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According to researches, the continuation of the trend of lowering the 

water level as a new round of oscillating features of the water level in the 

Caspian Sea is not unexpected. Due to the separation of Gorgan Bay from 

the Caspian Sea, many irreparable environmental and economic risks will 

affect micro and macro management in regional and supra-regional 

dimensions. According to studies, Gorgan Bay is not endangered and the 

decrease in water level is considered part of the natural behavior of Gorgan 

Bay against the fluctuation of the Caspian Sea water level. The proposed 

option is dredging the Ashuradeh canal after the water level reaches minus 

27.5 meters. However, according to the results of the current study, 

declining water levels have caused nutritionalism, destructive ecological 
substitutions, changes in the structure of biological communities, 

morphological changes, increased sedimentation, bay drought and 

increased salinity, damage to ecotourism and marine infrastructure and 

reduced the depth of inputs in Gorgan Bay. Accordingly, the issue of 

urgency and crisis in Gorgan Bay is obvious. Therefore, finding a solution 

that can save Gorgan Bay from the emergencies and crises ahead is 

inevitable. It is suggested that short-term action be taken to align the 

Caspian Sea basin countries to determine water rights from rivers and 

dredge traditional canals to prevent the Gulf from being cut off from the 

sea. In the long-term action, the construction of a new canal is proposed to 

increase self-purification and prevent the emergence of degraded 

ecosystems. 
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 های کليدی:  واژه

 خليج گرگان، 

 دریاي كاسپي، 

 ، كانال انزان

   كاهش سطح آب
 

هاي   عنوان دور جدیدي از ویژگي هاي انجام شده ادامه روند كاهش سطح آب بهبر پایه پژوهش

كاسپي دور از انتظار نيست. در اثر جدایي خليج گرگان از دریاي نوسانيِ سطحِ آب در دریاي 

یت محيطي، اجتماعي و اقتصادي متوجه مدیرناپذیر زیستكاسپي، بسياري از مخاطرات جبران

ي خواهد شد. بر پایه مطالعات انجام شده، خليج ااي و فرامنطقهخرد و كالن در ابعاد منطقه

كاهش سطح آب بخشي از رفتار طبيعي خليج گرگان در  گرگان در معرض خطر قرار نداشته و

گردد. گزینه پيشنهادي، الیروبي كانال آشوراده پس برابر نوسان سطح آب دریاي كاسپي تلقي مي

بر پایه نتایج مطالعه كنوني كاهش سطح آب  باشد. وليمتر مي 5/27به منفي  از رسيدن تراز آب

شناختي مخرب، دگرگوني در ساختار جوامع زیستي، بومهايگرایي، جانشينيسبب بروز تغذیه

زدگي خليج، خسارت  گذاري، افزایش شوري و خشکيتغيرات مورفولوژیکي، افزایش رسوب

هاي ورودي در هاي درپيوند با خليج و كاهش عمق كانالوارده بر اكوتوریسم و زیرساخت

-خليج گرگان آشکار ميخليج گرگان گردیده است. بر این اساس بحث اضطرار و بحران در 

رو رهایي  هاي پيشحلي كه بتواند خليج گرگان را از اضطرارها و بحرانیافتن راهبنابراین باشد. 

مدت نسبت به همسو نمودن  گردد در اقدام كوتاهباشد. پيشنهاد ميناپذیر ميبخشد امري اجتناب

هاي سنتي  یروبي كانالها و الآبه از رودخانهكشورهاي حوزه دریاي كاسپي جهت تعيين حق

مدت احداث كانال جدید  براي جلوگيري از قطع ارتباط خليج از دریا اقدام گردد. در اقدام بلند

 گردد. هاي تخریبي پيشنهاد مي سازگان وجود آمدن بوم هجهت افزایش خودپاالي و جلوگيري از ب
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 مقدمه

ایران به اشتباه آن را به نام دریاي كاسپي كه در 

بندي دریاها جزو (، در بخش2و  1شناسند )خزر مي

جا مانده از اقيانوس  هشمار رفته و بدریاهاي بسته به

با  (. عدم ارتباط این دریا3باشد )باستاني تتيس مي

گردد تا تراز سطح آب در دریاهاي آزاد سبب مي

شمار گردیده هاي گوناگون دچار افت و خيز بيدوره

ژرفايِ هاي بزرگي از سواحل كمو در نتيجه بخش

ها دچار ها و تاالبچون خليجپيرامونِ این دریا هم

گرگان (. خليج 4هاي مورفولوژیکي گردد )دگرگوني

با قرار گرفتن در منطقه فالت قاره از جمله نواحي در 

معرض خطر افت و خيز سطح آب دریاي كاسپي 

ميالدي سطح  1995تا سال  1977باشد. از سال  مي

متر افزایش یافته و سپس از سال  5/2آب به ميزان 

خورشيدي( تا به امروز تراز آب  1377)برابر  1998

 متر كاهش یافته است. 2در دریاي كاسپي درحدود 

هاي انداز فعاليتشوربختانه اهدافِ سندِ چشم

دریایي )مبتني بر آمایشِ سرزميني( در حوضه دریایي 

استان گلستان بر پایه توسعه پایدار نبوده و معضالت 

ناشي از كاهشِ سطح آب دریاي كاسپي را در نظر 

همراه هاي اخير بهنگرفته است. در نتيجه در سال

ح آب مشکالت زیادي سد راه توسعه كاهش سط

(. بيم 5پایدار در حوضه دریایي استان گردیده است )

رود كه در نتيجه ادامه روندِ كاهش سطح آب آن مي

تنها راه ارتباطي خليج با دریاي كاسپي در ناحيه 

چاپاقلي دچار انسداد گردیده و این موضوع منجر به 

زایي (. فرآیند خشکي6ي خليج گردد )زدگخشکي

هاي مخرب بواسطه سازگانتواند سبب تشکيل بوممي

رغم شرایط خاكي و زایي بر بستر خليج عليشوري

هاي هيركاني اقليمي مناسب جهت تشکيل اكوسيستم

 گردد.

به  1395ت دولت در تابستان أپس از سفر هي

مصوب شد تا كارگروه ملي نجات  استان گلستان،

خليج گرگان تشکيل گردد. وظایف این كارگروه در 

مدت خالصه مدت و بلند دو بخش اقدامات كوتاه

ور در گردید. نتایج مستخرج از مطالعات شركت مشا

گر عدم وجود اضطرار خصوص اقدام كوتاه مدت بيان

ثر از كاهش أچه در خليج و متدر خليج بوده و آن

باشد در نتيجه یک فرآیند در حال وقوع ميسطح آب 

دخالت انسان در آن موجب بنابراین طبيعي است و 

شمار در آینده خواهد شد هاي بيوجود آمدن آسيببه

كه كند، در صورتي(. مطالعات شركت پيشنهاد مي7)

كاهش  ميزان نيم متر تراز آب دریاي كاسپي در آینده به

متر بوده  27معادل  1395-96یابد )تراز دریا در سال 

 عنوان گزینه پيشنهادي است(، الیروبي كانال آشورآده به

هاي مختلف در عملياتي گردد. نظر به وجود دیدگاه

كارگروه ملي، تصميم گرفته شد تا مطالعاتي توسط 

شناسي و دانشگاه علوم پژوهشکده ملي اقيانوس

طبيعي گرگان به جهت تدقيق نتایج كشاورزي و منابع 

شركت مشاور انجام گردد. پژوهشکده ملي 

یيد مطالعات أشناسي و دانشگاه گرگان نيز با ت اقيانوس

ندهِ دریاي كاسپي، الیروبي پيشين و عدم توجه به آی

آشورآده را جهت بهبود تبادل آب در خليج تا  كانال

ا تراز آخرین تراز ممکن براي ارتباط خليج با دریا )ت

 (.  8متر( پيشنهاد نموده است ) 29منفي 

چه  با نگاه به اهميت اكولوژیکي خليج، آن

تر از هر چيز مورد توجه واقع گردد،  بایست بيش مي

اثرات رفتار كاهشي تراز آب دریاي كاسپي بر زندگاني 

مناسب بر پایه  خليج گرگان و سپس اتخاذ تصميمات

نگري به جهت جلوگيري از هدررفت سرمایه  آینده

باشد. سازگان خليج ميكشور و تخریب ناآگاهانه بوم

حاضر اثرات كاهش سطح آب بر  پژوهشدر  بنابراین

خليج از دیدگاه برخي مسایل علمي، بر پایه مطالعات 

هاي پيشين مورد توجه واقع گردیده است. و پژوهش

این مطالعه بحث وجود اضطرار و  نتایج حاصل از

سازد. مطالعه حاضر بحران را در خليج نمایان مي
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تاكيد دارد كه خليج گرگان در حال گُذار از محيط 

دریایي به محيط خشکي بوده و هرگونه اقدام مهندسي 

پژوهي انجام گيرد. این پایه آینده بایست بر در آن مي

شورآده در دارد كه الیروبي كانال آپژوهش بيان مي

ثر بوده و خليج ؤگرایي خليج مافزایش شوري و تغذیه

چون  كم نيازمند یک كانال اكولوژیکي همگرگان دستِ

كانال انزان براي گُذار از وضعيت بحراني كنوني و 

 باشد.آینده مي

 

 

 ها مواد و روش

 نگاهي اجمالي به موقعيت جغرافيایي خليج گرگان:

حيات وحش ميانکاله  گاهخليج گرگان بخشي از پناه

گاه از سه محيط دریايِ باز، جزیره باشد. این پناهمي

(. 9سدي ميانکاله و خليج گرگان تشکيل شده است )

 12 حداكثر عرض كيلومتر و 60تر از  كم خليج با طول

هاي مازندران و كيلومتر در بخش جنوبي خود با استان

 اي شمالي نيز توسط زبانه ماسهگلستان و در بخش 

 (. 1ميانکاله احاطه گردیده است )شکل 

 
 (.2022موقعيت خليج گرگان در حوضه جنوب شرق دریای کاسپي )گوگل ارث  -1شکل 

 

خليج گرگان تنها خليج ایران در سواحل جنوبي 

تاالبي است كه در  22كاسپي و جزو دریاي 

المللي رسيده و ( به ثبت بين1971كانوانسيون رامسر )

انتصاب نام تاالب ميانکاله به آن صحيح  بنابراین

و در  1390(. مساحت خليج در سال 10باشد ) نمي

فارس بيش  متر نسبت به سطح خليج 5/26تراز منفي 

متر بوده  9/3مترمربع و بيشينه ژرفاي آن كيلو 460از 

خورشيدي، خليج تنها از  1401(. در سال 5است )

طریق ناحيه چاپاقلي با دریاي كاسپي در ارتباط بوده 

 است.

تغييرات سطح تراز دریای کاسپي در دوران 

به باور برخي از  ثير آن بر خليج گرگان:أهولوسن و ت

ترین عامل در ي اقليمي مهمهاگران دگرگوني پژوهش

سطح آب دریاي كاسپي در دوران هولوسن  نوسان

شناختي در این دوران ( و فرآیندهاي زمين11بوده )

 (. در12تري بر نوسان سطح آب داشته است )ثير كمأت

دوره را در دریاي  6هولوسن افزایش سطح آب 

متري تجربه نموده  25كاسپي و با حداكثر اختالف 

(. باال آمدن سطح آب سبب تشکيل 13است )

هاي دریایي، سدهاي ساحلي و كاهش مساحت  تاالب

دلتاها شده و در مقابل كاهش سطح آب موجب 

هاي دریایي و ایجاد تاالب گسترش دلتاها، نابودي

 (. 14هاي ساحلي گردیده است )پادگانه

هاي دریایي استان گلستان از بستر امروزین تاالب

ها پس از به پایان رسيدن آغاز دوره هولوسن تا سال

امپراطوري ساساني چندین بار دچار جانشيني 

اهش سطح آب در شناختي شده و با هر بار ك بوم

هاي جنگلي از سازگاندریاي كاسپي شاهد حضور بوم

چون انجيلي، ممرز، بلوط،  ریز همنوع درختان برگ

هاي راش و لرگ و پوشش گياهي امروزین جنگل
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(. خليج گرگان در هولوسن 15هيركاني بوده است )

ا به روي سطح آب دریپایاني و در دو دوره پيش

و  2600زمان با ترین حجم آبي خود رسيده )هم بيش

 24و  22هاي منفي سال پيش )به ترتيب در تراز 500

سال پيش و در  1500متر( و در زمان پسروي دربند )

زدگي گردیده متر( به كلي دچار خشکي 34تراز منفي 

 (. 16است )

نوسانات تراز آب در دوران سازي منحنيِ رقومي

درصد مواقع  65دهد كه در بيش از هولوسن نشان مي

امکان تشکيل تاالب دریایي خليج گرگان در حوضه 

سازگان جنوب شرق دریاي كاسپي وجود نداشته و بوم

ثر از أخشکي متموجود در این منطقه یک تاالب درون

هاي منتهي به آن، به همراه پوشش آب رودخانه روان

 (. 17ياهي و جنگلي ویژه منطقه هيركاني بوده است )گ

 8شناسي وجود شواهد ژئومورفولوژیکي و زمين

فاز رشد را از ابتداي هولوسن تا به امروز براي تکامل 

نماید كه با یيد ميأسيستم سدي ساحلي ميانکاله ت

ي هافرض ثابت بودن انتقال رسوب توسط جریان

مترمکعب  58000موازاي ساحل در دوران هولوسن )

سال برابر  13071در سال(، این سيستم در طي 

مترمکعب رسوب را در خود ذخيره  660/944/790

گيري (. با این وجود شرایط شکل18نموده است )

زمان با سال پيش و هم 500اي ميانکاله از زبانه ماسه

آغاز و تا به امروز از سمت  1بندان كوچکدوره یخ

(. فرنود این 19غرب به شرق ادامه داشته است )

  مبحث این است كه، بر پایه شواهد تاریخي به

توان گفت كه بستر امروزین خليج گرگان صراحت مي

ثر از عامل تغييرات تراز دریاي كاسپي یک أمت

بين دو محيط دریا و خشکي از اكوسيستم گذاري 

 (. 5آغاز دوران هولوسن تا به امروز بوده است )

تغييرات مورفولوژی خليج گرگان در دوران 

خليج گرگان  امروزین به سبب نوسان سطح آب:

                                                
1- Little Ice Age 

 نظرتماماً در منطقه فالت قاره واقع گردیده و از این 

اي كه باشد به گونهداراي شيب بسيار مالیمي مي

وجود ترین تغيير در تراز آب دریاي كاسپي سبب به كم

ترین تغييرات مورفولوژیکي در سواحل آن  آمدن بيش

از طریق غرقاب شدن و یا خشک شدن سواحل و 

(. بررسي 20گردد )جابجایي خط ساحلي آن مي

و تصاویر  1384ي ال 1334هاي تصاویر هوایي در سال

( و بررسي 2021الي  1955هاي )در سال اي ماهواره

( در 2022الي  1984هاي مختلف گوگل ارث )از  الیه

هاي ژرفا كرانهدارد كه نواحي كمخليج، بيان مي

ثر از افت و خيز أهاي گذشته متساحلي در طي سال

خالي شده است  سطح دریاي كاسپي دایماً از آب پر و

روند رو به كاهش این نوسانات در  (. ولي21)

هاي اخير منجر به خشک شدن بخش شایمندي  سال

(. با 22عمق ساحلي گردیده است )از نواحي كم

متري سطح تراز دریاي كاسپي طي سانتي 150كاهش 

از ميالدي، وسعت خليج  2019تا  1995هاي سال

 176كيلومترمربع رسيده و به ميزان  394به  570

كيلومترمربع كاهش یافته و عمق بستر در راستاي 

چنين  هم .شرق به غرب به شدت كاسته شده است

هاي تاالبي، پوشش گياهي جنگلي و مساحت زیستگاه

اي با افت سطح تراز آب دریا دچار خاكریز ماسه

اي هكاهش شده و در عوض به وسعت زیستگاه

هاي گلي و پيتزارها افزوده مارش لب شور، شور، پهنه

تر در  (. همسان چنين فرآیندي پيش23شده است )

قلي روي داده و امروز بقایاي خليج  خليج حسن

(. 24زار گردیده است ) قلي مبدل به یک شورهحسن

تر  آشورآده امروزي مركب از سه جزیره كوچکزماني 

دليل شيب مالیم و ارتفاع  این جزایر به بوده است ولي

  كم در پاسخ به كاهش سطح آب دریاي كاسپي به

اي كه خليج در سال گونهیکدیگر متصل گردیده به

ارتباطي با دریاي مادري نداشته و مساحت آن  1356

 1977(. پس از سال 24كيلومترمربع بوده است ) 290
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زده غربي و با باال آمدن سطح آب دریا، بخش خشکي

با آغاز دور (. 14گيرد )خليج گرگان مجدداً شکل مي

سال گذشته،  20جدید كاهش سطح آب در خالل 

كيلومتر مربع  90بخش غربي خليج با وسعتي بالغ بر 

نتيجه این (. 25زار گردیده است )تبدیل به شوره

بخش از مطالعه این است كه، افزایش و كاهش سطح 

آب در دوران معاصر سبب تشکيل و نابودي 

عمق  هاي كوچک در مجاورت سواحل كمسازگان بوم

 جزیره ميانکاله گردیده است.خليج گرگان و شبه

ثر از تغييرات أتراز دریای کاسپي متبررسي آینده 

ميالدي  2000تا پيش از سال  هيدروکيليماتولوژی:

هاي انجام شده درخصوص آینده تراز بينيتر پيش بيش

آب در دریاي كاسپي بيانگر افزایش سطح آب و یا 

 2050سال آینده )تا سال  50عدم تغييرات آن براي 

هاي (. پس از توسعه مدل26ميالدي( بوده است )

گران تحت  كارگيري آن توسط پژوهش هاقليمي و ب

الدُول تغيير اقليم سناریوهاي مختلف هيات بين

(IPCCنتایج پيش ،)هاي تراز آب در دریاي بيني

كاسپي، بيانگر كاهش سطح آب این دریا در یک صد 

 53دي تاكنون ميال 2002باشد. از سال سال آینده مي

هاي مختلف براي سناریو از گزارش 23مدل تحت 

كار گرفته شده  بيني تراز آب در دریاي كاسپي بهپيش

 14مدل تحت  5مدل اقليمي، نتایج  53است. از ميان 

سازي هاي مدلدليل خطاهاي وارده به شيوهسناریو به

بيني كاهش اند، چراكه توان پيشمردود اعالم گردیده

اند.  ميالدي تا كنون نداشته 2000را از سال  سطح آب

مدل نيز به دليل عدم توانایي در  2چنين نتایج  هم

سازي دوره تاریخي مردود اعالم گردیده است. از مدل

سناریو مختلف، كاهشِ  13مدل باقي مانده تحت  46

ميالدي بيان  2100تراز آب دریاي كاسپي را تا سال 

هاي سازيدرصد مدل 96 بيان صریحدارند. به مي

اقليمي بر روي دریاي كاسپي و حوزه آبخيز آن بيانگر 

چنين  باشد. همكاهش سطح آب دریاي كاسپي مي

بينانه مقادیر كاهش سطح آب تحت سناریوهاي خوش

المللي  ت بينأهي 6هاي گزارشِ و بدبينانه در مدل

(. 27باشد )متر مي 30متر و  20تغييراقليم به ترتيب 

الزم به ذكر است كه كاهش سطح آب در دریاي 

كاسپي در نتيجه تغييرات اقليمي و در پي آن كاهش 

ها به دریا و افزایش تبخير از سطح  ورودي رودخانه

گر (. نتيجه این بخش از مطالعه بيان28باشد ) دریا مي

ثر از أآب دریاي كاسپي متادامه كاهش تراز سطح 

هاي اقليمي كره زمين و كاهش منابع آبي دگرگوني

 باشد.ها به دریا ميورودي رودخانه

 گذاری مان کاهش سطح آب و فرایند رسوبأاثرات تو

تنها نوسان سطح آب در تغييرات  نه بر خليج گرگان:

عمق خليج و نواحي ارتباطي آن با دریاي كاسپي و 

گذاري  باشد، بلکه رسوبثر ميؤمهاي ورودي  كانال

نماید  نيز نقش مهمي را در كاهش عمق خليج بازي مي

عنوان یک حوضه رسوبي نيمه بسته از  (. خليج به6)

دام انداختن رسوبات برخوردار ظرفيت باال براي به

صورت بوده و غالب رسوبات ورودي به خليج به

هاي مركزي و غربي آن در بخشهاي رسوبي  الیه

ها منبع تامين (. دریا و رودخانه29گردد )نهشته مي

رسوبات بوده كه به دليل رژیم هيدرودیناميک ضعيف 

خليج، این رسوبات در درون این حوضه ترسيب و 

گردند. برداشت مدت مي سبب كاهش عمق در دراز

هاي حوزه شن و ماسه رودخانه غيراصولي از منابع

سال(  در تن ميليون 5/3آبخيز خليج )در مجموع 

سبب افزایش رسوب و درنهایت باال آمدن سطح 

زدن شکل مورفولوژیکي سواحل سواحل و برهم

 1390جنوبي خليج گردیده است. تا پيش از سال 

مادري در  خليج از طریق كانال خزیني نيز با دریاي

با كاهش تراز سطح آب و  وليارتباط بوده است، 

گذاري در بخش شمالي، كانال خزیني افزایش رسوب

كلي مسدود گردیده و نيازمند بازگشایي از طریق  به

گذاري در بخش (. ميزان رسوب30باشد )الیروبي مي
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 210صرب  ليج با استفاده از رادیو ایزوتوپدروني خ

متر در ميلي 45/2و  4/1رتيب برابر تبه 137و سزیم 

تواند در تغيير باشد كه این مقادیر نميسال مي

(. نحوه انتقال 31ثر باشد )ؤمورفولوژي خليج م

رسوب غالب از سمت غرب به شرق در سواحل 

هاي موازي جزیره ميانکاله و در اثر جریانشمالي شبه

(. سواحل ميانکاله از نوع سواحل 9)باشد با ساحل مي

پراكنشي بوده و منطقه غربي منبع رسوبات و منطقه 

(. وانگهي جبهه 32باشد )شرقي آن مقصد رسوبات مي

جنوبي در امتداد تاالب گميشان -انتقال رسوب شمالي

رود و اترک در رسوبات گرگانرا كه سبب انباشت 

(. 33گردد نباید از نظر دور داشت )ناحيه چاپاقلي مي

چون ابتداي كه تراز آب در چند دهه همدر صورتي

خورشيدي ثابت باقي بماند به سهولت خليج  50دهه 

سرعت اي ميانکاله بسته خواهد شد. توسط زبانه ماسه

آب در دهانه ورودي خليج سبب نشست پایين جریان 

هاي تر رسوبات معلق در این محدوده در سال بيش

گردد. محاسبه نرخ كاهش تراز سطح آب مي

گير در حد هاي رسوبرسوبگذاري با استفاده از تله

فاصل بين آشورآده و بندرتركمن نشان داد كه ميانگين 

 43/1گذاري در این نواحي در حدود نرخ رسوب

كه دهانه  نتيجه آن (.34متر بر سال است )سانتي

ورودي خليج در معرض دو جبهه انتقال رسوب و 

چنين آورد رسوبي گرگانرود قرار دارد و با توجه  هم

به روند كاهش تراز سطح آب، الیروبي در این منطقه 

بري اكولوژیکي، اقتصادي و مهندسي برخوردار از بهره

 باشد. نمي

های  کاهش سطح آب و اثرات آن بر زیرساخت

سياسي خليج گرگان موقعيت زمين خليج گرگان:

سازان كشور نسبت به سبب گردیده است تا تصميم

و  1374ساخت سه بندر مهم گز و تركمن در سال 

(. با نگاهي 35اقدام نمایند ) 1385نفس در سال خوجه

 2022تا  2002اجمالي به تصاویر گوگل ارث از سال 

توان دریافت كه كاهش سطح آب و ميزان مي

گذاري توانسته است بنادر مذكور را دچار  رسوب

زدگي مفرط نماید. سواحل جنوبي خليج خشکي

راه غرب به دليل مناظر طبيعي و قرارگيري در شاه به

ري شگداشت باالیي براي گسترش گردشرق، از درون

با كاهش سطح آب و  (. ولي7باشد )برخوردار مي

هاي گردشگري از خط فاصله گرفتن زیرساخت

ها هزینه ساحلي، ترميم و بازسازي این زیرساخت

بسياري را براي كشور در بر خواهد داشت. از دیگر 

هاي ارتباطي سو كاهش سطح آب سبب انسداد كانال

با دریا شده و این موضوع بروز مشکالت متعدد  خليج

براي صيادان محلي، اقدامات لوجستيکي اداره امور 

ماهيان خاویاري و یگان حفاظت از دریا شده است. 

داشت  از درون 80كه خليج در دهه  رغم این علي

ور مناسبي براي پرورش ماهيان در محيط محص

گرایي  با شروع تغذیه (، ولي36برخوردار بوده است )

هاي  ناشي از كاهش سطح آب بسياري از ویژگي

 بنابراینزیستي و غيرزیستي خليج برهم خورده و 

پروري كه براي گسترش اقتصاد منطقه هاي آبزي برنامه

ریزي شده است نيازمند بازنگري زیرساختي  پي

اجراي باشد. كاهش سطح آب سبب تردید در  مي

برنامه گردشگري در آشوراده گردیده است. با كاهش 

هايِ زراعي، بخش  سطح آب و بيرون آمدن زمين

خواران به تصرف شایمندي از این اراضي توسط زمين

غيرقانوني درآمده و قانون اراضي مستحدث ساحلي با 

چالش مواجه گردیده است. نتيجه این بخش از مطالعه 

سطح آب در خليج كاهش تراز دارد كه، بيان مي

گرگان سبب وارد آمدن صدمات جدي به 

پروري و زيهاي بنادر و دریانوردي، آب زیرساخت

بازنگري درخصوص  بنابراینگردد، گردشگري مي

هاي وابسته به دریا و با توجه به تمامي طرح

 باشد.نگري امري مبرهن مي آینده
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کاهش سطح آب و آغاز مراحل جانشيني 

هاي ادافيک ویژگيليج گرگان: شناختي در خ بوم

داشت خوبي براي رسوبات خليج گرگان از درون

زي بر روي بستر خليج تشکيل جوامع گياهي خشکي

باشد. ميانگين زدگي برخوردار ميدر مواقع خشکي

باشد درصد مي 45/4مواد آلي در رسوبات خليج برابر 

آب از جمله عوامل مهمي است (. كاهش سطح 37)

كه ماهيت وجودي خليج را تهدید نموده و موجب 

گردد شناختي در آن ميتسهيل در روند جانشيني بوم

گرگان در پایان   هاي خليجهایي با ویژگي(. خليج6)

(. با 38مرحله جواني تا ابتداي بلوغ قرار دارند )

ویژه در  گذاري بهكاهش سطح آب و افزایش رسوب

هاي كم ژرفا، ابتدا سواحل خليج تبدیل به كرانه

مرداب و سپس با پر شدن مرداب از رسوبات آلي و 

ها معدني به باتالق مبدل گردیده و رفته رفته باتالق

شوند. با پيشرفت مرحله بلوغ در خليج،  خشک مي

هاي هاي جدید با گونهصاف و خشکي سواحل

زي پدید خواهد آمد. این جانوري و گياهي خشکي

شناختي فرآیند تحت عنوان فرآیند جانشيني بوم

تر در  چنين فرآیندي پيش همانند(. 39گردد )شناخته مي

 قلي و تاالب گميشان روي داده و در حالخليج حسن

توان در ناحيه چاپقلي، بخش غربي و حاضر مي

شناختي را مشاهده سواحل جنوبي خليج جانشيني بوم

سازگان كه نموده و مساحت شایمندي از این بوم

است تبدیل به مناطقي  تر از آب دریا پر بوده پيش

زار و با پوشش گياهان شورزي شده خشک و شوره

چون ساليکورنيا، سازیر  گاماني هماست. حضور پيش

زده خليج و در پي و درختچه گز بر روي بستر خشکي

هاي جدید آن حضور حشرات، پرندگان و دیگر گونه

 زي شاهدي بر وقوع مراحل جانوري خشکي

هاي باشد. یکي از نشانهجانشيني در خليج مي

شناختي وجود گياه روپيا مریتيما  جانشيني بوم

(Ruppia maritimaبا تراكم باال در خليج مي )شد با

دارد كه، (. نتيجه این بخش از مطالعه بيان مي40)

زایي و كاهش تعویض كاهش سطح آب سبب خشکي

آب در خليج شده و این موضوع سبب افزایش مواد 

گردد. وري در خليج ميمغذي و وقوع فرآیند خوراک

غذایي دست به خليج جهت جلوگيري از بيش

و خودتنظيمي زده و حضور گياه روپيا همئوستازي 

كننده عمده مواد مغذي مریتيما در خليج كه مصرف

باشد، گواهي بر افزایش مواد مغذي و ورود خليج مي

الوقوع شناختي و تبدیل غریببه مرحله جانشيني بوم

 باشد.آن به محيط خشکي مي

ثير آن بر رژیم هيدرودیناميک أکاهش سطح آب و ت

طوركلي نحوه تبادل آب در خليج  هب خليج گرگان:

اي است كه آب در فصل بهار و گرگان به گونه

تابستان از سمت دریا به خليج وارد شده و سبب 

افزایش حجم خليج گردیده و در فصل پایيز و زمستان 

نيز از خليج به دریا وارد شده و سبب كاهش حجم 

چنين فرایندي در تمامي  همانندگردد. خليج مي

چون تاالب انزلي  اي دریاي كاسپي همه تاالب

(. نظر به ارتباط اندک خليج 41باشد )مشاهده مي قابل

با دریا، امواج شکل گرفته در حوضه درون خليج 

ثر از الگوي أمستقل از امواج دریاي كاسپي بوده و مت

به نيم وزش باد، ارتفاع آن در مواقع طوفاني به ندرت 

كه خليج با دریاي مادري در رسد. ماداميمتر مي

ارتباط باشد، نوسان سطح آب در آن تابع تراز سطح 

آب در دریاي كاسپي بوده و نوسانات ایجاد شده در 

درون آن به الگوي وزش باد حاكم بر آن بستگي دارد. 

كه خليج با دریاي كاسپي در ارتباط چنين مادامي هم

جریان در تمامي ترازهاي سطح  باشد الگوي عمومي

پس از  (. ولي42باشد )گرد ميپادساعت صورتآب به

جدایي خليج از دریاي مادري و تشکيل تالب 

خشکي بر روي بستر خليج این رژیم كامالً به  درون

(. با 43الگوي وزش بادهاي غالب مرتبط خواهد شد )

شدت  كاهش سطح آب ميزان تعویض آب در خليج به
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كاهش خواهد یافت. زمان تعویض آب از جمله 

ثيرگذار بر توليدات زیستي أفرآیندهاي فيزیکي مهم ت

و ميزان كيفيت آب بوده و از آن به عنوان شاخصي 

هاي وارده به جهت ارزیابي سالمتي و ميزان آسيب

(. نتایج 44ردد )گهاي آبي استفاده ميمحيط

متر نشان داده است  5/26ها در تراز منفي سازي مدل

تواند زمان تعویض آب كه بازگشایي كانال خزیني مي

روز كاهش داده و درصورت عدم بازگشایي  13را تا 

 54كانال خزیني زمان تعویض كل در خليج معادل 

اكنون با توجه به ارتباط اندک (. هم45باشد )روز مي

خليج با دریاي مادري در ناحيه چاپاقلي ميزان 

(. 46روز افزایش یافته است ) 150تعویض به بيش از 

دارد كه، كاهش نتيجه این بخش از مطالعه بيان مي

 دیناميکسطح آب در خليج سبب تضعيف رژیم هيدرو

و كاهش ميزان تعویض آب شده و این موضوع سبب 

سازگان ایجاد شرایط نامطلوب براي سالمتي این بوم

 در آینده خواهد شد.

بررسي ارتباط کاهش سطح آب و آغاز فرآیند 

گرایي فرآیند تغذیهگرایي در خليج گرگان:  تغذیه

وجود  گياهي سمي و بهشناورانسبب شکوفایي زي

هيپوكسي و دگرگوني در تنوع زیستي و آمدن شرایط 

بررسي عوامل  گردد.شبکه غذایي خليج گرگان مي

 1380متر( در سال  5/25فيزیکوشيميایي خليج )تراز 

ها درصد بخش 5/12نشان داده است كه خليج در 

درصد بينابيني و  28درصد مغذي،  5/42مغذي، بيش

(. خليج از نظر 47مغذي بوده است )درصد كم 17

هاي آ در رده آب  آلودگي به مواد مغذي و كروفيل 

 آلوده )مزوتروف( و شرایط غيربحراني قرار داردغير

پایه ميانگين فسفر كل )مجموع فسفر آلي و  (. بر31)

بوده است(، ميکروگرم بر ليتر  171معدني در حدود 

متر  21/26خليج در شرایط هایپرتروف در تراز 

و  OECD(. بر پایه روش 48شده است ) بندي تقسيم

( 1391با توجه به ميانگين ميزان كلروفيل آ )در سال 

توان باشد، ميميکروگرم در ليتر مي 25كه بيش از 

سواحل استان گلستان خليج را جزو مناطق یوتروف و 

ميکروگرم بر ليتر نيز جزو مناطق  9/1با ميانگين 

(. اكوسيستم خليج 49بندي نمود )اليگوتروف دسته

مغذي  -مغذيمتر( داراي شرایط بيش 89/26)در تراز 

(. سطح 50مغذي بوده است )با غالبيت شرایط بيش

متر(  97/26)در تراز  1395تروفيکي خليج در سال 

 با توجه به ميانگين ساالنه فسفر كل و نيتروژن 

معدني به ترتيب در وضعيت یوتروف و مزوتروف 

چنين بر اساس  متمایل به یوتروف ارزیابي گردید. هم

هاي یوتروف ، خليج در گروه آبOECDبندي  تقسيم

(. ارزیابي آلودگي آلي خليج با استفاده 51قرار گرفت )

 1397-98هاي از شاخص جلبکي پالمر در خالل سال

نشان داده است كه خليج در طول سال در شرایط 

یوتروفيک قرار دارد و كيفيت آب خليج در سطح 

گرایي شک افزایش تغذیه(. بي52) بحراني قرار دارد

در خليج گرگان محصول كاهش سطح آب در این 

پيکره آبي در دو دهه گذشته و تعویض نامناسب آب 

دارد  باشد. نتيجه این بخش از مطالعه بيان ميدر آن مي

كه، كاهش سطح آب سبب كاهش حجم آب شده و 

این موضوع سبب كاهش ميزان خودپاالیي آب در 

گرایي و ن تغذیهگردد كه به نوبه خود بر ميزاخليج مي

 ایجاد هایپرتروفي اثر مستقيم خواهد گذاشت.

بررسي کاهش سطح آب بر افزایش شوری و مواد 

اي  با توجه به اقليم مدیترانه مغذی در خليج گرگان:

حاكم بر خليج، با حركت از غرب به شرق، ميزان 

شوري و بارش كاهش یافته و ميزان تبخير افزایش 

(. شکل هندسي خليج و موقعيت 53یابد )مي

اليه بخش قرارگيري دهانه ورودي خليج در منتهي

چنين الگوي وزش باد غالب سبب  شمال شرقي و هم

گردد تا خليج در ترازهاي پایين سطح آب، از مي

ترین ميزان تعویض برخوردار باشد. این موضوع نه  كم

سبب افزایش تنها سبب افزایش مواد مغذي بلکه 
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(. شيمي آب خليج 43) گرددشوري در خليج مي

ثر از شيمي آب دریاي كاسپي قرار داشته و سهم أمت

ها و رسوبات بستر در شيمي آب خليج ناچيز رودخانه

توان انتظار كاهش باشد و تنها در مواقع سيالبي ميمي

هاي (. بررسي داده54شوري را در خليج داشت )

گذشته ارتباط مستقيم افزایش  سال 20ميداني در 

 نماید شوري با كاهش تراز سطح آب را اثبات مي

كه خليج با ميانگين شوري (. درصورتي55و  53، 48)

متر با دریاي مادري  5/28ليتر و در تراز  بر گرم 20

قطع ارتباط نماید، ميزان شوري برجا مانده بر روي 

ميليون تن خواهد  3زده خليج بالغ بر بقایاي خشکي

زاري را تشکيل خواهد داد بود. چنين وضعيتي شوره

با زایي ناشي از كاهش سطح آب گام با خشکيكه هم

سمت مناطق ژرف ژرفاي خليج بهحركت از مناطق كم

آن بر ميزان نمک سطحي خاک افزوده خواهد شد. 

توجه آن است كه ميزان شوري در خليج  نکته قابل

گرگان حتي پس از الیروبي كانال آشوراده نيز افزایش 

دليل تامين آب از  چشمگيري داشته و كانال مذكور به

در خليج، در حکم  دریا و عدم تعویض مناسب آب

ناشدني شوري براي خليج گرگان عمل  یک منبع مهار

شود كه ميزان شوري در خواهد كرد و تخمين زده مي

گرم بر ليتر  5/32خورشيدي به عدد  1402پایان سال 

 افزایش یابد.

ها منبع تامين مواد مغذي در خليج تر رودخانه پيش

(. ميزان نيترات و فسفات با 47معرفي شده است )

حركت از سمتِ غربِ سواحل ایراني به سمت شرق 

افزایش یافته و در نهایت ميزان مواد مغذي در 

اليه بخش جنوب شرقي به شرایط یوتروفي  منتهي

(. با مقایسه مواد 56گردند )رسيده و به خليج وارد مي

سو  هاي باغو و قرهگيري شده در رودخانهمغذي اندازه

گيري مواد مغذي ورودي به چنين آخرین اندازه و هم

كه توسط پژوهشکده ملي  1399خليج در سال 

 1280شناسي انجام شده است، روزانه اقيانوس

كيلوگرم تركيبات  24دار و كيلوگرم تركيبات نيتروژن

 12و  2/11شود كه به ترتيب ارد خليج ميفسفردار و

رودخانه ورودي به خليج در افزایش  13برابرِ مجموعِ 

باشند. نتيجه این بخش از ثر ميؤبار مواد مغذي م

دارد كه، با كاهش سطح آب و كاهش مطالعه بيان مي

ميزان تعویض در خليج، شوري آب و مواد مغذي نيز 

 افت. رفته در خليج افزایش خواهد ی رفته

ثير کاهش سطح آب بر فون و فلور خليج أبررسي ت

 هاي ساحلي آن داراي خليج گرگان و كرانهگرگان: 

 اي و شناور با مجموع دو گروه گياهان آبزي حاشيه

باشد. در حوزه خشکي خليج بيش از گونه مي 20

گونه گياهي وجود دارد. در دو دهه گذشته  340

شاهد حضور گياهان روي دریا، خليج گام با پس هم

چون ساليکورنيا،  پيشگام شورپسند بومي منطقه هم

درختچه گز، سازو، ني و لویي در خالل مراحل 

 شناختي بوده است. جانشيني بوم

گونه ماهي بوده است كه  32تر خليج داراي  پيش

اند جنس تعلق داشته 25خانواده و  11این ماهيان به 

هاي تر از دو دهه تعداد گونه (. با گذشت كم57)

گر شد كه این موضوع بيان گونه اعالم 15ماهيان خليج 

ها نسبت به درصدي گونه 50كاهش ضریب تغييرات 

اي  (. مقایسه گونه58باشد )خورشيدي مي 70دهه 

 20 بيانگر وجود 90و  70ماهيان در خليج در دو دهه 

گونه بوده است و نتایج بيانگر كاهش ضریب تغييرات 

باشد ها در خالل دو دهه گذشته ميدرصدي گونه 31

(59 .) 

تا  8/1زیان خليج بين بيوماس كف 1368در سال 

 (. بررسي60گرم بر مترمربع اعالم گردید ) 14/37

 1383-84هاي كفزیان خليج در سال فصلي بزرگ

(. 61گونه و یک خانواده بوده است ) 20بيانگر وجود 

 كفزیان خليج در دوره یک ساله بررسي بزرگ

گروه با ميانگين بيوماس  7، بيانگر وجود 84-1383

(. خليج در سال 62گرم بر مترمربع بوده است ) 75/29
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شاخه  3زیان متعلق به خانواده از كف 11داراي  1387

 1388(. ماكروبنتوزهاي خليج در سال 48بوده است )

خانواده با ميانگين تراكم ساالنه  13تاكسون و  9داراي 

 85/11ماس ساالنه بر مترمربع و ميانگين بيو 8/1074

(. ماكروبنتوزهاي خليج 63مربع بوده است )بر متر گرم

 خانواده و  8رده،  5بيانگر وجود  1389در تابستان 

مترمربع  عدد بر 66/466-5100گونه با تراكم بين  8

فصلي ماكروبنتوزهاي برداري (. نمونه37بوده است )

گونه با تراكم  14بيانگر وجود  1391خليج در سال 

متر(،  1-2)عمق  4452متر(،  0-1)عمق  4145ساالنه 

متر( عدد  3-4)عمق  4950متر( و  2-3)عمق  5243

خانواده  6، 1394(. در سال 64مترمربع بوده است ) بر

(. بررسي كفزیان خليج 50ن شناسایي گردید )از كفزیا

جنس )با ميانگين  11بيانگر وجود  1394-95در سال 

عدد بر  25200فراواني و بيوماس ساالنه به ترتيب 

خانواده از  10گرم بر مترمربع( و  23/765مترمربع و 

 (. 65شاخه بوده است ) 3

جنس زئوپالنکتون با تراكم  8تعداد  1368در سال 

عدد بر مترمکعب در خليج شناسایي شد  71000

گونه از  30(، 1373-74(. در دوره یک ساله )60)

شاخه و با تراكم  5هاي خليج متعلق به زئوپالنکتون

گرم بر مترمکعب ميلي 69/53بر ليتر و زیتوده  20897

، 1387(. بررسي خليج در سال 66شناسایي گردیدند )

 83/883شاخه زئوپالنکتون با مجموع زیتوده  5

 4/8گرم بر مترمکعب با ميانگين تراكم ساالنه  ميلي

ز (. پس ا48ميليون بر مترمکعب شناسایي گردید )

گذشت دو دهه ميانگين وزني كل بيوماس و تعداد 

 04/886ترتيب معادل هاي خليج به زئوپالنکتون

 عدد در مترمکعب 80و  124/400/9ليتر و  بر گرم ميلي

 هاي زئوپالنکتون 1396(. در سال 67افزایش یافته است )

گروه در خليج شناسایي  5جنس از  16متعلق به 

 (.68گردید )

جنس فيتوپالنکتون با  16تعداد  1368در سال 

بر مترمکعب در خليج شناسایي شد  12915000تراكم 

جنس فيتوپالنکتون  47، تعداد 1387(. در سال 60)

 گرم برميلي 2089شاخه با مجموع زیتوده  5متعلق به 

 جنس فيتوپالنکتون 35(. 48مترمکعب شناسایي گردید )

، داراي ميانگين بيوماس 1389شناسایي شده در سال 

مترمکعب و ميانگين  بر گرمميلي 4/2707ساالنه 

است بر مترمکعب بوده  000/900/194فراواني ساالنه 

 1391هاي خليج در سال بررسي فيتوپالنکتون .(69)

شاخه بوده است  5گونه متعلق به  45بيانگر وجود 

جنس فيتوپالنکتون  40، 1397-98هاي (. در سال49)

 (. 52شاخه شناسایي گردید ) 6متعلق به 

تاكنون بيانگر  80زیان خليج از دهه بررسي كف

وضعيت نامناسب كيفي و ارتباط آن با كاهش سطح 

هایپرتروفي منتج از  -شرایط یوتروف باشد.آب مي

كاهش سطح آب در خليج موجب كاهش شدید تراكم 

مهرگان كفزي مستقر در این بيو تنوع جمعيت بزرگ

(. 50ليان اخير گردیده است )اكوسيستم، در طول سا

هاي ها بيانگر افزایش جمعيت زئوپالنکتون پژوهش

شيميایي خليج ناشي از تغيير در خصوصيات فيزیکو

چنين  باشد. همميآب منتج از كاهش سطح آب 

هاي خليج بيانگر بررسي تنوع زیستي فيتوپالنکتون

كاهش سطوح غذایي به سه تنوع بودن آن است.  كم

سطح و كاهش تعداد موجودات غالب در هر سطح 

غذایي در خليج دليلي بر كاهش تنوع و پویایي خليج 

باشد هاي افزایش تراز سطح ميدر مقایسه با سال

(50.) 

ثير کاهش سطح آب بر وضعيت آلودگي أبررسي ت

نشان داده است كه آب، ها گيرياندازه خليج گرگان:

الیه رسوبات سطحي و نيمه ژرف و حتي بافت برخي 

از ماهيان، گياهان آبزي و پرندگان بومي خليج گرگان 

هاي نفتي آلوده نبوده و به فلزات سنگين و هيدروكربن

و FAO تر از مقادیر پيشنهادي  ها كمميزان این آلودگي
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WHO ي هاسازگان بر پایه شاخصبوده و این بوم

، 74، 73، 72، 71، 70، 37، 31باشد )جهاني سالم مي

(. نتایج پژوهش عدم آلودگي 78و  77، 76، 75

ه سو و خليج را به فلزات سنگين نشان دادرودخانه قره

كش دیازینون در مانده آفت(. ميزان باقي79است )

سو در فصل بهار و تابستان بيش از حد رودخانه قره

 متيل در فصلاستاندارد بوده ولي ميزان آزینفوس

ارزیابي (. 80باشد )تابستان بيش از مقدار مجاز مي

ماهيان و پراكنش آلودگي ميکروپالستيک در رسوبات، 

خليج نشان داده است كه طبق استانداردهاي  كفزیان

المللي در آستانه تحمل زیستگاه تا محدوده خطر  بين

ارزیابي پتانسيل آالیندگي با استفاده از (. 81قرار دارد )

بيانگر قرارگيري خليج در محدوده  SWOTمدل 

ترین عوامل فشار مهم باشد وراهبردهاي تدافعي مي

هاي هاي اصلي، ورود آالیندهنيز بسته بودن كانال

مختلف به آن و فيزیوگرافي ضعيف خليج تعيين شدند 

(82 .) 

دارد كه آب، نتيجه این بخش از مطالعه بيان مي

بات سطحي و ژرف، بافت ماهيان، بافت گياهان رسو

آبزي و بافت پرندگان بومي خليج گرگان تا سال 

خورشيدي در معرض آلودگي مورد بررسي  1399

هاي  عنوان پاالیشگر آالینده قرار نداشته و این تاالب به

ورودي به خوبي توانسته است از عهده وظایف خود 

بين كاهش سطح چنين تاكنون هيچ ارتباطي  بر آید. هم

هاي مذكور گزارش نشده است. آب و ميزان آلودگي

تردیدي نيست كه با كاهش سطح آب و كاهش  ولي

توان انتظار افزایش ميزان حجم آب در خليج مي

 آلودگي را در خليج گرگان داشت.

 ها در تراز آب خليج گرگان: ثير رودخانهأبررسي ت

انه رودخ 30خورشيدي بيش از  40تا پيش از دهه 

 )دایمي و فصلي( به خليج گرگان وارد شده كه با 

 1341آغازِ كشاورزي صنعتي و انقالب سفيد در 

ها كاسته شده است. خورشيدي، از تعداد این رودخانه

 ، سيزده رودخانه ورودي به خليج تنها 1387تا سال 

اند نمودهصدم درصد از آب خليج را تامين مي 2

ميليون مترمکعب آبِ  2چنين روزانه بيش از (. هم83)

متر( به سبب ميانگين آهنگ تبخير  27خليج )در تراز 

گردد. این ميزان آب متر بر روز از آن خارج ميميلي 5

صورت  هبرابر آبي است كه ب 5/5از دست رفته تقریباً 

ز( توسط هزار مترمکعب بر رو 360ميانگين روزانه )

گردد. بر هاي حوضه آبخيز خليج تامين مي رودخانه

ثيري بر أتواند تها نميها، ورودي رودخانهپایه پژوهش

(. استان 5افزایش سطح آب در خليج داشته باشد )

درصد مواقع با  40در بيش از  1450گلستان تا سال 

سطحي  سالي مواجه بوده و منابع آبخشک

ها با توجه به نياز شرب، صنایع و كشاورزي  رودخانه

(. نتایج حاصل 84با كمبود جدي مواجه خواهند شد )

ثر از اقليم حاكم أها نشان داده است كه متسازياز مدل

روز پس از جدایي خليج از دریاي  551بر خليج، تنها 

قلي و چون خليج حسن مسازگان همادري، این بوم

تالب گميشان به یک خشکي مبدل خواهد شد. نتایج 

ها و ها با در نظر گرفتن ورودي رودخانهسازيمدل

اقليم حاكم نشان داد كه خليج پس از گذشت سه سال 

با شرایط موجود به تعادل رسيده و مبدل به یک 

كيلومترمربع با  51تاالب درون خشکي به مساحت 

 75گردد كه این حجم لومترمکعب ميكي 003/0حجم 

 27تر از حجم كنوني خليج گرگان در تراز  برابر كم

(. نتيجه این مبحث آن است كه 5باشد )متر مي

كه خليج گرگان با دریاي مادري در ارتباط مادامي

ها هيچ باشد مطابق قانون ظروف مرتبطه رودخانه

افزایش سطح آب خليج نخواهند داشت و ثيري در أت

تنها پس از جدایي خليج با دریا امکان تشکيل یک 

 تاالب درون خشکي وجود خواهد داشت.

 اساس سناریوهایرسي آینده احتمالي خليج گرگان بربر

تر آینده خليج تحت  پيشکاهش سطح آب: 

بينانه با كاهشِ سطح آب دریاي هاي خوشسناریو
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متر در سال و بدبينانه با سانتي 2/5كاسپي به ميزان 

متر در سال سانتي 5/10كاهش سطح آب دریا به ميزان 

(. نتایج نشان داد كه 6مورد پژوهش واقع گردید )

بينانه ارتباط خليج با دریا در تحت سناریوهاي خوش

و تحت سناریوهاي بدبينانه ارتباط خليج با  1410سال 

متر  7/27خورشيدي و در تراز  1406در سال  دریا

طور كامل قطع خواهد شد. قطع ارتباط خليج با  به

هاي آبزي و ماهيان دریا سبب عدم ارتباط زیستي گونه

مهاجر آنادرموس و كاتادرموس دریاي كاسپي با خليج 

گرگان و مخاطرات زیستي فرآروي بسياري از 

بين رفتن هاي آبزي و بومي خليج به سبب از  گونه

سال  3تر از  (. كم5) سازگان آبي خليج خواهد شدبوم

پس از قطع ارتباط خليج از دریا امکان تشکيل یک 

 كيلومتر 51تاالب درون خشکي با بيشينه مساحت 

ها نشان سازيمربع وجود خواهد داشت. برونداد مدل

ک شده و كه خليج گرگان خش داده است، درصورتي

زار گردد، احتمال حتي بستر آن پوشيده از علف

برخاست گرد و غبار از بستر خليج و نفوذ آن در 

شرق و جنوب وجود خواهد جهات غرب، شمال

 (.8داشت )

های ارتباطي خليج گرگان در مواجهه بررسي کانال

گرگان نيازمند ارتباط خليج  با کاهش سطح آب:

وسيله حداقل یک كانال  همداوم با دریاي كاسپي ب

تواند باشد. یک كانال اكولوژیکي ميمي 1اكولوژیکي

شرایط خليج را در تمامي ترازهاي كاهشي )یا 

افزایشي( سطح آب دریاي كاسپي به لحاظ 

محيطي بهبود بخشد. كانال اكولوژیکي وظيفه  زیست

با دریاي كاسپي تا آخرین قطره بخشي خليج را  ارتباط

اي انتخاب گردد بر عهده خواهد داشت و باید به گونه

ترین ميزان تعویض آب را به جهت كاهش  كه بيش

وري در خليج بر ميزان شوري و كنترل فرآیند خوراک

تواند خليج را در عهده داشته باشد. این كانال مي

                                                
1- Ecological Channel 

م انتقال از یک اكوسيستم دریایي به یک اكوسيست

هاي  حال با صرف هزینه خشکي یاري نموده و در عين

ترین راندمان  تر به جهت احداث، بيشاقتصادي كم

ر داشته باشد. مهندسي و اكولوژیکي را هم در ب

هاي ارتباطي منظور نسبت به جانمایي كانال بدین

هاي قدیمي در جدید براي خليج و بررسي كانال

این بررسي  هاي مهم درخليج اقدام گردید. شاخص

شامل ميزان تعویض توسط هر كانال در تمامي 

چنين نياز براي  ترازهاي كاهشي سطح آب و هم

هاي مجدد از نظر افزایش طول كانال و عميق الیروبي

كانال به عنوان  5باشد. بدین منظور نمودن كانال مي

ر این پژوهش (. د46كانال اكولوژیکي انتخاب گردید )

ي سنتي چاپاقلي، آشورآده و اه هاي كانالبر نام عالوه

خزیني نسبت به جانمایي سه كانال جدیدتر بر روي 

ها تحت نام جزیره ميانکاله اقدام گردید. این كانال شبه

واقع در بخش شمال غربي خليج  2سايكانال اسماعيل

 3ساي، كانال گلوگاهروي جزیره اسماعيلو روبه

روي روبه 4روي شهرستان گلوگاه و كانال انزان روبه

كلباد انتخاب گردیدند. ترازهاي در نظر روستاي كهنه

متر  5/29و  5/28، 5/27، 27گرفته شده شامل منفي 

متر در نظر  220ها برابر باشد. عرض تمامي كانالمي

گرفته شده است. با بررسي نتایج مستخرج از 

ابِ یک كانال اكولوژیکي پژوهي در ارتباط با انتخ آینده

ها به ترتيب كانال ترین كانالیابيم كه مناسبدر مي

باشند. این دو كانال در تمامي انزان و كانال گلوگاه مي

ترازهاي كاهشي سطح آب داراي باالترین راندمان 

چنين  اكولوژیکي به لحاظ ميزان تعویض آب و هم

جود نظر باشند. با این وعدم نياز به الیروبي مجدد مي

، این ترین بخش خليجنال انزان به عميقبه ارتباط كا

هاي  كانال به عنوان كانال پيشنهادي جهت پژوهش

گردد. الزم به ذكر است كه الیروبي  تر معرفي مي بيش

                                                
2- Esmaeilsai Channel 

3- Galogah Channel 

4- Anzan Channel 
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هاي سنتي با هدف بهبودبخشي به وضعيت آینده كانال

خليج به مثابه توليد سازه معلولي است كه هزینه 

كاري آن به جهت افزایش طول و دوبارهنگهداري و 

تعميق آن با هر بار كاهش سطح آب دریا بر عهده 

 هاي بعدي خواهد بود. نسل

 

 نتایج و بحث

توان گفت بر پایه شواهد تاریخي به صراحت مي

گذاري بوده و  سازگان كه خليج گرگان یک بوم

گيري و تغييرات سطحِ دریاي كاسپي بارها سبب شکل

آن از آغاز هولوسن تا به امروز بوده  یا اضمحالل

است. افزایش و كاهش سطح آب در دوران معاصر نيز 

هاي كوچک در سبب تشکيل و نابودي اكوسيستم

جزیره ميانکاله عمق خليج و شبهمجاورت سواحل كم

 گردیده است.

هاي اقليمي تردیدي نيست با توجه به برونداد مدل

تر سطح  هش بيشكه ادامه گرمایش كره زمين سبب كا

رو منتج از افزایش آب دریاي كاسپي در یک سده پيش

ها گردیده و این موضوع تبخير و كاهش دبي رودخانه

تر از سه دهه آتي  زدگي خليج در كمسبب خشکي

چه امروزه در خليج در  خواهد شد. در حقيقت آن

حال وقوع است یک پدیده نام آشنا با نامِ جانشيني 

سازگان با شد كه در نتيجه آن یک بومباشناختي مي بوم

سازگان دیگر همچون ویژگي تاالب دریایي به یک بوم

خشکي مبدل خواهد شد. خشکي و یا تاالب درون

سال گذشته براي  50چنين فرآیندي در خالل  همانند

قلي دو تاالب دریایي استان گلستان یعني تاالب حسن

ین دو زده او گميشان روي داده است و بستر خشکي

تاالب درنتيجه كاهش سطح آب دریاي كاسپي مبدل 

 زار گردیده است. به شوره

شناختي سبب ورود خليج به مرحله جانشيني بوم

زیان خليج بر هم زدن تنوع و تراكم فون و فلور آب

شک در شناختي آنان شده و بيبا توجه به تحمل بوم

ي شناختي باالترهاي كه از تحمل بوماین گذار گونه

باشند در آینده از تراكم و زي ميبرخوردار بوده و پهن

هاي  عکس گونهرمند شده و بتري بهره جمعيت بيش

 سازگان خليج رخت خواهند بست. زي از بومباریکه

باشد و حيات مادرِ خليج گرگان دریاي كاسپي مي

باشد. و ممات خليج تنها به دریاي كاسپي وابسته مي

باشد هاي جدید ميسازگانبوماكنون خليج آبستن هم

سازگان با توجه به تراز سطح آب دریاي و هر بوم

كه بستر خليج در ده  گردد. نظر به آنكاسپي متولد مي

هزار سال گذشته مقادیر شایمندي از رسوباتِ 

هاي هيركاني را دریافت و در خود محفوظ  جنگل

هاي ادافيک خاکِ خليج ویژگي بنابراینداشته است، 

هاي سازگانداشت خوبي براي تشکيل بوم دروناز 

باشد. با اي برخوردار ميهيركاني در كنار اقليم مدیترانه

ها و اقدامات مبتني بر سازگانغربالگري بوم

هاي نو و سازگانتوان سبب زایش بومنگري مي آینده

مناسب بر روي بستر خليج گردیده و با شناسایي این 

توان ریزي براي تثبيت آن ميها و برنامهسازگانبوم

چون  سرمایه طبيعي بزرگي را بر روي بستر خليج هم

زار و احياي خشکي، جنگل و بيشههاي درون تاالب

سازگان هيركاني با فون و فلور متنوع بوجود مجدد بوم

آورد. درصورت اقدام نادرست كه در آن اثري از 

ر روي جامانده ب ههاي بسازگاننگري نباشد، بومآینده

زار و یا تاالب شور تواند شورهبستر خليج مي

 خشکي و از نوع تخریبي باشد. درون

با كاهش سطح آب و كاهش ميزان تبادل خليج با 

طرفه شده و خليج دریا ارتباط خليج با دریا یک

تر تمایل به دریافت آب از دریا خواهد داشت.  بيش

خليج این آب با داشتن شوري و مواد مغذي بسيار، به 

وارد گردیده و با تبخير روزانه آب از سطح خليج 

همواره ميزان شوري و مواد مغذي در خليج در حال 

توان به صراحت گفت مي بنابراینازدیاد خواهد بود. 

تر از یک دهه آتي به همراه  كه خليج گرگان در كم
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صورت یک تاالب هایپرسلين  هكاهش سطح آب ب

مغذي در خواهد آمد و )فوقِ شور( و به حالت بيش

هاي ساحلي كشور بدل به پایانه مواد مغذي استان

 خواهد شد.

دارد كه در حال حاضر نتایج مطالعه حاضر بيان مي

وجود آمدن كاهش تراز سطح آب در خليج سبب به

مشکالت متعدد گردیده و اثرات مخرب آن در آینده 

تر نمایان خواهد شد. كاهش سطح آب سبب  بيش

هایي از زدگي بخشل سواحل و خشکيتغيير شک

هاي مخرب خليج گردیده و این مهم جانشيني

وجود خواهد آورد. كاهش شناختي را در منطقه به بوم

هاي این منطقه را سطح آب در خليج تمامي پتانسيل

جهت توسعه صنعت گردشگري و بنادر و دریانوردي 

با مخاطره جدي مواجه ساخته و خواهد نمود. در یک 

توجهي از خليج بواسطه  ه گذشته بخش قابلده

هاي زراعي زایي توسط افرادسودجو به زمينخشکي

 تبدیل گشته است. 

كاهش سطح آب سيستم خودپاالیي در خليج را 

واسطه كاهش تعویض آب ضعيف نموده و این امر به

به همراه محدود شدن ارتباط خليج با دریاي مادري 

گرایي در د آمدن تغذیهوجودر ناحيه چاپاقلي، سبب به

تنها گرایي نهگردد. تغذیهمغذي ميسطوح بيش

ریختگي شبکه غذایي، هيپوكسي شدن موجبات درهم

گردد بلکه گياهي ميشناورانمحيط و شکوفایي زي

هاي آبزي توجه تراكم و تنوع گونه سبب كاهش قابل

بومي خليج خواهد شد. الزم به ذكر است كه مرتبه 

كاسپي در تامين مواد مغذي در خليج و بزرگي دریاي 

وري موضوعي است در پي آن وقوع فرآیند خوراک

 گران واقع گردیده است. تر مورد توجه پژوهش كه كم

كاهش كيفيت آب ناشي از كاهش خودپاالي آب، 

هاي ميکروبي و ویروسي وابسته احتمال شيوع بيماري

به آب را در منطقه تشدید خواهد نمود و این مهم 

همراه تغيير استانداردهاي زیستي آبزیان سبب  به

پروري در محيط محصور هاي آبزينابودي طرح

آبي، سردآبي و خاویاري( خواهد شد. با قطع )گرم

ارتباط خليج از دریا بازسازي ذخایر آبزیان از طریق 

پذیر  رهاسازي الرو و یا بچه ماهيان در خليج امکان

 نخواهد بود. 

ح آب و در نتيجه كاهش به همراه كاهش سط

ها و كيفيت آب خليج، كفزیان، فيتوپالنکتون

ها در شبکه غذایي خليج جایگاهي زئوپالنکتون

نخواهند داشت. كاهش سطح آب و محدود شدن 

هاي ارتباط خليج با دریا سبب تغيير در ویژگي

فيزیکوشيميایي خليج گردیده و در این گذار شوري 

ستاندارد عوامل غيرزیستي زننده اترین عامل برهم مهم

مستقيم بر آبزیان طور مستقيم و یا غيرد بود كه بهخواه

ثير نامطلوب خواهد گذاشت. افزایش شوري أخليج ت

گردد تا اراضي بيرون آمده از زیر در خليج سبب مي

هاي ساله شورتر گردد. با توجه به ویژگي آب همه

از زایي ناشي ادافيک و اقليمي منطقه، پس از خشکي

زي بر روي داران خشکيكاهش سطح آب عمده طالیه

بقایاي خليج، گياهان بومي شورپسند نواحي مجاور 

زایي در  خليج خواهند بود. نظر به وسعت زیاد خشکي

بخش غربي خليج احتمال تشکيل كانون ریزگرد در 

دليل عدم توانایي ورود سریع ایام بادخيز سال به

ي در منطقه وجود زدار خشکيگياهان بومي طالیه

 خواهد داشت. 

هاي انجام شده در خالل دو دهه گذشته، پژوهش

عدم آلودگي ماهيان و پرندگان بومي، رسوبات سطحي 

هاي و ژرف و آبِ خليج گرگان را از نظر آلودگي

نماید. ها بيان مينفتي، فلزات سنگين و ميکروپالستيک

با این وجود با كاهش سطح آب و كاهش حجم آب 

هاي خليج ميزان خودپاالیي كاهش یافته و آلودگيدر 

تواند خطر جدي براي خليج مذكور در آینده مي

 گرگان تلقي گردد.
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كه خليج با دریاي مادري در ارتباط باشد، مادامي

ثيري بر أها هيچ تآبه زیستي از رودخانهتامين حق

زدگي افزایش سطح آب خليج و جلوگيري از خشکي

كه ارتباط خليج با دریا در صورتي آن نخواهد داشت و

ها تنها توان در ناحيه چاپاقلي قطع گردد رودخانه

تشکيل یک تاالبچه با مساحت اندک را خواهند 

تواند تغييراتي را در سطح يداشت. كاهش سطح آب م

هاي زیرزميني فراهم آورده و در نتيجه این آب سفره

جه امر اقتصاد كشاورزي در منطقه با مخاطره موا

 خواهد شد.

كاهش تراز آب دریاي كاسپي، سرعت جریان و 

نيز پوشش گياهي نقش اساسي در افزایش نرخ 

هاي ارتباطي خليج گرگان با دریاي رسوبگذاري كانال

كاسپي دارد و در صورت عدم الیروبي منطقه مذكور، 

رگ ارتباطي خليج گرگان با دریاي مادري در تراز  شاه

ميانکاله فعال  ايزبانه ماسه متر قطع خواهد شد. 7/27

 -بوده و در نتيجه وجود دو جبهه انتقال رسوب غربي

 -اي ميانکاله و شماليشرقي در امتداد زبانه ماسه

چنين وجود  جنوبي در امتداد تاالب گميشان و هم

گرگانرود به عنوان یک منبع بزرگ آورد رسوبي در 

جزیره ميانکاله مجاورت دهانه ورودي خليج، شبه

تمایل به اتصال با خشکي استان گلستان در بخش 

شرقي دارد. با انسداد دهانه چاپقلي عمالً خليج گرگان 

از دریاي مادري جدا گردیده و هيچ گونه ارتباط 

 زیستي و غيرزیستي با دریاي كاسپي نخواهد داشت. 

هاي اكولوژیکي براي خليج انالترین كمناسب

را كانال انزان و ترتيب اولویت براي پژوهش و اج به

باشند كه در تمامي ترازهاي كاهشي كانال گلوگاه مي

سطح آب داراي باالترین راندمان اكولوژیکي به لحاظ 

چنين ميزان الیروبي  باشند. همميزان تعویض آب مي

برداري بر روي در خليج و ميزان عمليات خاک

تر از  جزیره ميانکاله در این دو كانال به مراتب كم شبه

هاي قدیمي كاري در خصوص كانالهاي دوبارههزینه

باشد. كانال انزان و گلوگاه در مجاورت خليج مي

چنين درصورت  رسوب رودخانه قرار ندارند و هم

توان دو كانال ایجاد تمهيدات مناسب مهندسي، مي

 گذاري مصون نگاه داشت. مذكور را از موضوع رسوب

 

 گیری کلی نتیجه

دارد كه، احتمال ادامه بيان مي نتایج این مطالعه

عنوان دور جدیدي از  كاهش تراز سطح آب به

هاي نوساني دریاي كاسپي دور از انتظار نيست.   ویژگي

تر  گر كاهش بيشهاي اقليمي بيانیابي مدلیج پيشنتا

باشد. نتایج رو ميسطح آب در سده پيش

هاي كوچک مقياس از حوضه خليج گرگان  سازي مدل

ثر خليج با دریاي مادري در تراز ؤطع ارتباط مبيانگر ق

باشد. در اثر كاهش سطح آب در خليج متر مي 7/27

 محيطي ناپذیر زیستگرگان بسياري از مخاطرات جبران

یت خرد و كالن در ابعاد و اقتصادي متوجه مدیر

خواهد شد و این امر توسعه  ايمنطقه و فرا ايمنطقه

محيطي مختلف زیستهاي اقتصادي و پایدار فعاليت

وابسته به خليج را در منطقه دچار مشکالت متعدد 

 خواهد نمود.

كه خليج با بر اساس نتایج مطالعه حاضر مادامي

دریاي مادري در ارتباط باشد، پمپاژ آب از دریا به 

هاي منتهي به آبه از رودخانهدرون خليج و تعيين حق

جلوگيري از ثيري بر افزایش سطح آب و أخليج هيچ ت

زدگي مناطق غربي خليج گرگان واقع در استان خشکي

مازندران نخواهد داشت و این امر تنها سبب هدر 

گردد تا رفت سرمایه كشور خواهد شد. پيشنهاد مي

بخش غربي خليج توسط گياهان بومي شورپسند 

چون ساليکورنيا به زیركشت انبوه رفته تا از این  هم

قابله گردیده و هم به حيات گذر هم با خطر ریزگرد م

هاي نوظهور خليج و آغاز مراحل جانشيني  سازگان بوم

هاي هيركاني سازگانشناختي جهت توسعه بوم بوم

 كمک شایاني گردد. 
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ماند كه آبستن خليج گرگان به مثابه مادري مي

سازگان نوظهور خواهد بود و در صورت چندین بوم

لد شده از آن یا عدم توجه به این مادر، فرزندان متو

گر خواهند بود. بيمار و رنجور و یا سركش و طغيان

الزم است تا در بحث مطالعات جامع خليج  بنابراین

شناختي در  هاي بومگرگان نسبت به بررسي جانشيني

خليج گرگان اقدام الزم صورت پذیرفته و برنامه 

مرتبط ابالغ هاي اجرایي اجرایي مناسب به دستگاه

هاي زیادي مطرح مدت بحثدام بلندگردد. در اق

گردید كه در نهایت منجر به تدوین طرحي جامع 

كار  براي مطالعات خليج گرگان و سپس استخراج راه

 باشد. رو مي هاي پيشبراي خروج خليج از بحران

گردد با توجه به گذشته تاریخي كيد ميأحال ت با این

وع سازگان، موضخليج گرگان و گذاري بودن این بوم

پژوهي  مطالعات جامع بدون در نظر گرفتن بحث آینده

تحت سناریوهاي افزایشي و كاهشي سطح آب و 

نگاري منجر به استخراج نتایج قابل اجرا براي  آینده

 خليج نخواهد شد.

هاي سنتي مدت الیروبي كانال در اقدام كوتاه

گردد. منظور ارتباط بخشي خليج با دریا پيشنهاد مي به

هاي مدت پژوهش و سپس احداث كانال بلنددر اقدام 

كار افتادن دستگاه  گردد. بهاكولوژیکي پيشنهاد مي

منظور  دیپلماسي پنج كشور حاشيه دریاي كاسپي به

اي  آبه براي حوضه بسته دریاي كاسپي گزینهتعيين حق

مطرح براي تعدیل بخشيدن به كاهش سطح آب در 

 باشد. هاي آتي مي سال
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