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 چکیده:
بدد ا  می RS & GISساله با استفاده از  42یک دوره زمانی  طیتاالب میانکاله  هدف اصلی این پژوهش پایش شدددب  با

سددزب ازیدهازدو ب LANDSAT تصاوی  ماهوارهمجموعه رسیدن به این هدف از  شددده ا بدد ا   RS ا  میدانی استفاده 

دهند تداوم حیات خلیج و تاالب میانکاله نشان مینتایج ها استفاده گ دیدب ب ا  ت سیم نقشه GISها و از تحلیل یافته

کدده ها  پژوهشیافتهب پایه ب  ار داردتاثی  نوسانات ت از دریا  کاسپین قشدت تحزبه سددا   مشخص شد  -1987از 

یددا  کیلومت  1/51، 1987-1996م بع، از سا  کیلومت  2/123حدود  1977 م بع به گست ه تاالب افزوده شده که گو

م بع و  از کیلومت  6/15، 1996-2003باشدب اما از سا  شده پیشین میها  خشکبه زی  آب رفتن و ف سایش زمین

سددا سزب ه ادادزایی رخگذار  و خشکیم بع رسوبکیلومت  8/51، 2003-2015سا   طددی  -2019ها  همچنین، 

تددهف سایش  11/0گذار  و حدود کیلومت م بع رسوب 1/97، 2015 سددزب  صورت گ ف سددادرا مددوا از  تددا  1977  مج

 م بع بوده اسزبکیلومت  36/175و  79/164ت تیب به زایی و ف سایشمیزان خشکی 2019
 

 .زاییخشکی، پسرویاله، میانکب تاالنوسانات تراز دریای کاسپین، خلیج گرگان، : یدیکلمات کل



 
 

  

 مقدمه .1

شدی از آن بهها  ساحلی نواحی کمتاالب یدا بخ ندهژرفایی هستند که تماما  سدیله زبا سددهو یدا  سدهها  دددا ا  ما یدا  ا  از در

سدز  2و حدود  کیلومت ى شما  بهشه  10 در تاالب میانکالهب [1شوند ]می شدده ا قدع  کیلومت   دنوب دریا  کاسپین وا

یدیگاهذخی هت ین مهمیکى از المللی، ویژه تاالب بین(ب منطقه میانکاله و به1 شکل) سدز هدا  طیی نددران  ک هزی سدتان ماز ا

بده بزیسز ق ار دارداسز که تحز حفاظز سازمان محیط تداالب  خدوردار  ازدلیل این  سدب و شد ایط  ب  صد بهمنا ف د منح

مدىپ ندگان بهه زمستان تمناسیى ب اى مهاد  ن وطمئه مگاپناهاکولوژیکى  تداالب بینرودشدمار  کدی از ب  لده ی لدی میانکا المل

بدهها  گ دشگ   طیییی شه ستان بهشه  در استان مازندران میت ین، زییات ین و بک ت ین داذبهدذاب شداید  توان باشد، 

خدهشددت تحزبه مهم،وم حیات این تاالب تدادب گ   در ای ان نیز باشننوعی بهشز پ ندهبهاین منطقه گفز  ها  تداثی  ر 

که طی فازها  پیش و  و پس و  ت از آب دریا  ا گونههیدرولوژیکی و نوسانات سطح ت از آب دریا  کاسپین ق ار داردب به

یشت ین میزان ی بر پکاسپین، عملک دها  متفاوتی در ش ایط و قلم و طیییی این تاالب شاهده بوده و هستیمب ب ا  مثا  د

ا  از خلیج گ گان خشک مت  رسید، سطح گست ده -29 حدود که ت از دریا به 1977صد سا  گذشته در سا  پس و  یک

(ب از نقطه نظ  ژئومورفولوژ ، نوسانات 3 شکلو  2 شکلتیع آن تاالب میانکاله کال از س زمین منطقه محو گ دید )شده و به

سدوب شدی و ر هدا  ف سای ید  الگو بد هم ت از دریا پیامدها  مهمی در پی خواهد داشزب ب آیند کلی و نهایی آن، تغی گذار ، 

 ب[2]ها  ژئومورفیک و دگ گون شدن سیما  سواحل خواهد بود خوردن تیاد  محیط

لده در و دییز ب بطالبناب این، باتوده به م فداظتی میانکا قده ح عده منط کده مجمو تدی  اال و نیز با عنایز به نقش و اهمی

حدوالت اقتصاد ، ادتماعی و حتی سیاسی م دمان ساکن در این ناحیه می ید  و ت تدا تغی شددیم  بد  آن  شدد،  شدته با تواند دا

سده لدهنکامیاتاالب  -خاور  دریا  کاسپین )خلیج گ گانها  دنوبک انه داده در و ییزرخ نده ما لده(و زبا بدا  ا  میانکا را 

سدا در این پژوهش، مورد پایش و ارزیابی ق ار دهیمب بناب این، هدف اصلی ما RS & GIS استفاده از تداثی  نو تد از پایش  نات 

 باشدب( میمیالد  1977-2019ساله ) 42طی بازه زمانی  آنخاور  ها  دنوبک انه دریا  کاسپین ب  تغیی  و تحوالت

 

 
 دریای کاسپین. خاوریهای جنوبقه موردمطالعه در کرانه: موقعیت منط1 شکل



 
 

  

 

 
های میالدی( برپایه داده 1837-2018خورشیدی ) 1216-1397های : نمودار نوسانات سطح تراز آب دریای خزر بین سال2 شکل

 .1398ندر انزلی و باکو؛ تهیه و ترسیم از نویسنده، ی بسنجهای ترازشده در ایستگاهثبت

 

 داده و روش .2
ندهصورت ت کییی و با استفاده از روشاین پژوهش به ندها ، تحلیلها  کتابخا یددانیهدا  رایا یددها  م یددد از  ا  و بازد مت

یدابی  در این پژوهش دهمورد استفا ها و ابزارها  اصلیدادهعالوه، انجام شده اسزب به منطقه موردمطالیه پدایش و ارز هدز  د

مداهوارهعیارتند از: مجموعه  ،باشدمیکه هدف اصلی این نوشتار  تاالب میانکاله  and ها سدنجنده سد   Landsat تصاوی  

OLI +ETM TM, MSS, سدا  42طی دوره زمانی  ،با قدرت تفکیک باال بدین  صدل  مدیالد   1977-2019ها  سداله حدفا

صدداوی  پددژوهش 2019و  2015، 2003، 1996، 1987، 1977 ها سددا  شددامل ت مددورد  قدده  بدده منط بددوب   ERDAS، م 

IMAGINE سامانه اطالعات دغ افیاییو  ها  فضاییتحلیل منظورهب (ArcGIS) بباشندمیها ت سیم نقشه دهز 

 

 هابحث و یافته .3
مداهواره در این  نده  ندد زما صداوی  ر شدیو ت سدی آر بداز LANDSATپژوهش با ب ر  1356-1398سداله از  42ی مدانه زطدی 

ید  و  RSو  GISو با استفاده از  (یالد م 1977-2019) ید خورش بد  تغی خدزر  یدا   تأثی  نوسانات س یع سطح ت از آب در

شده  12 در تاالب میانکالهشده اسزب ویژه تاالب میانکاله پ داختها  خلیج گ گان و بهتحوالت دوره شدما  به لدومت ى  و  کی

ددذابوب دریا  خزر واقعدن ت  کیلوم 2حدود  کدی از  تداالب ی یدن  سدزب ا بدهشدده ا تد ین داذ یدات ین و بک  ها  ت ین، زی

 شودبگ دشگ   طیییی شه ستان بهشه  در استان مازندران محسوب می

بده تاری بارزساز  تصاوی  در شناسایی و تشخیص تغیی ات مهم می هدا  باشدب با استفاده از تصاوی  رنگی کاذب م بوب 

مدود ]توان تا حدود  تغیی ن، میاگوگون سدایی ن شدمی شنا نددازهب [4و  3ات را از نظ  ر سدتخ او و ا یدزان پد  از ا گی   م

لده به ها  آبی خلیج و تاالبداده در منطقه مورد پژوهش، مشخص گ دید که رفتار و واکنش پهنهتغیی ات رخ شددت میانکا

لده عیارت دیگ ، در دورهبهدب باشنبه نوسانات ت از دریا  کاسپین وابسته می ها  کاهش ت از دریا، رفتار خلیج و تاالب میانکا

سدت ش و شود، درحالیهایی از گست ه آنها نمایان میشدن بخششکل پس و  و خشکبه بدا گ تد از  سدطح  فدزایش  بدا ا کده 

داده در منطقه، ت  تغیی ات رخ، ب ا  فهم بهت  و آشکارساز  دقیقبناب این(ب 3 شکلپیش و  در محدوده آنها روب و هستیم )



 
 

  

قدع در تاثی  نوسانات دریا  کاسپین را از ط یق تاثی گذار  ب  مورفولوژ  کانا  خدوزینی وا ها  ارتیاطی راپقلی، آشوراده و 

 پ دازیمبدسز آمده میها  بهمه به تش یح یافتهادادر ایمب بین خلیج و تاالب میانکاله با دریا، مورد پایش و ارزیابی ق ار داده

 

 
: این شکل، تغییرات محیطی و چگونگی واکنش خلیج گرگان و تاالب میانکاله که ناشی از نوسانات سریع سطح تراز آب 3 شکل

دهد. به محو شدن تاالب میانکاله و میان خورشیدی( نش 1356-1398میالدی ) 1977-2019را طی بازه زمانی  استدریای خزر 

باتوجه  خورشیدی( )تصویر باال سمت چپ( دقت شود. 1356میالدی ) 1977توجهی از خلیج گرگان در سال شدن گستره قابلخشک

مت درحال تکرار است )تصویر پایین س 1977زایی گسترده همانند سال به تداوم و افزایش نرخ پسروی اخیر دریا، شرایط خشکی

 (.2019ت، راس

 

یدا  آب ها  ت از شدت متاث  از ر خهت  نیز گفته شد، موقییز و حدود خلیج و تاالب میانکاله بهطور که پیشهمان در

سدطح ها  پژوهش نشان میب یافتهاسزکاسپین  دهند که خط ساحلی منطقه و حدود گست ش تاالب به پی و  از نوسانات 

سد و   4 شکلهم اه بوده اسزب و  پس ت از دریا  کاسپین با پیش و  و  شد و  و پ خطوب ساحلی و رگونگی و ییز پی

 دهدبمذکور را نشان می

 



 
 

  

 
خطوط ات ییر: تأثیرپذیری حدود گسترش خلیج گرگان و تاالب میانکاله از نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر و تغ4 شکل

 خورشیدی(. 1356-1394ساله ) 40ساحلی محدوده آن طی بازه زمانی 

 

سدان[5]یابد سانتیمت  افزایش می 5/2در ه  ق ن، سطح اساس دریاها  آزاد  کده نو سدز  حدالی ا یدن در ا  دوره ها ؛ ا

سدز  شکلدر طور که ب همان[6]وخیز روب و بوده اسز مت  افز 3سطح آب دریا  کاسپین، در سده اخی  با  شدخص ا یدز م ن

تداالب  -29ت ین حد خود یینی حدود صد سا  گذشته به پاییندریا در یکآب ت از سطح که  1977در سا   سدیده،  تد  ر م

سدزب ا  گست دهزایی میانکاله کامال محو شده و خلیج نیز با پدیده خشکی طده  5 شدکلروب وه بوده ا تد از کدا بدینراب هش 

بدهتیع آن خشکیها  ارتیاطی خلیج با دریا و بهدریا  کاسپین، مسدود شدن کانا  تداالب را  شدان زایی و محوشدن  خوبی ن

شدده و ها  ساحلی به خلیج کمدریا، ورود  آب آب دلیل افز شدید سطح ت ازشود که در این سا  بهدهدب مشاهده میمی

تداالب هایز کانا ر ن، دبا پس و  و دابجایی خط ساحلی لدیج و  ها  راپاقلی، آشوراده و خوزینی نیز کامال مسدود شده و خ

فدتن میمیانکاله را از دریافز آب تد از ها  ورود  از سو  دریا مح وم ساخته اسزب همچنین، شایان گ کداهش  یدن  شدد ا با

سدههناه پا  کگونهشده، بهها  ساحلی در منطقه افزودهباعث شده تا ب  گست ه زمین نده ما قد ن   زبا یدک  لده در  ا  میانکا

 اسزب رسیدهکیلومت   4الی  7/3ی تق ییا حدود یینگذشته به بیشت ین حد خود 
 



 
 

  

 
های ارتباطی چاپقلی، آشوراده و بر انسداد کامل کانال کاسپیندریای آب تراز سطح روی گسترده : تأثیر کاهش و پس5 شکل

ای در ناحیه باختری تاالب میانکاله های گستردهزایی و محو گشتن بخشکه باعث خشکیخلیج گرگان و دریا  اصلحدفنی در خوزی

 (.LANDSAT, MSS Sensor, 1977میالدی( شده است ) 1977خورشیدی ) 1356در سال 

 

مدودب ب 1977پ  از سا   بده ن اداز و تج  خدود را آ تدا   1978کده از ور طهدریا  کاسپین روند ددید  از افزایش ت از 

مداهواره2 شکلمت  افزایش سطح ت از از خود نشان داده اسز ) 5/2حدود  1995 صداوی   شدیو ت پدایش آر سدی و  ا  (ب با ب ر

جدوم آبمشخص گ دید که با آااز دوره ددید افزایش سطح ت از، به بدا ه سداحلی بهتدریج  ندوبی،  ها ندهسدو  ک اهدا   د

شدیختانه اندب با د یان یافتن آب در کانا ها  ارتیاطی بین خلیج و دریا دوباره گشایش یافتهدرنهایز کانا  ها  مذکور، خو

حددود خلیج و تاالب میانکاله از خط  خشکیدگی و م گ حتمی خود رهایی یافته و دانی دوباره گ فته اندب با افزایش تق ییا 

شدکل بینیم که و ییز و حدود و ثغور خلیج و تاالب بهمیالد ، می 90از دهه آا تا مت   سطح ت از 5/1 بده  تدریج تق ییا 

سدا   2/123حدود  1977-87گ ددب در این م حله از سا  ها  پ آبی خود بازمیزمان بدع، از   1/51، 1987-96کیلومت  م 

سدایش زمینو  فتنکیلومت  م بع به گست ه تاالب افزوده شده که گویا  به زی  آب ر شدین میهدا  خشکف  شدد شدده پی با

 (ب7 شکلو  6 شکل)

 



 
 

  

 
( که منجر به دیمیال 1978-1995خورشیدی ) 1374تا  1357های بین سال کاسپیندریای آب تراز سطح : افزایش سریع 6 شکل

. این اندتدریج به وضعیت پیشین خود در زمان پرآبی بازگشتههای ارتباطی شده و خلیج گرگان و تاالب میانکاله بهبازگشایی کانال

 (.LANDSAT, TM Sensor, 1987دهد )میالدی( را نشان می 1987خورشیدی ) 1366شکل وضعیت منطقه در سال 

 



 
 

  

 
 برمیالدی(  1978-1995خورشیدی ) 1374تا  1357های بین سال کاسپیندریای آب تراز سطح : تأثیر تداوم افزایش سریع 7 شکل

که باعث گسترش دوباره خلیج گرگان و تاالب میانکاله در منطقه شده است. این ارتباطی بین خلیج گرگان و دریا  هاییش کانالگشا

 (.LANDSAT, TM Sensor, 1996دهد )میالدی( را نشان می 1996خورشیدی ) 1375ل شکل شرایط آبی منطقه برای سا

 

زایی در منطقه ا  از پس و  و خشکیدو دهه گذشته، م حله تازه طیدریا  کاسپین آب اما با کاهش دوباره سطح ت از 

سدت ه 2015تا  2003کیلومت  م بع و از سا   6/15، 1996-2003ا  که از سا  گونهآااز شده اسزب به یداد  گ  8/51ا  م

 (ب8 شکلشده اسز )کیلومت  م بع از پهنه تاالب کاسته و خشک

 



 
 

  

 
با خطر گر بار دی طی دهه گذشته، خلیج گرگان و تاالب میانکاله کاسپین: با آغاز مرحله دیگری از روند کاهش تراز دریای 8 شکل

است  شدهدادهمیالدی( در این شکل نشان  2015خورشیدی ) 1394مواجه گردیده است. شرایط آبی منطقه در سال  شدگیخشک

(LANDSAT, OLI Sensor, 2015.) 

 

کده د، روشن میدهنشان می 1 ددو ا  در دسز آمده از تحلیل و پایش تصاوی  ماهوارهها  بهطور که یافتههمان شود 

شدکیهایی که با کاهش سطح ت از دریا روب و بودهدر زمان بدوده ایم پدیده االب در منطقه خ سداحلی  خدط  سد و   زایی و پ

فدتن زمیناسزب اما در دوره ید  آب ر سداحلی و هایی که سطح ت از رو به افزایش گذاشته، پدیده االب ف سایش و به ز هدا  

یدده طور حی داخلی خشکی بوده اسزب بهنواسو  پیش و  خط ساحلی به تداالب گ د که منج  به گست ش حدود خلیج و 

 اسزب
 

 طی دوره مطالعاتی. خاوری دریای کاسپین تحت تاثیر نوسانات سریع تراز دریاهای جنوبکرانه : وضعیت تغییرات محیطی1 جدول

 (2KMوضعیت تغییر محیطی ) دوره مطالعاتی

 فرسایش )پیشروی( )پسروی( گذاریرسوب

1987-1977 - 2/123 
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تد از دهنده تداوم روند ا  رند سا  اخی  نشانپایش تصاوی  ماهواره سدطح  بداره  سدپینآب کاهش دو یدا  کا سدز در ب ا

تد از  (Landsat 2019) ا  منطقه موردمطالیهتحلیل ددیدت ین تصوی  ماهواره سدطح  سد و   گویا  افزایش ن خ کاهش و پ

سدپیطور ؛ به(10شکل و  9شکل ) آب دریا  کاسپین اسز کدکه با گزارش م بوب به نوسانات سطح ت از آب دریا  کا ه ن 

کداهش ااخی ا از سو  م کز مطالیات و تحقیقات دریا  خزر ارایه شده، انطیاق داشته و حاکی از افز ند خ  بد    سده ب ا یش 

مداهواره صدوی   پدایش ت بده  ا  سطح ت از آب دریا نسیز به سا  گذشته اسزب مطابق گزارش پیشین این م کز و نیز باتوده 

ند خ در  4ح ت از سا  گذشته حدود سط ن خ پس و  ،سا  گذشته از منطقه موردمطالیه یدن  سدفانه ا کده متا سانتیمت  بوده 

میزان تغیی ات و دابجایی خط ساحلی منطقه در  9شکل سانتیمت  رسیده اسزب  12ا  به رقم سا  دار  با شتاب فزاینده

تد از آب تح پی افزایش روند کاهشی سطح ت از آب دریا  کاسپین را نشان می دهدب سدطح  ز تاثی  تداوم کاهش و پس و  

شدکیاز زمینکیلومت  م بع  1/97ا  میاد  گست ه، 2015-2019ها  دریا  کاسپین طی سا  ردار خ قده د زایی ها  منط

یدز  10شدکل همانطور که در  (ب1 ددو اسز ) درار ف سایش ناریز شدهکیلومت  م بع  11/0شده و تنها حدود  شدخص ن م

مدوث  طور کامل خشکتودهی از ناحیه ا ب تاالب میانکاله بهدر این دوره بخش قابل ،اسز کدارایی  یدد و  یداد مف شده و از اب

 ها  ارتیاطی بین دریا و خلیج کاسته شده اسزبکانا 

 

 
 های اخیر. دریای کاسپین طی سالآب تداوم کاهش و پسروی سطح تراز  :9شکل 

 



 
 

  

 
خلیج گرگان و توجهی از های قابلبخش، های اخیرطی سال آب دریای کاسپینتراز سطح کاهش  جدیدمرحله تداوم با : 10شکل 

نطقه موردمطالعه برای سال ی مهاوضعیت کرانهاست.  روبرو شده زاییخشک شده و مجددا با تهدید خشکی تاالب میانکالهویژه به

 (.LANDSAT, OLI Sensor, 2019است ) شدهدادهمیالدی( نشان  2019خورشیدی ) 1398

 

 گیرینتیجه .4
ای ان کاسپین در ساحلی در دنوب دریا  ا  زبانه ماسه ین نمونهت تیپیکو ت ین بزرگ ،میانکاله ا یا زبانه ماسه دزی هشیه

هدم و ا  در شکلو  این زبانه ماسهیش شودب گست ش و پمحسوب می گی   و تکامل خلیج گ گان و تاالب میانکاله نقش م

بدهبانه ماسهگی   زیانکاله در اصل پ  از شکلب در واقع، خلیج گ گان و تاالب م[7]سزایی داشته اسز هب ودود ا  میانکاله 

بدا ها  ک انهه، د یانماسب عوامل گوناگونی همچون شیب مالیم ک انه، ف اوانی [8]اند آمده شدند   بدی ریزک راستا در پهنه آ

هدم و تییینگی   و رشد و گست ش زبانه ماسهها  شدید دریایی در شکلالیه امواو و توفان قدش م نددها  میانکاله ن  ا کن

لدوژ  هدایژگیو و یشناختنیاز نگاه زماندب داشته لد ،یکیژئومورفو شدیه جیخ گدان و  لدهیم  هیدزگ  بدکدامال انکا حددها    ا وا

 ب[9]دارد  یهمخوانیِ ییطی  ایدغ اف کیکالس

گد فتنانسان ا و توسیه بخ دانهنا اقدامات گذشته در پی ها  سا میانکاله طی المللی بین تاالب ثد ات  ی که با نادیده  ا

ثدا  میدد   ها تهدید با م بوطه هم اه بوده وابط  تودهی بهبیو  محیطیزیسز بد ا  م مدوارد   وانتدروب و اسزب  بده 

یدژه عنوان به منظور احداث و توسیه بندر ددید امی آبادگیاهی و درختی در شما  تاالب بهرون: پاکساز  پوشش قده و منط

حدداث اقتصاد  مدایی و ا بد ا مکان، دان ید   ازبه ه هدایی  خدازن گ سدات و م شد تاسی شدیمیایی و پاالی تدی،  یدز نف گاهی و ن

سدفالته و راه  یمساز ، تجاوز به حها  کشتیکارگاه دداده آ کده از تاالب با احداث و توسیه خطوب ارتیاطی از دمله  هدن  آ



 
 

  

سدز هدا ا  از تاالببخش گست دهنمودن ط ح خشکم ز عیور نموده،  وسط تاالب زاغ بداد پدایین د نددر امی آ منظور بده ب

کد  نابود  و  رویه و تخ یبوسازها  بیبا توده به ساخزاشاره نمودب بناب این،  توسیه آتی آن یدز ب سدت ده طیی یدا   وگ زی

طدیریز در ب نامهمحیطی توسیه ارزیابی اث ات زیسزبحث بدون درنظ  گ فتن  میانکالهمنطقه ساحلی  مدایش  -ها  محی آ

سدز ، پایدار منطقهو توسیهس زمین  مسایل و مشکالت گوناگونی ب ا  ر خه زیستی این ناحیه که انسان نیز بخشی از آن ا

 خواهد داشزب  اهبه همرا 

تد از ها  شمالی کشورمان تیع ک انهآنچه که در رابطه با دریا  کاسپین و به سدانات  حدث نو مهم و حایز اهمیز اسز، ب

سدی و طور باشدب بهدریا  کاسپین می ید ات اسا که طی دو دهه گذشته روند کاهش سطح ت از آب دریا شدت گ فته و تغی

تداالب   اث  این رویداد، ب برشمگی   را از خود نشان داده اسز گدان و  لدیج گ  سطح آب دریا و به پی و  از آن سطح آب خ

سدا تا  ابدیادامه  این روند کاهشی اگ دهند که دسز آمده نشان میاسزب همچنین، نتایج بهکاهش میانکاله در حا    رند 

یدتال م هیداروم ارهیدرشز به س نوشده و خشک آینده گست ه بزرگی از خلیج گ گان و تاالب میانکاله  سا  گد  شدودیم ، م

سداحلی  دندهینشان م  اماهواره  یحا   تصاودرحا  !اینکه م حله ددید  از افزایش ت از ش وا شود خدط  خدکه   یدر ب 

پداقلها  کانا  ابارتی عالوه ب  آنو  پس و  داشته لومت یک کیگ گان  جیخلاز  نواحی شدوراده را تد ی و آ  زانیدم نیبده کم

 باسز کامال مسدود شدهاز سو  دریا  نیز ینیزوخ کانا  و هدیخود رس

حدیط نیمهخداور  خلیج گ گان و تاالب میانکاله با ق ارگی   در حاشیه دنوب سدپین، م یدا  کا سدتهدر شدکیل ب ا  را ت

بدی   اآن میناسز که اگها  دنیا از لحاظ هیدرولوژیکی به دریا وابسته اسزب این بهاند که همانند تمامی خلیجداده یداب آ رت

مدیس عز خشکخلیج و تاالب مذکور با دریا  کاسپین به ه  دلیلی قطع شود گست ه خلیج و تاالب به بدین  رود شدده و از 

سدطح  ها  منطقه از دملهرو، تداوم حیات مناطقی همچون خلیج گ گان و تاالبب از این[10] تدار  گدونگی رف بده ر میانکاله 

عیارت دیگ  در فازهایی که سطح ت از دریا آهنگ افزایشی دارد گست ه این مناطق با بهزب ت از آب دریا  کاسپین وابسته اس

تداالب شددن بخشدهد با پس و  و خشککه آهنگ کاهشی از خود نشان میگست ش و هنگامی لدیج و  سدت ه خ هدایی از گ

لدیج  ویممیانکاله روب و هستیمب بناب این، رنانچه به ه  دلیلی با کاهش ت از دریا روب و ش یدا و خ بدی در یدق -و ارتیاب آ از ط 

قدهها  ارتیاطی و نیز پس و  آبگذا  در دهانه کانا رسوب سداحلی در منط یدده  -هدا   بدا پد نداطق  یدن م بدد، ا کداهش یا

 زایی و احتما  همچون س نوشز دریاره ارومیه به م گ خود نزدیک خواهند شدبخشکی

ندد منطقه موردمطالیه نشان میا  ها  از ک انهت ین تصوی  ماهوارهپایش تازه سدفانه رو سد و  دهند که متا کداهش و پ

سدزب آن کاهشی و ن خ تداوم یافته سطح ت از آب دریا  کاسپین  شدده ا افزایش شتابانی داشته و میزان آن حدود سه ب اب  

کدهبناب این، با افزایش قابل سدانتیمت   4حددود  در توده روند کاهشی سطح ت از آب دریا  کاسپین نسیز به سا  گذشته 

لده، خاور  آن بهپذی  دنوبها  حساس و آسیببایستی منتظ  اث ات سو آن ب  ک انهبوده؛  تداالب میانکا ویژه خلیج گ گان، 

بدهها  ارتیاطی مابین دریا و خلیج و سای  لندف مکانا  ند خ ها  ساحلی منطقه بودب  بد    سده ب ا فدزایش  بدا ا گد   عیارت دی

شدکیها  دنوبها  آبی ک انهکاسپین و وابستگی حیات پهنه یا کاهش سطح ت از در ندد خ سدلما رو زایی و خاور  دریا، م

هدز ریز د پیوسز که بایستی در ب نامهنوقوا خواهآن با شدت بیشت   به به ها  وابستهپدیده قده در د ها  محیطی منط

 ا  شودباستفاده بهینه از این بخش به آن توده ویژه
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