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 جزیره قشم آبهاي محیط بررسی رژیم الیه اي و پایداري

 5، سارا سعادتمند4سارا سلیمی، 3، زهره باقري2، افسانه کرمی پور1مریم خوشخو

 maryamkhoshkhou@yahoo.com، 1رازي ري کارشناس ارشد فیزیک دریا، پژوهشسراي1

 af.karamipoor@gmail.com شد فیزیک دریا، دبیر آموزش وپرورش شیراز، کارشناسی ار2

 yoosefabad@gmail.comعضو انجمن پژوهشسراي رازي، 5، 4،3

 چکیده
ش دوگانه هستند.همچنین قسمتی از اقیانوس ها داراي وارونگی مناطق اقیانوسی ذاتا داراي همرفت پخ       

دما هستند. در منطقه قشم دو فرآیند همرفت پخش دوگانه شامل رژیم انگشتی و رژیم پخشی دیده می شود که 
در ایجاد وارونگی دما نقش متعارفی دارد. اثرات توپوگرافی کف و تغییرات شدید خط ساحلی در ایجاد پخش 

 نه موثر است.همرفت دوگا

انگروو آثار ناشی از تغییرات جزر و مد دریا، در نزدیکی تنگه مثیر شرایط اقلیمی از جمله وجود جنگل أت        
ثیر در غلظت شوري و مواد مغذي و ... مورد تحلیل قرار أهرمز، ورود احتمالی آب هاي شیرین از دریاي آزاد و ت

نتایج رگراسیون نیز  و ها نا پایدار و خنثی(عدد ریچاردسون )در الیه ، رفراوانی وقوع شرایط پایدا. گرفته است
 مطلب فوق را تایید می کند .

. وجود مشاهده می شودي گرماشیب الیه، بوجود آمدن تغییرات دما در ستون آببا با شروع فصل گرما،         
و عدم نفوذ گرما در فصل زمستان به ي گرماشیب در فصل تابستان متأثر از باال بودن ظرفیت گرمایی آب الیه
 هاي زیرین است.الیه

 .پایداري ،جزیره قشم، همرفت پخش دوگانه کلمات کلیدي:
 

  قدمهم
که بر پراکنش و تنوع ي عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی است گیرندهشناختی (اکولوژیکی) در برمنابع بوم

 .گذارندموجودات و گیاهان دریا تأثیر می

 55˚و 16 'الی 56 ˚و  27 'عرض شمالی و 27˚و 1'الی 26˚و 32'قشم بزرگترین جزیره در خلیج فارس در جزیره 
و یا   Clarenceکیلومتر مربع توسط تنگه کالرنس 1430طول شرقی گسترده است. این جزیره با مساحتی بالغ بر 

 خورخوران از سواحل ایران جدا شده است. 

بر گیرنده عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بوده و تغییر در شرایط فیزیکی و یا بررسی منابع اکولوژیکی که در  
مناطق ساحلی شده و در روند توسعه یا  عوامل دیگر باعث تاثیر مستقیم در بستر زیستی ارگانیزم ها بخصوص در
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در منطقه، شناخت هر محدودیت منابع زیستی منطقه تاثیر قابل توجهی را بجا خواهد گذاشت.اهمیت پرورش ماهی 
یک از عوامل تشکیل دهنده این بوم سامانه اعم از فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از اساسی ترین مواردي است که 

 ).1376امکان بهره برداري بهینه از این بوم سامانه را مهیا خواهد کرد (کمیجانی، 

،در محدوده آبهاي ایران و  است گرفته یزیکی صورتزمینه روند تغییرات پارامتر هاي ف در مختلفی مطالعات تاکنون
سواحل شمالی خلیج فارس تحقیقاتی توسط محققان ایرانی صورت پذیرفته است که یکی از این پروژه هاي تحقیقاتی 

) چگونگی توزیع عمودي درجه حرارت، شوري، چگالی، هدایت الکتریکی و روند 1380توسط (ابراهیمی،نیکویان،م،ع،
نتایج حاصل میانگین توزیع عمودي درجه  ی آنها در آبهاي محدوده شمال شرقی خلیج فارس بوده کهتغییرات فصل

حرارت و روند تغییرات فصلی نشان داد که الیه ي ترموکالین فصلی در بهار تشکیل، در تا بستان تشدید، در اواخر 
ست آمده نشان داد که مقدار شوري در الیه پاییز تضعیف شده و در زمستان از بین می رود. در این تحقیق نتایج به د

هاي سطحی در پاییز و زمستان بیشتر از فصل بهار و تابستان بوده به طوریکه حداکثر مقدار آن در اواخر پاییز و 
حداقل مقدار آن در بهار می باشد. به نظر می رسد یکی از علل اصلی کاهش شوري در بهار بارندگی و افزایش آن در 

 باد و تبخیر بوده باشد. پاییز عامل 

) بر روي رسوبات و کانی هاي جنگل هاي مانگرو در 1380پایان نامه دیگري که توسط (سهرابی مال یوسفی،م، در
شمال غرب جزیره ي قشم صورت پذیرفت برخی از پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی آب شوري و دما در دو فصل مورد 

بررسی مشخصات فیزیکی وشیمیایی آب دریا در سواحل شمالی و اشته است. بررسی قرار گرفت که نتایجی را در بر د
جنوبی نشان می دهد آب در منطقه جنگلی هاي مانگرو به علت حرکت رفت و برگشت امواج جزر و مد و ذرات معلق 

جنگل  فراوان، کدر و گل آلود است. در صورتی که در سواحل جنوبی بسیار شفاف تر می باشد، درجه حرارت آب در
هاي مانگرو به علت تحرك کمتر، باالتر است. کاهش درجه حرارت آب در سواحل جنوبی به دلیل اختالط آبها و 

گرم برکیلوگرم  8/23-1/26ارتباط با آبها ي آزاد می با شد. درجه شوري آب در ایستگاه هاي مربوط به جنگل مانگرو
ه گیري شده است. تغییرات شوري آب کامًال متاثر از سه گرم برکیلوگرم  فصل گرم انداز 38-9/38در فصل سرد و 

 عامل افزایش درجه حرارت، افزایش میزان تبخیر ورودي آبهاي سطحی می باشد. 

در خلیج فلوریدا، به بررسی الگوي شوري خلیج پرداخته و عوامل مؤثر ) 2007و همکاران،  Kelbleکلبل و همکاران (
) بصورت ماهانه اندازه 2004تا  1998سال ( 7ها را طی رندگی و ورودي رودخانهبر میزان این پارامتر از جمله، با

هاي بارندگی، تبخیر، ورودي رودخانه بین شوري و کمیت 1آنها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون گیري کردند.
این عوامل در شوري  ي میزان تأثیري ناخالص آب شیرین (مجموع ورودي رودخانه و بارندگی)، به مقایسهو ذخیره

)، انسو Ireneهاي جوي نظیر توفان ایرن (ي مورد مطالعه، پرداختند. نتایج نشان داد پدیدهچهار نقطه از منطقه
)ENSO و اقلیم فصلی، عامل اصلی تغییرات زمانی شوري منطقه است. همچنین بیشترین میزان شوري در مناطق (

د و نوسانات شوري در این مناطق به علت کاهش تبادالت آب، بیشتر کم عمق که تبخیر بیشینه دارند، وجود دار
 است.

 

1 Pearson corrilation 
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 فیزیکی پارامترهاي از برخی معرفی 

ي جامد حل شده بر حسب گرم در یک کیلوگرم آب دریا، که شوري به صورت مقدار کل ماده: الف) شوري آب دریا
 )1387ز فشار و درجه حرارت است. (کمیجانی، شود. شوري تابعی اکل کربنات آن به اکسید تبدیل شده، تعریف می

  03.0/8055.1/ += CLS   

ي چگالی آب دریا، دما و شوري به همراه فشار آب دریا هستند. اما از عوامل تعیین کننده :)Sigma Tب) زیگماتی (
و شوري آب به ترتیب  هاي عمیق اقیانوسی. چگالی آب دریا با دماگردد، مگر در آبمعموالً از اثر فشار صرفنظر می

 ي عکس و مستقیم دارد. رابطه

  10000,, −= TST ρσ 

 در فشار صفر است. Kg/m3یا  g/cm3چگالی آب بر حسب  TSρ,,0دراین رابطه 

. شودهاي متفاوت در کنار یکدیگر، موجب الیه بندي آب میهاي آب با ویژگیتوده حضور ج) الیه بندي ستون آب:
ي عدد ي الیه بندي آب بوسیلههرچه الیه بندي ستون آب کمتر باشد، انرژي پتانسیل آن بیشتر خواهد بود. درجه

 ).1387شود (کمیجانی، ) مشخص میFr( 2فرود

  
ρ
ρρ 21 −=′ gg و 

hg
UFr
′

=
2

 

h  ،مقیاس طولی قائمU  1مقیاس سرعت افقی هستند. اگرFr<<اً الیه بندي شده است، آب شدید. 

 ، جریان بیشترین نوسانات را دارد.=Fr 1اگر  .، اثرات لختی جریان زیاد است<<1Frاگر 

ایجاد همرفت آزاد پخش دوجانبه به اختالف دربخش مولکولی شوري و گرما در دریاها مربوط شده که ازنظر 
ي صد برابر کمتر ازضریب پخش مولکولی دینامیکی حالت ویژه اي دارد. مثال اختالف ضریب پخش مولکولی شور

باعث  ي پتانسیل در ستون آب،ژگرما می باشد. این عامل باعث ناپایداري و ایجاد همرفت شده ضمن کاهش انر
 )1383جوکار (افزایش گرادیان چگالی در ستون آب می گردد. 

 ).Ram ،2005و  Rao( است مرزي هاي جریان و چرخابه جبهه، فراجوشی، شاخص:  آب سطح دماي د )

 اهداف تحقیق:
 هیدرودینامیکی  شناخت مشخصه هاي فیزیکی آب براي تعیین خصوصیات  -
  مختلف هاي زمان در آب چگالی و شوري دما، عمقی و سطحی تغییرات بررسی -

2 Froude Number 
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 )زمستان و تابستان( سال درطول فیزیکی کمیتهاي زمانی تغییرات بازه -

  حرا جنگل و قشم غرب هايآب در فیزیکی کمیتهاي مکانی تغییرات بازه -

  شده ذکر هاي کمیت توزیع بر جوي وضعیت بررسی -

 اهمیت منطقه

 وجود تعداد نامتناهی خور و خلیج کوچک .1
 محیط مناسبی جهت زندگی آبزیان با ارزش شیالتی  .2
 محاط شدن توسط توده هاي خشکی  .3

 احتمال از بین رفتن منابع زیستی  .4
 نگل حراتقاضاي بهره برداري از این منطقه و ج .5
 بکار گیري صنایع جدید در تولید مواد غذایی  .6
 تردد کشتیها، قایقها و غیره .7
 

 مشخصات ایستگاه ها                  
انجام گرفته   قشم، مرکز ملی اقیانوس شناسی) –نمونه برداري: توسط ایستگاه پژوهشی خلیج فارس (بندرعباس 

می  ، سرعت صوت، اکسیژن و هدایت الکتریکی آبPHچگالی،  پارامترهاي برداشت شده: فشار، دما، شوري، است.
 ) است.1384( ساله یک دوره: گیري اندازه زمانباشد. 
 9 تعداد است. یکدیگر از اي دقیقه 2 فاصله به کدام هر و ساحل بر عمود) Transect( برداري نمونه خط 3 تعداد

انتخاب شده  مساگه خور و سیداحمدي خور در ایستگاه 8 و زمستان در ایستگاه 10 تابستان، در بردارينمونه ایستگاه
 انجام گرفته است.) متر 3/5 حدود( کامل مد در پارامترها تمام است.

 
 ایستگاه هاي فصل تابستان -2شکل                 ایستگاه هاي فصل تابستان -1شکل 

 به صورت زیر انجام شده است: عملیات نمونه برداري   
 .GPSدستگاه موقعیت یاب ، یایی ایستگاههاموقعیت جغراف -
  .ايجیوههاي دماسنج ،ادماي هو -
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 .بطري نانسن ،آببرداري نمونه -
 .یابعمقدستگاه ، عمق ایستگاه -
 

  نتیجه گیري
دهد. اي را در برخی از فصول سال نشان میساختار الیه ،ذکر شدهتا اعماق  CTDنتایج حاصل از داده برداري      

اي به ساختارهاي الیهعمدتا  ،معمولاست. به طور  سؤال بودهاي همواره از نظر چگونگی تشکیل مورد ساختار الیه
). ایجاد همرفت آزاد پخش دو جانبه به اختالف 1371(بیدختی،  شودمیداده ي همرفت پخش دو جانبه نسبت پدیده

ضریب  براي نمونهاي دارد. شود که از نظر دینامیکی حالت ویژهدر پخش مولکولی شوري و گرما در دریاها مربوط می
 پخش مولکولی شوري صد برابر کمتر از ضریب پخش مولکولی گرما است.

     01.0=
T

S

K
K 

1000
8,

10
8

== ST KK 

گرادیان چگالی  وانرژي پتانسیل در ستون آب کاهش آن که و ایجاد همرفت شده، ضمن  این عامل باعث ناپایداري
به عبارتی پخش دو جانبه و اختالط براي آب دریا در صورتیکه جریان ضعیف یا نمک  پخشمقادیر  .یابدافزایش می

 :آیدمی به دستي زیر از رابطه ،باشد

      
n
SXF SS ∂
∂

−= ρ 

ضریب نفوذ پذیري ، . براي آب دریااستگرادیان  کاهشدر جهت خش در رابطه فوق به معناي پعالمت منفی 
 مولکولی نمک عبارت است از:

      m2/s9-10×5/1=XS 
 نمک بسیار کم است.پخش مولکولی ثابت داده شده، مقدار با توجه به 

 شوري و -دمامقاطع عرضی  بندي شده و ها در سه ترانسکت از ساحل به دریا تقسیم در این تحقیق ایستگاه     
 .چگالی پتانسیلی رسم شده است

ي گرماشیب (ترموکالین) هستیم. با شروع فصل گرما، شاهد بوجود آمدن تغییرات دما در ستون آب و تشکیل الیه    
ي گرماشیب در فصل تابستان متأثر از باال بودن ظرفیت گرمایی آب و عدم نفوذ گرما در فصل زمستان به وجود الیه

اي است که انتقال گونههاي حاکم در قشم بهیرین است. با توجه به شار مولکولی گرما در آب دریا، جریانهاي زالیه
 .هاي زیرین بسیار کندمولکولی در الیه

 کند:ي زیر تبعیت مینفوذ گرما در آبها به طور تقریبی از رابطه     

     
n
TkcQ QP ∂
∂

−= ρ 

 .دما استگرادیان کاهش ي پخش در جهت معناه عالمت منفی بدر این رابطه نیز 
 =m2/s7-10×5/1KQ  نفوذ پذیري مولکولی گرما        

 J/kg˚C4000=CP  گرماي ویژه در فشار ثابت         
. زیرا امواج ناشی از استاز تبخیر و بارندگی در زمستان ناشی هاي شیو شوري و چگالی در فصل تابستان تشکیل الیه 

آورد، طی همین آب را پدید میقائم  گردشو  شدهه بر اینکه باعث ایجاد تالطم عالو ،وزش بادها در فصل زمستان
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شوري و چگالی در  وشود و زمینه را براي ایجاد شیفصل ریزموجهاي ایجاد شده در اثر تنش باد موجب تبخیر می
 سازد.فصل بعد مهیا می

ی به ثابت شدن چگالی و شوري ستون آب در مولکول پخشچنین  و هم 3پدیده فرارفت ،فرآیندهاي فوقعالوه بر      
وزش باد و ایجاد امواج سطحی و اثر آنها در عمق باعث  ،در فصل زمستان کند.فصل زمستان و فروردین ماه کمک می

گرادیان افقی دما و شوري در دریاهاي  ،ي فرارفت و پخش مولکولی سرعت بگیرد. از سوي دیگرپدیدهکه شود می
چگالی و  وي شیکه در فصل زمستان موجب از بین رفتن الیه شودمی 4ايریانهاي نفوذي الیهبسته باعث ایجاد ج

 .)1371(بیدختی، شودشوري می
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 زمستان 2نمودار شوري ایستگاه -4شکل                 زمستان 2نمودار دما ایستگاه -3شکل 

 
رژیم الیه اي (همرفت پخش دوگانه) در  یدهد کهزمستان را نشان م 2شکل باال نمودار شوري و دما ایستگاه      

 را مشاهده میکنیم.متر  35عمق بیشتر از
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 تابستان 2نمودار شوري ایستگاه -6شکل  تابستان 2نمودار دما ایستگاه -5شکل 

 
   

3Advection 

Interleaving Intrusions4 
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 تابستان نیز پایداري آب منطقه را خواهیم دید. 2ایستگاه
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 تابستان 4نمودار دما ایستگاه -8شکل                                         تابستان 4نمودار شوري ایستگاه -7شکل 
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 تابستان 4نمودار چگالی ایستگاه -9شکل 

 در است که بقیه ایستگاه هاي ساحلی نیز از این روند تبعیت میکنند. ایستگاه ساحلیبه عنوان نمونه  4ایستگاه
ن پدیده پخش انگشتی در این ناحیه دیده زمستااست و در ر منطقه حاکم د (پایداري) الیه گرماشیب تابستان
  میشود.
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 تابستان 4شوري ایستگاه-نمودار دما -10شکل 

 مشخص کننده نتایج بدست آمده است. 4نیز در ایستگاه  T-Sنمودار 
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 تابستان 4پروفایل عرضی دما ایستگاه -11شکل 
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 زمستان 4پروفایل عرضی دما ایستگاه -12شکل 

 
 

 ج کلینتای
جغرافیایی خاص (نزدیک به تنکه هرمز) و آبهاي کم عمق باعث ساختار  در یک محدودهجزیره قشم قرار گرفتن      

 .منطقه استدر وجود الیه گرماشیب در فصل تابستان به علت پایداري آب شده است.الیه اي ضعیف 
  m/s 3ضعیف بودن بادهاي سطحی در تابستان (سرعت باد غالب 

زمستان در اکثر ایستگاه ها همرفت پخش دوگانه (رژیم الیه و در  مق الیه اختالط تقریبا برابر صفر است.) ع%10و 
در زمستان ایستگاههاي  وجود پایداري در بیشتر نواحی درتابستان نسبت به زمستان دیده میشود. اي) دیده می شود.

) بیشتر از -735/0بستگی بین چگالی و دما (ضرایب هم ساحلی داراي رژیم انگشتی هستند (در عمقهاي میانی).
) است. در نتیجه روند تغییرات چگالی درالیه هاي عمقی، بیشتر متأثر از دما است تا میزان 434/0چگالی و شوري (

و  psu 2ر اندك بودن روند تغییرات عمودي شوري در منطقه است. (حداکثر تغییرات عمقی شوري د علتشوري. 
 )C 27/8˚ درجه حرارت
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پایداري آب اوج الیه شیوگرمایی در تابستان و . وزش باد در زمستان منجر به ایجاد تالطم و الیه آمیخته می شود     
همچنین افزایش شوري، چگالی، دما در زمستان با دور شدن از ساحل و افزایش الیه اختالط (وزش باد)  در تابستان

 را مشاهده میکنیم.
الیه اي در تابستان و رژیم پخش انگشتی در ایستگاه هاي ساحلی در زمستان  همرفت پخش دوگانه: رژیم    

 (بارندگی) از نتایج عمده محسوب میشود.
 
 

  جعامر
) وعوامل فیزیکی و شیمیایی Nutrientsبررسی تغییرات فصلی مواد مغذي ( .1381 محمود، ابراهیمی،[1]

زاد واحد تهران آرشناسی ارشد رشته شیمی دریا دانشگاه ، پایان نامه کافارس خلیجمحدوده شمال شرقی  هاي درآب
 شمال.

، رساله دکترا، رشته فیزیک دریا، دانشگاه آزاد فارس خلیج. مدل حرکات در مقیاس متوسط 1378ترابی آزاد ، م ، [2]
 اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

 . انتشارات دانشگاه اصفهان.1368 ،فارس خلیججغرافیایی طبیعی [3]
. بررسی روند تغییرات برخی پارامترهاي فیزیکی و چگونگی ارتباط آنها در حوزه شمالی 1383کار، ك، جو[4]

 ( منطقه بوشهر ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال. فارس خلیج
 اشناسی ایستگاه سینوپتیک.هاي هو(قشم)، داد هرمزگان تهران و سازمان هواشناسی استان[5]
. فارس خلیجدر  2001. تحلیل پارامترهاي فیزیکی در طی گشت قدس در سال 1384کرمی پور شمس آبادي، ا، [6]

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران شمال.
ایران.  وچگالی در خلیج چابهار،شوري  مطالعه روند تغییرات فصلی پارامترهاي فیزیکی دما، .1387ف، کمیجانی،[7]

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
 -سفار درخلیج باد از ناشی امواج بینی پیش مختلف روشهاي از حاصل نتایج یسۀمقاو ھمکاران،  ،لكامران[8]    

 5 شماره ، 31 جلد فضا، و زمین فیزیک مجله ، 15 صفحۀ ، 1384 -25 بوشهر منطقه
   [9]     Annis, J.L., 1996. An Examination of Surface Salinity and Wind Field To 
Confirm Dynamics of Plume Migration within Elliott Bay, Seattle. Senior Research 
Project, University of Washington, School of Oceanography. 
     [10]  Chand, S., Aung T., Rao S., 2003. Physical Properties of Southen Fiji Water. 
Japanese Fisheries Research Vessel, University of the South Pacific, Suva, Fiji. 
  [11] Beer, T., 1983. Enviromental oceanography an Introduction. 1rd Edition, 
Progamon press publisher, oxford, 296 PP.  
     [12] Brewer.P.G and etal , 1978 , Chemical Oceanography data from the 
ATLANTIS II Surrey in the Persian Gulf , ReportA Woods Hole Oceanography, 
Institute. 
     [13] Fleischbein, J., 2001. Globec Long Term Observation off Oregon. 
Preliminary Cruise Report W0101C, R/V Wecoma, College of Oceanic & 
Atmospheric Sciences, Oregon State University. 
     [14] Emery, J.V., Thomson, E.R., 1998. Data Analysis Methods in Physical 
oceanography, 1rd Edition, Pergamon press publisher, Oxford, 634 PP. 
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     [15] Harvey .H.W,C.B.E. ,1969. The  chemistery and fertility of sea waters 
combridge at the university press ,125 , 146 , 195 pp . 
     [16]  Kelble, C.R., Johns, E.M., Nuttle. W.K., Lee. T.N., Smith, P.B., Ortner, 
P.B., 2007. Salinity Patterns of Florida Bay. Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol 
7 (1-2), 318-334. 
    [17] Knauss, A.J., 1997. Introduction to Physical Oceanography. 2rd Edition, 
Prentice Hall, New Jerse, 309 PP. 
    [18] Pickard, L.G and Emery W.J., 1990. Descriptive Physical Oceanography. 5rd 
Edition, Pergamon press Publisher, New Jersey, 320 PP. 
     [19]  Quraishee, G.S , 1984. Circulation in the north Arabian sea at Murray ridge 
during the S.W monsoon. Deep-Sea Research 31,651}664. 
   [20]   Reynolds . R .M , 1993 , Physical Oceanographic of the Gulf , strait of 
Hormoz, and the Gulf of Oman: Results from the Mt. Mitchel Expedition . Marine 
Pollution Bulleti,27,35-59.. 
   [21] Stramma, L., Brandt, P., Schott, F., Quadfasel, D., Fischer, J., 2002. 
Winter and Summer Monsoon Water Mass, Heat and Fresh Water Transport 
Changein the Arabian Sea Near 8˚ N. Deep Sea Research, Vol 49 (7-8), 1173-
1195. 
    [22] Stielitz L.J., 2001. Using Ocean Morgin Density to Constrain Ocean 
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