
 

٢۵١ 
 

 

  خاوري آنهاي جنوبتاثیر نوسانات تراز دریاي خزر بر کرانه
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

 Rezamansouri2010@hotmail.comمحیطی از دانشگاه شهید بهشتی، تهران. آموخته دکتري رشته ژئومورفولوژي/ مدیریترضا منصوري، دانش

  A.Abbasi1353@gmail.comسمنانی، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فارابی. رضا عباسیعلی

 ریزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.وري، دانشجوي دکتري رشته جغرافیا و برنامهرقیه گل

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  چکیده:
هاي ترین ویژگیشوند. از مهماي محسوب میشکننده یا وپوبسیار  هايفضایی محیطو  یزمانسواحل دریاي خزر از لحاظ 

دهند تراز دریاي خزر در گذشته بارها دچار نوسانات دریاي خزر نوسانات سریع تراز آن است. شواهد موجود نشان می
هاي اي شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات محیطی نوسانات تراز دریاي خزر برروي کرانهگسترده
هاي هوایی اي و عکسشناسی، تصاویر  ماهوارههاي توپوگرافی، زمینمنظور، از انواع نقشهري آن است. براي اینخاوجنوب

دهند تراز دریاي خزر در دوره مورد بررسی طی هاي پژوهش نشان میدرکنار بازدیدهاي میدانی متعدد استفاده گردید. یافته
-1977هاي داشته است. شدیدترین مرحله آن پسروي بزرگ بین سال وخیزچند مرحله نوسان تراز، حدود شش متر افت

 1978-1995هاي برآن، مرحله پیشروي بین سالمیالدي است که طی آن تراز دریا حدود سه متر کاهش یافت. عالوه 1929
الی است که تراز درحمتري تراز دریا شد، اثرات مهمی براي منطقه درپی داشت. این 4/2میالدي که منجر به افزایش حدود 

درصد از  2/23تاکنون مرحله جدیدي از پسروي را آغاز کرده و براثر آن تاکنون حدود بیش از  1996تدریج از سال دریا به
شده کامل تاالب میانکاله، انسداد کانال شده است. همچنین، پسروي اخیر منجر به خشکطورکامل خشکخلیج گرگان به

زایی گسترده در منطقه و نیز ظهور هاي چاپقلی و آشوراده، پسروي و خشکیاي کانالخوزینی و کاهش کارایی و ژرف
) خط ساحلی در 1375-1397هاي گلی و نمکی در منطقه شده است. نتایج نشان دادند که طی پسروي اخیر تراز دریا(پهنه

سانتیمتر کاهش  20ین منطقه به حدود متر پسروي داشته و ژرفاي آب در ا 1000تا  700هاي بنادر ترکمن و گز حدود کرانه
  یافته است.

 .پیشروي -گذاري، پسرويرسوب -: دریاي خزر، نوسانات تراز دریا، خلیج گرگان، فرسایشکلید واژه ها
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Abstract: 
The Caspian coasts are a very dynamic and fragile environment in terms of time and space. The most important 
features of the Caspian Sea its rapid sea level fluctuations. Evidence suggests that the Caspian Sea has been 
fluctuations widespread in the past. The main objective of this study is to investigate the environmental impacts 
of Caspian Sea level fluctuations on its southeastern coasts. For this purpose, various types of topographic maps, 
geology, satellite imagery, aerial photographs, and field work have been used. The results show that the Caspian 
Sea level during the period under study was about six meters in fluctuation. The most intense stage of the Caspian 
sea fluctuation was the great retreat between 1929 and 1977 when the sea level dropped by about three meters. In 
addition, the progressive stage between 1978 and 1995, which resulted in an increase of about 2.4 meters above 
sea level, had important implications for the region. However, the sea level has gradually started a new 
recovery since 1996, and so far, more than 23.2% of the Gorgan bay has completely dried up. Also, the 
recent retreat led to the complete drying of the Miankaleh wetland, the Khuzini channel blockage, and 
the reduction of the efficiency and depth of the Chapouqli and Ashouradeh canals, the retreat and dried 
vast in the region, as well as the appearance of mud flat and salt zones in the region. The results show 
that during the recent retreat of the sea level (1996-2018), the rate of the retreating coastline on the coasts 
of the Turkman and Gaz ports were about 700 to 1000 meters, and the depth of water in this region was 
reduced to about 20 cm. 
 
Keywords: Caspian Sea, Sea Level Fluctuations, Gorgan Bay, Sedimentation-Erosion, Retrogradation-Progradation. 
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  مقدمه:

شوند. شواهد مورفولوژیکی اي محسوب مییا و شکنندهپوبسیار  هايفضایی محیطو  یزمانسواحل دریاي خزر از لحاظ 
دهند که سطح تراز آب دریا طی کواترنري نوسانات زیادي را در هاي جنوبی دریاي خزر نشان میدیرینه موجود در کرانه

هاي جنوبی هاي مورفولوژیکی کرانهپیشروي و پسروي تجربه کرده است. این نوسانات باعث شده تا ویژگیقالب فازهاي 
دریاي خزر تحت تاثیر آن قرار گرفته و تحول و تکامل منطقه ساحلی توسط نوسانات مذکور کنترل شود. امروزه، گرمایش 

پویایی و شکنندگی این مناطق با شتاب بیشتر و در گستره شده تا وهوایی ناشی از آن سببزمین و تغییرات آبجهانی کره
و  یزیکیف یطمحایجاد شده در  ییراتتغ چشم آید. زیرا،داده در منطقه بهتري نسبت به گذشته در برابر تغییرات رخبزرگ

و جانوري  هاي گیاهییستگاهو ز یانسان یتجمع يبرارا  یتوجهقابلپیامدهاي  اغلبطبیعی مناطق ساحلی دریاي خزر، 
گونه هاي نسل انسان به منابع ایندلیل وابستگیاین درحالی است که به. در پی داشته است یخط ساحل یکیدر نزدموجود 

بشر در سواحل  یربناییزهاي و زیرساختها ییدارانیز توسعه و گسترش و  یانسان و فشردگی جوامع تراکممناطق، اغلب 
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 از نقاط در یاريو در بس بوده ساحلی محدودمناطق موجود در منابع  ین،براعالوه .و هستبوده  یشافزا در حال طور مداومبه
  .باشندمیاز حد  یشباستفاده و  فروساییخطر معرض 

هاي حاصل از ثبت دستگاهی نوسانات سطح تراز آب دریاي خزر طی ویژه داددیگر، اسناد و مدارك موجود و بهازسوي
ها پیروي از آن جابجایی و تغییر موقعیت لندفرمتغییرپذیري زیاد و سریع سطح تراز آب دریا و بهدهنده سده اخیر، نشانیک

هاي رسوبی این دریا در ارتباط با تغییر در موقعیت مکانی خط ساحلی است. نوسانات تراز دریاي خزر طی دوره و محیط
ست. ولی پس از آن و همزمان با برداشت آب و خورشیدي) داراي تعادل نسبی بوده ا 1279-1308میالدي ( 1929-1900

هاي ورودي به دریاي خزر، کاهش تراز آب این دریا نیز آغاز شده است. آغاز ایجاد تاسیسات آبی در طول مسیر رودخانه
 خورشیدي) حدود سه متر کاهش داشته 1308-1356میالدي ( 1977تا  1929هاي که تراز آب دریاي خزر بین سالطوريبه

خورشیدي  1356در سال  -25/28میالدي) به  1929خورشیدي ( 1308متر در سال  -26/25ح تراز آب دریاي خزر از و سط
خورشیدي) حدود  1356-1374میالدي ( 1977-1995است که تراز دریا از سال درحالیاینمیالدي) رسیده است.  1977(

). میزان متوسط 7شکل د کاهشی جدید را شروع نموده است (میالدي رون 1995دو و نیم متر باالآمده، ولی دوباره از سال 
ده است. میلیمتر در سال بو 150میالدي در حدود  1977-1995هاي افزایش تراز آب دریاي خزر طی مرحله پیشروي بین سال

سال باالآمدن تراز آب میلیمتر در سال رسیده است. بر این پایه یک 340به باالترین حد خود یعنی  1991این میزان در سال 
گونه تغییرات و نوسانات ). این2000هاست (کرونبرگ و همکاران، دریاي خزر معادل یک قرن باالآمدن تراز آب اقیانوس

هاي آن شده و دریاي خزر را به یک آزمایشگاه اي در کرانههاي گستردهها و پسرويپیشرويهاي تراز دریا سبب ایجاد دوره
طبیعی جهت بررسی و مطالعه واکنش سواحل نسبت به تغییرات و نوسانات سریع سطح تراز آب دریا طی فازهاي پیشروي و 

  ).115؛ 1397پسروي سطح آب، تبدیل نموده است (منصوري، 

 
  .1397وترسیم از نویسنده، تهیه میالدي) 1837-2018هاي بندر انزلی و باکو (هاي ایستگاهتراز دریاي خزر برپایه دادهنوسانات : منحنی 7شکل 

هاي اقتصادي، صنعتی، کشاورزي، گردشگري، نظامی، سیاسی و غیره در با توجه به اهمیت ذاتی مناطق ساحلی در بخش
کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور دارد، لزوم بررسی و پژوهش  3000کشور و نیز این واقعیت که حدود بیش از 

). 100؛ 1392باشد (قنواتی و منصوري، کشور امري پرهیز ناپذیر می هاي مطالعاتی گوناگون، پیرامون مسایل ساحلیدر زمینه
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هاي رو، هدف این پژوهش بررسی اثرات و پیامدهاي محیطی ناشی از نوسانات سریع تراز دریاي خزر در کرانهاز این
  خاوري آن است.جنوب

◊◊◊◊◊◊◊  
  :روش تحقیق

هاي گوناگون ارگیري آرشیو تصاویر چند زمانه سري سنجندهکتوصیفی و با به -پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی
& OLI +MSS, TM, ETM  ماهوارهLANDSATهاي آماري مربوط به نوسانات سطح تراز آب هاي هوایی، داده، عکس

شناسی و بازدیدهاي متعدد میدانی، نوسانات سریع سطح تراز آب دریاي هاي تاریخی، توپوگرافی، زمیندریاي خزر، نقشه
  وتحلیل قرار داده است.خاوري آن، را مورد بررسی و تجزیههاي جنوبخزر و مخاطرات محیطی ناشی از آن بر کرانه

◊◊◊◊◊◊◊  
  :هابحث و یافته

دست آمده به هاي بههاي نوسانی متفاوت دریاي خزر طی بازه زمانی مورد بررسی، در این بخش یافتهباتوجه به وقوع دوره
  گردد.میشرح زیر تشریح 

  میالدي) 1929-1977خورشیدي ( 1308-1356ي هاسال ینبدوره کاهش و پسروي تراز دریاي خزر 
هاي قابل استناد و معتبر هاي موثقی در دست نیست و تنها دادهمتأسفانه طی این دوره از روند نوسانات تراز دریاي خزر داده

برآن، باتوجه به دردسترس هاي ترازسنجی است. عالوهزر در ایستگاههاي مربوط به ثبت دستگاهی نوسانات تراز دریاي خداده
باشد، می 1929-1977هاي پایانی دوره نوسانی میالدي که همزمان با سال 1970بودن تصاویر ماهواره لندست از اوایل دهه 

ها و ا استناد به دادهاي ثبت شده است. بروند پسروي و کاهش حداکثري سطح تراز دریاي خزر بر روي تصاویر ماهواره
شده بر روي آنها، مشخص شده که تراز دریا طی این دوره به هاي انجامگیريتصاویر مذکور و باعنایت به محاسبات و اندازه

متر رسیده است. طی این دوره، پسروي گسترده تراز دریا سبب  -25/28یافته و به تراز حدود ترین سطح خود کاهشپایین
طور سدي میانکاله، ارتباط آبی بین خلیج گرگان و دریاي خزر بهد و گسترش حداکثري مجموعه جزیرهبر اثر رششد تا 

شدن توان به خشکدهد. ازمهمترین پیامدهاي پسروي این دوره میاي در منطقه رخزایی گستردهکامل قطع شده و خشکی
هاي چاپقلی، آشوراده و خوزینی و کانال زایی گسترده خلیج گرگان، انسداد کاملکامل تاالب میانکاله، خشکی

  ).8شکل اي میانکاله در منطقه اشاره کرد (گذاري شدید و رشد و توسعه حداکثري زبانه ماسهرسوب

 
 خاوري دریاي خزر.میالدي در بخش جنوب 1929-1977هاي پایانی دوره : اثرات محیطی پسروي تراز دریاي خزر طی سال8شکل 

  میالدي) 1978-1996خورشیدي ( 1357-1375ي هاسال ینبتراز دریاي خزر  یعسردوره افزایش و پیشروي 
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شدت هاي بندر ترکمن و بندر گز بهطورکلی، بایستی بیان داشت که تغییرات و جابجایی خط ساحلی در محدوده کرانهبه
  طور مستقیم به نوسانات تراز آب خلیج گرگان و غیرمستقیم به نوسانات سریع تراز دریاي خزر وابسته است.وبه

ها مشخص شد که حداکثر و حداقل میزان اي و محاسبات انجام شده برروي آنباتوجه به پایش مستمر تصاویر ماهواره
ترتیب حدود بهخورشیدي  1357-1375هاي سالهاي بندرترکمن طی جابجایی و پیشروي خط ساحلی در محدوده کرانه

پژوهش نشان دادند که خط ساحلی در بندرترکمن با نرخ متوسط شده در این محاسبات انجاممتر بوده است.  122متر و  1047
  .)1جدول ( روي داشته استمتر در سال پس 104حدود 

  میالدي). 1975-2017خورشیدي ( 1354-1396هاي هاي جنوبی دریاي خزر بین سالداده در کرانهرخ: میزان تغییرات 1جدول 
  

  منطقه مورد بررسی
  خورشیدي) 1375-1357(

  میالدي) 1996-1978(
  

  متوسط
  نرخ تغییرات

  خورشیدي) 1396-1375(
  میالدي) 2017-1996(

  
  متوسط

  حداقل(متر)  حداکثر(متر)  حداقل(متر)  حداکثر(متر)  نرخ تغییرات
  -1/67*   78  757  104  122  1047  بندر ترکمن
  -62  18  785  114  102  959  بندر گز

  -5/934  280  6024  1/2452  1314  24280  هاي باختري خلیج گرگان (تاالب میانکاله)کرانه
  -4/187  750  1919  1/126  782  2060  میانکاله (آشوراده)ايماسهشمالی زبانههايکرانه

  گذاري).* اعداد مثبت: پیشروي سطح تراز آب دریا (فرسایش)؛ اعداد منفی: پسروي سطح تراز آب دریا (رسوب
ً حدود باتوجه به روند صعودي تراز آب دریاي خزر طی این دوره، هیچگونه رسوب گذاري در منطقه رخ نداده ولی تقریبا

  ).2جدول (کیلومترمربع فرسایش در این منطقه انجام شده است  03/8
هاي بندرترکمن بوده و فاقد هرگونه هاي اطراف بندر گز نیز تقریباً همانند کرانهداده در محدوده کرانهتغییرات رخ

) و 2جدول شده (سایش انجامکیلومترمربع فر 53/7گذاري در منطقه بوده است. اما، در این محدوده تقریباً حدود رسوب
محاسبات متر بوده است. همچنین،  102متر و  959ترتیب حدود حداکثر و حداقل میزان پیشروي و جابجایی خط ساحلی به

متر در سال بوده  114طور متوسط در حدود روي خط ساحلی بهدهند که میزان پسشده نشان مینجامهاي اگیريو اندازه
  ).1جدول است (

  م). 1978-2017خ؛  1357-1396تأثیر نوسانات ترازدریا (خاوري دریاي خزر تحتهاي جنوبداده در کرانهگذاري و فرسایش رخرسوب: 2جدول 
  م) 1996-2017خ ( 1375-1396  م) 1978-1996خ ( 1357-1375  محدوده

  )2kmفرسایش (  )2km(گذاري رسوب  )2kmفرسایش (  )2km(گذاري رسوب
  05/0  58/4  03/8  -  بندر ترکمن
  -  04/4  53/7  -  بندر گز

  -  22/19  92/149  -  هاي باختري خلیج گرگان (تاالب میانکاله)کرانه
  -  83/17  65/18  -  میانکاله (آشوراده)ايماسهشمالی زبانههايکرانه

 
  میالدي) 1996-2018خورشیدي ( 1375-1397ي هاسال ینبدوره کاهش و پسروي تراز دریاي خزر 
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خورشیدي وارد مرحله جدیدي از پسروي شده و  1375دهند سطح تراز آب دریاي خزر از سال هاي پژوهش نشان مییافته
جدید پسروي تراز دریاي خزر اثرات و پیامدهاي متر کاهش سطح را تجربه کرده است. مرحله  3/1تاکنون حدود 

خاوري آن ایجاد کرده است. از مهمترین ویژه بخش جنوبهاي جنوبی دریا و بهتوجهی را براي کرانهآمیز قابلمخاطره
ر عبارت دیگهاي منطقه یا بهزایی و پسروي آب دریا از کرانهتوان به خشکیپیامدهاي محیطی پسروي اخیر در منطقه می

هاي خشک و بیابانی، افزایش سوي دریا و خشکیدگی سواحل، ظهور و نمود شرایط محیطپیشروي خط ساحلی به
هاي ارتباطی منطقه و نابودي کامل تاالب ویژه در بنادر منطقه)، کاهش ژرفا و ابعاد خلیج گرگان و کانالگذاري (بهرسوب

عنوان گذاري بهتبع آن افزایش میزان رسوبزایی در سواحل منطقه و به). خشکیدگی و خشکی9شکل میانکاله اشاره کرد (
هاي و ترددهاي قایقترین اثر پسروي اخیر سبب کاهش کارایی مفید بنادر منطقه و مسیرهاي آبی دسترسی در منطقه شده مهم

اي مشخص شد که خط شده بر روي تصاویر ماهوراهکوچک را نیز با مشکل روبرو ساخته است. مطابق محاسبات انجام
هاي بندري هاي بنادر جنوبی دریاي خزر در منطقه موردمطالعه پسروي داشته و فعالیتمتر در کرانه 1000تا  700ساحلی بین 

 ).9شکل رو ساخته است (اي روبرا با مشکالت عدیده

  
  هاي آن.آمیز نوسانات تراز دریاي خزر در کرانه: نمایی از مهمترین اثرات و پیامدهاي مخاطره9شکل 

سوي زایی و پیشروي خط ساحلی بهروي اخیر تراز دریاي خزر دچار خشکیسواحل بندر ترکمن نیز متأسفانه در پی پس
ساز بندر ترکمن که با اهداف توسعه هاي سنگی انسانت کرانهنیز مشخص اس 10شکل طور که در دریا شده است. همان

بخشی اند، همچنان پس از گذشت چندین سال در انتظار بازگشت آب دریاي خزر و رونقگردشگري در منطقه ایجاد شده
یزان جابجایی اي مشخص شد که حداکثر و حداقل مشده بر روي تصاویر ماهوارهدوباره به این منطقه است. با محاسبات انجام

محاسبات متر بوده است. همچنین، این  78متر و  757ترتیب حدود سوي دریا در این محدوده بهو پیشروي خط ساحلی به
برآن، عالوه). 1جدول متر در سال بوده است ( 1/67سوي دریا حدود دهند که نرخ متوسط پیشروي خط ساحلی بهنشان می

جدول گذاري در این محدوده انجام شده است (کیلومترمربع رسوب 58/4کیلومترمربع فرسایش و حدود  05/0تقریباً حدود 
وجود آمده و در ادامه مورد بحث قرار رفتن سطح تراز آب دریاي خزر در بندر گز بهواسطه پایین).مسائل و مشکالتی که به2

 یاتراز در يرواز پس یناش يگذاراطراف بندر گز رسوب يهادر کرانه هاي بندر ترکمن نیز مشهودند.اند، در کرانهگرفته
). 2جدول شده است (در منطقه انجام يگذاررسوب یلومترمربعک 04/4انجام شده و درمجموع حدود  یريطور چشمگبه
متر بوده است. محاسبات نشان  18متر و  785حدود  یبترتبه یخط ساحل ییو جابجا یشرويپ یزانم رینو کمت یشترینب
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). کاهش سطح تراز 1جدول داشته است ( یشرويپ یادر يسومتر در سال به 62طور متوسط درحدود به یخط ساحل دهندیم
بندرترکمن و  بندرگز شده  يهادر کرانه چشمگیر يگذارو رسوب یتوجه خط ساحلقابل يخزر منجر به پسرو یايآب در
حاضر درحال یدانی،مشاهدات م یهبرپا یگر،دعبارتمناطق دچار اختالل گردد. به یندرا يبندر هايیتشده تا فعالو باعث

 کهياگونهاست. به یافتهکاهش متریسانت 20اسکله بندر گز به کمتر از  یچوب هايیهگرگان در اطراف پا یجآب خل يژرفا
و  يبندر هايفعالیتو  یدهروبرو گرد يبندر با مشکالت جد یندر ا یزکوچک ن يموتور هايیقبا قا یانوآمد بومرفت
  ).25 4(شکل  شودیانجام م یها با سختآن یانورديدر

  
  ؛ مکاتبات شخصی).1396ترکمن (خوشروان، بندرهاي کرانه درایجاد شده  یزائیخشک: نمایی از میزان پسروي و 10شکل 

  

    
  هاي بندر گز.در کرانه زایی، پسروي خط ساحلی و کاهش شدید ژرفاي آبتأثیر کاهش تراز دریاي خزر بر وقوع پدیده خشکی: 11شکل 

روي الیه بخش باختري خلیج گرگان در محدوده تاالب میانکاله طی دوره اخیر پسدهند منتهیهاي پژوهش نشان مییافته
زایی شده توجهی دچار خشکیمیزان قابلواسطه کاهش سطح تراز دریا بهتأثیر قرار گرفته و بهشدت تحتتراز دریاي خزر به

هاي کیلومترمربع از زمین 22/19شده تا حدود اي بوده که باعثاندازهگذاري در این منطقه بهروي و رسوبپساست. شدت 
شده از زیر آب هاي خارجاي شود. درواقع، زمینزایی گستردهاین بخش از زیر آب دریاي خزر بیرون آمده و دچار خشکی

). همچنین، 12شکل اند (اند که امروزه در سطح نمایان گشتهکاله بودهالمللی میاندر این ناحیه، بخشی از بستر تاالب بین
محاسبات، است. برپایه متر بوده  280متر و  6024ترتیب حدود حداکثر و حداقل میزان پیشروي و جابجایی خط ساحلی به

  متر در سال بوده است. 5/934طور متوسط درحدود به سوي دریاپیشروي خط ساحلی بهمیزان 
سدي الیه بخش خاوري مجموعه جزیرههاي منتهیدر کرانه 1375-1396هاي روي تراز دریاي خزر طی سالبر اثر پس

جام شده است. همچنین، بیشترین و کمترین میزان پیشروي گذاري انکیلومترمربع رسوب 83/17میانکاله درمجموع حدود 
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متر در بخش باختري منطقه بوده و متوسط نرخ  750متر در بخش خاوري و  1919ترتیب حدود سوي دریا بهخط ساحلی به
  گیري شد.متر اندازه 4/187سوي دریاي خزر درحدود پیشروي خط ساحلی به

    
  زایی گسترده و تغییرات محیطی ایجادشده در بخش باختري خلیج گرگان درمحدوده تاالب میانکاله بر اثر پسروي تراز دریاي خزر.خشکی: 12شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
  گیري:نتیجه

خاوري دریاي خزر و انواع هاي جنوبهاي پژوهش مشخص شد که تغییر و تحول مورفولوژیکی کرانهباتوجه به یافته
تأثیر هاي ژئومورفولوژیکی منطقه و حتی از لحاظ اکولوژیکی پراکنش جوامع گیاهی و جانوري در منطقه، تحتلندفرم

شوند. در واقع، نوسانات سریع سطح تراز آب سط آن کنترل میمستقیم نوسانات سریع سطح تراز آب دریاي خزر بوده و تو
دریاي خزر نقش کنترلی بسیار مهمی در تغییرات و جابجایی خطوط ساحلی، تغییر و تحول سیماهاي مورفولوژیکی و 

هاي حاکی هاي منطقه دارد. همچنین، یافتهفرسایشیِ ساحلیِ جدید در کرانه -مورفودینامکی و حتی ایجاد ساختارهاي رسوبی
ها و گذاري کرانههاي ساحلی، رسوبهاي مختلف باعث پسروي آبکاهش تراز دریاي خزر طی دورهاز آن هستند که 

هاي ساحلی و تخریب ایجاد مورفولوژي تازه در سواحل شده است. برعکس، افزایش تراز دریا موجب پیشروي آب
هاي ساحلی واسطه به زیر آب رفتن زمیناي بههاي تازهاد فرمهاي رسوبی پیشین، جابجایی رسوبات ساحلی و ایجلندفرم

  گردیده است.
◊◊◊◊◊◊◊  

  منابع فارسی:
(پژوهش  یمناطق ساحل یکپارچه یریتمد يدر راستا یهوشمند ساحلخط یکیمورفولوژ يبندطبقه")؛ 1392رضا ( ي،اهللا، منصورعزت ی،قنوات
  .99-118، صص 2سال دوم، شماره  ی،کم يژئومورفولوژ يهاپژوهش، تهران، مجله ": از نوشهر تا بابلسر)يمورد

  )؛ آمار نوسانات تراز دریاي خزر.1397مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریاي خزر (
رساله ، ")ICZMخاوري دریاي خزر در راستاي مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (تغییرات مورفولوژي ساحلی جنوب")؛ 1397رضا ( ي،منصور

دانشکده  شهید بهشتی، نشگاهتهران، دا محمدرضا ثروتی،استاد راهنما:  یطی،محمدیریت/  يرشته ژئومورفولوژ )،Ph.Dخصصی (دکتري ت
  .طبیعیجغرافیاي یگروه آموزش زمین،علوم

◊◊◊◊◊◊◊  
References:  
Kroonenberg, S.B., Badyukova, E.N., Storms, J.E.A., Ignatov, E.I., & Kasimov N.S., 2000. “A full sea-level cycle in 65 years: 
barrier dynamics along Caspian shores”. Sedimentary Geology, 134, 257-274. 
 


