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خزر به  یایدر یخط ساحل بخش شرق کینامید راتییتغ نییتع

 یاچند زمانه/ چند سنجده یهاکمک داده

 3، مایسا ولی2 شایان ، سیاوش*1کیامد شریفیمح
 

 ، ایران.تهران، مدرستربیت ، دانشگاه  GISگروه سنجش از دور و  دانشیار .2

 جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.گروه دانشیار  .1

 جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. آموخته کارشناسی ارشددانش .3
 

                80/80/99پذیرش:            12/22/94 دریافت:

 

 چکیده
و  رییتغ نیاست، اما فرکانس و شدت ا یاشناخته شده دهیسواحل هر چند پد یریپذو تحول کینامید

 یریپذتحول نیدارد. ا امدیرا پ یمختلف یندهایکه فرا کندیم یرا معرف یمتفاوت یتحول در زمان الگوها

خاص در ابعاد  یامدهایپ دآورندهیخزر پد یایدر یسواحل واجد پسکرانه حساس مانند سواحل جنوب یبرا

 تیریمد یکارآمد برا یابزار تواندیاست که درک و شناخت آن م یطیمح ستیو ز یاقتصاد -یانسان

 یهادر عرصه یطیمح ستیو ز یاقتصاد یو پرارزش بودن کارکردها تیجمع یمسأله فراهم آورد. انباشتگ

 یاژهیو یو شکنندگ تیسحسا یخزر و به خصوص بخش شرق ییایساحل در جنوب در یو کرانه آب یخشک

 تیاسحس نیبا درک ا قیتحق نی. اآوردیخط ساحل فراهم م رییو تغ یتراز آب راتیینسبت به مسأله تغ

 یور سرمنظ نیقرن گذشته هدف داشته است. بد میرا در ن یو خط ساحل یتراز آب راتییتغ نییمسأله تع

خط ساحل  راتییو استخراج تغ نییتع یبرا یسنجش از دور یاو چندزمانه یاچند سنجنده یهاداده

ع در مقاط یخطوط ساحل ،یسازو هم مرجع حیو پس از انجام مراحل تصح هیته یدر تراز آب رییاز تغ یناش

 یریرپذییتغ دیمؤ یخروج یبردار یهانقشه سهیو مقا یشد. بررس لیاستخراج و تحل یمختلف زمان

ه هر ک یکوتاه است. به طور یزمان یهادر بازه ساحلخط  یمکان رییو به طبع آن تغ یپرفرکانس تراز آب

را در  2902تا  2922از سال  یحداقل یریرپذییبا تغ ایساله به نسبت ثابت و  38دوره  کی یچند تراز آب

 یخط ساحل رییو ماال تغ یتراز آب شیدر افزا یرشد شتابند 98دهه  لیسال تا اوا نیبرداشته، اما از ا

ماال  و یطیبحران مح نیتربزرگ یمستحدثات ساحل دیو تهد ایآب در یپشرو هک یمشاهده شده، به طور

 یقرن جار نیآغاز یهااز سال قیتحق یهاافتهی بریفراهم آورده است. مبتن ینواح نیا یرا برا یاقتصاد

امتداد  میمال بیروند با ش نیا 1822برخوردار بوده که تا سال  یروند کاهش ی( تراز آب1882) یالدیم

 قیدر دهه گذشته را آزاد کرده است. تحق یتصرف شده خشک یهاعرصه یکند و بطئ یو با روند اشتهد
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 جیکم عمق خل یدر اراض یکرانه ساحل یو پسرو یروند کاهش تراز آب 1822روشن ساخت که از سال 

 به یمتریسانت 08از  شیبا کاهش ب 1824دوم سال  مهیو در ن افتهیسرعت  شانیگرگان و سواحل گم

از عرصه  یادیز یهاشده و بخش یجاجابه یبه روشن یمسأله خط ساحل نی. با حدوث ارسدیحداکثر م

خش در ب راتییپرحجم بودن تع دیمؤ قیتحق افتهی. محاسبات حاصل از شودیم لیتبد یبه خشک یآب

 از یاکه بخش قابل مالحظه یاست. به طور یسواحل شرق یجنوب -یگرگان و نوار شمال جیخل یغرب

 کرده است. لیتبد یسطوح مرداب ایو  یخشک یهاگرگان به عرصه جیخل یمساحت آب

 .گرگان جیخزر، خل ،یخط ساحل، تراز آب راتییتغ ک،ینامید: واژگان کلیدی

 

 

  مقدمه -1
 ا همبکه در آن فرآیندهای خشکی و دریایی  استهای کره زمین محیط سواحل یکی از پویاترین

فعال از توان تغییرپذیری باالیی  2سواحل با توجه به ماهیت دینامیک. ی هستنددر تالق

 خشکی محیطفرآیندهای  از، دارند قرار تهاجم مورد سو دو از همواره اطقبرخوردارند. این من

های جریان و امواج شامل دریا آب دیگر حرکات سوی از و باد کینامید و ایرودخانه جریان شامل

 ،زادهگر و حسین)بعد از: نوحه دهندمی تغییر را مناطق این مد و جزر و دریایی اناتیجرساحل، 

ی های دینامیکیتفعالیک حوضه بسته آبی هر چند مصعون از برخی  عنوان به خزر(. دریای 2398

ییرات تغنوسان آبی و  جمله ازجریانات جذر و مدی است. برخی از حالت دینامیکی آن  جمله از

ا تحوالت و ایجاد دینامیک خاص منشی آزاد هاآبمجرد از شرایط  ،ستایی آبشدید تراز ای نسبتاً

شناسی مؤید افت خیر تراز آبی این دریا در قالب ارقام چند ده های دیرینهشده است. پژوهشی

افزایش و در هلوسن  28های تراز آبی خرز در پلیستوسن حدود متری است. بر پایه این بررسی

(. در 1828و همکاران  3؛ دولوخانو2991، 1داوکاهش داشته است )ممیقریب به همین میزان 

متر ثبت شده به طوری که تراز  3قرن بیستم نیز حداکثر تغییرات در تراز آبی این دریا حدود 

متری  1/1با افزایش  98متری و در دهه  3میالدی با افت حدود  08به دهه  18آبی از دهه 

ی مقدم این افت و هاپژوهش(. مستند به 1888و همکاران،  4مواجه شده است )کرونین بیرگ

های های شدید به سازهخسارت و ایجادنوار ساحلی خط و تغییرات خیر ادواری در تراز آبی 

ی، عبداله ؛2309؛ مشیری، 2319کیا، شریفیاست )را همراه داشته  هاکرانهبه خصوص در ساحلی 

                                                                                                                                                       
1 Dynamic 
1 Mamedov 
3 Dolukhanov 
4 Kroonenberg 



 ...خط ساحل کیناميد راتییتغ نییتع  ____________________________ و همکاران مد شريفی کیا مح  

214 

 

 

(. 1889هایل،  ترن؛ 2309یان، محمد و بختیاریه ؛ یگان2392 هاشمی،خوشروان و بنی ؛2391

با قدمتی را در ارتباط با تغییرات  نسبتاًهرچند همسایه شمالی این دریاچه مطالعات پر دامنه و 

به دو تا سه دهه  عمدتاًتراز آبی به عمل آورده است، ولی سابقه این تحقیقات در سمت جنوب 

پر و تکرار  98ین دهه آغازی هاسالاز آبی در یدآمیز ترتهدشود. افزایش یمگذشته محدود 

ین را بر موضوع مطالعه نوسانات تراز آبی این دریا و محققبسیاری  18آن در دهه  خسارت

 ؛1889واس و دینش کومار، نیسری)نمود استخراج و تحلیل خسارت و تهدیدات آتی آن متمرکز 

تبیین  بر محوربرخی از این مطالعات  .(1823؛ لروی و همکاران، 1823، و همکارانی کاکرود

های ین نوسان و تغییر در تراز آبی در حذف و ایجاد لندفرماثر اتغییرات مورفولوژیکی خط ساحل و 

ست اساحلی به همراه تحلیل و تعیین خسارات اقتصادی ناشی از این تغییرات مورفولوژیکی بوده 

 .(2990؛ جووست، 2392، همکارانن و ؛ شایا2392جعفر بیگلو،  ؛2391شایان و همکاران، )

 وزآمدریی دینامیک خط ساحل و استخراج تغییرات آن نیز با تغییر در ابزارهای و شناساهای یوهش

 ترین ابزارهاییمیقد جمله ازی دور از سنجشیری از تصاویر گبهرهییریافته است. تغشدن آن 

فاوتی ی متهاروشتکنیک و  ،ولید این دادهدر این زمینه است که با تحول در منبع ت استفاده مورد

ینه درک دینامیک و استخراج خط ساحل و تغییرات زمانی آن معرفی درزمروی آن  کاربربرای 

(. در 2309آباد، نعیمی نظام ؛2391 ،همکارانیمانی و  ؛1828 ،همکارانرسولی و است )شده 

ی مکانی و هادقتی با تغییر بهینه در دور از سنجشی هادادهیر گچشمی اخیر رشد هاسال

ها قابلیت مناسبی در زمینه طیفی در کنار فراهم آمدن دسترسی محققین ایرانی به این داده

؛ شتای 2392پور میالنی، صالحیاست )یری آن برای این سری مطالعات را به دنبال داشته کارگهب

های سنجش دور فعال و کارایی ی دادهکارگیربر آن عرضه و به(. عالوه2304جویباری و ملک، 

ی انجام سازفراهمیری در گچشمی اخیر تحول هاسالمطلوب آن در تعیین دینامیک سطح در 

 (.2999وایت و اسمار،  ؛1881کرون، است )این مطالعات را معرفی کرده 

از داده و  عمدتاً خزرینه تعیین تغییرات خط ساحلی دریای زم درهرچند مطالعات متقدم 

کانی با دقت م هادادهجدید  نسبتاً، اما به سبب ارائه انددهی استفاده کردور از سنجشهای یکتکن

 بر آنانجام پژوهش مبتنی ،فعال برای محققین داخلی دور از سنجشی هادادهباال و به خصوص 

ر سال بی این دریاچه دسریع و کاهنده تراز آ نسبتاًواجد سابقه چندانی نیست. مزید بر آن تغییر 

را فراهم آورد. این  هادادهیری از این گبهرهزمینه و بستر مناسب برای انجام مطالعات با  2393

یری تغییرات تراز آبی و تبیین تغییرات و تحوالت مورفولوژیکی گاندازهتعیین و  هدف باپژوهش 

به ی فعال و غیرفعال ورد از سنجشی هادادهبر مبتنی خزرخط ساحل در بخش شرقی دریای 

 های میدانی دقیق انجام شده است.یمایشپ همراه
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ییرپذیری شدید این سواحل از تغییرات تراز تغانتخاب سواحل شرقی دریای خزر بر دو محور 

 هبآبی به سبب شرایط مورفولوژیکی خاص آن و محیط طبیعی واجد حداقل محدودیت برای 

چه مسلم انسان در سواحل( است. آن مؤثرعدم مداخله از دوری ) سنجشهای یکتکنیری کارگ

یکنواخت نبوده و به سبب تغییر  خزری دریای نوار جنوبساختار مورفولوژی خط ساحلی در است 

ترین پارامترهای تغییر شکل سواحل مرفولوژی ساحلی تفاوت یکی از مهم عنوان بهدر شیب 

ین دو بخش با شرق آن عرضه کرده است. ین اهمچنو غربی و  ساختاری را بین نواحی میانی

بنابراین بیشتر تحت تأثیر عوامل  ؛شوندبا شیب بسیار مالیم به دریا ختم می رقیسواحل ش

خاص  مرفولوژیبه دلیل  میانی و گاهی غربیتغییردهنده ساحل قرار دارند در مقابل سواحل 

بر نیمبت .گیرندیساحل قرار مبیشتری بوده و کمتر تحت تأثیر عوامل تغییردهنده  دارای عمق

 2393ماهه سال  0ی آن در یک باز زمانی مترسانتی 02این ساختار با تغییر تراز آبی دریا و افت 

ن ای یدآمیز بوده است.تهدتغییرات مورفولوژیکی در سواحل شرقی بسیار محسوس و در موارد 

و معرفی ساحل ی در این تراز آبروند تغییرات زمانی  محوری استخراج هدف بانیز  پژوهش

 تغییرات خط ساحل صورت گرفته است.

 

 یقداده و روش تحق -2

 بردارنده در در شرق است که خزرنوار ساحلی دریای بخشی از مشتمل بر  مطالعه منطقه مورد

ی مقابل آن در غرب بندر ترکمن جنوب -ی شمالیساحلقسمت انتهایی زبانه میانکاله و خط 

اندک  ،ترین ویژگی این قسمت برخورداری از شیب اندک در خط ساحلمهموگمیشان است. 

بودن عمق آب و ارتفاع پست سطوح و اراضی ساحلی به خصوص در نوار شمالی میانکاله و ساحل 

 .(2شکل )گمیشان است 

ی هاداده ،یدور از سنجشی هادادهدر این تحقیق مشتمل بر  استفاده موردی هاداده

شامل  از دوری سنجشیافته است. سری داده چند زمانه  انتشارد و مدارک پیمایشی و اسنا

های لندست مربوط به سال ETM وTM ، تصاویر سنجندهای 2334ی هوایی سال هاعکس

. P5 ایاز سکوی ماهواره 2کارتوستسنجنده  -تصاویر و 1824، 1822، 1882، 2992، 2902

IRS است.  11جانسن  سنجنده فعال ماهواره راداریو همچنین تصاویر  1828 متعلق به سال

ی سازمان ناظر امور دریا در ایران و روسیه امشاهدهی هاداده دربردارندهی پیمایشی نیز هاداده
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است. اطالعات مکتوب  DGPSیری میدانی به کمک دستگاه گاندازهاز  مأخذی هادادهبه همراه 

ی اسنادی این تحقیق را شامل هادادهترین یاصل یافتهانتشاردر مطالعات متقدم و اسناد آماری 

 شوند.یم

 

 
 موردمطالعهموقعیت منطقه  1شکل 

ی هاهدادی است. بدین منظور استداللپیمایشی و  ،این تحقیق متکی بر روش آزمایشگاهی

راج تعیین و استخ با هدفهای خاص یتمالگورافزار و بر نرمدر آزمایشگاه و مبتنی از دوری سنجش

ی اسنادی هادادهبر . سپس مبتنیقرار گرفتخط ساحل در مقاطع زمانی مختلف مورد پردازش 

ی دهه اخیر ارقام تغییرات تراز آبی تبیین اماهوارههای متقدم و همچنین مشاهدات یمایشپو 

ن تعیی های این مرحله و سنجش میزان تغییرات خط ساحلی وشد. با هدف اعتبارسنجی یافته

ی شد. در انتها به امشاهدهتغییرات مورفولوژیکی اقدام به پژوهش میدانی در فرم پیمایشی و 

مکانی  الگوی در ییرتغکمک این اطالعات اقدام به تبیین و تحلیل اثر تغییر تراز آبی در ایجاد 

 خط ساحلی گردید.

شناسایی تغییرات خط  برای ایاستفاده از تصاویر ماهواره با ملحوظ داشتن این نکته که

ابتدا تصاویر  ،است 2هندسی و رادیو متریک سانیتصاویر واجد هم استفادهمستلزم ساحلی 

مین ز های مستقر بر سکوی لندست پس از انجام تصحیحات رادیومتریک به طور دقیقسنجنده

                                                                                                                                                       
2 Radio metric 
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 صاویرتسپس با استفاده از تصویر لندست زمین مرجع شده، تصحیحات هندسی بر  ند.مرجع شد

موزاییک  یافزارو در محیط نرم شدهیحتصح یهاهای هوایی اعمال، عکسعکس کارتوست و

خاک و همچنین ترکیب باندها  و بندی تصاویر جهت تفکیک آبکالس مرحله بعد با . درگردید

صورت چشمی از  این خطوط بهشد. جهت ایجاد تصاویر کاذب به استخراج خطوط ساحلی اقدام 

مطالعه  خطوط ساحلی در هر دوره در منطقه مورد و درنهایت شده وایی استخراجه یهاعکس

به  اقدام در منطقه یجاد شدهمنظور ارزیابی تغییرات ا . به(1گردید )شکل استخراج و ترسیم 

 (.3و 1های )شکل مطالعاتی شد هایدوره درمقایسه خطوط ساحلی 

 
عکس هوایی،  2922) استخراج خطوط ساحلی در شبه جزیره میانکاله از سه منبع سنجش از دوری 2شکل 

 کارتوست( 1824لندست،  2992

 

در تغییر شکل سواحل منطقه در مرحله  بررسی تأثیر نوسانات آب دریای خزر منظور به

 سنجی راداری شامل های ارتفاع آب دریا خزر از ماهواره های مربوط به تغییرات ترازنخست داده

TOPEX(2991  جاسن 1881تا )(و 1889تا  1881 )OSTM (1889  اخذ شد. 1824تا )

روشن ساخت که تراز آبی این دریاچه ( 2991-1824گذشته )در دو دهه  هادادهاین های بررسی

 به بعد روند کاهش داشته است 2314ی هاسالبوده که از حدود دارای نوسانات نسبتاً محسوسی 

 (.3شکل )
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 (1824-2922استخراج تغییرات ادواری خط ساحل در نوار شرقی خزر ) 3شکل 

 

 های ارتفاع سنجی راداریوسیله ماهوارهبه شدهثبتتغییرات تراز آبی دریای خزر  3شکل 

 (OSTMجانسن،  ،TOPEXسنجی راداری ای ارتفاعاقتباس از ماهواره)

از منابع روسی حاصل  عمدتاًی ادواری ترازسنجی خزر که هادادهبر یافته مبتنیانتشاراسناد 

میالدی که دسترسی به  98ی پیش از دهه هاسالشده تغییرات تراز آبی و افت خیر آن در 
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ه در س ید افت محسوس و پر مقدار تراز آبیمؤنیز  ،یابی ماهواره میسور نبودهترازی دقیق هاداده

 میالدی(. 08ی میانی دهه هاسالتا  28میانی دهه ی ها)سالانتهایی هزاره پیشین است  دهه

 

 
 سال گذشته 228در طی  ی مازندرانتغییرات سطح آب دریا 1 نمودار

 اقتباس از شرکت ملی نفت ایران()

 

 استخراج تغییرات خط ساحل -3

برای این  از دوری شده سنجشفراهمی هادادهاستخراج تغییرات خط ساحل مستند به 

پژوهش و همچنین ارقام تغییرات تراز آبی در مقاطع زمانی خاص صورت گرفته است. بررسی و 

سال مورد بررسی مؤید حدوث اختالف فاحش در تراز آبی و  98مقایسه خطوط ساحلی در طی 

بر پایه تراز و عرصه آبی سال  1جایی خط ساحل در سه مقطع خاص است. مطابق شکل ماال جابه

میالدی به حداکثر رسید و عرصه آبی حداکثر پیشروی به سمت  98تراز آبی در اوایل دهه  2922

کاهش تراز آبی و پسروی ساحل آغاز که با روندی  98خشکی را دارا بوده است. از نیمه دوم دهه 

های اولیه دهه دوم قرن جاری کم افت خیری و با شیب مالیم کاهشی همراه بوده است. از سال

به عنوان آخرین سال مطالعه به حداکثر  1824روند کاهشی سرعت یافته و در سال ( 1882)

شود. رسیده به طوری که کمترین تراز آبی و باالترین مقادیر پسروی برای سواحل خزر ثبت می

تر و تفضیلی تغییرات مستلزم بررسی ادواری تراز و خطوط ساحلی در قالب ادوار بررسی عمیق

 تحقیق است. مورد بررسی در این
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 1331-1331 دوره اول -3-1

دهد که در این دوره به سبب حاکمیت رژیم کاهشی بررسی تغییرات خط ساحلی نشان می

عرصه جا شده و متر خط ساحلی نیز جابه 4/19متر به حدود منفی  2/10تراز آبی از منفی 

مچنین در دلتای هاست. به سمت دریا پیشروی داشته  ساحلی در جنوب شرق خلیج میانکاله

از عرصه  کیلومترمربع 0 میزانبه  فضایی رود در غیبت اجباری جریانات دریایی رودخانهگرگان

هر چند در این مقطع زمانی حداکثر تغییر در تراز  .است کردهتبدیل به خشکی و خارج را دریا 

اتفاق افتاده است، اما تغییرات تراز آبی در دو مقطع  2398متر در سال سانتی 98آبی به میزان 

ی ناش عمدتاً مورد بررسی چندان زیاد نبوده و بنابراین تغییرات خط ساحل در دو مقطع یادشده 

رسوبات و همچنین مداخالت انسانی در تصاحب  نشستتهآورد رسوبات رودخانه گرگان رود و از 

 (.4شکل بوده است ) دریا دراراضی 

 

 
 (2922-2902های تغییرات خط ساحلی دوره اول مورد بررسی )سال 1شکل 

 

 1331-1331دوره دوم  -3-2

جا شده و با پیشروی دریا خط ساحل جابه در این دور با شروع افزایش سطح آب دریای خزر

رود. تراز آبی در این دوره با رشد سریع از منفی یمی زیادی از اراضی ساحلی زیرآب هاقسمت

به دلیل که یابد. نکته قابل بیان اینافزایش می 18متر در انتهایی سال  12به منفی  4/19

تغییرات در تمام نقاط خط  همورفولوژیکی خط ساحلی منطقه مورد مطالع ناهمگونی در ساختار

سواحل در مقابل نوسانات سطح آب به یک اندازه یرپذیری تأث بوده و درنتیجهساحل یکسان ن

به  (تاالب گمیشانساحل شمال دلتای گرگان رود )که  کندنبوده است. پژوهش حاضر تأیید می

نیز  مدتکوتاه در گاهیواجد دینامیک پویایی بوده و و ساختار رسی ساحل  اندکشیب دلیل 
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ه ای بعرصه ی در این دورهافزایش تراز آببررسی روشن ساخت که  .شودیدچار تغییر و تحول م

مبدل  عمقی کمبهای آبه عرصهرا از اراضی کم ارتفاع زراعی کیلومترمربع از ساحل  41 میزان

جایی داشته کیلومتر به سمت خشکی جابه 2/3حداکثر خط ساحل  قسمتدر این  کرده است.

تمام بخش مسکون آن زیر آب رفته و  میانکاله همین دوره به سبب مورفولوژی خاص دراست. 

ترین در ساحل جنوب شرقی خلیج گرگان کمیره را از سکونت تهی شده است. جزاین  عمالً

کار گرفته شده به تمهیدات انسانی به همراه شیب نسبیاز  متأثر عمالًو  شدهمشاهده تغییرات 

 مشاهده کیلومتر 2 کمتر از طول نوار باریکی از خط ساحل با حداکثر عمق در گرفتگی صرفاًآب

 41 حدودهای آبی در این قسمت به عرصه شدهتبدیلمجموع اراضی خشکی  که شده

 (.2شکل ) شدگیری اندازه کیلومترمربع

 

 
 (2992-2902 هایتغییرات خط ساحلی دوره دوم مورد بررسی )سال 5شکل 

 

 1331-1331 دوره سوم -3-3

سال اولیه این دوره نوسانی از افزایش و کاهش در تراز آبی مشاهده شده، ولی از  4هر چند در 

میالدی برای حداقل یک دهه روند کاهنده تراز آبی حاکیمت داشته که ارقام  98نیمه دوم دهه 

محدودی در بوده است. در این دوره برای مدتی  مترسانتی 28کمتر از  عموماًکاهش ساالنه آن 

متر ثبت سانتی 38تراز اندکی روند افرایشی یافته که بیشترین آن حدود  02 تا 2302ساله  4

روند کاهشی تراز آبی دوباره بازگشته که سرعت آن و مجموع افت  09تا  02شده است. از سال 

 تبعهبتراز آبی و  هاسالکه در این متر تجاوز کرد. با عنایت به اینسانتی 28ها از تراز در این سال

بوده یر نگچشماثرات مورفولوژیکی آن نیز چندان  ،آن خط ساحل تغییر و تحوالت اندکی داشته

سوبات رزبانه باریکی از  موازات خط ساحلیکه به ترین تغییر مشهود در این ایام اینیاصلاست. 
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 شکیلت جریانات دریای وسیله )جزایر سدی( ناشی از فرسایش امواج ساحلی و انتقال رسوبات به

جایی یر پذیرفته و افت تراز آبی و جابهگرگان تأث انتقال رسوبات رودخانه. این زبانه از شده است

تشکیل زبانه )جزایر سدی( فضایی به وسعت  .نقش مهمی داشته است خط ساحل در حدوث آن

ست. ا کردهضافه به عرصه خشکی در راستای ساحل شمال دلتای گرگان رود ا کیلومترمربع 2/1

از  کیلومترمربع 1/2با کاهش سطح آب دریا در ساحل شمال دلتای گرگان رود سطحی معادل 

ساحل جنوب غرب کاهش تراز آبی در است.  شدهعرصه دریا خارج و به عرصه خشکی اضافه 

کیلومترمربع از زیرآب  9به وسعت  ایعرصهیرگذار بوده در این قسمت تأثنیز اندکی  خلیج گرگان

 (.9)شکل  استفزوده شده های ساحل او به بخش خارج شده

 

 
 (1828و  1882-2992های تغییرات خط ساحلی دوره سوم بررسی )سال 3شکل 

 

 1313–1331دوره چهارم  -3-1

در این تفکیک شده است.  93گیری آن در سال این دور با تسریع در روند کاهشی تراز آبی و اوج

 تخزر تحوال یروند کاهشی تراز آب دریا و افزایش سرعت متأثر از تغییر بسیار محسوس دردوره 

 قرنیمنکه به لحاظ گستره و سرعت در  شده حادث گیریمورفولوژیکی محسوس و چشم فیزیکی،

 2393 سالماهه میانی  9در  به ویژهساله و  3در این  مصادیق چندانی نداشته است. گذشته

به حدود ی رقم آن ینها پایش دریافته و  گیریچشمخرداد تا آذر( نرخ کاهش تراز آبی سرعت )

 خط درمحسوس آب دریای خزر تغییرات زیادی  این کاهش متر( رسیده است.سانتی 09) متر 2

غرب خلیج گرگان، شمال جنوب قسمت سه در این دوره خط ساحلی در برجای گذاشت. ساحل

بیشترین واجد زبانه آشوراده و همچنین راستای شمالی و جنوبی ساحل شرقی دریا  شرق و

قه و کم منط شیب به دلیل غرب خلیج گرگانتغییرات در ساحل جنوب ایناست.  بودهتغییرات 
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های منتهی به خلیج از ناشی از جریانات داخل خلیج و رودخانه یافتهانتقالرسوبات نشست ته

 وسعت ساحل و تخلیه افزایش مؤیداطالعات مستخرج از تصاویر و وردار بوده برخ تریشدت افزون

است. تخلیه این عرصه به سبب شرایط کیلومترمربع  249 وسعتبه  سطحی درعرصه دریایی 

های ژئومورفولوژیکی خاصی را در عرصه خشکی گونه خاص مورفولوژیکی نواحی شرقی خلیج

عمق بخش شرقی زبانه این دوره در محدوده اراضی کم کاهش سریع تراز آبی در نمایان ساخت.

 که در فراهم آورده ی راتخلیه اراضی آب زمانهمجایی محسوسی در خط ساحلی و جابه آشوراده

ه اشتزد ددر مسیر دهانه ارتباطی خلیج با دریای خزر جزیره نسبتاً بزرگی از آب برون آن نتیجه

ب به دلیل شی رود گرگان است. در خط ساحلی شرق دریا و شمال دلتا کیلومتر 4آن مساحت که 

 در حوضه تاالب گمیشان حاصل خصوص بههای آبی در عرصه محسوسی به نسبتکم تغییر 

جایی به سمت دریا جابه کیلومتر 1/1 میزانساحل به  خط هاسالاین  که در طوری، به شده است

 اضافهآب دریا آزاد و به مساحت ساحل سیطره از  مربع ومترکیل 18 معادلای داشته است و عرصه

ه تأثیر گذاشت . در این منطقه کاهش تراز آب دریا بر وسعت دلتای گرگانرود(0)شکل  است شده

همچنین در ساحل قسمت ، است شده اضافهبه مساحت دلتا کیلومترمربع  3 معادل وسعتی و

است که  شده اضافهبه مساحت خشکی ومترمربع کیل 4/9 معادلوسعتی  دلتا گرگانرود جنوبی

بار رسوبی رودخانه گرگانرود باشد  نشستتهشیب اندک ساحل و  از متأثر توانداین موضوع می

 (.1شکل )

 

 
 (1822-1824 هایتغییرات خط ساحلی دوره ششم مورد بررسی )سال 3شکل 
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، 1824ای سال تصویر ماهواره -تصاویر ماهواره از تغییرات عرصه آبی در بخش از ساحل گمیشان: الف 3شکل 

ج و د ( نمای بزرگ از مستطیل سفید در تصاویر الف و ب )موقعیت ایستگاه  1822ای سال تصویر ماهواره -ب

 GPSهای برداشت شده توسط الف( نقاط قرمز موقعیت-9صیادی شکل 

 

 گیرینتیجه -1

عملکرد مشترک حرکات آب دریا و فرایندهای  محدوده مورد مطالعههر چند در سواحل کم شیب 

اند و منجر به تشکیل زبانه ساحلی در شمال دلتای محیط خشکی در تغییر سواحل تأثیرگذار بوده

غییرات ترین تأثیر را در تگرگان رود شده است، اما در این میان نوسانات آب دریای خزر مهم

ی های تحقیق این است که به سبب ناهمگونساحل منطقه ایفا کرده است. نکته قابل توجه در یافته

شرایط مورفولوژیکی ساحل منطقه عمق و وسعت پسروی و پیشروی آب دریا در تمام مناطق 

رود گرگانمناطق کم شیب ساحلی مانند نواحی ساحلی شمال  ساحلی به یک اندازه نبوده است.

جزیره آشوراده( و بخش غربی خلیج )شبهمیانکاله شرق و مناطق کم شیب ب گمیشان( )تاال

بیشتر تحت تأثیر نوسانات آب دریا گرگان به سبب عمق اندک و فقدان مستحدثات ساحلی 

 19حداکثر پسروی افقی آب دریا به میزان  2مطابق با ارقام جدول  (.9)شکل  قرارگرفته است

الیه غربی خلیج گرگان مشاهده شده که عمق اندک اراضی در کنار منتهادر  93کیلومتر در سال 
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ها به امر خشکیدن این اراضی در وران زراعی و تا حدودی مدد آنمداخالت انسانی و تمایل بهره

خلیج گرگان به جنوبی و شمالی ل واحس (.28، 9 هایآفرین بوده است )شکلحدوث آن نقش

ا طی تغییرات تراز آب دریایجاد برخی ابنیه ساحلی کمتر متأثر از و زیاد آب به نسبت  دلیل عمق

های تحقیق نشان داد که در برخی مقاطع با وجود کاهش یافتهاست.  شدهمطالعاتی  هایدوره

تراز آبی به نسبت مقطع قبلی طول خطوط ساحلی افزایش داشته که این امر ناشی از ظهور جزایر 

 با( است. همچنین تحقیق روشن ساخت که 2است )جدول ای در نواحی مجاور ساحل ماسه

به های ساحلی جدیدی ینزمهای آبی خشکیده و ی زیادی از عرصههاقسمت یادر آبکاهش 

های مانند تاالب گمیشان و جزیره آشوراده مجدد به تصرف آورده که در برخی قسمت وجود

رزش جنوب خزر ) تاالب گمیشان( های پر امالکین سابق در آمده است. حذف یکی از اکوسیستم

های صیادی دریایی و ساحلی( و تصرف اراضی مردابی و نا کار آمد شدن تأسیسات دریایی )اسکله

ناپذیر تغییر در تراز آبی و به ویژه تغییر در غرب خلیج میانکاله از جمله پیامدهای احتماال جبران

 یقحقت ینا یهایافتهو  یخیچند سوابق تار هرکه سریع آن در دوساله اخیر است. یافته نهایی این

 ،پر مقدار آن در ادوار مختلف بوده بتنسبه  یشرویو پ یخط ساحل و پسرو یریپذییرمؤید تغ

حداقل التفات و توجه به مسأله  ینوار ساحل یاز اراض یبرداربه بهره یلو تما یارزش اراض ولی

یران گای زیادی از بهرهو چه بسا عدهداشته  لخط ساحل را به دنبا ییجاو جابه یدر تراز آب ییرتغ

ریزی، بازگشت شرایط توجهی و برنامهپندارند. موضوعی که با تداوم بیآن را به فال نیک می

ساز شده و خسارات زیادی را پیامد داشته باشد )شکل تواند بحرانافزایشی تراز آبی در آتی می

1.) 
 از آبی؛ طول خطوط و اراضی ساحلی در مقاطع مورد مطالعهتغییرات تر 1جدول 

حداکثر 

تراز تغییر 

 آبی )متر(

طول خط  جایی افقی حداکثر جابه

ساحل 
km 

پسروی 
2km 

پیشروی 
2km 

در پسروی  سال 
km 

پیشروی در 
km  

8212- 1335سال  2/1 22 12921 8/12 224   

1111سال 228/9 4/9 110/1 3/1 0/41 4+   

8222- 2111سال 29/2 09/3 328/9 3/2 1/9   

8202- 2111سال 22 241/1 291/3 12 19   
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متری در غرب گمیشان،  9ایستگاه دریایی شیالت با ارتفاع سکوی  -تصاویر میدانی از سواحل خشکیده: الف 1شکل 

یشروی احداثی برای کنترل پپسرودریا و دوری از سکوی  -سکوی دسترسی به ایستگاه تصویر الف و کناره آبی، ج -ب

 تصاحب اراضی دریایی خشکیده از طریق باریزی )ساحل محمودآباد( -آب در بندر ترکمن، د

 

پسروی دریا در شمال زبانه  -تصاویر میدانی )نگاه به جنوب( ازپسروی دریا و گسترش نوار ساحلی: الف 11شکل 

 االب گمیشانپسروی دریا در غرب ت -میانکاله و شرق بندر امیرآباد ب
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 تقدیر و تشکر

ارشد که در گروه جغرافیایی طبیعی دانشگاه نامه تحصیلی کارشناسیاین مقاله بخشی از پایان

 تربیت مدرس به انجام رسیده است.

 منابع

(. شواهد 2392ی و عمادالدین، سمیه )مجتب ین؛ یمانی،محمدحس زاده،زمان ؛منصور جعفر بیگلو،

رگان گ رودخانه محدودهژئومورفولوژیک تغییرات سطح اساس دریای خزر طی کواترنری پسین در 

 .33-28صص  ،1(08) ،44سال  ،ی جغرافیای طبیعیهاپژوهشرود، 

شکل  ییرخزر و تغ یایدر یعنوسانات سر (.2392)معصومه  یدس ی،هاشمیبن یون،خوشروان، هما

 ،یاییدر یهاسواحل، بنادر و سازه المللیینب یشهما یندهمها، مصب رودخانه ینامیکیمورفود

 یانوردی.تهران، سازمان بنادر و در

مخاطرات  یلتحل (.2392)محمد  یا،کیفیشر ی ومجتب ید؛ یمانی،عبدالمج ی،احمد یاوش؛س ،یانشا

از کنگان تا بوشهر،  یمطالعه مورد فارس،یج خل یمناطق ساحل یخشک یانیجر یندهایفرآ

 .21(14) ،یاییعلوم جغراف یکاربرد یقاتتحق

 (.2391) محمد ی،مهران مقصود ی ومجتب یا،کیفیشریمانی، محمد؛  یان،اکبر یاوش؛س ،یانشا

سواحل  ی،مطالعه مورد یساحل یاماسه یهاتوده یلآن در تشک یرو تأث یادر یدرودینامیکه

 .1(4) ،یکم یژئومورفولوژ یهاپژوهشمکران،  یغرب

 سواحل یاراض یو کاربر یعیطب یمایس ییراتتغ یبررس (.2304)جواد ملک،  ،شعبان یباری،جو ییشتا

: سواحل شهرستان ی)مطالعه موردGIS و  ییهوا یهاخزر با استفاده از عکس یایدر یجنوب

 .92-282، صص 22ش  ،یاییجغراف یهاپژوهشنور(، 

مرکز تحقیقات سوانح طرح پژوهشی مطالعه و ساماندهی جزیره آشوراده،  (.2319)، محمد، کیاشریفی
 ، )گزارش داخلی(.طبیعی ایران

 یراتتوفان گونو و تأث یبررس (.2392) یاتانی،فاطمه ب ی،نژاد افضلکرامت یرضا،عل یالنی،م پوریصالح

دور، سازمان  زا مکران با استفاده از سنجش یایدر یخطوط ساحل یآن بر ژئومورفولوژ

ده دانشک یران،تهران، ا ،یاییدر شناسیینزم یریتمدکشور،  یو اکتشافات معدن شناسیینزم

 .31-13، صفحه 12(03)ا، دانشگاه تهران، یجغراف

 یایدر یآن بر سواحل جنوب شرق یرخزر و تأث یاینوسانات در (.2391)عطاء،  ی،کاکرود یعبدالله

 .33 -44، ص 1(3) ،یکم یژئومورفولوژ یهاپژوهشخزر، 

 ،یبرداردوماهنامه نقشهخزر،  یایسطح تراز آب در یهانوسان یبررس (.2309)ین، محمدحس ،یریمش 
 .32-19، صص 281ش 
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در  یاو عوامل مؤثر بر نوسانات تراز در یادر ینامیکد (.2398) زاده،ینحس یمحمدمهد ؛، احمدگرنوحه

، صص 3(43)، 11سال  ،یطیمح یزیرو برنامه یاجغرافشمال تنگه هرمز،  یتحول قاعده دلتاها

241-212. 

و  یخط ساحل ییراتتغ یشپا (.2309)ی، و محمدرضا ثروت یژه؛من ی،تال یقهرود ی؛آباد، علنظام یمینع

 یستمسنجش از راه دور و س یکبا استفاده از تکن فارسیجخل یکیژئومورفولوژ یهالندفرم

 یفضا یپژوهش-یمجله علم(، یهعسلو ی: منطقه ساحلی)مطالعه مورد یاییاطالعات جغراف
 .42-92، صفحات 28(38) ،یاییجغراف

 یعسر ییراتتغ یبررس (.2391) منصور یگلو،جعفر ب ؛احمد ،معتمد یمی،مق یمو ابراه ی؛مجتب ،یمانی

 یهاالبعد، پژوهش یمتساو هاییمرخن یلبه روش تحل یدرودسف یقاعده دلتا یخط ساحل

 .2-18، صص.1، ش 42سال  یعی،طب یایجغراف

ای خطرات و تغییرات ساحلی نوار حاشیه مشاهده .(2309، فرزاد، )محمدیان، عباس ؛یگانه ،بختیاری

 ،شهرکرد دانشگاه، کنفرانس هیدرولیک ایران ششمینهای هوایی، دریای خزر به کمک عکس

 .291-223 صص، 23- 22
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