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چکیده:
پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر نوسانات سریع سطح تراز آب دریای کاسپین بر کرانههای جنوب خاااوری آن و بااا
استفاده از دادههای مکانمحور ،کتابخانهای و بازدیدهای میدانی انجام شده است .یافتههای پژوهش ن شااان میده نااد
کرانههای منطقه موردمطالعه بهشدت نسبت به نوسانات سریع تراز دریا ح ساااو و آ سایبپذیر ه سااتند .بهطوری کااه
نوسانات تراز دریا طی فازهای پیشروی و پسروی ،منطقه را با چالشهای جدی ازجمله بهزیرآب رفتن مراکز ان سااانی،
زیرساختها و تاسیسات و نیز خشکیزایی و کاهش کارایی زیرساختهای دریامحور روبرو می سااازد .بااهعنوان م ثااا
برپایه یافتهها ،طی سا های  1357-1375تراز دریا حدود  2/5متر افزایش یافت و بسیاری از زیر ساااختها ازجم لااه
تعدادی از روستاها و ازجمله روستای چاپقلی بهزیرآب رفتند .اما طی پسروی اخیر تااراز در یاا کااه از  1375تاااکنون
تداومیافته ،خشکیزایی ،رسوبگذاری و کاهش ژرفا و ابعاد کانا های ارتباطی منطقه از اثرات آن است .شااتاب ناار
کاهش تراز دریا نسبت به سا گذشته سه برابر شده و درحدود  12سانتیمر بوده است.
کلمات کلیدی :دریای کاسپین ،نوسانات تراز دریا ،پیشروی ،پسروی ،خشکیزایی.



 .1مقدمه
تمدنهای بشری همواره درکنار در یاا و در نزد یاح حو ضاههای رودخا ناهای گ ساتر پ یادا کارده ا سات .م نااطل سااحلی
محیطهای طبیعی مهمی هستند و در طو تاریخ بهشدت توسط مردم مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]1این در حالی ا سات
که تمرکز منابع متنوع و گسترده در مناطل ساحلی ،سببشده تا کانش و فعال یات ذینف عاان سااحلی بارای بهرهم نادی و
بهرهگیری از منابع ارزشمند محیط طبیعی این مناطل متفاوت و گاهاً متضاد باشد .امروزه ،مشخص شاده ا سات کاه حادود
بیش از نیمی از جمعیت جهان در فاصله  60کیلومتری از خط ساحلی م ساتقر شاده [ ]2و ا یان رو ناد در حاا گ ساتر و
افزایش است .با توجه به تمرکز منابع ارزشمند طبیعی و نیز استقرار جمع یات قا با تو جاه در نزدی کای ا یان م نااطل ،لازوم
بهرهگیری و استفاده متناسب با توان و ظرفیت مناطل ساحلی در راستای اجرای برنا ماههای مادیریت محی طای منط قاه در
قالب طرحهای کالن مدیریتی مبتنی بر ویژگیهای سرزمینی (آمایش سارزمین) و درنها یات ر سایدن باه تو ساعهپایدار هار
منطقه بهشدت احساو میشود.
کشور ایران نیز دارای خ طاو سااحلی گ ساتردهای در حادود بایش از  3000کی لاومتر در کرا ناههای شامالی (در یاای
کاسپین) و در کرانههای جنوبی (خلیجفارو و دریای عمان) است .این درحالی است که ا گار خ طاو سااحلی دریا چاههای
بزرگ ازجمله ارومیه و جزایر کوچح و بزرگ را به آن اضافه کنیم درازای خطو ساحلی کشور بهمراتب بیشتر خواهد شد؛
بنابراین ،توجه ویژه به مناطل ساحلی شمالی و جنوبی کشور و ن یاز ان جاام پژوهش هاای عل مای و کااربردی در ا یان زمی ناه
احساو و الزامآور میشود .بررسی ویژگیهای جغرافیای طبیعی /ژئومورفولوژی کرا ناههای جنوب خااوری در یاای کا ساپین
(شک  )1و تاثیرپذیری کرانههای منطقه موردمطالعه از نوسانات سریع سطح تراز آب دریای کاسپین بهعنوان پایلوت جهت
روشن ساختن نقش و اهمیت دانش کاربردی جغرافیای طبیعی /ژئومورفولوژی در م نااطل سااحلی هادف پاژوهش حا ضار
است .کرانههای جنوبخاوری دریای کاسپین در منتهیالیه خاوری و باختری استانهای مازندران و گلستان ،یکی از مناطل
حساو و شکننده است که بهشدت به تغییر در شرایط محیطی حساو و آسیبپذیر است .مهمترین مولفههای چ شامانداز
محیط طبیعی این منطقه عالوهبر محیط آبی دریای کاسپین ،شما خلیج گرگان ،مجموعه زبانه ماسهای میانکاله ،تپه های
ماسهای ساحلی ،جزایر و شبهجزایر ،کانا های ارتباطی مابین دریای کاسپین و خلیج گرگان و تاابب بینالمل لای آن ا سات.
منطقه میانکا لاه یاح م حایط طبی عای حفاظت شاده ا سات کاه در ساا  135۴در کنوان سایون رام سار باهعنوان "پناه گااه
حیاتوحش" ثبت جهانی شده است .باتوجه به دسترسی مناسب مناطل شمالی کشور به محیطهای اصلی جغرافیایی کوه،
جنگ  ،دشت و جلگه ،دریا و رودخانههای مهم همواره مورد توجه بشر بوده و منابع طبیعی آن به شادت در حاا ا ساتفاده و
بهرهبرداری است.



شکل  :1موقعیت منطقه موردمطالعه در کرانههای جنوبی دریای کاسپین.

بنابراین ،باتوجه به اینکه در مقیاو ملی -منطقهای و بهویژه در کرانههای جنوبی دریای کاسپین در شما کشور باا
مشکالت زیستمحیطی گوناگون روبرو ه ساتیم و ا یان ب خاش از ک شاور ی کای از م نااطل جمعی تای بااتراکم بااب میبا شاد،
برنامهریزان کشور و ازجمله جغرافیدانان بایستی تال نمایند تا سرانجام ،استفادهای بهینه در را ساتای مادیریت در سات و
منطقی از منطقه جهت آمایش سرزمین و توسعه پایدار در ایران ،بهویژه در مناطل ساحلی صورت گیرد .این امر بای ساتی در
چارچوب برنامهای جامع و منسجم که امروزه تحت عنوان مدیریت یکپارچه منط قاه سااحلی 1از آن یااد می شاود باهمنظور
دستیابی به اجرای درست آمایش سرزمین ،2مبتنی بر ویژگی هاای طبی عای (مورفو لاوژیکی -اکو لاوژیکی) سارزمین با شاد،
بهطوریکه این ویژگیها با نیازهای اقتصادی و اجتماعی آن پهنه سازگار گردد [ .]3ازا یانرو ،آ ماایش سارزمین در ناواحی
ساحلی ،در پی روشی بنیادی برای معرفی سیستم مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی در این مناطل میبا شاد کاه در نها یات
منجر به توسعه پایدار کشور ،بهبود سطح زندگی مردم و حفاظت از چشماندازهای [مورفولوژیکی] طبیعی و اکوسیستمهای
منحصربهفرد میشود [ .]3بنابراین ،باتوجه به اینکه انسان و تمام فعالیت هاای او ا عام از اقت صاادی -اجت مااعی ،تو ساعهای و
غیره برروی سطح زمین انجام میشود و سطح زمین نیز از عوارض و لندفرمهایی تشکی شده است که موضوع موردمطال عاه
دانش ژئومورفولوژی میباشد ،از این رو ضرورت شناخت و مطالعه این عوارض و لندفرمها گام نخست برنامهریزی و مدیریت
یکپارچه محیط و بهویژه مناطل ساحلی است [ ]۴و بایستی در برنامهریزیهای محیطی و ازجم لاه برنا ماه کااربری ز ماین-
آمایش سرزمین به آن توجه ویژهای شود.
)- Integrated Coastal Zone Management (ICZM
- Spatial Palnning
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اصوبً ،برنامه آمایش سرزمین 1در مناطل ساحلی نوعی ارزیابی سیستمی از پتانسی مولفههای طبیعی و کنش هاای
انسانی بر محیططبیعی این مناطل است ،بهطوریکه کاربریهای جایگزین و شرایط اجتماعی -اقتصادی ،ج هات گازینش و
پذیر مناسبترین کاربریهای گوناگون مورد استفاده است .بنابراین ،در عملیاتی نمودن برنا ماههای آ ماایش سارزمین در
این مناطل حساو و آسیبپذیر؛ هدف اصلی ،گزینش و معرفی انواع کاربری هاا متنا ساب باا شارایط جغراف یاای طبی عای و
محیطی این من اطل است .بنابراین ،حفاظت و نگهداری از سواح نیازمند توجهی و یاژه ا سات ،چارا کاه ساواح موقع یات
جغرافیایی و بومشناختی منحصر بفردی را بین زمین و خشکی اشغا نمودهاند .ازاینروست که مدیریت ساح  ،از دیرباز دو
جنبه گوناگون مدیریت منابع دریایی و برنامهریزی کاربری زمین یا همان آمایش سرزمین را با هام اد غاام نمودها سات .ا یان
مسای به طور نسبی بیشتر با دسترسی به زمین (برای شهرنشینی ،گرد شاگری ،تو ساعه صانعتی و ب ناادر) و کیف یات م ناابع
دریایی (برای مثا  :ماهیگیری /آبزیپروری ،گردشگری و دفع پسابها) در ارتبا بودهاست [.]3
 .2داده و روش
پژوهش حاضر بهصورت استفاده تلفیقی از دادههای سنجش از دور ،سیستم اطالعات جغرافیایی و بازدیدهای میدانی متعدد
در کنار مطالعات کتابخانهای و مبتنی بر رو تحلیلی استوار شده است .در این پژوهش ،تصاویر ماهواره Landsat 8 (OLI
) Sensorبهعنوان دادههای اصلی جهت آشکارسازی تغییرات محیطی منطقه موردمطالعه ،مورد استفاده قارار گرف تاه ا سات.
بهعبارت دیگر ،پس از انجام اصالحات و پرداز های بزم بر روی تصاویر ماهوارهای ،با استفاده از  Erdas & ArcMapمیزان
تغییرات محاسبه و وضعیت منطقه موردمطالعه تحلی شد.
 .3بحث و یافتهها
کرانههای جنوب خاوری دریای کاسپین طی دو سه د هاه اخ یار در رو ناد تو ساعه و پی شارفت منط قاهای -م لای وارد شاده و
برنامههای متعددی در این منط قاه باه ا جارا و بهره بارداری ر سایدهاند .یاف تاههای حا صا از برر سای ت صااویر مااهوارهای و
عکسهای هوایی منطقه طی  ۴۴ساا گذ شاته ن شاان میده ناد کاه کرا ناههای منط قاه موردمطال عاه تاا اوا ساط د هاه 70
خورشیدی تقریباً دست نخورده و بکر بوده؛ اما از اواسط دهه مذکور با اجرا و توسعه برنامههای گو نااگون مارتبط باا در یاای
کاسپین ،روند توسعه و تغییر و تحو محیط طبیعی آن شروع شده است .مهمترین برنامه عمل یااتی شاده در ا یان منط قاه،
طرح اجرا و توسعه بندر چندمنظوره امیرآباد در راستای اهداف توسعه ترانزیت دریایی و کاهش حجم ترافیکی از بندر انزلی
میباشد .همچنین ،توسعه نیروگاه و بندر صدرا (ن کاا)) ،ا حاداو و تو ساعه پابی شاگاههای نفتو گااز و پترو شایمی ،موس ساه
کشتیسازی و سایر تاسیسات موجود در این منطقه بر محیط طبیعی منطقه ساحلی اثرگذار بوده است.
کرانههای جنوب خاوری دریای کاسپین که منطقه موردمطالعه پژوهش حا ضار ا سات ،از ل حاای ویژگی هاای جغراف یاایی
نسبت به تغییر در مولفههای محیط طبیعی و انسانی یح محیط حساو و آسیبپذیر است .این بخش از کرانههای در یاای
کاسپین که منطقه حفاظتشده میانکاله را نیز شام است ،جز) سواح پست و هموار است و ن سابت باه هرگو ناه تغی یار و
نوسان در سطح تراز آب دریا بسیار حساو و شکننده میباشد .بررسی ویژگیهای شیب تو پاوگرافی و نیمر هاای سااحلی
منطقه نشان میدهد که این منطقه از شیب توپوگرافی بسیار مالیم و آرامی هام در ب خاش خ شاکی و هام در ب خاش در یاا
برخوردار است .بنابراین ،با هر میزان نوسان در سطح تاراز آب در یاا انت ظاار آ سایبپذیری کرا ناههای منط قاه چاه در قا لاب
پیشروی و چه در قالب پسروی سطح تراز آب دریای کا ساپین م خااطرهآمیز خوا هاد باود .باهعنوان م ثاا  ،برر سای ت صااویر
ماهوارهای طی بازه زمانی  ۴۴ساله مورد بررسی نشان داد که طی دوره زمانی  1375-1357خورشیدی سطح تراز آب در یاا
- Spatial Planning
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حدود  2/5متر افزایش یافته (شک  )2و خسارات فراوانی را به محیط سااحلی و زیر سااختهای مت عادد ا یان منط قاه وارده
ساخته است .در این زمینه عالوه بر تخریب و به زیر آب رفتن بسیاری از مراکز انسانی (مسکونی ،اداری ،فرهن گای و غ یاره)،
زیرساختهای عمرانی نظیر جاده و راهآهن ،درختان و جامعه گیاهی -جانوری (شک )3؛ تعدادی روستا بهطور کام به زیر
آب رفته و کالً تخریب شدهاند که می توان به تخریب و ویرانی کام روستای چاپقلی در منطقه آشوراده اشاره کارد ( شاک
 .)۴یافتهها نشان میدهند که نوسانات سطح تاراز آب در یاای کا ساپین ب سایار ساریع باوده و ن سابت باه نو ساانات ج هاانی
اقیانووها شدیدتر و سریعتر است .همین ویژگی سببشده تا دریای کاسپین بهعنوان آزمایشگاهی طبی عای ج هات برر سای
چگونگی تاثیرپذیری لندفرم های ساحلی و تغییر و تحو آنها نسبت به نو ساانات تاراز در یاا در مق یااو ع مار ان ساان ماورد
استفاده پژوهشگران قرار گیرد .زیرا شدت و سرعت این تغییرات و نوسانات بهحدی است که در عرض چندین سا میتوان
مراح مختلف یح فرایند زمانبر را در این منطقه مشاهد و بررسی کرد (شک .)2

شکل  :2منحنی نوسانات سطح تراز آب دریای کاسپین برپایه دادههای ایستگاههای بندر انزلی و باکو ( 2018-1837میالدی)
تهیهوترسیم از نویسنده.1398 ،

شکل  :3بقایای روستای تخریبشده چاپقلی براثر پیشروی تراز دریای کاسپین ( 1375-1357خورشیدی).



شکل  :4تخریب درختان جنگلی کرانههای جنوبی دریای کاسپین درزمان پیشروی تراز دریا ( 1375-1357خورشیدی).

عالوه بر مرحله پیشروی مذکور سطح تراز آب دریای کاسپین و اثرات زیانبار آن بر کرانههای دریا ،متاسفانه سطح تاراز
آب دریا بتدریج از سا  1375تاکنون وارد مرحلهای دیگر از کاهش و پسروی تاراز خاود شاده و تااکنون حادود  1/3م تار
کاهش سطح را ثبت کرده است .پسروی اخیر سطح تراز آب دریای کاسپین اثرات منفی و جبراننا پاذیری را بارای منط قاه
موردمطالعه به همراه داشته است .از مهمترین اثرات و نمودهای محیطی پسروی اخیر در منطقه میتوان به خ شاکیزایی و
پسروی آب دریا از کرانههای منطقه یا بهعبارت دیگر پیشروی خط ساحلی بهسوی دریا و خ شاکیدگی ساواح ( شاک ،)5
افزایش رسوبگذاری (بهویژه در بنادر منطقه) (شک  ،)6ظ هاور و ن ماود شارایط محیط هاای خ شاح و بیا باانی ( شاک ،)7
کاهش ژرفا و ابعاد خلیج گرگان و کانا های ارتباطی منطقه (شک  )8و نابودی کام تابب میانکاله اشاره کرد .خشکیدگی
و خشکیزایی در سواح منطقه و بهتبع آن افزایش میزان رسوبگذاری بهعنوان مهمترین اثر پسروی اخ یار سابب کااهش
کارایی مفید بنادر منطقه و مسیرهای آبی دسترسی در منطقه شده و ترددهای قایلهای کو چاح را ن یاز باا م شاک رو بارو
ساخته است .مطابل محاسبات انجامشده بر روی تصاویر ماهوراهای مشخص شد که خط ساحلی بین  500تا بیش از 1200
متر در کرانههای بنادر جنوبی دریای کاسپین در منطقه موردمطالعه پسروی دا شاته و فعالیت هاای ب نادری را باا م شاکالت
عدیدهای روبرو ساخته است (شک .)9



شکل  :5نمایی از میزان پسروی ،خشکیزایی و پیشروی خط ساحلی به سوی دریا در منطقه مطالعاتی.

شکل  :6نمونهای از افزایش میزان حجم رسوبگذاری ناشی از پسروی سطح تراز آب دریای کاسپین در اطراف بندر امیرآباد در
منطقه مطالعاتی.



شکل  :7نمایی از گستره پسروی و خشکیزایی در بخش باختری خلیج گرگان و ظهور محیطهای خشک در منطقه میانکاله.

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



شکل  :9نمونهای از میزان پسروی تراز دریا از اسکلهها و بنادر منطقه مطالعاتی.

برپایه محاسبات انجام شده بر روی تصاویر ماهوارهای و پایش میزان تغییرات محیطی در منطقه موردمطال عاه ،م شاخص
شد که تداوم پسروی و کاهش سطح تراز آب دریای کاسپین همچنان ادامه دارد .نکته قاب توجه در این رابطه نر کااهش
سطح تراز آب دریا نسبت به سا گذشته است .بنابه گزار مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ،نر کاهشی سطح
تراز آب دریا در سا آبی  1396-97خورشیدی در حدود  ۴سانتیمتر بوده اما نر مذکور طی سا آبی جاری متا سافانه باا
شتاب قاب توجهی رو به کاهش نهاده و میزان آن در حدود  12سانتیمتر (شک  )10بارآورد گرد یاده ا سات [ .]5ب ناابراین،
مالحظه می شود که متاسفانه نر کاهش و پسروی سطح تراز آب دریای کاسپین حدود سه برابر شده و اثرات منفی آن باه
مراتب با سرعت بیشتری بر منطقه موردمطالعه مستولی و اثرگذار خواهد شاد .یاف تاههای بهد سات آ ماده از پاایش ت صااویر
ماهوارهای در تایید این روند کاهشی در منطقه است (شک .)11

شکل  :10روند تغییرات سطح تراز آب دریای کاسپین برای سالهای آبی هفت سال اخیر.



شکل  :11نمونهای از میزان تغییرات خط ساحلی منطقه موردمطالعه طی سالهای  2017-2019میالدی ناشی از تداوم و افزیش نرخ
کاهش سطح تراز آب دریای کاسپین.

بهطور کلی بایستی بیان داشت که تاثیر توأمان دو عام اساسی طبی عای -ان ساانی در قا لاب گر ماایش ج هاانی و تغی یار
اقلیم -دخالتهای بشر در حوضههای آبریز منتهی به دریای کاسپین بهویژه تااثیر و دخالت هاای مهند سای ه یادرولیکی در
حوضه رود ولگا (در قالب برنامههای آمایشی ازجمله سدسازی و غیره) در کشور رو سایه از ا ثارات ماوثر در تاداوم و ت ساریع
روند کاهش و پسروی سطح تراز کنونی این دریا شده است .در جدیدترین گزار مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خازر از
روند نوسانات سطح تراز آب دریای خزر ،کد ارتفاعی  -27/13متر بهعنوان ارتفاع متوسط سطح تراز ساا آ بای 98-1397
اعالم شده است (شک .)10
 .4نتیجهگیری
باتوجه به مطالب مطرح شده ،مشخص میگردد که منطقه موردمطالعه بهشدت از نو ساانات ساریع ساطح تاراز آب در یاای
کاسپین چه بهصورت کاهشی و پ ساروی و چاه به صاورت افزای شای و پی شاروی آن تااثیرات فراوا نای می پاذیرد و خ ساارات
قاب توجهی را متحم میگردد .بنابراین ،باتوجه اهمیت خااص منط قاه موردمطال عاه کاه هام یاح منط قاه حفا ظات شاده
زیستمحیطی با درجه پناهگاه حیات وحش است و هم اینکه بنادر مهم و تاثیرگذاری بار اقت صااد ک شاور و منط قاه در ا یان
بخش متمرکز شده است و نیز باتوجه به وجود تاسیسات عظیم صید و صادرات خاویار کشور در این منطقه ،لزوم تو جاه باه
آسیبپذیری این بخش از نوسانات و تغییرات حادو شده در این بخش بیش از پیش نمایان میشود.
یافتههای میدانی در تایید محاسبات و یافتههای بهدست آمده از بررسی تصاویر ماهوارهای گویای تااثیر پ ساروی ساطح
تراز آب دریای کاسپین بر وضعیت اکوسیستمهای موجود در منطقه است .بهگونهای که سبب تغییر در پو شاش گ یااهی در
تطبیل با شرایط خشکی و پسروی پیش آ ماده باا ویژگی هاای ر شاد گیا هاان خشکیپ ساند و شورپ ساند در منط قاه ا سات.
همچنین ،از لحای جامعه جانوری نیز بنا به ادعای مصاحبه شوندگان باومی منط قاه کاه بی شاتر از حاف ضاان و محیطبا ناان
منطقه میانکاله بودهاند ،باتوجه به تغییر در هرم غذایی منطقه ،جانداران منطقه نیز به مهاجرت و تغییر مح ز نادگی خاود
مجبور شدهاند.
موضوع حائز اهمیت دیگر این است که باتوجه به سه برابر شدن نر کاهش و پسروی سطح تراز آ بای در یاای کا ساپین
نسبت به سا گذشته ،روند تاثیرپذیری منطقه مورد مطالعه و ازجمله خلیج گرگان ،تابب گمیشان و زبانه ماسهای میانکاله
و همچنین کانا های ارتباطی بسیار مهم مابین دریا و خلیج به چه صورت خواهد بود .ا یان مو ضاوع سابب ای جااد نگرا نای



مضاعفی در رابطه با چگونگی و میزان خشح شدن و تبعات منفی محیطی در محدوده خلیج گرگان و تابب میانکاله خواهد
شد؛ بنابراین ،لزوم توجه ویژه مسئولین و سازمان های مربوطه را میطلبد تا با نگاهی جاامع و همهجن باهنگر باه ا یان م هام
توجه کنند .بهعبارت دیگر ،باتوجه به سه برابر شدن نر کاهش و پسروی سطح تراز آب در یاا در ساا آ بای جااری شاتاب
خشکیزایی در محدوده جنوبخاوری دریای کاسپین و بهویژه در کرانههای خلیج گرگان و تاابب میانکا لاه ن یاز باا شاتابی
مشابه افزایش خواهد یافت.
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