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مطالعه میانگین بلندمدت غلظت کلروفیل و ارتباط آن با تغییرات دمای سطح دریا و عمق نوری هواویزها
روی دریای عمان و خلیجفارس ()0222-0202
2

نوشین خدام ،1سارا عطارچی ،0مهدی رهنما ،2ساویز صحت کاشانی ،*2سحر تاج بخش

 1دکتری هواشناسی ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،تهران
2استادیار ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران
 3استادیار ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،تهران
(دریافت 1444/14/45 :پذیرش)1444/14/34 :

چکیده
غلظت کلروفیل در محیطهای دریایی نشاندهنده میزان فیتوپالنکتون و در نهایتت تولیتد زیستتبتومهتای دریتایی استتل غلظتت کلروفیتل اابتت نیستت و بته
کمیتهای نظیتر دمتای ستدر دریتا) SST(sea surface temperatureو عمت نتوری هواویزهتا) AOD(Aerosol Optical Depthبستتگی دارد؛ همچنتی دارای
تغییرات فصلی است و همبستگی بی ای عوامل در عم های متفاوت ،مختلف استل بررسی رابده بلند متدت بتی تغییترات دمتای ستدر دریتا و عمت نتوری
هواویزها با غلظت کلروفیل در سواحل خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از محصوالت روزانه  MODISدر بتازه زمتانی  2443تتا  2424نشتان متی دهتد در
نواحی سواحلی که دارای عم آب کمتری است ،همبستگی بیشتر است .بیشتری میزان همبستگی در نواحی جنوبی خلیج فارس که کت عمت تتری مندقته در
خلیج فارس و دریای عمان است ،مشاهده شده استل روند تغییرات دمای سدر دریا و عم نوری هتواویز در دو مندقته خلتیج فتارس و دریتای عمتان ،مشتابه
است و مقادیر بیشی نه آن در فصل تابستان و کمینه آن در زمستان مشاهده شده استل ای روند فصلی در غلظت کلروفیل معکوس است؛ بهطتوریکته کمتتری
مقادیر در تابستان و بیشتری مقادی ر در زمستان مشاهده شده استل همچنی بررسی مدالعه رخداد گردوخاک در تاریخ 34ژوئیته  2412احتمتا وجتود تتأخیر
زمانی در همبستگی دمای سدر دریا و عم نوری هواویز با غلدت کلروفیل را نشان دادل
کلماااااات کلیااااادی کلروفیتتتتتل ،دمتتتتتای ستتتتتدر دریتتتتتا ،عمتتتت نتتتتتوری هتتتتتواویز ،خلتتتتتیجفتتتتتارس ،دریتتتتتای عمتتتتتان ،گردوختتتتتاک

 1مقدمه

افزایش تولید محیطهای دریایی و همچنتی تتوالی کترب در

میزان غلظت کلروفیل در زیستبومهای دریایی ،معرف میزان

آنها میشوند و در نتیجه میزان غلظتت کترب دی اکستید و

پالنکتون در ای زیستتبتومهتا استت و در پویتایی آن تتاایر

در نهایت اقلی را تحت تأایر قرار میدهند (پایتان و همکاران،

میگذاردل میزان غلظت کلروفیل اابتت نیستت و ختود تحتت

)2442ل پایتان و همکاران در سا  2442همچنی نشان دادنتد

تأایر عواملی نظیر تغییرات فصلی ،میزان بارش ،جریتان آب و

که پاسخ رشد فیتوپالنکتونها به هواویزها متفاوت است و بته

دمای سدر آب است (گالیسای و همکتاران)2414 ،ل در ایت

ترکیبات خاص هواویزها و گونتههتای فیتوپالنکتتون بستتگی

زمینه مدالعات فراوانی صورت گرفته و نشان داده شده است

داردل در واقتتع در هواویزهتتا ،ترکیبتتات متفتتاوت طبیعتتی و

که میزان ای تأایرات ،در زیستبتومهتای متفتاوت ،مختلتف

مصتتنوعی شتتامل گردوختتاک معتتدنی )، (Mineral Dust

است (گالیستای و همکتاران2414 ،؛ تت و همکتاران2411 ،؛

کریستتتتا هتتتای نمتتتک دریتتتا ،بتتتاکتریهتتتا و ستتتایر رات

و همکتتتاران)2442 ،ل

میکروسکوپی وجود داردل هواویزهامنجر به افزایش ترکیبات

پایتتتتان و همکتتتاران2442 ،؛ دنتتت

هواویزهای جو ،یک منبع غنی از مواد مغذی است کته ستب
*نگارنده رابط:

نیتروژن و فسفر به آب متیشتودند؛ هرچنتد همته هواویزهتا،
savizsehat@yahoo.com
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ستتب

افتتزایش رشتتد فیتوپالنکتتتونهتتا نمتتی شتتوند (پایتتتان و

تخمی بترای فصتل گترم بهتتر از ستا سترد استت (رهنمتا و

همکتتاران)2442 ،ل در مدالعتته دیگتتری گالیستتای و همکتتاران

عدارچی)2412 ،ل

( ،)2414امکتتان تتتأایر توفتتانهتتای گردوختتاک را در رشتتد

در ای ت مقالتته میتتانگی بلندمتتدت غلظتتت کلروفیتتل در بتتی

فیتوپالنکتونها در دریای مدیترانه بررسی کردندل ای بررستی

سالهای  2443تا  2424در دریای عمان و خلیج فارس بررسی

از آنجا اهمیت داشت که اساساً ،سدر آب در دریای مدیترانه

شده است ،همچنی ارتباط غلظتت کلروفیتل بتا دمتای ستدر

فاقتتد متتواد مغتتذی الزم بتترای رشتتد پالنکتتتونهتتا استتت ،امتتا

دریا و عم نوری هواویزهتا مدالعته شتده استتل در ادامته بتا

همجواری ای دریا با بزرگتری و فعا تری بیابان دنیا ،ورود

بررسی یتک رختداد گردوختاک در تتاریخ  34ژوئیته 2412

مواد معدنی به آن را در پی داشته است ل ای مدالعه نشتان داد

رفتار کلروفیل با تغییر دمای سدر دریا و عم نوری هواویزها

که ورود هواویزها ،حدود یک تتا ده درصتد (بدتور متوستط

بررسی شده استل مه تری نوآوری تحقی  ،در نظتر گترفت

 )%5تغییرپتتذیری کلروفیتتل را در دریتتای مدیترانتته تو تتیر

تأخیر زمانی در همبستگی بی غلظت کلروفیل با دمای ستدر

متیدهتد (گالیستای و همکتاران)2414 ،ل ایت مستأله اهمیتتت

آب و عم نوری هواویز در بازه زمانی طتوالنی متدت و نیتز

بررسی تأایر رخدادهای گردوخاک را بر غلظت کلروفیل در

بازه زمانی روزانه میباشدل همچنی ارتباط ایت همبستتگی بتا

محیطهای دریایی آشکار میکندل مدالعات نشتان داده استت

عمت آب در نتتواحی مختلتتف دریتتای عمتتان و خلتتیج فتتارس

که الگوی همبستگی بی غلظت کلروفیل و دمای سدر دریتا

تفسیر شده استل عالوهبرای  ،بررسی تأایر وقوع یک رختداد

در مناط ک عمت مببتت و بتدون تتأخیر زمتانی دیتده شتده؛

وسیع گردوخاک در مندقته بتر تغییترات غلظتت کلروفیتل و

درحالیکه در مناط عمی همبستگی منفی با تتأخیر زمتانی 3

کمیتهای دمای سدر دریا و عم نوری هواویزهتا در زمتان

تا  5ماه دیده شده استت (مترادی و مترادی)2424 ،ل همچنتی

وقوع و روزهای بعد از آن ،از دیگر نوآوریهای ای تحقیت

مشتتاهده شتتد کتته تغییرپتتذیری دمتتای ستتدر دریتتا و غلظتتت

میباشدل

کلروفیتتتل در خلتتتیجفتتتارس فصتتتلی استتتت و از خروجتتتی
دادهها و روش

رودخانه ها ،گردش آب و رژی هتای اقلیمتی ناشتی متیشتود

0

(مرادی و کبیتری)2415 ،ل در مدالعته دیگتری مشتاهده شتده

داده های مورد بررسی در ای

مدالعه از ستایت GIOVANNI

همبستگی بی غلظت کلروفیل و عم نوری

استخراج شده که داده هتای میتانگی روزانته ( 2روزه) شتامل

هواویزها در خلیجفارس منفی بوده و بهویژه در فصل تابستتان

کمیتهای دمای سدر دریا ،عم نتوری هواویزهتا و غلظتت

با افزایش میزان گردوخاک مقادیر کلروفیل کاهش متییابتد

کلروفیل است که از سنجنده  MODISماهواره  AQUAبرای

(مبارک حس و همکاران)2421 ،ل بررسی تغییرات مکتانی و

بتتازه زمتتانی  2424-2443استتتخراج شتتده استتتل همچنتتی از

زمتتانی دمتتای ستتدر دریتتا و غلظتتت کلروفیتتل و عمت نتتوری

تصتتتاویر ستتتنجنده  MODISمتتتاهواره  AQUAاز ستتتایت

هواویزها بی سا های  2414-2412در دریای عمان و خلتیج

 Worldviewتصاویر روزانته غلظتت کلروفیتل ،عمت نتوری

از رختتداد

هواویزها و دمای سدر دریا برای بتازه زمتانی  22ژوئیته تتا 3

است که ری

فتتارس ،افتتزایش میتتزان غلظتتت کلروفیتتل پتت

گردوخاک را نشان داد (رهنما و همکاران)2412 ،ل مدالعتات

اوت 2412بهدست آمده استل

دیگری نیز نشان داد که با تخمی دما بتا استتفاده از دادههتای

در ابتدا میانگی بلندمدت کمیتتهتای متورد نظتر بترای بتازه

سنجنده  MODISدر دریتای عمتان و خلتیج فتارس ،مقتادیر

زمتتانی  2443تتتا  2424متتورد بررستتی قتترار گرفتتته و رونتتد

دمای سدر دریا در فصل تابستان بتا بتیهنجتاری مببتت و در

تغییرات آن ها و نیز الگوهتای همبستتگی بتی ایت کمیتتهتا

فصل زمستان با بی هنجاری منفی همراه است ،همچنتی دقتت

تحلیل شده استل در ادامه با بررسی یک رخداد گردوختاک
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در تاریخ  34ژوئیه  2412رفتار کلروفیل با تغییر دمتای ستدر

در دریای عمان در شکل  2ارائه شده استتل همتانطتور کته

دریا و عم نوری هواویزها بررسی شده استل

مشاهده میشود در مندقه دریای عمان تغییترات دمتای ستدر
دریا و عمت نتوری هواویزهتا دارای رونتد مشتابه هستتند؛ در

-0-1منطقه موردمطالعه
در ای مقاله پهنه آبی خلیجفارس و دریای عمان مورد بررسی
و مقایسه گرفته است که در شکل  1ارائه شده استل
2

حالی که تغییرات غلظت کلروفیل روند معکوس داردل بیشتینه
مقادیر غلظتت کلروفیتل در فصتل زمستتان و کمتتری آن در
فصل تابستان اندازهگیری شده استل اما بیشتینه مقتادیر دمتای
سدر دریا و عم نوری هواویزها در فصتل تابستتان و کمینته

بحث و نتایج

-1-2بررسی روند میانگین بلند مدت

آنهتا در فصتل زمستتان مشتاهده متیشتودل بتا بررستی رونتد

در ای ت بختتش رونتتد تغییتترات بلنتتد متتدت ماهانتته و فصتتلی

تغییرات ماهانه کمیتهای مورد نظر در شکل  ،3مشاهده شتد

کمیتهای دمای سدر دریا ،عم نتوری هواویزهتا و غلظتت

که بیشتینه مقتادیر غلظتت کلروفیتل در دریتای عمتان در متاه

کلروفیتتل بتترای دو مندقتته دریتتای عمتتان و خلتتیج فتتارس بتته

مارس و فوریه رخ میدهد که بتا کمینته مقتادیر دمتای ستدر

تفکیک مورد بررسی قرار گرفته استل نمودار روند میتانگی

دریتتا همتتراه استتتل از طتترف دیگتتر کمینتته مقتتادیر غلظتتت

تغییرات فصلی کمیتهای مورد نظر برای سا  2443تا 2424

شکل  .1محدوده مورد مدالعهل

شکل  .0روند تغییرات میانگی بلندمدت ( )2443-2424فصلی کمیتهای  SST ،AODو غلظت کلروفیل در مندقه دریای عمان.
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شکل  .2روند تغییرات میانگی بلندمدت ( )2443-2424ماهانه کمیتهای  SST ،AODو غلظت کلروفیل در مندقه دریای عمان.

کلروفیل در ماه ژوئ دیده میشود که با بیشتینه دمتای ستدر

شما غربی مقادیر قابلتوجهی گردوخاک وارد خلیج فارس

استل بیشینه کمیت عم نوری هواویزها نیز در

میشودل روند تغییرات غلظت کلروفیل برخالف دمای سدر

ماه ژوئیه رخ متیدهتد کته هت زمتان بتا فعالیتت جریتانهتای

دریا و عم نوری هواویزها مشاهده میشود و بیشتری مقدار

موسمی است که می تواند رخدادهای گردوخاک در نتواحی

آن در فصل زمستان و کمتری آن در فصل تابستان رخ داده

جنوب شرقی ایران و غرب پاکستان را افتزایش دهتد و ستب

استل

انتقا گردوخاک به سمت دریای عمان شودل

الگوی روند تغییرات بلندمدت ماهانه کمیتهای مورد بحث

ای بررسی برای مندقه خلیج فارس نیز انجام شده است که

برای خلیج فارس در شکل  5ارائه شده استل بیشتری مقادیر

در ادامه نتایج آن ارائه میشود (شکل )4ل روند تغییرات

دمای سدر دریا در ماههای ژوئیه ،اوت و سپتامبر است که

فصلی دمای سدر دریا و عم نوری هواویزها تا حدودی

مقادیر بیش از  34درجه سلسیوس را نشان میدهدل بیشتری

مشابه است؛ بهطوریکه بیشتری مقادیر دمای سدر دریا و

مقادیر عم نوری هواویزها نیز در ماههای مه و ژوئیه مشاهده

عم نوری هواویزها در فصل تابستان و کمتری آن در فصل

میشودل در ماه ژوئ با توجه به شکلگیری جریانهای غربی

زمستان استل در فصل تابستان با توجه به الگوهای همدیدی

از سمت کشور عراق ،گردوخاک به سمت نیمه غربی ایران

شرایط برای وقوع رخدادهای گردوخاک در کشور عراق و

هدایت میشود و بنابرای مقادیر عم نوری هواویزها روی

نیمه غربی ایران فراه میشود و با توجه به جریان بادهای

خلیج فارس افزایش پیدا میکندل

دریا هماهن

شکل  .4روند تغییرات میانگی بلندمدت ( )2443-2424ماهانه کمیتهای  SST ،AODو غلظت کلروفیل در مندقه خلیج فارسل
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شکل  .5روند تغییرات میانگی بلندمدت ( )2443-2424ماهانه کمیتهای  SST ،AODو غلظت کلروفیل در مندقه خلیج فارسل

روند تغییرات میانگی بلندمدت ماهانه غلظت کلروفیل نیز

میرسد تغییرات دمایی و شوری در آب دریا میتواند در

نشان میدهد که بیشتری مقادیر در ماههای سرد سا از

تغییر میزان غلظت کلروفیل اارگذار باشدل الگوی همبستگی

دسامبر تا فوریه و کمتری مقادیر در ماههای گرم سا از مه

بی عم نوری هواویزها و غلظت کلروفیل و نیز دمای سدر

تا ژوئیه ابت شده استل

دریا و غلظت کلروفیل برای خلیج فارس و دریای عمان به
تفکیک در شکل  6نشان داده شده استل همبستگی از نظر

ب) محاسبه ضریب همبستگی بین دمای سطح دریا ،عمق

آماری معنیدار نیست ،به جز در نواحی ساحلی که همبستگی

نوری هواویزها و غلظت کلروفیل

در ادامه ای مقاله به محاسبه ری

نسبتاً خوبی بی

همبستگی بی کمیتهای

همبستگی در نواحی جنوبی خلیج فارس مشاهده میشود که

مورد بررسی پرداخته شده استل همانطور که در بخش قبلی
مشاهده شد روند تغییرات دمای سدر دریا ،عم

کمیتها مشاهده میشودل بیشتری

میزان

دارای عم کمتری نسبت به سایر نواحی استل

نوری

هواویزها و غلظت کلروفیل دارای نوسان فصلی است و بهنظر

(الف)

(ب)
شکل  .6ری همبستگی بی الف) غلظت کلروفیل و  SSTو ب) غلظت کلروفیل و  AODدر مندقه مورد مدالعهل
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شکل  .7تصویر از سنجنده  MODISماهواره  Terraبرای روز  34ژوئیه 2412ل

با مدالعه روند تغییرات بلند مدت بنظر می رسد احتما وجود

4

همبستگی با تأخیر زمانی بی دمای سدر دریتا و عمت نتوری

در ای پژوهش میانگی بلندمدت غلظتت کلروفیتل و ارتبتاط

هواویزها و غلظت کلروفیل وجود داردل در ادامه ای پژوهش

آن بتتا تغییتترات دمتتای ستتدر دریتتا و عمت نتتوری هواویزهتتا،

به بررسی ارتباط بی غلظت کلروفیل و تغییرات عمت نتوری

بههمراه توزیع مکانی آنها روی دریای عمان و خلیجفارس بتا

هواویزهتتا و دمتتای ستتدر دریتتا در طتتی وقتتوع یتتک رختتداد

استفاده از دادههای میانگی روزانه ( 2روزه) شامل کمیتهای

گردوخاک پرداخته شده استل در تتاریخ  34ژوئیته  2412بتا

دمای سدر دریا ،عم نوری هواویزها و غلظتت کلروفیتل از

استقرار یتک ستامانه کت فشتار روی نتواحی بیابتانی امتارات،

سنجنده  MODISماهواره  Aquaدر بازه زمانی 2443تا 2424

شتتما یم ت و بخشتتی از بیابتتان ربتتعالختتالی و شتتکلگیتتری

بصورت ماهانه و برای یک رخداد گردوخاک مورد بررسی

جریتتانهتتای جنتتوبی و جنتتوب شتترقی ،مقتتادیر قابتتلتتتوجهی

قرار گرفتل نتایج بیانگر ای مو وع است که روند تغییترات

گردوخاک به روی شرق خلیجفارس و دریتای عمتان منتقتل

فصلی دمای سدر دریا و عمت نتوری هواویزهتا تتا حتدودی

شد (شکل )2ل بررسی تغییرات الگوی غلظت کلروفیل ،دمای

مشابه است؛ بهطوریکه بیشتری مقتادیر دمتای ستدر دریتا و

سدر دریا و عم نوری هواویزها که در شکل  2تا شتکل 14

عم نوری هواویزها در فصل تابستان و کمتری آن در فصتل

ارائه شده است ،نشان متی دهتد کته بتا شتروع رختداد توفتان

زمستان استل در فصل تابستان با توجه به الگوهای همدیدی،

گردوخاک به تدریج بر میزان عمت نتوری هواویزهتا افتزوده

شرایط برای وقوع رخدادهای گردوخاک در کشور عتراق و

شتتده و از روز  1اوت رونتتد کاهشتتی میتتزان عمتت نتتوری

نیمه غربی ایران فراه میشود و بتا توجته بته جریتان بادهتای

هواویزها در نواحی جنتوبی خلتیج فتارس مشتاهده متیشتودل

شما غربی مقادیر قابل توجهی گردوخاک وارد خلیج فارس

الگوی دمای سدر دریا نشان می دهتد کته همزمتان بتا وقتوع

می شودل روند تغییرات غلظت کلروفیل برخالف دمای ستدر

رخداد به دلیل کاهش تتابش ورودی بته ستدر آب ناشتی از

دریا و عم نوری هواویزها مشاهده میشود و بیشتری مقتدار

از آن بتا اتمتام

آن در فصل زمستان و کمتری آن در فصتل تابستتان رخ داده

حضور رات گردوخاک دما کتاهش و پت

نتیجهگیری و جمعبندی

رخداد گردوخاک دما به تدریج افزایش یافته استل همچنتی

استل در مندقه دریای عمان تغییرات دمای سدر دریا و عم

الگوی تغییرات غلظت کلروفیل نشتان متیدهتد کته از روز 1

نوری هواویزها دارای روند مشابه هستند؛ در حالیکه تغییرات

اوت غلظت کلروفیل افتزایش یافتته و در روز  2اوت ( 3روز

غلظت کلروفیتل رونتد معکتوس داردلبیشتینه مقتادیر غلظتت

از رخداد گردوخاک) به بیشتری مقتدار ختود رستیده و

کلروفیتتل در فصتتل زمستتتان و کمتتتری آن در فصتتل تابستتتان

پ

مجدداً در روز  3اوت کاهش یافته استل

اندازهگیری شده استل

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،112-113پاییز و زمستان ( 1444دو فصلنامه)

34ژوئیه

22ژوئیه

 1اوت

31ژوئیه

 3اوت

 2اوت

شکل  .8الگوی تغییرات  AODمحصو سنجنده  MODISماهواره ( Aquaمحصو الگوریت  DBو  )DTساعت 12:44 UTCل

34ژوئیه

22ژوئیه

 1اوت

31ژوئیه

 3اوت

 2اوت

شکل  .9الگوی تغییرات  SSTمحصو سنجنده  MODISماهواره  Aquaساعت 12:44 UTCل
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34ژوئیه

22ژوئیه

 1اوت

31ژوئیه

 3اوت

 2اوت

شکل  .12غلظت کلروفیل  aمحصو سنجنده  MODISماهواره  Aquaساعت 12:44 UTCل

اما بیشینه مقادیر دمای سدر دریا و عم نوری هواویزها در

باشدل همبستگی بی عم نوری هواویزها و غلظت کلروفیل

فصل تابستان و کمینه آنها در فصل زمستان مشاهده

و نیز دمای سدر دریا و غلظت کلروفیل برای خلیج فارس و

میشودل از طرف دیگر کمینه مقادیر غلظت کلروفیل در ماه

دریای عمان از نظر آماری در نواحی ساحلی بصورت نسبتاً

ژوئ دیده میشود که با بیشینه دمای سدر دریا هماهن

خوبی بی

استل بیشینه کمیت عم نوری هواویزها نیز در ماه ژوئیه رخ

همبستگی در نواحی جنوبی خلیج فارس مشاهده میشود

میدهد که ه زمان با فعالیت جریانهای موسمی است که

که دارای عم کمتری نسبت به سایر نواحی استل با مدالعه

میتواند رخدادهای گردوخاک در نواحی جنوب شرقی

وجود

ایران و غرب پاکستان را افزایش دهد و سب

انتقا

کمیتها مشاهده میشودل بیشتری

روند تغییرات بلند مدت بنظر میرسد احتما

میزان

همبستگی با تأخیر زمانی بی دمای سدر دریا و عم نوری

گردوخاک به سمت دریای عمان شودل روند تغییرات دمای

هواویزها و غلظت کلروفیل وجود دارد که در مدالعه

سدر دریا ،عم نوری هواویزها و غلظت کلروفیل دارای

موردی رخداد گردوخاک تاریخ  34ژوئیه  2412بخوبی

نوسان فصلی است و بهنظر میرسد تغییرات دمایی و شوری

نشان داده شده استل

در آب دریا میتواند در تغییر میزان غلظت کلروفیل اارگذار
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