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چكيده
براساس گزارشات و تحقیقات مختلف در ياي خزر به عنوان يک منبع غني منابع نفت و گاز و ماهیان خاوياري محسوب مي شود .در
سالهاي اخیر بخشهاي جنوبي درياي خزر به لحاظ گسترش صنعت گرشگري و شیالتي (پرورش ماهي در قفس) مورد توجه قرار گرفته
است .از اينرو در پژوهش حاضر که براساس نتايج داده برداري و اندازهگیري میداني مي باشد به بررسي مشخصات دينامیکي و پايداري
ستون آب پرداخته شده است .پارامترهاي مذکور با انتشار آالينده ها ،زبالههاي دريايي ،سالمت شناگاهها و صنعت گردشگري و همچنین
اثرات زيست محیطي توسعه قفسهاي پرورش ماهي در قفس مرتبط است .از سوي ديگر ميتواند زمینه ساز يک اقدام مهم در ارزيابي و
بهرهبرداري مستمر و پايدار از تودههاي آبي باشد .در اين مقاله با استفاده از جريان سنجهاي اتوماتیک و دستگاه اندازهگیر مشخصات
فیزيکي و انجام برخي محاسبات و آنالیزهاي اقیانوس شناختي به بررسي دينامیک آب منطقه جنوبي درياي خزر پرداخته شده است.
ضمن بررسي مشخصات فیزيکي ستون آب و پايداري که در زمانهاي اليهبندي دريا بیشتر مشاهده شده است ،به جريانات دريايي نیز
اشاره شده است .داده هاي برداشت شده جريان در منطقه فالت قاره نشان داد که روند کلي گردش آب در منطقه از سمت شمال غرب
(غرب) به سمت شرق با سرعت حدود يک متربرثانیه بوده است .ساختار فیزيکي ستون آب نشان داد که ،در فصل پايیز ستون آب در
منطقه ساحلي عمدتاً در اليه اختالط سطحي قرار گرفته است و تغییرات عمودي پارامترهاي فیزيکي از سطح تا بستر کم است .ساختار
فیزيکي آب دريا در اواخر فصل پايیز و اوائل زمستان نشان دهنده شروع اضمحالل اليهبندي ستون آب در منطقه مورد مطالعه بود .داده
هاي ثبت شده توسط دستگاههاي ترازسنج نشانده کاهش تراز آب دريا به اندازه حدود يک متر بوده است.
واژگان کليدی :فالت قاره ،ساختار فيزیكی ،پارامترهای دیناميكی ،پایداری ستون آب.
.

تاريخ دريافت مقاله 89/50/33 :
تاريخ پذيرش مقاله 89/59/22 :
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معمول در منطقه فالت قاره نصب ميشود و دادههاي
جربان را ثبت ميکند .داده هاي پايداري ستون آب از
محاسبه داده هاي فیزيکي بدست ميآيد .ثبت پارامترهاي
فیزيکي آب دريا توسط دستگاه  CTDدر ايستگاههاي
اندازه گیري در راستاي مقاطع عمود بر خط ساحلي انجام
شد .دادههاي فیزيکي آب دريا به وسیله يک دستگاه
شرکت
CTD
(Ocean
Seven
)133
 IDRONAUTکشور ايتالیا اندازهگیري شده است.
دستگاه مذکور قبل از اجراي عملیات دريايي در آزمايشگاه
مرکز درياي خزر وابسته به پژوهشگاه ملي اقیانوسشناسي
و علوم جوي واسنجي گرديد .دستگاه  CTDبراي برداشت
پارامترهاي مذکور در مد دادهبرداري زماني ( Timed
 )Data Acquisitionتنظیم گرديد .در حین انجام
اندازهگیري میداني در دريا ،دستگاه  CTDبا سرعت 3
متر بر ثانیه در ستون آب از سطح دريا تا نزديکي بستر
پايین فرستاده شد.

 -1مقدمه
درياي خزر بزرگترين توده آبي محصور در خشکي در
جهان ،براساس ويژگيهاي جغرافیايي و شرايط دينامیکي
و فیزيکي مختلف ،به سه بخش خزر شمالي ،خزر میاني و
خزر جنوبي قابل تقسیم ميباشد .آب دريا در بخش خزر
شمالي کم عمق و کم شور بوده و بیشینه عمق درياي خزر
در بخش جنوبي آن قرار دارد ] .[3حدود  315رودخانه
بزرگ و کوچک به داخل درياي خزر ميريزد که اکثر
رودخانههاي مهم و اصلي در سواحل شمالي و غربي درياي
خزر واقع شده و در بخش شرقي درياي خزر عمال رودخانه
دايمي وجود ندارد .رودخانههاي ولگا ،اورال ،کورا ،ترك،
سمور و سولک بیشترين سهم آب ورودي به درياي خزر را
تشکیل داده و درصد کمي از آب ورودي به درياي خزر
توسط رودخانه هاي کوچکي در سواحل ايران تامین
ميشود ] .[2-4در قسمت جنوبي درياي خزر رودخانه
سفیدرود مهمترين رود ورودي به درياي خزر است .درياي
خزر تحت تاثیر نوسانات اکولوژيک گستردهاي طي 15
سال اخیر بوده است که سبب ورود آلودگي منابع آبي
ورودي در بخش جنوبي درياي خزر به سموم کشاورزي،
ارگانوکلره ،مواد زائد صنعتي و خانگي شده است .در
سالهاي اخیر بخشهاي جنوبي درياي خزر به لحاظ
گسترش صنعت گرشگري و شیالتي (پرورش ماهي در
قفس) مورد توجه قرار گرفته است .از اينرو در پژوهش
حاضر که براساس نتايج داده برداري و اندازهگیري میداني
مي باشد به بررسي مشخصات دينامیکي و پايداري ستون
آب پرداخته شده است .پارامترهاي مذکور با انتشار آالينده
ها ،زباله هاي دريايي ،سالمت شناگاهها و صنعت
گردشگري و همچنین اثرات زيست محیطي توسعه
قفسهاي پرورش ماهي در قفس مرتبط است .از سوي ديگر
ميتواند زمینه ساز يک اقدام مهم در ارزيابي و بهرهبرداري
مستمر و پايدار از تودههاي آبي باشد .هدف از اجراي اين
تحقیق ارزيابي پايداري ستون آب و جريان در بخش میاني
سواحل جنوبي درياي خزر است.

 -2-2تصحيح و محاسبه پارامترهای شوری و چگالی
با توجه به مشخصات و ترکیبات منحصر بهفرد آب درياي
خزر و تفاوت شوري و در نتیجه چگالي آن با ديگر
درياهاي آزاد دنیا ،نیاز است دادههاي شوري و چگالي
اندازهگیري شده توسط دستگاه  CTDاصالح شود که
روند محاسبه آن در فرمولبندي ارايه شده توسط
 UNESCOبه صورت فرمول  3و  2است .بنابراين الزم
است به منظور دستیابي به اعداد دقیق ،ضرايب تصحیح در
روابط و نحوه محاسبه پارامترهاي شوري و چگالي مورد
استفاده قرار گیرند .چندين رابطه حاصل از مطالعات
آزمايشگاهي ،تجربي و شیمیايي براي محاسبه شوري و
چگالي آب دريا وجود دارد .اندازهگیريهاي آزمايشگاهي را
با استفاده از چندين نمونه آب برداشت شده از سطح دريا
در نزديکي بندر نوشهر در بخش جنوبي درياي خزر انجام
دادند و روابطي را ارايه نمودند .در راستاي تکمیل و تدقیق
روابط فوق ،پیتر و همکاران ] [0با استفاده از دادههاي
برداشت شده از درياي خزر توسط سازمان بینالمللي
انرژي اتمي روابطي را براي کالیبراسیون مقادير دادههاي
شوري و چگالي آب درياي خزر را ارايه کردند که در روابط
( )3و ( ) 2آورده شده است .در تحقیق حاضر نیز ازروابط
( )3و ( )2که دقیقتر از موارد قبلي بیان گرديده ،استفاده
شده است.

 -2روش انجام کار
 -1-2اندازهگيریها و نمونهبرداریهای ميدانی
اندازهگیري و ثبت دادههاي جريان توسط دستگاه
جريانسنج اتوماتیک انجام شده است .اين دستگاه بطور
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ترموکالين و آب عمیق را در ستون آب نشان دادهاند.
دادههاي توده آب عمیق ( )Deep water massبا دماي
کم و شوري زيادتر در بخش پايین نمودار ،و دادههاي
اليههاي سطحي و ترموکالين با دماي بیشتر در بخش
بااليي در نمودار به خوبي مشهود است .پراکندگي
دادههاي آب عمیق کم بوده اما در مورد دادههاي آب اليه
ترموکالين پراکندگي مذکور بیشتر بوده است .معموال در
فصل پايیز اليهبندي نسبت به ماههاي فصل تابستان
ضعیفتر بوده است اما هنوز دادهها وجود سه اليه سطحي،
ترموکالين و آب عمیق را در ستون آب نشان دادهاند.
پراکندگي دادههاي آب عمیق کم بوده اما در مورد
دادههاي آب اليه ترموکالين پراکندگي مذکور بیشتر بوده
است.

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

)(2
که در آن )  Sea (T , S , Pچگالي آب با استفاده از
فرمولهاي يونسکو با جايگذاري دما ،شوري و فشار
اندازهگیري شده درجا ( )in situاست و )f (T , p
ضريب تصحیح ميباشد  Sea (T ,0, P ) .چگالي آب با
استفاده از فرمولهاي يونسکو و با استفاده از
اندازهگیريهاي دما و فشار و با احتساب شوري
صفراست ].[3-9

 -3نتایج و بحث
 -1-3الیه بندی و پایداری ستون آب
يک از روشهاي مناسب و مفید که اقیانوسشناسان معموالً
براي بررسي دادههاي دريايي و اقیانوسي استفاده ميکنند،
ترسیم تغییرات دما ،شوري و چگالي در ستون آب و
مقايسه اين دادهها با مشاهدات انجام شده در ديگر مناطق
اقیانوسها است .اين دادهها ميتواند به صورت نمودارهاي
دما -شوري -چگالي ترسیم شود .منحنيهاي با چگالي
(سیگماتي) ثابت در اين نمودار ،غیر خطي بودن معادله
حالت را نشان ميدهد .دادههاي ايستگاهي ترسیم شده بر
روي نمودارهاي  T-S-Dجهت بررسي اطالعات کیفي
روي میزان اليهبندي در ستون آب نیز ميتواند مورد
استفاده قرار گیرد .به عنوان مثال در اليههاي بااليي خطي
که دادههاي مختلف اندازهگیري را به هم متصل ميکند
چندين خط سیگماتي را نیز قطع ميکند و اين نشان
ميدهد که اليهبندي قوي است .در اليههاي عمیقتر
خطوط چگالي خیلي آهستهتر و با شدت کمتر و ضعیفتر
توسط خطوط اتصال دهنده دادهها قطع ميشوند و اين
نشان ميدهد که اليهبندي ضعیفتر است.
شکل شماره  3نمودار  T-S-Dرا براي دادههاي
اندازهگیري شده در ماه اکتبر در فصل پايیز نشان ميدهد.
درجه حرارت دادههاي برداشت شده در اين فصل در بازه
حدودي  9/0-20درجه سانتيگراد و شوري حدود -32/3
 33/9گرم بر لیتر قرار گرفته است .دادههاي اندازهگیري
شده در اين ماه نشان داد که اليهبندي ستون آب دريا
هنوز قابل توجه بوده و دادهها وجود سه اليه سطحي،

شكل ( )1نمودار دما -شوری -چگالی ،اکتبر 2112

شکل شماره  2نمودار  T-S-Dرا براي دادههاي
اندازهگیري شده در ماه دسامبر نشان ميدهد .درجه
حرارت دادههاي برداشت شده در اين فصل در بازه
حدودي 2ر3-30ر 34درجه سانتيگراد و شوري حدود
8ر3-33ر 33گرم بر لیتر قرار گرفته است .دادههاي
اندازهگیري شده در اين ماه نشان داد که اليهبندي در
ستون آب وجود ندارد .پراکندگي دادههاي آب کم بوده و
دامنه تغییرات چشمگیر نیست .در اين ماه اليهبندي
ستون آب دريا تقريبا از بین رفته بنابراين دادههاي نمايش
داده شده در نمودار خطوط همچگال کمتري را قطع
نمودهاند .بررسي نمودارهاي دما-شوري-چگالي به خوبي
تغییرپذيري اليهبندي ستون آب و تودههاي مختلف آب
دريا را در منطقه مورد مطالعه نشان داد .براساس نتايج
اين تحقیق و مقايسه با پژوهشها و اندازهگیريهاي قبلي
ميتوان گفت ،اليهبندي در ماههاي سردتر سال که،
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نمودارهاي فرکانس پايداري مربوط به ايستگاههاي
اندازهگیري آب عمیق براساس تغییرات عمودي چگالي آب
دريا در ماه اکتبر و دسامبر در شکلهاي  3-4و  9-4ارائه
شده است .همانطور که در نمودارهاي ترسیم شده مشاهده
ميشود ،در اليههاي فوقاني گراديان عمودي شديدتر
چگالي باعث نوسانات بیشتر و با پريود کوتاهتر (در حد
چند دقیقه) همراه است .ولي در اليههاي آب عمیق که
عدد پايداري از مرتبه  35-9تا  35-3است پريود نوسانات
در حد چند ساعت است .در اين حالت ،با توجه به عمق
ايستگاههاي اندازهگیري (کمتر از  055متر) اثر
تراکمپذيري خیلي محسوس نیست و قابل اغماض بوده
است .در توافق با محاسبات انجام شده توسط محققین
روسي ] [0براي ديگر مناطق درياي خزر ،مقادير پايداري
در اغلب موارد مثبت بوده است .سهم گراديان عمودي
درجه حرارت در پايداري به صورت بسیار مشهود بیشتر از
سهم گراديان شوري در ستون آب مشاهده گرديد.
نمودارها نشاندهنده مقادير زياد پايداري استاتیکي در چند
ده متر اول ستون آب هستند که بیانگر وجود ترموکالين-
پیکنوکالين فصلي در ستون آب دريا در منطقه مورد
مطالعه در ماه اکتبر است .اين حالت در نمودارهاي
پايداري ترسیم شده براي ماههايي که اليه بندي ستون
آب وجود دارد به وضوح ديده شده است ،اما در زمان
اندازهگیريها در ماه دسامبر که اليهبندي حرارتي قوي
وجود نداشته است ،کمتر مشاهده شد .در زمان
اندازهگیري در ماه دسامبر نمودار پايداري حتي در
عمقهاي زيادتر هم داراي نوسانات زياد بوده است که
ميتواند به دلیل عدم وجود اليهبندي قوي و شايد وجود
تالطم در ستون آب بوده باشد .بیشینه مقادير فرکانس
پايداري در اليه سطحي در ماه اکتبر 53293×35-1ر5
برمجذور ثانیه و بیشینه مقدار آن در اليه زيرين آن
553231×35-1ر 5برمجذور ثانیه محاسبه شده است.

تغییرات عمودي درجه حرارت ستون آب کم بوده است،
خیلي ضعیف و در ماههاي گرم سال که گراديان عمودي
ستون آب دريا قابل توجه بوده قوي ديده شد.

شكل ( )2نمودار دما -شوری -چگالی ،دسامبر 2112

دادههاي برداشت شده تعداد قابل توجهي از خطوط
همچگال را قطع نموده است که نشان دهنده وجود
اليهبندي ستون آب دريا بوده است .در اين زمان پراکنش
دادهها در نمودار نشاندهنده نواحي آب عمیقتر و آب
سطحي بوده است .شايان توجه است در نمودار از سمت
دادههاي سطحي به سمت دادههاي اليههاي آب عمیق بر
تراکم دادهها افزوده شده است و دادهها تقريبا بر روي يک
خط قرار گرفتهاند.
در راستاي اندازهگیري دما ،شوري و محاسبه چگالي،
پارامتر ديگري به نام فرکانس برانت وايساال که پايداري
محلي ستون آب را بیان ميکند قابل محاسبه است.
تغییرات عمودي چگالي آب دريا متأثر از تغییرات دما،
شوري و چگالي است .نیمي از افزايش چگالي آب دريا در
اليه  255متر بااليي ستون آب در اقیانوسها مشاهده
ميشود .نرخ نرمال شده افزايش چگالي را پايداري
مينامند .با توجه به نمودارهاي نیمرخ عمودي و مقاطع
عرضي ارائه شده دما ،شوري و چگالي ،بیشترين تغییرات
در اليه  05متر بااليي و بعضا تا نزديکي عمق  255متري
در درياي خزر در زمان اندازهگیريها مشاهده شده است.
معیار ديگري براي بررسي پايداري ستون آب دريا و يا به
عبارتي گراديان عمودي چگالي ،فرکانس برانت وايساال و
1
1
يا فرکانس پايداري (  ) N   ( gE) 2است.
T
فرکانس پايداري را فرکانس اليهبندي ( Stratification
 )Frequencyنیز مينامند.
14
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استفاده شد .نیمرخهاي عمودي پارامترهاي دما ،شوري و
چگالي در ماه دسامبر نشان ميدهد که تغییر پارامترهاي
مذکور از سطح تا نزديکي بستر کم بوده است ،که اين
حاکي از آن است که تقريبا ستون آب آمیخته بوده است.
از سوي ديگر براساس دادههاي برداشت شده ميتوان
دريافت که در آبهاي ساحلي در ماه اکتبر ضخامت اليه
اختالط سطحي بیش از  21متر بوده است .در حاليکه
نیمرخهاي پارامترهاي مذکور در ماه دسامبر نشان از عدم
وجود يک اليهبندي قوي در ستون آب و ايجاد تغییرات
هرچند کم در هر سه پارامتر دارد .ساختار فیزيکي آب
همچنین نشان ميدهد که تقريباً شوري آب دريا در هردو
زمان نزديک به  32واحد بوده است و تفاوت در چگالي آب
دريا بیشتر تحت اثر دماي آب دريا است .اندازهگیريهاي
فصل پايیز زماني انجام شده که رژيم آب و هواي منطقه
روبه سردي ميرود .تغییرات پارامترهاي فیزيکي نظیر دما،
شوري و چگالي در راستاي مقاطع ترسیم شده کم است.
آنچه که به وضوح مشاهده ميشود آن است که دما با دور
شدن از سطح کاهش داشته است .مقادير شوري هم در
اغلب موارد تغییراتي کمتر از 0ر 5واحد نشان ميدهد .مي
توان گفت ،شوري کمتر آب دريا در نزديکي خط ساحلي
تحت تأثیر عوامل ساحلي نظیر ورودي رودخانههاي محلي
است .مطالعات انجام شده بر روي ساختار فیزيکي آب
درياي خزر با استفاده از دادههاي برداشت شده و مقايسه
آنها با ديگر تحقیقات انجام شده ] [9-33نشان ميدهد،
که از اواسط فصل پايیز با سرد شدن تدريجي هوا روند
استهالك و اضمحالل اليهبندي آغاز شده است .از اواخر
فصل پايیز روند اضمحالل اليهبندي قويتر شده و در فصل
زمستان به حالت حدي خود يعني از بین رفتن کامل
اليهبندي برسد .در زمان اندازهگیريها در ماه اکتبر
ساختار حرارتي آب منطقه مورد مطالعه نشاندهنده وجود
يک اليه ترموکالين ضعیف به پهناي کمتر از  35متر بین
اعماق  25تا  15متري است .در فصل پايیز ضخامت اليه
مخلوط سطحي حدود  15متر مشاهده گرديد .با کاهش
درجه حرارت اليه مخلوط سطحي ،گراديان درجه حرارت
در عرض ترموکالين کاهش يافته و در زمستان اليه
ترموکالين تقريباً مستهلک شده است .دادههاي برداشت
شده بخوبي نشان دهنده عمیق شدن اليه سطحي در طي
ماه آخر فصل پايیز ميباشد.

شكل ( )3نمودار فرکانس پایداری در ستون آب دریا در ماه
اکتبر

شكل ( )4نمودار فرکانس پایداری در ستون آب دریا در ماه
دسامبر

اندازهگیريهاي ماه اکتبر نشان داد که در اين ماه نیز
اليهبندي سه گانه و تغییرات چگالي باعث ايجاد يک پیک
تقريبا قابل توجه در نوسانات پايداري آب دريا در نمودار
قابل مشاهده است .فرکانس پايداري در ماه دسامبر نشان
داد که بیشینه مقدار در اليه سطحي حدود
553304×35-1ر 5برمجذور ثانیه و در اليههاي پايینتر
حدود 551539×35-1ر 5برمجذور ثانیه ايجاد شده است.
در ماه دسامبر ساختار فیزيکي آب دريا اليهبندي را نشان
نداده است.
 -2-3پارامترهای فيزیكی و دیناميكی
به منظور بررسي ساختار تغییرات پارامترهاي فیزيکي آب
دريا از دادههاي برداشت شده توسط دستگاه CTD
10
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ناپايداريهايي وجود دارد که مي تواند در برخي موارد
باعث ايجاد امواج داخلي و جريانات باشد.
جريانات غالب در منطقه مورد مطالعه عمدتاً شمال غربي و
غربي است و معموالً سرعتها جدود 8 -3 m/sر 5است .با
افزايش عمق و نزديک شدن به بستر فالت قاره سرعت
جريانات کم شده است .شکل شماره  0سري زماني دماي
آب دريا در محل قرارگیري جريانسنج (سنسور دماي
دستگاه جريانسنج) را نشان ميدهد.
سري زماني دماي آب به خوبي روند نزولي دماي عمق
مربوطه را در طي پايیز و اوايل زمستان نشان ميدهد.
تغییرات و نوسانات زياد در دوره اولیه سري زماني که
بعضاً حدود  9-9درجه سانتیگراد بوده است که مي تواند
ناشي از تغییرات روزانه و هفتگي دماي هواي منطقه باشد.
پس از مدتي که هواي منطقه کالً رو به سردي رفته است
تقريباً سري زماني الگوي کاهشي با نوسانات کمتري را
نشان ميدهد .در اواخر سري زماني هنگامي است که

شكل ( )5سری زمانی درجه حرارت آب دریا در عمق  22متر بر
منطقه فالت قاره

در سالهاي اخیر سواحل جنوبي درياي خزر به لحاظ ورود
حجم فزاينده آالينده ها و افزايش صنايع پرورش ماهي در
قفس بسیار حائز اهمیت شده است .از اينرو بررسي
تغییرات و الگوي تغییرات پارامترهاي فیزيکي و دينامیکي
آب دريا بسیار حائز اهمیت است .در اين تحقیق
اندازهگیري پارامترهاي فیزيکي و دينامیکي از  9اکتبر
 2533تا  4ژانويه  2539انجام شده است .ساختار فیزيکي
در ابتداي نصب جريانسنج کامالً مشخص و سه اليه است
در ماه اکتبر .اليه اختالط سطحي تا عمق  22متر است و
اليه ترموکالين از  22تا  15متر گسترش يافته و زير اليه
 15متر دما به تدريج تا عمق  355متر کاهش مييابد.
تغییرات شوري آب دريا از سطح تا اليه هاي حدود 355
متر در منطقه خیلي قابل توجه نبوده و عمدتاً جدود
0ر 32تا  32بوده است .تغییرات چگالي عمدتاً تحت تأثیر
تغییر دمايي و فشار آب بوده است .تغییرات سرعت صوت
در آب درياهم تقريباً مشابه چگالي آب بیشتر تحت تأثیر
تغییرات عمودي درجه حرارت آب دريا است .دينامیک
بادهاي منطقه بر اساس دادههاي اندازهگیري نشان
ميدهد که اغلب جريانات دريايي منطقه تابع وزش باد در
منطقه ميباشد .البته در برخي موارد هم مشاهده ميشود
که سمت و سوي جريانات دريايي از رژيم باد منطقه
پیروي نميکند که مي تواند ناشي از اثر امواج دورآ و
خارج از منطقه سیرکولیشن کلي خزر باشد .اندرکنش
جريانات و اليهبندي هم نکته ديگري است که در اين گونه
مطالعات قابل بررسي است .با توجه نمودارهاي پايداري
ستون آب مشاهده ميشود که در مرز اليههاي مختلف

شكل( )2اسپكترال آناليز (تحليل طيفی فاز و کوهرنسی)
سری زمانی دادههای جریان الیه سطحی آب دریا در منطقه
فالتقاره

ستون آب کالً از نظر دمايي يکنواخت و مخلوط بوده است.
و تحت تأثیر دماي هواي منطقه بوده است.
تغییر دماي آب در محدوده زماني اندازهگیري توسط
سنسور دماي جريانسنج از حدود  20درجه سانتیگراد به
حدود  33درجه سانتیگراد رسیده است .شکل شماره 3
اسپکترال آنالیز (تحلیل طیفي فاز و کوهرنسي) سري
زماني دادههاي جريان سطحي آب دريا در منطقه
فالتقاره را نشان ميدهد .جريانات دريايي و گردش کلي
آب درياي خزر در بخش جنوبي آن يک عمدتاً مسیر
13
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تا عمق حدود  05متر تحت تأثیر اثر باد و تالطم جوي و
دريايي قرارميگیرد.

پادساعتگرد را ايجاد ميکند که بیشتر ناشي از تغییرات
فشار هوا ،میدانهاي وزش باد وروديهاي آب شیرين
رودخانهها ميباشند .جريانات دريايي در سواحل جنوبي
درياي خزر عمدتا باعث ايجاد برخي مشکالت از قبیل
انتقال رسوب و تغییر عمق بنادر تجاري و صیادي ،پخش
آلودگي در مناطق توريستي و شناگاهها و ايجاد جريانات
شکافنده در نزديکي خط ساحلي و تهديد جان انسانها
ميشود .شکل شماره  9تحلیل اسپکترال (طیفي) سري
زماني دادههاي جريان سطحي در منطقه فالتقاره را نشان
ميدهد.
آنالیز دادههاي برداشت شده جريان آب دريا در منطقه
نشان داد که مولفه موازي ساحل کمي قويتر از مولفه

 -4نتيجه گيری
تغییرات ساختار فیزيکي ،پايداري ستون آب ،پارامترهاي
دينامیکي و همچنین فرايند اليهبندي و اختالط در بازه
زماني اندازهگیريها مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت.
نوشتار براساس نتايج دادهبرداري و اندازهگیري میداني
ميباشد به بررسي مشخصات دينامیکي و پايداري ستون
آب پرداخته شده است .پارامترهاي مذکور با انتشار
آاليندهها ،زبالههاي دريايي ،سالمت شناگاهها و صنعت
گردشگري و همچنین اثرات زيست محیطي توسعه
قفسهاي پرورش ماهي در قفس مرتبط است .از سوي ديگر
ميتواند زمینهساز يک اقدام مهم در ارزيابي و بهرهبرداري
مستمر و پايدار از تودههاي آبي باشد .در اين مقاله با
استفاده از جريانسنجهاي اتوماتیک و دستگاه اندازهگیر
مشخصات فیزيکي و انجام برخي محاسبات و آنالیزهاي
اقیانوس شناختي به بررسي دينامیک آب منطقه جنوبي
درياي خزر پرداخته شده است .ضمن بررسي مشخصات
فیزيکي ستون آب و پايداري که در زمانهاي اليهبندي
دريا بیشتر مشاهده شده است ،به جريانات دريايي نیز
اشاره شده است .ساختار فیزيکي ستون آب نشان داد که،
در فصل پايیز ستون آب در منطقه ساحلي عمدتاً در اليه
اختالط سطحي قرار گرفته است و تغییرات عمودي
پارامترهاي فیزيکي از سطح تا بستر کم است .ساختار
فیزيکي آب دريا در اواخر فصل پايیز و اوائل زمستان نشان
دهنده شروع اضمحالل اليهبندي ستون آب در منطقه
مورد مطالعه بود .نتايج تحلیل پايداري نشان داد که
تغییرات و پیکهاي قابل توجه در نیمرخ ترسیم شده در
زمان وجود اليهبندي در اوايل دوره اندازهگیري در مرز
اليههاي مختلف ستون آب مانند ترموکالين بوده است .در
زمان ديگر اندازهگیري در ماه دسامبر تغییرات و نوسانات
نمودار گسترده و از نظم کمتري نسبت به نمودار ماه اکتبر
برخورد است.

شكل ( )7تحليل اسپكترال (طيفی) سری زمانی دادههای
جریان سطحی در منطقه فالتقاره

عمود بر ساحل بوده است .مولفههاي جريان در منطقه به
دو جهت قابل مالحظه هستند .يکي آنکه جريانات باعث
جابجايي شديد رسوبات ،مواد اضافي و فضوالت قفسهاي
پرورش ماهي در منطقه و پخش شدن آن در منطقه فالت
قاره ميشود .همچنین انتشار و حمل آاليندهها و مواد
خروجي از فعالیتهاي شهري ،روستايي و صنعتي و انتقال
آنها به سمت مناطق و نواحي شرقي و تجمع آنها مينمايد.
در فصل پايیز با شدت گرفتن بادهاي منطقه که عمدتا از
سمت شمال و شمال غرب هستند و افزايش انرژي
جنبشي جو ،دينامیک و حرکت ستون آب افزايش يافته و
باعث اختالط ستون آب مي شوند .از اينرو عمق اليه
مخلوط بااليي (سطحي) افزايش يافته و از بخش زيرين
خود اليه ترموکالين را مستهلک ميکند .اين حالت به
علت افزايش جريانات ناشي از باد ايجاد ميشود .به عبارت
ديگر با شدت يافتن جريان در ستون آب بخشهاي بااليي

تقدیر و تشكر
اين تحقیق با کمک مالي و حمايت معنوي پژوهشگاه ملي
اقیانوسشناسي و علوم جوي انجام شده است .نتايج ارائه
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