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تاریخ پذیرش1397/ 07/ 29 :

تار یخ در یافت1397/ 06/ 12 :

چكیده
در تحقیق حاضر اندازهگیریهای میدانی و یک مدل عددی سهبعدی) )ROMSبهمنظور مطالعه میدانی و شبیهساازی سااتتار
جبهه ترموهاالینی تلیجفارس در دریای عمان مورداستفاده قرارگرفته اسا .نتاایج شابیهسااز ی ،شاک گیاری یاک جبهاه
ترموهاالینی را در عمق  80متر در جه .شمال شرقی  -جنوب غربی در دهانه دریای عمان نشان می دهد .تغییرات فصلی جبهه
ترموهاالینی ،گرادیان های دما و شوری را در زمستان بهصورت یک زبانه باریاک در سااح جناوبی عماان و در تابساتان
به صورت یک جریان جداشده از ساح نشان می دهد که تا میانه دریای عمان پیشروی میکند .جبهه ترموهاالینی در تماام
طول سال در این منطقه مشاهده شده و در تابستان ،بهصورت یکپارچه و در زمستان به شک تکه ای اس .نفوذ آبهای گرم
و شور تلیجفارس به دریای عمان افزایش محلی شوری را در الیههای میانی در زمستان بین عمق  150- 450متر و در تابستان
بین عمق  100- 400متر نشان می دهد که بیانکننده دو مرز در باال و پایین الیهها اس ..همرف .پخش دوگانه و رژیم انگشتی
به ترتیب در مرزهای باال و پایین مشاهده می شوند الگوهای پیچیاده جریاناات اقیانوسای نتی اه ای از مونساونهاای متنااوب
تلیجفارس و دریای عمان هستند الگوی غالب گردش آب سطحی در دریای عمان در زمستان یک گردش سیکلونی در 58
درجه شرقی و در تابستان یک گردش آنتی سیکلونی در  25درجه شمالی و پیچکها ی دوقطبی با یک سیکلون در غرب و
یک آنتی سیکلون در شرق رأس الحمراء اس.
واژههای كلیدی :شبیهسازی عددی ،جبهه ترموهاالینی ،جریان تروجی تلیجفارس ،همرف .پخش دوگانه
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 .1مقدمه

چرتندها و نفاوذ آبهاای تروجای تلایج فاارس در دریاای

تلیج فاارس دریاایی کامعماق و نیماهبساته باا تبخیار زیااد از

عمان اس .جریان های غالب سطحی در دریای عمان تاا حاد

شورترین ناواحی آبهاای دنیاسا .و باهصاورت یاک تاور

زیادی تح .ت یر بادهای موسمی هستند بادها در عمان اغلب

معکوس همواره از طریق تنگۀ هرمز در حال تباادل باا دریاای

در راساتای محاور شامال غربای  -جناوب شارقی باا تغییاارات

عمان اس ]1[ .تبادل آب باین تلایج فاارس و دریاای عماان

فصلی می وزند که بادهای شامال غربای رایاجتار هساتند []5

به گونه ای اس .که باعث میشاود ساتون آب اغلاب سااتتار

جه .وزش باد در دریای عمان باا ساامانه مونساون اقیاانوس

دوالیه ای داشته باشاد نار بااالی تبخیار در تلایج فاارس در

هند همراه اس .بهطوریکه در زمان مونسون زمستانی (اواتر

مقایسه با میزان بارش و ورودی آب رودتانهها و نیز کمعماق

نوامبر تا فوریه) باد شمال غربی و در زماان مونساون تابساتانی

بودن تلیج فارس به شک گیری تودههاای آب شاور و چگاال

(می تا سپتامبر) باد جنوب شرقی حاکم اس ]13[ .در حاشایه

من اار ماایشااود بااهطااوریکااه در مناااطق کاامعمااق جنااوبی

توده های آب جریان ترموهاالینی ،با نفاوذ جاانبی یاک تاوده

تلیج فارس شوری به  57psuمیرسد [ ]3،2بهطورکلی بیشینه

آب در توده آبی دیگر ،با ویژگی هاای متفااوت ترموهااالینی

شوری بیشتر مناطق تلیج فارس  40-40/5psuگازارش شاده

در عمقی مشخص ،جبهه ترموهاالینی ای اد میشود جبهههاا

اس ]4[ .توده شور ضمن تروج از تنگۀ هرماز باا تاودههاای

در اقیانوسها در ا ر برتورد جریانهاایی باا تاوای فیزیکای

آب کم شور جریاان ورودی باه تلایج فاارس ،اتاتال یافتاه

متفاوت به وجود می آیناد کاه باا گرادیاانهاای افقای دماا و

وکاهش چشمگیری در شاوری مشااهده مایشاود در محا

شوری همراه هستند و درم موع بهگونهای تنظیم میشوند که

برتورد آبهای گرم و شاور تلایج فاارس باا آبهاای نسابتا

در راستای قائم ،ستون آب پایدار باشاد سااتتارهای نفاوذی

سردتر و کم شورتر دریای عماان یاک جبهاه ترموهااالینی باا

در زمان و مکان های مختلف (افقی و قائم) در ناواحی جبهاه

چگالی حدود  23/75kg/m3در جنوب تنگاۀ هرماز در 15´N

اقیانوسی ظاهر میشوند تارد سااتتارهای اقیانوسای در مارز

 25°و  57° 15´Eبااه وجااود ماایآی اد [ ]5جریااان تروجاای

بین تودههای متفاوت آب ،اهمی .دارند [ ]14فرایناد نفاوذی

تل ایج فااارس در ورودی دریااای عمااان ،تحاا.تاا یر نیااروی

در انتقال های عرضای ،جاانبی گرماا و شاوری در جبهاههاای

کوریولیس به سم .راسا .منحار شاده و باهصاورتی کاه

اقیانوسی مهم اس .نیروهای مؤ ر در چنین نفوذهایی به سابب

جریان به دام افتاده سااحلی باه قااره باه حرکا .تاود اداماه

ناپایااداری باروکلینیااک از جبهااه ترموهاااالینی یااا همگرایاای

می دهد .هنگامیکه این جریاان باه شایب مایرساد ،باه دلیا

حرک .پیچک ر میدهد [ ]15این نیرو باعث ای ااد جبهاه

چگالی بیشتر نسب .به آبهای پیرامون تود به مناطق عمیقتر

می شود که پخش دوگانه در مرز آن بهصورت رژیم انگشاتی

نفوذ میکند تا به عمق شاناوری تنیای برساد ایان جریاان در

نفاوذهااا را باهوج اود ماایآورد [ ]16دو ناوع پخااشدوگانااه

عمااق  220متااری ماااکزیمم چگااالی  26/5kg/m3را دارد و

امکان پذیر اس ،.رژیم انگشتی و پخش همرفتای هار دو ناوع

مقدار آن در طول حرک .به سم .رأسالحد کاهش مییابد

پخش دوگانه میتوانند حرکا.هاای زباناهای را ای ااد کنناد

[ ]6

پخش دما و شوری فرایندهایی مانند همرف .پخش دوگانه را
مقیااس

در حاشیه تودههای آب ای ااد مایکنناد کاه جریاان نفاوذی

گردش های ترموهاالینی به عل .گرادیانهای بازر

دما و شوری ای اد میشوند و به نظر میرسد کاه در تغییارات

ترموهاالینی نامیده میشوند ،وقتی این جریان در الیهها تنظایم

طبیعی اقلیم در پاسخ به فعالی.هاای بشار ،نقاش اساسای ایفاا

می شود میت وانناد تاا هازاران کیلاومتر پایش رفتاه و بار روی

می کنند مطالعاات متعاددی روی الگاوی گاردش و سااتتار

ترموکالین اصلی و الیه بندی اقیانوس و گردشهای اقیانوسی

جریان ترموهاالینی تروجی تلیج فارس بر اسااس مشااهدات

ا ر بگذارند []17

میاادانی [ ]8،7،5،1و ماااهوارهای [ ]9و ماادلهااای عااددی

باتوجه به نقش مهم این جریاناات در دینامیاک اقیاانوسهاا و

[ ]12،11،10،6ان ااام شااده اساا .کااه نشاااندهنااده وجااود

ح م آب انتقاالی توسا آنهاا ،کاه درمقایساه بااح م آب
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(صفحات )1- 17

شبیهسازی جبهه ترموهاالینی جریان خروجی خلیجفارس در دریای عمان

انتقالی در سطح ،قاب توجه اس.؛ و باتوجه بهشاارهای گرماا،

محدود بر شبکه افقی آراکااوای  Cو عماودی S-coordinate

شااوری و دیگاار پارامترهااا کااه توس ا ای ان جریانااات ای اااد

ح میکند [ ]18مدل  ROMSمعادلههای مومنتوم را بهروش

میشوند و بودجه گرمایی زماین و اقلایم را تحا.تا یر قارار

صریح و گسسته سازی زمانی ح میکناد بارای ساطح آزاد،

می دهند ،شبیه سازی جبهه ترموهاالینی به منظاور تعیاین مکاان

هرگام زمانی باروکلینک شام تعداد مشخصای گاام زماانی

جبهاه ترموهاااالینی جریااان تروجای تل ایج فااارس ،تغییاارات

باروتروپیا ک اسا .از جملاه قابلیاا.هاای ایان مادل وجااود

مکااانی و زمااانی آن ،بررساای ابعاااد (گسااتره قااائم و افقاای)

طرح وارههای مختلاف بارای بررسای تکاناه ،انتقاال و انتشاار،

الیههاای ای ادشاده در ایان جبهاه و جریاان ترموهااالینی در

تالطم و لحاظ کردن پدیدههای موجاود در الیاه بارهمکانش

دریای عمان ضروری به نظار مایرساد مطالعاات ان اامشاده

دریا -جو اس.

[ ]9،6،5در دریای عمان بیشتر منطقه ای با دو مرز باز شارقی و
غرباای و مبتناای باار مطا لعااه جریااانهااای عمااومی اساا .و از
دادههاای ورودی واداشا .ساطحی باا دقا .زماانی میاانگین
ماهانه استفاده شده اس .شبیهسازی جبهه ترموهاالینی جریان
تروجی تلیج فارس تاکنون موردمطالعه قرار نگرفته اس .در
تحقی اق حاضاار ،بااا توجااه بااه شاارای آبوهااوایی متفاااوت
تلایج فااارس و دریاای عمااان و باه منظااور دساتیابی بااه نتااایج
دقیق تر ،منطقه موردمطالعه در محدوده تلیج فاارس و بخشای
شک  1نقشاه دریاای عماان و ایساتگاههاای انادازهگیاری گشا .دریاایی

از دریای عمان با یک مرز باز شرقی درنظر گرفته شده اسا.

را پمی در فص زمستان و بهار 1992

داده های واداش .سطحی با تفکیک مکاانی  0/125درجاه از
پایگااه  ECMWF-ERAInterim1بااا گاام زمااانی سااهساااعته

برای ارزیاابی عملکارد مادل عاددی ،نتاایج مادل باا مقاادیر

استخراج شده و به مدل اعمال شده اس .در بخش اول مادل

بهدس.آمده از م موعه دادههای  CTD3مقایسه شده اسا.

عددی ،نیروهای واداش .و حساسی.سن ی مادل ارائاه شاده

م موعه دادههای میدانی بازگش .دریاایی راپمای  1992در

اساا .در بخااش دوم ،جبهااه ترموهاااالینی جریااان تروجاای

مادت (ژانویاه -فوریااه ) لا

تلایج فااارس در دریااای عمااان شابیهسااازی شااده و تغییاارات

 1و (ماای  -ژوئان) ل ا

 6در

تلایج فااارس و دریااای عماان بااهدساا .آماده اساا .مکااان

مکانی ،زمانی و الگوی گردش آن مورد ارزیاابی قرارگرفتاه

ایستگاه های اندازهگیری روی نقشه هیدروگرافی دریای عمان

اس .نتایج مدل سازی جبهه ترموهاالینی با اندازهگیاریهاای

در شک  1مشخص شده اس.

میدانی تلیج فارس و دریای عمان مقایسه شاده و موردبحاث

 .2-2شبكه محاسباتی و گام زمانی

قرار گرفته اس.

منطقه موردمطالعه در محدودة تلیج فارس و دریای عماان باا

 .2مواد و روشها

طاول و عار

 .2-1مدل عددی و دادههای میدانی

یک مرز باز شرقی درنظرگرفته شده اسا .شاک  2موقعیا.

درایان تحقیاق ،شاابیهساازی جبهااه ترموهااالینی در محاادودة

جغرافی اایی و حااوزه مورداسااتفاده را نشااان م ایدهااد شاابکه

تلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مادل ROMS 2ان اام

محاسباتی مدل با تعداد 185

 245المان ای اد شد دادهها ی

شده اس .مدل  ROMSیک مدل سهبعدی سطح آزاد اسا.

ژرفاسن ی به منظور کاهش تطا بهگونهای تصاحیح شادهاناد

که معادلههای ناویر  -اساتوکس را باا اساتفاده از تقریابهاای

که نسب .های دو عماق م ااور از  0/2بیشاتر نشاود ژرفاای

هیدروستاتی ک و بوسینسک و بهرهگیری از روشهای تفاضا

منطقااه ماادلسااازی از آرش ایو دادههااای ژرفاساان ی پایگاااه
3

جغرافیاایی  47/5- 59/8°Eو  22/4- 31 °Nباا
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 ]19[ ETOPO24شام داده های جهانی توپوگرافی زمین تهیاه

مکانی  0/125درجه از نسخه  Forecastتهیه شده اس ،.سپس

و به شبکه هندسی مدل با ابعاد  4/7کیلومتر در راساتای افقای

باا کادهای نوشاتهشااده در برناماه متلاب بارای ماادل ROMS

(کمتر از شعاع تغییر شک راسبی در دریای عماان) و  15الیاه

آماده سازی شده اس .دادههای ورودی مدل شاام چگاالی

سیگما در بعد قائم درونیابی شده اس .تفکی کپذیری شبکه

هوا ،تبخیر -بارش ،رطوب .نسبی ،رطوب .سطحی ،دمای هاوا

افقی 1/20 °و مینیمم عمق  10متار در نظار گرفتاه شاد بارای

در تراز  2متری سطح آب ،دمای آب سطح دریا ،مؤلفاههاای

بقای پایداری بیشترین گاام زماانی باا شار کورانا)CFL( .

تنش باد در راستای افقی ،مؤلفههای سارع .بااد در تاراز 10

تعیین میشود که بر اساس آن در این تحقیق ،گام زمانی بارای

متری از سطح دریا ،فشار در تراز  2متری از سطح دریا ،تانش

مد باروکلینی ک  600انیه و برای مد باروتروپی ک  60انیاه در

باد در راستای قائم ،تابش طول موج کوتاه ،تاابش طاول ماوج

نظر گرفته شده اس .شبیهسازی در یک بازة هفا.سااله طای

بلند اس .همچناین دادة شاوری ساطحی آب باا گاام زماانی

ساااالهاااای  1992- 1985ان اااام شاااد باااه دلیا ا وجاااود

میانگین ماهانه از  COADS5دریاف .شاده اسا ]21[ .بارای

اندازهگیری های میدانی گش .دریایی راپمی در سال  1992و

ت مین شرای اولیه اجرای مدل ،دادههای اقلیمی دما و شاوری

امکان مقایسه و صح .سن ی نتاایج مادلساازی ،در تحقیاق

درالیااههااای عمقاای متفاااوت از نسااخه سااال  2009اطلااس

حاضر نتایج حاص از مدلساازی ساال  1992ماورد بررسای

اقیانوس های جهان  WOA2009با دق .مکانی یاک درجاه و

قرار میگیرد

دق .زمانی میانگین ماهانه تهیه شدند []22
 . 2-4شرایط مرزی

حااوزة موردمطالعااه دارای یااک ماارز باااز شاارقی در ساام.
اقیانوس هند و دریای عارب اسا .درایان مطالعاه ،باه منظاور
ت مین شر مرزی و دس.یابی به نتایج دقیقتر ،مدلساازی در
ک تلیج فارس و دریای عمان ان ام شده اس .و از دادههای
اقلیمی دما و شوری  ]22[ WOA 20096اساتفاده شاده اسا.
در مدلسازی جبهه ترموهاالینی جریان تروجی تلیج فاارس،
شر مرزی لحاظ شده در مرز باز شرقی از نوع تابشی و الیاۀ
شک  2نمایی از عمقسان ی تلایجفاارس و دریاای عماان باا اساتفاده از

اسفن ی اس .امواج انعکاسی در برتورد باا مارز مایتوانناد

دادههای جهانی توپوگرافی زمین ]19[ ETOPO2

آزادانه تارج شوند و آشفتگیهای بسایاری را روی مارز بااز
ای اد کنند ازاین رو برای رف این مشک  ،شرای مرزی باز از

 .2-3نیروهای واداشت و شرایط اولیه

نوع تابشی در نظر گرفته شده اس .در مرزهای بااز ،باه دلیا

در این مطالعه نیروهای واداشا .ساطحی باا کادهای مساتق

وجود جری انات ورودی و تروجی ،مقادیر بااالی ویساکوزیته

محاسبه شدهاند این امر عالوه بر دس.یابی به نتاایج دقیاقتار،

و دیفیاوژن وجاود دارد کااه اساتفاده از الی اۀ اسافن ی بااه آن

موجاب تساری ماادلساازی در رسایدن بااه شارای شابه مانااا

حال .میرائی داده و باعث کند شدن امواج میشود

مایشااود باارای تهیااه ورودیهاای ماادل  ،ROMSبااا هااد
استفاده از دادههای با کیفی .ب هتر و قابلی .دسترسای رایگاان،

 .3حساسیت سنجی و اجرای مدل

دادههااای موردنیاااز از پایگاااه ]20[ ECMWF-ERAInterim

ضرائ ب ویسکوزیته و پخش تالطمی قائم در مدلهای عددی

که پوشش مکانی و زمانی جهانی نسابتا جاامعی دارد اساتفاده

اغلب با طرحوارههای تالطمی محاسبه میشوند این ضارائب

شده اس .این دادهها باا گاام زماانی  3سااعته و باا تفکیاک

در شبیه ساازی سااتتار قاائم ساتون آب باه لحااظ چگاونگی
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توزی پارامترهای فیزیکای دماا و شاوری و در نتی اه چگاالی

(صفحات )1- 17

()1

آب بسیار مهم هساتند؛ بناابراین ،در ایان تحقیاق عملکارد دو

∑𝑛𝑖=1(𝑦 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 − 𝑦 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 ) 2

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑛
)∑ni=1(y model − y observed

طرح واره مشهور  LMD7و  GLS8در شبیهساازی مشخصاات

()2

دما و شوری تلیج فارس موردبررسای قارار مایگیارد بادین

کاه  nتعاداد مشااهدات و  yمتغیرهاای مقایساه شاده هسااتند

منظور ،پارامترهاای آمااری میاانگین تطاای مطلاق و تطاای

بررسی مقادیر بهدس.آماده از مقایساه تطاهاا بیاانگر تطاای

جذر میانگین مربعات در ساه عماق  100-250و  400متار در

کمتاار طاارحواره تالطماای  LMDنسااب .بااه طاارحواره GLS

اوای تابستان با استفاده از دادههای اندازهگیری راپمای 1992

اس.؛ بنابراین در اجرای نهایی مدل ،طرحواره  LMDبهعنوان

و نتایج مدل سازی عددی با اساتفاده از رابطاههاای ( )1و ()2

طاارحواره منتخااب مااد نظاار قرارگرفاا .بررساای مقااادیر

محاسبه شده و نتایج آن در جدولهای  1و  2ارائه شده اسا.

به دس .آمده از مقایسه تطاهاا بیاانگر تطاای کمترطارحواره

[ .]23

تالطمی  LMDنسب .به طرحواره  GLSاس.

n

= MAE

جدول  1حساسی .سن ی بستار تالطم برای شوری در دریای عمان در تابستان در مدل عددی ROMS

شوری ()psu
میانگین شوری

250m

400m

اختالط تالطمی

100m

RMSE

MAE

RMSE

MAE

RMSE

MAE

RMSE

MAE

0/17

0 /12

0 /29

0 /20

0 /01

0 /01

0 /23

0 /16

LMD

0/26

0 /19

0 /33

0 /23

0 /13

0 /09

0 /33

0 /23

GLS

جدول  2حساسی .سن ی بستار تالطم برای دما در دریای عمان در تابستان در مدل عددی ROMS
دما )(°C

میانگین دما

250m

400m

اختالط تالطمی

100m

RMSE

MAE

RMSE

MAE

RMSE

MAE

RMSE

MAE

0/98

0/69

1/18

0/84

0/40

0/28

1/35

0/95

LMD

1/37

0/97

1/35

0/95

1/07

0/75

1/70

1/20

GLS

بناابراین در اجارای نهاایی ماادل ،طارحواره  LMDباهعنااوان

باه منظاور ا طمینااان از اینکاه نتااایج حا عااددی در پاساخ بااه

طرح واره منتخب مدنظر قرار گرف .پس از انتخاب طرحواره

نیروهای واداش .باه حالا .شابه ماناا رسایده اسا ،.در ایان

تالطماای ،بااه منظااور شاابیهسااازی نفااوذ جبهااه ترموهاااالینی

تحقیق پارامترهای مختلفی مانناد ساریهاای زماانی میاانگین

تلیج فارس در دریای عمان ،مدل عددی  ROMSباا اساتفاده

شوری و دمای حوضه موردبررسی قرار گرف.

از شرای اولیه و مرزی بیانشده در بخش قب برای ساالهاای

 .4نتایج و بحث

 1985تا  1992برای  7سال متوالی با واداش .های ساهسااعته

 .4-1ساختار جبهه ترموهاالینی

در سطح اجرا شد

در ایاان بخااش الگوهااای افقاای پارامترهااای فیزیکاای باارای
مشخص نمودن جبهه ترموهاالینی و تغییرات مکاانی و زماانی
آن در دریااای عمااان ،در برتاای از اعماااق مااورد بررساای
قرارگرفته اند این اعماق به منظاور تعیاین تصوصایات غالاب
فیزیکی و دینامیکی منطقه مورد مطالعه انتخاب شدهاند شک

شک  3سری زمانی تغییرات شوری سطحی طی سالهای  1991و 1992
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 4میانگین ماهانه میدانهای دما ،شوری را در عمق  10متر در
فوریه و آگوس 1992 .نشان میدهد بهطورکلی ،الگوهاای
دمایی گرمتر بودن دمای سطحی در تابستان تا بایش از 36°C
در م اورت سواح جنوبی را نسب .به زمستان با دمای کمتر
از  18درجه سانتیگراد و مربو به نواحی شمال غربی تلایج

رأس الحمرا

فارس را نشان می دهند

رأس الحمراء

شک ( 5ادامه) میانگین ماهانه میدانهای دما ،شوری در عمق  80متار در
فوریه ،می ،اوت و نوامبر 1992

آب های تروجی با شاوری حادود 39-40 psuوارد دریاای
شک  4میانگین ماهانه میدانهای دما ،شوری در عمق  10متر برای فوریه

عماان ماای شااوند نفاوذ آب شااور در تابسااتان در م اااورت

و آگوس1992 .

سواح جنوبی و غربی دریای عمان مشاهده میشاود کاه در
زمستان به دلی نشس .سری تر آب چگاال و شاور باه منااطق
عمیق تر ،قب از رسیدن به تنگۀهرماز ،باعاث ناپدیدشادن ایان
جریان در الیه هاای ساطحیتار مایشاود الگوهاای شاوری،
شوری دات تلیج را در این عمق ( 10متر) در زمستان نسب.
به تابستان بیشتر آبهای گرم و شور تلیج فاارس در برتاورد
با آب های سردتر و کم شورتر دریای عماان در جناوب تنگاۀ

رأس الحمراء

هرماز یااک جبهااۀ ترموهاااالینی ای اااد ماایکننااد در منطق اۀ
شکس .قاره به علا .اتاتال تالطمای آب تلایج فاارس باا
آبهای پیرامون ،بیشینه کاهش دما و شوری مشاهده میشود
یکی از دالی تشکی جبهه ترموهاالینی وجود اتتال

دماا و

شوری در تاودههاای متفااوت آب اسا .شاک  5بخشای از
جبهه ترموهااالینی قاوی را باا دو تاوده متفااوت آب (دماا و
شوری متمایز) در 25/26-15 °Nو  56 - °15/57Eدر جها.

رأس الحمراء

شاامال شاارقی  -جنااوب غرباای در چه اار ماااه (فوریااه ،ماای،
آگوس .و نوامبر) به عنوان نمایناده فصاول نشاان مایدهاد

شک  5میانگین ماهانه میدانهای دما ،شوری در عمق  80متر در فوریاه،
می ،اوت و نوامبر 1992
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مروری بر شک های  4و  5حضور یک جبهه ترموهااالینی در

نماینده هایی از چهارفص ساال در شاک  6نشاان داده شاده

عمق  80متر را ت یید میکند که البته دمای کمتار آن در طای

اس .نتایج مدل سازی نشان میدهدکه در اکیر زمانها بیشینه

فصاول سارد باعاث افاازایش گرادیاانهاای چگاالی در ماارز

دما و شوری بین  200تا  350متر و اغلاب در عماق  250متار

مشترک در ماههای فوریه و می تواهاد شاد ایان منطقاه در

مشاهده میشود به هماین دلیا باه منظاور بررسای تغییارات

تطابق با نقشه توپوگرافی در جایی اس .که شایب قااره آغااز

فصلی آبهای نفوذی ،گرادیانهای دماا و شاوری در عماق

میشود؛ بنابراین جریان در زمستان باه دلیا داشاتن اتاتال

 250متر رسم شدهاند با شروع زمستان دمای سطحی از اکتبار

چگالی قاب توجه با آبهای پیرامون تود سری تر روی شایب

تا فوریه به سرع .اف .میکند و آب سرد باا پهناای زیااد بار

قاره نشس .میکند و به مناطق عمیقتر مایرود در نتی اه در

دریای عمان منتشر میشود در زمستان به عل .کاهش دماا و

جغرافیااایی  25 °Nا ااری از آن دیااده

افزایش شوری آب های تروجی تلیج فارس چگالتر هساتند

نمیشود .گرادیان های افقی ماهانه دما و شوری قاب محاسابه

و به صورت زبانه گرمتر و شورتر با دمای حدود  C° 21- 20و

هستند ،بر این اساس در دریای عمان گرادیانهای افقی دما و

شوری

شوری در زمستان بهترتیب باه  0/03°C/kmو  0/07psu/kmو

 37-38psuدر امتااداد ساااح جنااوبی دریااای عمااان تااا

در تابستان به  0/06°C/kmو  0/03psu/kmمیرسند

رأس الحماراء پیشااروی ماایکننااد تااوده آب زبانااهای شااک

پااایینتاار از عاار

ترکیبی از آبهای گرم و شور تلیج فارس و آبهای سارد و

 .4-2تغییرات فصلی جبهه ترموهاالینی

کم شور دریای عمان اس.

تغییرات فصلی دما و شاوری در جبهاه ترموهااالینی در عماق
 250متاار در فوریااه ،ماای ،آگوساا .و نااوامبر بااهعنااوان

رأس الحمرا

رأس الحمرا

رأس الحمرا

شک  6میانگین ماهانه میدانهای دما ،شوری در عمق  250متر در فوریه ،می ،آگوس .و نوامبر 1992

مطالعه الگوی جریانات گرانشی موازی ساح  ،توس اساترن

باشد ،جریان به حرک .تود در امتداد ساح ادامه مایدهاد

[ ]24نشان داد هنگاامیکاه پهناای باالدسا .جریاان از یاک

در حالی کاه اگار پهناای جریاان از ایان مقادار بیشاتر باشاد،

مقدار بحرانی ( 0/42برابار شاعاع تغییار شاک راسابی) کمتار

حرک .آن در امتداد ساح متوقف شده و حرک .در جه.
7
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عمود بر ساح ادامه مییاباد باا باهکاارگیری تئاوری اساترن

گرادیاان دماایی و اگاار  R0محای پای ادار بارای دمااا و

بارای توجیاه رفتاار جریااان در رأس الحماراء و باا اسااتفاده از

شاوری اسا ]25[ .نساب .چگااالی باا اساتفاده از رابط اۀ ()3

مشخصاههاای جریاان شابیهساازیشاده در ایان منطقاه باارای

محاسبه شده و نتایج آن در جدولهای  3و  4ارائه شده اس.

زمستان و تابستان مقادیر بهصورت :عمق جریان 200, 500 m

دو ناوع رژیاام در ایاان همرفا .وجااود دارد رژیاام انگشااتی

=  ،hشاتاب گاارانش کاااهشیافتاه ،g ´=0/015, 0/012 ms -2

هنگامی ر می دهاد کاه آب گارم و شاور روی آب سارد و

پهنای جریاان  ،w=40, 15kmپاارامترکوریولی ،f=6× 10- 5

نسبتا شیرین قرار میگیرد رژیم الیهای (نوسانی) هنگاامیکاه

شعاع تغییر شک راسبی  √(g´h)/fبرای زمساتان برابار  46 kmو

آبهای گرم و شور زیر آبهای سرد و شیرین قرار گیارد باا

برای تابستان برابار  24kmباه دسا .مایآیاد؛ بناابراین؛ مقادار

توجه به کنتورهای گرادیان دما و شوری شک هاای  7و  8باا

بحرانای بارای آساتانه جادا شادن جریاان از مارز ساااحلی در

نفوذ آب های گرم و شور تلیج فارس باه دریاای عماان یاک

زمستان  19 kmو تابستان برابر  11 kmاس]3[ .

جبهه ترموهاالینی در عمق  80متر و افزایش محلی شوری در
الیاه هااای میاانی در زمسااتان باین عمااق  150- 450متاار و در

 .4-3تغییرات مكانی جبهه ترموهاالینی

تابستان بین عمق  100- 400متر مشاهده میشاود در تابساتان

تبادل آب بین تلیج فارس و دریای عمان باعث مایشاود آب

جریان تروجی تلیج فارس بهدلی چگالی کمتر آب منبا در

حال .دو الیاهای داشاته باشاد و الیاههاای دیگار باهصاورت

اعمااق بااالتری نسااب .باه زمساتان بااه عماق شاناوری تنیاای

جریان های نفوذی ظاهر شوند با نفاوذ آبهاای گارم و شاور

می رسد در  150- 100متر باالیی آبهاای سارد و کام شاور

تلیج فاارس باه آب هاای نسابتا ساردتر و کام شاورتر دریاای

جریان تروجی تلیج فاارس باهترتیاب در زمساتان و تابساتان

عمان ،ستون آب به دو توده متفاوت آب آب سرد و کم شور

افزایش می یابند و به مقدار ماکزیمم تود میرساند .از عماق

و آب گرم و شور تقسیم میشود

میانگین  250متر تا حدود  450- 400متر دما و شوری هار دو

در بعضی از قسم.های آبهای دریای عمان ،گرادیانهاای

کاهش یافته و چینه بندی ترموهاالینی با همرف .رژیم انگشتی

افقاای و قااائم شاادیدی وجااود دارد کااه باعااث ای اااد تاارد

سازگار اس .از عمق  450- 400متر به بعد ستون آب بهطور

ساتتارهایی اس .که احتماال از همرف .پخش دوگانه ای ااد
می شود این همرفا .باهدلیا اتاتال

کام چینه بندی پایدار دارد کنتورهاای گرادیاانهاای دماا و

در پخاش مولکاولی

شوری نشان می دهند که با افزایش عمق ،جبهاه ترموهااالینی

شوری و دما ر مایدهاد (ضاریب پخاش مولکاولی گرماا

ضعیف شده و کاهش شیب به سم .شرق مشاهده میشاود

 kt =1/04× 7-10m2 s -1و شوری حدود )ks =1/01× 9-10m2 s -1

دمای بیشینه با عمق شوری بیشینه منطبق اس ..از طار

در صورتی که گرادیان های دما و شاوری در جها .افقای و

ناحیه ای از ناپایداری ،احتماال زیار الیاه بیشاینه شاوری شاک

قائم مناسب باشند ،اتفاق میافتد با محاسبه نساب .چگاالی از

می گیرد الگوهای هم دما و هم شاوری در دریاای عماان در

رابطۀ ( )3که درآن  αو  βبهترتیب ضرائب تغییرات چگالی به

طول سال مشابه هستند و از تنگۀ هرمز تا رأس الحد امتداد پیدا

ازای تغییرات دما و شوری هستند
𝑠𝜕

()3

𝑧𝜕
𝑇𝜕
𝑧𝜕

𝛽
𝛼

دیگار

می کنند شک  9نیمر هاای نساب .چگاالی را در ایساتگاه 2
شک  2در زمستان و تابستان نشان میدهد

= 𝜌𝑅

نسب .چگاا لی باین  1R2در عماق باین  300- 200متار

اگر  1R2باشد رژیم انگشتی ای اد میشود کاه در ایان

جریان تروجی تلیج فارس هار دو فرایناد همرفا .پخاش و

حالاا .آبگاارم و شااور روی آب ساارد و کاام شااور قاارار

رژیم انگشتی را در الیههای نفوذی نشان میدهد

میگیرد اگر  0R1الیاهبنادی همرفا .ترموهااالین از
نوع پخش ای اد می شود .اگر R0نشاندهنده عدم وجاود

8
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رأس الحمرا

(صفحات )1- 17

رأس الحمرا

رأس الحمرا

رأس الحمرا

شک  7میانگین ماهانه میدان شوری در عمقهای  400- 200- 100- 80متر در آگوس1992 .

رأس الحمرا

رأس الحمرا

رأس الحمرا

رأس الحمرا

شک  8میانگین ماهانه میدان شوری در عمقهای  450- 200- 150- 80متر در فوریه 1992

9
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جریان در عمق  150متر دریای عمان که بهتوبی بیانگر روناد
تغییاارات ماهانااه جریااان ترموهاااالینی نفااوذی و تغییرپااذیری
پیچک های ای اد شده ناشی این جریاان اسا ،.در شاک 10
نشان داده شده اس.
 . 4-5تغییرات جریان نفوذی
الف

ا لگوهای پیچیده جریانات اقیانوسی نتی ه ای از مونساونهاای

ب

متناوب تلیج فارس و دریای عماان هساتند باهطاورکلی ایان
منطقه مت ر از دو مونساون شامال شارقی از اواتار ناوامبر تاا

شک  9نیمر های نسب .چگالی در ایستگاه  2شک  2در الف) زمساتان

فوریه و مونسون جنوب غربی از می تا سپتامبر اسا.؛ بناابراین

و ب) تابستان 1992

گردشها مایتوانناد ناشای از مونساون هاای شامالشارقی و
جدول  3نسب .چگالی در ایستگاههای شک  2در زمستان 1992
نسبت

طول

عرض

ایستگاههای

چگالی

جغرافیایی

جغرافیایی

زمستان

1 /38

56 /86

24 /55

1

1 /49

57 /13

24 /76

2

1 /71

57 /40

24 /98

3

جنوب غربی باشند شک  10میانگین ماهانه میادانهاای افقای
شوری و سرع .را در عمق  150متار در دریاای عماان بارای
یااک سااال نشااان ماای دهااد در زمسااتان جریااان تروجاای
تلیج فارس به صورت یک جریان گرم و شور ساح جناوبی
عمان بهصورت یک ج .باریک با شوری  37/5psuو دمای
◦C

 20تا رأس الحماراء امتاداد ماییاباد هنگاامیکاه جریاان

1 /61

57 /67

25 /19

4

1 /06

57 /95

25 /41

5

تروجاای تلاایج فااارس بااه رأسالحمااراء ماایرسااد ،بیشااتر

1 /39

57 /11

24 /76

6

تح .ت یر شیب شدید توپوگرافی در این منطقه قرار میگیارد

1 /45

57 /4

24 /96

7

و افزایش ناگهانی عمق باعث افزایش ضاخام .جریاان و در

1 /35

57 /67

25 /19

8

نتی ه فشردگی الیههای باالیی و زیرین جریان میشود و یک
گردش سیکلونی ( )Cبه وجود مایآورد از طرفای باا شاروع

جدول  4نسب .چگالی در ایستگاههای شک  2در تابستان 1992

مونسون زمستان (شمال شرقی) بادهای قاوی از شامال شارق

نسبت

طول

عرض

ایستگاههای

چگالی

جغرافیایی

جغرافیایی

تابستان

1 /59

57 /11

24 /76

6

و  58 °Nمیشوند الگوی جریانات در زمستان یاک گاردش

1 /42

57 /4

24 /96

7

سیکلونی ( ) Cبا مرکز شور که دلی مرکز شور باودن پیچاک

1 /15

57 /67

25 /29

8

در زمساتان ساایکلونی بااودن آن و ا رگاذاری آن باار جریااان

1 /57

57 /43

24 /42

9

تروجی تلیج فارس اس .که قبا از اینکاه جریاان تروجای

1 /54

57 /42

24 /42

10

1 /41

57 /69

24 /62

11

کامال به مناطق عمیقتر نفوذ کند ،قسام.هاایی از آن در ا ار

1 /85

57 /91

24 /85

12

8

58 /45

25 /30

13

میوزند و باعث قویتر شدن گردش سایکلونی در24-25 °E

حضور این پیچک فرا رف .شده و در نتی ه بهصورت پیچک
با مرکز شور دیده میشود در مااه ژانویاه عاالوه بار گاردش
سیکلونی یک توده آب

گرم و شاور (پادی) باا شاوری psu

 . 4-4الگوهای افقی میدان پارامترهای فیزیكی

 36/8و دمای  20- 19درجه سانتیگراد که منب آن ،آبهای

ا لگاوی جریاانهاای دریاای عماان ،در مقیااس منطقاهای ،بااا

تروجی تلیج فارس اس .بهصورت پیچاک آنتای سایکلونی

اسااتفاده از ماادل  ROMSتعیااین ش اد باارای تخم این صااح.

کااه در شااک  10بااا حاار

(  ) Aمشااخص شااده اساا .در

مدل سازی از مقایسه نتایج باکارهای قبلی ان اام شاده توسا

رأس الحمراء مشاهده میشود

رینولادز و [ ]12،10،8- 5،1اسااتفاده شاد میااانگین ماهانااه
10
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C

C

A

A

A
رأس الحمراء

C

C

C

A

A

A
C

C

C

A

A
رأس الحمراء

A
C

A

C

C

شک  10میانگین ماهانه میدانهای شوری و سرع .در عمق  150متر در سال 1992

جریان شور تروجی تلیج فارس در تابستان در م اورت مارز

( ) Cدر غرب و یک آنتی سیکلون (  ) Aدر شرق رأسالحمراء

ساحلی جنوبی دریای عمان حرک .کرده و تاا رأسالحماراء

که تصوصیاتی شبیه به آبهای تروجی تلایج فاارس دارناد

پیشروی میکند فعالی .پیچکهای دوقطبی با یک سایکلون

موجب میشود که این جریان تا میانه دریاای عماان پیشاروی
11
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ترموکالین در این فص قوی بوده و مانند یک درپوش عما

کند ،و بخشی از آبهای تروجای تلایج فاارس در ساواح

میکند و از باال واداش.های سطحی را حذ

ایران امتداد یاباد علا .آن مایتواناد فعالیا .پیچاکهاای

میکند

ساطحی (دوقطباای) و ا ارات ناپایااداریهاای باااروتروپیکی و
باروکلینیکی در قسم .های مرکازی و شامالی دریاای عماان
باشد الگوی جریانات در تابساتان یاک پیچاک سااعتگرد در
 25درجااه شاامالی و دوگااردش پادساااعتگرد و ساااعتگرد
به ترتیب در بااال دسا .و پااییندسا .رأس الحماراء را نشاان
میدهد؛ بنابراین؛ در هر دو زمان تابستان و زمساتان ،گاردش
سیکلونی (پادساعتگرد) در حدود  58°Eدیده میشود کاه در
زمستان منس م تر به نظر میرسد باا شاروع مونساون تابساتان
(می تاا ساپتامبر) بادهاای قاوی از جناوب غارب مایوزناد و
موجب قوی تر شادن پیچاک آنتایسایکلونی (سااعتگرد) در
 57°Eو  25 °Nمیشوند در ماه هاای گاذار (ماار و اکتبار)
بادها آنقدر قوی نیستند تا بتوانند برگاردش ا ار بگذارناد در
نتااایج ماادلسااازی ،ساارع .جریااان تروجاای حاصاا از
شبیهسازی مقادیر بیشتری را در زمستان نسب .به تابستان نشاان
میدهد متوس سرع .جریان در عمق  150متر برای زمستان

شک  11برشهای مقطعی و پروفای

حدود  0/4 ms -1و برای تابستان  0/3 ms -1مشاهده میشود

قائم دما و شوری در امتداد مسیر G

در شک ( ) 2در زمستان 1992

 .5مقایسه با اندازهگیریهای میدانی
 .5-1بررر هررای مقطعرری و پروفای ر هررای ئررا میرردان
پارامترهای فیزیكی

به منظور مشخ ص نمودن جبهه ترموهاالینی و الیههای نفاوذی
در دریای عمان ،برتی برشهای مقطعی و قائم دما و شاوری
حاص از اندازهگیریهای راپمی و شبیهسازی مدل عددی در
سال  1992در شک های  11و  12نشان داده شده اس.
بررسی برشهای مقطعی و پروفایا هاای قاائم دماا و شاوری
نفوذ آب گرم و شور را در زمستان بین حدود  150- 450متار
و در تابستان بین حدود  100- 400متر و مقدار بیشاینه شاوری
را در عمقهای حدود  200- 250متر نشاان مایدهاد از ایان
عمق تا بستر دما و شاوری هار دو باا عماق کااهش ماییابناد
پروفای های قائم و موقعی .بیشینه آنها نشاندهنده نفاوذ آب
گرم و شور در مناطق جبهه ای و حضور جبهه ترموهاالینی در
این عمق اس .همان طور که از مقایسه نتایج مشاهده میشود

شک  12برشهای مقطعی و پروفای

در تابسااتان جریااان تروجاای متح اد و یکپارچااه اساا .زیاارا

در شک ( ) 2در تابستان 1992

12
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در این شرای فرارف .به الیههاای زیارین بسایار کام اسا .و
جریان بهصورت یکپارچه باقی می ماند در زمساتان باه علا.
ضعیف بودن ترموکالین و فعالی .در این شرای فرارفا .باه
الیههای زیرین بسیار کم اس .و جریاان باهصاورت یکپارچاه
باقی می ماند در زمستان به عل .ضعیف باودن ترماوکالین و
فعالی .دینامیک یپیچکها ،واداش.ها بهالیاههاای پاایینتار
نفوذکرده و جریان تروجی بهصورت تکهتکاه اسا .آب در
زمستان و تابستان شور اس .و تغییرات دما به عل .تغییر فص
باعث میشود که در زمستان سردتر و چگاالتار و در تابساتان
گرم تر با چگالی کمتر باشد شاایانذکار اسا .کاه دادههاای
 CTDبا دق .باالیی از سطح تا عمق در فواصا کمتار از 0/5
متر و در یک زمان کوتاه برداش .شدهاند ،درحالیکاه نتاایج
مدل سازی تنها برای  15تاراز روی کا ساتون آب باهدسا.
شک  13شماتیکی از جریان ورودی و تروجی تلایجفاارس در قسام.

می آید بدیهی اس .ا رات پدیدههایی با مقیاس زمانی کوتااه

جنوبی تنگۀ هرمز

مانند ا رات جزر و مد و ناپایداریها در این شابیهساازی فیلتار
شده اس .و ازایانرو تنهاا تصوصایات کلای پروفایا هاا باا
یکدیگر قاب مقایسه اس.
 .5-2دبی ساالنه جریان خروجی خلیجفارس

جانز و همکااان [ ]26باا نصاب یاک دساتگاه
دسامبر  1996تا

الف
ADCP 9

از

مارس  1998در تنگۀ هرماز در ترانساکA .

شک  14برش مقطعی م ؤلفه افقی سرع .در ترانسک A .نشان داده شاده

شک  13دربارة تبادل آب تلیج فارس و دریای عمان تحقیاق

در شک  11در ماه مار (الف) م ؤلفه افقی سرع 1997 .جانز و همکاران

نمودند

[ ]26و (ب) م ؤلفه افقی سرع .حاص از شبیهسازی عددی ROMS

شااک  14باارش مقطعاای مؤ لفااه ا فقاای ساارع .حاصاا از

جدول  5ح م آب انتقاالی (دبای سااالنه) و میاانگین فصالی

مدل سازی  ROMSرا در ترانسک A .به منظاور محاسابه دبای

جریان تروجای و ورودی تلایج فاارس در تنگاۀ هرماز را در

ساالنه و ماهانه جریاان تروجای تلایج فاارس در تنگاۀ هرماز

الیااههااای باااالیی و پااایینی در ترانسااک A .شااک  13نشااان

نشان میدهد با توجه به شماتیک جریاان ورودی و تروجای
تلیج فارس در تنگۀ هرمز در شک

ب

میدهد در این جادول نتاایج حاصا از شابیهساازی عاددی

 13بخشهاای T1,T2,T3

 ROMSو یافته های جانز و همکاران [ ]26مقایسه شده اسا.

به طور تقریبی تفکیک شده و مساح .سطح مقطا و میاانگین

میانگین دبی ساالنه الیه جریاان تروجای ترموهااالینی عمیاق

سرع .هر قسم .محاسبه شده کاه شاام ساه مؤ لفاه اصالی

( ) T3مقدار 0/17 Sv

اس( .الف) جریان ورودی سطحی آب باا شاوری کمتار در

و الیۀ تروجی سطحی ( ) T2مقدار Sv

 0/06بهدس .آمده اسا .کاه باا نتاایج [ ]26مطابقا .دارد و

قسم .شمالی تنگۀ هرمز (ب) جریان تروجی عمیق شور در

نشان میدهد که آب سرد و کم شاور دریاای عماان (جریاان

قسم .جنوبی تنگۀ هرمز (ج) جریان تروجای بارای میاانگین

ورودی  ) T1از ساطح و از قسام .سااواح ایاران وارد تنگااۀ

شوری در قسم .جنوبی تنگۀ هرمز که باهطاور فصالی تغییار

هرمز شده و تا شمال تلیج فارس حرک .میکند.

میکند
13
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جدول  :5ح م آب انتقالی ساالنه در ترانسک A .حاص از شبیهسازی عددی  ROMSو نتایج جانز و همکاران []26
حجم ساالنه آب

حجم ساالنه آب حجم آب ننتقالی حجم آب ننتقالی حجم آب ننتقالی

حجم آب ننتقالی

ننتقالی نتایج[ ]23

ننتقالی ( )Sv

پاییز ( )Sv

تابستا ( )Sv

بهاا ( )Sv

زمستا ( )Sv

0 /23 ±0 /04

0 /11

0 /06

0 /12

0 /12

0 /13

الیه
جریا واودی )(T 1

0 /06 ± 0 /02

0 /06

0 /03

0 /064

0 /064

0 /068

جریا

خروجی دا سطح)(T 2

0 /15 ± 0 /03

0 /17

0 /11

0 /18

0 /18

0 /19

جریا

خروجی دا عمق)(T 3

قسمتی از آب ورودی با آبهای تروجی (جریاان تروجای

همچنین اتتال و تالطم در ایان منطقاه باشاد الزم باه ذکار

 )T2از الیههای میانی تنگۀ هرماز تاارج مایشاود ،آبهاای

اس .با توجه به دق .شبکهبنادی مادل در جها.هاای افقای

سنگین شده و شور شمال غربی و جنوب شرقی تلیج فارس از

(حدود  ) 4/7 kmو عمودی ( 15تراز سایگما) و دقا .بااالی

بستر به سم .تنگۀ هرمز جریان پیادا مایکنناد و از الیاههاای

داده های  CTDکه از سطح تا عمق در فواص مکانی و زمانی

عمیق (جریان تروجی  )T3در حاشیه سواح عماان از تنگاه

کوتاه برداش .میشوند؛ بدیهی اس .تفاوتهایی از نظر عمق

تارج میشوند

و تصوصیات فیزیکی مشاهده شود

 .5-3مقایسة نتایج حاصر از شربیهسرازی مردل عرددی
 ROMSبا مطالعات انجامشده

نتاایج حاص ا از شابیهسااازی عاددی ،بخشاای از یاک جبه اۀ
ترموهاالینی قوی را در عمق حادود  80متار در  °25 15´Nو

 °57 15´Eدر ورودی دریای عمان نشان میدهد؛ همانطور
که در شک  15جبهه ترموهاالینی در ع ماق حادود 100- 90
متر توس پائوس و همکاران [ ]5مشاهده شده اس.

شک  16مقایسه دمای سطحی حاص از شبیهسازی مدل  1992و تصاویر
ماهوارهای حاص از 1997 TSR-2 SSTدرماه -های فوریه و نوامبر آیکن و
شک  15میانگین ماهانه میدان شوری (اا ) حاص از نتایج مادلساازی

همکاران []9

در فوریاه  1992و (ب) تااودههاای آب در هاام چگاالی  25.75پااائوس و
همکاران []5

اتتال

مقایسه نتایج حاص از شبیهساازی عاددی  ROMSو تصااویر
مااااهوارهای  TSR-2 SST 1997و  TSR-2 SST 1998در

عمق در مکان جبهه ترموهاالینی میتواند به عل .در

شک  16نشان میدهد که در زمستان یک گردش سایکلونی

نظر نگرفتن جریانات جزر و مدی در شبیهسازی عاددی مادل

یا پادساعتگرد که با حر  Cنشان داده شاده اسا .در منطقاه

 ROMSو نیااز ا اارات توپااوگرافی و هندسااه پیچی اده منطقااه،

غربی دریای عمان و در تابستان دو گردش آنتی سایکلونی یاا
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ساعتگرد  Aدر غرب و سایکلونی یاا پادسااعتگرد  Cدر شارق

بخشی از آن در سواح ایران مشاهده میشود با بهکارگیری

این منطقه وجاود دارد گاردش آنتای سایکلونی  Aدر غارب

تئوری اساترن بارای توجیاه رفتاار جریاان در رأسالحماراء و

دریای عمان با نتایج مشاهدات رینولدز [ ]1مطابق .دارد

استفاده از مشخصه های جریان در این منطقه بارای زمساتان و
تابستان مشاهده میشود که جریان در زمستان بایاد در جها.

 .6نتیجهگیری

عمود بر ساح حرک .کند درحاالیکاه در تابساتان حرکا.

تغییرات جبهه ترموهاالینی و الگوی گردش جریاان تروجای

جریاان ،بایااد در امتااداد ساااح باشااد کااه بااا نتااایج عظااام و

تلیج فاارس در دریاای عماان باا اساتفاده از مادل اقیانوسای

همکاران [ ]6مطابق .دارد الگوی گردش حاص از اجارای

 ROMSو بااهکااارگیری میاادان دادههااای جااوی ECMWF

ماادل ،جری اانهااای دری اایی قاب ا تااوجهی در دریااای عمااان

باه منظااور ماادلسااازی جبهااه ترموهاااالینی جریااان تروجاای

پیشبینی میکند این الگو ،دو سااتتار گردشای را در مادت

تلیج فارس شابیهساازی شادند و نتاایج آن بارای ساال 1992

مونساون هااای زمساتان و تابسااتان نشاان ماایدهاد در ماادت

بررسی شدند با توجه باه نتاایج مادل ،بخشای از یاک جبهاه

مونسون زمستان (شمالشرقی) بادهاای قاوی از شامال شارق

ترموهاالینی در عمق  80متر در جه .شامال شارقی -جناوب

میوزند و باعث قوی تر شادن گاردش سایکلونی مایشاوند

غربای در ورودی دریاای عماان مشاااهده شاده اسا .جبهااه

الگوی جریان غالب در زمستان یک گاردش سایکلونی (پااد

ترموهاالینی از عماق  100- 150متار باه ترتیاب در تابساتان و

ساعتگرد) با مرکز شور در 24-25°Eو 58 °Nاس .که توسا

زمستان تا عمق  400- 450متر امتداد مییابد بیشینه شوری در

محققان دیگر ازجمله رینولدز [ ]1و پائوس و همکاران [ ]5و

الیههای نفوذی منطقه جبهه ای در چهار فص سال باین - 250

عظااام و همکاااران [ ]6و آیکاان و همکاااران [ ]9و لااژار و

 300متر نشان داده شده اس .دماای بیشاینه باا عماق شاوری

همکاران [ ]12مشخص شدهاسا ..در مااه ژانویاه عاالوه بار

بیشینه منطبق اس .درعینحال بیشینۀ شوری از یک حاد معاین

گردش سیکلونی یک توده آب گرم و شور (پدی) با شاوری

نمیتواند بیشتر شود و ناحیهای از ناپایداری احتمااال زیار الیاه

 36/8psuو دماای  20- 19درجاه ساانتی گاراد کاه منبا آن،

بیشینۀ شوری شک میگیرد تودههای آبگرم و شور باین دو

آبهااای تروجاای تلاایج فااارس اساا .بااهصااورت پیچااک

توده آب سرد و کم شور قرار دارناد و لنزهاای گارم و شاور

ساعتگرد در رأس الحمراء مشاهده میشود کاه ایان نتی اه از

نشان دهناده دو مارز در بااال و پاایین هساتند کاه در مارز بااال

سوی سن یو و همکااران [ ]7نیاز بیاان شاده اسا .باا شاروع

همرفا .پخاش و در مارز پاایین رژیام انگشاتی وجاود دارد

مونسون تابستان (می تا سپتامبر) بادهای قوی از جنوب غارب

الگو های هم دما و هم شوری در دریای عمان در طاول ساال

مایوزناد و موجاب قاویتار شادن گاردش آنتای ساایکلونی

مشابه هستند و از تنگۀ هرمز تا رأس الحد امتداد مییابند نتایج

(ساااعتگرد) در 57 °Eو 25 °Nماایشااوند الگااوی جریانااات

مدل نشان میدهند که جریان تروجی تلیج فارس در زمستان

غالب در تابستان یک گردش آنتی سایکلونی (سااعتگرد) در

به عل .چگالی بیشتر آب در عمق پاایینتاری نساب .باه بقیاه

 25درجه شمالی و پیچکهای دوقطبی باا یاک سایکلون در

فص ها قرار دارد و به صورت یک جریان گرم و شور ساح
جنوبی عمان به

غااارب و یاااک آنتااایسااایکلون در شااارق رأسالحماااراء،

صورت یک ج .باریک با شوری psu 37/5

تصوصایاتی شابیه آبهااای تروجای تلاایج فاارس دارنااد و

و دمای 20 ◦ Cتا رأس الحمراء جریان پیدا مایکناد تاودة آب

موجب میشوند که این جریان تا میانۀ دریای عماان پیشاروی

زبانه ای شک ترکیبی از آبهای گرم و شاور تلایج فاارس و

کناااد علااا .آن ا ااارات ناپایاااداریهاااای بااااروتروپیکی و

آبهاای سارد و کام شااور دریاای عماان اسا .در تابسااتان

بااروکلینیکی و فعالیاا .پیچااکهاای سااطحی (دوقطباای) در

جریان سطحیتر اس .و در عمق شاناوری بااالتری نساب .باه

قسم .های مرکزی و شمالی دریای عمان اس .در مااههاای

زمستان قرار دارد و بهطور کاما از آبهاای سااح جناوبی

گذار (مار و اکتبر) بادها آنقدر قاوی نیساتند تاا بتوانناد بار

عمان جدا شده و تا میاناۀ دریاای عماان پیشاروی مایکناد و

گااردش ا اار بگذارنااد ساارع .جری اان تروجاای حاصاا از
15

)1397  شمارۀ اول ( بهار و تابستان،دورۀ چهارم

دوفصلنامة هیدروفیزیک

[11] Thoppil PG, Hogan PJ. A modeling study of
circulation and eddies in the Persian Gulf.
Journal of Physical Oceanography. 2010
Sep;40(9):2122-34.

 به تابستان نشاان.شبیه سازی در زمستان مقادیر بیشتری را نسب
 متر برای زمستان حدود150  در عمق.میدهد متوس سرع
 ایان مطلاب باا. اسا0/3 ms

[12] L’HégaretP, Carton X, Louazel S, Boutin, G.
Mesoscale eddies and submesoscale structures
of Persian Gulf Water off the Omani coast in
spring 2011. Ocean Science. 2016; 12: 687–
701. doi:10.5194/os-12-687.

 علی اکباری، صدرینسب مسعود،جهرمی مریم

-1

 و بارای تابساتان0/4 ms

-1

] ساازگاری دارد آنهاا بیشاینه10[ یافتههای بوئر و همکاران
 و0/55 ms

-1

 جریان تروجی را برای زمستان حادود.سرع
 بیان کردهاند0/4 ms

[ سیو13]

-1

برای تابستان
منابع

بیاادتتی عباسااعلی شاابیهسااازی سااهبعاادی دادههااای
31- 21 :) 3(13؛1393 م لۀ علوم و فنون دریایی

[1] Reynolds RM. Physical oceanography of the
Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman—
Results from the Mt Mitchell expedition. Marine
Pollution Bulletin. 1993 Jan 1;27:35-59.

[14] Bidokhti A. Shear induced splitting of a plume
outflow in a stratified enclosed basin. Indian
Journal of Geo-Marine Sciences. 2005; 34(2):
192–211.

[2] Swift SA, Bower AS. Formation and circulation
of dense water in the Persian Gulf. Journal of
Geophysical
Research:
Oceans.
2003
Jan;108(C1):1-4.

[15] Griffiths RW, Bidokhti AA. Interleaving
intrusions produced by internal waves: a
laboratory experiment. Journal of Fluid
Mechanics. 2008 May;602:219-39.

[3] Bidokhti AA, Ezam M. The structure of the
Persian Gulf outflow subjected to density
variations. Ocean Science Discussions. 2008
May 22;5(2):135-61.

[16] Ruddick BR, Oakey NS, Hebert D. Measuring
lateral heat flux across a thermohaline front: A
model and observational test. Journal of
Marine Research. 2010 May 1;68(3-4):523-39.

[4] Brewer PG, Fleer AP, Kadar S, Shafer DK,
Smith CL. Chemical oceanographic data from
the Persian Gulf and Gulf of Oman. WHOI Rep.
1978(78-37).

[ علی اکبری بیدتتی عباسعلی مبانی دینامیک شاارههاا17]

[5] Pous SP, Carton X, Lazure P. Hydrology and
circulation in the Strait of Hormuz and the Gulf
of
Oman—Results
from
the
GOGP99
Experiment: 1. Strait of Hormuz. Journal of
Geophysical Research: Oceans. 2004 Dec
1;109(C12.

2005 اندازه گیری شده دریای عمان در اواتر زمستان

286  ی1383انتشارات دانشگاه تهران؛
[18] Shchepetkin A, McWilliamsJ. Regional Ocean
Model System: a split-explicit ocean model
with a free-surface and topography-following
vertical coordinate. Ocean Modelling. 2005; 9:
347- 404.

[6] Ezam M, Bidokhti AA, Javid AH. Numerical
simulations of spreading of the Persian Gulf
outflow into the Oman Sea. Ocean Science. 2010
Oct 11;6(4):887-900.

[19] Smith WH, Sandwell DT. Global sea floor
topography from satellite altimetry and ship
depth
soundings. Science. 1997 Sep
26;277(5334):1956-62.doi:
10.1126/science.277.5334.1956.

[7] Senjyu T, Ishimaru T, Matsuyama M, Koike Y.
High salinity lens from the Strait of Hormuz.
Offshore Environment of the ROPME Sea Area
after the War-Related Oil Spill. 1998 Jan:35-48

[20] Dee DP, Uppala SM, Simmons AJ, Berrisford
P, Poli P, Kobayashi S et all. The ERA‐
Interim
reanalysis:
Configuration
and
performance of the data assimilation system.
Quarterly Journal of the royal meteorological
society. 2011 Apr 1;137(656):553-97.

[8] L’Hégaret P, Carton X. Dipolar eddy near Ras Al
Hamra (Sea of Oman). Ocean Dynamics.
2013;63: 633–59.
[9] Aicken W, Shimwell S, Stapleton N. Improved
monitoring of oceanographic features in the Gulf
of Oman through combined use of satellite
thermal infra-red, ocean colour & radar altimeter
observations. 2000.

[21] Woodruff R, Reynolds S, Lubker, Lott N.
ICOADS release 2.1 data and products .
International journal of Climatology. 2005;
25(7): 823–42.

[10] Bower AS, Hunt HD, Price JF. Character and
dynamics of the Red Sea and Persian Gulf
outflows. Journal of Geophysical Research:
Oceans. 2000 Mar 15;105(C3):6387-414.

[22] Locarnini R, Mishonov A, Antonov J, T. Boyer
T, Garcia H, Baranova O, Zweng M, Johnson
D.World Ocean Atlas 2009. 2010; vol. 1.

16

)1- 17 (صفحات

شبیهسازی جبهه ترموهاالینی جریان خروجی خلیجفارس در دریای عمان
[23] Willmott CJ. On the validation of models.
Physical geography. 1981 Jul 1;2(2):184-94.
doi:10.1080/02723646.1981.10642213.
[24] Stern ME. Geostrophic fronts, bores, breaking
and blocking waves. Journal of Fluid
Mechanics. 1980 Aug;99(4):687-703.

 صااباک کاشاانی زهاارا،] علای اکباری بیاادتتی عباساعلی25[
 پخااش دوگاناه و وارونگاای دماا در آبهااای.همرفا
تلیج فارس و دریای عمان م له فیزیک زمین و فضاا
45-33:)1( 29 1382
[26] Johns W, Yao F, Olson D, Josey S, Grist J,
SmeedD. Observations of seasonal exchange
through the Straits of Hormuz and the inferred
heat and freshwater budgets of the Persian
Gulf. Journal of Geophysical Research.
2003;08(C12); 3391.
doi:10.1029/2003JC001881.

پینوشت
1. European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts
2. Regional Ocean Model System
3. Conductivity Temperature Depth
4. Global topography data set
5. Comprehensive Ocean Atmosphere Dataset
6. World Ocean Atlas
7. Large, Mc Williams Doney
8. Mellor Yamada 2.5
9. Acoustic Doppler current profiler

17

دورۀ چهارم ،شمارۀ اول ( بهار و تابستان )1397

دوفصلنامة هیدروفیزیک

18

