصوص اکتشاف زيردريايی غیر
خودي به آن نرسد .دانستن چنین عمقی منوط به داشتن
اطالعات مربوط به نحوه انتشار صوت در محیط زيرآبی سه
بعدي مورد نظر میباشد ] .[9همچنین دانستن شرايط
محیطی انتشار امواج براي تست وکالیبراسیون سونارهاي
طراحی و ساخته شده در محیط مورد نظر بسیار حائز
اهمیت است تا متناسب با شرايط محیط سونارهايی بهینه
طراحی نمود ]7و.[9
تغییرات سرعت صوت در دريا تعیین کننده ويژگیهاي
مربوط به انتشار صوت در محیط است و اين تغییرات
بستگی به نواحی مختلف دريا دارد .سرعت صوت تحت
تاثیر عوامل گوناگونی نظیر عمق ،فصل ،منطقه جغرافیايی،
محیط و زمان تغییر میکند .از نظر تاريخی اولین کوششی
که براي اندازهگیري سرعت صوت انجام گرفت در سال
 1129توسط وود کالدن و اشتورم بود .بهطور کلی سرعت
امواج صوتی که در داخل آب حرکت میکنند توسط سه
پارامتر فشار (ناشی از افزايش عمق) ،درجه حرارت و
شوري کنترل میشود .تعیین سرعت صوت درآب درياها
يک بخش کلیدي ازتشريح مدرن آبهاي روي کره زمین
است .دراين مقاله ،به تشريح يافتههايی از سرعت صوت در
بخش جنوبی درياي خزر پرداخته میشود .در
اقیانوسشناسی و پژوهشهاي دريايی ،پالسهاي صوتی به
طور وسیع در بررسیهاي بستر دريا و اندازهگیري موج و
جريانات دريايی استفاده میشود .داشتن مطالبی در مورد
سرعت صوت ،اطالعات مفیدي در مورد ويژگیهاي
اقیانوس و آب دريا در اختیار قرار میدهد .اخیرا ،محاسبه
صوت براي مشاهدات اليههاي پايینی آب درياها و

درياي خزر با حجمی حدود  91666کیلومتر مکعب و
مساحت  366666کیلومتر مربع و نوار ساحلی در حدود
 9966کیلومتر (حدود  29متر پايینتر از سطح اقیانوس
ها) ،بزرگترين درياي بسته جهان محسوب میشود .اين
دريا با ويژگیهايی نظیر داشتن ذخاير غنی هیدروکربنی
(نفت و گاز) و منابع زيستی مشخص میشود .درياي خزر
در حدود  1646کیلومتر از جنوب تا شمال بین  47تا 31
درجه شمالی عرض جغرافیايی و از غرب تا شرق ،با پهناي
بین  266تا  366کیلومتر بین  31تا  93درجه شرقی
طول جغرافیايی گسترده شده است ] .[1-4از لحاظ
جغرافیايی ،اين دريا بین کشورهاي روسیه ،قزاقستان،
ايران ،ترکمنستان و آذربايجان قرار دارد .اين دريا به سه
بخش شمالی ،میانی و جنوبی به ترتیب با بیشترين عمق
 911 ،26و  1629متر تقسیم میشود و میانگین عمق آن
در حدود  269متر است .خط ساحلی ايران در حدود 766
کیلومتر سرتاسر قسمت جنوبی درياي خزر را فرا گرفته
است .به دلیل گسترش نصف النهاري درياي خزر ،چندين
منطقه آب و هوايی روي اين دريا وجود دارد .قسمت
جنوبی درياي خزر آب و هواي نیمه استوايی (نیمه
حارهاي) دارد .در زمستان ،آب و هواي کم فشار و در
تابستان ،آب و هواي مرطوب و پايدار در قسمت جنوبی آن
حاکم است .نواحی ساحلی جنوبی درياي خزر تابستانهاي
گرم ،زمستانهاي معتدل و ماليم دارند .معموالً بیشترين و
کمترين میزان دما به ترتیب در ماههاي میانی تابستان و
زمستان ثبت میشود .در اين منطقه سرعت باد معموالً به
 4تا  3متر بر ثانیه میرسد و بادهاي ضعیف نرخی حدود
 %76کل بادهاي اين منطقه را تشکیل میدهد .در فصل
زمستان دماي هوا حدود  1-12درجه سانتیگراد و در
تابستان حدود  23-27درجه سانتیگراد است .با توجه به
عدم اتصال درياي خزر به آبهاي آزاد دنیا ،تشکیل اليه
شیب دما -شوري (ترموهاالين) تحت تاثیر شرايط جوي
روي دريا و میزان ورودي آب شیرين به آن است .از منظر
بزرگ مقیاس تغییرات ساختار شیب دما -شوري
(ترموکالين) تا حد زيادي توسط خروجی رودخانهها،
شارش گرما و آب شیرين در سطح دريا کنترل
میشود ].[3
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دستگاه با محیط اطراف و بهترين برداشت داده ،سرعت
ارسال دستگاه در ستون آب يک متر بر ثانیه در نظر گرفته
شد .دادهها در راستاي مقاطع عرضی عمود و موازي ساحل
شامل ايستگاههاي اندازهگیري برداشت و در انتهاي
عملیاتها تخلیه شدند .دادههاي پارامترهاي فیزيکی دريا
با استفاده از سنسورهاي دستگاه  CTDقابل حمل در 14
ايستگاه با فواصل  2کیلومتر و از سطح آب دريا تا نزديکی
بستر در عمق  32متري در آبهاي ساحلی بابلسر
اندازهگیري شده است .اين تحقیق براساس عملیاتهاي
میدانی انجام شده در دوره زمانی فصول تابستان و پايیز در
آبهاي ساحلی جنوب درياي خزر میباشد.

اقیانوسها بسیار پیشرفت کرده است .میانگین سرعت
صوت در درياها در حدود  1339متر برثانیه است .سرعت
صوت در آب درياها با افزايش دما ،شوري و فشار (عمق)
افزايش می يابد .دما در سرعت صوت به شدت تاثیرگذار
است ،به طوري که افزايش سرعت صوت در آب گرم بیشتر
از آب سرد است و به ازاي هر  1درجه سانتیگراد افزايش
دما ،سرعت حدود  3/9متربرثانیه افزايش میيابد .در اليه
سطحی ،روي اليه ترموکالين سرعت صوت با افزايش عمق
تغییر اندکی داشته ،در عرض اليه ترموکالين سرعت صوت
خیلی سريع و شديد افت پیدا کرده اما در زير اليه
ترموکالين به دلیل افزايش فشار ،سرعت صوت افزايش
میيابد .از جمله مطالعاتی که به منظور بررسی پارامترهاي
فیزيکی آب دريا بهويژه سرعت صوت در آب در مناطق
جنوبی درياي خزر انجام شده است می توان به مطالعات
مراجع ] [1-16اشاره نمود .هدف از اين تحقیق ،بررسی و
تحلیل مشاهداتی روند تشکیل کانال صوتی و تغییرات
سرعت صوت در بخش شرقی آبهاي ساحلی جنوب
درياي خزر است .در اين راستا تغییرات عمودي برخی از
پارامترهاي فیزيکی آب دريا نظیر دما ،شوري و سرعت
صوت براساس اندازهگیريهاي میدانی در آبهاي ساحلی
بندر بابلسر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 -2-2تصحیحات مقادیر شوری و چگالی
با توجه به مشخصات و ترکیبات منحصربهفرد آب درياي
خزر و تفاوت شوري و در نتیجه چگالی آن با ديگر
درياهاي آزاد دنیا ،نیاز است دادههاي شوري و چگالی
اندازهگیري شده توسط دستگاه  CTDاصالح شود ،که
روند محاسبه آن در فرمولبندي ارايه شده توسط
 UNESCOبه صورت فرمول  1و  2است ]12و.[11
بنابراين الزم است به منظور دستیابی به اعداد دقیق،
ضرايب تصحیح در روابط و نحوه محاسبه پارامترهاي
شوري و چگالی مورد استفاده قرار گیرند .چندين رابطه
حاصل از مطالعات آزمايشگاهی ،تجربی و شیمیايی براي
محاسبه شوري و چگالی آب دريا وجود دارد(Millero and.
) Chetrkin, 1980اندازهگیريهاي آزمايشگاهی را در
خصوص بررسی مشخصات شیمیايی آب دريا با استفاده از
چندين نمونه آب برداشت شده از سطح دريا در نزديکی
بندر نوشهر در بخش جنوبی درياي خزر انجام دادند ][14
و روابطی را براي محاسبه شوري و چگالی آب درياي خزر
ارائه نمودند .در راستاي تکمیل و تدقیق روابط فوق،
( [13] )Peeters et al., 2000با استفاده از دادههاي
برداشت شده از درياي خزر توسط سازمان انرژي اتمی
) (IAEA, 1996روابطی را براي کالیبراسیون مقادير
دادههاي شوري و چگالی آب درياي خزر را ارايه کردند که
در روابط  1و  2آورده شده است ] .[1در تحقیق حاضر
نیز از روابط زير که دقیقتر از موارد قبلی بیان گرديده،
استفاده شده است .اين روابط توسط ( Peeters et al.,
 )2000ارائه شده ] [13و توسط برخی از محققین ايرانی
نیز استفاده شده است ]1و.[7

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه و اندازهگیریهای میدانی

اين تحقیق منطقه مستطیل شکلی در موقعیت 47 39

عرض جغرافیايی شمالی و  92 41طول جغرافیايی
شرقی را دربر میگیرد که مطابق شکل ( ،)1محدودهاي با
طول  16کیلومتر و عرض  7کیلومتر در سواحل بابلسر را
شامل میشود .در اين منطقه عرض فالت قاره حدود 16
کیلومتر است .عمق آب دريا به آرامی از ساحل تا نزديکی
منطقه شکست فالت قاره افزايش میيابد ،پس از آن با
يک افزايش شديد ،شیب در حدود  11کیلومتر از نوار
ساحلی به عمق  366متر میرسد.
اندازهگیريها از سطح تا عمق دربرگیرنده آبهاي سطحی،
و عمقی در راستاي ايستگاههاي مورد نظر طراحی و اجرا
شده است .بدين منظور يک دستگاه  CTDايدرونات
ساخت ايتالیا در ايستگاههاي اندازهگیري به کمک وينچ و
کابل مستقر روي عرشه شناور مورد استفاده از سطح تا
بستر دريا فرستاده شد .به منظور تطابق خوب سنسورهاي
39
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SCaspian  1.1017SCTD

درجا ( )In Situاست و ) f (T , pضريب تصحیح
میباشد   Sea (T ,0, P) .چگالی آب با استفاده از
فرمولهاي يونسکو (UNESCO, 1981a; UNESCO,
) 1981bو با استفاده از اندازهگیريهاي دما و فشار و با
احتساب شوري صفراست ].[16

Solution (T , S , p)  Sea (T ,0, p) 
))f (T , p)(Sea (T , S , p)  Sea (T ,0, p

که در آن )  Sea (T , S , Pچگالی آب با استفاده از
فرمولهاي يونسکو (UNESCO, 1981a; UNESCO,
) 1981bبا جايگذاري دما ،شوري و فشار اندازهگیري شده

(الف)

(ب)
شکل ( )1الف) منطقه مورد مطالعه در مرز جنوبی دریای خزر ب) جانمایی ایستگاههای اندازهگیری و موقعیت آنها در آبهای ساحلی
بابلسر
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که در محدودهي دمايی بین  6توا  36درجوه سیلسویوس،
شوري  6تا  ppt 36و فشار  6تا  1666بار مقودار صوحیح
تري را به ما میدهد .مقادير ضرايب مندرج در فرمولها در
جدول ( )1آورده شده است.

 -3-2محاسبه سرعت صوت
روابط متعددي براي محاسبه سرعت صووت در آب درياهوا
وجود دارد که در آنها معموال با داشتن دما ،فشار (عمق) و
شوري ،که توسط سنسورهاي  CTDاندازهگیري میشووند،
سرعت صوت به راحتوی محاسوبه مویشوود .يکوی از ايون
روابط ،فرمول  Mackenzieبا شرح زير میباشد ].[19

جدول ( )1ضرایب محاسبه سرعت صوت ][17-18
Numerical values

c ( D,S,T ) = 1448.96 + 4.591 T – 5.304  10-2 T2 +
2.374  10-4 T3 + 1.340 ( S – 35 ) + 1.630  10-2 D
+ 1.675  10-7 D2 – 1.025  10-2 T ( S – 35 ) – 7.139
 10-13 T D3
()1

که  Tدما بر حسب درجه سیلسیوس S ،شووري بوا واحود
 pptو  Dعمووق بوور حسووب متوور اسووت .همچنووین فرمووول
 Coppensبه صورت زير می باشد ].[17
c ( D,S,T ) = c ( 0,S,t ) + ( 16.23 + 0.253 t ) D +
] ) ( 0.213 – 0.1 t ) D2 + [ 0.016 + 0.0002 ( S – 35
( S – 35 ) t D
()2
c ( 0,S,T ) = 1449.05 + 45.7 t – 5.21 t2 + 0.23 t3 +
) ( 1.333 – 0.1261 t + 0.009 t2 )( S – 35
()4

که  tبرابر با  T/10و عمق بر اساس کیلومتر می باشد.
اما فرمول بین المللی استاندارد که اکثرا با نوام UNESCO
جهت محاسبه سورعت صووت اسوتفاده مویشوود برطبوق
فرمووولهوواي ارائووه شووده توسووط  Chen and Milleroو
همچنوین  [19-11] Wong and Zhuاسوت کوه فرموول
دقیقتري به نسبت فرمولهاي ساده باال است.

nts

7.166E-5

A02

1402.388

C00

2.008E-6

A03

5.03830

C01

-3.21E-8
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-1.47797E-6
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1.0515E-8
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0.153563

C10

-2.0142E-10

A14

6.8999E-4

C11

-3.9064E-7

A20

-8.1829E-6

C12

9.1061E-9

A21

1.3632E-7

C13

-1.6009E-10

A22

-6.1260E-10

C14

7.994E-12

A23

3.1260E-5

C20

1.100E-10

A30

-1.7111E-6

C21

6.651E-12

A31

2.5986E-8

C22

-3.391E-13

A32

-2.5353E-10

C23

-1.922E-2

B00

1.0415E-12

C24

-4.42E-5

B01

-9.7729E-9

C30

7.3637E-5

B10

3.8513E-10

C31

1.7950E-7

B11

-2.3654E-12

C32

1.727E-3

D00

1.389

A00

-7.9836E-6

D10

-1.262E-2

A01

 -3یافتهها و بحث

) c ( S,T,P ) = Cw ( T,P ) + A ( T,P ) S + B ( T,P
S3/2 + D ( T,P ) S2
() 3

سرعت صوت در آب شیرين تابع دما است .دو عامل اضافی
ديگر بر سرعت صوت در آب دريا تأثیر دارند که شامل
شوري آب و تغییرات فشار است که بر حسب تغییر ژرفاي
آب پیدا میشود .هر کدام از اين دو عامل موجب افزايش
سرعت صوت هستند .نیمرخهاي عمودي پارامترهاي
فیزيکی آب دريا نظیر سرعت صوت ،دما ،شوري و فشار بر
حسب عمق در آب دريا در ايستگاههاي اندازهگیري شده
در آبهاي ساحلی بابلسر در شکل (2الف) ارائه شده است.
با کمی دقت و توجه در ساختار عمودي پارامترهاي
مختلف فیزيکی میتوان دريافت که در زمان اندازهگیري
دادهها ساختار سرعت صوت تا حد زيادي به تغییرات
درجه حرارت آب دريا شباهت دارد و تحت تاثیر آن هست.

Cw ( T,P ) = ( C00 + C01 T + C02 T2 + C03 T3 + C04
T4 + C05 T5 ) + ( C10 + C11 T + C12 T2 + C13 T3 + C14
) T4 ) P + ( C20 + C21 T + C22 T2 + C23 T3 + C24 T4
P2 + ( C30 + C31 T + C32 T2 ) P3
()9
A ( T,P ) = ( A00 + A01 T + A02 T2 + A03 T3 + A04
T4 ) + ( A10 + A11 T + A12 T2 + A13 T3 + A14 T4 ) P
( A20 + A21 T + A22 T2 + A23 T3 ) P2 + ( A30 + A31 T
+ A32 T2 ) P3
()7

()9
()1

Coefficie

Numerical values

Coefficients

B ( T,P ) = B00 + B01 T + ( B10 + B11 T ) P
D ( T,P ) = D00 + D10 P

39

شماره 97

فصلنامه علوم و فناوري دريا

در زير اليه  46متر تغییرات پارامترهواي فیزيکوی افوزايش
قابل مالحظهاي را نشان میدهد .همچنین نتايج تحقیوق و
اجراي رگرسویون مودل نشوان دهنوده همبسوتگی شوديد
دادههاي سرعت صوت و درجه حرارت آب دريوا اسوت کوه
علت آن پايین بودن میزان شوري آب درياي خزر میباشد.
براساس مطالعات انجام شده و داده هاي برداشت شوده در
آبهاي ساحلی جنوب درياي خزر مشاهده شده است که در
ماه هاي سرد سال که مقدار دماي آب اليههاي نزديوک بوه
سطح درياي خزر نسبت به اواخر بهار توا میانوه پوايیز کوم
می شود ،اثر میزان شوري بر پارامترهواي سورعت صووت و
چگالی که تابعی از دما ،شوري و فشار هستند ملمووستور
است و ضريب همبستگی سرعت صوت و چگالی با پوارامتر
دما کمتر میشود .مهمتورين عواملی کوه واگرايوی سواده و
انتشار مستقیم تابع صوتی در آب دريا را تغییور مویدهود،
پديده شکست است که در اثر تغییر سرعت انتشار حاصول
میگردد .عوامول مووثر بور سواختار فیزيکوی سوتون آب و
پارامترهاي فیزيکی آن نظیر سرعت صوت در آب دريا ،دما
و شوري ورودي آب رودخانهها ،تغییرات اقلیموی و عوامول
جوي است .تغییرات شوري در نزديکی دهانه رودخانههواي
بزرگ داراي اهمیت است ،زيرا در آنجوا مقودار زيوادي آب
شیرين وارد دريا می شود .در برخی موارد تغییرات شووري
آب دريووا در نزديکووی مصووب ورودي رودخانووههووا کووه آب
شیرين را وارد دريا می کننود ملمووس تور اسوت .از جملوه
ورودي رودخانه بابولرود نیوز در آبهواي سواحلی مجواور
دهانه بابلرود مشاهده می شود .معموال خروجوی رودخانوه
ها در مناطق ساحلی همراه با ورود رسوبات و موواد معلوق
در منطقه است که باعو افوزايش کودري آب در نزديکوی
مصب رودخانهها میگوردد .البتوه ذرات معلوق بور سورعت
صوت در آب تأثیر محدودي دارد .الزم به توضیح است کوه
تغییوورات سوورعت صوووت در منوواطق دهانووهاي و مصووب
رودخانه ها از سطح تا نزديکی بسوتر در سوتون آب عمودتا
زياد و چشمگیر است .اندازهگیريهاي انجام شده نشان داد
که در اليههاي بااليی بهويژه در نزديکوی سوطح دريوا ،کوه
عاملهايی چون تغییر اقلیم فصلی ،روزانه و اندرکنش هووا
و دريا اثرگذار است ،گراديان عمودي و افقی سرعت صوت

ازآنجايیکه سرعت صوت در دريا تابعی از دما ،شوري و
فشار آب درياست ،براين اساس و با توجه به تغییرات کم
مقدار شوري آب درياي خزر ،اثر دما در مقايسه با اثر
شوري در تعیین ساختار عمودي سرعت صوت در ماههاي
گرم سال بیشتر است ،و در فصول سرد از اثر آن در مقابل
اثر شوري و فشار کاسته میشود .به منظور ارائه و بررسی
تودههاي مختلف آب دريا در اليههاي مختلف ستون آب،
 T-S-Dدياگرام بر روي دادههاي اندازهگیري شده در شکل
شماره (2ب) نشان داده شده است.
گراف سه بعدي دما ،شوري و سرعت صوت پارامترهاي در
آب دريا در ايستگاههاي اندازهگیري شده در آبهاي
ساحلی بندر بابلسر در شکل (4الف) ارائه شده است.
معموال با استفاده از نمودار دما ،شوري و سرعت صوت
میتوان تغییرات سرعت صوت را در تودهها و اليههاي
مختلف آب دريا بررسی نمود .همچنین به منظور بررسی
همبستگی بین دادههاي سرعت صوت با دما و دادههاي
سرعت صوت با میزان شوري آب دريا ،دادههاي
اندازهگیري شده در قالب گراف پراکندگی در شکل شماره
(4ب) نشان داده شده است.
در نمودارهاي قبل ساختار عموودي پارامترهواي فیزيکوی
آب دريا نظیر سرعت صوت ،دما ،شوري و فشار در منطقوه
مورد مطالعه و اندازهگیري در آبهاي ساحلی بندر بابلسور
ارائه شده است .تغییرات سورعت صووت از  1311متور بور
ثانیه در سطح آب دريا تا  1376متر بر ثانیوه در عموق 32
متري در زمان اندازهگیري ها در اواخور تابسوتان توا میانوه
پايیز مشاهده می شوود .بوا توجوه بوه نمودارهوا بوه وضووح
مشاهده می شود که دراليه آمیخته سطحی کوه توا ژرفواي
 46متر ادامه دارد ،تغییرات درجه حرارت و سرعت صووت
تقريبووا کووم اسووت و موویتوووان اذعووان نمووود کووه تغییوورات
محسوسی ندارند .دادههاي برداشت شده در آبهاي سواحلی
بخش جنوبی درياي خوزر بوه خووبی نشوان مویدهود کوه
ضريب همبستگی بین پارامتر سرعت صوت در آب دريوا و
دماي آب معموال نزديک به يک بوده است در حالیکه ايون
فاکتور بوین سورعت صووت و شووري آب بوه مقودار قابول
مالحظهاي کمتر بدست آمده است.
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(الف)

(ب)
شکل (( )2الف) نیمرخ عمودی سرعت صوت ،دما ،شوری و فشار (ب)  T-S-Dدیاگرام بر روی دادههای اندازهگیری شده

تغییرات سرعت صوت در آب دريوا پديوده قابول تووجهی
است .اين حالت زمانی بیشتر محسووس اسوت کوه انورژي
جنبشی ستون آب دريا بیشتر است و تنش ناشوی از وزش
بواد بوور روي سوطح آب افووزايش مویيابوود .نموودار نیموورخ
عمودي به وضوح نشان داد کوه گراديوان عموودي سورعت
صوت از سطح تا عمق  46متر تقريبا ناچیز بوده اسوت .در
زير اليه اختالط سطحی ،يا همان اليه شیب حرارتوی کوه

می تواند زمینه ساز ايجاد کانال صوتی باشد .نتايج تحقیوق
نشان داد که مقادير سرعت صوت در آبهاي مورزي جنووب
درياي خزر در مقايسه بوا سورعت صووت در آب درياهوا و
اقیانوسهاي آزاد کمتور بووده اسوت .همچنوین در منواطق
ورودي رودخانووههووا و نووواحی مجوواور جريووانهوواي بووزرگ
مقیاس درونی غرب بوه شورق دريوا (و حتوی در مجواورت
سطح دريا که باران و تبخیور حوداکثر اثور خوود را دارنود)
37
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منطقه مورد مطالعه در مقايسه با اندازهگیريهواي سورعت
صوت در درياها و اقیانوسهاي آزاد پايینتر بوده است کوه
علت اين اختالف را می توان توا حودودي در پوايین بوودن
مقادير شوري آب درياي خزر جستجو نمود.
براساس پژوهشهاي قبلی انجام شوده در دريواي خوزر کوه
بخشی از آنها در اين نوشتار اشواره شود ،تغییورات فصولی
پارامترهاي فیزيکی آب دريا در مرز جنوبی خزر عمودتاً در
 96متر بااليی صورت مویگیورد .عموق يواد شوده معمووال
اليه هاي اختالط سطحی و شیب دمايی را در بر میگیورد.
پديده شکست امواج صوتی کوه خیلوی زيواد موورد توجوه
محققین است در اعماق کم مشاهده نمی شود .در اليههاي
کم عمق و ترمووکالين تغییورات پارامترهواي فیزيکوی آب
دريا در تمام فصول سال وجود دارد و در اين نواحی اموواج
صوتی حداکثر سرعت را دارند.

تغییرات دما زياد است ،تغییرات سرعت انتشوار صووت کوه
در نتیجه تغییرات دما حاصل میشود زياد و چشمگیر بوده
است .در تحقیق حاضر اندازهگیري ها در منطقه سواحلی و
کم ژرفا انجام شده کوه سورعت صووت در آن زيواد اسوت.
بنابراين انتظار نموی رود کوه کانوال صووتی خاصوی وجوود
داشته باشد .اين نتیجه از نمودارهواي ترسویم شوده بوراي
پارامترهاي فیزيکی آب دريا نظیر سرعت صوت و دموا نیوز
قابل تشخیص است .نمودارهاي ترسیم شده دما -شووري-
چگالی و سرعت صووت -دموا -شووري در شوکلهاي  2و 4
وضعیت پراکندگی و قرارگیري داده هاي برداشوت شوده را
نشان میدهد .داده ها عمدتا در دو بخش مربووط بوه اليوه
مخلوط سطحی و شیب دمايی است و بعضوا داده هواي بوا
شوري زياد هم که از نزديک بستر دريا ثبت شده مشواهده
میشود .دامنه قرارگیري اعودد ثبوت شوده در زموان گورم

(الف)

(ب)

شکل (( )3الف) گراف سه بعدی دما ،شوری و سرعت صوت (ب) قالبهای پراکندگی بر روی دادههای اندازهگیری شده

ماههاي گرم اليهبندي فصلی قويتري در ستون آب ايجواد
می گردد .با توجه به همبستگی زيواد چگوالی و دمواي آب
دريا اليه شیب چگالی و شویب دموايی در يوک توراز قورار
میگیرد .به نظر می رسد در زمانهايی که خطوط هم دموا
و هم چگالی شیب بیشتري داشته و در سوتون آب تالطوم
ناشی از اندرکنش جوو و دريوا بیشوتر اسوت باعو ايجواد
جريانات قويتري شود .مقايسه نیمرخ هاي عمودي چگالی
در فصول مختلف منتج از تحقیق حاضر و ديگر پژوهشهوا
نشانگر مشابهت روند و الگوي تغییرات چگالی آب دريوا در
حوضه جنوبی درياي خزر است .همانطووريکوه در موتن
هم اشاره شد ،يکی از ويژگیهاي آب درياي خزر مطابقوت
و هماهنگی تغییرات چگالی و درجه حرارت آب دريا است.
بنابراين میتوان انتظار داشت که اليهبندي چگوالی سوتون

 -4نتیجهگیری
مباح مربوط به انتشار صوت ،سوونار ،کانالهواي صووتی و
مواردي از اين قبیل که به همراه اندازهگیريهاي میدانی و
آزمايشگاهی همراه است کمک شوايانی بوه ارتقواط سوطح
علمی و توان مهندسی کشور در به ثمر رسیدن تحقیقوات
دريايی مینمايد .در اين تحقیق روند تشکیل کانال صووتی
و تغییرات سرعت صوت در بخش شرقی آبهواي سواحلی
جنوب درياي خزر بررسی شد .برپايه يافتههواي حاصول از
اين تحقیق و مقايسه آن با مطالعات انجوام شوده مشواهده
شد که اليهبنودي سوتون آب دريوا در بخوش شورقی مورز
جنوبی درياي خزر در مجاورت بندر بابلسر فصولی اسوت و
عمدتاً از دو اليه (مخلوط بااليی و شویب دموايی) تشوکیل
شده است .همچنین بوه خووبی مویتووان دريافوت کوه در
96

97 شماره

فصلنامه علوم و فناوري دريا

Kostianoy and A. N. Kosarev, SpringerVerlag, Berlin, (2005) 1–3.
[5] P. Xie et al., “Aqua-Sim: An NS-2 Based
Simulator for Underwater Sensor Networks,”
in Proc. MTS/IEEE Oceans, Biloxi, (2009).
[6] M. Breitzke, O. Boebel, S. El Naggar, W.
Jokat, B. Werner, “Broad-band calibration of
marine seismic sources used by R/V Polarstern
for academic research in polar regions”,
Geophysical journal international, vol. 174,
Issue 2, (2008) 505-524.
[7] CEI IEC 60565 Underwater acoustics –
Hydrophones –Calibration in the frequency
range 0,01 Hz to 1 MHz,( 2006- 2011).
[8] IAEA, “Data measurement and technical
reprt”, Inte. Atom. Ener. Agen., Vienna, Rep.
(1996).
[9] N. H. Zaker, P. Ghaffari and S. Jamshidi,
“Physical Study of the Southern Coastal
Waters of the Caspian Sea, off Babolsar,
Mazandaran in Iran”, J. Coastal Res. 50,
(2007) 564-569.
[10] S. Jamshidi and N. Bakar, “Seasonal
Variations in Temperature, Salinity and
Density in the Southern Coastal Waters of the
Caspian Sea”, Oceanology, 52(3) (2012) 380–
396.
[11] UNESCO. 1981a. Background papers and
supporting data on the International Equation
of state of Sea Water 1980. UNESCO technical
papers in marine science, Nr. 38.
[12] UNESCO. 1981b. Background papers and
supporting data on the practical salinity scale
1978. UNESCO technical papers in marine
science, Nr. 37.
[13] Millero F J, Chetirkin P V. 1980. The
density of the Caspian Sea waters. J. Deep-Sea
Research, 27A: 265-271.
[14] Peeters F et al. 2000. Analysis of deepwater exchange in the Caspian Sea based on
environmental tracers. Journal of Deep-Sea
Research, I 47: 621-654.
[15] K. V. Mackenzie, “Nine term equation for
the sound speed in the oceans”, J. Acoust. Soc.
Am. 70, (1981) 807.
[16] A. B. Coppens, “Simple equations for the
speed of sound in Neptunian waters”, J.
Acoust. Soc Am. 62(5) (1981) 862-863.
[17] C. T. Chen and F. J. Millero, “Speed of
Sound in seawater at high pressures”, J.
Acoust. Soc. Am. 62 (1977) 1129-1135.
[18] G. S. K. Wong and S. Zhu, “Speed of
sound in seawater as a function of salinity,
temperature and pressure”, J. Acoust. Soc. Am.
97(3) (1995) 1732-1736

آب درياي خزر مشابه اليهبندي حرارتی باشد که اين هم با
مقايسه نیمرخهواي عموودي درجوه حورارت و چگوالی بوه
 همچنین با توجه به همبسوتگی زيواد.خوبی مشهود است
سرعت صوت در دريا و دماي آب نیمورخهواي عموودي دو
 بوه عبوارتی ديگور.پارامتر مذکور مشوابه هوم بووده اسوت
تغییرات عمودي سورعت صووت از تغییورات عموودي دموا
پیروي میکند که نشان دهنده همبسوتگی شوديد ايون دو
.پارامتر فیزيکی در آبهاي ساحلی جنوب درياي خزر دارد
آب دريا شامل بخشهاي مختلف ناهمگون است که میتوان
 موواد معودنی،از موارد آن به اليههاي حباب نزديک سطح
 فاکتورهاي موذکور. و ارگانیسمهاي زنده اشاره نمود،معلق
عوامل پراکنده ساز امواج صوتی بويژه در فرکانسهاي بواال و
در برخی موارد کاهش دهنوده سورعت صووت در آب دريوا
 براساس نتايج به دست آموده مویتووان گفوت کوه.هستند
کانال صوتی در آبهاي کوم عموق سواحلی بخوش شورقی
 باتوجوه بوه اهمیوت.جنوب درياي خزر تشکیل نمویشوود
درياي خزر در منطقه اوراسیا به عنووان يوک دريواي بوین
قارهاي با موقعیت خاص جغرافیايی و سیاسوی و همچنوین
حساسیتهاي نظامی و اقتصادي اين منطقه لزوم پوايش و
مطالعات مستمر و مداوم در بخشوهاي مختلوف آن بسویار
 خصوصویات فیزيکوی و شویمیايی آب.حائز اهمیت اسوت
درياي خزر با مشخصات ديگر درياهوا و اقیوانوسهواي آزاد
 از اينرو مطالعوات گسوترده و.دنیا تاحدودي متفاوت است
پايش مستمر براي بررسی تغییرات پارامترهاي مختلف آب
.دريا ضروري است
 سپاسگزاری-4
ايوون تحقیووق بووا پشووتیبانی تجهیزاتووی پژوهشووگاه ملووی
.اقیانوسشناسی و علوم جوي به انجام رسید
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