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چکیده
در اين تحقيق نحوة محاسبة سرعت جريان زمين گرد در خليج فارس مورد بررسي قرار مي گيرد .براي اين منظور تعداد  22ايستتگاه كته
در نقاط مختلف خليج فارس بر روي ده ترانسكت قرار دارند ،در نظر گرفته شده است .اطالعات حاصل از تحليل داده ها نشان مي دهد كه
مدل دو اليه مناسب ترين مدل براي بررسي جريان زمين گرد در خليج فارس است .شيب مرز دو اليته در درون خلتيج فتارس در امتتداد
شمال -جنوب و به سمت سواحل ايران بوده و با نزديک شدن به تنگة هرمز جهت شيب تغيير مي كنتد .بنتابراين تعتادل زمتين گترد در
راستاي شمال -جنوب برقرار است .نتايج حاصل از اندازه گيريهاي به عمل آمده و مقايسة آن با نتايج مدلهاي رياضي براي خلتيج فتارس،
تطابق نسبتا مناسبي را نشان داد .براساس نتايج ارائه شده در اين تحقيق ،سرعت جريانهاي زمين گرد در فصل تابستان به طتور ميتانگين
 2/23متر بر ثانيه مي باشد.
واژگان کلیدی :جریان زمین گرد  ،خلیج فارس  ،مدل دو الیه
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مقدمه

جانشين آبهاي غليظ با شتوري زيتاد (بتراي نمونته PSU
 )42-43مي شود و از منتاطق وستي كتم عمتق ستواحل
كشورهاي عربي حاشية جنوبي خليج به سمت تنگة هرمتز
و درياي عمان در حال جريان است ،مناطق مجاور بحترين
و قطر بسيار كم عمق اند و اغلب عمقي در حد چنتد متتر
دارند .در اين مناطق است كه درجة شوري آب متي توانتد
تا حد  32 PSUنيتز افتزايی يابتد .بته ختاطر وضتعيت
طبيعي باز تنگة هرمز (عر  82كيلومتر ،عمق  322متتر
و بدون گرفتگي) ،خليج فتارس و دريتاي عمتان بته طتور
هماهنگ به نيروهتاي بتاد واكتنی نشتان متي دهنتد .در
نتيجه به خاطر بادهاي متفاوت مي تتوان انتظتار تغييترات
شديدي در سطح آب خليج را داشت3[.و]2
هدر از اين تحقيق مطالعه ميداني جريان هاي زمين گرد
و نقی عوامل به وجود آورندهي اين جريتان هتا در خلتيج
فارس مي باشد .در اين مقاله سعي شده تا با تحقيتق در متورد

خليج فارس يک حوضه آبي نيمه بستته استت و ميتانگين
عمق آن  13متر برآورد شده استت .دريتاي عمتان نيتز در
شمال غربي اقيانوس هند و در نزديكي درياي عترب واقت
شده و  Lشكل ميباشد(.شكل )3خلتيج فتارس در جهتت
شتتمال غتترب -جنتتوب شتترا قتترار گرفتتته و بتتين عتتر
جغرافيايي  23تا  12درجه شمالي و طول جغرافيتايي 47
تا  36درجه شرقي واق شده است ،دريتاي عمتان نيتز در
عتتر جغرافيتتايي  26تتتا  12درجتته شتتمالي و طتتول
جغرافيتتايي  36تتتا  62درجتته شتترقي قتترار گرفتتته استتت.
بيشترين عمق خليج فارس  92متر استت ،در حاليكته در
تنگه هرمز بيشتر از  322متر هم ديده متيشتود ]3[.ايتن
خليج از راه تنگة هرمز كه تنگه اي است عريض و عميق با
درياي عمتان ارتبتاط دارد و بترخالر دريتاي مديترانته و
درياي سرخ هيچ گونه مانعي باعت محتدوديت در تبتادل
آب آن با درياهاي مجتاور نمتي شتود .يكتي از مهمتترين
موارد گردش آب در خليج فارس ناشي از آب جريان يافته
با شوري نستبتا" كمتتر ( )16-18 PSUاز طترر دريتاي
عمان در قسمت شرقي در طول ستواحل ايتران استت كته

ميزان تغييرات چگتالي آب بتا عمتق و بررستي چگتونگي ايتن
تغييتترات در خلتتيج فتتارس ،ستترعت جريتتان وئوستتتروفيكي را
محاسبه كرده و به بح و بررسي در مورد آن بپردازيم.

شکل ( )1موقعیت جغرافیایی خلیج فارس،تنگه هرمز ودریای عمان[]8

مناطق ساحلي ايران و عربستان ستعودي و وزش بادهتاي
غالب شمال غربتي ستبب ايجتاد و جتت ستاحلي در ايتن
مناطق مي شتود Johns ]1[.و همكتارانی جريتان هتاي
ورودي و خروجي تنگه هرمز را براي يک مدت طتوالني از
دسامبر  3996تا مارس  3997متورد بررستي قترار داده و
نشان دادند يک جريان ورودي بتا دمتا و شتوري پتايين از

جريان آب در خليج فارس فصلي است و بطتور زيتادي بته
بادهتا و رانتتی چگتالي بستتتگي دارد.از برخوردجريتتان آب
ورودي از تنگه هرمز با شوري بيشتر با آب با شوري كمتتر
رودخانه هاي شمالي خليج فارس در ناحيته ي ميتاني آن
ناحيه جبهه اي بوجود مي آيد كه نا پايداري بتاروكلينيكي
همراه است .انتقال توده آب بر اثر تعادل وئوستتروفيک بته
12
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فرآيند در كتل تنگته هرمتز و مخصوصتا در خلتيج فتارس
مشاهده مي شود .سرماي زمستاني باع بته وجتود آمتدن
يک توده آب چگال تر در نواحي كتم عمتق جنتوبيخلتيج
فارس با چگالي بيی از  3212كيلوگرم بر متر مكعب متي
شود ،كه با جريان خروجي عميتق بته طترر تنگته هرمتز
حركت ميكنند .نتيجه اين افزايی چگالي در دوره زمتاني
دي ماه تا خرداد ماه ديده مي شود .در نتيجته تتثخير سته
ماههاي بين شكلگيري توده آب چگتال در آب هتاي كتم
عمق و مشاهدهي آن در تنگته هرمتز وجتود دارد ]32[.در
فصل بهار ،اختالر چگالي ها در عر تنگه مقدار حداكثر
خود را دارد .در اين فصل جريتان هتاي ورودي شتروه بته
شكل گرفتن ميكنند و به سمت خليج فارس حركت متي
نمايند و حتي به نواحي سطحي جنتوب تنگته هرمتز نيتز
وارد ميشوند .نكته مهم اين استت كته آب هتاي ستطحي
خليج فارس و تنگه هرمز در زمستتان شتورتر از تابستتان
است .افزايی جريان ورودي ستطحي بته خلتيج فتارس از
درياي عمان مي تواند دليل شوري كمتر آب هاي ستطحي
شمال تنگه هرمز و خليج فارس باشد ]33[.گردش فصتلي
خليج فارس با شكل گيتري آب چگتال عمقتي در جنتوب
خليج در فصل پاييز و زمستان مرتبط است كه در تنگه در
اواخر زمستان و اوايل بهار ديده ميشود .متيتتوان نتيجته
گرفت كه به وجود آمدن آب عمقي چگال در خليج فارس
مي تواند به دليل سرد شدن سطحي آبهاي شتور در فصتل
پائيز و شروه فصل زمستان باشد .جريتان خروجتي خلتيج
فارس در كل سال نسبتا پايتدار استت و متيتتوان انتقتال
 2/33سوردراپ و شوري متوسط  19/3 psuرا براي آن در
نظر گرفت .شوري اين جريان خروجي در فصتول مختلتف
تغيير قابل مالحظهاي دارد و بيشترين تغييرات را در فصل
زمستان نشان مي دهد كه جريان خروجتي داراي شتوري
 42/7 psuاستتتتتت3[ .و.]32
 19/3 psuتتتتتتا
Sultanو Ahmadميتتانگين ستتاليانه شتتارش گرمتتايي
سطحي در خليج فارس و خالص گرمايي انتقال داده شتده
به تنگه هرمز را معادل 367وات بر مترمرب تخمين زدنتد.
دوره طوالني تبخير و دماي پايين تر دهانته خلتيج فتارس
مخصوصا در زمستان باع اختالر چگالي و گراديان افقي
فشار در شرا و غرب خليج فارس ميشود .در نهايت يتک
جريان سطحي ورودي در تنگه هرمز كه چگتالي كمتتري
دارد و يک جريان خروجي چگال تر در جهتت معكتوس و
عميتتق تتتر ايجتتاد متتي گتتردد Sanchez]31[.و همكتتاران

درياي عمان از طريق شمال تنگه هرمز وارد خلتيج فتارس
مي شود4[.و Pous ]3و همكاران نتايج تحقيقات گشتت
 GOGP99را در تنگتته هرمتتز بررستتي كردنتتد و نتيجتته
گرفتند آب سطحي اقيانوس هند كه سردتر و شيرينتتر از
آب هاي منطقه است از طريق سواحل ايران و با عمتق 12
تا  62متر از طريتق تنگته وارد خلتيج فتارس متيشتود و
شورترين آب ها نيز كه از قسمت جنوبي تنگته از نزديكتي
سواحل امارات متحده عربي و عمان از تنگه خارج ميشود
در عمق هاي پتايين ( 32متتر تتا  322متتر) قترار دارنتد.
 Pousو همكاران سرعت جريان هاي خروجي را كمتر از
 2/4متر بر ثانيه نشان دادند و سرعت وئوستروفيک را نيتز
در يک سطح مرج  12متري  2/29متر بتر ثانيته بترآورد
كردند ]6[.جريان ورودي از درياي عمتان بته تنگته هرمتز
تحت تتثثير نيتروي كوريتولي بته ستمت شتمال تنگته در
سواحل ايران منحرر مي شود .اين جريتان در حركتت بته
سمت خليج فارس در سطح حركت ميكند كه اين حركت
به دليل چگالي كمتر آب هاي ايتن ناحيته نستبت بته آب
هاي اطرار در خلتيج فتارس استت .سترعت ايتن جريتان
درسطح به  32تا  22سانتي متتر بتر ثانيته متيرستد]8[.
تبخير و تابی باع افزايی دما و شوري و تشكيل جريان
ترموهاليني در اين ناحيه مي شود .افتزايی چگتالي باعت
عمقي شدن و توليد جريان ترموهتاليني و حركتت آن بته
سمت تنگه هرمز مي شود .در اين حالت چگتال تترين آب
در اطرار سواحل بحرين با بيی از  3211كيلوگرم بر متر
مكعب ديده شده است .اين جريان هاي عمقي بته سترعت
 3تا  32سانتيمتر بر ثانيه در خليج فارس ميرستند ولتي
در هنگام عبور از تنگه هرمز به حتدود سترعت  22تتا 12
سانتي متر بر ثانيه متي رستند ]7[.در فصتل پتاييز جريتان
ورودي تنگه هرمز با ناپايداري ديناميكي همتراه استت ،در
اين فصل به دليل ورود به فصل سرد و سرد شتدن آب هتا
در قسمت هاي جنوبي آب چگال تري به وجود ميآيد كته
چگالي آن به طور محلي از  3212كيلوگرم بر متر مكعتب
بيشتر مي شود .در اين فصل پيچتک هتاي ميتان مقيتاس
درعمتتق  22متتتري و در طتتول جبهتته چگتتال بتته وجتتود
مي آيند .آب چگتال از آب هتاي كتم عمتق قستمت هتاي
جنوب خليج فارس به آرامي به سمت جريان عمقي چگال
كشيده ميشود و در نهايت تنگه هرمز و خليج فارس را در
بر ميگيرد ]9[.در فصل زمستان ،گردش سطحي ناشتي از
حركت آب به پيچکهاي ميان مقياس تجزيه ميشود .اين
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اقيانوسي مي شوند .اليه هاي مختلتف بتا داشتتن چگتالي
هاي متفاوت ،باع حركت آب از اليه اي با چگالي بيشتتر
به سمت اليه اي با چگالي كمتر و در نتيجه ايجاد جرياني
به نام زمين گرد مي شوند .جريان زمين گرد بعنوان يكتي
از جريانهاي مهم و بزرگ مقيتاس در اقيانوستها و در ياهتا
سرمنشث بسياري از تغييرات مي باشد .اين جريان با تقريب
مناسبي از تعادل دو نيتروي گراديتان فشتار و كوريتوليس
حاصل مي گردد(.شكل )2

جريان هاي زمينگرد سطحي اقيانوس ها را بتا استتفاده از
داده هاي ارتفتاه ستنجي متاهواره اي متورد مطالعته قترار
دادند .براي اين منظور از اطالعات وئوئيد ماهواره GOCE
و مشاهدات ارتفاه سنجي ماهواره هتاي)1/2, GEOSAT
( T/P, Jason 1/2, ERSاستفاده كردند و سپس نتتايجرا با مدل گردش عمومي اقيانوسي مقايسته كردنتد كته از
مطابقت خوبي برخوردار بود]34[.
عوامل بسيار زيتادي از قبيتل بتاد ،جتزر و متد ،چگتالي و
گراديان فشار باع به وجتود آمتدن جريانهتاي دريتايي و

شکل ( )2تعادل دو نیروی گرادیان فشار و کوریولیس

معادلة حركت اين جريان عبارت است از:

()3
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پذيرفت .با توجه به شكل زير ،ترانسكت هاي 3و 2به دليل
واق شدن در انتهاي خليج ،تحت تتثثير وزش بتاد و دبتي
رودخانة اروند قرار دارند و همچنين به علت داشتتن عمتق
كم و محسوس بتودن اصتطكاب بستتر ،گراديتان چگتالي
محسوسي ندارنتد .بنتابراين گراديتان فشتاري هتم وجتود
نخواهد داشت ،و به همين دليل آنها را در نظر نمي گيريم.
ترانسكت هاي  1تا  32داراي چنين مشكالتي نيستند لذا
انتخابي مناسب براي محاسبة سرعت جريتان زمتين گترد

مواد و روش ها
به منظور مطالعه جريان هاي زمين گرد در خليج فارس از
داده هتتاي گشتتت دريتتايي  ROPMEكتته توستتط كشتتتي
تحقيقاتي قدس (متعلتق بته ستازمان بنتادر و كشتتيراني
ايران)در تابستان  2223جم آوري گرديده ،استتفاده متي
كنيم .گشت فوا در  6آگوست سال  2223از تنگه هرمتز
شروه و در  27آگوستت بته بنتدر الشتيوخ كويتت خاتمته
يافت .حاصل اين گشت تحقيقاتي جم آوري اطالعتات در
 72ايستگاه بود كه در  34ترانسكت طي  2مرحلته انجتام
مي باشند .حال با مطالعة نمودارهتاي چگتالي پتانستيلي و
داده هاي موجتود ،اطالعتات متورد نيتاز را استتخراج متي
كنيم.
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شکل ( )3موقعیت ایستگاههای نمونه برداری شده

هريک از ترانسكت هاي  1تا  32دو ايستگاه را با فاصله اي
مناسب اختيار كرده و با توجه به موقعيت آنها و داده هتاي
چگالي پتانسيل ،شيب مرز دو اليه را استخراج كرده و بته
محاسبة سرعت جريان زمين گرد مي پردازيم .نمودارهاي
زير نمونه اي از تغييرات چگتالي پتانستيل بتا عمتق را در
ايستگاههاي  24و  26نشان مي دهند.

اطالعات حاصل از تحليل داده ها نشان مي دهد كه شتيب
مرز دو اليه در درون خليج فارس در امتداد شمال -جنوب
و به سمت سواحل ايران بوده و با نزديک شتدن بته تنگتة
هرمز جهت شيب تغيير مي كند .با توجه به ايتن موضتوه
مي توان چنين نتيجه گرفتت كته تعتادل زمتين گترد در
خليج فارس در امتداد شمال -جنوب است .سپس بر روي

شکل ( )4تغییرات چگالی پتانسیل با عمق را در ایستگاههای  24و 22

ميان هر دو ايستگاه متورد نظتر و همچنتين بتا توجته بته
چگالي پتانسيل آنها ،سرعت جريان زمين گترد بته كمتک
معادله مارگول محاسبه مي شود.

روش محاسبة سرعت جریان زمین گرد
با توجه به موقعيت جغرافيايي هر ايستگاه مي توان فاصتلة
هر دو ايستگاه مورد نظر را بدست مي آورد .اين مقادير در
جدول زير با ذكر نام هر دو ايستتگاهي كته متي ختواهيم
سرعت جريان زمين گرد را براي آنها حساب كنتيم ،آورده
شده است .سپس با توجه به اختالر عمتق مترز دو اليته،
13
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   2  1 
d  h 


  h 
 

  2 x 
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,
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Vg 

    1000 kg 3
m

شکل ( )5چگالی الیة فوقانی  ρ1و چگالی الیه زیرین ρ2

جدول ( )1ایستگاههای مورد نظر و سرعت جریان زمین گرد محاسبه شده در هر ترانسکت

vg

)(m/s

la(km) .Trans

2.05  102

T3

1.76  102

T4

4.26  102

T5

4.29  102

T6

4.61 102

T7

1.17  102

T8

3.25  102

T9

3.33  102

T10

2.28  102

T11

 1.89  101

T12

431.108
482.933
432.262
375.881
389.236
432.262
385.930
374.384
237.585
340.620
308.867
199.505
173.760
288.559
285.715
182.829
197.549
237.648
261.097
216.730

)la(deg

عمق مرز دو اليه



27.882
28.349
27.893
27.385
27.156
27.893
27.476
27.128
26.464
27.113
26.782
25.797
25.564
26.599
26.330
25.646
25.779
26.140
26.351
25.952

38.64
41.29
45.36
42.87
37.43
42.01
45.26
32.85
43.70
55.58
52.84
49.28
28.69
52.13
58.29
49.64
51.69
48.81
37.64
58.62

27.152
28.582
28.770
28.568
28.515
29.035
25.390
29.001
28.035
28.751
28.817
26.965
26.749
29.054
29.150
27.922
26.290
28.776
26.096
28.446

همچنين تغييرات سترعت عمتودي جريتان زمتين گترد و
زاوية چرخی آن با عمق به شكل زير است؛

()1

()4

w  Vg

z
f







ترانسكت رديف

25.780
25.042
24.837
25.925
26.276
25.932
24.192
25.675
24.492
23.980
23.820
25.972
25.084
24.244
26.701
25.561
25.448
25.918
23.635
24.539

ST16
ST19
ST20
ST22
ST24
ST26
ST27
ST29
ST36
ST39
ST40
ST42
ST50
ST55
ST56
ST59
ST67
ST69
ST70
ST72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

w
 3.14  10 9 s 1
z

 8.13  10 7
z

جهت چرخی نيز به دليل قرارگرفتن در نيمكترة شتمالي
به سمت راست است.


  g
w
z
z  f Vg

دراينجا نيز با تقريبي مناسب نرخ تغييرات سرعت عمودي
جريان زمين گرد و زاوية چرخی آن با عمق ،براي خلتيج
فارس محاسبه شده است، f( .پارامتر كريوليس ،بته طتور
تقريبي ثابت فر شده است).

بحث و نتیجه گیری
با توجه به نمودارهاي چگتالي ،متدل دو اليته مناستبترين
مدل براي محاسبة سترعت جريتان زمتين گترد در خلتيج
16
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 شيب مرز دو اليه به طور ميتانگين در امتتداد.فارس است
 جنوب مي باشد لذا در ايتن امتتداد تعتادل زمتين-شمال
 ايستتگاه در22 بتا استتفاده از داده هتاي.گرد برقرار است
منطقه خليج فارس و همچنين محاسبه شيب بين دو اليه
با در نظر گرفتن تغييرات چگالي و عمق در راستاي طتول
جغرافيايي مقادير سرعتهاي جريتان زمتين گترد در فصتل
 نتتايج حاصتل از ايتن تحقيتق بتا.تابستان به دست آمدند
-نتايج حاصل از مدلهاي رياضي ارائه شتده بتراي جريتان
هاي زمينگردوار در خليج فارس توسط زاهدي و همكتاران
] و همچنين محاسبات انجام شتده بتر استاس2[ )3171(
)3196( دادههتتاي متتاهوارهاي توستتط فرزانتته و همكتتاران
. مقايسه شد و تطتابق نستبتا مناستبي را نشتان داد،]33[
 سرعت جريانهتاي،براساس نتايج ارائه شده در اين تحقيق
10 2

m

زمين گرد در فصل تابستان بته طتور ميتانگين
 كه نزديک به دهانة تنگة هرمتز32  در ترانسكت.مي باشد
 سرعت محاسبه شده براي جريان زمتين گترد داراي،است
 كه اين به خاطر وضعيت طبيعي و،عالمت منفي مي باشد
 خلتيج فتارس و دريتاي، در اين ناحيه.باز تنگة هرمز است
عمان به طور هماهنگ به نيروهاي باد واكنی نشتان داده
و در نتيجه تغييرات شديدي را در سطح آب به وجود متي
 همچنين جرياناهاي ورودي و خروجي از تنگه هرمز.آورند
 عالوه بر اين نرخ تغييرات سرعت.نيز تثثير گذار مي باشند
عمودي جريان زمين گرد و زاوية چرخی آن با عمق نيتز
.محاسبه شده است
s
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