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 چکیده:
بااا  آن یخاااورجنوب یهاکرانهبر  نیکاسپ یایدرتراز آب سطح  عینوسانات سر ریتاث یپژوهش حاضر باهدف بررس و 

شااانپژوهش  یهاافتهیانجام شده است.  یدانیم یدهایو بازد یانهمحور، کتابخامکان یهااستفاده از داده ناادیم ن  ده

ساا ایتراز در عیشدت نسبت به نوسانات سرمنطقه موردمطالعه به یهاکرانه ساااو و آ سااتند ریپذبیح کااه طوریبه. ه

سااانمراتن آب رفریزبه لهجماز یجد یهامنطقه را با چالش ،پسرویو  پیشروی هایفازطی  اینوسانات تراز در  ،یکز ان

ثااا  عنوانبااه. سااازدیروبرو م امحوریدر یهارساختیز ییو کاهش کارا ییزایخشک زیو ن ساتیها و تاسساختریز  م

ساااختیاز ز یاریبس و افتی شیمتر افزا 5/2حدود تراز دریا  1357-1375 یهاسا  یط ها،برپایه یافته لااه از هار جم

تاااکنون  1375کااه از  ایااتااراز در ریاخ یپسرو یاما ط .ندآب رفتریزبه یلاپقچ یااز روستاها و ازجمله روست یتعداد

ناار   منطقه از اثرات آن است. یارتباط یهاو کاهش ژرفا و ابعاد کانا  یگذاررسوب ،ییزایخشک افته،یتداوم شااتاب 

 سانتیمر بوده است. 12کاهش تراز دریا نسبت به سا  گذشته سه برابر شده و درحدود 
 

 .زاییدریا، پیشروی، پسروی، خشکینوسانات تراز ، کاسپیندریای : یدیکلکلمات 



 
 

  

 مقدمه .1

ضاه یهاتمدن یاح حو یاا و در نزد ناه یهابشری همواره درکنار در سااحل یارودخا نااطل  سات. م کارده ا یادا  ساتر  پ  یگ

سات  یدر حال نی. ا[1]ند اقرار گرفتهشدت توسط مردم مورد استفاده به خیهستند و در طو  تار یهای طبیعی مهممحیط ا

کانش و فعالسبب ،یگسترده در مناطل ساحل وکه تمرکز منابع متنوع  عاانیذ تیاشده تا  نادبهره یبارا یسااحل نف و  یم

حادود  نیا یعیطب طیاز منابع ارزشمند مح یریگبهره کاه  سات  شاده ا مناطل متفاوت و گاهاً متضاد باشد. امروزه، مشخص 

شاده  یاز خط ساحل یلومتریک 60له فاصدر جهان  تیاز جمع یمیاز ن شیب ساتقر  ساتر  و  نیاو ا [2]م حاا  گ ناد در رو

جاه در نزد تیااستقرار جمع زیو ن یعیاست. با توجه به تمرکز منابع ارزشمند طب شیافزا با  تو لازوم  نیاا یکایقا نااطل،  م

ماه یاجرا یدر راستا یمناطل ساحل تیو استفاده متناسب با توان و ظرف یریگبهره قاه در مادیای هبرنا طای منط ریت محی

باه  تیاو درنها (نیسارزم شیآماهای سرزمینی )های کالن مدیریتی مبتنی بر ویژگیقالب طرح سایدن  ساعهر  رها داریپاتو

 .شودیشدت احساو ممنطقه به

سااحل یدارا زین رانیا کشور طاو   ساترده یخ با یاگ حادود  ناه لاومتریک 3000از  شیدر   یایا)در یشامال یهادر کرا

سااحل یدرحال نیعمان( است. ا یایو در فاروجی)خل یجنوب یهاو در کرانه( نیکاسپ طاو   گار خ چاهیدر یاست که ا  یهاا

خواهد شد؛  شتریمراتب بکشور به یخطو  ساحل یم درازایکوچح و بزرگ را به آن اضافه کن ریو جزا هیبزرگ ازجمله اروم

جاام پژوهش زیاو نور کش یو جنوب یشمال یبه مناطل ساحل ژهیتوجه و ن،یبنابرا ما یهااان کااربرد یعل  ناهیزم نیادر ا یو 

ناه یژئومورفولوژ /یعیطب یایجغراف یهایژگیو ی. بررسشودیآور ماحساو و الزام ساپ یایادر یخااورجنوب یهاکرا  نیکا

جهت  لوتیعنوان پابه نیکاسپ یایدر آب سطح تراز عیمنطقه موردمطالعه از نوسانات سر یهاکرانه یریرپذی( و تاث1 شک )

سااحل یژئومورفولوژ /یعیطب یایجغراف یدانش کاربرد تیروشن ساختن نقش و اهم نااطل  ضار  یدر م پاژوهش حا هادف 

از مناطل  یکیمازندران و گلستان،  یهااستان یو باختر یخاور هیالیدر منته نیکاسپ یایدر یخاورجنوب یهااست. کرانه

شام یهامولفه نیاست. مهمتر ریپذبیحساو و آس یطیمح طیدر شرا رییشدت به تغبه که استحساو و شکننده   اندازچ

، تپه های انکالهیم یاگرگان، مجموعه زبانه ماسه جیشما  خل ن،یکاسپ یایدر یآب طیبر محمنطقه عالوه نیا یعیطب طیمح

تاابب ب اسپین و خلیج گرگانی کریاهای ارتباطی مابین دجزایر، کانا ای ساحلی، جزایر و شبهماسه لانیو  سات.  یالمل آن ا

لاهیمنطقه م حا انکا ساا  حفاظت یعایطب طییاح م کاه در  سات  سا 135۴شاده ا باه ونیدر کنوان سار  گااه پناه"عنوان رام

کوه،  ییایجغراف یاصل یهاطیکشور به مح یمناسب مناطل شمال یشده است. باتوجه به دسترس  یثبت جهان "وحشاتیح

ساتفاده و آن به یعیمهم همواره مورد توجه بشر بوده و منابع طب یهارودخانه و ایجلگه، درو  دشتجنگ ،  حاا  ا شادت در

 است. یبرداربهره

 



 
 

  

 
 های جنوبی دریای کاسپین.: موقعیت منطقه موردمطالعه در کرانه1 شکل

 

باا های جنوبی دریای کاسپین در شما  کشور کرانهویژه در بهو  ایمنطقه -باتوجه به اینکه در مقیاو ملی بنابراین،

شاور مشکالت زیست خاش از ک یان ب ساتیم و ا بااب میمحیطی گوناگون روبرو ه بااتراکم  تای  نااطل جمعی کای از م شادی ، با

ساتایجمله جغرافیدانان بایستی تال  نمایند تا سرانجام، استفادهریزان کشور و ازبرنامه سات و ت دیریماد ای بهینه در را ر

ساتی در آمایش سرزمین و توسعه پایدار در ایران، به منطقی از منطقه جهت ویژه در مناطل ساحلی صورت گیرد. این امر بای

سااحلیای چارچوب برنامه قاه  یااد می 1جامع و منسجم که امروزه تحت عنوان مدیریت یکپارچه منط منظور باهشاود از آن 

لاوژیکی، مبتنی بر ویژگی2نزمییابی به اجرای درست آمایش سردست عای )مورفو شاد،  -هاای طبی سارزمین با لاوژیکی(  اکو

یان[3]ها با نیازهای اقتصادی و اجتماعی آن پهنه سازگار گردد که این ویژگیطوریبه ماارو، . ازا ناواحی  نیسارزم شیآ در 

شادیمطل منااین در  یمنطقه ساحل کپارچهی تیریمد ستمیس یفرمع یبرا یادیبن یروشساحلی، در پی  یات کاه  با در نها

 یهاستمیاکوساندازهای ]مورفولوژیکی[ طبیعی و چشممردم و حفاظت از  یکشور، بهبود سطح زندگ داریمنجر به توسعه پا

صاادی. بنابراین، باتوجه به اینکه انسان و تمام فعالیت[3] شودیمفرد منحصربه عام از اقت ساع -هاای او ا مااعی، تو ای و هاجت

عاه شده است که موضوع موردهایی تشکی شود و سطح زمین نیز از عوارض و لندفرممین انجام میح زسط رویغیره بر مطال

ریزی و مدیریت ها گام نخست برنامهباشد، از این رو ضرورت شناخت و مطالعه این عوارض و لندفرمدانش ژئومورفولوژی می

ماه هایریزینامهبر در و بایستی [۴]ویژه مناطل ساحلی است یکپارچه محیط و به لاه برنا ماین محیطی و ازجم  -کااربری ز

 ای شود.آمایش سرزمین به آن توجه ویژه

 
1 - Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 
2 - Spatial Palnning 



 
 

  

هاای های طبیعی و کنشدر مناطل ساحلی نوعی ارزیابی سیستمی از پتانسی  مولفه 1اصوبً، برنامه آمایش سرزمین

گازینش و  -رایط اجتماعیو شین های جایگزکه کاربریطوریاست، به طبیعی این مناطلانسانی بر محیط هات  اقتصادی، ج

ماهترین کاربریپذیر  مناسب سارزمین در های گوناگون مورد استفاده است. بنابراین، در عملیاتی نمودن برنا ماایش  های آ

عای و پذیر؛ هدف اصلی، گزینش و معرفی انواع کاربریاین مناطل حساو و آسیب یاای طبی شارایط جغراف باا  ساب  هاا متنا

ساتمن اینمحیطی  یاژه ا یات  ،اطل است. بنابراین، حفاظت و نگهداری از سواح  نیازمند توجهی و ساواح  موقع کاه  چارا 

، از دیرباز دو مدیریت ساح روست که اند. ازاینشناختی منحصر بفردی را بین زمین و خشکی اشغا  نمودهجغرافیایی و بوم

غاام نموده نیزم یرکارب یزیربرنامهجنبه گوناگون مدیریت منابع دریایی و  هام اد یان یا همان آمایش سرزمین را با  سات. ا ا

ناابع مسای  به یات م ناادر( و کیف صانعتی و ب ساعه  شاگری، تو طور نسبی بیشتر با دسترسی به زمین )برای شهرنشینی، گرد

 .[3]است ها( در ارتبا  بودهپروری، گردشگری و دفع پسابدریایی )برای مثا : ماهیگیری/ آبزی

 

 وشو رده دا .2
متعدد ازدیدهای میدانی های سنجش از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی و بصورت استفاده تلفیقی از دادهپژوهش حاضر به

 Landsat 8 (OLIدر این پژوهش، تصاویر ماهواره  است.استوار شده  و مبتنی بر رو  تحلیلی ایدر کنار مطالعات کتابخانه

Sensor) سات.  ،مطالعهارسازی تغییرات محیطی منطقه موردآشکهت ی جهای اصلعنوان دادهبه تاه ا قارار گرف مورد استفاده 

میزان  Erdas & ArcMapای، با استفاده از های بزم بر روی تصاویر ماهوارهعبارت دیگر، پس از انجام اصالحات و پرداز به

 تغییرات محاسبه و وضعیت منطقه موردمطالعه تحلی  شد.

 

 هابحث و یافته .3
قاههای جنوبکرانه شارفت منط ساعه و پی ناد تو یار در رو هاه اخ شاده و  -ایخاوری دریای کاسپین طی دو سه د لای وارد  م

جارا و بهرهبرنامه باه ا قاه  سایدههای متعددی در این منط تاهاندبارداری ر مااهواره. یاف صااویر  سای ت صا  از برر ای و های حا

شاان می ۴۴های هوایی منطقه طی عکس شاته ن ناساا  گذ کاده ناهد  هاه ه کرا ساط د تاا اوا عاه  قاه موردمطال  70های منط

یاای نخورده و بکر بوده؛ اما از اواسط دهه مذکور با اجرا و توسعه برنامهخورشیدی تقریباً دست باا در مارتبط  نااگون  های گو

شاده در ا یااتی  قاه، منطیان کاسپین، روند توسعه و تغییر و تحو  محیط طبیعی آن شروع شده است. مهمترین برنامه عمل

طرح اجرا و توسعه بندر چندمنظوره امیرآباد در راستای اهداف توسعه ترانزیت دریایی و کاهش حجم ترافیکی از بندر انزلی 

شاگاهمی ساعه پابی حاداو و تو کاا((، ا ساه های نفتباشد. همچنین، توسعه نیروگاه و بندر صدرا )ن شایمی، موس گااز و پترو و

 ین منطقه بر محیط طبیعی منطقه ساحلی اثرگذار بوده است.ر اد دسازی و سایر تاسیسات موجوکشتی

حاای ویژگیهای جنوبکرانه سات، از ل ضار ا یاایی خاوری دریای کاسپین که منطقه موردمطالعه پژوهش حا هاای جغراف

یااهای دپذیر است. این بخش از کرانههای محیط طبیعی و انسانی یح محیط حساو و آسیبنسبت به تغییر در مولفه ی ر

یار و شده میانکاله را نیز که منطقه حفاظت اسپینک ناه تغی باه هرگو سابت  شام  است، جز( سواح  پست و هموار است و ن

پاوگرافی و نیمر باشد. بررسی ویژگینوسان در سطح تراز آب دریا بسیار حساو و شکننده می سااحلی های شیب تو هاای 

یاا بسیفی دهد که این منطقه از شیب توپوگرامنطقه نشان می خاش در هام در ب شاکی و  خاش خ هام در ب ار مالیم و آرامی 

سایب ظاار آ یاا انت تاراز آب در ناهبرخوردار است. بنابراین، با هر میزان نوسان در سطح  لاب پذیری کرا چاه در قا قاه  های منط

خااطره ساپین م باهپیشروی و چه در قالب پسروی سطح تراز آب دریای کا باود.  هاد  سایآمیز خوا ثاا ، برر صا عنوان م ر اویت

یاا  1375-1357مورد بررسی نشان داد که طی دوره زمانی  ساله ۴۴ ای طی بازه زمانیماهواره خورشیدی سطح تراز آب در

 
1 - Spatial Planning 



 
 

  

سااخت (2شک  ) متر افزایش یافته 5/2حدود  سااحلی و زیر یان مو خسارات فراوانی را به محیط  عادد ا قاه وارده های مت نط

یاره(، مسکونی) زیر آب رفتن بسیاری از مراکز انسانی ساخته است. در این زمینه عالوه بر تخریب و به گای و غ ، اداری، فرهن

طور کام  به زیر ه(؛ تعدادی روستا ب3 شک جانوری ) -آهن، درختان و جامعه گیاهیهای عمرانی نظیر جاده و راهزیرساخت

کارد )اند که میآب رفته و کالً تخریب شده  شاک توان به تخریب و ویرانی کام  روستای چاپقلی در منطقه آشوراده اشاره 

باهها نشان می(. یافته۴ سابت  باوده و ن ساریع  سایار  ساپین ب یاای کا تاراز آب در هاانی  دهند که نوسانات سطح  ساانات ج نو

سای شده تا دریای کاسپین بهتر است. همین ویژگی سببها شدیدتر و سریعاقیانوو هات برر عای ج عنوان آزمایشگاهی طبی

ماورد چگونگی تاثیرپذیری لندفرم ساان  مار ان یااو ع یاا در مق تاراز در ساانات  های ساحلی و تغییر و تحو  آنها نسبت به نو

توان حدی است که در عرض چندین سا  میا شدت و سرعت این تغییرات و نوسانات بهاستفاده پژوهشگران قرار گیرد. زیر

 .(2شک  ) بر را در این منطقه مشاهد و بررسی کردمراح  مختلف یح فرایند زمان

 

 
میالدی(  1837-2018های بندر انزلی و باکو )های ایستگاهبرپایه داده کاسپیندریای آب تراز سطح : منحنی نوسانات 2شکل 

 .1398وترسیم از نویسنده، تهیه

 

 
 (.خورشیدی 1357-1375) کاسپینشده چاپقلی براثر پیشروی تراز دریای : بقایای روستای تخریب3 شکل

 



 
 

  

 
 (.خورشیدی 1357-1375دریا )تراز  یشرویپ درزمان کاسپین یایدر ای جنوبیهکرانه یدرختان جنگل یبتخر: 4 شکل

 

تاراز بار آن بر کرانهبر مرحله پیشروی مذکور سطح تراز آب دریای کاسپین و اثرات زیانعالوه های دریا، متاسفانه سطح 

خاود تاکنون وارد مرحله 1375آب دریا بتدریج از سا   تاراز  تااکنون ای دیگر از کاهش و پسروی  تار 3/1حادود شاده و   م

قاه اثرات منفی و جبران کاسپینکاهش سطح را ثبت کرده است. پسروی اخیر سطح تراز آب دریای  بارای منط پاذیری را  نا

شاکیموردمطالعه به همراه داشته است. از مهمترین اثرات و نمودهای محیطی پسروی اخیر در منطقه می زایی و توان به خ

ساواح  )عبارت دیگر پیشروی خط ساحلی بههای منطقه یا بهنهپسروی آب دریا از کرا شاکیدگی  (، 5 شاک سوی دریا و خ

شارایط محیط(، 6 شک ) ویژه در بنادر منطقه(گذاری )بهافزایش رسوب ماود  هاور و ن باظ شاح و بیا (، 7 شاک )انی هاای خ

( و نابودی کام  تابب میانکاله اشاره کرد. خشکیدگی 8 شک های ارتباطی منطقه )کاهش ژرفا و ابعاد خلیج گرگان و کانا 

کااهش عنوان مهمگذاری بهزان رسوبتبع آن افزایش میزایی در سواح  منطقه و بهو خشکی سابب  یار  ترین اثر پسروی اخ

بارو کارایی مفید بنادر منطقه و مسیرهای آبی دسترسی در منطقه شده و ترددهای قایل شاک  رو باا م یاز  چاح را ن های کو

 1200ز بیش اتا  500ای مشخص شد که خط ساحلی بین شده بر روی تصاویر ماهوراهماساخته است. مطابل محاسبات انج

شاته و فعالیتمتر در کرانه شاکالت های بنادر جنوبی دریای کاسپین در منطقه موردمطالعه پسروی دا باا م نادری را  هاای ب

  (.9 شک ای روبرو ساخته است )عدیده

 



 
 

  

 
 سوی دریا در منطقه مطالعاتی.پیشروی خط ساحلی بهزایی و میزان پسروی، خشکی : نمایی از5 شکل

 

 
در اطراف بندر امیرآباد در  ناشی از پسروی سطح تراز آب دریای کاسپین گذاریان حجم رسوبزمیافزایش ای از نمونه :6 شکل

 منطقه مطالعاتی.



 
 

  

 
 های خشک در منطقه میانکاله.در بخش باختری خلیج گرگان و ظهور محیط زاییکینمایی از گستره پسروی و خش :7 شکل

 

 
 های مختلف.تاثیرپذیری و واکنش خلیج گرگان و تاالب میانکاله از نوسانات سریع تراز دریای کاسپین طی دوره :8 شکل

 



 
 

  

 
 ها و بنادر منطقه مطالعاتی.روی تراز دریا از اسکلهای از میزان پسنمونه :9 شکل

 

شاخص برپایه محاسبات انجام شده بر روی تصاویر ماهواره عاه، م ای و پایش میزان تغییرات محیطی در منطقه موردمطال

کا اهش شد که تداوم پسروی و کاهش سطح تراز آب دریای کاسپین همچنان ادامه دارد. نکته قاب  توجه در این رابطه نر  

سطح تراز آب دریا نسبت به سا  گذشته است. بنابه گزار  مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، نر  کاهشی سطح 

باا  ۴خورشیدی در حدود  1396-97تراز آب دریا در سا  آبی  سافانه  سانتیمتر بوده اما نر  مذکور طی سا  آبی جاری متا

سات ]10شک  سانتیمتر ) 12ن در حدود توجهی رو به کاهش نهاده و میزان آشتاب قاب  یاده ا بارآورد گرد ناابراین، 5(  [. ب

باه مالحظه می شود که متاسفانه نر  کاهش و پسروی سطح تراز آب دریای کاسپین حدود سه برابر شده و اثرات منفی آن 

تاهمراتب با سرعت بیشتری بر منطقه موردمطالعه مستولی و اثرگذار خواه شاد. یاف صااویرهای بهد  پاایش ت ماده از  سات آ  د

 (.11شک  ای در تایید این روند کاهشی در منطقه است )ماهواره

 

 
 های آبی هفت سال اخیر.: روند تغییرات سطح تراز آب دریای کاسپین برای سال10شکل 

 

 

 



 
 

  

 
میالدی ناشی از تداوم و افزیش نرخ  2017-2019های طی سالمنطقه موردمطالعه ای از میزان تغییرات خط ساحلی نمونه: 11شکل 

 کاهش سطح تراز آب دریای کاسپین.

 

عایبه یار  -طور کلی بایستی بیان داشت که تاثیر توأمان دو عام  اساسی طبی هاانی و تغی ماایش ج لاب گر ساانی در قا ان

تااثیر و دخالتهای آبریز منتهی به دریای کاسپین بههای بشر در حوضهلتدخا -اقلیم یادرولیکی در ویژه  سای ه هاای مهند

ساریع حوضه رود ولگا )در قالب برنامه تاداوم و ت ماوثر در  ثارات  سایه از ا های آمایشی ازجمله سدسازی و غیره( در کشور رو

خازر و تحقیقات مطالعات مرکز  گزار در جدیدترین روند کاهش و پسروی سطح تراز کنونی این دریا شده است.  از دریای 

بای  سطح متوسطارتفاع عنوان متر به  -13/27، کد ارتفاعی آب دریای خزرسطح تراز  نوساناتروند  ساا  آ  1397-98تراز 

 (.10شک  است ) شدهاعالم 

 

 گیرینتیجه .4
سارکه منطقه موردمطالعه به گرددی، مشخص مهباتوجه به مطالب مطرح شد ساانات  تاراز آب در عیشدت از نو  یایاساطح 

سارو یصورت کاهشچه به نیکاسپ چاه به یو پ تااث یشارویو پ یشایصاورت افزاو  نایریآن  ساارات  ردیپاذیم ات فراوا و خ

هام  اصخا تیباتوجه اهم ن،ی. بنابراگرددیرا متحم  م یتوجهقاب  کاه  عاه  قاه موردمطال قاه ح حیامنط شاده منط ظات  فا

قاه در ا یرگذاریبنادر مهم و تاث نکهیوحش است و هم ا اتیگاه حبا درجه پناه یطیمحستیز شاور و منط صااد ک  نیابار اقت

باه  ،منطقه نیکشور در ا اریو صادرات خاو دیص میعظ ساتیباتوجه به وجود تاس زیو ن شده استبخش متمرکز  جاه  لزوم تو

 .شودیم انینما شیاز پ شیبخش ب نیحادو شده در ا اترییبخش از نوسانات و تغ نیا یریپذبیآس

ساروی ایدست آمده از بررسی تصاویر ماهوارههای بههای میدانی در تایید محاسبات و یافتهیافته تااثیر پ ساطح  گویای 

یااهگونههای موجود در منطقه است. بهبر وضعیت اکوسیستم تراز آب دریای کاسپین شاش گ ی در ای که سبب تغییر در پو

باا ویژگی ماده  هاان خشکیتطبیل با شرایط خشکی و پسروی پیش آ شاد گیا سات. هاای ر قاه ا ساند در منط ساند و شورپ پ

ضاان و محیط شاتر از حاف کاه بی قاه  باومی منط ناان همچنین، از لحای جامعه جانوری نیز بنا به ادعای مصاحبه شوندگان  با

خاود جانداران منطقه نیز به مهاجرت و تغی ،ی منطقهاند، باتوجه به تغییر در هرم غذایمنطقه میانکاله بوده نادگی  یر مح  ز

 اند.مجبور شده

ساپین  یاای کا بای در موضوع حائز اهمیت دیگر این است که باتوجه به سه برابر شدن نر  کاهش و پسروی سطح تراز آ

ای میانکاله زبانه ماسهیشان و گرگان، تابب گم خلیجنسبت به سا  گذشته، روند تاثیرپذیری منطقه مورد مطالعه و ازجمله 

نای  جااد نگرا سابب ای ضاوع  یان مو و همچنین کانا  های ارتباطی بسیار مهم مابین دریا و خلیج به چه صورت خواهد بود. ا



 
 

  

شدن و تبعات منفی محیطی در محدوده خلیج گرگان و تابب میانکاله خواهد مضاعفی در رابطه با چگونگی و میزان خشح

جاامع و همهم توجه ویژه مسئولین و سازمان های مربوطه را میشد؛ بنابراین، لزو باهطلبد تا با نگاهی  هام جن یان م باه ا نگر 

شاتابسطح تراز و پسروی کاهش  عبارت دیگر، باتوجه به سه برابر شدن نر توجه کنند. به جااری  بای  ساا  آ یاا در   آب در

لاه خلیج گرگان های رانهویژه در کخاوری دریای کاسپین و بهدر محدوده جنوبزایی یخشک تاابب میانکا یاز و  شاتابی ن باا 

 .مشابه افزایش خواهد یافت

 

 مراجع .5
مادباه یزیربرنامه یو راهبردها یچارچوب نظر"(؛ 139۴رضا ) ،یاحمد، منصور ،یبریمحمد رضا، انصار ،یثروت [1] چاهی تیریمنظور   هیاناح کپار

 .مسلح، چاپ دوم یروهاین ییایات سازمان جغرافتهران، انتشار ،"و حوضه رودخانه )ترجمه( یساحل
[2] Bird, E., 2008; ‘Coastal geomorphology: an introduction’, University of Melbourne, Australia Second Edition, Wiley 

Publisher. 

مااICZM) یمنطقه ساحل یکپارچه یریتمد ی،ژئومورفولوژ"(؛ 1395) محمدرضا ی،ثروت، رضا ی،منصور [3] هاران،"ینسارزم یش( و آ هاارمین  ، ت چ

یاده ، دانشگاه تهران، 1395ماه آبان 12، سرزمین(همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی )ژئومورفولوژی و آمایش عاه چک یاا، مجمو دانشکده جغراف

 .155-158مقابت، صص: 

بارا هیاو لزوم ته یهوشمند ساحلخط  یکیشه مورفولوژنق"(؛ 1392عبدالسالم ) دیس ،یدریرضا، ح ،یاهلل، منصورعزت ،یقنوات [۴] ناه یآن   یهاکرا
 .29-۴1، صص: 86، شماره 22)سپهر(، دوره  ییایتهران، مجله اطالعات جغراف ،"رانیا یو جنوب یشمال

[5] https://www.irna.ir/news/83541192/ شد-برابر-سه-خزر-یایدر-آب-تراز-سطح-یکاهش-شتاب  
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