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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1395جلد پنجم، شماره اول، بهار 
http://japu.gau.ac.ir  

  
 هیارا و گرگان جیخل تیوضع بر یکاسپ يایدرکاهش سطح آب  اثرات یبررس ضرورت

 یآت يهاسال در بحران از رفت برون جهت کارراه
 

*
  1شربتی سعید*

گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه آبزیان، برداريبهره و تولید گروه مربی  
5/4/1394: یرشپذ یخ؛ تار 17/4/1394 :یافتدر تاریخ  

  دهیچک
 در نواحی جمله از قاره فالت عمقکم منطقه در گرفتن قرار لیدلبه گلستان استان ییایدر حوضه  

. بر اساس مطالعات انجام شده احتمال ادامه باشدمی کاسپی دریاي سطح خیز و افت خطر معرض
نیست.  انتظاراز  کاسپیدور يایدر سطح ینوسان يها  یژگیاز و يدیعنوان دور جد بهآب  سطحکاهش 

 قطع ،متریسانت 120 زانیسال اخیر به م 20در خالل  یکاسپ يایبه روند کاهش تراز در تیبا عنا
 شی. بر اساس آماباشدمی پذیرامکان یآت يهاسال در یکاسپ يایدر با گرگان جیخل یمیاد ارتباط
 را يپروريآبز و يگردشگر صنعت ،یرانیکشت و بنادرگرگان بالقوه استطاعت توسعه  جیخل ینیسرزم

 ریناپذجبران مخاطرات از ياریبس بعتهب یکاسپ يایدر از گرگان جیخل ییجدا اثر در یول .باشدیم دارا
 با. خواهد ییامنطقه فرا و ییامنطقه ابعاد در کالن و خرد تیریمد متوجه ياقتصاد و یطیمحستیز

 سطح کاهش رفتار اثرات توانمی يگذاررسوب میرژ زانیم و آب سطح کاهش به رو روند دانستن
 تواندمی ییهاسازيمدل چنین نتایج. نمود سازيهیشب آن امر تحت هايحوضه بر را کاسپی دریاي

از  نهیاستفاده به دار،یجهت توسعه پا يزیربرنامه و مناسب تدابیر اتخاذ در را مدیران يکارراه عنوان به
 بالیاي کاهش جدید، هايسازگانبوم جانمایی ،ینیسرزم شیآما اساس برگلستان  استان ییایحوضه در

 یاري ندهیآ یبحران طیشرا تحتاقتصادي وارده به منطقه  هايزیان از يریجلوگ و محیطیزیست

                                                
 s_sharbaty@yahoo.com  :مکاتبه مسئول*
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 هیآت تیبر وضع یکاسپ يایموضوع خطرات کاهش سطح در یضرورت بررس پژوهش نیا در. نماید
و  یعلم يکارهاو راه يشنهایموضوعات پ یبرخ هیارا به نسبت و استقرار گرفته  نظر مدگرگان  جیخل

 .پردازدیم ییاانهیرا يهايسازهیشب از استفاده با یآت يهارفت از بحران در سال رونیجهت ب یعمل

  
  ياانهیرا يسازهیشب ،ایدر سطح کاهش ،یکاسپ يایدر گرگان، جیخل: يدیکل يهاواژه

  
  مقدمه

 در)، 2009 ،رضا و 1982 موحد،( شناسندیم خزر نام بهرا  آنبه اشتباه  رانیدر ا که یکاسپ يایدر  
 باشد یم سیتت میقد يایمانده از در جا هب و رفته شماربه بسته ياهایدر جزو اهایدر يبندهطبق

است تا تراز سطح آب  دهیآزاد سبب گرد ياهایبا در ایدر نیارتباط ا عدم .)2012 خان، و(اوژیواس 
 یاعظم يهابخش ندیفرآ نیا جهینت در. گردد متعدد زیخ و افت دچارمختلف  يهادر دوره ایدر نیا در
 راتییتغ دچار هاتاالب و هاجیخل همچون ایدر نیا هیحاش درپست و کم عمق  سواحل از

  . )2014(کاکرودي و همکاران،  گرددیم یکیمورفولوژ
 حاکمتغییر در رژیم هیدروکلیماتولوژي  توانمی را کاسپی دریاي آب سطح نوسانات در مهم عامل  
 و آب تغییرات از متاثر کاسپی دریاي آبخیز حوزه در جوي نزوالت میزان در رییتغ همچون ایدر نیابر 

 مسیر در متعدد سدهاي احداث و گل بغازقره خلیج سطح از آب تبخیر زمین، کره مقیاس بزرگ هوایی
 گریو از جمله عوامل د سطحی هايآب از بهینه استفاده منظوربه کاسپی دریاي به ورودي رودهاي

 ایبستر در درنهشت رسوبات  زانیدر م رییو تغ یساختنیزم يهاتیفعالدر اثر  نیحرکت صفحات زم
  )2013 (قانقرمه، برد نام

فالت قاره از  عمقکم منطقه در گرفتن قرار و ساحلی مرز کیلومتر 100 داشتن با گلستان استان  
. حوضه )1(شکل  باشدمی کاسپی دریاي درجمله نواحی در معرض خطر افت و خیز سطح آب 

گرگان،  جیخل المللیبین هايتاالب کاسپی، دریاي شرقی جنوب حوضهاستان گلستان شامل  ییایدر
 گرگان جیخل گمیشان، هايتاالب. )2012 ،ی(عادل باشدمی چاپقلی عمق کم ناحیهو  میانکاله گمیشان،

 کرهستیز ریذخا نیابه حفاظت از  یالمللنیب نگاه و دهیرس ثبت به رامسر ونیکنوانس در میانکاله و
  .داردوجود 
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  .)2015 ،ارث گوگل( یکاسپ يایدر شرق جنوب حوضه ریتصو -1 شکل

  

در  سازانمیاست تا تصم دهیسبب گرد یکاسپ يایدر یشرقسواحل جنوب  کیاستراتژ تیموقع  
فارس و  جیآزاد خل يهاآب با انهیم يایآس يکشورها یدسترسو  ارتباطباال جهت  یتیریسطوح مد

در سال  نفسخوجه بندر و 1369عمان نسبت به ساخت دو بندر مهم گز و ترکمن در سال  يایدر
 نشان آب ییایمیکوشیزیف عوامل یبررس خصوص در قاتیتحق جینتا آن بر عالوه .ندینما اقدام 1385

 یماه لیف و یآب سرد ،یآب گرم انیماه پرورش جهت یمناسب اریبس طیمح گرگان جیخل که است داده
 بهشهر، يشهرها یکینزد و بودن عمق کم). 2014 همکاران، و یمحمدخان( باشدیم محصور طیمح در

 یعیطب يهاجاذبه از تا است دهیگرد سبب گرگان جیخل به بندرترکمن و بندرگز نوکنده، گلوگاه،
  .گردد استفاده منطقه مردم اقتصاد رونق و يتوسعه صنعت گردشگر جهت لیبدیب جیخل نیسواحل ا

 افتی شیافزا متر 5/2 زانیم به یکاسپ يایدر آب سطح يالدیم 1995 سال تا 1977 سال از  
 شیاز افزا یبه خطرات ناش شتریب نیتا توجه مسول دیامر سبب گرد نیا ).2010(اوژیواس و همکاران، 

و  یکاسپ يایسواحل در میحر نییآن تع جهیو نت هدیمعطوف گرد یکاسپ يایسطح آب در
 يسو از متر 7/24 یمنف تراز اساس بر آبی پهنه نیبسترا حد و میحدحر تعیین براي الگویپیشنهادي

 هاتاالب ها،اچهیدر اها،یدر سواحل میحر نییتع مطالعات يراهنما( .دیگرد 1386 سال در روین وزارت
  ).2000 خورها، و
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 حوضهدر  ییایدر يهاتیفعال انداز چشمسند  اهداف نیتع خصوص در نیشیپ قاتیتحق سفانهأمت  
 یکاسپ يایدر آب سطح کاهش از یناش معضالت و نبوده داریپا توسعهاساس  براستان گلستان  ییایدر
 یکاسپ يایدر آب سطح کاهش همراه به ریاخ يهاسال درامر  نیا جهینت در .است نگرفته نظر در را

 آن از که است دهیگرد گلستان استان ییایدر حوضه در داریپا توسعه راه سد يادیز اریبس مشکالت
گرگان،  جیخل یغرب بخش هیال یدر منته انکالهیم یالمللنیب تاالب یجیتدر يبه نابود توانیم جمله
در  هیو گز، هدر رفت سرما ترکمن نفس،خوجهبنادر  يهالیپتانس از یمهم بخش یافتادگ کار از خطر

 ییایدر حوضهمحصور در  طیمحدر  يپروريآبز صنعت يفرآرو مشکالتو  يبخش صنعت گردشگر
  اشاره نمود. گلستان استان
 با جیخل یارتباط راه تنها یکاسپ يایدر در آب سطح کاهش روند ادامه جهینت در که رودیم آن میب  

 يهايسازهیشب. )2016 و قانقرمه، ی(شربت گردد یزدگیخشک دچار یچاپاقل هیناح در یکاسپ يایدر
 بزرگ یمکان و یزمان يهااسیمق در ندهیآ دنیکش ریتصو به جهت هاوهیش نیبهتر از یکی ییاانهیرا
 لیتحل و هیتجز تیقابل يبعد سه و دو ک،ی ابعاد در ییاانهیرا يهايسازهیشب). 2009(کمپ،  باشدیم

 با. )2011(فاشچوك،  باشندیم دارا را سواحل و سازه یمهندس و یکیاکولوژ يهابخش در ندهیآ عیاوق
 تیوضع بر را یکاسپ يایدر آب سطح کاهش ای و شیافزا اثرات توانیم یراحت به ابزار نیا از استفاده

 درنمود.  يسازهیشب یطیمحستیز و ییاتوسعه يهااز لحاظ برنامه گرگان جیخل ییایدر حوضه هیآت
 جیخل هیآت تیوضع بر یکاسپ يایدر آب سطح کاهش خطرات موضوع یبررسمقاله ضرورت  نیا

 رونیب جهت یعلم يهاکارراه يدشنهایپ موضوعات یبرخ هیارا به نسبت و گرفته قرار نظرمد گرگان
 .پردازدیم ییاانهیرا يهايسازهیشب از استفاده با یآت يهاسال در بحران از رفت

 
  روش و مواد
 12 عرض حداکثر و لومتریک 60 یبیتقر طول با گرگان خلیج :گرگان جیخل ییایجغراف تیموقع

 زبانه توسط نیز شمالی بخش در و گلستان و مازندران هاياستان با خود جنوبی بخش در لومتریک
 يهاآب در رانیا جیخل تنها گرگان جیخل). 1 شکل( است گردیده احاطه میانکاله جزیرهشبه اییماسه

 بر متر 5/26 یمنف تراز در و 1390 سال در جیخل مساحت. باشدیم یکاسپ دریاي یجنوب سواحل
  ،یشربت( است بوده متر 6/3 آن عمق حداکثر و لومترمربعیک 460 بر بالغ فارس جیخل سطح اساس
 با خزینی کانال و بندرترکمن -آشورآده دهانه طریق از گرگان خلیج 1390 سال از پیش تا). 2015
-آشورآده دهانه قیطر از تنها حاضر حال در اما. )2012 شربتی،( است بوده ارتباط در کاسپی دریاي
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 در ینیخز کانال. باشدیم یمیاد ارتباط در یکاسپ يایدر با لومتریک 2/2 یبیتقر عرض به بندرترکمن
 سال چند در و دهیگرد مسدود يگذاررسوب میرژ شیافزا و ایدر آب سطح کاهش با اخیر يهاسال

 سبب توفان برکشند ای و یآب پر مواقع در یکاسپ يایدر آب سطح ییالحظه يباال يترازها تنها گذشته
 قیطر از زین بندرترکمن -آشورآده دهانه. )2015 ،یشعبان و یشربت( است گردیده آن موقت ییبازگشا

 یمنته در واقع) است ماهی داراي که مکانی یعنی ترکمنی زبان به( یچاپقل به موسوم یعمق کم هیناح
  ). 1 شکل( باشدیم ارتباط در يمادر يایدر با یکاسپ يایدر یشرق جنوب هیال

 ،)آن مجاور نواحی با مقایسه در(عمیق  چندان نهآبی چاپقلی از طریق دو آبراهه باریک و  ناحیه  
 ناحیه هايتمامی بخش ).2010 همکاران، و یشربت( سازدمی مرتبط کاسپی دریاي با را گرگان خلیج

 در شرقی آبراهه مسیر. باشدمی متر 5/0 از کمتر عمق داراي آن اصلی آبراهه دو از غیر به چاپقلی
 حداقل کیلومتر، 5/8 بندرترکمن تا دریا از آن طول و گردیده واقع گرگان خلیج دهانه شرقی الیهمنتهی
 یدانیم يهايریگو اندازه دیبازد اساس بر. رسدمی متر 1/1 عمق حداکثر و متر 50 آن عرض

 بخش در که میانی آبراهه مسیر 1393زمستان سال  در) ثبت عمق اکوساندر و تیموقع ثبت اس یپ یج(
عرض  حداکثر کیلومتر، 3 داراي طول ،است گردیده واقع گرگان خلیج ورودي دهانه محدوده میانی
  ). 2(شکل  باشدیممتر  4/3متر و حداکثر عمق  150

  

  
  .چاپقلی ناحیه در میانی و شرقی کانال دو موقعیت -2 شکل

  
 منطقه در تماماً گرگان جیخل :گرگان جیخل سواحل يمورفولوژ بر آب سطح کاهش اثرات یبررس
 رییتغ نیترکم که ياگونه به باشدیم یمیمال اریبس بیش يدارا ثیح نیا از و گردیده واقع قاره فالت
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 کرهیپ نیا سواحل در یکیمورفولوژ راتییتغ نیشتریب آمدن وجودبه سبب یکاسپ يایدر آب تراز در
 گرددیم آن ساحلی خط از متر صدها جابجایی و سواحل شدن خشک یا و شدن غرقاب طریق از یآب

، 1955 هاي(سال متوالی غیر سال 8 در لندست اییماهواره تصاویر یبررس. )2008(عموزاده و کنعانی، 
 سال از ارث گوگل مختلف يهاهیال یبررس و) 2011و  2005، 2002، 2001، 1990، 1987، 1975
 در گرگان خلیج ساحلی هايکرانه عمق کم نواحی که است آن گربیانگرگان  جیدر خل 2015 تا 2002

 است شده خالی و پر آب از دائماً کاسپی دریاي آب سطح خیز و افت از ثرأمتگذشته  هايسال طی
 خشک به منجر ریاخ يهانوسانات در سال نیروند رو به کاهش ا کنیول ).1391و همکاران،  انی(شا

از  یاعظم بخشحال حاضر  در .است دهیگرد یساحل عمق کم ینواح از ییاتوجه قابل بخش شدن
 ثرأمت یزدگیخشک لیدل بهاست  دهیگرگان واقع گرد جیخل یکه در بخش غرب انکالهیم یالمللنیب تاالب

 یبه خشک منطقه نیا در یتاالب عمق کم یو نواح یشناختبوم یتوال دچار ایکاهش سطح آب در از
  . )1(شکل ) 2016 و قانقرمه، ی(شربت است دهیگرد مبدل
 دوره در دریا آب تراز سطح که دهدمی نشان کاسپی دریاي آب تراز مدت دراز تغییرات تحلیل  

متر در حال نوسان بوده  29تا منفی  25در محدوده ارتفاع منفی  به امروز تا ابزاري ثبت مشاهدات
متر بوده است  4 باًیتقر دوران نیا خاللدامنه این نوسانات در  .)2012 روان،خوش و(ممدوف  است

متر تمامی سواحل دریاي کاسپی  29به میزان منفی  1977). با کاهش تراز سطح آب در سال 3 شکل(
که مساحت  يطورگرگان دچار تغییرات مورفولوژیکی بسیار شدید گردیده است به جیاز جمله خل

  ). 4(شکل  افتیمربع کاهش  لومتریک 330سال به  نیگرگان در ا جیخل
  

  
  .کیبالت يایدر ارتفاع براساس سطح ،يالدیم 2000 تا 1850از سال  یکاسپ يایدرآب  زوسانات تران -3 شکل
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  .گرگان خلیج مساحت بر آب سطح کاهش اثر و 1977 سال در لندست اییماهواره تصویر -4 شکل

 
 جیخل و یکاسپ يایدر یاز سواحل جنوب شرق 1890برداشت شده در سال  یمینقشه قد یبررس  

 ن،ی(عمادالد است بوده ترککوچ رهیجز سه از مرکب يامروز آشورآده یکه زمان دهدیم نشانگرگان 
 بهیکاسپ يایکم در برابر نوسان سطح آب در و ارتفاع میمال بیش لیدل به ریجزا نیا. )5(شکل  )2012

 به رفته رفته یکاسپ يایآب در سطح کاهش به پاسخ در جیتدر بهمذکور  ریجزا و دادهسرعت واکنش نشان 
 یکاسپ يایدر در آب سطح کاهش و شیافزا. )6(شکل  )2015 ،ي(عرفان و حامد گردندیم گرمتصلیکدی

 و گرگان جیخلعمق  کمکوچک در مجاورت سواحل  يهاستمیاکوس ينابود ای و لیتشک سبب بارها و بارها
 بخش در انکالهیمتاالب  ،ایدر آب سطحباال آمدن  باو  1977از سال  پساست.  دهیگرد انکالهیم رهیجزشبه
 با). 1(شکل  )2014 و همکاران، نی(عمادالد ردیگیم شکل مجدداً شدن خشک از پس گرگان جیخل یغرب

 رفته یکاسپ يایدر در آب سطح کاهش دیجد دور ادامه در ریاخ يهاسال در یالمللنیب تاالب نیا حال نیا
 ).10(شکل ) 2016 و قانقرمه، ی(شربت باشدیم شدن خشک و اضمحالل به رو رفته

  

 
  .میالدي 1890 سال در میانکاله جزیرهشبه و گرگان خلیج تاریخی نقشه -5 شکل
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  ).2014(گوگل ارث  گریکدیآشورآده به  یمیقد ریاتصال جزا وآمدن بستر دریا از زیر آب در ناحیه چاپاقلی  بیرون - 6 شکل

  
 توانیم) گذشته سال 10000( هولوسن دوران اواخر در یساحل خط حرکت بر گذرا ینگاه با  

 به سبب امر نیا و شده متعدد زیخ و افت دچار بارها و بارها گلستان استان یساحل خط که افتیدر
  .)7(شکل  است دهیگرد ایدر -یخشک يهاسازگانبوم اضمحالل ای و آمدن وجود

 

 
 .)2012(امینی و همکاران،  گرگان خلیج سواحل خطوط بر آن اثرات و هولوسن دوره در دریا سطح تغییرات - 7 شکل
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تنها عامل  نه :گرگان جیخل سواحل یمنحن و یتوپوگراف بر آن اثرات و رسوب انتقال ندیفرا یبررس
 ثرؤم یچاپقل هیدر ناح یکاسپ يایآن با در یارتباط ینوسان سطح آب در تغییرات عمق خلیج و نواح

 نمایدمی بازي خلیج عمق کاهش در را دیگري مهم نقش نیز رسوب انتقال فرآیند بلکه باشدمی
 به گرگان جیخل که است داده نشان یخوببه گرفته صورت يهایبررس. )2016و قانقرمه،  ی(شربت
 بوده برخوردار رسوبات انداختن دامبه يبرا يباال اریبس تیظرف از بسته مهین یرسوب حوضه کی عنوان

 آن یغرب و يمرکز يهابخش در یرسوب يهاهیال صورتبه حوضه نیا به يورود رسوبات غالب و
  ). 2006 همکاران، و رضابی(غر است شده نهشته
 است رفتهیپذ صورت گرگان جیخل در يگذاررسوب زانیم خصوص در یمختلف قاتیتحق تاکنون  

 هیناح در يگذاررسوب زانیم یبررس. باشدیمتفاوت م زیخصوص ن نیدر ا نیو نقطه نظرات محقق
 137 میسز و سال در متریلیم 4/1معادل  210صرب  زوتوپیا ویراد از استفاده با گرگان جیخل درون
 در شده انجام مطالعات کنیول. )2004(کرباسی و امیرنژاد،  باشدیم سال در متریلیم 45/2 معادل
گرگان   در دهانه ورودي خلیج گذاريرسوب ندیفرآ از یناش عمق کاهش گربیان باال دست حالت

 هیناح در و سال در مترسانتی 7/17 معادل جیخل درون حوضه در و سال در مترسانتی 10معادل 
  . )2005 پور،یمی(رح باشدمی سال در مترسانتی 20 یچاپقل
سبب انباشت رسوبات و متعاقب آن کاهش عمق  تواندیم مدت دراز در یرسوب انتقال میرژ نیچن  

 یسواحل شمال دراز سمت غرب به شرق  غالبنحوه انتقال رسوب  4. در شکل گردد گرگان جیدر خل
 ادامه. است شده داده نشان ممتد هايپیکان بابا ساحل  يمواز يهاانیجر اثر در انکالهیم رهیشبه جز

 هیگرگان در ناح جیخل يسبب انسداد دهانه ورود تواندیم آب سطح کاهش يهاسال در روند نیا
 گونه چیهو  دهیجدا گرد يمادر يایگرگان از در جیعمالً خل یگردد. با انسداد دهانه چاپقل یچاپقل

  نخواهد داشت.  یکاسپ يایبا در یستیو ز یکینامیدرودیارتباط ه
 یجنوب سواحلدر  يگذاررسوب زانیم يرو بر مطالعه خصوص در نیمسول و نیمحقق توجه عدم  
 20 یط دربنادر ترکمن و گز  يهالیپتانس از ییاتوجه قابل بخشرفتن  نیاز ب به منجرگرگان  جیخل

 نیا آرامش يهاحوضچه درکاهش سطح آب  و يگذاررسوب میرژ تواماناثر  از ثرأمت گذشتهسال 
 افتیدر توانیم 9و  8به اشکال  یاجمال ینگاه با). 2014 و همکاران، ي(کتابدار است دهیگرد بنادر
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 بنادر از استفاده ستتوانسته ا گز و ترکمنآرامش بنادر  يهاحوضچهدر  يگذاررسوب زانیمکه 
  .دینما مواجهه متعدد مشکالت با را مذکور

  

  
  .)2015 ،(گوگل ارث دهدیم نشانحوضچه بندرترکمن  درشده را  يگذاررسوب منطقه زده هاشور ینواح -8 شکل

  

  
  .)2015 ،ارث(گوگل  دهدیم نشان بندرگز حوضچه در را شده يگذاررسوب منطقه زده هاشور ینواح -9 شکل
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 از :گرگان جیخل در یشناختبوم یتوال مراحل شروع و یکاسپ يایدر در آب سطح کاهش یبررس
را تهدید نموده و موجب تسهیل  گلستان استان ییایدر حوضهجمله عوامل مهمی که ماهیت وجودي 

 آب سطح تراز کاهش واسطهبه خلیج در آب حجم کاهش گرددمی آن در شناختیدر روند توالی بوم
 توجه عدم صورت در که باشدمی آن در گذاريرسوب باالي نرخ وجود چنینهم و کاسپی دریاي در
 واستان  نیا فردمنحصربه يهاسازگانبوم اضمحالل شاهد دور چنداننه يهاسال در عوامل نیا به

 به سازگانبوم کی لیتبد يمعنا به یشناختبوم یتوالبود.  میدیگري خواه سازگانبه بوم هاآن تبدیل
  ).2009 ،ی(قربان باشدیم یطیمح عوامل از یبرخ اثر در گرید سازگانبوم
در خصوص مراحل توالی مناطق پست و مغروق شده ارائه گردیده  ستربروكیامدلی که توسط  در  

 گیرند می قرار بلوغ ابتداي تا جوانی پایان مرحله در گرگان خلیج خصوصیات با هاییاست، خلیج
 در ویژه به ها،خلیج در گذاريرسوب و آب سطح کاهش با مراحلی چنین در. )1999(ایستربروك، 

ابتدا سواحل خلیج تبدیل به مرداب و سپس با پر شدن مرداب از  ،هاآن ساحلی عمق کم هايکرانه
 مرحله پیشرفت با. شوند می خشک هارسوبات آلی و معدنی به باتالق مبدل گردیده و رفته رفته باتالق

 این. آید می پدید زيخشکی گیاهی و جانوري هايگونه با جدید هايخشکی و صاف سواحل بلوغ،
نظیر چنین  ).2003(والکر و مورال،  گرددمی شناخته شناختیبوم توالی فرآیند عنوان تحت فرآیند

و مساحت قابل  باشدیم وقوع حال در عمق کاهش لیدلفرآیندي در ناحیه چاپقلی و تاالب میانکاله به
است تبدیل به مناطقی خشک و یا پوشش  که پیشتر از آب پر بوده ستمیاکوس دو نیااي از  مالحظه

  ).10 و 6 يهاشکل( است گردیده استفاده غیرقابل يآبز شده و براي موجودات يشورز انگیاه
  

  
  در بخش جنوب غربی خلیج گرگان موسوم به دریا کوچیک در حوزه  زدگیخشکی -10 شکل

  .1393 زمستانبهشهر در  شهرستان
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 به منظور بهحاضر  قیتحق در :آب سطح کاهش يوهایسنار اساس بر گرگان جیخل یتوپوگراف يسازهیشب
 یشکل هندس يسازمدل به نسبت گرگان جیخل یتوپوگراف بر آب سطح کاهش اثرات دنیکش ریتصو

جعبه ابزار  1عمقی گرویرایش ماژول از بستر یتوپوگراف ساخت در. است هدیگرد اقدام گرگان جیخل
 ).2007 زرو، مایک افزار(خودآموز نرم است دهیاستفاده گرد 3آياچدي افزارياز بسته نرم 2مایک زرو

- نقشه سازمان 1:25000 يهانقشه قیتلف به نسبت گرگان جیخل یدروگرافیه نقشه ساخت منظوربه

 5/26 یمنف ترازفارس در  جینقشه بر اساس سطح خل سههر  يسطح مبنا يسازکسانی باکشور برداري
 27968 و گره 14598 از متشکل ساختاریب مش کی صورتبه جیخل یهندس مدل. دیگرد اقدام متر

 جیخل نگارنوسان يهاداده یبررس. )11(شکل  شد ساخته مش تولیدگر ماژول از استفاده با المان
به سطح تراز میانگین  نسبترا  آب سطح ايلحظه ترازهاي حداقل و حداکثر آشورآده، در واقع گرگان

 مترسانتی 50 منفی و مثبت محدوده در توفان برکشند و کاسپی دریاي سالیانه درون نوسانات از ثرأمت
سطح آب  نیانگیم طوربه ساالنه گذشته سال 20 خالل در که جااز آن ).2013 قانقرمه،( دهدیم نشان
 کاهش اثرات يساز مدلنسبت به  قیلذا در ادامه تحق ،است افتهی کاهش متریسانت 6 یکاسپ يایدر در
 ايلحظه ترازهاي حداقل و حداکثر سپس. دیگرد اقدام گرگان جیخل یتوپوگراف بر يمتریسانت 6 عمق
ناحیه چاپاقلی  بر کیدأت با یکاهشبه سطح تراز میانگین دریاي کاسپی در هر سناریو  نسبت آب سطح

  .دشدروازه ورودي خلیج گرگان در نظر گرفته  عنوان به
  

  
  .متر 5/26 یمنف تراز در گرگان جیخل حوضه بستر یهندس مدل -11 شکل

                                                
1- Bathymetry Editor 
2- Mike Zero 
3- DHI 
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از  يدیعنوان دور جد بهآب  سطحاساس مطالعات انجام شده احتمال ادامه کاهش تراز  بر :جینتا
 ،مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریاي خزر( نیست انتظاراز  کاسپیدور يایدر ینوسان يها  یژگیو

 1995 سال اخیر (از سال 20در خالل  یکاسپ يایبه روند کاهش تراز سطح آب در تی. با عنا)2014
 یآت يهاسال در یکاسپ يایدر با گرگان جیخل یمیدا ارتباط قطع ،متر 2/1 زانیبه م )2014تا سال 

  .باشدمی پذیرامکان
 نشان آب سطح يمتریسانت 6 ساالنهکاهش  ویگرگان تحت سنار جیخل یتوپوگراف يسازمدل جینتا  

 داشت نخواهد یکاسپ يایدر با یارتباط گونه چیه عمالً متر 6/27 یگرگان در تراز منف جیکه خل دهدیم
 نیچن تحتو  شده کامل یزدگیخشک دچار گرگان جیخل از لومترمربعیک 70 تراز نیا در). 12 (شکل

 حجم تنها نه یکاسپ يایدر از گرگان جیخل ییجدا از پس یزمان اندك در که داشت انتظار توانیم یطیشرا
 از و دهیگرد یاساس تحول دچار گرگان جیخل ییایمیکوشیزیف عوامل یتمام بلکه گرگان جیخل مساحت و
  .گردد گرگان جیخل يجانور و یاهیگ جوامع یستیز ياستانداردها خوردن برهم سبب رو نیا

به  تیو با عنا باشدیروز م بر متریلیم 5 بر بالغ گرگان جیاز سطح خل ریتبخ نیانگیکه م جاآن از  
 یشروع مرحله توال ،گرگان جیخل آب نیمأت در یو فصل یمیرودخانه دا 13 يبودن سهم ورود زیناچ
خواهد بود. الزم به ذکر است که  ریناپذاجتناب متر 6/27 یمنف تراز درگرگان  جیدر خل یشناختبوم

قطع ارتباط  يو برا داشته قرار متر 89/26 یدر تراز منف 94-93 یدر سال آب یکاسپ يایسطح آب در
اساس  بر .بود خواهد یکاف آب سطح يمتریسانت 71تنها کاهش  یکاسپ يایگرگان با در جیخل یمیدا

 يهاکانال موقت انسداد با و 1395گرگان از زمستان سال  جیدر خل یبحران طیمطالعات انجام شده شرا
 زین پژوهش نیا بستر در  یتوپوگراف يسازمدل جینتا و شده شروع یچاپقل هیدر ناح یو شرق یانیم
  .)2016 و قانقرمه، ی(شربت دینمایم دییأتموضوع را  نیا

  

 
  .متر 6/27 یمنف آب سطح تراز در گرگان خلیج توپوگرافی وضعیت -12 شکل
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)، گزبندرو  ترکمن بندر( يانوردیدر توسعه استطاعت بالقوه گرگان جیخل ینیسرزم شیآما اساس بر  
 ،باشدیرا دارا م )ياریخاو و یسردآب ،یآب(گرم محصور طیمح در يپروريآبز و يگردشگر صنعت

 ریناپذجبران مخاطرات از ياریبس بعت هب یکاسپ يایگرگان از در جیخل ییدر اثر جدا کنیول
 و شد خواهد ییامنطقه فرا و ییامنطقه ابعاد در کالن و خرد تیریمد متوجه ياقتصاد و یطیمح ستیز
 دچار منطقه در را ایدر به وابسته مختلف یطیمحستیز و ياقتصاد يهاتیفعال داریپا توسعه امر نیا

  :نمود اشاره لیذ موارد به توانیم جمله آن از که نمود خواهد متعدد مشکالت
 جیخل با یکاسپ يایدر کاتادرموس و آنادرموس مهاجر انیماه و يآبز يهاگونه یستیز ارتباط عدم -1

 نیب از سبب به گرگان جیخل یبوم و يآبز يهاگونه از ياریبس يفرآرو یستیز مخاطرات و گرگان
 .گرگان جیخل یآب سازگانبوم رفتن

 یالمللنیب تاالب و گرگان جیخل عمق کم سواحل به وابسته پرندگان ستیز محل و مامن ينابود -2
 .انکالهیم

 یدر اثر توال یخشک سازگانگرگان به بوم جیخل لیتبد رانیادر  یسالخشک روند ادامه با -3
 انتظار از دور عنوان چیه به جیخل به هارودخانه يورود یدب زانیم کاهش به تیعنا با یشناخت بوم

 .بود نخواهد

به  جهیو در نت ایدر اثر کاهش سطح آب در ینیرزمیز يهاآب يهاسطح سفره زانیم در رییتغ -4
 .منطقه در يکشاورز اقتصادمخاطره افتادن 

 کامل یزدگیخشک لذا و داشته قرار یگل -ماسه محدوده در گرگان جیخل حوضه بستر رسوبات -5
 کاهش اثر در مربع لومتریک 600 یبیتقر مساحت با) ایدر و یخشک بخش(شامل  گرگان جیخل حوضه
 افتادن مخاطره به و منطقه در زگردهایر شیافزا سبب سال زیبادخ و یتوفان مواقع در محتمالً آب سطح

 .شد خواهد یانسان جوامع یسالمت و يکشاورز اقتصاد

 يپروردام و يکشاورز ،يشهر ،یصنعت يهارابهیش ورود از یناش يهاندهیآال غلظت زانیم شیافزا -6
 .یکاسپ يایدر با ارتباط عدم ترمهم همه از و آب حجم کاهش سبب به گرگان جیخل يهاآب در

 يایدر با ارتباط قطع و آب حجم کاهش سبب به گرگان جیخل در آب ییخودپاال زانیم کاهش -7
 .یکاسپ

 جیخل در) موج میاقل و يگذاررسوب ،ییایدر اناتیجر گردش ي(الگو کینامیدرودیه میرژ رییتغ -8
 .یکاسپ يایدر با جیخل ارتباط قطع و آب حجم کاهش سبب به گرگان
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و  ایدرآب  قیطرها از يماریگرگان و احتمال انتقال ب جیخل يهاآب در یکروبیم بار زانیم شیافزا -9
 در منطقه. يسالمت شناگران و صنعت گردشگر امرتبط ب یطرات بهداشتاخم ریسا

 يکاریب شیافزا بالطبعگرگان و  جیدر حوضه خل ییایدر -یآب يگردشگر صنعت رفتن نیب از -10
 .منطقه در ایدر به وابسته ياقتصاد رکود و

 جی) در خلياریو خاو یسردآب ،یآب(گرم محصور طیمح در يپروريآبز پرورش صنعت ينابود -11
 ریواگ يهايماریب وعیش ،یآلودگ بار شیافزا ،ییخودپاال زانیم کاهش آب، سطح کاهش لیدل بهگرگان 

 .انیآبز پرورش ییایمیکوشیزیف يفاکتورها یستیز استاندارد در رییتغ و یتجمع

 قیطر از انیآبز ریذخا يبازساز جهت مناسب مکان عنوان بهگرگان  جیدر استفاده از خل یناتوان -12
 . جیآب خل تیفیو کاهش ک یکاسپ يایبا در جیقطع ارتباط خل لیدلبه انیماه بچه ای و الرو يرهاساز

گرگان به سبب کاهش سطح آب  جیآب خل ییایمیکوشیزیف يقابل توجه در فاکتورها راتییتغ -13
به سبب  ایصدمات وارده بر موجودات وابسته به در جهیو در نت یکاسپ يایبا در جیو قطع ارتباط خل

 .یستیز ياستانداردها حد از ییایمیکوشیزیف يفاکتورها در آمده وجود به راتییتغ

 ایگرگان و  جیخل یزدگیخشک جهینت در گزو  ترکمن بنادر يهالیپتانس یتمام رفتن نیب از -14
 .یکاسپ يایبا در یمیداقطع ارتباط 

 به ياندازدست و تصرف گرگان جیخل یآب حوضه از ییاتوجه قابل بخش شدن خشک با -15
  .بود نخواهد انتظار از دور منطقه یبوم نیساکن توسط شده خشک یاراض
 یآت تیالتزام مطالعه در خصوص اثرات نامطلوب کاهش سطح آب بر وضع یطیشرا نیچن تحت  
 به جهت وهیش نیبهتر ییاانهیرا يهايسازهیشب. باشدیم ریناپذ اجتنابمسلم و  يگرگان امر جیخل

 برمختلف  يوهایتحت سنار یعیطب يندهایو فرآ يزادانسان يهاتیفعال اثرات و ندهیآ دنیکش ریتصو
  . باشدیم یبحران طیاز وقوع شرا قبلگرگان  جیخل يرو

 يهايسازهیشب ازمندیرفت از بحران کاهش سطح آب ن برون يگرگان برا جیخلحال حاضر  در  
. با استفاده از باشدیم کینزد ندهیآ درمحتمل کاهش سطح آب  يوهایسنار تحت ییاانهیرا
آمده بر  وجودبه راتییتغ توانیم یو مهندس یکیاکولوژ يهاماژول تحت ییاانهیرا يها يساز هیشب
آب  ییایمیکوشیزیف يفاکتورها راتییگرگان، تغ جیخل یدروگرافیاثرات آن بر ه و رسوب انتقال زانیم

 یروبیال ،ینیخز کانال ییبازگشا اثرات ،کینامیدرودیه عوامل راتییتغدر اثر کاهش سطح آب، 
 رهیجزشبه قیطر از دیجد یارتباط يهاکانال ییبازگشاو  یچاپقل هیناح در یشرق و یانیم يها کانال
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 نیشتریبا ب دیبنادر جد ییجانما گرگان، جیخل اتیح تداوم شیافزا جهت ییکارهاراه عنوان به انکالهیم
 ییجانما و یستیز هیثانو و هیاول داتیتول زانیاثرات کاهش سطح آب بر م ،دیو طول عمر مف یبازده

 داشتن امر نیاتحقق  جهت .داد قرار مطالعه مورد رااز کاهش سطح آب  یناش دیجد يهاسازگانبوم
رسوب،  ،ییایمیکوشیزیف ،یستیز عوامل يهاداده ازکامل  1جاروب ومناسب  یدانیم يهاداده

 جیخل حوضه کل از انیجر و موج کینامیدرودیه ،یهواشناس ،یتوپوگراف ،یدروگرافیه ،یشناس نیزم
 .باشدیم یالزام گرگان

  
  يریگجهیو نت بحث
 واز منابع رواناب رودها  یکاسپ يایحوضه در دهیتازه به استقالل رس يمداوم کشورها استفاده  

 شیگرما از يدیجد دور شروع به منجر که نیزم کره ییهوا و آب طیشرا در اسیمق بزرگ راتییتغ
 محمدي،(اردکانی و علی گرددیم یکاسپ يایتراز آب در سطحسبب کاهش  ،است دهیگرد نیزم کره

 نیرا تأم یکاسپ يایدرصد آب در 80حدود  دررودخانه ولگا که  یالزم به ذکر است دب. )2008
 زانیبه م بوده است که لومترمکعبیک 65/5برابر  يالدیم 2015و در بهار سال  یدر دوره پرآب د،ینما یم

 نیانگینرمال ولگا براساس م یدرصد دب 60درصد از دوره مشابه در سال قبل کمتر است و برابر  24
خزر،  يایدر قاتیمطالعات و تحق ی(اخبار مرکز مل باشد یرودخانه م نیا يالدیم) 1990-1960(

 در هیاروم اچهیبرابر در 5 بر بالغ یبا مساحت بغازگلقره جیخل نقش برشمرده عوامل انیم از). 1394
(کاسارف و کوستیانوي،  گردد واقع غفلت مورد دینبا یکاسپ يایسطح در رازیتبخ زانیم شیافزا

2005.(  
بر  يریناپذ جبرانصدمات  یکاسپ يایخالل قرن گذشته نوسانات سطح آب در دراساس و  نیا بر  
گرگان  جیخرد آن همچون خل يهاستمیاکوس واستان گلستان  ییایو اقتصاد حوضه در ستیز طیمح

 گرید يادوره در و آب سطح آمدن باال با يادوره در صدمات نیا. )2012 ،ي(کاکرود است نموده وارد
و  يپروريآبز توسعه ،يگردشگر صنعت بنادر، ينابود و اضمحالل موجبات آب سطح رفتن نییپا با

  .است دهیگرد ستیز طیمح

                                                
1- Scan 
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 يهادر دولت ینیسرزم شیبر اساس آما گرفته صورت يهايزیربرنامه و هايریگمیتصم متأسفانه 
 دهیگرد واقع ییایدر عمق کم و قاره فالت منطقه در که گلستان استان ییایدر حوضه خصوص در گذشته
 یکاسپ يایدر آب سطح ینوسان يهایژگیو به توجه با مهم نیا و نبوده داریپا توسعه اساس بر است

  . )2009 خواجه،يدیو مف یی(پارسا است نموده برابر نیچندحوضه  نیا درآمده را  وجودبه مشکالت
 يهاسال در که آب سطح یکاهش رفتار گلستان استان ییایدر حوضه کم عمق به توجه با کنیول  

 رانیا کشور در را ریثأت نیشتریاست ب دهیسواحل آن گرد یآن تمام رویو پ یکاسپ يایدر ریگدامن ریاخ
 4 در تنها که گرددیم روشن جاآن از موضوع نیا تیاهم. است نموده وارد  گلستان استان سواحل بر

 زین یآت سال چند در روند نیا ادامه با و رفته نیب از ترکمن و گز بنادر يهالیپتانس یتمام گذشته سال
  . )2014و همکاران،  يکتابدار( شد خواهد یمیدا یزدگ یخشک دچار نفس خوجه بندر
 قطع منظوربه 1یکاسپ يایدر ستیز طیمحبرنامه  قیکشور از طر یپلماسیافتادن دستگاه د کار به  

 نهیدو گز یکاسپ يایحوضه بسته در يبرا آبهحق نییتع و یکاسپ يایدر با بغازگلقره جیخل ارتباط
هرچند با  .باشدیم یآت يهاسال در آب سطح کاهش بحران از رفت برون يبرامطرح  قابل کیتئور

ترکمنستان  يترکمنستان متعاقد ساختن جمهور يصحرا میاقلبر  بغازگلقره جیتوجه به اثرات مثبت خل
 دهیرس استقالل به تازه يکشورها ازین یطرف از و باشدیم دشوار سخت يکار هدف نیا به لیجهت ن
 داتیتول شیافزا منظور به یکاسپ يایدر زیرواناب حوزه آبخ نیریمنابع آب ش به یکاسپ يایدر حوضه

 یآب کم بحران و نیزم کره شیگرما طیشرا تحت را آبهحق نییتع سرانه، درآمد و یداخل ناخالص
  .داد خواهد قرار ریثأتسخت تحت 

 دریاي آب سطح کاهش بحران از رفتبرون جهت را یمیدا کارراه شده ذکر لیدال به توجه با  
در آینده نه چندان دور سطح  رودمی انتظار نیبنابرا .نمود جستجو تواننمی آتی هايسال در کاسپی

در نتیجه این امر بسیاري از مناطق کم عمق مرتبط با دریاي  و افتهیآب این دریا رفته رفته کاهش 
منتج از  یشناختبوم یتوال دهیپد اثر در انکالهیو م شانیگرگان، گم یالمللنیب يهاکاسپی همچون تاالب

به  ییزایخشک ندیفرآ اثر در واز کاهش تراز سطح آب دریاي کاسپی  یناش آبیکم بحران
  .ابندی شکل رییتغ يگرید يها ستمیاکوس

                                                
1- Caspian Sea Environment Program 
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 آن يفرآرو يهاچالش به توجه عدم اثر در گلستان استان يهاتاالب که دییپا نخواهد يرید 
 رانیا کشور یالمللنیب يهاتاالب گرید سرنوشت دچار) يرسوبگذار میرژ و آب سطح(کاهش 
 قرمز ستیل در را آن ستیبایم و دهیگرد رهیغ و شانیپر ارژن، قان،یم بختگان، هامون، همچون

  .)1393 ،ي(روزنامه همشهر داد قرار ينابود خطر معرض در يهاستمیاکوس(مونترو) 
 بر  عالوهاستان گلستان  ییایگفت که حوضه در توانیم نگرانهندهیآ دید هیزاو با و نو ینگاه از 

 يهافرصت يدارا باشد،یم یآت يهادهه در آب سطح کاهش از یناش که آن يفرآرو يهاچالش
 يسازهیشب و تیطبع شیپا با توانیم یعبارت به. باشدیم یشناختبوم و ياقتصاد نهیزم در يمتعدد

در  لیبدیب يهافرصت به یآب حوضه نیا در را آب سطح کاهش از یناش داتیتهد یتمام ندهیآ عیوقا
  مبدل ساخت.  ندهیآ

عمق  کمآن در منطقه  يریاستان گلستان و قرارگ ییایحوضه در یتوپوگراف تیتوجه به وضع با  
 یانیم یاز نواح یدر اثر کاهش سطح آب در برخ دیجد يهاتاالب یحت و هایخشک ظهور قاره، فالت

 ینواح با سهیمقا در يکمتر عمق يدارا که انکالهیم رهیجزشبه یشرق شمال بخش در خصوص به ایدر
 ستین انتظار از دور عنوان چیه به نوظهور يهاسازگانبوم لیتشک آن متعاقب و باشندیم مجاور
 توانیم یمنطقه به راحت یبا دانستن اثرات کاهش سطح آب بر توپوگراف .)2016 و قانقرمه، ی(شربت
 نیچن جینتا و نموده اقدام ییایددریجد يهاستمیو اکوس ایدر به وابسته عیصنا ییجانما به نسبت
  .بود خواهد یآت يهانسل به داریپا یراثیم اهدا ییهايریگمیتصم
 نوسان رفتار اثرات توانمی يگذاررسوب میرژ زانیم و آب سطح کاهش به رو روند دانستن با  

محتمل کاهش سطح آب در  يوهایسنار تحتتحت امر آن  هايحوضه بر را کاسپی دریاي آب سطح
 يکارهاراه توانیم مقاله نیاساس مطالب مطرح شده در ا برنمود.  سازيهیشب راحتیبه یکاسپ يایدر

خصوص  ردآتی  هايسال در بحران از رفت برون جهت ییاانهیرا يهايسازهیشب قیطر ازرا  یعمل
در استان  ییایدر يهاتیفعال جامع سند هیته وگرگان  جیخل ستمیاکوسسطح آب بر  کاهش یمنفاثرات 

  :نمود ارائه لیذ شرح بهگلستان 
 شانیگم ،گرگان جیخل یالمللنیب يهاتاالب ییزایخشک زانیماثرات کاهش سطح آب بر  یابیپیش .1

 از استفاده و ياانهیرا يهايسازهیشب قیاز طر محتمل کاهش سطح آب يوهایتحت سنار انکالهیو م
 یساحل ینواح در یاهیگ پوشش توسعه جهت مناسب يزیربرنامه منظوربه مدل یخروج جینتا
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 به وابسته يزیخشک جوامع به کمک و منطقه در زگردهایر خطر از يریجلوگ جهت شده خشک
 .تیجمع شیافزا و یکیاکولوژ انیآش توسعه جهت پرندگان همچون یآب سواحل

 اثر در ترکمن و گز نفس،خوجه يبندرها کامل افتادگی کار از براي الزم زمان مدت محاسبه .2
 يگزارهیسرما از ممانعتمنظوربهآب سطح کاهش محتمل يوهایسنار تحت سواحل یزدگیخشک

 .یمل هیاز هدر رفت سرما يریجلوگ و يانوردیدر ودر حوزه بنادر  دیجد

 ییپس از جدا انکالهیمگرگان و تاالب  جیکامل خل یزدگ یخشک جهت الزم زمان مدت یابیشیپ .3
 حاکم بر حوضه. یکیدرولوژیو ه یمیتحت مجموعه عوامل اقل یکاسپ يایاز در

 جیخل ییایمیکوشیزیو ف یکینامیدرودیبر عوامل ه یکاسپ يایکاهش سطح آب در اثرات یبررس .4
 آب سطح کاهش محتمل يوهایسنار تحت يبعدسه  ایو  دو ییاانهیرا يسازهیشب قیگرگان از طر

 وگرگان  جیو جانوران خل اهانیگ یستیز يسطح آب بر فاکتورها کاهشاثرات  یابیپیش منظور به
 .یستیخسارات وارده بر جوامع ز زانیبرآورد م

 يبرقرار جهت انکالهیم رهیجزشبه قیطر از دیجد یارتباط يهاکانال ییبازگشا ياانهیرا يسازهیشب .5
 هیناح در یشرق و یانیم يهاکانال و ینیخز کانال یروبیال و یکاسپ يایدر با گرگان جیخل ارتباط
 .بحران از رفت برون جهت یموقت يکارراه عنوان  به یچاپاقل

حوضه  در) ییایدر ایو  ی(خشکجدید  هايسازگانزمان ظهور و جانمایی بوم ياانهیرا يسازهیشب .6
و  در اثر کاهش سطح آب در دریاي کاسپی )گلستان استان يها(آب یکاسپ يایدر شرق جنوب

 .نوظهور يهاسازگانبوم يریگحفاظت و کمک به شکل ،یبانیالزم جهت پشت یتیریاقدامات مد

 یدر بخش شمال ییاانهیرا يهايسازهیشب قیطر از يحصار یماه پرورش مزارع ییجانما .7
 .حوضه نیا به يپروريآبز يهابرنامه انتقال و انکالهیم رهیجز شبه

 در آب سطح یکاهش اثرات و رفتاربا توجه به  دیجد يگردشگر يهادهکده ییجانماو  يسازهیشب .8
 سکیر با مناطق در سمیتور عیصنا شدن متمرکز از يریجلوگ و یساحل ینواح بر یکاسپ يایدر
 .منطقه به ياقتصاد صدمات کاهش جهت به باال

 بر یکاسپ يایدر در آب سطح یکاهش اثرات و رفتار به توجه با دیبنادر جد ییجانماو  يسازهیشب .9
 در يانوردیدر بخش در دولت دیجد يهايگذارهیسرما از يریجلوگ منطقهو یتوپوگراف تیوضع
 .نفسخوجه و ترکمن گز، بنادر
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 ینوسان يهایژگیو اساس بر گلستان استان در ییایدر يهاتیانداز و نقشه راه فعالسند چشم هیته  .10
  .ستیز طیمحو  يپروري، آبزيگردشگر ،یرانیبنادر و کشت يهابخش در یکاسپ يایسطح آب در

 لین جهت مدیران و امر مسئولین حیصح يسازمیتصم به منجر تواندیم ییهاسازيهیشبچنین  نتایج  
 دار،یپا توسعه جهت يزیربرنامه و مناسب تدابیر اتخاذ و یطیمحستیز و ياقتصاد کالن اهداف به

جانمایی  ،ینیسرزم شیاساس آما برگلستان  استان ییایدر يهاحوضه و سواحل از نهیبه استفاده
اقتصادي وارده به منطقه  هايزیان از يریجلوگ و محیطیزیست بالیاي کاهش جدید، هايسازگان بوم
 يهايسازهیشب نیچن جینتا بهتر عبارت به. گردد يانوردیو بنادر و در يخصوص صنعت گردشگر در

 نیا به دنیرس يبرا را راه نقشه و بوده گلستان استان يهاآب در ییایدر يهاتیفعال انداز چشمسند 
  .آوردیم فراهم مهم
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