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 سعید شربتی*
 گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه آبزیان، برداري بهره و تولید گروه مربی

  14/07/1396تاریخ پذیرش: ؛ 30/03/1396تاریخ دریافت:
  1چکیده

کاهش سطح آب زدگی ناشی از با خطر خشکیهاي اخیر اي است که در سالخلیج گرگان حوضه آبی نیمه بسته
رد سناریو مو دوتحت  ي کاسپیخلیج پس از جدایی از دریااحتمالی در این تحقیق آینده . قرار دارددر دریاي کاسپی 

ثیر أتحت ت. در سناریو دوم خلیج شدثیر اقلیم حاکم بر آن بررسی أ. در سناریو اول خلیج تحت تگرفتبررسی قرار 
هاي جهت و سرعت باد، بارش و تبخیر و میانگین ماهانه از میانگین روزانه دادهبررسی شد.  هاورودي رودخانه واقلیم 

سازي تحت سناریو اول نتایج مدلاستفاده شده است.  21 با مایکسازي جهت مدلمنتهی به خلیج  هايرودخانه دبی
مبدل خواهد شد. به خشکی ثر از اقلیم حاکم بر آن أمتخلیج  ،جدایی خلیج از دریاي کاسپی بعدروز  551نشان داد که 

 سهگذشت  عدبها ورودي رودخانهاقلیم حاکم بر آن و  از رثأمتسازي تحت سناریو دوم نشان داد که خلیج نتایج مدل
مراحل توالی ی خلیج از دریاي کاسپی یجدا بعد گردد.میدرون خشکی مبدل به یک تاالب رسیده و  تعادلبه سال 

ها، از رودخانه آبهمین حقأتعدم در صورت عدم ارتباط خلیج با دریا و با سرعت انجام خواهد شد. آن شناختی در بوم
بر  عالوهدهد که نتایج تحقیق نشان می .خواهد بودجانشینی مخرب  عشناختی در خلیج گرگان از نوجانشینی بوم

مورد  جیخلدر  اتیح کنندهدیعامل تهد نیعنوان سوم به زین گراییهیتغذ ،گذاريرسوب ندیکاهش سطح آب و فرآ
یج و جزیره میانکاله به جهت افزایش خودپاالیی در خلاحداث یک کانال جدید از طریق شبه ضرورت .باشدمیتوجه 

  گردد.خروج آن از شرایط جانشینی مخرب پیشنهاد می
  
  21 سازي، مایکشناختی، شبیهخلیج گرگان، جانشینی بوم کلیدي: هاي واژه
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  قدمهم
خلیج گرگان حوضه آبی نیمه دریاي تاالب 

هاي اخیر تنها از طریق ناحیه اي است که در سال بسته
بوده است چاپاقلی با دریاي کاسپی در ارتباط دایمی 

 یهاي دریای. این تاالب از نوع تاالب)2016 شربتی،(
قلمداد گردیده و با توجه به میزان تاثیرگذاري آب 

کیفیت آب آن در  برهاي ورودي شیرین رودخانه
قرار داده شده است  1سطحی -هاي دریايگروه تاالب

در  خلیج گرگان ).2013 ان،یدیو سف ینماهی(سلمان
اي و دریاي قرار دارد همعرض دو اقلیم قار

  ).2005پورانارکی،  (رحیمی
در اثر و خلیج گرگان با شروع دوره هولوسن 

الیه جنوب اي میانکاله به منتهیروي زبانه ماسه پیش
ایی ماسه زبانه .شرقی دریاي کاسپی شکل گرفته است

هاي در اثر آورد رسوبی رودخانهمیانکاله فعال بوده و 
همراه دریاي کاسپی بهمنتهی به حوضه جنوبی 

هاي فیزیکی دریا همچون موج و جریان در فعالیت
(عرفان و باشد روي به سمت شرق میحال پیش
  ).2015حامدي، 

با شروع دوره هولوسن هندسه حوضه خلیج 
                                             ً گرگان متاثر از نوسان سطح آب دریاي کاسپی دایما  

عمادالدین و همکاران، در حال تغییر بوده است (
ایش و کاهش سطح تراز آب در دریاي ). افز2014

ترتیب  بهرا کاسپی، مساحت و حجم خلیج گرگان 
 ).2008(عموزاده و کنعانی،  دهدمیافزایش و کاهش 

دو عامل مهم کاهش سطح آب و فرآیند 
گذاري ماهیت وجودي خلیج گرگان را تهدید  رسوب

این موضوع از دیدگاه  ).2016کند (شربتی، می
است (امینی،  هیید واقع گردیدأرد تشناسی نیز مو زمین

2012.(  

                                                             
1- Rheotrophic-Marine 

سازگان خلیج بومهاي مذکور ثیر فرآیندأتحت ت
از پس از شروع دوره هولوسن گرگان چندین بار 

و  یاهیبا پوشش گ یبه خشک ییایتاالب در تیوضع
چنین  داده است. ریمس رییتغ زيیخشک يجانور

 2شناختیفرآیندي تحت عنوان فرآیند توالی بوم
شناختی به تغییرات فرآیند توالی بوم گردد.ه میشناخت

شناختی اي یک جامعه بومایجاد شده در ساختار گونه
(سانحی و بنتون،  گرددبا گذشت زمان اطالق می

2008(.  
میالدي)  2017الی  1995اخیر (سال  22در خالل 

متر کاهش یافته  5/1       ًتقریبا  سطح آب دریاي کاسپی
سی کوچک مقیاس از هاي هندسازيشبیه .است

حوضه خلیج گرگان احتمال انسداد دایمی ناحیه 
چاپاقلی را در ترازهاي کاهشی سطح آب دریاي 

دارد (شربتی و چندان دور بیان میکاسپی در آینده نه
). از طرفی مطالعات صورت گرفته در 2016قانقرمه، 

تر که بر روي دریاي کاسپی انجام شده مقیاس بزرگ
د که با فرض ثابت ماندن دبی دهاست نشان می

هاي منتهی به دریاي کاسپی در ورودي رودخانه
وضعیت فعلی و با ادامه روند گرمایشی اقلیم حاکم 

رو، احتمال کاهش بر دریاي کاسپی در سده پیش
سال  75متر در  5سطح آب در دریاي کاسپی به میزان 

   ).2017آینده وجود خواهد داشت (چن و همکاران، 
تحقیقات صورت گرفته میانگین ساالنه  بر اساس

متر ولیکن  5/1تبخیر از سطح خلیج گرگان معادل 
میانگین ساالنه بارش بر روي حوضه خلیج گرگان 

). با 2016عالیی و همکاران، باشد (جندقیمتر می 5/0
هاي ورودي به خلیج در توجه به کاهش دبی رودخانه

ا دریا هاي اخیر، درصورت عدم ارتباط خلیج بسال
توان انتظار داشت که ساالنه یک متر از عمق خلیج می

  به واسطه تبخیر از سطح آن کاسته گردد. 

                                                             
2- Ecological Succession 
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بر اساس ادله مذکور فرض وقوع توالی 
سازگان شناختی در خلیج گرگان و تبدیل آن به بوم بوم

چندان دور از انتظار نخواهد خشکی در آینده نزدیک 
قلی و خلیج حسین که فرآیند مذکور براي، چنانبود

بر  تاالب گمیشان در استان گلستان روي داده است.
این اساس مطالعه و بررسی در خصوص آینده خلیج 
گرگان بر اثر کاهش سطح آب در دریاي کاسپی و 

رگ خلیج گرگان در ناحیه چاپاقلی احتمال انسداد شاه
سازگان منحصر به فرد به مرحله و ورود این بوم

از بایست میجدایی از دریاي کاسپی در اثر  جانشینی
   مورد تحقیق واقع گردد.اي هاي رایانهسازيطریق شبیه

 دودر این پژوهش آینده خلیج گرگان تحت 
اقلیم حاکم بر  و با در نظر گرفتن سناریو احتمالی

هاي منتهی به آن خلیج گرگان و ورودي رودخانه
یل ابزار استفاده شده جهت ن سازي گردیده است.مدل

از  21 به اهداف تحقیق مدل هیدرودینامیکی مایک
باشد. در ادامه مقاله می 1آياچافزاري ديبسته نرم

ساز تحت روش بررسی و نتایج مستخرج از مدل شبیه
  گردد.سناریو مفروض تشرح می دو
  

  مواد و روش
خلیج گرگان از نوع  موقعیت جغرافیاي خلیج گرگان:

باشد که شور میآب لب هاي ساحلی و دایمی باتاالب
 ضعر دقیقه 50درجه و  36 تمختصادر  آنمرکز 
شرقی قرار  لطودقیقه  50درجه و  53 و شمالی
تنها خلیج ایران در سواحل جنوبی دریاي  وداشته 

تاالب  گرگان و جیخل .)1(شکل  باشدکاسپی می
 22 از یکیجزو دیگر پیوسته بوده و با یک انکالهیم

رامسر  ونیثبت شده در کنوانس یالمللنیتاالب ب
گانه نه  وسفریب ریمنطقه از جمله ذخا نیا. باشند می

 یعیطب يهایژگیو و با توجه بهرود یشمار م به رانیا

                                                             
1- DHI 

برنامه انسان و  8در پروژه میالدي  1976خود در سال 
 است دهیکره مسکون سازمان ملل به ثبت رس

ومتر و کیل 60طول خلیج بالغ بر  ).2009راد، (بهروزي
با توجه به  و باشدکیلومتر می 12عرض آن حداکثر 

نوسان سطح آب دریاي کاسپی مساحت و عمق آن 
   .)2016(شربتی،  باشدمی     ً              دایما  در حال تغییر 

فرآیند  ،سازيشبیه :21 مایک مدل هیدرودینامیک
واقعی و انجام آزمایش  سازگانطراحی مدل از یک 

 سازگانه رفتار بر روي این مدل به جهت پی بردن ب
ها در محیط واقعی که امکان مشاهده پدیدهدر زمانی

میسر نباشد همچون وقوع یک فرآیند در آینده اطالق 
در تحقیق ). 2014راد، گردد (خسروي و اعظمیمی

سازي جهت شبیه 21 ساختار مایکحاضر از مدل بی
کار خلیج گرگان استفاده شده است. معادالت به آینده
پیوستگی جرم و اندازه  دل شامل معادالتدر م رفته

 و در در صفحه افق استوکس ناویر حرکت جزئی
باشد (خودآموز کارتزین می مختصات دستگاه سیستم
سازي ، گسسته21 ). در مدل مایک2012، 21 مایک

مکانی معادالت اولیه با استفاده از شیوه احجام محدود 
نجام سلول مرکزي و عبارات زمانی از شیوه صریح ا

  پذیرد.می
ساخت هندسه جهت  سازي بستر خلیج گرگان:مدل

 1:25000بستر خلیج گرگان از سه نقشه با مقیاس 
کشور استفاده شده  برداريمتعلق به سازمان نقشه

و  مطالعه تحقیقات پیشین (کاکرودياست. با 
دریاي و خشکی هاي بررسی نقشه) و 2012، همکاران

در آن انسداد دایمی  تراز آبی را که خلیج گرگان،
گردد معادل خلیج گرگان از دریاي مادري محقق می

نسبت به سطح خلیج فارس متر  5/28تراز منفی 
گردید. در این تراز احتمال ارتباط مجدد  انتخاب

ثر از ترازهاي باالي أخلیج گرگان با دریاي کاسپی مت
صفر در نظر گرفته  ،اي منتج از برکشند طوفانلحظه
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در مرحله بعد نسبت به ساخت نقشه  شده است.
و ساختار مثلثی به روش بیسنجی خلیج گرگان عمق

با استفاده از به شیوه دالونی عمقی یابی نقاط با درون
(خودآموز مایک  ماژول تولیدگر مش اقدام گردید

ها در با توجه به اهمیت نقش رودخانه .)2012زرو، 
یج در خل 1درون خشکیتاالب احتمالی دهی شکل

تا حد شبکه مثلثی استفاده شده در این تحقیق گرگان 
 18970گره و  9846 شاملممکن ریز انتخاب شده و 

مساحت خلیج گرگان در  ).1 باشد (شکلالمان می
، حجم کیلومتر مربع 267متر معادل  5/28تراز منفی 
 80طول خط ساحلی  کیلومتر مکعب، 22/0آن معادل 

ترتیب به آنمتوسط و عمق کیلومتر و حداکثر عمق 
  . گردیده استمحاسبه  متر 9/0و  1/2

سناریوسازي مراحل توالی در خلیج گرگان: 
منظور بررسی مراحل توالی در خلیج گرگان پس از  به

جدایی از دریاي کاسپی دو سناریو محتمل انتخاب 
گردید. در سناریو اول فرض بر آن شد که خلیج 

ثیر أتنها تحت تگرگان پس از جدایی از دریاي مادري 
عوامل اقلیمی حاکم بر آن همچون بارش، تبخیر و باد 

ها نقشی در حیات قرار داشته و ورودي رودخانه
در سناریو دوم فرض بر آن شد  خلیج نداشته باشند.

تنها که خلیج گرگان پس از جدایی از دریاي کاسپی نه
ثر از عوامل اقلیمی قرار دارد بلکه ورودي أمت

ثر باشند ولیکن ؤیز در ادامه حیات آن مها نرودخانه
صورت ها بهدر این سناریو دبی ورودي رودخانه
  مجتمع به خلیج گرگان وارد خواهد شد. 

  

  
  متر نسبت به خلیج فارس. 5/28هیدروگرافی خلیج گرگان در تراز منفی  -1شکل 

  
که خلیج گرگان از دریاي زمانی مدل: تنظیم مراحل1

   ً                      عمال  استفاده از شرط اولیه  گرددکاسپی جدا می
در . بودها منتفی خواهد سازيمرزهاي باز در مدل

منظور اعمال شرایط اقلیمی حاکم بر تحقیق حاضر به
نسبت به انتخاب یک سال  ،خلیج گرگان به مدل

هاي مورد نیاز براي شاخص که در آن سال تمامی داده
بدین . ه استسازي موجود باشد اقدام گردیدمدل
شامل تبخیر، بارش، جهت  هاي اقلیمیت از دادهصور

                                                             
1- Mesh Generator 

استفاده گردیده و  1389در سال شاخص  و سرعت باد
سناریو یاد  دوهاي مذکور با فرض عدم تغییر در داده

اعمال به مدل تکرار و  مدتبلندشده براي یک دوره 
بررسی آینده که تحقیق  با توجه به اهداف گردید.

بودن  2اروتروپیکاز فرض ب ،باشدخلیج گرگان می
یعنی عدم وابستگی چگالی به تغییرات دما و چگالی 

بر رژیم  3تابش امواجثیر أعدم تهمچنین و شوري آب 
جهت  استفاده شده است. هیدرودینامیک خلیج گرگان

                                                             
2- Barotopic 
3- Wave Radiation 
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مدل به  يهاوروديیکی از عنوان  معرفی تنش باد به
میانگین صورت ثابت در مکان و متغیر در زمان، از 

هاي جهت و سرعت باد ایستگاه دهداروزانه 
دوره زمانی  منطبق برهواشناسی بندرترکمن 

سازي استفاده شده است. براي اعمال تغییرات  مدل
ضرایب اصطکاك باد به واسطه تغییرات سرعت باد از 

(اسمیت و بنک،  گردید رابطۀ اسمیت و بنک استفاده 
 بارش، تبخیر روزانهدر این تحقیق از میانگین  .)2007

رودخانه ورودي به  13دبی ورودي میانگین ماهانه و 
منطبق با دوره  1عنوان منابع افزاینده و کاهنده بهخلیج 

منظور بهسازي استفاده شده است. زمانی مدل
اي از فرمول اسماگورینسکی بر سازي اثر گردابه مدل

 استفاده گردید 5/0پایه سرعت آب با ضریب ثابت 
اثر نیروي کوریولیس  .)1963(اسماگورینسکی، 

رغم عرض جغرافیایی بسیار ناچیز منطقه در نظر  علی
در این تحقیق مقاومت بستر در  گرفته شده است.

 اعمالبه مدل  32خلیج گرگان بر اساس عدد مانینگ 
  گردید.

سناریو  دوجاکه آینده خلیج گرگان تحت از آن
گردد بازه زمانی مفروض مورد بررسی واقع می

تا حد امکان بزرگ انتخاب گردیده  هاسازي مدل
 دتعداساله و  14ها سازياست. بازه زمانی مدل

ترتیب به محاسباتو فواصل زمانی زمانی  هاي گام
ثانیه در نظر گرفته شده است.  30 و 14100000

خروجی مدل شامل ارتفاع سطح آب (متر)، عمق 
جریان اي آب (متر)، عمق کل آب (متر)، جهت لحظه

 باشد.می(متر بر ثانیه) سرعت جریان  و(درجه) 
محاسبات در نظر گرفته شده پس از پایان 

پس از  یها شامل زمان وقوع مراحل توال سازي مدل
، مساحت و حجم خلیج گرگان سازيشروع مدل
در این تحقیق از سرور دانشگاه علوم  خواهد بود.

                                                             
1- Source and Sink 

مشخصات کشاورزي و منابع طبیعی گرگان با 
گیگا  32، رم 2آر 2008سرور  ویندوز افزاري سخت

 گیگاهرتز 67/2اي زنون دو هستهیو پیسی بایت و
  .استفاده شده استها جهت اجراي مدل

  
  نتایج

باد، ثیر أیعنی تسازي در سناریو اول نتایج شبیه
ها به ثیر ورودي رودخانهأبارش و تبخیر ولیکن عدم ت

در تراز  دارد که خلیج گرگانبیان میخلیج درون 
روز پس از جدایی از دریاي  551 متر، 5/28فی من

   خشک خواهد شد.            ًکاسپی تماما 
نتایج تحقیق تحت سناریو دوم یعنی در نظر 

ها نشان ثیر ورودي رودخانهأگرفتن عوامل اقلیمی و ت
تواند دهد که در این وضعیت خلیج گرگان میمی

ماهیت هندسی خود را حفظ نماید ولیکن این تاالب 
الب دریاي به یک تاالب درون خشکی از حالت تا

سازي نشان نتایج مدلتغییر ماهیت خواهد داد. 
ثر أمت متر، 5/28در تراز منفی  دهد که خلیج گرگان می

از عوامل در نظر گرفته در سناریو دوم حداکثر پس از 
سال جدایی از دریاي مادري با مجموعه  3گذشت 

ه آن به هاي منتهی بدي رودخانهوعوامل اقلیمی و ور
و از آن پس  پایدار خواهد رسیدتعادلی و یک حالت 

 سواحلشکل مساحت و تغییرات صورت گرفته در 
(شکل  خواهد بودو وابسته به اقلیم باد آن بسیار اندك 

وضعیت هندسی خلیج گرگان را  5و  4، 3. اشکال )2
 1جدول دهد. نشان میخورشیدي در پایان هر سال 

ن را شامل مساحت، مشخصات هندسی خلیج گرگا
را در  حجم، طول ساحل، حداکثر و میانگین عمق

   دهد.نشان میخورشیدي هر سال پایان 



 1396) زمستان 4)، شماره (6برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

46 

  
 ثر از عوامل در نظر گرفته شده در سناریو دوم (خط زرد، خط سفید،أتغییرات خط ساحلی خلیج گرگان مت -2شکل 

  دهد).ال و سه سال شروع محاسبات نشان میترتیب خط ساحلی را در ابتدا، یک سال، دو س خط قرمز و خط آبی به
  

  

  
  نگاري حوضه خلیج گرگان یک سال پس از جدایی از دریاي مادري.وضعیت هندسی و آب -3شکل 

  

  
  نگاري حوضه خلیج گرگان دو سال پس از جدایی از دریاي مادري.وضعیت هندسی و آب -4شکل 
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  سال پس از جدایی از دریاي مادري. سه نگاري حوضه خلیج گرگانوضعیت هندسی و آب -5شکل 

 
  .در پایان هر سال خورشیدي دوممشخصات هندسی خلیج گرگان تحت سناریو  -1جدول 

  سال  مساحت (کیلومتر مربع)  حجم (کیلومتر مکعب)  طول ساحل (کیلومتر)  حداکثر عمق (متر)  (متر) میانگین عمق
  اول  108 015/0  52  15/1  14/0
  دوم  5/61  0043/0  5/38  82/0  07/0
  سوم  51  003/0  35  74/0  06/0
  چهارم  52  003/0  36  74/0  06/0

  
  بحث

وجود آمده در تراز سطح آب دریاي نوسانات به
دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش دوره  کاسپی به

منشا بسیاري از  ساختی،انسانهاي هولوسن و فعالیت
بی احجام آشناختی در آینده نزدیک در تحوالت بوم
   .حوضه خواهد بود متصل به این

اي میانکاله فعال بوده و نه تنها نوسان زبانه ماسه
گردد بلکه آب عامل تهدید خلیج گرگان محسوب می

تراز  کهیصورت گرفته در صورت قاتیبر اساس تحق
 يدیخورش 50دهه  يآب در چند دهه همچون ابتدا

گرگان توسط زبانه  جیبماند به سهولت خل یباق
  زاده یبسته خواهد شد (عل انکالهیم اي هماس

بر این اساس  ).2008و همکاران،  یجانالهی کتک
چندان دور با توان انتظار داشت که در آینده نه می

جزیره ایی میانکاله، شبهحرکت تدریجی زبانه ماسه
تنها  ه ومیانکاله با خشکی استان گلستان مرتبط گردد

ي کاسپی در ناحیه راه ارتباطی خلیج گرگان با دریا
دار شده ثر از این فرآیند طبیعی شتابأچاپاقلی، مت

زادي دچار انسداد دایمی هاي انسانتوسط فعالیت
  گردد. 

بررسی نوسانات سطح آب در یک سده اخیر 
 1356 نشان داده است که خلیج گرگان در سال

زدگی ناشی از کاهش تا سرحد خشکی يخورشید
نسبت متر  4/28از منفی در ترسطح آب دریاي کاسپی 

رگ ارتباطی خلیج دلیل انسداد شاهبهبه خلیج فارس، 
 با دریاي مادري در ناحیه چاپاقلی پیش رفته است

در تردیدي نیست که ). 2012، و همکاران کاکرودي(
                                            ً    دوره مذکور تاالب گمیشان و تاالب میانکاله تماما  به 

هاي سازگان خشکی بدل گردیده و سپس در سالبوم
افزایش تراز سطح آب دریاي کاسپی دو تاالب مذکور 

شناختی خود را از      ً                      مجددا  شکل گرفته و وظایف بوم
هاي مذکور نه تنها خلیج ند. در خالل سالاهنو بنا نهاد

گرگان، تاالب گمیشان و میانکاله در معرض خطر 
قلی نیز اند بلکه تاالب حسینزدگی قرار داشتهخشکی

در امان نبوده و در نهایت از خطر کاهش سطح آب 
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سازگان خشکی مبدل به بوم خورشیدي 1356در سال 
  ).2012 ،و همکاران ي(کاکرود گردیده است

قلی را که بخش اعظم امروزه بقایاي تاالب حسین
توان در بخش میرا زار گردیده است آن مبدل به شوره

شرقی تاالب گمیشان و از طریق تصاویر گوگل ارث 
قلی چه امروز در بقایاي خلیج حسینآن مشاهده نمود.

منابع  سازگان خشکی با کمبودگردد بوممشاهده می
رغم باشد. علیمیي و جانور یزي گیاهخشکی

گیاهان درختچه و استعداد منطقه مذکور در رویش 
زار شوره ،دلیل جنس خاك و اقلیم منطقه مرتعی به

در نتیجه تبخیر آب از رسوبات نمکی تشکیل شده 
راه را براي قلی حسینخلیج در محصور شده 

زي خشکی 2دارانو ورود طالیه 1ثانویههاي جانشینی
چه بومی منطقه همچون سالیکورنیا، سازو و درخت

توان وقوع این گز مسدود نموده است. از نگاهی می
قلی از نوع توالی فرآیند را در بقایاي خلیج حسین

ا این نوع از . ولیکن آیدانست 3مخربشناختی بوم
تواند براي خلیج گرگان نیز روي جانشینی مخرب می

   دهد؟
شناختی یکی از خصوصیات بنیادین جانشینی بوم

). به گواه 2017، باشد (اردکانیدر جوامع زیستی می
وجود آمده در سطح آب دریاي تاریخ نوسانات به
هاي خشکی را مبدل به سازگانکاسپی بارها بوم

دریاي و بالعکس نموده است هاي سازگان بوم
). خلیج گرگان نیز از 2014(عمادالدین و همکاران، 
هولوسن  با شروع دورهو این امر مستثنی نبوده 

با بررسی چندین بار به خشکی مبدل گردیده است. 
) در خصوص نوسانات 1997ریچاگوف ( منحنی

سطح آب دریاي کاسپی پس از شروع دوره هولوسن، 
خلیج  ،درصد مواقع 60ن دریافت که حداقل در توامی

                                                             
1- Secondary Succession 
2- Pioneers 
3- Disclimax 

سازگان خشکی و داراي تاالب گرگان یک بوم
عبارتی سازگان خلیج بهخشکی بوده است.  درون

سازگان گذاري بوده و وقوع یک بومگرگان 
 باشد.شناختی در آن امري رایج میهاي بوم جانشینی

تردیدي نیست که پس از جداي خلیج گرگان از 
          ً                  سازگان عمال  وارد مرحله توالی دري، این بومدریاي ما

شناختی خواهد شد و تمامی استانداردهاي بوم
مجموعه عوامل زیستی و غیر زیستی آن دستخوش 

گردد. بر این اساس بررسی تغییر و تحول بنیادین می
شناختی ناشی از کاهش سطح آب در مراحل توالی بوم

جلوگیري  جهتهاي نظیر خلیج گرگان بهسازگانبوم
  باشد. هاي مخرب امري بدیهی میاز جانشینی

تواند تنها کاهش سطح آب در خلیج گرگان مینه
عنوان هشداري براي ورود آن به مرحله توالی  به

گرایی شناختی محسوب گردد بلکه وضعیت تغذیه بوم
الوقوع بودن این امر گر غریبسازگان نیز بیاناین بوم

دهه  يگرفته در ابتداصورت  قاتیحقت باشد.می
گرگان  جینشان داده است که خل يدیهشتاد خورش

آلوده  ریو غ 5ینینابیدر سطح ب 4گراییهتغذی لحاظ به
ولیکن . )2004و همکاران،  يقرار دارد (خسرو

دو سال در هاي کیفی آب خلیج گیري ویژگیاندازه
خورشیدي نشان داده است که این  1394-95 پیاپی

 6فوق مغذي آن هايبخشدرصد  65خلیج حداقل در 
، پارس(پویاطرح باشدمی 7مغذيدرصد از آن  32 در و

بر عوامل کاهش سطح آب و فرآیند  عالوه پس .)2017
گرایی نیز به عنوان سومین عامل تغذیه ،گذاريرسوب

حایز اهمیت کننده حیات خلیج گرگان عامل تهدید
  باشد.می

بی به مرحله هاي ورود یک سازگان آیکی از نشانه
اي آن شناختی تغییر در سطح تغذیهتوالی بوم

                                                             
4- Eutrophication 
5- Mesotrophic 
6- Hypertrophy 
7- Eutrophic 
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باشد سازگان و رسیدن به مرحله فوق مغذي می بوم
از عمده دالیل افزایش  ).2015، حسینی و حسینی(

مواد مغذي در خلیج گرگان کاهش سطح ارتباط خلیج 
با دریا و در نتیجه کاهش میزان تعویض آب و 

ین امر سبب ورود بیشتر باشد. اخودپاالي در خلیج می
سبب تبخیر آب مواد مغذي از دریا به خلیج شده و به

اهش گردد. کبر میزان مواد مغذي افزوده می ،در خلیج
در محیط پر از مواد عمق سبب افزایش نفوذ نور 

افزایش شکوفایی  مغذي گردیده و این مهم موجبات
بر این اساس  را فرآهم خواهد نمود.جلبکی در خلیج 

و محدودتر شدن ارتباط یک سطح آب  شتریش بکاه
سازي فرآیند تهی يرا برا طیشراطرفه خلیج با دریا 

   .خواهد آوردفراهم در خلیج  1اکسیژن
در کاهش سطح آب در دریاي کاسپی روند رو به 

زدگی هشدار را براي خشکیخالل دو دهه اخیر 
 هاي آبی متصل با این دریا همچون خلیج گرگانپیکره
چندان دور براي چه در روزگاري نهدهد. آنمی نوید
شک قلی روي داده است بیسازگان خلیج حسینبوم

  خواهد بود.و تاالب میانکاله  در انتظار خلیج گرگان
نشان در خصوص سناریو اول نتایج تحقیق حاضر 

از  داده است که پس از قطع ارتباط خلیج گرگان
با فرض عدم  ومتر  5/28دریاي مادري در تراز منفی 

خلیج ها در حیات خلیج گرگان، تاثیر ورودي رودخانه
         ً       روز تماما  به یک  551پس از گذشت گرگان 

سازگان خشکی بدل خواهد شد. فرض در نظر  بوم
گرفته شده در سناریو مذکور در خصوص عدم تاثیر 

شرایط تواند نزدیک به ها تا حدي میورودي رودخانه
اکم بر حوضه خلیج ح 2واقعی هیدروکلیماتولوژي

هاي منتهی بازدیدهاي میدانی از رودخانهگرگان باشد. 
 1395الی  1392هاي به خلیج گرگان در خالل سال

نشان داده است که به غیر از مواقع بارانی و یا وقوع 
                                                             
1- Hypoxia 
2- Hydrometeorology 

یک از خیز خلیج گرگان هیچسیالب در حوزه آب
گیري به خلیج از میزان دبی چشم منتهیهاي رودخانه

از طرفی باشند.                ً       دار نبوده و عمال  خشک میبرخور
و آینده مطالعات اخیر در خصوص تغییرات اقلیمی 

نشان داده است استان گلستان اثرات آن بر منابع آبی 
سال آینده  50در طی خیز خلیج گرگان که حوزه آب

درصد مواقع با  40) در بیش از 1450الی  1390(
همکاران،  سالی مواجه خواهد بود (قانقرمه وخشک
با توجه به رشد جمعیت در استان گلستان در  ).2016

هاي آینده و نیاز آن به منابع آب جاري طی سال
ویژه کشاورزي ها در بخش شرب، صنایع و بهرودخانه

توان انتظار داشت که و با عنایت به تغییر اقلیم می
هاي منتهی به خلیج گرگان با منابع آبی رودخانه
آبه جه گردیده و حتی تامین حقکاهش شدیدي موا

پذیر هاي آتی نیز امکانها در سالزیستی رودخانه
الدول موید تحقیق مذکور گزارشات هیات بیننباشد. 

تغییر اقلیم در خصوص تغییرات اقلیم آینده و 
باشد هاي آبی میسازگانپیامدهاي ناشی از آن بر بوم

بر پایه ). 2007، الدول تغییر اقلیمگزارشات هیات بین(
مراتب گر وضعیت بهاین موضوعات سناریوي اول بیان

نزدیک به واقعیت براي خلیج گرگان  ولیکنبد 
  خواهد بود.

سازي تحت سناریو دوم نشان بررسی نتایج مدل
ها نقش بسزایی در داده است که ورودي رودخانه

سازگان خلیج گرگان در کاهش صدمات وارده به بوم
شناختی خواهند له توالی بومشرایط ورود به مرح

ثیر اقلیم حاکم بر خلیج گرگان و دبی أداشت. تحت ت
مین أرودخانه ت 13ب ورودي به خلیج که از آ

گردد، تاالب دریاي خلیج گرگان پس از گذشت  می
  خشکی خواهد شد.سه سال مبدل به یک تاالب درون

بر  ،ق حاضر در خصوص سناریو دومنتایج تحقی
ها باالدست رودخانهدر سبه شده دبی آب محااساس 

باشد حوزه خلیج گرگان در دهه هشتاد خورشیدي می
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). تردیدي 2008(شرکت مهندسین کنکاش عمران، 
نیست که دبی رودخانه اعمال شده به خلیج گرگان با 

-فرض تی اعمال گردیده و از مقادیر واقعی دور می

  باشد. 
 145500 طور متوسط ساالنه متجاوز از به

 کیدرولوژیهواحد  15 لهیوس کعب رسوب بهمترم
 .گرددیم هیتخل انکالهیو تاالب م جیخل بهباالدست 

با سرعت عمق آب  یجیامر موجب کاهش تدر نیا
گردد (امینی، متر در سال میمیلی 5گزاري رسوب
دلیل افزایش بار رسوبی در مواقع سیالبی به. )2012

روبی الیها در نتیجه کاهش زبري بستر رودخانه
خیز خلیج گرگان نتایج مثبتی در حوزه آبها رودخانه

در حیات خلیج گرگان نداشته و سبب کاهش عمق در 
گزاري، افزایش مواد دلیل رسوبخلیج گرگان به

گاه موجودات مغذي در آب و از بین رفتن زیست
ها هرچند از جمله وظایف تاالبزي خواهد شد. کف

خیز مربوط زه آبدریافت رسوبات و مواد مغذي حو
باشد ولیکن این موضوع نباید از حد تحمل به آن می

لذا پیشنهاد  تاالبی بیشتر باشد. سازگانبومیک 
با هاي منتهی به خلیج گردد الیروبی رودخانه می

تمهیدات الزم جهت کاهش بار رسوبی متناسب با 
گیر هاي رسوببا ساخت تلهظرفیت تحمل خلیج 

آبه زیستی خلیج گرگان از حق نسبت به تعیینباشد و 
  هاي منتهی به آن اقدام گردد.رودخانه

هر چند توصیف شرایط فیزیوکوشیمیایی آب 
فون و تر مراحل توالی خلیج گرگان و از همه مهم

خلیج گرگان در گذار از تاالب دریاي به تاالب  فلور
باشد ولیکن توصیف این مشکل میدرون خشکی 

  دور از دسترس نیست. تحول در خلیج گرگان زیاد
 تسوبارنتایج مطالعات نشان داده است که، 

 یبسوآورد ر در نتیجه نگرگا خلیج بستردر  دموجو
 از جنس آن به منتهی هايخانهو رود کاسپی يیادر
و  (الهیجانیباشند می گلیاي و ماسه تسوبار

خصوصیات ادافیک این رسوبات  ).2008 ران،همکا
یل جوامع گیاهی بالقوه منشا خوبی براي تشک

زي در بستر خلیج گرگان در مواقع خشکی
 جیخلخشکی حوزه زدگی خواهد بود. در  خشکی
 نیوجود دارد که از ا یاهیگونه گ 340از  شیگرگان ب

و دوساله و  کسالهی اهانیتعداد را گ نیترشیب انیم
 لیتشک یمیها و درختان داگونه را درختچه نیترکم

  دهند. یم
ات صورت گرفته شیمی آب خلیج بر اساس مطالع

ثر از شیمی آب دریاي کاسپی قرار داشته و أگرگان مت
باشد (بشري ها در شیمی آب ناچیز میسهم رودخانه
). در حال حاضر میانگین شوري در 2014و همکاران، 

باشد و با حرکت از گرم بر لیتر می 13خلیج گرگان 
 گرددسمت شرق به غرب بر میزان آن افزوده می

توان انتظار داشت که پس از . می)2016(جمشیدي، 
شوري محبوس در خلیج گرگان  ،جدایی خلیج از دریا

بر اثر تبخیر آب، بر روي بستر خلیج رسوب نموده و 
زارهاي را دهد که با حرکت از مناطق تشکیل شوره

میزان شوري  ربآن سمت مناطق پست بهخلیج مرتفع 
 1گیاهان شورپسندخاك افزوده گردد. در این حالت 

همچون سالیکورنیا، درختچه گز، سازو، نی و لویی از 
دار مراحل توالی در ترین گیاهان طالیهپر جمعیت

  خلیج گرگان خواهند بود.
گونه گیاه آبزي در  20گونه ماهی و  32تا کنون 

 11به ماهیان خلیج گرگان شناسایی شده است که 
همکاران،  (کیابی و جنس تعلق دارند 25خانواده و 

ورود خلیج گرگان به مرحله توالی  .)2000
شناختی سبب بر هم زدن تنوع و تراکم جمعیت  بوم

تحمل زي خلیج گرگان با توجه به فون و فلور آب
شک در این آبزیان آن خواهد شد و بی 2شناختیبوم

ي ترباالشناختی تحمل بومهاي که از گزار گونه
                                                             
1- Halophyte 
2- Ecological Valance 
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ند در آینده از تراکم باشمی 1زيبوده و پهنبرخوردار 
و بالعکس  مند خواهند شدبهره بیشتريو جمعیت 

خلیج گرگان رخت  سازگانبوماز زي هاي باریکهگونه
   خواهند بست.

ها نشان داده سازيبررسی نتایج مستخرج از مدل
ثر از الگوي أاست که هندسه حوضه خلیج گرگان مت

ده                            ً               وزش باد (سرعت و جهت)، دایما  تغییر مساحت دا
ثیر را در أو وزش باد غالب شمالی و غربی بیشترین ت

دلیل ایجاد برکشند طوفان در افزایش مساحت خلیج به
الزم به ذکر است که نتایج این  آینده خواهند داشت.

باشد و می 1:25000هاي تحقیق بر اساس دقت نقشه
هاي فصلی شکل سازي تاالبالزم است تا جهت مدل
منتج از شکل توپوگرافی بستر گرفته در خلیج گرگان 

هاي ورودي نسبت به خلیج و موقعیت رودخانه
هاي هاي بزرگ مقیاس و رایانهاستفاده از نقشه

  مند در آینده اقدام گردد.گر توانپردازش

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر پیشنهاد 
گردد نسبت به جانمایی یک کانال جدید که بتواند می

عویض آب و خودپاالي در خلیج افزایش رژیم ت
گیري از وقوع فرآیند جهت پیشگرگان را به

  مین نماید اقدام گردد.أگرایی ت تغذیه
فرآیند در خصوص گردد پژوهش پیشنهاد می

شناختی و استعدادهاي بالقوه خلیج گرگان توالی بوم
سازگان خشکی بر اساس جهت تبدیل آن به یک بوم

شناسایی و ستی ی، خاکی و زیاقلیمخصوصیات 
زي از نوع آب شیرین و شور و وضعیت جوامع تاالب

زي گیاهی و جانوري جوامع خشکیهمچنین ورود 
سازگان خلیج گرگان متاثر از سناریوهاي به بوم

هاي سازيکاهشی سطح آب و با استفاده از شبیه
سازگان اي به جهت مدیریت آینده این بومرایانه

فرآیند جانشینی سازنده ارزشمند و تسهیل در وقوع 
  اقدامات الزم صورت پذیرد.  
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