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Θεωρητικό υπόβαθρο

Το θαλασσινό νερό είναι νερό στο οποίο
βρίσκεται διαλυµένη µια ποικιλία στερεών και
αερίων. Σε ένα δείγµα 1000 γραµµαρίων
θαλασσινού νερού βρίσκονται διαλυµένα 35 
γραµµάρια ενώσεων που συνολικά ονοµάζονται
άλατα. 

Με άλλα λόγια, το 96.5% είναι νερό και το 3.5% 
άλατα.

Η συνολική ποσότητα διαλυµένου υλικού
ονοµάζεται αλατότητα και εκφράζεται ως
εκατοστιαία αναλογία σε 1000 γραµµάρια .

Μονάδες µέτρησης: πρακτικές µονάδες
αλατότητας ή psu(practical salinity unit) ή
µονάδες ppt που σηµαίνει (kg άλατος ανά kg 
νερού ανά χίλια). 
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Στα επιφανειακά νερά των
ωκεανών, η τιµή της αλατότητας
εξαρτάται κύρια από τις εξής
διεργασίες:

•Την εξάτµιση, που προκαλεί
συγκέντρωση των διαλυµένων
αλάτων, λόγω αποµάκρυνσης
µάζας νερού.

•Τη βροχόπτωση, που συµβάλλει
στην αραίωση των διαλυµένων
αλάτων λόγω προσθήκης
ατµοσφαιρικών
κατακρηµνισµάτων.

•Την ανάµειξη των επιφανειακών
στρωµάτων θαλάσσιου νερού µε
τα υποκείµενα θαλάσσια
στρώµατα

Θεωρητικό υπόβαθρο
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Η τιµή της αλατότητας στις περισσότερες ωκεάνιες περιοχές
κυµαίνεται από 33 µέχρι 37‰, µε µία µέση τιµή της τάξης
περίπου του 35‰ . Οι µέσες αλατότητες των ωκεανών είναι:

•34,62‰ στον Ειρηνικό Ωκεανό,

•34,76‰ στον Ινδικό Ωκεανό,

•34,90‰ στον Ατλαντικό Ωκεανό,

•34,72‰ στον Παγκόσµιο Ωκεανό

Θεωρητικό υπόβαθρο
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Η ανταλαγή ενέργειας µεταξύ της ατµόσφαιρας και του
ωκεανού είναι η κύρια αιτία διαφοροποίηση της θερµοκρασίας
και της αλατότητας των επιφανειακών νερών, η οποία
συµβαίνει σε σχετικά σύντοµα χρονικά διαστήµατα.

Χαρακτηριστική η συνύπαρξη στο ίδιο βάθος αλλά σε γειτονική
περιοχή, νερού σε διαφορετική αλατότητα και θερµοκρασία, το
οποίο βρίσκεται σε ισορροπία γιατί έχει την ίδια πυκνότητα.

Ενώ διαφοροποιούνται τα επιφανειακά και ενδιάµεσα νερά
υπάρχει εκπληκτική σύπτωση στα νερά βάθους. Αυτό συµβαίνει
γιατί τα νερά βάθους έχουν κοινή πηγή τροφοδοσίας και η
µετακίνηση τους γίνεται µε ταχύτητα µεγαλύτερη της
διαφοροποίησης τους.

Θεωρητικό υπόβαθρο
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Θαλάσσια µάζα θεωρείται ένας όγκος νερού µε καθορισµένα
όρια θερµοκρασίας και αλατότητας ,που έχει κοινή περιοχή
προέλευσης και τρόπο σχηµατισµού.

•Καθώς το νερό ψύχεται η πυκνότητα αυξάνεται.

•Καθώς η αλατότητα αυξάνεται η πυκνότητα αυξάνεται.

Νερό µε υψηλή πυκνότητα βυθίζεται και εγκαθίσταται κάτω
από το υδάτινο στρώµα των ωκεανών µε τη µέση πυκνότητα. Η
µεταβολή αυτή της πυκνότητας είναι µια διαδικασία µέσω της
οποίας προκαλείται η κίνηση του νερού.

Θεωρητικό υπόβαθρο
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Η πυκνότητα του θαλασσινού νερού υπολογίζεται από την
παρακάτω πολυωνυµική εξίσωση που δηµοσιεύτηκε το
1980 και έγινε αποδεκτή το 1981 από τα Ωκεανογραφικά
συµβούλια της Unesco ως διεθνές πρότυπο.

Θεωρητικό υπόβαθρο

ρ = πυκνότητα του νερού (kg/m3)
S = αλατότητα (psu)
Τ = θερµοκρασία (oC)

p = πίεση (bar)
Κ = συµπίεση του νερού
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Οι διακυµάνσεις της αλατότητας µε το
βάθος ακολουθούν το µοντέλο
κατακόρυφης κατανοµής της αλατότητας. 

Στις παράκτιες περιοχές υπάρχει σηµαντική
επίδραση από ποτάµια. 

Βαθύτερα υπάρχει µια ζώνη στην οποία η
αλατότητα αυξάνεται απότοµα και
διαχωρίζει τα βαθιά αλµυρά νερά από τα
επιφανειακά υφάλµυρα. Η ζώνη αυτή
ονοµάζεται αλοκλινές. 

Βάθη µεγαλύτερα από 2000m 
χαρακτηρίζονται ως οµοιογενή ως προς τη
θερµοκρασία και την αλατότητα, εξαίρεση
η Μεσόγειος.

Θεωρητικό υπόβαθρο
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Τα δεδοµένα στην παρούσα εργασία πάρθηκαν από το
θαλάσσιο ερευνητικό πρόγραµµα PERSEUS του
Ισραηλινού εθνικού ερευνητικού ιδρύµατος Israel 
Oceanographic and Limnological Research (IOLR).

https://isramar.ocean.org.il/PERSEUS_Data

Επεξεργασία ∆εδοµένων
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Επεξεργασία ∆εδοµένων
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Επεξεργασία ∆εδοµένων
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Επεξεργασία ∆εδοµένων
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Προκειµένου να µελετηθεί
η αλατότητα, η Μεσόγειος
διαιρέθηκε σε ύπο
περιοχές. Αυτές ήταν:
•Άνω Ιβηρική θάλασσα
•Κάτω Ιβηρική θάλασσα
•Θάλασσα της Σαρδινίας
•Αδριατική θάλασσα
•Άνω Αιγαίο πέλαγος
•Κάτω Αιγαίο πέλαγος
•Θάλασσα της Λεβαντινής
•Μαύρη Θάλασσα

Επεξεργασία ∆εδοµένων
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Επεξεργασία ∆εδοµένων
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Αλατότητα στη ΜεσόγειοΕπεξεργασία ∆εδοµένων
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Επεξεργασία ∆εδοµένων Αλατότητα στη Μεσόγειο
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Συντελεστές συσχέτισης Pearson
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Αποτελέσµατα επεξεργασίας
$εδοµένων
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Ιστογράµµατα µεγεθών
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Ιστογράµµατα µεγεθών
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Ιστογράµµατα µεγεθών



Boxplot αλατότητας και θερµοκρασίας
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Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ
αλατότητας και θερµοκρασίας
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Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ
αλατότητας και πυκνότητας νερού
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Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ
θερµοκρασίας και πυκνότητας νερού
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Περιοχή 1- Άνω Ιβηρική
θάλασσα
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Περιοχή 1- Άνω Ιβηρική
θάλασσα –Βάθος µέχρι 1500m
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Περιοχή 1- Άνω Ιβηρική
θάλασσα –Βάθος µέχρι 5000m
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Περιοχή 2- Κάτω Ιβηρική
θάλασσα
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Περιοχή 2- Κάτω Ιβηρική
θάλασσα –Βάθος µέχρι 1500m
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Περιοχή 2- Κάτω Ιβηρική
θάλασσα –Βάθος µέχρι 5000m
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Περιοχή 3- Θάλασσα της
Σαρδινίας
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Περιοχή 3- Θάλασσα της
Σαρδινίας
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Περιοχή 4- Αδριατική θάλασσα
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Περιοχή 4- Αδριατική θάλασσα

35



Περιοχή 5- Κάτω Αιγαίο
πέλαγος
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Περιοχή 5- Κάτω Αιγαίο
πέλαγος
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Περιοχή 6- Άνω Αιγαίο
πέλαγος
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Περιοχή 6- Άνω Αιγαίο
πέλαγος
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Κατανοµή της αλατότητας στη

Μεσόγειο το διάστηµα 1990-1999
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Οι µέσοι όροι της αλατότητας στη

Μεσόγειο ανά περιοχή
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i. Η αλατότητα διαφέρει περίπου κατά 1 ppt από τη δεξιά ως
την αριστερή πλευρά της Μεσογείου.

ii. Η αλατότητα µε τη πυκνότητα του νερού είναι
συσχετιζόµενα µεγέθη, ανάλογα µεταξύ τους (όσο
αυξάνεται η πυκνότητα του νερού αυξάνεται και η
αλατότητα).

iii. Η αλατότητα µε τη θερµοκρασία του νερού δεν εµφάνισε
στην παρούσα έρευνα µεγάλο συντελεστή συχέτισης .

iv. Η θερµοκρασία και η πυκνότητα νερού είναι συσχετιζόµενα
µεγέθη, αντιστρόφος ανάλογα µεταξύ τους (όσο ψύχεται το
νερό τόσο αυξάνεται η πυκνότητά του).

v. ∆εν βρέθηκε οµοιογένεια της αλατότητας σε βάθος
µεγαλύτερο από 2000 m.

Συµπεράσµατα
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