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در اين تحقيق به ارتباط بين پارامتر فيزيكي فشار و تشخيص چرخابهاي بزرگ مقياس و كوچك مقياس و همچنين ايجاد
تغييرات مصنوعي در روند كلي آنها پرداخته شد .از آنجا كه سيكلون و آنتي سيكلونهاي تشكيل شونده در سطح دريا همراه با
تغيير فشار هوا در آن ناحيه ميباشند لذا اين مطالعه بر پايه شناسايي چرخابها بكمك تغييرات فشار پرداخته است .و نشان داد
كه ميتوان با بررسي تغيير فشار در سطح دريا بخوبي و با دقت باﻻيي پي به تشخيص چرخابها و نحوه حركت آنها برد .اين
تحقيق نشان ميدهد كه ميتوان تمامي چرخابهاي درياي عمان اععم از دائمي بدليل جريان انتقالي آب درياي عمان و خليج
فارس و چرخابهاي فصلي و همچنين چرخابهاي محلي كه توسط دخالت بشر ايجاد ميشوند را با دقت بالليي از همديگر
تفكيك و محدوده چرخش آنها را مشخص كرد .در اين راستا منطقه توسط مدل عددي رامز با سه مرز باز مدل شد و سپس
براي فصل زمستان سيكلون فصلي بخوبي ديده و نتايج با الگوي جريان مقايسه شد..حضور يك سيكلون بزرگ در ماه ژانويه كه
با ورود از درياي عرب وارد درياي عمان ميشود در تصاوير بصورت كاهش فشار در منطقه آشكارسازي و با اضافه شدن يك
جريان برشي از نوع آلودگي صنعتي فرض شده در ساحل جاسك با دبي خروجي  ١٠ m3/sبه نحوه اندركنش آن با چرخاب
دائمي آب انتقالي از كناره ساحلي و سيكلونهاي حاصل از بادهاي مانسون پرداخته شد و در خرجي مدل ايجاد چرخابهاي
مصنوعي كوچك مقياس در محل رها سازي و گسترش آلودگي به نقاط مياني دريا و چگونگي تاثير آن بر روند حركت
جريانات ديده شد.
واژههاي كليدي :فشار هوا  ،چرخاب  ،درياي عمان  ،آلودگي  ،باد ،مدل رامز

Monitoring of changes in pressure on marine sea choices and their impact
due to infiltration in the Makran coastal strip
Abstract
In this research, the relationship between the physical pressure parameter and the detection of large-scale and
small-scale offshore rotations, as well as the creation of artificial changes in their general trend, was discussed.
Since the cyclones and the anticyclones formed at sea level are associated with the change in air pressure in that
area, this study was based on the identification of sea turns with the help of pressure variations. And showed that
it is possible to investigate the change in pressure at sea level with a high degree of accuracy in determining the
choices and how they move. The study shows that all the Oman Sea oceanic rotation can be divided
continuously due to the flow of Oman Sea and Persian Gulf flowing seasons and seasonal choices as well as the
local sea rotations created by human intervention, And their range of rotation. In this regard, the area was
modeled by Rames's numerical model with three open borders, and then for the winter season, the cyclone was
well seen and the results compared with the flow pattern. The arrival of a large cyclone arrived in the Oman Sea
from the Arabian Sea in January, In images, the pressure reduction in the detection zone and the addition of a
shear flow of the type of industrial pollution assumed on the Jask shores with a discharge rate of 10 m3 / s, as a
way of interacting with the continuous flow of water from the coastal edge and the cyclones from the Manson
winds It was dealt with and in the form of a model for the creation of small-scale artificial sea turns in the place
of release and spread of pollution to the midpoints of the valley And how it affects the flow of streams.
Keywords: Air pressure, sea turns, oman sea, pollution, wind, ROMS model
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نوع دائمي و فصلي در منطقه درياي عمان شده است .سيكلونهاي فصلي از سمت درياي عرب وارد حوزه درياي عمان شده و با
بزرگتر شدن خود در حركت بسمت تنگه هرمز ميتواند در مواردي به دو سيكلون تقريبا بزرگ تبديل شود عﻼوه بر آن اضافه
شدن آب رودخانهها و يا آلودگيهاي صنعتي از حوزههاي ساحلي بطور مثال در جاسك از حوزه مكران ميتواند با اين چرخابها
برهمكنش داشته و باعث انحراف در مسير چرخش ويا ايجاد چرخابهاي جديد كند .در اقيانوس هند دو باد مونسون تابستاني و
زمستاني وجود دارد كه در جهتهاي مخالف يكديگر و با شدت و ضعفي متفاوت بر پهنه اقيانوس هند شمالي ميوزند .آب و
هواي درياي عمان تحت تأثير بادهاي ناشي از سيستم بادهاي مانسون تابستاني و زمستاني اقيانوس هند و نيز منطقه همگراي
درون حارهاي ميباشد ) .(Al-Ghadban and Salman, 1993در فصل تابستان كه بادهاي موسمي جنوب غربي در درياي عمان
حاكم هستند آب به داخل درياي عمان در جهت شمال غربي جريان دارد و يك جريان سطحي از درياي عمان به خليج فارس
وارد ميشود .در فصل زمستان كه بادهاي موسمي شمال شرقي حاكم ميشوند آب به خارج درياي عمان جريان دارد .بادهاي
شديد در درياي عمان در بهار و زمستان ميوزند كه شدت وزش اين بادها در ماه هاي دي و بهمن بيش از ساير ماهها است.
حركات رو به باﻻي مربوط به فراچاهيهاي اقيانوسي بزرگ مقياس تنها چند متر در روزند و بنابراين نميتوان مستقيماً آنها
را اندازهگيري كرد .سرعتهاي فراچاهي معموﻻً از طريق محاسبات غيرمستقيم بهدست ميآيند .يكي از عوامل مهم در ايجاد
فراچاهي واگرايي افقي است .جذب ديفرانسيلي تابش خورشيدي توسط اقيانوس ,پديد آمدن تغيير چگالي افقي را سبب مي-
شود ,واگرايي را پديد ميآورد و نتيجه يك فراچاهي بزرگمقياس است .از سوي ديگر همگرايي ,فروچاهي را سبب ميشود .باد
ميتواند هم واگرايي و هم همگرايي را بهوجودآورد .براي شناسايي و ردگيري چرخابهاي فصلي مي توان از تصاوير ماهواره اي
استفاده نمود در يك تحقيق در ناحيه دور از سواحل پرو در خﻼل پديده ال نينو در سال ١٩٩٧-١٩٩٨اندازه بردارهاي باد
ماهوارهاي را جهت توصيف انتقال و پمپاژ اكمن در سواحل اقيانوس در  ١٥درجه جنوبي دور از پرو جايي كه فراچاهي يك
پديده غالب است ،مورد بررسي قرار داده و حركت آن را ردگيري نمودند) (Halpern,2002در تحقيق ديگري سير تكاملي
فراچاهي در امتداد ساحل غربي درياي چين جنوبي با استفاده از دادههاي ماهواره  AVHRRمربوط به فصول تابستان  ١٩٩٦و
 ١٩٩٧مورد بررسي قرار گرفت) (kuo,2000همچنين مي توان با مدلسازي منطقه و براساس پارامتر الگوي جريان به بررسي
چرخاب پرداخت در اين تحقيق براي رصد چرخابها با دقت باﻻ بر اساس تغييرات فشار منطقه انجام شد .تغييرات زماني و
مكاني فراچاهي مونسوني در امتداد سواحل شرقي و غربي هند مطالعه آنومالي دماي ميانگين ماهانه محلي ) (LTAو انتقال
اكمن در امتداد سواحل شرقي و غربي هند بر اساس دادههاي  ٦٠ساله نشان داد كه هم آنومالي دماي ميانگين ماهانه محلي و
هم انتقال اكمن در خﻼل مونسون تابستانه باﻻست و آنومالي دماي محلي در حضور چرخابها همواره با تغييرات فشار در سطح
دريا همراه مي باشد ).( Naidu,1999
از آنجايي كه آب دريا تقريباً تراكمناپذير است يك همگرايي سطحي منجر به " فروچاهي ) " (downwellingو يك واگرايي
سطحي منجر به " فراچاهي ) " (upwellingميگردد .اين حركات عمودي را "پمپاژ اكمن ) " (Ekman Pumpingمينامند.
سرعتهاي عمودي در اين حركات بسيار كمترند از سرعتهاي افقي شارش اكمن ) از مرتبه .(٦-١٠ m/sگراديان عمودي فشار
و شوري از گراديانهاي اين كميتها در جهت افقي بسيار بيشترند حضور سيكلون در خروجي مدلسازي انجام شده مشابه با
دادههاي ماهواره اي و ساير مدلسازيهاي ارائه شده در مجﻼت معتر گوياي توانمندي مدل انجام شده در شناسايي چرخابهاي
منطقه مي باشد كه تصوير شكل  ١تاييدي است بر توانمندي مدل انجام شده در بررسي و شناسايي چرخابهاي درياي عمان
باشد .در خروجي مدلسازي انجام شده بر روي درياي عمان در ماه مارس سيكلون مونسن در منطقه ديده شد كه مشابه آن
نتايج كار اعزام و همكارانش چاپ شده در مجله اوشن ساينس ) (Ocean sinceمطابقت دارد .سيكلون درعرض جغرافيايي )٥٧
تا  (٥٨و طول ) ٢٤تا  (٢٥درجه قرار دارد)اعظام و همكاران.(٢٠١٠ ،
آﻻيندهها ممكن است توسط جريانات دريايي و يا زير زميني به مناطق ديگر منتقل شده و موجب آلودگي آن مناطق نيز گردند
عﻼوه بر آن در صورت ورود حجم باﻻيي از آلودگي امكان تاثير آنها بر روي جريانات منطقه نيز وجود دارد ،به طور كلي در هر
منطقهاي قبل از احداث تأسيسات صنعتي كه داراي خروجي مواد به دريا دارند توجه و بررسي آثار آنها و اندركنش آنها با
جريانات موجود در مناطق مجاور و يا پخش آلودگي پساب ها و تأثير آنها بر مناطق ديگر ﻻزم و ضروري ميباشد همانطوري كه
سواري در يك تحقيق روند تاثير گذاري پساب آب شور حاصل از يك كارخانه آب شيرينكن پرداخت).( Souari et al,2007
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شكل  ١آ( خروجي مطالعه )اعظام ( و ب( خروجي اجراي مدل بر اساس مولفه قائم سرعت جريان.

در اين تحقيق با وارد كردن يك چشمه آلودگي در ساحل مكران) منطقه جاسك (به بررسي تاثير آن بر نحوه چرخش
چرخاب هاي منطقه و همچنين به بررسي تاثير حجم باﻻي آلودگي پس از سي روز از رها سازي در شكل گيري چرخابهاي
مصنوععي پيرامون محل رهاسازي و نحوه حركت آن پرداخته شد و نتايج كار با الگوي جريان منطقه مقايسه
گرديد .در شكل  ٢محل رهاسازي آلودگي و نحوه پخش آن در سطح دريا نشان داده شده است .حركت آلودگي در نوار
ساحلي مكران و در حركت به سمت تنگه هرمز مشخص مي باشد همچنين بخشي از آن در حال حركت به سمت قسمتهاي
مياني دريا ميباشد.

.
شكل ٢مكان نفوذ آلودگي در درياي عمان بهمراه چگونگي پخش آن را پس از سي روز از نشر آلودگي در دريا نشان مي دهد.

 ٢روش تحقيق

اين در اين تحقيق از مدل اقيانوسي ) ROMS (Regional ocean modeling systemكه از دقت و كارآمدي فيزيكي باﻻيي
برخوردار است استفاده شد اين مدل قابليت كاربرد در مناطق اقيانوسي عميق و كم عمق را دارد و از طرح واره هاي اختﻼط
عمودي دكارتي ،ﻻيهاي سيگما و دستگاه مختصات خميده  Sاستفاده ميكند ،.داراي سطح هاي چندگانه ،شبكه هاي مركب و
آشيانهاي است .مدل رامز يك مدل عددي سه بعدي است كه براي مطالعه جو ،اقيانوس و آب و هوا ،يخ  ،رسوب  ،موج و
خطوط ساحلي طراحي شده است.
اين مدل روي شبكه نامنظم ،براي مناطق عميق و كم عمق كاربرد دارد .در اين مدل از شبكه بندي  Cبا دقت باﻻ در ١٣
ﻻيه عمودي استفاده شده است .اين مدل از نوع سطح آزاد و زمين مرجع است كه معادﻻت ميانگينگيري شدهي رينولدزي را
بكمك تقريبهاي هيدروستاتيك و بوسينسك بر اساس روش تفاضل محدود حل ميكند ) .[٦](McWilliams, 2005در شكل
 ٣منطقهي مدل سازي مربوط به محدوده مكران از درياي عرب تا تنگه هرمز انجام شد و بيشترين عمق دريا در محدوده مدل
در قسمت جنوب شرقي بيش از  ٣٠٠٠متر ديده ميشود.
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شكل  ٣درياي عمان و بسيمتري منطقه مورد بررسي در اين تحقيق نشان داده شد.

داده هاي هندسه بستر از مجموعه داده هاي  ETOPO1با دقت ٢كيلومتر تهيه و براي دادههاي شرايط اوليه از مجموعه داده
هاي  WOAاستفاده شده است .منطقه مورد نظر گريد بندي  ٠٥/٠ × ٠٥/٠درجه )  ( ٢ km × ٢ kmشبكه بندي گرديد در
نتيجه تعداد نقاط شبكه در راستاي محور افقي ٢٤٩و در راستاي محور قائم  ٢٤٨نقطه بدست آمد و موقعيت مكاني منبع
آلودگي در ) (i=107,j=139انتخاب گرديد .پس از اجراي مدل با گام زماني  ١٠ثانيه خروجي آن براي مدت  ٧٧روز تهيه شد
كه در آن وجود چرخابهاي منطقه مربوط به فصل زمستان و همچنين تاثير آلودگي اعمال شده در ساحل حوزه مكران با
پارامترهاي فيزيكي دما و شوري به ترتيب ٣٠ C0و ٧٠ psuو دبي  ١٠m3/sبر روند ايجاد چرخابهاي جديد ديده شد.
در شكل  ٤وجود يك سيكلون بزرگ به رنگ آبي در اثر بادهاي مانسون در شكل مشخص ميباشد كه در حال حركت به
سمت قسمت مياني درياي عمان است همچنين ورود آلودگي به صورت يك نيروي برشي عرضي و برخورد آن با جريان دائمي
آب در حال حركت به سمت خليج فارس باعث ايجاد يك آنتي سيكلون در آن منطقه شده است .چرخش اين آنتي سيكلون و
برخورد قسمت فوقاني آن با سيكلون مانسوني باعث تشكيل يك سيكلون كوچك در باﻻدست اين جريانات شده است .با
حركت به سمت مراكز آنتي سيكلون و سيكلون ايجاد شده با افزايش غلظت رنگ به بيشينه يا كمينه تغييرات فشاري مي-
رسيم .در اين شكل تشخيص چرخابهاي منطقه بر اساس تغييرات فشار )-٤ب(بسيار دقيقتر از رسم الگوي جريان)-٤آ( مي-
باشد.

شكل  ٤آ( بر اساس بردارهاي جريان در منطقه و ب( بر اساس تغييرات فشار در حضور پخش آلودگي در ساحل مكران و عﻼمت پيكان محل خروجي
آلودگي در روز سيام از رهاسازي را نشان ميدهد.

٤٠٠
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 نتيجهگيري٣
.يكي از روشهاي نوين در شناسايي چرخابهاي بزرگ تا كوچك مقياس مدلسازي تغييرات فشار در سطح دريا مي باشد

در اين تحقيق بر اساس خروجي گرفته شده از مدل رامز نحوه چرخشهاي منطقه عمان در فصل زمستان را بر اساس الگوي
تغييرات فشار سطحي و همچنين بردارهاي جريانات منطقه نشان دهد و در نهايت با مقايسه آن دو روش تغيير فشار را بعنوان
 براي بررسي چرخابهاي فصلي و خصوصا چرخابهاي كوچكتر محلي كه دراين.بهترين روش جهت بررسي چرخابها اعﻼم دارد
تحقيق در اثر نفوذ يك آلودگي صنعتي ايجاد شده است روش پايش تغييرات فشار در سطح دريا بخوبي گوياي نحوه تشكيل
.چرخابها شد
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