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 چكيده

نخوردگي نهشته ها و رسوبات سطحي آن يكي از بهترين دليل دستجنوب خليج گرگان به 
ك تغييرات سطح اساس درياي خزر در كواترنري يها براي مطالعه شواهد ژئومورفولوژمكان

 اواخر كواترنري از در اين پژوهش براي تعيين تغييرات خط ساحلي درياي خزر در. پسين است
در اين . محدوده خليج گرگان استفاده شده است رسوبي و فسيلي در شواهد ژئومورفولوژي،

 عمليات ،هافسيل برداري از رسوبات وي و نمونهژراستا براي شناسايي شواهد ژئومورفولو
برداري با دقت موقعيت نقاط نمونه ،وقعيت ژئودتيكسيستم تعيين مبا ميداني صورت گرفت و 

اي برجا به روش كربن هاي دوكفهسيل صدفپنچ نمونه ف ،براي تعيين سن .باال  تعيين گرديد
سنجي و تحليل نتايج  سن. ن سن گرديديتعي ارسال  و) ژاپن(، به آزمايشگاه شيراكاوا 14

، 15/23 كه در سطوح ارتفاعي پادگانه دريايي را مشخص نمود 5هاي ميداني، وجود بررسي
، 541±23، 496±22، 461±22هاي متر به ترتيب با سن 05/22و  68/22، 30/22، 8/21

-شناسي، فسيلهاي رسوبمطالعه داده. پيش تشكيل شده اند سال 2438±24و  22±594

هاي مردابي كنار بيانگر وجود محيط در جنوب خزر، 2شناسي در دو مقطع نوكنده و گلوگاه 
يط سال قبل مح 496در جنوب خزر تا  2در مقطع گلوگاه . ساحل در كواترنري پسين  است

و بعد از آن دريا در نده شرايط پيشروي دريا بوده الگوني در منطقه حاكم بوده كه نشان ده
  . هاي دريايي شده استقرارگرفته كه موجب تشكيل پادگانهشرايط پسروي 

 
  .هولوسن جنوب خليج گرگان، درياي خزر، شواهد ژئومورفولوژي، تغييرات سطح آب دريا،: واژگان كليدي 
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  مقدمه

 شناسي تجربه كرده استتاريخي و زمين يهاسطح آب درياي خزر نوسانات متعددي را در طول دوره  
 آب تراز تاكنون وسنيپل طي در آزاد درياهاي از شدن جدا از پس ).3،2006و كازانكي2،2004لئوري،  1،1977ريچاكوف(

 آب تراز نوسانات در اقليمي عامل بر محققين، از بسياري .)2007، 4كرونن برگ ( است داشته نوسان متر 150 حدود آن
 به توانمي آن شواهد از كه )2009 الهيجاني، و 2000 ،7آرپ ،6،1994مالينين ،5،1992ترزيف (دارندتأكيد  خزر درياي
  :كرد اشاره ذيل موارد
 افزايش. بود مرطوب اقليمي شرايط داراي كه) 2012كاكرودي،( افتاد اتفاق پيش سال 8800 در آب تراز افزايش اولين  

 هايسيالب زمان اين در ).8،1991دامن( بود سرد و مرطوب اقليم با منطبق) متر -22( پيش سال 2500 از دريا آب سطح
 شناسيزمين فاكتورهاي ثيرأت آثار). 9،2002گراچوا( دهند مي نشان را لهأمس اين هم ولگا مركزي حوضه اطراف وسيعي
 منجر نوسانات اين). 1995 ،10فدرف( است بوده كم بسيار گذشته سال هزار چند براي خزر درياي آب سطح نوسانات روي
 آبزيان، زيستگاه جاييهجاب و جديد آبي هايمحيط گيريشكل سواحل، شكل تغيير ساحلي، خطي پسرو و پيشروي به

 ها،رودخانه مصب در تغييرات زيرزميني،ي هاآب سفره يبايستا سطح تغييرات ها،رودخانه اساس سطح كاهش يا افزايش
 آثار. است شده مصب محل در آبراهه مجدد حفر يا و رسوبي مواد پراكنش دلتاها، شكل تغيير ،يگذاررسوب رژيم تغيير

-الگون تشكيل دلتاها،گسترش  شدن محدود نظير تغييراتي با دريا آب تراز سطح آمدن باالي هادوره در دريا آب نوسانات

 بازسازي ،اترسوب پراكنش و دلتاها توسعه چون عوارضي آب، سطح آمدن پايين هنگام و است همراه ساحلي سدهاي و ها
 دري اماسهي هاتپه وي ارودخانه و دريايي هايپادگانه ايجاد و هاالگون شدن خشك و هارودخانه فرسايش مورد دهانه
 در زيادي محققان اخير هايسال در. ابندييم گسترش زمان اين در كه هستند عوارضي نيترمهم از ساحلي خشك ناحيه
 هايپادگانه و دلتاها بررسي با نيز) 1997( ريچاكوف آنها جمله از :اند كرده مطالعه خزر درياي آب سطح نوسانات با رابطه
 اولين شروع از. كرد بررسي را هولوسن در خزر درياي نوسانات الگوي غربي، و شمالي سواحل در خزر درياي مجاور

 هولوسن در داد نشان او هاي بررسي. داشت نوسان متر -30 تا -26 بين خزر درياي آب سطح هولوسن، هاي پيشروي
تشكيل سدهاي ساحلي و  به مطالعه) 2000(كروننبرگ و همكاران . استگرفته صورت دريا آب پيشروي دوره شش
افزايش نسبي سطح آب دريا پرداختند و   لهسا 65كامل هاي جزرومدي در امتداد سواحل درياي خزر در يك چرخه تاالب

 از دور مناطق شيب و دريا آب نوسان ميزان با ساحلي سدهاي بودن ناپيوسته يا پيوسته .ثر دانستندؤمها را بسيار و طوفان
 ثرؤم عامل عنوان به خزر درياي آب سطح افزايش ميزان همچنين. است ارتباط در دانه درشت هاي رسوب وجود و ساحل

 عمق به وابسته خود نيز ساحلي سدهاي زيرا ،دانست ساحلي سدهاي ابعاد از مستقل توان نمي را ساحلي سدهاي رفتار در

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Rychagov 
2- Leory 
3-Kazanci 
4-Kroonenberg 
5-Terziv 
6-Malinin 
7-Arp 
8-Daman 
9-Grachiva 
10-Federov 
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 خزري ايدر آب سطح راتييتغ به توجه با )2005( همكاران و دورن هوگن .است وفانيط امواج ارتفاع حداكثر و موج پايه
 سطوح با متناسب دلتاي شرويپ از مرحله چهارآنان . پرداختند جانيآذربا در كوراي دلتاي بررس به هولوسن دوره در

  .داشت قرار هاانوسياق آب سطح ريز متر 80 ارتفاع در سطح نينخست. اند كردهيي شناسا را شروندهيپي شيفرسا

 در و خزر يايدر سواحل در هولوسندوره  در خزر يايدر آب سطح عيسر راتييتغ) 2012( همكاران و يكاكرود  
 از استفاده با هولوسن در خزر يايدر آب سطح يمنحن يبازساز با آنها .را بررسي كرده اند آن شرقي جنوب محدوده
 كه رسيدند نتيجه اين به كربن ويراد روش از استفاده با سن نييتع و ريگمغزه نيماش قيطر از يعمق يهايبردارنمونه
 به دريا آب سطح ميالد، از قبل سال 2300 تا 5000 هاي سال بين رسيد متر -34 به دريا آب سطح هولوسن، اوائل

 تراز سطح آخرين .رسيد متر -5/23 به دريا آب سطح ميالد، از قبل سال 2300 تا 2700 هاي سال بين. رسيد متر -7/27
 رسوبات ميزان بررسي به) 2012( همكاران و اميني .بوده است متر -24 ارتفاع با كوچكي يخچالي سن با منطبق آب

 هولوسن اوائل در رسوبات ميزان ميانگين. اند پرداخته خزر درياي شرقي جنوب مجاور سواحل و گرگان خليج در هولوسن
 هم گرگان خليج غرب به شرق سمت از رسوبات ميزان. است بوده سال طول در ميليمتر 08/5 هولوسن اواخر در و 06/2
 و آب سريع نوسانات نقش بررسي به) 1390( خوشروان. است يافته افزايش هولوسن اواخر در هم و هولوسن آغاز در

  . اند پرداخته خزر درياي مورفوديناميكي ساختار شكل تغيير در انساني عوامل
 ژئومورفولوژي شواهد شناسايي كه در اين تحقيق به) 1شكل (منطقه مورد مطالعه در جنوب خليج گرگان واقع شده   

 شناسي،رسوب ژئومورفولوژي، هاي داده از استفاده با خزر درياي آب سطح رفتن پايين و باال از ناشي كه مي پردازد آن
 و پسين كواترنري در دريايي هاي پادگانه سن تعيين و اي ماهواره تصاوير ،ميداني هاي بررسي همچنين شناسيفسيل
   .است حاضر عهد
  

  
نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه :1شكل  
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  هاو روشمواد 

از روش كواترنري پسين  در گرگان خليج جنوب در خزر درياي آب سطح نوسانات كيژئومورفولوژبراي شناسايي شواهد 
كردن شواهد بازديدهاي ميداني براي پيدا  ،تحقيق براي بررسي مباني نظري و پيشينه اي،توصيفي كتابخانه

مطالعات آزمايشگاهي براي تعيين ، برداشت مختصات ارتفاعي نقاط  ها،برداري از رسوبات و فسيلژئومورفولوژيك، نمونه
هاي نقشه .بررسي رسوبات مقاطع مورد مطالعه و در نهايت روش تحليلي استفاده گرديدهاي دريايي و پادگانهسن 

عنوان  ايي لندست بهو تصاوير ماهواره 1:100000مقياس شناسي با هاي زمين، نقشه1:25000با مقياس توپوگرافي 
- تايج مورد نظر، دادهبا توجه به هدف پژوهش براي دستيابي به ن .تحقيق مورد استفاده قرار گرفتندابزارهاي اصلي در اين 

بازديدهاي  اي وتصاوير ماهوارهمطالعه  به اين منظور با. شدندنيز تجزيه و تحليل  كو ژئومورفولوژي سيشناهاي رسوب
نقطه  5 لوگاه عمليات ميداني صورت گرفت وها در منطقه جنوب خزر در محدوده گپادگانهكردن شواهد براي پيدا ميداني و

به وسيله سيستم تعيين موقعيت ژئودتيك موقعيت نقاط نمونه  بعد مرحله در. هاي دريايي در منطقه پيدا شدمربوط به پادگانه
، 2، نوكنده 1، نوكنده اي برجا در مقاطعهاي دو كفهيلنمونه از فس 5 مرحله، اين از دبع. برداري با دقت باال  تعيين گرديد

 گرديد ارسال ژاپن شيراكاواي آزمايشگاه به 14 كربن روش به سن تعيين برايو شركت گاز گلوگاه  2، گلوگاه 1گلوگاه 
 با 2 گلوگاه و -68/22 تراز با 2نوكنده  و -30/22 آب تراز با 1 نوكنده مقطع، دو در منطقه، يسشنارسوب بررسي براي
 از هاستفاد با آلي مواد درصد تهران دانشگاه آزمايشگاه در و گرفت صورت رسوبات از برداري نمونه متر -89/21  آب تراز

 قرار بررسي مورد يهيدرومتر روش به ذرات بنديدانه و سنجي حجم روش به كلسيم كربنات درصد بلك، و والكي روش
 پسين دركواترنري مطالعه مورد منطقه در يسشنارسوب و كژئومورفولوژي شواهد تحليل پژوهش، كار كيتكن .گرفت

  .                                                  .تاس
 

  هاي تحقيقيافته
هاي نامناسب بودن زمين براي فعاليتدست خوردگي كمتر و شيب بودن بخش ساحلي، كمجنوب خليج گرگان به علت 

شواهد ژئومورفولوژيك تغييرات سطح  و خزر درياي آب تغييرات ارزيابيها براي مطالعه بهترين مكان كشاورزي، يكي از
 اشكال ايجاد و سواحل شكل تغيير كلي طور هب. هاي ميداني استاخر كواترنري با استفاده از دادهاساس در او

  .باشند مي خزر درياي آب تراز تغييرات تابع مطالعه، مورد منطقه ژئومورفولوژيك
 4500 در ، متر 20- گذشته سال 7100 در متر، 38- گذشته سال 10000 در آب تراز) 1997ريچاكوف،( عقيده به 

 از متر 26- حاضر عهد و متر 34- گذشته سال 1600 در متر، 23- گذشته سال 3000 در متر، 29- گذشته سال
   ).2شكل ( است شده گرفته نظر در دريا سطح
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  )1997ريچاگوف،( منحني تراز آب درياي خزر در نئوكاسپين :2شكل 

 
نشان داده  )3شماره (كه نتايج آن در شكل  1390تا  1300در قرن اخير بين  گرفته صورت هايگيري اندازه اساس بر

متر  29-ترين سطح خود يعني به پايين 1355به طوري كه در سال  .سطح آب دريا نوسانات زيادي داشته است شده
 شواهديكي از آشكارترين  .در نتيجه مورفولوژي ساحل در پاسخ به اين تغييرات بسيار متفاوت بوده است. رسدمي

كيلومتر مربع  330، 1975 وسعت اين خليج در سال. استوسعت خليج گرگان  ،ژئومورفولوژيك در منطقه مورد مطالعه
 2006، وسعت خليج گرگان هم بيشتر شده و در سال دن كردهآمكه سطح آب دريا شروع به باال  1980بوده و از سال 

   .كيلومتر مربع رسيده است 485به 
 

 
  1387 لغايت 1305ي هاسال طي در) انزلي سنجي تراز ايستگاه( خزر درياي آب سطح نوسانات :3شكل

    
دريايي وجود دارند براي هاي پادگانه اي دو كفه اي كه به صورت برجا درهمحدوده مورد مطالعه از فسيل صدف در

روش تعيين سن كربن  و ازتن شواهد ژئومورفولوژيك تغييرات سطح اساس درياي خزر در كواترنري پسين فبازسازي و يا
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- زمين در سن تعيين هايروش ترينقبول قابل و ترينكاربردي از امروزه اين روش .)1جدول شماره( استفاده گرديد 14

 تعيين نتايج .رود مي كار به صدف جمله از پسين كواترنري آلي مواد سن تعيين براي و باشدمي هولوسن دوره شناسي
 سال، ±22 ،2 و 1 گلوگاه براي نتايج محاسبه خطاي ميزان. است شده داده نشان 1شماره جدول درBP 1 حسب بر سن

  .آمد دست به سال ±24 گلوگاه گاز شركت و ±22 ،2 نوكنده ، ±23 ،1 نوكنده
شواهد  دسته دو به توان مي را خزر درياي آب سطح تغييرات يكژئومورفولوژ شواهد مطالعه مورد منطقه در

 كشواهد ژئومورفولوژيباال آمدن سطح آب درياي خزر در كواترنري پسين و عهد حاضر و  ناشي از كژئومورفولوژي
  :كرد بندي تقسيم زيردر  ناشي از پايين رفتن سطح آب درياي خزر در كواترنري پسين و عهد حاضر 

  
  باال آمدن سطح آب درياي خزر در كواترنري پسين و عهد حاضر  يكشواهد ژئومورفولوژ

سطح آب  آمدنباال به و هم در منابع تاريخي  هم در مطالعات محققين مختلف ،در كواترنري پسين و عهد حاضر
افزايش عمق، تغيير خطوط  عبارت است از باالآمدگي اين ژئومورفولوژيك شواهد ازبرخي  . اشاره شده استدرياي خزر 

 بيشتر آب شور دريا به سفره آب پيشروي، نفوذ و رودخانه ها ساحلي ، تغيير نقشه خليج گرگان، باال آمدن سطح اساس 
زر، هاي نظامي در داخل آب و پيشروي آب به روستاي چپاقلي در شرق خگيري پاسگاههاي زيرزميني منطقه گرگان، قرار
  .مي پردازد تحقيق به بررسي تاالب هاي ساحلي تاالب هاي ساحلي كه اين و تشكيل افزايش وسعت تاالب هاي منطقه

  
  14به روش كربن  (Bivalve) نتايج  تعيين سن صدف هاي دوكفه اي: 1جدول

 جغرافياييعرض بردارينمونه نقاط

 

 سنجيسن ارتفاع جغرافياييطول
 آربن براساس
14 

 46ََ 53ْ 52.47761ً 36ْ46ََ 1 گلوگاه
22.86799ً 

-23/15 22±461 

 46ََ 53ْ 46.46993ً 36ْ46ََ 2 گلوگاه
26.82935ً 

-21/89 22±496 

 54ََ 53ْ 36ْ46ََ34.992911ً 1 نوكنده
11.81411ً 

-22/30 23±541 

 54ََ 53ْ 36ْ46ََ34.992911ً 2 نوكنده
11.81411ً 

-22/68 22±594 

 49ََ 53ْ 24.99192ً 36ْ46ََ گلوگاه گاز شركت
29.88161ً 

-22/05 24±2438 

  
   ساحلي هايتاالب
 سدهاي وجود خزر، درياي آب سطح آمدن باال از ناشي اساس سطح تغييرات ژئومورفولوژيك اصلي شواهد از يكي
 كشور، شمالي سواحل در. است شده تشكيل منطقه در حاضر عهد و پسين كواترنري در كه است هاييتاالب و ساحلي

 توسعه منطقه هايرودخانه آبي و رسوبي رژيم اقليمي، شرايط تابع و امواج فعاليت ثيرأت تحت مناظر اينفولوژي ورم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Before present 
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هاي ويژگيو از  بررسي هارخنمون ،هاي ساحلي منطقه مورد مطالعه در كواترنري پسينتاالببراي بررسي . اند يافته

  ) .4شكل ( شداستفاده  هاآن ختيشنارسوب
  

  رخنمون سايت نوكنده‐مطالعه مورد منطقه در هارخنمون
ضخامت اين مقطع . كنده قرار دارداين رخنمون در فاصله يك كيلومتري خط ساحل كنوني و در نزديكي رودخانه نو

 - 22//30 سطوح در پيشروي و پسروي دوره 2. اي، ماسه، سيلت و رس استهاي دو كفهو حاوي صدف مترسانتي 200
 سيلت جنس از بيشتر رسوبات سانتيمتر 65 تا 43 عمق از. دهد مي نشان را 2 نوكنده در متر - 68/22 و 1 نوكنده در متر

 سانتيمتر 78 تا 65 عمق از. گذاري ذرات دانه ريز سيلت استو عميق شدگي و رسوب دريا پيشروي دهنده نشان كه است
ها در خطوط ساحلي عهد حاضر با توجه به اينكه معموالً تمركز صدف كه است سيلت و ايدوكفه هايصدف شامل بيشتر

 تا 100 از و پيشروي شرايط سيلت افزايش با سانتيمتر 100 تا 78 از ،دهد مي نشان را پسروي شرايط كم عمق شدگي و
   .دهدمي نشان را پيشروي شرايط دوباره سانتيمتر 200 تا 110 از و پسروي شرايط سانتيمتر،110
  

  1تاالبي سايت گلوگاه  - رخنمون دلتايي
ضخامت اين ). 2شكل ( اين رخنمون در فاصله يك كيلومتري خط ساحلي كنوني و در نزديكي رودخانه گلوگاه قرار دارد

وجود اين . با منشأ خشكي استي اهاي دوكفهسنگي و صدفمتر بوده وحاوي قطعات قلوهسانتي 120مقطع حدود 
بديهي است، درشتي بافت رسوبات موجود در آن منعكس كننده . كندرودخانه نوكنده را بازسازي ميقطعات مسير قبلي 

سنگي، مقطعي با ضخامت بالفاصله در زير اين اليه قلوه. كوتاهي طول مسير آبراهه و نيروي جريان رودخانه است
بوده و نشانگر تسلط يك محيط تاالبي  رسي-ته است كه بافت آن تماماً سيلتيسانتيمتر قرار گرف 110تا  100متوسط 

  .  )5شكل ( است 
  

  
  مطالعه مورد منطقه در مقاطع شناسي رسوب :4شكل
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سال قبل كه  594متري تا سانتي 100هد كه از پايين تا عمق دنشان مي) 5شكل(مقطع نوكنده  يسشنا بررسي رسو
متري زماني كه دريا عقب نشيني مي سانتي 100در عمق  و محيط دريايي بوده ،قرار داشته استمتر  -30/22دريا در تراز 
 ،محيط. استكردهسال قبل دوباره عقب نشيني  541و در  كردهدوباره دريا پيشروي  متر قرار داشت، -68/22كند در تراز 

پايين  يبازي بوده اما به دليل اينكه ورودي آب دريا به سرعت به داخل خليج گرگان انجام مي شد درصد مواد آل تاالب
  . بود

 متر -89/21سال قبل زماني كه دريا در تراز  496در دهد كه نشان مي) 6شكل(مقطع گلوگاه  يسشنابررسي رسوب
 . گيردا در شرايط پسروي قرار ميبعد از آن دريو  قرار داشت محيط الگوني بوده است

 

   
  مقطع نوكنده تصوير وشناسي ميايي به همراه ستون چينه، ژئوشييسشنارسوبشواهد  :5شكل

  

  
  مقطع گلوگاه شناسي و تصوير، ژئوشيميايي به همراه ستون چينهيسشنارسوبشواهد  :6شكل
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 شرق در و خزري دريا جنوبي كيلومتر يك فاصله به پلنگان و لپو شيرخان لپو،مانند ي يهاتاالب مجموعه همچنين
 درياي نشين عقب با بعدها كه بوده خزري دريا جزوي زمان هاتاالب اين. اندگرفته قرار مرز زاغ منطقه شمال و نكا نيروگاه

 به 1975 درسال هاآن وسعت. اندپرشده سيالب و دريا آب با زمان گذشت با و ماندهي باق جداي اباريكه آب صورت به
  .بود 2006 سال از كمتر خزر درياي آب سطح بودن پايين علت
  

ناشي از پايين رفتن سطح آب درياي خزر در كواترنري پسين و عهد  كشواهد ژئومورفولوژي
  حاضر

  مطالعه مورد منطقه دريايي هايپادگانه- 
 روندمي شمار به درياها اساس سطح تغييرات ژئومورفولوژيك شواهد ترينمشخص از يكي دريايي هايپادگانه

 -30/22 ،-89/21 ،-15/23 ارتفاعي سطوح در خزردرياي  جنوب در ،در محدوده مورد مطالعه). 1،1986الجويي(
  ). 7شكل( مشخص شد دريايي پادگانه چهار ايبازديد ميداني و تصاوير ماهواره با استفاده از متر -05/22 و -68/22،

 541±23 ،496±22 ،461±22 ها به ترتيباين پادگانه در بخش جنوبي درياي خزر سنجيبراساس مطالعات سن
    .قدمت دارد سال 2438±24و 22±594،

خزر،  درياي كه در شرقدرحالي ،ها خيلي كمتر استخزر به علت شيب كم منطقه، فاصله پادگانهشرقي  در بخش جنوب
هر  .شودها از هم بيشتر ميرويم  فاصله آنكه هرچه به سمت شمال گميشان ميبه طوري .است ها زيادفاصله پادگانه
د كه دهنها نشان مياين پادگانه. استهاي پسروي آب دريا در زمان نئوكاسپين دورههاي ياد شده معرف يك از پادگانه

فاع خود كند و به حداكثر ارتزماني كه دريا پيشروي مي. ماندهاي زماني پايدار باقي ميسطح آب درياي خزر براي دوره
هيدروديناميكي دريا نتيجه فرايندهاي  ماند و درع كند مدت زماني ثابت مينشيني را شرورسد و تا زماني كه عقبمي

هاي دريايي در سطح و حاشيه جلگه خزر با توجه با فرونشيني عامل اصلي تشكيل پادگانه. دنكنسازي ميشروع به ساحل
  .و تغييرات اقليمي است) 1382عاليي طالقاني،(ساختي جديد نگودال خزر، ناشي از حركات زمي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Lajoie  
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  )گلوگاه گاز شركت( :C و )2 گاهگلوه(: B و )1 گاهگلوه(  Aدريايي هايپادگانه: 7شكل

  
   اواخر هولوسن در مطالعه مورد منطقه ساحلي خطوط بازسازي

 10000در طول  .گرديد منطبق گرديده ترسيم) 2012( اميني توسط كه ريچاكوف منحني اساس بر حاضر پژوهش نتايج
اشاره شده  2هاي تغييرات تراز آب در شكل شمارهكه سال تجربه كردههزار سال گذشته درياي خزر  ترازهاي مختلفي را 

 افزايش مطالعه مورد منطقه در شرق به غرب از ساحلي خط تغيير خزر، درياي آب سطح نوسانات منحني به توجه با .است
 بوده كيلومتر 16 قديمي ساحلي خط تغيير حداكثر هولوسن طي در گرگان خليج غربي بخش در مثال براي .يابد مي

 كه رسدمي كيلومتر 36 به گرگان خليج شرقي بخش در و كيلومتر 21 به تغيير اين مركزي بخش در درحاليكه ،است
  . داد نسبت هابخش اين در اراضي شيب بودن كم به توان مي را شرق سمت در تغييرات افزايش دليل

  



 1393  

خزر در 
 كه چند

 عنوان 
 بسيار 
 سطوح
شخص 
- دگانه

ي خزر 
 نوكنده

 خط از 
 گلوگاه 

 سروي
 بخش 
 بوده و 

، تابستان1ماره 

  

 اساس درياي خ
چ هر ،است ني
به همچنانآن 

 يكي از مناطق
س در دريايي گانه

ي مشار ماهواره
پاد. ت شده است
دريايحلي شرق 

ن مقاطع يسشنا 
مقاطع اين صلة
گمحدوده در زر
پس شرايط در ريا
و) 2009( ران

ا باالح آب دري

شم سال سوم، ،ي

 تغييرات سطح
ميدان هايداده ز

ل شيب كمتر آ
آن ت نخوردگي
پادگ 5د مطالعه

ميداني و تصاوير
ثبت پيش  سال2

 امتداد خط ساح
رسوب بررسي 

فاص اكنون .ست
خز جنوبدر  2 

د آن از بعد وت 
هيجاني و همكا
ال گذشته سطح

كمي ئومورفولوژي

   1997ل

ژئومورفولوژيك
از استفاده با هان

به دليل خزر نوب
دست توجه به 

در محدوده مورد
بازديد م تفاده از

2438±24و 59
ني مشخص در

همچنين.  است
ا ساحل كنار بي
گلوگاه مقطع ر

جود داشته است
كه توسط الهت

سا 500 كه در 

ژئهايپژوهش

در سال ريچاكوف منحني 

شواهد ژ مطالعه
مكان بهترين ز
جن منطقه اما ،ت

 مورد مطالعه با
د .اي خزر است

با است متر -22/
2±541 ،22±4

ي به شكل پلكان
كمشرقي خزر

مرداب هايمحيط
در شناسي، سوب

در اين بخش وج
صورت گرفتن

به اثبات رسيد

اساس بر هولوسن دوره ر

م ،ب درياي خزر
ا يكي مطالعه د

است گرفته قرار
منطقه .شودمي

ت  تراز آب دريا
/05 و - 68/22

4، 22±496، 23
ي با خط ساحلي
سبت به سواحل ش

م بيانگر پسين ي
رس هايويژگي

اي دگستردهون
 مركزي گيالن

)1391( مكاران
  .گرديد

د خزر درياي شرقي جنوب

وسانات سطح آب
مورد منطقه كه 
ق انساني هاي ت

م شناخته خورده
نسبت به تغييرات

2-، 30/22- ،8
461±22رتيب

 نوارهاي موازي
ها در منطقه نس

كواترنري در خزر
.است كيلومتر 
الگو سال پيش 

هشي در بخش
جعفر بيگلو و هم

گدر اين مناطق

ج ساحلي خطوط ازسازي

  گيريه
نو مهم مباحث 

كاست ي پسين
فعاليت ثيرأت حت

دست نخ تقريباً 
 سواحل ايران ن

 15/23-،89/1
به تر هاسن آن 

ذكور به صورت
هفاصله تراس. د
خ جنوب در 2 ه

5/0 كنوني تراز
496 تا ي دهد

چنين پژوه. فت
جگلستان توسط 
دتشكيل الگون 

124  

 

با :8شكل
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 اين .دارند وجود ساحل موازات به منقطع هايمرداب گرگان، خليج حضور بر عالوه مطالعه مورد منطقه در نيز اكنون 

 گذشت با و ماندهي باق جداي اباريكه آب صورت به درياي نشينعقب با بعدها كهند بود خزري دريا جزوي زمان هامرداب
 پژوهش اين درهمچنين . بود 2006 سال از كمتر 1975 درسال ها آن وسعت. اند شده پر سيالب و دريا آب با زمان

 و سن تعيين و خزر درياي آب سطح منحني به توجه با ،پسين كواترنري در منطقه بازسازي شده براي ساحلي خطوط
  .ريچاگوف انطباق دارد توسط شده ترسيم هايمنحني با برداشت شده نقاط دقيق ارتفاع

  
  :مĤخذ و منابع

 دكتري، رساله ،خزر شرق جنوب در گرگان خليج هولوسن رسوبات ژئوشيمي و شناسي رسوب ،1391 آرش، اميني، -
، شناسيزمين گروه پايه، علوم دانشكده مشهد، فردوسي دانشگاه رسوبي، شناسي سنگ و شناسي رسوب گرايش

  .1-281ص
 تغييرات ژئومورفولوژيك شواهد ،1391 سميه، عمادالدين، مجتبي، يماني، حسين، محمد زمانزاده، منصور، بيگلو، جعفر-

 ،44 سال طبيعي، جغرافياي هاي پژوهش ،گرگانرود رودخانه محدوده در پسين كواترنري طي خزر درياي اساس سطح
  .33-50ص، )80 پياپي( 2شماره

  .1-902ص  ،، انتشارات اميركبيرايرانشناسي زمين، 1389زاده، علي، درويش -
  .1-360ص ،قومس نشر چاپ سوم، ،ايران ژئومورفولوژي ،1382 محمود، طالقاني، عالئي -
 و خزر درياي شرقي جنوب بر حاكم تكتونكي وقايع از برخي بررسي، 1389فرهودي، قدرت اهللا، محبي، محمد،  -

  .21-47ص، 6 سال كاربردي، شناسي_زمين فصلنامه ،جنوبي خزر بلوك
 محدوده هاي رودخانه بستر شناسي ريخت در اساس سطح تغييرات ثيرأت ،1389 حميد، دلير، كامراني مجتبي، يماني، -

 .61-74ص، 16 شماره ايران، شناسيزمين فصلنامه سفيدرود، دلتاي
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1-360. 
- Amini, A., Moussavi, R., Lahijani, H., Mohboubi, A., (2012). Holocene Sedimentation Rate 
in Gorgan Bay and Adjacent Coasts in Southeast of Caspian Sea, journal of Basic and 
Applied Seientific Research2 (1), pp: 289-297. 
-Amini, A., 2012, Sedimentology and Geochemistry of Holocene Sediments in South East 
of Gorgan Bay , Geology Ph.D., Department of Geology, Ferdowsi University of 
Mashhad,pp:1-281. 
-Arpe, K., Bengtsson, L., Golitsyn, G.S., Mokhov, I.I., Semenov, V.A., Sporyshev, P.V., 
(2000). Connection between Caspian sea-level variability and ENSO, Geophysical 
Research, Letters (27), pp: 2693-2696. 
- Brunet, M.F., Korotaev, M.V., Ershov, A.V., Nikishin, A.M., (2003). The South Caspian 
Basin: a review of its evolution from subsidence modeling, Sedimentary Geology (156), pp: 
119-148. 
-Damon, P.E., Sonett, C.P., (1991). Solar and terrestrial components of the atmospheric C14 

variation spectrum, In: Sonett, C.P. (Ed.), the Sun in Time, University of Arizona press, 
Tucson, pp: 360-388. 
- Darvishzadeh, A., Geology of Iran, Amirkabir, Tehran, pp: 1-902. 



  1393، تابستان 1شماره  سال سوم، ،كمي ژئومورفولوژيهايپژوهش  126

 
 
- Farhoudi, G., Mohebbi, M., 2010,Some Tectonic Aspects of the Southeastern part of the 
Caspian Sea and South Caspian Block, Applied Geology,Vol.6,No.1, PP:27-41. 
-Federov, P.V., (1995). Modern geology of the Caspian Sea, Russian Academy of Science 
Bulletin65 (7), pp: 622-625. 
- Ghassemi, M.R., (2005). Drainge evolution in response to fold growth in the hanging wall 
of the Khazar fault, north- eastern Alborz, Iran, Basin research(17), pp:425-436. 
-Hoogendoorn, R. M., Boels, J.F., Kroonenberg, S. B., Simmons, M. D., Aliyeva, E., 
Babazadeh, A. D., Huseynov, D., (2005). Development of the Kura delta, Azerbaijan; a 
record of Holocene Caspian sea-level changes, Marine Geology (222-223), pp: 359-380. 

-Jafar Beglou, M., Zamanzadeh, M.H., Yamani, M., Emadodin, S., 2012, the Geomorphological 
Evidence of the Caspian Sea Base Level Changes during the Late Quaternary in the 
Confine of Gorganroud River.  Research in Geography, Year 44, No. 2, pp. 50-33 
-Kakroodi, A.A., Kroonenberg, S.B., (2010). A 3M sea level rise at the last cycle of the 
Caspian Sea on the Iranian coast, The Caspian region: Environmental consequences of 
the climate change, International conference Moscow, pp:1-961. 
-Kakroodi, A.A., Kroonenberg, S.B., Mohamah Khani, H., Yamani, M., Hgasemi, M.R, 
Lahijani, H.A.K., (2012). Rapid Holocene sea-level changes along the Iranian Caspian 
coast, Quaternary International, pp: 1-11. 
-Karpychev, Y.A., (1989). Changes in the Caspian sea-level in the Holocene according to 
radiocarbon date, Water Resourses (1), pp: 5-20. 
-Khoshravan, H, (2010). Caspian rapid sea level changing impact on Miankaleh sand spit 
evolution during the 10 K.Y., Environmental consequences of the climate change, 
International conference Moscow, and pp: 1-961. 
-Kroonenberg, S.B., Rusakov, G.V., Svitoch, A.A., (1997). The wandering of the Volga delta: 
response to rapid Caspian sea-level changes, Sediment Geology (107), pp: 189-209. 
-Kroonenberg, S.B., Abdurakhmanov, G.M., Badyukov , E.N., van der Borg, K., 
Kalashnikov,A., Kasimo, N.S., Rychagov, G.I., Svitoch, A.A., Vonhof, H.B., Wesselingh, F.P., 
(2007). Solar-forced 2600 BP and Little Ice Age highstands of the Caspian Sea, Quaternary   
International (173-174), pp: 137-143. 
-Kroonenberg, S.B., Badyukova, E.N., Storms, J.E.A., Ignatov, E.I., Kasimov N.S., (2000). A 
full sealevel cycle in 65 years: barrier dynamics along Caspian shores. Sedimentary 
Geology (134), pp: 257-274. 
-Lahijani, H., Rahimpour -Bonab, H., Tavakoli, V., Hosseindoost, M., (2009). Evidence for 
late Holocene  highstands  in  Central  Guilan-East  Mazandaran, South  Caspian  coast,  
Quaternary International(197),pp:55-71. 
-Lajoie, K. R., (1986). Coastal tectonics, Active tectonics, National Academic press, 
Washington DC, PP: 95-124. 
-Leory, S.A.G., Marret, F., Giralt, S., Bulatov, S.A., (2006). Over the last two centuries 
reconstructed from palynological analyses and a comparison to instrumental records, 
Quaternary International, Volume (150), pp: 52-70. 
-Mamedov, A. V., (1997). The late Pleistocene-Holocene history of the Caspian Sea. 
Quaternary International (41/42), pp: 161-166. 
 



 127 ...بررسي تغييرات سطح آب درياي خزر در

 
- Renssen, H., Lougheed B.C., Aerts, J.C.J.H., Moel, H. de. Ward P.J., Kwadijk, J.C.J., (2007). 
Simulating long-term Caspian sea level changes: the impact of Holocene and future 
climate conditions, Earth and Planetary Science Letters (261), pp: 685-693. 
-Rychagov, G.I., (1997). Holocene Oscilliations of the Caspian Sea and forecasts based on 
paleogeographical reconstructions, Quaternary International (41/42), pp: 167-172. 
-Terziev, S.F., (1992). Hydrometeorology and Hydrochemistry of seas, the Caspian Sea, Vol 
(6), No I., pp: 1-360. 
-Vernant, Ph., Nilforoushan, F., Chery, J., Bayer, R., Djamour, Y., Masson, F., Nankali, H., 
Ritz, J.-F., Sedighi, M., Tavakoli, F., (2004). Deciphering oblique shortening of central 
Alborz in Iran using geodetic data, Earth and Planetary Science Letters (223), pp: 177-185. 
-Yamani, M., Kamrani Dalir, H., Impact of Base Level Changes on Geomorphology of 
Groundwater Confine Sephidroud Delta, Iran Geology, 16.N.pp.61-74 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

   
 


