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پژوهشکده علوم دريايي ،پژوهشگاه ملي اقیانوسشناسي و علوم جوی ،تهران ،ايران
چکیده
آبهای نواحي جنوبي دريای خزر به عنوان يکي از مناطق مهم اقتصاااادی و دارای ایوسااایناااتم متنوت در ايی توده آبي از اهمی با يي
برخوردار ا س  .از اينرو پايش و ینترل م شخ صهها و مولفههای مختلف فیزيکي و زي نتي دريا و اثرات متقابل آنها در بهره برداری پايدار از
ايی دريا نقش یلیدی دارد .بنابرايی در تحقیق حا ضر سعي شده با اندازهگیریهای میداني پارامترهای مختلف و برر سي ساختار پايداری و
آمیختگي ستون آب ،تغییرات مکاني و زماني توزيع یلروفیل-آ مورد مطالعه قرار گیرد .عملیات میداني در آبهای نواحي جنوبي دريای خزر
و با ا ستفاده از د ستگاه نمونه بردار پارامترهای آب دريا در ماههای مختلف سال برنامهريزی و اجرا شد .نتايج ن شان داد ،بی شتريی مقدار
غلظ یلروفیل-آ در يههای زيرسااطحي و بیی اعما  5تا  15متر و يا در برخي موارد در مرز يه شاایگ گرمايي قرار داشااته اساا  .در
ماههايي یه بعضا ورودی آب رودخانههای محلي در نواحي نزديک خط ساحل بیشتر بوده اس غلظتهای بیشینه و حدود  2.5میليگرم بر
مترمکعگ نیز اندازهگیری و ثب شده ا س  .ساختار یلي ن شاندهنده یاهش میزان غلظ یلروفیل-آ در ستون آب در يههای پايیني به
خ صوص زير يه شیگ گرمايي (ترمویاليی) ميبا شد .در يههای میانآب در برخي موارد غلظتهای یلروفیل تا  0.1میليگرم بر مترمکعگ
هم ثب شااده اس ا  .ارزيابيها نشااان داد یه يه زير سااط از  5متر تا حد پايیني يه شاایگ گرمايي يه مناساابي برای ترازهای با تر
یلروفیل در ف صااول و ماههای محتلف بوده یه تح تاثیر میزان نور وارد شااده به آب دريا ،يهبندی ،اغتشااا و پايداری سااتون آب قرار
داشته اس .
واژهگان کلیدی :کرانه جنوبی دریای خزر ،کلروفیل-آ ،پایداری و الیه بندی ،ساختار ستون آب.
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جنوبي به صورت زير اس  :در ماه فوريه  ،º10-8Cدر آوريل
 º14- 12Cو در نوامبر .]4[ º16-15C
در دهههای اول قرن گذشته دلیل افزايش ورودی آب
شیريی به دريای خزر و افزايش سط آب دريا يک یاهش
اندک در شوری آبهای سطحي ايجاد مي یند .مقدار
میانگیی شوری دريای خزر یمتر از میانگیی شوری آبهای
آزاد اس  .شوری آب دريای خزر از بخش شمالي به سم
جنوب افزايش مي يابد .شوری آب حوضه جنوبي دريای خزر
معمو بیی  12تا  13/5گرم بر لیتر متغیر اس [.]1
تغییرات شوری آب دريای خزر از شمال به جنوب نشان
دهنده ورودی آب شیريی در حوزه شمالي و مقادير -13/5
 12/5در بخشهای میاني و جنوبي دريای خزر اس و
تغییرات فصلي شوری یمتر از  0/2-0/4گرم بر لیتر اس .
ورودی رودخانه ولگا و اورال و تبخیر سطحي آب دريا معمو
دو عامل ینترل یننده سط تراز آب درياس  .ورودی آب
شیريی تراز آب دريا را با مي برد و تبخیر سطحي تراز را
پايیی ميبرد .مقادير شوری در بخش شمالي دريای خزر قويا
تح تأثیر خروج آبهای شیريی رودخانههای ولگا و اورال مي
باشد .بخشهای میاني و جنوبي دريای خزر دارای آب یم شور
و با تغییر در نمک به میزان  10تا  13گرم بر لیتر اس .
براساس اندازه گیریهای سازمان بییالمللي انرژی اتمي در
حوضه جنوبي و نزديک سواحل ايران ،میزان شوری بیی
 12/239گرم بر لیتر در سط و  12/863در يههای آب
عمیق ميباشد .تغییرات فصلي مهم در شوری آب دريا در
يه سطحي (تا  3-5گرم بر لیتر) در نزديکي دهانه رودخانه،
مردابها و خلیجها در دريای خزر اتفا ميافتد .تغییرات
فصلي شوری در مناطق آب عمیق دريا تح اثر توزيع سا نه
شدت تبخیر اس  .در زمانهای سکون و آرامش دريا ،تغییرات
چنديی سا نه شوری آب دريا بیش از  0/5واحد اس و
شوری از سط تا عمق تقريباً يکنواخ اس  .به عالوه
تغییرات شوری در سط بیی  12-13/6در حوضه جنوبي
اس .
در سالهای اخیر يکي از مهمتريی و اساسيتريی عاليق و
محورهای تحقیقاتي اقیانوسشناسي بررسي مشخصات
ایولوژيکي آب درياها اس  .ارگانیزمهای حاوی یلروفیل-آ
اولیی مرحله از تولید در اغلگ زنجیرههای غذايي اس و
وجود و يا یمبود ايی فرآيندهای تولیدی اولیه بر صح ديگر
ترازهای غذايي در دريای خزر موثر اس  .آبهای یم عمق

 -1مقدمه
دريای خزر بزرگتريی بدنه آبي محصور در جهان بهواسطه
شرايط منحصربفرد فیزيکي و وجود منابع غني هیدرویربني
و همچنیی وجود تنوت زينتي و ماهیان خاوياری از اهمی
بنیار با يي در منطقه خاورمیانه و اوراسیا برخوردار اس
[ .]1-3از اينرو تحقیقات و مطالعاتي در زمینههای مختلف
زين محیطي و اقیانوسشناسي در ايی دريا و مناطق
ساحلي مجاور آن انجام شده اس  .علیرغم تحقیقات گذشته
بهواسطه تغییرات یوتاه مدت و اثرات تغییر اقلیم جهاني و
منطقهای بر شرايط و فایتورهای آب دريا ضروری اس روند
تغییرات پارامترهای مختلف آب دريا و مناطق یم عمق آن
به صورت دقیق و منتمر مورد مطالعه و پايش قرار گیرد .در
گذشته تحقیقاتي در خصوص بررسي آب دريای خزر انجام
شده یه به بخشي از مهمتريی آنها اشاره مي شود.
بر اساس نتايج مطالعات ارائه شده توسط  Kaplinدر سال
 1995و Tuzhiklin and kosarev, 2005در طي فصل
تابنتان مایزيمم درجه حرارت آب دريای خزر در سط بیش
از  27oCدر بخش جنوبي دريا مي رسد در حالیکه مینیمم
سا نه درجه حرارت در زمنتان حدود  7oCاس [ .]5-4در
طي يک مطالعه و اندازه گیری میداني ،آژانس بیی المللي
انرژی اتمي ( )IAEAيک گش آموزشي تحقیقاتي در دريای
خزر در سپتامبر  1995انجام شد .در ايی گش دريايي
پارامترهای آب دريا نظیر دما و شوری اندازهگیری شد ].[6
بر اساس نتايج حاصله دمای حرارت در سط آب دريا در
بخش جنوبي در سپتامبر حدود  º5/27Cبوده اس .
اندازهگیریهای درجه حرارت آب دريا در سط در بخش
جنوبي حدود  º10Cدر فوريه و  º28-27Cدر ماه اگوس
اس [ Tuzhilkin and Kosarev, 2005 .]1گزار دادهاند
یه تغییرات زياد درجه حرارت آب دريای خزر عمدتاً در
يههای با يي رخ ميدهد [1و .]4آنها همچنیی معتقدند یه
درجه حرارتهای در بخش آب عمیق دريا پايییتر از درجه
حرارت میانگیی سالیانه يه اختالط سطحي در حوضچه
جنوبي اس و حتي پايیی تر از مینیمم سالیانه درجه حرارت
سطحي اس  .به دلیل آنکه دريای خزر از ديگر درياها و
اقیانوسهای دنیا ايزوله و جداس تشکیل يه شیگ حرارتي
و رژيم گرد آب دريا تح تأثیر آبريز رودخانههای ورودی
به آن مي باشد .همچنیی Tuzhilkin and Kosarev, 2005
گزار یردند یه درجه حرارت يه سطحي دريای خزر
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ماهوارهای صورت گرفته اس [7و .]8ساختار عمودی غلظ
یلروفیل آ و تغییرات آن در يههای عمیق تر دريای خزر در
بخشهای جنوبي هنوز به مطالعات و شناخ بیشتر دارد
[7و .]8هدف از ايی تحقیق مطالعه تغییرات غلظ یلروفیل
در آبهای ساحلي جنوب دريای خزر اس  .برای ايی منظور
تغییرات توزيع یلروفیل در ماههای مختلف در منطقه نزديک
نوشهر با استفاده از اندازهگیریهای درجا ) (in situارزيابي
شده اس .

شمالي دريای خزر و بخشهای میاني و جنوبي آن از نظر
مشخصات هیدرولوژيکي و ایولوژيکي با يکديگر تفاوت دارند.
غلظ های یلروفیل در بخشهای مختلف دريای خزر توسط
فایتورهای مهمي نظیر دمای هوا و آب دريا ،اثر باد بر روی
مناطق مختلف دريا و تخلیه آب رودخانههای ولگاو اورال
تح تأثیر قرار ميگیرد [.]7
در مناطق عمیقتر خزر میاني و جنوبي ،ساختار حرارتي و
يهبندی ستون آب دريا غلظ های یلروفیل را تنظیم
مينمايد .در مناطق اشاره شده ،ساختار حرارتي و يه بندی
فصلي بر توزيع فیتوپالنکتون غلظ و یلروفیل اثر ميگذارد.
در بخش یم عمق شمالي دريای خزر تغییرات فصلي و یوتاه
مدت تودههای فیتوپالنکتون تح اثر تخلیه آب شیريی
رودخانههای بزرگ شمالي اس  .در یل ،غلظ های
یلروفیل-آ در بخش شمالي بیش از مقادير آن در بخشهای
میاني و جنوبي اس [.]7
الگوی فصلي غلظ یلروفیل بر اساس مشاهدات SeaWiFS
در سالهای  1997-2001نشان داد یه بیشتريی مقدار در
بخشهای جنوبي دريای خزر در يه زير سطحي در میانه
تابنتان بوده اس  .يک افزايش مقدار مایزيمم غلظ
یلروفیل در بخشهای میاني و جنوبي دريای خزر در تابنتان
سال  2001مشاهده گرديد [ .]8-7ايی پديده با تغییرات
شرايط فیزيکي نظیر دمای آب و وز باد مرتبط نبود بلکه
برخي از محققیی معتقد بودند یه ناشي از افزايش ترازهای
فیتوپالنکتون و افزايش میزان گونههای مهاجم در بخشهای
جنوبي و میاني خزر بوده اس [ .]8-7در مجموت ميتوان
گف غلظ و میزان یلروفیل-آ يکي از شاخصهای مطالعه
شرايط سالم هر ایوسینتم دريايي اس  .تغییرپذيری
یلروفیل ممکی اس به عنوان يک نشانگر شرايط ایولوژيکي
در محیط زين دريايي باشد.
در سالهای اخیر توده آبي دريای خزر تح تأثیر و تهديد
بهره برداری شديد ،تخلیه مقادير انبوه فاضالبهای شهری و
صنعتي و یشاورزی بوده اس یه ایوسینتم آن را تهديد به
نابودی ميیند [2و 3و9و .]10برای مثال يک بي نظمي
بزرگ مقیاس شکوفايي جلبکي در بخش جنوب دريای خزر
در سال  2005مشاهده و ثب شد .شکوفايي جلبکي ناشي
از افزايش بي رويه و شاخص غلظ یلروفیل آ در آب دريای
خزر بود [ .]8در مطالعات گذشته پايش ترازهای یلروفیل-آ
در دريای خزر جنوبي بر اساس دادههای برداش شده

 -2روش کار
منطقه مورد مطالعه در مجاورت بندر نوشهر در بخش میاني
آبهای ساحلي جنوب دريای خزر در نظر گرفته شده اس .
به منظور دادهبرداری ،اينتگاههای ثاب اندازهگیری در منقه
فالت قاره جنوبي دريای خزر در نظر گرفته شد و در ماههای
مختلف سال عملیات داده برداری انجام شد .ايی مطالعه
براساس اندازهگیریهای میداني برداش داده توسط
دستگاههای متداول در علم اقیانوسشناسي فیزيکي انجام
شده اس  .اندازهگیریها به رو نیمرخبرداری پارامترهای
فیزيکي آب دريا و توسط شناور مجهز به وينچ ،یابل فو دی
و جرثقیل صورت گرف  .دادههای برداش شده پس از تخلیه
از حافظه دستگاهها ،ینترل ییفی و پرداز اولیه ،آماده
ترسیم نمودارهای متداول در علم اقیانوسشناسي فیزيکي
گرديد و پس از آن مورد تحلیل و نتیجهگیری قرار گرف .
براساس نتايج مطالعات انجام شده توسط توژيلکیی و
همکاران ( )Tuzhilkin and Kosarev, 2005ماههای میاني
هر فصل بهتريی زمان برای اندازهگیری پارامترهای فیزيکي
آب دريای خزر اس [.]4
پارامترهای اندازهگیری در ايی ماهها ميتواند به خوبي رژيم
و مشخصات استاتیکي مربوط به آن فصل را ارائه نمايد .هزينه
عملیاتهای میداني در دريا ،تهیه و اجاره دستگاه و شناور
مناسگ ،بیمه تجهیزات و نفرات از محدودي های موجود در
منیر اجرای اينگونه مطالعات فیزيک دريايي ميباشد.
عملیاتهای نیمرخبرداری در اينتگاههای اندازهگیری ثاب
در فصول مختلف سال و در راستای مقاطع عرضي عمود بر
خط ساحلي انجام شد .هر مقطع عرضي متشکل از چنديی
اينتگاه اندازهگیری با فواصل تقريباً يکنان در منطقه مورد
مطالعه در نظر گرفته شد (جدول شماره (.))1
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شکل ( )1منطقه مورد مطالعه ،بخش جنوبی دریای خزر و مناطق مهم بندری در راستای خط ساحلی (محل دادهبرداری در آبهای ساحلی
استان مازندران ،منطقه نوشهر میباشد که ایستگاههای اندازهگیری در راستای مقطع عرضی عمود بر ساحل انجام شده است.

توسط یاربر دستگاه و با بکارگیری محلولهای مرجع ارائه
شده توسط شری سازنده ميباشد .مرحله سوم نیز توسط
یاربر دستگاه در منطقه مورد مطالعه و با استفاده از Log
Sheetهای دستگاه و اعمال ضرائگ موجود در راهنمای
دستگاه انجام مي شود .در عملیات نیمرخبرداری براساس
دستورالعمل شری سازنده ،دستگاه  CTDبا سرع  1متر
بر ثانیه در اينتگاههای اندازهگیری از سط تا بنتر دريا
پايیی فرستاده شده اس  .مقادير یلروفیل-آ موجود در آب
دريا توسط سننور فلوئورمتر دستگاه  CTDو با تابش نور
مرئي بیی يک چشمه فرستنده و يک ورودی گیرنده
اندازهگیری و توسط حافظه دستگاه ثب ميشود.
فراهم شدن مقدمات ،امکانات و اعتبارات زم به همراه
شرايط خوب جوی و دريايي در برنامهريزی عملیاتهای
میداني عوامل تأثیرگذار و تعیی یننده بودند .تنظیمات
دستگاه در مد  Timed Data Acquisitionبرای اندازهگیری
پارامترهای مورد نظر لحاظ گرديد .خطای سننور دمای
دستگاه در حدود يک هزارم سانتيگراد ،سننور شوری يک
هزارم  psuو خطای سننور فلوئورمتر (یلروفیل-آ) در حدود
 5هزارم واحد اس  .دادههای برداش شده پس از اتمام
عملیات میداني توسط نرم افزارهای ويژه از دستگاه تخلیه و
پس از ینترل ییفی جه پرداز با نرمافزارهای مرتبط
آماده گرديد.

جدول ( )1مشخصات زمانی و مکانی اندازهگیریهای میدانی در
آبهای ساحلی بندر نوشهر
مراحل

زمان
اندازهگیری

مختصات ابتدای
تراننک

مختصات انتهای
تراننک

1

مارچ 2014

2

آوريل 2014

3

مي 2014

4

ژوئی 2014

5

آگوس 2014

6

سپتامبر 2014

7

ایتبر 2014

8

ژانويه 2015

9

فوريه 2015

N 36 39 53
E 51 32 20.6
N 36 39 53
E 51 32 20.6
N 36 39 53
E 51 32 20.6
N 36 39 53
E 51 32 20.6
N 36 39 53
E 51 32 20.6
N 36 39 53
E 51 32 20.6
N 36 39 53
E 51 32 20.6
N 36 39 53
E 51 32 20.6
N 36 39 53
E 51 32 20.6

N 36 41 55.9
E 51 33 33.2
N 36 41 55.9
E 51 33 33.2
N 36 41 55.9
E 51 33 33.2
N 36 41 55.9
E 51 33 33.2
N 36 41 55.9
E 51 33 33.2
N 36 41 55.9
E 51 33 33.2
N 36 41 55.9
E 51 33 33.2
N 36 41 55.9
E 51 33 33.2
N 36 41 55.9
E 51 33 33.2

اينتگاههای اندازهگیری به گونهای توزيع شدند یه بتوان
ساختار فیزيکي و تغییرات پارامترهای آب دريا را در ستون
آب از سط تا نزديکي بنتر در عمقهای مختلف به خوبي
مورد بررسي قرار داد .یالیبراسیون (و يا واسنجي)
سننورهای دستگاه به سه رو مختلف انجام مي شود .اول
یالیبراسیونهای سا نه یه توسط یارخانه سازنده بر روی
سننورها انجام شده و حناسی و خطای آنها تنظیم و
تصحی مي شود .مرحله دوم در آزمايشگاه فیزيک دريا و
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افزايش يافته اس و يه بندی ستون آب و تشکیل يه
شیگ حرارتي (ترمویاليی) به خوبي در نمودار قابل تشخیص
اس  .در ماه مارچ اختالف دمايي بیی مرز با يي و پايیني
ترمویاليی تازه تشکیل شده حدود  10درجه بوده اس  .در
اوايل فصل تابنتان تشکیل سه يه اختالط سطحي ،شیگ
حرارتي و عمقي را ميتوان در نمودارهای ترسیم شده بر
اساس دادههای ثب شده مشاهده نمود .اندازهگیريهای ماه
ژوئی نشان داد یه دمای سطحي حدود  25/5تا  25درجه
سانتیگراد داشته اس  .در زمان مذیور ترمویاليی حدوداً بیی
عمقهای  10تا  30متری واقع شده اس و اختالف دمايي
آن حدود  12/5درجه (بیی  25و  12/5درجه) به ثب
رسیده اس  .در زير تراز  -30متر نیز يه عمقي با شرايط
دمايي یمتر از  12درجه در نمودار متمايز اس .

 -3نتایج و بحث
ساختار دادههای برداش شده ،دمای سطحي آب در ماه
مارچ تقريباً  11/5درجه سانتیگراد بوده اس یه با یاهش
حدود  10درجه در عمق حدود  70متر رسیده اس  .در زمان
مذیور يه بندی مشهود و قوی در ستون آب مشاهده نشده
اس  .با گذش زمان و در اوايل بهار به تدريج دمای ستون
آب از سط افزايش يافته و به حدود  15درجه رسیده اس .
نمودار ترسیم شده برای دمای ستون آب در ماه آوريل نشان
مي دهد یه ستون آب دريا در حال تشکیل و ايجاد يهبندی
از بخش سطحي اس و در نهاي دمای آب اختالف بیشتری
را در راستای عمود ننب به ماه مارچ ثب نموده اس  .درجه
حرارت آب در سط دريا در ماه مي به بش از  22/5درجه

شکل ( )2تغییرات عمودی پارامترهای پارامترهای دما ،شوری ،کلروفیل در ماههای مختلف سال
راهنمای اشکال :در شکلهای ترسیم شده ،تغییرات درجه حرارت آب دریا با رنگ قرمز ،تغییرات شوری با رنگ آبی و تغییرات نیمرخ

کلروفیل با رنگ سبز نشان داده شده است.

115

شماره  – 22پايیز 99

فصلنامه علمي دريا فنون

ماه های مارچ و آوريل و همچنیی زانويه و فوريه تدريجي و
ماليم بوده اس و در ماههای گرم سال اختالف عمودی و
نرخ تغییرات عمودی قابل توجه و زياد مشاهده شده اس .
براساس دادههای ثب شده در ماه سپتامبر يه اختالط
سطحي با ضخام حدود  30متر و با درجه حرارت -26/5
 26درجه سانتیگراد در سط قرار گرفته اس  .در مقاينه با
نمودار و ساختار دمايي ماه آگوس  ،در ماه سپتامبر يه
اختالط سطحي به عمقهای پايییتر گنتر يافته و به نوعي
تعمیق يه اختالط سطحي اتفا افتاده اس  .در ايی شرايط
يه اختالط سطحي از مرز پايیني خود شروت به استهالک
يه ترمویاليی نموده اس .

در میانه فصل تابنتان و در ماه آگوس يهبندی ستون آب
در منطقه مورد مطالعه در پايدارتريی و قويتريی شرايط خود
در طول ماههای اندازهگیری قرار داشته اس  .يه اختالط
سطحي با حداقل ضخام  20متر و دمای حدود  28/5درجه
سانتیگراد در سط ستون آب قرار داشته اس .
يه شیگ حرارتي در ماه آگوس دارای ضخام حدود 30
متر و بیی عمقهای  20تا  50متر در منطقه مورد مطالعه
مشاهده شده اس  .اختالف دمايي مرز با يي و پايیني يه
ترمویاليی حدود  16درجه سانتیگراد ثب شده اس  .در ايی
زمان دمای آب از  28/5 -29در سط به  9/5درجه در عمق
 70متری یاهش يافته اس  .تغییرات عمودی دمای آب در

شکل ( )3مقاطع عرضی تغییرات غلظتهای کلروفیل در ماههای مختلف سال
راهنمای اشکال :در نمودارهای ترسیم شده غلظتهای بیشتر کلروفیل-آ با رنگهای قرمز و زرد مشخص شده است.
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دس ميآورد .در فصل پايیز با تغییر شرايط جوی و آب
دريا يهبندی ستون آب دريا به سوی اضمحالل پیش
ميرود و يههای ترمویاليی و پیکنویاليی فصلي در ستون
آب به تدريج از بیی ميروند .ايی روند (فرآيند) رشد
فیتوپالنکتون و افزايش غلظ یلروفیل-آ را به دلیل افزايش
نوترين ها (مواد مغذی) در ستون آب دريا را در پي دارد.
يه ترمویاليی به دلیل افزايش
در فصل پايیز ضخام
انرژی جنبشي و اغتشا دينامیکي یاهش مييابد و يه
اختالط سطحي از سوی مرز پايیني به عمق گنتر
مييابد .و به اصطالح اقیانوسشناسان فرآيند تعمیق يه
اختالط سطحي ()deepening of the Surface Mixed layer
رخ ميدهد [ .]11ايی پديده باعث ايجاد جريانات محتلف
ناشي از تعاد ت گرمايي ،فشاری و جريانات بادرانده ( wind
 )driven currentدر راستای افقي و عمود ستون آب و
جابجايي مواد مغذی از بنتر به يههای با يي ميشود.
در فصل بهار تغییرات عمودی مقادير یلروفیل در منطقه
فالت قاره قابل توجه بوده اس  .بیشتريی مقدار ثب شده
یلروفیل آ در مقاينه بیی دادههای برداش شده در ماههای
آوريل و مي حدود  1/6میلي گرم بر متر مکعگ بوده اس .
نمودارهای ترسیم شده برای ماههای مارچ ،آوريل و مي
مقادير بیشتر و ترازهای با تر یلروفیل-آ را در عمق حدود
 30تا  40متر بر روی منطقه فالت قاره را به خوبي مشاهده
ميشود .ايی احتمال وجود دارد یه ورودی مواد مغذی
توسط آب رودخانهها و جريانات نزديک ساحل باعث افزايش
نوترين ها در محدوده عمق مذیور باعث افزايش یلروفیل
در ماههای مذیور باشد یه در نمودارها مشاهده ميشوند.
به طور یلي مقادير برداش شده در ماههای مارچ ،آوريل و
مي از ترازهای یلروفیل در ماههای ژوئی تا سپتامبر بوده
اس  .توزيع مقادير یلروفیل-آ نشان ميدهد یه غلظتهای
با عمق یاهش ننبي داشته اس به گونهای یه مقادير در
زير يه  50متری به یمتريی میزان رسیده اس  .یه ايی
پديده نیز به دلیل یاهش نفوذ نور خورشید در ايی يه
ميتواند باشد .معمو ً بیشتريی مقادير مقادير در يه
سطحي ثب شده و یمتريی مقادير با توجه به یمبود نور
خورشید در يههای زيريی و عمقي اندازهگیری شده اس .
مقاينه نتايج مطالعات انجام شده توسط جمشیدی و
همکاران در سال  2008در منطقه رودسر نشان داد
بیشتريی مقادير تا بیش  3/8و یمتريی مقادير در آنجا 0/1

در ماه سپتامبر يه شیگ حرارتي حدود  20متر ضخام
داشته ( 10متر یاهش ننب به ماه آگوس ) و با اختالف
دمايي حدود  15درجه سانتیگراد مشاهده مي شود .در عمق
دود  70متری دمای آب بیی  10تا  10/5درجه بوده اس .
در ماه ایتبر يه اختالط سطحي بنیار قدرتمند و پايدار و
با ضخام  40متر و با درجه حرارت  20سلنیوس به خوبي
در سط آب دريا قرار گرفته اس  .در زير آن يه شیگ
حرارتي تضعیف شده و با ضخام یمتر از  20متر و اختالف
دمايي  8درجه سانتیگراد قرار گرفته اس  .روند استهالک
و اضمحالل يه شیگ حرارتي در ماه ژانويه یامل شده و
اث ری از يه شیگ حرارتي در ستون آب مشاهده نشد .يه
سطحي از سط آب تا عمق حدود  80متری با درجه
حرارت  12-12/5درجه ثب شده اس  .در ماه فوريه دمای
آب در يه سطحي  11/5بوده و در عمق  70متری به حدود
 10/5درجه یاهش يافته اس  .در مجموت روند تغییرات
يهبندی ستون آب از ابتدای بهار آغاز شده ،در میانه
تابنتان به بیشتريی و قويتیريی حال خود رسیده و در
فصل پايیز به سم ضعیف شدن و یاهشي پیش رفته اس .
در ابتدای فصل زمنتان اثری از يه شیگ حرارتي
(ترمویاليی) مشاهده نشد .مقاينه دادههای چگالي با
دادهها و ساختار دما چنان مينمايد یه يه شیگ چگالي
عمدتاً در محل قرارگیری يه شیگ حرارتي تشکیل شده
اس و با توجه به یم بودن قدرمطلق عدد شوری آب دريای
خزر به تغییرات چگالي آب دريا عمدتاً از تغییرات دمايي
آب پیروی یرده و ساختاری مشابه دارند .تغییرات ماهیانه
شوری آب دريا در منطقه عمدتاَ بیی  12تا  12/5واحد بوده
و در برخي موارد یه بارندگي و جريان رودخانهای قوی
وجود نداشته (مانند ماههای ایتبر و ژانويه) ،مناطق نزديک
ساحل تح تأثیر ورودی آب شیريی بوده اس  .نتايج
مطالعه تغییرات ماهیانه غلظ های یلروفیل-آ در منطقه
میاني قاره جنوبي دريای خزر مورد ارزيابي قرار گرف .
براساس نتايج ايی تحقیق مشاهده شد یه مقادير یلروفیل-
آ در بیشتر از ساير زمانهای اندازهگیری بوده اس  .چنديی
عامل مهم نظیر يهبندی اختالط ستون آب دريا و دمای
آب به خوبي بر ترازهای یلروفیل-آ تأثیرگذار هنتند.
عمدتاً بیشتريی مقادير یلروفیل در يههای با يي در زير
سط آب دريا مشاهده شده اس  .ايی به دلیل آن اس یه
يههای سطحي در منطقه بیشتريی میزان نور و گرما را به

117

شماره  – 22پايیز 99

فصلنامه علمي دريا فنون

نمونه بارز ايی موضوت را در نمودار ترسیم شده برای ماه
ایتبر ميتوان جنتجو نمود .از سوی ديگر با توجه به میزان
آب تخلیه شده از رودخانهها و مواد مغذی موجود در آنها
مي توان انتظار داش یه در زمانهای مختلف سال میزان
افزايش و تغییر تراز یلروفیل در نواحي نزديک ساحل
متفاوت باشد.
در اينجا مناسگ اس نتايج پژوهش جاری را با نتايج تحقیق
[ ]13مقاينه نمود یه ترازهای با ی مواد مغذی و پديده
ای شکوفايي جلبکي در منطقه خزر جنوبي و ارتباط آن با
مقادير بیشینه فیتوپالنکتونها و یلروفیل-آ را مورد بررسي
قرار داده اس  .داده برداری و تغییرات یلروفیل در ايی
تحقیق یامال در دامنه تغییرات اندازهگیریها و تحقیق انجام
شده در سال  2008توسط نصرالهزاده و همکاران قرار دارد
و همانگونه یه مشاهده ميشود بیشتريی مقادير غلظتهای
یلروفیل در يه زير سطحي متمریز و تجمع داشته اس .
 Nezlinدر سال  2005گزار یرده یه غلظ های
یلروفیل در دريای خزر به چند عامل مهم نظیر تخلیه
رودخانهها و دمای آب دريا در مناطق مختلف ارتباط دارد.
بر اساس نتايج تحقیق حاضر ميتوان گف یه تغییرات
غلظ یلروفیل در منطقه مورد مطالعه تح تأثیر دمای
آب در ماههای محتلف ،يه بندی و گرمای يههای سطحي
و زير سطحي اس [.]14-13
مطالعات انجام شده در طي ايی تحقیق هیچ گونه شکوفايي
جلبکي و يا افزايش شديد یلروفیل-آ را در منطقه تشان
نداد .در حالیکه در سنوات قبل و طبق مشاهدات ماهوارهای
و دادههای اندازهگیری شده در مناطق جنوبي و به ويژه
بخش شرقي بخش جنوبي دريای خزر مقادير فزاينده
یلروفیل ديده و گزار شده اس  .يکي ديگر از مواردی یه
بر ساختار يهبندی و تغییرات پارامترهای مختلف آب دريا
و یلروفیل در منطقه موثر اس پديدههای فراجوشي و
فروجوشي اس یه در منطقه مورد مطالعه و در خالل ايی
تحقیق پديدههای مذیور نیز مشاهده نشد.

میلي گرم بر متر مکعگ بوده اس  .بیشتريی مقادير عمدتاً
در يه  15متری بوده و در عمق  80متری به  0/1میلي
گرم بر متر مکعگ رسیده اس [.]12
مقاينه نتايج اينطور نشان ميدهد یه بیشتريی مقادير
توزيع یلروفیل عمدتاً محدود به يههای سطحي و
ترمویاليی بوده و در زير تراز عمق  50متری بنیار ناچیز
بوده اس  .در مقاينه با نتايج تحقیقاتي ديگر توسط
 Nezlin 2005دامنه و محدوده اعداد و غلظ ها ،محدوده
دادهها ی برداش شده در تحقیق حاضر را تأيید مينمايد
[.]7
در شرايط نرمال اغلگ مقادير یمتر از  5میلي گرم بر متر
مکعگ گزار شده اس  .الگوی تغییرات ماهیانه غلظ
یلروفیل نشان دهنده آن اس یه دامنه تغییرات در نزديکي
دهانه رودخانهها ،تا بها و خلیجهايي یه در روی آب حامي
امالح و مواد مغذی هنتند عمدتاً تح تأثیر بیشتر از
مناطق دور از ساحل بوده اس  .در مناطق دور از ساحل
غلظ ها عمدتاً تح تأثیر يهبندی گرمايي در ستون آب
بوده اس  .مقاينه نتايج پژوهش حاضر با نتايج تحقیقات
انديشمندان و محققیی ايراني و روسي نشان ميدهد یه
بیشتريی ترازها و مقادير در اينتگاههای اندازهگیری دور از
ساحل بیشتر در يه زير سطحي و در محل قرارگیری يه
شیگ حرارتي يا شیگ چگالي مشاهده شده اس [.]11
ميتوان چنیی نتیجهگیری نمود یه در برخي از موارد
يهبندی و يه شیگ چگالي ممکی اس به صورت يک
ديوار طبیعي آب گرم و شفاف يه سطحي و زير سطحي را
از يه نزديک بنتر دريا یه غني از مواد مغذی (نوترين ها)
اس جدا ميیند .برخي از محققیی معتقدند یه دهانه
رودخانهها ،تا بها و نواحي ساحلي جنوب دريای خزر تقريبا
توسط منابع ناشي از گنتر فعالیتهای انناني در مناطق
و شهرهای ساحلي آلوده شدهاند [2و3و9و ]10به دلیل
قرارگیری منطقه مورد مطالعه در ايی تحقیق در نزديکي
چند رودخانه در اطراف نوشهر و چالوس ترازهای
اندازهگیری شده قابل توجه بوده اس و در برخي از موارد
هم ميتوان افزايش غیر طبیعي در برخي از اينتگاهها را
مشاهده نمود .یه ممکی اس ناشي از تخلیه رسوبات انتقال
داده شده از حوضچه بندر به فواصل دورتر باشد .ايی انتظار
وجود دارد ايی رسوبات حاوی مواد مغذی به نوعي پراینش
طبیعي و روند نرمال یلروفیل-آ را در منطقه برهم زده اس .

 -4نتیجه گیری
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فیزيکي و يه بندی ستون آب بر آن مورد مطالعه قرار
گرف  .عملیات میداني در آبهای نواحي جنوبي دريای خزر
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و با استفاده از دستگاه نمونه بردار پارامترهای آب دريا در
.ماههای مختلف سال برنامهريزی و اجرا شد
آ در- بیشتريی مقدار غلظ یلروفیل،نتايج نشان داد
 متر و يا در برخي15  تا5 يههای زيرسطحي و بیی اعما
 در ماههايي. موارد در مرز يه شیگ گرمايي قرار داشته اس
یه گاها ورودی آب رودخانههای محلي در نواحي نزديک
خط ساحل بیشتر بوده اس غلظ های بیشینه و حدود
.  میليگرم بر مترمکعگ نیز اندازهگیری و ثب شده اس2.5
آ در-ساختار یلي نشاندهنده یاهش میزان غلظ یلروفیل
ستون آب در يههای پايیني به خصوص زير يه شیگ
 در يههای میانآب در برخي.گرمايي (ترمویاليی) ميباشد
 میليگرم بر مترمکعگ هم0.1 موارد غلظتهای یلروفیل تا
5  ارزيابيها نشان داد یه يه زير سط از. ثب شده اس
متر تا حد پايیني يه شیگ گرمايي يه مناسبي برای
ترازهای با تر یلروفیل در فصول و ماههای محتلف بوده یه
 يهبندی و،تح تاثیر میزان نور وارد شده به آب دريا
 نتايج ايی تحقیق. پايداری ستون آب قرار داشته اس
 صنايع شیالتي (پرور ماهي،ميتواند در مطالعات محیطي
در قفس) و سالم محیط زين دريايي مورد توجه قرار
.گیرد
:تقدیر و تشکر
ايی تحقیق با یمک مالي و حماي معنوی پژوهشگاه ملي
 نتايج ارائه. اقیانوسشناسي و علوم جوی انجام شده اس
شده در ايی نوشتار در قالگ طرح تحقیقاتي نويننده مقاله
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