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در دریاي خزرهمرفت پخش دوگانه مطالعه وارونگی دما و شوري و   
 

  2 فرهنگ ،دکتر احمدي گیوي؛2عباسعلی،دکتر علی اکبري بیدختی؛1سیده مطهره  ، آل یاسین

  دانشکده علوم و فنون دریایی –دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -1

  موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران -2

  چکیده
با مشاهده ي نیم رخ هاي دما و شوري .  هستند) کاهش شوري با عمق( و وارونگی شوري ) افزایش دما با عمق(مت وسیعی از اقیانوسهاي جهان داراي وارونگی دما قس

مشاهده می شود وارونگی شوري بیشتر  صورت گرفته ، 1374که با استفاده از داده هایی که توسط گشت دریایی اول اژا نس بین المللی انرژي اتمی یونسکو در شهریور 
 6و4با داده هاي موجود استفاده شده ، وارونگی دمایی فقط در دو ایستگاه،. متر می باشد  4بطور متوسط عمق الیه وارونگی شوري  0متري وجود دارد 30تا  10در اعماق 

همچنین با  . .مترمی باشد 2تا  1ضخامت الیه با وارونگی دما یی حدود  0می شودمتري مشاهده  30ایستگاه در عمق حدود  13واقع در حوضه جنوبی و میانی ازبین 
با مشاهده این نیم رخها،همرفت پخش دوگانه از .و وري بر حسب گرادیان هاي قائم دمارسم نیم رخهاي نسبت چگالی و گرادیان هاي قائم ش ها وداده این از  استفاده

د ولی از آنجایی که مقادیر بدست آمده نسبت چگالی اغلب منفی می باشد می توان گفت که درآبهاي این دریا اغلب همرفت نوع رژیم انگشتی در این دریا وجود دار
  پخش دوگانه خیلی کم در ستون آب رخ می دهد

  
  دریاي خزر همرفت پخش دوگانه ، رژیم انگشتی، وارونگی دما، وارونگی شوري،  :واژگان کلیدي

   
The study of temperature and salinity inversion and double diffusive convection in 

Caspian Sea  
  

Alyasin , Seyed Motahareh1 ;Dr Bidokhti,Abasali2 ;Dr Ahmadi,Farhang2 

1 Department of Marine Science & Technology, Azad University, Tehran  
 Geophysical Institute, Tehran University 2  

  Abstract  
In this research in addition to consider ration of  temperature and salinity inversions in Caspian Sea, to asses the 
above features the data of the cruise of 1995 have been used that are for 13 station in three different areas of the 
Caspian Sea the salinity profiles demonstrate  that in most cases the salinity inversion , occurs in depth of 10 to 30 
meters. The thickness of the inversion layer is around 4 meters. Furthermore, the temperature inversion has been 
observed only in 2 stations with mean thickness of around 1-2 meters. The density ratio estimated from T and S 
profiles and temperature gradient by salinity gradient profiles show that double diffusive convection (DDC) may 
occur in. The values of density ratio is often  negative indicating stability but in some regions it shows that finger 
convection is more important in these layers, and there  is a bit   double diffusive convection are  in this sea. 
 
Keywords:  temperature inversion, salinity inversion, Double Diffusion Convection , finger regime , Caspian Sea 

  
مقدمه

مشاهدات اقیانوسی نشان می دهد که ویژگیهاي فیزیکی آب   
همچنین از سطح دریا تا ) افقی(دریا در تمام سطوح و الیه ها 

دما، شوري و چگالی هر یک . یکنواخت نمی باشد) قائم(کف آن 

دو مرز مشخصی بین از توده هاي آب ،متفاوت با یکد یگر می باش
ا به کندي در قائم با هم مخلوط طوریکه آب آنهب.آنها وجود دارد

شوند در طی آن فرایند همرفت پخش دوگانه بوجود می آید  می

۲۷۷ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

انگشتی، رژیم  رژیم: که آن را می توان به سه دسته تقسیم کرد
این پدیده ها به دلیل اختالف پخش . پخشی، نفوذ هاي جانبی

  0مولکولی شوري و دما رخ می دهد
آمده از اندازه گیریهاي در این مطالعه از داده هاي بدست 

CTD  حاصل از گشت اول تحقیقاتی آژانس بین المللی انرژي
براي تهیه ] ) 1[،1995بررسی مسائل دریاي خزر، (اتمی یونسکو 

ي نیم رخ هاي دما و شوري استفاده شده است که این نیم رخ ها 
موقعییت . قسمتهاي مختلف دریاي خزر را در بر می گیرد 

هدف از . مشخص شده است 1مطالعه در شکل ایستگاههاي مورد 
 درهمرفت پخش دوگانه و این مطالعه بررسی ساختار وارونگی 

اهمیت این مطالعه از . نقاط مختلف آبهاي دریاي خزر است
هر دو فرایند همرفت پخش دوگانه ، شامل رژیم آنجاست که 

) افزایش دما با عمق(پخشی و رژیم انگشتی در ایجاد وارونگی دما
نقش دارندچون این  ) کاهش شوري با عمق(وارونگی شوريو 

الیه اي در دریاي خزر می شوند  وارونگی ها باعث ایجاد ساختار
و این الیه هاي ایجاد شده سبب پخش مواد آلی و همچنین 
اکسیژن موجود درون آبهاي خزر می شود که از نظر زیست 

نگی ها همچنین این وارو 0محیطی داراي اهمیت وافري می باشد
روي ضرایب پخش پیچکی تاثیر می گذارند و براي مدل کردن یا 

همچنین وجود الیه هاي . حساب سر انگشتی ضرایب  مهم هستند
مختلف آب با چگالی هاي متفاوت بر انتشار امواج صوتی تاثیر 

  .می گذارد
  موقعیت دریاي خزر

دریاي خزر بزرگترین دریاچه ي جهان می باشد که ما بین   
ره ي آسیا و اروپا واقع شده و از نظر عمق و شکل بستر این دو قا

دریاچه به سه بخش شمالی، میانی ، و جنوبی تقسیم بندي شده 
متر و حداکثر  6تا  5بخش شمالی داراي عمق متوسط  0است
 190بخش میانی با عمق متوسط حدود  0متر است 20تا  15عمق 

بخش جنوبی آن  متر است و 780متر میباشد که حداکثر عمق آن 
به سواحل ایران ختم میشود و عمیق ترین قسمت دریاي خزر با 

  .]2[متر است 1025ر که حداکثر عمق آن مت 350عمق متوسط 
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موقعیت،تقسیمات و مکان ایستگاههاي اندازه گیري دریاي خزر 1شکل   
 

  روش مطالعه

ه می شود ابتدا در مورد همرفت پخش دوگانه توضیح داد      
به تحلیل مشاهدات میدانی با استفاده از نیم رخهاي گرادیان انگاه 

. نسبت چگالی  پرداخته می شود ودما  بر حسب گرادیان  شوري 
سپس با توجه به داده هاي هر ایستگاه و رسم نیم رخ هاي دما و 

،وارونگی هر ایستگاه مورد )با استفاده از نرم افزار اکسل(شوري 
.میگیردبررسی قرار   

 
  شرایط ایجاد همرفت پخش دوگانه

این همرفت به  دلیل اختالف در پخش مولکولی شوري و دما      
ضریب پخش مولکولی دما یکصد برابر بزرگتر از (رخ می دهد 

و در صورتی که گرادیانهاي )ضریب پخش مولکولی شوري است 
 .دما و شوري د رجهت افقی و قائم مناسب باشند، پدید می آیند

هنگامی که توزیع شوري و دما در ستون آب از نظر توزیع چگالی 
اثرات معکوسی داشته باشند ، ساختارهاي بسیار جالبی در ستون 
آب ایجا د می شود و دو نوع رژیم در اینگونه همرفت وجود 

 :خواهد داشت

رژیم انگشتی هنگامی رخ می دهد که آب شور و گرم روي آب -1
  .ر می گیردشیرین قرا "سرد و نسبتا

هنگامی رخ می دهد که آبهاي ) الیه اي یا نوسانی (رژیم پخشی-2
گرم و شور زیر آبهاي سرد و شیرین قرار گیرد  یا ستون آب با 
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گرادیان شوري پایدار از پایین گرما ببیند، در این حالت یک الیه 
در کف به دلیل ناپایداري در اثر گرادیان دما ایجاد می شود و 

تعیین شرایط ایجاد همرفت پخش . می گیرد همرفت صورت 
مرزهاي پایداري را  2شکل  .دوگانه نیاز به بررسی پایداري دارد

(  Rاساس بر. ]3[  انه نشان می دهدبراي همرفت پخش دوگ
 نوع و کردي بند میتقس را ها میرژ توانی م) ی چگال نسبت

ی چگال نسبت 0کرد مشخص راي داریپا
T

T ZR
SS
Z




  
 


می  

Rی چگال نسبتی انگشت میرژ طیشرا در وباشد 1  ودر 10
Rی پخش میرژ 0  انبساط بیضر،  αدر این رابطه .]۴[است 1

/ برابر است با    یحرارت  42 1 برابر  يشور تراکم بیضر ،βو10
/ است با     46 5 10.  

  
  دوگانه پخش همرفتي ها میرژي براي داریپاي مرزها.2شکل

  

  خزري ایدر در دوگانه پخش همرفت
 انیرادگ حسب بري شور انیگرادي مرخهاین 5و 3،4 شکل در

 مشاهده خزري ایدري ستگاههایای بعضي برای چگال نسبت و دما
    .شودی م

  
در 3براي ایستگاه  دیان دمانیم رخ گرادیان شوري بر حسب گرا .3شکل

 دریاي خزر

  
در 7براي ایستگاه نیم رخ گرادیان شوري بر حسب گرادیان دما .4شکل

 دریاي خزر
  

  
  
  
  

نیم رخهاي نسبت چگالی بر حسب عمق  –5شکل  

در دریاي خزر) حوزه ي میانی( 7و ) حوزه جنوبی(3براي ایستگاههاي   
دریاي خزر همرفت  همانطور که ازنیم رخهاي باال پیداست ، در

پخش دوگانه در نواحی محدودي وجود دارد و این همرفت بیشتر 
و از آنجایی که نسبت )  1R( از نوع رژیم انگشتی می باشد

چگالی بیشترحدود صفر یا  منفی می باشدمی توان نتیجه گرفت 
  .که همرفت پخش دوگانه کمتر در ستون آب رخ می دهد

  يشور و دماي ارخه مین
تعدادي از نیم رخ هاي قائم دما و شوري در دریاي  6شکل

با مشاهده این نیم رخ ها ، ساختار الیه اي .خزر را نشان می دهد
 20ود در حد"دریاي خزر دیده می شود ، الیه اختالط  که معموال

الیه دوم ، الیه ترموکالین و الیه و متر اولیه سطح آب  می باشد
می باشد که در این الیه ها تغییرات دمایی بسیار وارونگی شوري 

الیه ترموکالین تا عمق . و همچنین تغییرات شوري دیده می شود
متر به وضوح مشخص است و الیه وارونگی شوري تا عمق  50

خود  نیز توده آباز این الیه تا بستر . متر وجو دارد 30حدود
وجه به اینکه با ت .متفاوت است داراي الیه ي آب با ویژگی هاي
برابر کمتر از مقدار آن براي  100ضریب پخش مولکولی شوري 
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گرماست ، بنابراین الیه هایی که نازك هستند می توانند در حین 
حرکت گرماي خود را از دست بدهند ولی شوري خود را حفظ 

بنابراین در نیم رخ هاي شوري نسبت به نیم رخ هاي دما . کنند
شده براي مدت زمان زیاد تري حفظ می ،ساختار الیه اي ایجاد 

بنابراین انتظار می رود که در نیم رخ هاي شوري . شود
  .،ساختارهاي الیه اي بارزتر ظاهر شود

  
 4در ایستگاهو شوري نیم رخهاي دما وشوري با وارونگی دما  - 6شکل 

  .دردریاي خزر) حوزه میانی(6و ایستگاه )حوزه جنوبی(
 ا و شوري ، دیـده مـی شـود کـه در    با مشاهده ي نیم رخ هاي دم

کاهش ( تمام ایستگاههاي موجود در دریاي خزر وارونگی شوري
) 6و4(وجـود دارد ولـی تنهـا در دو ایسـتگاه     ) شوري بـا عمـق   
که با فلش شود  مشاهده می) افزایش دما با عمق(وارونگی دمایی 

  .مشخص شده است
  نتیجه گیري

 ساختار ،6ر شکل دي شور و دما قائمي رخها مین مشاهدات 
 متداول بطور کنون تا 0 دهدی م نشان خزري ایدر در راي ا هیال

  اند داده نسبت دوگانه پخش همرفت دهیپد به راي ا هیال ساختار
 دری چگال نسبتي رخها مین رسم وی چگال نسبت محاسبه با اما

ی چگال نسبت مقدار که شودی م مشاهد ، خزري ایدري ستگاههایا
)( R در پس ، استی منف غالب بطور "بایتقر خزري ایدر در 

 ازی یعن شود،ی نم جادیا دوگانه پخش اغلب خزري ایدر
 اساس بر(  استي داریپاي دارا "بایتقر دوگانه نظرپخش

 پس). دهدی م نشان را دوگانه پخشي داریپاي مرزها ،که2شکل

 هیال ساختار دري ا عمده نقش همرفت نیا که رسدی نم نظر به
 به توجه وبا قتریدقی بررس با باشد داشته خزري ایدر دري ا

 باي شور کاهش ،وجود عمق حسب بري شور و دماي نمودارها
 هیال نیا دهدی م نشان خزري ایدر در) يشوری وارونگ(  را عمق

 مشاهدهي متر 30 تا 10 اعماق در شتریب ،يشوری وارونگ با ي ها
 در 13 حدود تا 1 حدود از ها هیال نیا عمق. شوندی م
 هیال عمق متوسط بطور و. است متفاوت ، مختلفي ستگاههایا

 psu  (6(یوارونگ نیا شدت و باشدی م متر 4ي شوری وارونگ
/0=S نیب خزري ایدر محدودي قسمتها در. باشدی م 
 نوع از دوگانه پخش ،همرفت)یانیم قسمت( 6و 4ي ستگاهایا

ی لیخی چگال نسبت شرط بای یعن شودی م جادیای انگشت میرژ
 اغلب دری چگال نسبت کهیی آنجا از و شودی م جادیا 1 از شتریب
 اریبسي  قسمتها در دهیپد نیا نیبنابرا باشدی می منف ستگاههایا

ي داریپا حالت نجایا در پس  دهد رخ است ممکني محدود
 عمده نقش دوگانه پخش همرفت کهیی آنجا از. است حاکم شتریب
 عوامل ازی ،ول ندارد خزري ایدر دري ا هیال ساختار جادیدراي ا
 امواج توانی م خزي ایدر دري ا هیالي ساختارها جادیا گرید

 امواج شکست اثر دری تالطم واختالطي نفوذي انهایجر ،ی درون
 که هستندی درون امواج نیا احتماال نیا بنابر .]5[ برد نام رای درون

ی م جادیا را ها هیال)ی انیم قسمت(خزري ایدر ازی اطقمن در
ي رو نطوریهم و ایدر دری صوت امواج انتشار در ها هیال نیا.کنند
 دیبا که موثراند اعماق به ژنیاکس مثل گازها و مواد پخش بیضرا

   .شوند گرفته نظر در
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