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مطالعه و بررسی پدیدۀ فراجوشی در سواحل شرقی خزر میانی با استفاده از
شبیهسازی عددی
2

مریم شیعه *1وعباسعلی علیاکبری بیدختی

 .1دکتری فیزیک دریا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 .2استاد ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(دریافت،93/10/7 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
در این مطالعه پدیدۀ فراجوشی در سواحل شرقی خزر میانی دریای خزر با استفاده از مدل سهبعدی COHERENSبرای سال
 2004بررسی شده است .در این شبیهسازی ،شبکهبندی حوزه در راستای افق  0/046×0/046درجه و در راستای قائم دارای 30
الیه سیگما در نظر گرفتهشده است .همچنین تمامی واداشتهای جوی(سرعت باد ،فشار هوا ،دمای هوا ،آهنگ بارش ،پوشش
ابری و رطوبت نسبی) و واداشت رودخانهای بهعنوان شرایط مرزی و میانگین دما و شوری آب در ماه ژانویه بهعنوان شرایط اولیه
به مدل اعمال شده است .از آنجا که الگوی باد غالب ،در تابستان برای دریای خزر بهخصوص در سواحل شرقی خزر میانی ،شمالی
و شمال شرقی است ،این مسئله باعث ایجاد پدیدۀ فراجوشی در سواحل شرقی خزر میانی در طول تابستان میشود است .در این
زمان یک گردش واچرخندی نیز در حوضۀ میانی خزر میانی مشهود است که در آگوست به همراه دو ناحیۀفراجوشی کوچکتر دیده
میشودکه آنکه نزدیک سواحل غربی بوده قویتر است .بر اساس نتایج شبیهسازیشده در این مطالعه ،جهت جریانات سطحی در
سواحل شرقی خزر میانی از سمت ساحل به سوی مناطق مرکزی است که این جریانها موجب حرکت آب از سواحل شرقی به
سوی سواحل غربی و در نهایت انتقال آبهای سرد زیرسطحی به طرف الیههای سطحی شده و میدان دمایی در نزدیک سواحل
شرقی را تا چند درجه سردتر از سواحل غربی میکند .همچنین با بررسی سرعت قائم در سواحل شرقی خزر میانی ،بیشترین مقادیر
سرعت قائم ،در حدود عمقهای بین  2تا  5متری از سطح آب مشاهده شده و سرعت جریانها در الیههای باالتر و نزدیک به
سطح آب دارای مقادیر کمتری است .این سرعتهای قائم هم از نظر مقدار و هم وسعت در ماه آگوست ضعیفتر از ماه جوالی
هستند؛ بهطوریکه اندازۀ سرعت جریانهای قائم در ماههای جوالی و آگوست به ترتیب تقریباً  12و  7متر در ماه است که
نشاندهندۀضعیفترشدن این پدیده در ماه آگوست میباشد.
واژههای کلیدی :دریای خزر ،فراجوشی ،سرعت قائم ،میدان دما ،مدل COHERENS

 .1مقدمه
در نیمکرۀ شمالی هرگاه وزش باد بهگونهای باشد که

این فراجوشی در نیمکرۀ جنوبی ،ساحل باید در سمت

هنگام وزش ،ساحل در سمت چپ جهت باد قرار گیرد،

راست جهت وزش باد قرار داشته باشد .ایجاد پدیدۀ

تنش سطحی ایجادشده همراه با نیروی کوریولیس ،سبب

فراجوشی در دریای خزر به دلیل رژیم باد غالب در طول

انتقال جرم اکمن ( )Ekman Transportدر امتداد عمود

تابستان دارای اهمیت زیادی بوده است .این پدیده از

بر ساحل و به سمت دریا خواهد شد .به دلیل وجود ساحل

مهمترین پدیدههای دینامیکی و گرمایی است که در

در سمت چپ باد ،آب جابهجاشده نمیتواند توسط

فصل تابستان در سواحل شرقی خزر میانی رخ میدهد.

آبهای سطحی جایگزین شود و در این حالت ،آبهای

دریای خزر حدود  44درصد حجم آبهای

زیرین الیۀ اکمن طی فرایند انتقال عمودی آب،

دریاچهای روی زمین را تشکیل میدهد .این دریا دارای

جایگزین آب سطحی دورشده از ساحل خواهد شد .به

گسترۀ هندسی 1000 ،کیلومتر طول و  200-300کیلومتر

این صورت ،فراجوشی ساحلی رخ میدهد .برای وقوع

عرض است .در ناحیۀ خزر شمالی بیشترین ژرفا  20متر
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است ،درحالیکه بخش خزر میانی و جنوبی دارای

سواحل غربی میراند ،بهطوریکه افزایش آب در

عمقهای بیشتری است که بیشترین عمق درآنها به ترتیب

سواحل غربی ایجاد میشود که باعث ایجاد پدیدۀ

 788متر و  1025متر است (ایبرایو و همکاران.)2010 ،

فراجوشی در سواحل شرقی میشود (ایبرایو و همکاران،

دمای سطح آب در بخش شمالی از زیر صفر در شرایط

 .)2010پدیدۀ فراجوشی در فصلهای گرم از

یخزدن در زمستان تا  25 -26درجۀسانتیگراد درتابستان

خصوصیات گردش تقریباً دائمی است که در مشاهدات

تغییر میکند ،درحالیکه در قسمت جنوبی تغییرات

جوی (کوسارو و یابلونسکایا )1994 ،و ماهوارهای (سر و

متعادلتر و بین  7 -10درجۀ سانتیگراد در زمستان تا -29

همکاران )1998 ،تأیید شده است .در جوالی باد غالب

 25درجۀسانتیگراد در تابستان است .ترموکالین فصلی

در خزر میانی ،از طرف شمال به سوی جنوب است که

در عمق  20تا  30متر در طول فصول گرم رخ میدهد.

باعث شکلگیری فراجوشی در طول سواحل شرقی شده

تغییرات فصلی و چینهبندی گرمایی بهطور معمول به عمق

است .بدیهی است این ناهمگنی ارتفاع سطح دریا در

 100متر در نواحی خزر جنوبی و  200متر در خزر میانی

قسمت شمال شرقی خزر میانی بهسبب باالآمدن آبهای

میرسد؛ درحالیکه در طول زمستانهای شدید ،همرفت

زیرسطحی نسبتاً سرد است(کنیش و همکاران.)2008 ،

به قسمتهای عمیق ناحیۀ خزر میانی نیز میرسد

وسعت پدیدۀ فراجوشی بهگونهای بوده که تا چند

(کاسارو .)1975 ،شوری دریای خزر بسیار کم است.

کیلومتر ( 5-20کیلومتر) فاصله از خط ساحلی و دهها

محدودۀ تغییرات شوری آبهای خزر جنوبی بین ()PSU

کیلومتر به موازات ساحل ادامه داشته است (کوسارو،

 12و  13است (کاپلین1995 ،؛ کوسارو و یابلونسکایا،

.)1990

 .)1994در مناطق آب عمیق ،شوری با عمق ،کمی تغییر

در این مطالعه ،برای بررسی پدیدۀ فراجوشی در سواحل

میکند ( )13/08PSU-12/8PSUو چینهبندی چگالی

شرقی خزر میانی ،از مدل سهبعدی COHERENSاستفاده

بهاندازۀ زیادی به تغییرات دمایی وابسته است (ترزیو و

شده که از طریق نتایج شبیهسازی در منطقۀ شرقی سواحل

همکاران .)1992 ،ساختارهای ترموهاالین آبهای

خزر میانی ،ساختار دمایی افقی و قائم ،سرعت قائم و افقی

دریای خزر در نواحی نزدیک به دهانۀ ورودی رودخانهها

جریانها را مطالعه کرده است تا ابعاد این پدیده شناسایی شود.

و در ناحیۀ سواحل شرقی خزر میانی که در تابستان
فراجوشی در آن رخ میدهد ،ناهمگنی قابلتوجهی را در

 .2روش پژوهش

سه بعد دارند و تغییرات فصلی دما و شوری آب به ترتیب

 .1 .2ويژگیهای مدل و نحوۀشبيهسازی

در  100متری و  20متری سطح آب است (توژیکین و

معادالت مدل COHERENSبر اساس معادالت

کوسارو .)2005،در دریای خزر ،آبهای سطحی در

ناویراستوکس ( )Navier-Stokesاست که شامل

طول تابستان در نواحی کمعمق ساحلی ،اغلب

معادالت پایستاری تکانه ،حجم ،دما و شوری است .در

گرمتراست؛ بهطوریکه در بعضی مناطق دما به  30درجۀ

معادالت تکانه از تقریب بوسینسک

( Boussinesq

سانتیگراد میرسد و شوری به دلیل آهنگ باالی تبخیر

 )approximationو از فرض معادلۀ پیوستگی به شکل

افزایش مییابد.آبهای سرد با دمای 16-14

تراکمناپذیر و اینکه تعادل هیدرواستاتیکی در راستای

درجۀسانتیگراد در طول سواحل شرقی خزر میانی به

قائم وجود دارد (لوییتین و همکاران ،)1999 ،استفاده

دلیل انتقال آبهای سطحی از نزدیک سواحل به مناطق

شده است .گسستهسازی مکانی معادالت ،در راستای افق

دور از ساحل کاهش پیدا کرده و بادها در خزر میانی و

به وسیلۀ شبکۀ آرکاوا -سی ( )Arakawa Cو در راستای

جنوبی ،آبهای سطحی را از سواحل شرقی به سوی

قائم با شبکۀ سیگما انجام میشود (آراکاوا و سوارز،
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 .)1983استفاده از تکنیک گسستهسازی زمانی به این

درونیابی شدهاند .در شکل  2میانگین ماهیانۀ الگوی باد

صورت است که گام زمانی را برای مد فشارورد بهطور

در ماههای جون ،جوالی و آگوست نشان داده شده است.

دوبعدی و برای مدهای کژفشار بهصورت سهبعدی

دادههای جوی از جمله رطوبت نسبی ،آهنگ بارش و

جداسازی میکند .گام زمانی سهبعدی مضربی از گام

پوشش ابری از دادههای

زمانی دوبعدی است .حل عددی معادلۀ پیوستگی و تکانه

در فواصل  2/5 × 2/5درجه استخراج و در مدل استفاده

به روش تفکیک مد ()mode-splitting technique

شده است .برای ورودی رودخانهها از دادههای GRDC

صورت میگیرد .در این شبیهسازیها گام زمانی فشارورد

) (The Global Runoff Data Centreماهیانۀ سه

 15ثانیه و گام زمانی کژفشار 150ثانیه در نظر گرفتهشده

رودخانۀ اورال ،ولگا (سه ورودی) ،کورا و دادههای میانگین

است .مدل به مدت پنج سال اجرا شده است؛ بهطوریکه

ماهیانۀ دبی رودخانۀ سفیدرود از دادههای تحقیقات آب

پس از چهار سال مدل به شرایط پایا رسیده و

استفاده شده که بر اساس ورودی این رودخانهها ،مدل دارای

خروجیهای سال پنجم نتایج شبیهسازی است که ارائه

 6مرز باز رودخانهای است .برای دادههای شوری و دمای

میشود.

آب ،برای الیههای مدل از دادههای شوری و دمای ماهیانۀ

محدودۀ مورد بررسی کل دریای خزر است و
شبکهبندی افقی در این محدوده در اندازههای × 0/046

NCEP/NCAR Re-analysis

کارا و همکاران ( )2010استفاده شده است و این دادهها در
منطقه درونیابی شدهاند.

 0/046درجه در نظر گرفتهشده است و در راستای قائم
دارای  30الیۀ مختصات سیگما است (اولین الیۀ سیگما

 .3نتايج و بحث

در بستر است و به طرف سطح شمارۀالیهها افزایش پیدا

 .1.3مقايسة نتايج شبيهسازی با دادههای مشاهدهشده

کرده است) .دادههای عمقسنجی بر اساس

در این مطالعه ،نتایج شبیهسازی مدل با دادههای دمای

دادههای( GEBCOدارای تفکیک نیمدقیقه) است که

اندازهگیریشده توسط پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و

پس از واردشدن به مدل حداقل عمق  7متر برای آن به

علوم جوی در اکتبر  2004و ژانویۀ  2005مقایسه شده

کار رفته است و این دادهها با کدنویسی در مدل

است .موقعیت ایستگاههای اندازهگیری دادههای دما ،در

هموارسازی شدهاند (شکل .)1

جنوب غربی خزر (حدفاصل سفیدرود و بندر انزلی) بوده

دادههای دمای هوا و فشار هوا که در مدل بهعنوان

است؛ شامل  17ایستگاه که عمود بر خط ساحلی و به

شرایط مرزی استفادهشده ،دادههای ششساعته

فاصلۀ تقریبی  1000متر از هم قرار داشتهاند .با توجه به

 Reanalyses (ERA-Interim) ECMWFدر فواصل

شکلهای  3و  ،4دماهای اندازهگیریشده در این

 0/5 ×0/5درجه بوده است .دادههای باد اعمالشده در

ایستگاهها با نقاط هممختصاتشان در نتایج مدل

مدل ،دادههای ششساعتۀ پیشبینی عملیاتی مدل

همخوانی نسبتاً خوبی دارد .شکل  ،3نتایج شبیهسازی و

 ECMWFدر فواصل  0/5 ×0/5درجه است که در

اندازهگیریهای میدانی در ماه اکتبر را نشان داده است.

پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی تهیه شدهاند

در این شکل مشخص شده که موقعیت الیۀ ترموکالین

(مظاهری و همکاران .)2013 ،دادهها شامل مؤلفههای

در عمق کمتر از  50متر است و دمای نزدیک به سطح

سرعت افقی  uو  vدر تراز  10متری اند که پس از

آب در نتایج مدل و مشاهدات به یکدیگر نزدیک هستند.

درونیابی در شبکههای افقی  0/046 × 0/046درجه ،به

همچنین با توجه به شکل  ،4در ماه ژانویه الیۀ ترموکالین

مدل وارد شدهاند؛ همچنین با کدنویسی در مدل ،این

تقریباً از بین رفته است و میدان دما هم در نتایج مدل و

دادههای ششساعته در فواصل زمانی  15ثانیه نیز

هم در دادههای مشاهدهشده دارای مقادیر یکسانی است.
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شکل .1توپوگرافی بستر واردشده به مدل ( COHERENSدریای
خزر).
شکل  .3برش مقطعی دمای آب (سانتیگراد) در ماه اکتبر در طول
جغرافیایی  50Eدرجۀ دریای خزر( ،الف) دادههای
مشاهدهشده و (ب) نتایج شبیهسازی مدل.

شکل  .4برش مقطعی دمای آب (سانتیگراد) در ماه ژانویه در طول
جغرافیایی  50Eدرجۀ دریای خزر( ،الف) دادههای
مشاهدهشده و (ب) نتایج شبیهسازی مدل.

شکل .2میانگین سرعت باد در ماه جون ،جوالی و آگوست روی دریای
خزر (.)2004
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باد در این ماهها در جهتی است که میتواند در سواحل
شرقی خزر میانی آبها را از سمت ساحل به سوی میانۀ دریا
سوق دهد .همچنین در سواحل غربی ،جریانهای قوی
بادرانده از سوی جنوب خزر میانی به سوی شمال ایجادشده
است؛ بهطوریکه این حرکات ،جریانات ساعتگرد قوی
(الف)

را در این حوزه تقویت کرده است .شکلهای  5و  ،6میانگین
میدان ماهیانۀ دمای الیۀ سطحی آب و الیۀ بیستوهفتم (k

شمارۀ الیه است) و سرعت میانگین جریانات در این الیهها
را در ماههای جوالی و آگوست نشان دادهاند ،بهگونهای که
در سواحل کمعمق شرقی خزر میانی به دلیل تنش باد،
جریاناتی از سمت شرق به سوی غرب ایجادشدهاند .از آنجا
که این حرکات بادرانده است ،اثر آنها در الیههای
(ب)

زیرسطحی ضعیفتر شده و از سرعت و قدرت آنها کاسته

شکل  .5میانگین دمای آب (سانتیگراد) و سرعت جریانات حاصل از

شده است؛ بهطوریکه در زیر الیۀ بیستوهفتم جریانات

نتایج شبیهسازی مدل در ماه جوالی (( ،)2004الف) سطح آب

افقی که از شرق به سوی غرب سوق پیدا کردهاند ،کامالً از

و (ب) الیه سوم از سطح آب.

بین رفتهاند .بر اساس شکل  ،5الگوی دمای سطحی آب در
ماه جوالی در سواحل شرقی بهطورقابلمالحظهای کمتر از
دمای سواحل غربی مقابلش بوده و از طرفی دمای سطح آب
در این مناطق (سواحل شرقی) در مقایسه با دمای الیههای
زیرسطحی دارای مقادیر کمتری بوده است که این یکی از
آثار ایجاد پدیدۀ فراجوشی در این منطقه است .در شکل ،7

(الف)

نتایج مدل برای دمای سطح آب در روزهای اول ماه جوالی
و اول ماه آگوست با تصاویر ماهوارهای ناسا ( GHRSST

 )level 4 AVHRRدر این دو روز (اول جوالی و اول
آگوست) مقایسه شده است .با توجه به این شکل ،بین نتایج
مدل و تصاویر ماهوارهای هماهنگی نسبتاً خوبی بهخصوص
در سواحل شرقی خزر میانی مشاهده شده است .در تصاویر
(ب)

ماهوارهای ،اثر پدیدۀ فراجوشی از نظر کاهش دمای

شکل  .6میانگین دمای آب (سانتیگراد) و سرعت جریانات حاصل از

آبهای سواحل شرقی نیز مشخص شده است .همچنین در

نتایج شبیهسازی مدل در ماه آگوست (( ،)2004الف) سطح آب

این تصاویر کاهش دما در ماه آگوست در مقایسه با ماه

و (ب) الیه سوم از سطح آب.

جوالی درخور مالحظه است که نشاندهندۀ ضعیفترشدن

 .2 .3بررسی پديدۀ فراجوشی با استفاده از نتايج شبيهسازی

این پدیده در ماه آگوست است .در پدیدۀ فراجوشی ،از آن

با توجه به شکل  ،2میانگین الگوی باد در ماههای جون،

رو که جریانات و انتقال آب از سمت سواحل شرقی خزر

جوالی و آگوست نشان داده شده و مطابق شکل  ،2الگوی

میانی به سوی مناطق دور از ساحل ،باعث ناهماهنگی سطح

540

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،41شماره  ،3پاييز 1394

آب در این دو ناحیه شده است؛ کاهش آب مناطق ساحلی،

است؛ از طرفی در الیههای نزدیک به سطح ،سرعت قائم در

توسط آبهای زیرسطحی جایگزین شده است .برای

حال کاهش است؛ بنابراین فرصت کافی برای تبادل گرما

بررسی دقیقتر پدیدۀ فراجوشی ،میانگین سرعت قائم در

توسط همرفت در الیههابه وجود آمده است و در نتیجه

الیههای سطحی و همچنین برش قائم مقطع دما در این

آبهایی با دمای کمتر در طول سواحل شرقی ،در الیههای

محدوده مطالعه شده است؛ بدین صورت که در شکلهای

نزدیک به سطح در مقایسه با الیههای زیرسطحی ،در وسعت

 8و  9سرعتهای قائم جریان از سطح تا الیههای زیرین نشان

و پراکندگی بیشتری ایجاد شده است .سرعتهای قائم هم

داده شده استکه اولین الیه از سطح دارای شمارۀ  30است

از نظر مقدار و هم وسعت ،در آگوست (شکل ،)9بهمراتب

و از شمارۀ الیهها به سوی پایین کاسته میشود .شایان ذکر

ضعیفتر از جوالی (شکل  )8شدهاند که نشاندهندۀ

است که شبیهسازی در این تحقیق بهوسیلۀ مدل

ضعیفترشدن این پدیده در آگوست است .اندازۀ سرعت

 COHERENSکه یک مدل مختصات سیگماست صورت

جریانات قائم در این منطقه بر اساس شکلهای  8و  9در این

گرفته است که در این نوع مختصات ،الیههای مختلف

منطقه ،از ماههای جوالی تا آگوست کاهش یافته و به ترتیب

دارای عمقهای یکسانی نیستند ،بهخصوص در این

تقریباً  12و  7متر در ماه است .با توجه به شکلهای  8و  9در

شبیهسازی که مربوط به دریای خزر است و تغییرات شدید

محدودۀ کوچکتری در نزدیکی سواحل غربی نیز

توپوگرافی در نقاط مختلف دریای خزر وجود داشته است.

سرعتهای قائم قوی رو به باالیی وجود داشته است .در این

اگرچه میتوان نتایج را از روی ترازهای سیگما به تراز z

نواحی با توجه به شکل  ،8آبهای سرد و چگالتری ،هم

درونیابی کرد ،اما در این مطالعه تصاویر با برشهای افقی

در تصاویر ماهوارهای و هم در نتایج شبیهسازی ،مشاهده

بهصورت سیگما و تصاویر با برشهای قائم برحسب عمق

شده که نشاندهندۀ حرکات قائم رو به باال در این منطقه

نمایش دادهشدهاند .با توجه به شکل  ،1در نواحی ساحلی

است؛ بهطوریکه آبهای سرد از الیههای زیرین به طرف

بهخصوص سواحل شرقی دریای خزر ،عمقهاتقریباً ثابت و

الیۀ سطحی حرکت کرده است .مطابق شکل  1در این ناحیه

یکسان است؛ در نتیجه سرعتهای قائم در نواحی خاص که

(سواحل غربی خزر میانی) ،تغییر شدید شیب بستر مشاهده

در شکلهای  8و  9مشخص شده ،تقریباً در عمقهای

شده است .درخور توجه است که نوعی از پدیدۀ فراجوشی،

یکسانی رخ داده است .در این شکلها سرعت قائم در

فراجوشی وابسته به توپوگرافی

(topographically-

سواحل شرقی خزر میانی دارای مقادیر مثبت است .این امر

 )associated upwellingاست که در مناطقی ایجاد میشود

نشاندهندۀ جریانات به سوی باال (سطح آب) است که به

که توپوگرافی آبهای ساحلی شکل نامنظمی داشته باشد و

طریقی میتواند وجود پدیدۀ فراجوشی را در این منطقه نشان

دارای دماغه یا تپههای دریایی باشد .در این نوع فراجوشی

دهد .بیشترین مقادیر سرعت قائم در الیههای بیستوهفتم و

ناشی از شکل توپوگرافی ،گاهی ممکن است در اثر برخورد

بیستوهشتم وجود دارد ،بهطوریکه از سرعت جریانها در

جریانهای زیرین با شیب تند ساحل یا تپۀ دریایی،

الیههای باالیی کاسته شده است .با توجه به شکلهای  8و

جریانهای دریایی تغییر مسیر دهند و به سمت باال منحرف

 ،9در هر دو ماه آگوست و جوالی از الیههای پایینتر به

شوند .با اینکه در سواحل غربی خزر میانی ،تنش باد در ایجاد

طرف الیههای باالتر ،وسعت پدیدۀ فراجوشی در راستای

جریانات قائم نقشی نداشته ،بلکه باعث شدت گرفتن

افقی در طول سواحل شرقی خزر در حال افزایش است .به

جریانات پادساعتگرد قوی در این محدوده شدهاست ،اما

این دلیل که با حرکت قائم آب از الیههای پایین به طرف

به دلیل وجود شیب شدید بستر میتوان فرضیۀ فراجوشی

الیههای باال ،آبهای سرد به الیههای سطحی نفوذ و طبق

ناشی از توپوگرافی را برای سرعتهای قائم رو به باال در این

پدیدۀ همرفت آبهای مجاور در هر الیه را نیز سردتر کرده

منطقه عنوان کرد.
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در الیههای مختلف شکلهای  8و  ،9در نواحی مرکزی

کمتر از نقاط دورتر از ساحل است؛ همچنین میدان ماهیانۀ

خزر که عمق آنها در مقایسه با سواحل بسیار بیشتر است،

دما در ماه جوالی از آگوست دمای کمتری داشته است .با

منشأ وجود حرکات قائم (به سوی باال) با فراجوشی نواحی

توجه به شکل  10پدیدۀ فراجوشی در عمقی کمتر از 40متر

سواحل شرقی متفاوت بوده است .از جمله عواملی که

از سطح آب دریا رخ داده است؛ بهطوریکه در این شرایط،

میتوان حرکات قائم در نواحی مرکزی را به آنها نسبت

آبهای سردی که در الیههای زیرین قرارگرفتهاند ،به طرف

داد ،وجود گرادیان چگالی است که رودخانههایی همچون

باال سوق پیدا کردهاند و شیب شدید دمایی را در این منطقه به

ولگا و اورال از جمله عوامل بهوجودآورندۀ آن هستند که

وجود آوردهاند .همچنین در این شکل عمق الیۀ ترموکالین

در نواحی شمال دریای خزر قرارگرفتهاند .همچنین اختالف

در نزدیک ساحل به کمتر از  20متر رسیده است .بر اساس

دمایی که بین عرضهای جغرافیایی باال (ناحیۀ شمالی دریای

شکلهای  2تا  10وجود پدیدۀ فراجوشی در سواحل شرقی

خزر) و مناطق میانی و جنوبی دریای خزر وجود دارد ،باعث

خزر میانی در این ماههای سال مشخص شده است .از طرفی

ایجاد تغییرات چگالی شده است.آبهای سرد و چگال در

توژیکین و کوسارو ( )2005نیز با استفاده از دادههای میدانی

نواحی شمال خزر به طرف الیههای زیرین و

دما و شوری دریای خزر به بررسی و تجزیه و تحلیلهای

عمیقترفرورفتهاند و در نواحی میانی و جنوبی خزر ،در

آماری و فیزیکی پرداختند که نتایج مطالعۀ آنها نشان داد در

مکانهایی که آب گرمتر است ،به سوی باال سوق پیدا

ماه آگوست ،زمانی که پدیدۀ فراجوشی ایجادشده است،

کردهاند .به دلیل گستردگی و تفاوت منشأ این حرکات قائم

سواحل شرقی خزر میانی در ناحیه ،حدود  4درجه سردتر از

با منشأ فراجوشی سواحل شرقی در این نواحی ،در این مطالعه

سواحل غربی مقابلش بوده است و همچنین پدیدۀ فراجوشی

به آن بیش از این پرداخته نشده است.

در عمقی کمتر از  40متر رخ داده و سرعت قائم در ماه

شکل  8برش مقطعی میانگین ماهیانۀ میدان دما برای

آگوست تقریباً  6متر در ماه بوده است .مقایسۀ نتایج توژیکین

ماههای آگوست و جوالی در عرض جغرافیایی 42/5 N

و کوسارو ( ،)2005با نتایج شبیهسازی حاصل از مدل در این

است .در این دو ماه دمای آب در نزدیکی ساحل بهمراتب

مطالعه هماهنگی نسبتاً خوبی داشته است.

شکل(.7الف) میدان دمای آب (سانتیگراد) در روز اول ماه جوالی ( 2004سمت راست :مدل ،سمت چپ :تصویر ماهوارهای) و (ب) میدان دمای آب
(سانتیگراد) در روز اول ماه آگوست ( 2004سمت راست :مدل ،سمت چپ :تصویر ماهوارهای).
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(الف)

(ب)

شکل .8میانگین سرعت قائم آب حاصل از نتایج شبیهسازی مدل در  6الیۀ سطحی آب در ماه جوالی ((،)2004الف) شمارۀالیهها به ترتیب از باال به پایین
 26 ،28 ،30و(ب) شمارۀالیهها به ترتیب از باال به پایین.)25 ،27 ،29 :
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(الف)
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(ب)

شکل.9میانگین سرعت قائم آب حاصل از نتایج شبیهسازی مدل،در  6الیۀ سطحی آب در ماه آگوست (( ،)2004الف) شمارۀ الیهها به ترتیب از باال به پایین
 26 ،28 ،30و(ب)شمارۀ الیهها به ترتیب از باال به پایین.)25 ،27 ،29 :
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شکل.10برش مقطعی دمای آب (سانتیگراد) در عرض جغرافیایی  42.5Nدریای خزر حاصل از نتایج شبیهسازی مدل (( ،)2004الف) ماه جوالی و(ب) ماه
اگوست.

 .4نتيجهگيری

کمعمق از مناطق عمیقتر بیشتر باشد.

الگوی باد غالب ،در تابستان برای دریای خزر بهخصوص

سرعت قائم در سواحل شرقی خزر میانی ،مقادیر

در سواحل شرقی خزر میانی ،از طرف شمال به جنوب

مثبت دارد که به معنای سرعت به سوی باال (سطح آب)

است و این مسئله باعث ایجاد پدیدۀ فراجوشی در سواحل

است .بیشترین مقادیر سرعت قائم در الیۀبیستوهفتم و

شرقی خزر میانی در طول تابستان شده است .بر اساس

بیستوهشتم وجود داشته (حدوداً بین عمقهای  2تا 5

نتایج شبیهسازی در این مطالعه ،در سواحل غربی،

متری از سطح آب) و از سرعت جریانات در الیههای

جریانهای قوی بادرانده ایجادشده که جهت آن از سوی

باالتر و نزدیک به سطح آب کاسته شده است .از طرفی

جنوب خزر میانی به طرف شمال است؛ بهطوریکه این

سرعتهای قائم هم از نظر مقدار و هم وسعت در ماه

حرکات ،جریانات ساعتگرد قوی را در این حوزه

آگوست ضعیفتر از ماه جوالی بودهاند ،بهطوریکه

تقویت کردهاند .همچنین جهت جریانات سطحی در

اندازۀ سرعت جریانات قائم در ماههای جوالی و

سواحل شرقی خزر میانی از سمت ساحل به سوی مناطق

آگوست به ترتیب تقریباً  12و  7متر در ماه است که

میانی بوده است ،بهطوریکه آبهای سطحی مناطق

نشاندهندۀضعیفترشدن این پدیده در آگوست است .با

ساحلی به نواحی دور از ساحل سوق داده شدهاند .این

اینکه در ماههای گرم سال دمای سواحل و نقاط کمعمق

جریانات و انتقال آب از سمت سواحل شرقی به سوی

بیشتر از دیگر مناطق است ،اما میانگین ماهیانۀ میدان دما

غرب باعث ناهماهنگی سطح آب در این دو ناحیه شده

در سواحل شرقی خزر میانی ،برای ماههای آگوست و

است ،بهطوریکه در قسمت شرقی خزر میانی کاهش

جوالی بهگونهای است که دمای آب در نزدیکی ساحل

آب و در قسمت غربی افزایش مقدار آب به وجود آمده

به طور چشمگیری کمتر از نقاط دورتر از ساحل است.

است .در نتیجۀ کاهش آب در منطقۀ شرق ،آبهای

همچنین در ماه جوالی میدان ماهیانۀ دما در مقایسه با ماه

زیرسطحی جایگزین آبهای سطحی شده است و از

آگوست دمای کمتری داردکه انتقال آبهای سرد از

آنجایی که دمای آب در الیههای زیرسطحی کمتر از

الیههای زیرسطحی به سوی سطح را نشان میدهد .پدیدۀ

دمای سطح آب است ،دمای آبهای سطحی سواحل

فراجوشی در این منطقه در عمقی کمتر از  40متر از سطح

شرقی ،بهطور چشمگیری کمتر از مناطق دور از ساحل

آب دریا رخ داده و انتقال آبهای سرد از الیههای زیرین

است؛ هرچند در طول تابستان به دلیل کمتر بودن گرمای

به طرف الیههای سطحی ،شیب شدید دمایی در این

ویژۀ آب در مناطق ساحلی ،انتظار میرود دمای سواحل

منطقه ایجاد کرده است .همچنین عمق الیۀ ترموکالین در
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2004 نزدیک ساحل در ماههای جوالی و آگوست سال

.دانست

. متر رسیده است20 به کمتر از
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