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 چکیده
. در گردیدبررسی  14با استفاده از مدل مایکسناریو  پنجتحت  کاسپیی پس از جدایی از دریاگرگان خلیج احتمالی در این تحقیق آینده 

سه در . شدها بررسی آینده خلیج متاثر از اقلیم حاکم و ورودی رودخانهدر سناریو دوم  واقلیم حاکم بر آن بررسی  متاثر ازسناریو اول خلیج 
 نتایج مدلبررسی شد. (1976)  تنانت هایشنهادپی ها مطابقرودخانه زیستیمحیط ازیحداقل ن واقلیم تاثیر تحتخلیج  بعدی یسناریو

سازی نتایج مدلمبدل خواهد شد. به خشکی  یاقلیمشرایط متاثر از خلیج  ،جدایی خلیج از دریا بعدروز  554تحت سناریو اول نشان داد که 
 گردد.میمبدل کیلومترمربع  54با حداقل مساحت خشکی درونبه یک تاالب  روز 4441گذشت  بعدتحت سناریو دوم نشان داد که خلیج 

خشکی تاالب درونبه یک روز  4145و  335، 353نشان داد که خلیج بعد گذشت  ، چهارم و پنجمسوم هایتحت سناریو هاسازینتایج مدل
آبه که خلیج گرگان با دریای مادری در ارتباط باشد تعیین حقمادامی گردد.کیلومترمربع مبدل می 31و  41، 0با حداقل مساحت ترتیب به

پس از جدایی خلیج از ولیکن  ،زدگی نخواهد کردهیچ کمکی به افزایش سطح آب و جلوگیری از خشکی آنهای منتهی به زیستی از رودخانه
غالب شمالی و  هایوزش بادسزایی خواهد گذاشت. ه خشکی تاثیر بها در تشکیل تاالب درونتامین آب از طریق رودخانهدریای مادری 

دلیل تحت سناریوهای مفروض بههای موقتی و تشکیل تاالبچهشرقی شمال شبخغربی بیشترین تاثیر را در افزایش مساحت خلیج در 
شناختی در خلیج گرگان ها، جانشینی بومرودخانه آبهتامین حقعدم ارتباط خلیج با دریا و  قطعدر صورت  وفان خواهند داشت.تایجاد برکشند 
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 سرآغاز
ای است که در خلیج گرگان حوضه آبی نیمه بستهدریای تاالب 

چاپاقلی با دریای کم عمق های اخیر تنها از طریق ناحیه سال
این  .(Sharbaty, 2016)بوده است کاسپی در ارتباط دایمی 

قلمداد گردیده و با توجه  یهای دریایاز نوع تاالبشور لبتاالب 
های کیفیت آن در گروه تاالب برها به تاثیرگذاری آب رودخانه

 & SalmanMahini)سطحی قرار داده شده است  -دریای

Sefedian, 2011.) 
گرایی و فرآیند سه عامل مهم کاهش سطح آب، تغذیه

گذاری در دهانه ورودی خلیج گرگان ماهیت وجودی خلیج رسوب
خلیج گرگان با . (Sharbaty, 2017)کند تهدید میگرگان را 

ای میانکاله به ماسهروی زبانه در اثر پیشو شروع دوره هولوسن 
 زبانه .الیه جنوب شرقی دریای کاسپی شکل گرفته استمنتهی
های در اثر آورد رسوبی رودخانهایی میانکاله فعال بوده و ماسه

روی به منتهی به حوضه جنوبی دریای کاسپی در حال پیش
در خالل  (.Erfan & Hamedi, 2015)باشد سمت شرق می
دریای کاسپی، در افزایش و کاهش تراز آب  دوره هولوسن،

داده به ترتیب افزایش و کاهش را گرگان مساحت و حجم خلیج 
  (Amozadeh & Kanani, 2008). است

سطح آب میالدی(  1148الی  4115اخیر )سال  11در خالل 
 .متر کاهش یافته است 5/4 بیش از دریای کاسپی

های هندسی کوچک مقیاس از حوضه خلیج گرگان سازیشبیه
احتمال انسداد ناحیه چاپاقلی را در ترازهای کاهشی سطح آب 

 Sharbaty)دارد بیان میخورشیدی  4141تا سال دریای کاسپی 

& Ghangherme, 2016.)  از طرفی مطالعات صورت گرفته در
نشان تر که بر روی دریای کاسپی انجام شده است مقیاس بزرگ

های منتهی دهد که با فرض ثابت ماندن دبی ورودی رودخانهمی
به دریای کاسپی در وضعیت فعلی و با ادامه روند گرمایشی اقلیم 

رو، احتمال کاهش سده پیشیک حاکم بر دریای کاسپی در 
سال آینده  05متر در  5سطح آب در دریای کاسپی به میزان 

  .(Chen et al., 2017) وجود خواهد داشت
از دریای کاسپی خلیج گرگان  جداییبر اساس ادله مذکور فرض 

سازگان و حتی یک بومخشکی یک تاالب درونو تبدیل آن به 
که چندان دور از انتظار نخواهد بود، چناندر آینده نزدیک خشکی 

قلی و تاالب گمیشان در استان فرآیند مذکور برای خلیج حسین
 .داده استروی بارها گلستان 

 4313پس از تشکیل کارگروه ملی نجات خلیج گرگان در سال 
و احیای خلیج نظرات کارشناسی متعددی در خصوص  ،خورشیدی

مطرح در آن زدگی ناشی از کاهش سطح آب مقابله با خشکی
در نظر  هامطرح شده یکی از گزینه هایگردید. در میان پیشنهاد

های منتهی به آن رودخانهطریق آبه زیستی خلیج از گرفتن حق
و و جلوگیری از کاهش سطح آب منظور تامین آب به

 باشد. میدر آینده زدگی سواحل خلیج خشکی
های ورودی به خلیج بر اساس مطالعات انجام شده دبی رودخانه

تنها دو صدم درصد از آب خلیج گرگان را در دهه هفتاد 
خلیج از طریق دریای کاسپی و مابقی آب  نمودهخورشیدی تامین 

 دیگرسخن به  (.Keyabi et al, 2000) استگردیده تامین 
باشد. درصد می 11سهم دریا در تامین آب خلیج گرگان بیش از 

)البته میلیون متر مکعب از آب خلیج  8/4روزانه بالغ بر چنین هم
به سبب متر نسبت به سطح خلیج فارس(  10در تراز منفی 

دست این حوضه از از متر در روز میلی 1نرخ تبخیر میانگین 
برابر آبی  5 به طور تقریبیرود. این میزان آب از دست رفته می

بر پایه  گردد.ها به خلیج وارد میاست که روزانه توسط رودخانه
ها در افزایش سطح مطالب مذکور فرض موثر بودن آب رودخانه

مردود زدگی سواحل آن شکیو یا جلوگیری از خآب خلیج گرگان 
 . باشدمی

 آیندهها در با این وجود سواالتی در خصوص اهمیت رودخانه
یکی از  .استخلیج گرگان پس از جدایی از دریای مادری مطرح 

ها در شکل خلیج گرگان و ادامه ها به نقش رودخانهاین پرسش
این پایه پردازد. بر حیات آن پس از جدایی از دریای کاسپی می

های ساده نسبت الزم شد تا با در نظر گرفتن برخی سناریوسازی
 د.شوبه بررسی آینده خلیج گرگان پرداخته 

و  احتمالی یسناریو جپندر این پژوهش آینده خلیج گرگان تحت 
ورودی دبی آب ر خلیج گرگان و حاکم باقلیم  با در نظر گرفتن

ها در بررسی نقش رودخانهو با هدف های منتهی به آن رودخانه
مورد پس از جدایی از دریای مادری ادامه حیات خلیج گرگان 

نیل به اهداف  برایابزار استفاده شده ده است. شبررسی واقع 
افزاری از بسته نرم 14مدل هیدرودینامیکی مایک پژوهش

باشد. در ادامه مقاله روش بررسی و نتایج می (DHI) آیاچدی
ح یسناریو مفروض تشر پنجساز تحت مدل شبیهمستخرج از 

 گردد.می
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 مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

و  شمالیعرض  33˚  51´ تمختصادر  آنمرکز که خلیج گرگان 

تنها خلیج ایران در سواحل دارد، شرقی قرار  لطو 53˚  51´
 11 از یکیگرگان  جیخل .(4)شکل  استجنوبی دریای کاسپی 

 ریاز جمله ذخا و باشدمیرامسر  ونیدر کنوانس یالمللنیتاالب ب

 یعیطب یهایژگیو به نظرو رود یبه شمار م رانیگانه انه وسفریب
برنامه انسان و کره مسکون  8در پروژه شماره  4103در سال آن 

 (.BehroziRad, 2008) است دهیسازمان ملل به ثبت رس
متر نسبت به  10منفی  در تراز مشخصات هندسی خلیج گرگان

و عرض طول و حداکثر  متر 3/3حداکثر عمق خلیج فارس شامل 
 .باشدکیلومتر می 41و  31 ترتیببهخلیج 

 

 
 متر نسبت به خلیج فارس 5/82منفی موقعیت خلیج گرگان و هیدروگرافی آن در تراز  (:1)شکل 

 
ی قرار دارد یای و دریاخلیج در معرض دو اقلیم قاره

(Rahimipour, 2002.)  های بارش و تبخیر داده پایه وارسیبر
( 4315الی  4331از حوزه خلیج گرگان در خالل سه دهه )

 4111و  311ترتیب معادل میانگین ساالنه بارش و تبخیر به
 (.Poya Tarh Pars, 2017)متر محاسبه شده است میلی

کیلومتر مربع  1131خیز خلیج گرگان بالغ بر مساحت حوزه آب
خیز و درصد آن در مناطق دشت 83باشد که در حدود می
ده است شدرصد آن در مناطق کوهستانی واقع  40ای و پایهکوه

(PourmandiYekta, 2006.) دهی این حوضه میزان آب
 باشدمیمیلیون مترمکعب  13/434 در مجموع ساالنه

(Consulting Engineers Consulting Engineers. 

2008).  
 

 روش پژوهش

 81 مایک مدل هیدرودینامیک
واقعی و انجام  سازگانفرآیند طراحی مدل از یک  ،سازیشبیه

در  سازگانجهت پی بردن به رفتار  آزمایش بر روی این مدل به
ها در محیط واقعی میسر نباشد که امکان مشاهده پدیده زمانی

 Khosravi)د شوچون وقوع یک فرآیند در آینده اطالق میهم

and AzamiRad, 2014).  ساختار از مدل بی پژوهش کنونیدر

ج گرگان استفاده شده است. خلی آیندهسازی شبیه برای 14مایک
پیوستگی جرم و  شامل معادالت ،در مدل رفتهکار به هایمعادله

 سیستم و در در صفحه افق استوکس ناویر یاندازه حرکت جزی

 ( ,Manual of MIKE21باشد کارتزین می مختصات دستگاه

(2014. 

 

 سازی بستر خلیج گرگانمدل
ساخت هندسه بستر خلیج گرگان از سه نقشه با مقیاس  برای

کشور استفاده شده  برداریمتعلق به سازمان نقشه 4:15111
 ( ,.Kakroodi et alپیشین  هایواکاوی پژوهشاست. با 

تراز  خلیج گرگان،دریای و خشکی های بررسی نقشهو  2012)
در آبی را که در آن انسداد دایمی خلیج گرگان از دریای مادری 

نسبت به متر  5/18معادل تراز منفی  ده است،شمحقق گذشته 
در مرحله بعد نسبت به ساخت گردید.  انتخابسطح خلیج فارس 

یابی و با درونساختار مثلثی به روش بیسنجی خلیج گرگان عمق
با استفاده از ماژول تولیدگر مش به شیوه دالونی عمقی نقاط 
به اهمیت نظر  .(Manual of MIKE Zero, 2014) دشاقدام 

در  خشکیدرونتاالب احتمالی دهی ها در شکلنقش رودخانه
 تا شبکه مثلثی استفاده شده در این تحقیق خلیج گرگان 

 المان  48101گره و  1813شاملده و ـد ممکن ریز انتخاب شـح
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  (.4 باشد )شکلمی
 

حیات در  هارودخانهدبی ورودی اثرات سناریوسازی 

 خلیج گرگان
خلیج گرگان پس از جدایی از هندسه  تغییراتمنظور بررسی به

د. در سناریو اول شسناریو محتمل انتخاب  پنجدریای کاسپی 
فرض بر آن شد که خلیج گرگان پس از جدایی از دریای مادری 

چون بارش، تبخیر تاثیر عوامل اقلیمی حاکم بر آن هم تنها تحت
نداشته  آنها نقشی در حیات و باد قرار داشته و ورودی رودخانه

یج گرگان عالوه بر در سناریو دوم فرض بر آن شد که خل باشند.
 ی منتهی به آنهاورودی رودخانهدبی اقلیم حاکم بر آن متاثر از 

و ها قرار داشته آبه زیستی برای رودخانهحقبدون در نظر گرفتن 
ها بدون تغییر تمامی دبی آب محاسبه شده در باالدست رودخانه

در سه سناریو بعدی فرض بر آن . اعمال گرددگرگان به خلیج 
تنها متاثر که خلیج گرگان پس از جدایی از دریای مادری نهشد 

ها پس از برآورد از عوامل اقلیمی قرار دارد بلکه ورودی رودخانه
، در ادامه (4103) روش تنانتی بهمحیط زیستحداقل جریان 

هدف از این کار در  .(Tennant, 1976) حیات آن موثر باشند

های ورودی به خلیج رودخانه زیستیمحیطآبه نظر گرفتن حق
آبزیان رودکوچ  و هارودخانهگرگان و حمایت از ذخایر زیستی 

تنانت  هایباشد. مطابق پیشنهادمیآنادرموس و کاتادرموس 
ها مندان رودخانهشناختی برای زیستحفظ شرایط بوم برای
توان حداقل جریان آب را برای بقای کوتاه مدت موجودات می

(، حفظ بقای 3درصد متوسط جریان ساالنه )سناریو  41با معادل 
درصد متوسط جریان ساالنه  31نسبتاً خوب موجودات معادل 

درصد متوسط  31گاه مناسب معادل ( و حفظ زیست1)سناریو 
 ها در نظر گرفت.( در رودخانه5جریان ساالنه )سناریو 

مطالعات  جیاز نتا ی منتهی به خلیجهارودخانه دبی اعمال برای
 یآن آمار دب درگرگان که  جیخل هیحاش یسطح یهاآب ییشناسا

 بررسیلوگ نرمال مورد  عیتوزبه روش متوسط ماهانه و ساالنه 
 Consulting Engineers) است استفاده شدقرار گرفته  یآمار

Consulting Engineers. 2008).  در الزم به ذکر است که
رودخانه حوزه  43ماهانه دبی میانگین  5و  1، 3، 1سناریوهای 

 استصورت مجتمع به مدل اعمال شده بهخیز خلیج آب
  .(4)نمودار

 

 
 رودخانه ورودی به خلیج گرگان.  11دبی میانگین ماهانه مجموع  (:1)نمودار 

 

 مدل تنظیم مراحل
منظور اعمال شرایط اقلیمی حاکم بر خلیج به این پژوهشدر 

نسبت به انتخاب یک سال شاخص که در آن  ،گرگان به مدل
سازی موجود باشد اقدام های مورد نیاز برای مدلسال تمامی داده

 های اقلیمیبدین صورت از داده .(Sharbaty, 2016) ه استدش
ایستگاه  و سرعت باد تبخیر، بارش، جهتمیانگین روزانه شامل 

صورت ثابت در به 4381در سال شاخص هواشناسی بندرترکمن 
های مذکور با فرض ده و دادهشاستفاده متغیر در زمان  ومکان 

تکرار  بلند مدتسناریو یاد شده برای یک دوره  پنجعدم تغییر در 
های مطالعات و داده نبودبه دلیل  اعمال گردید.به مدل و 

زیرزمینی منتهی به خلیج گرگان از تاثیر عامل فوق  هایجریان
 0ها سازیبازه زمانی مدلده است. شنظر در تحقیق حاضر صرف

ترتیب به هاهمحاسبو فواصل زمانی زمانی  هایگام دتعداساله و 
ثانیه در نظر گرفته شده است. خروجی مدل  31و 0151111

ای آب )متر(، عمق کل شامل ارتفاع سطح آب )متر(، عمق لحظه
)متر بر ثانیه( و سرعت جریان )درجه( جریان آب )متر(، جهت 
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ها سازیمحاسبات در نظر گرفته شده پس از پایان مدل باشد.می
طول خط شکل و میانگین، حداقل و حداکثر عمق، شامل 

در این تحقیق  حجم خلیج گرگان خواهد بود. مساحت وساحلی، 
طبیعی گرگان با علوم کشاورزی و منابعاز سرور دانشگاه 

گیگا  31، رم 1آر 1118سرور ویندوز  افزاریسختمشخصات 
اجرای  برای گیگاهرتز 30/1ای زنون دو هستهیو پیسی بایت و

 .استفاده شده استها مدل
 

 هایافته
 130متر معادل  5/18مساحت خلیج گرگان در تراز منفی 

کیلومتر مکعب، طول خط  11/1کیلومتر مربع، حجم آن معادل 
ترتیب کیلومتر و حداکثر عمق و عمق متوسط آن به 81ساحلی 

 ده است.شمتر محاسبه  1/1و  4/1
حاکم بر  اقلیمیعنی تاثیر سناریو اول  تحتسازی نتایج شبیه

دارد که خلیج بیان میها عدم تاثیر ورودی رودخانه خلیج و
پس  (روز 554ماه )برابر  4/48 و متر 5/18در تراز منفی  گرگان

شده و نزوالت جوی هیچ از جدایی از دریای کاسپی تماما خشک 
با این  دهی مجدد این تاالب نخواهد داشت.تاثیری در شکل

های موقت چهتشکیل تاالبنتایج مدلسازی نشان داد که، وجود 
 برکیلومترمربع  5/4تر از کم و مساحتروزه  41با طول عمر 

 باشد.میسر میزمان با بارش نزوالت جوی همبستر خلیج گرگان 
 زمانهمتحت سناریو دوم یعنی در نظر گرفتن سازی نتایج مدل

آبه زیستی بدون رعایت حقها عوامل اقلیمی و ورودی رودخانه
تواند دهد که در این وضعیت خلیج گرگان مینشان میها رودخانه

پس از ولیکن این تاالب  .ماهیت هندسی خود را حفظ نماید
از حالت تاالب دریای به یک  (روز 4441ماه )برابر  5/33گذشت 

در این سناریو خلیج خواهد داد.  شکلخشکی تغییر تاالب درون
 54کیلومترمربع و حداقل  81حداکثر گرگان دارای مساحت 

بود )جدول خواهد  های ژوئن و اکتبرماهدر  ترتیبکیلومترمربع به
4). 

 زمانهمدر نظر گرفتن  و بانتایج تحقیق تحت سناریو سوم 
درصد از متوسط  41آبه زیستی عوامل اقلیمی و رعایت حق

نشان داد که این تاالب پس از به خلیج ها جریان ساالنه رودخانه
پس از جدایی از دریای مادری  (روز 353 ماه )برابر 5/14 گذشت

حداقل با خشکی از حالت تاالب دریای به یک تاالب درون
تغییر شکل خواهد داد. در این سناریو کیلومترمربع  0مساحت 

 خواهد در ماه اکتبر کیلومترمربع  11مساحت  حداکثر خلیج دارای

های چنین در این سناریو تشکیل تاالبچههم(. 4)جدول  بود
در بخش شمالی و شرقی خلیج به سبب باد غالب شمالی موقتی 

این  باشد.و غربی و منتج از فرآیند برکشند توفان میسر می
کیلومترمربع دارای حداکثر  1تر از های کمها با مساحتچهتاالب
 روز خواهند بود. 45عمر 

یعنی در نظر گرفتن توامان  چهارمنتایج تحقیق تحت سناریو 
 31آبه زیستی با رعایت حقو ها ی و ورودی رودخانهعوامل اقلیم

ها نشان داد که این درصد از متوسط جریان ساالنه رودخانه
از جدایی از  پس (روز 335 ماه )برابر 1/14 تاالب پس از گذشت

خشکی دریای مادری از حالت تاالب دریای به یک تاالب درون
تغییر شکل خواهد داد. در این سناریو خلیج گرگان دارای مساحت 

ترتیب در کیلومترمربع به 41کیلومترمربع و حداقل  10حداکثر 
های تشکیل تاالبچه(. 4خواهد بود )جدول  های ژوئن و اکتبرماه

باشد چون سناریو سوم میسر میموقتی متاثر از برکشند توفان هم
کیلومتر مربع  3ها حداکثر چهاین تاالب مساحتکه با این تفاوت 

 روز نخواهد بود. 11ها نیز بیشتر از و زمان ماندگاری آن
نتایج تحقیق تحت سناریو پنجم یعنی در نظر گرفتن توامان 

درصد از متوسط  31آبه زیستی عوامل اقلیمی و با رعایت حق
 تاالب پس از گذشتها نشان داد که این جریان ساالنه رودخانه

پس از جدایی از دریای مادری از  (روز 4145 ماه )برابر 1/33
خشکی تغییر شکل ی به یک تاالب درونیحالت تاالب دریا

 33خواهد داد. در این سناریو خلیج دارای مساحت حداکثر 
های ژوئن در ماهترتیب کیلومترمربع به 31کیلومترمربع و حداقل 

های موقتی متاثر هچتشکیل تاالب(. 4)جدول خواهد بود و اکتبر 
میسر بوده ولیکن سطح از برکشند توفان در بخش شمال شرقی 

تر از کیلومترمربع و با طول عمر کم 5تر از ها کمچهاین تاالب
 روز خواهند بود. 11

در تمامی سناریوها برکشند توفان نقش بسیار مهمی در حرکت 
خواهد داشت. گرگان در آینده خط ساحلی و تغییر مساحت خلیج 

وزان سبب حرکت موقتی وزان و غربوزش بادهای غالب شمال
بادهای غالب  جایی بسته به تداوم ویژگیهد. این جابشوتاالب می

ت تاالب در امتداد محور تواند سبب حرک)سرعت و جهت( می
 41جایی هطولی خلیج از سمت غرب به شرق شده و حداکثر جاب

شرقی خلیج موجب شود. بررسی الیه شمالکیلومتری را در منتهی
ها نشان داد که متاثر از باد غالب غربی، سطح سازینتایج مدل

الیه غربی کاهش یافته و در بخش آب در خلیج در بخش منتهی
یابد. اختالف سطح ناشی از این فرآیند در فزایش میشرقی ا
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متر سانتی 35متربرثانیه به  45زمان وقوع توفانی با سرعت 
  خواهد رسید.

با توجه به توپوگرافی بستر خلیج در بخش شمال شرقی تشکیل 
استخرهای موقتی متاثر از فرآیند برکشند توفان و یا بارش باران 

وجود خواهد داشت. تغییرات  در تمامی سناریوهای مفروض

ترتیب در سناریوهای دوم، مساحت ناشی از برکشند توفان به
تغییرات  (1)باشد. شکل پنجم، چهارم و سوم حایز اهمیت می

ایجاد شده در مساحت خلیج گرگان را پس از به تعادل رسیدن با 
مجموعه عوامل در نظر گرفته شده بر اساس سناریوهای مذکور 

 دهد. نمایش می
 

 پس از به تعادل رسیدن با عوامل مشخصات هندسی خلیج گرگان  (:1)جدول 

 هیدرولوژیکی تحت سناریوهای مفروضاقلیمی و 
 سناریو مساحت )کیلومتر مربع( حجم )کیلومتر مکعب( طول خط ساحل )کیلومتر( عمق )متر( )متر( میانگین عمق

1 1 1 1 1 4 

13/1 01/1 35 113/1 54  1 

11/1 41/1 44 1113/1 0 3 

43/1 3/1 43 111/1 41 1 

43/1 13/1 31 115/1 31 5 

 

 
 تغییرات هندسی خلیج گرگان متاثر از مجموعه عوامل در نظر گرفته شده در هر سناریو  (:8)شکل 

 باشد(می 1منحنی سفید سناریو  و 4، منحنی آبی سناریو 5، منحنی زرد سناریو 8)منحنی قرمز سناریو 

 

 گیریو نتیجه بحث
سطح آب دریای کاسپی به دلیل تغییرات اقلیمی  هاینوسان

 ساختی،انسانهای ناشی از گرمایش دوره هولوسن و فعالیت
احجام شناختی در آینده نزدیک در منشا بسیاری از تحوالت بوم

زبانه  .(Sharbaty, 2016) خواهد بود دریا به اینآبی متصل 
تراز آب در چند دهه  کهیدر صورت وای میانکاله فعال بوده ماسه

بماند به سهولت  یباقثابت  یدیخورش 51دهه  یهمچون ابتدا
بسته خواهد شد  انکالهیم ایگرگان توسط زبانه ماسه جیخل
(Alizadeh Katak Lahigan et al, 2008.)  پایهبر این 

در ناحیه چاپاقلی و گرگان رگ ارتباطی خلیج فرض انسداد شاه
های آتی چندان دور از در سال کاسپیجدایی خلیج از دریای 

نشان داده است که مطالعات پیشین بررسی  انتظار نخواهد بود.

زدگی تا سرحد خشکی یخورشید 4353 خلیج گرگان در سال
متر  1/18در تراز منفی ناشی از کاهش سطح دریای کاسپی 

  .(Kakroodi et al., 2012) پیش رفته است
بنیادین در جوامع  هایویژگیشناختی یکی از جانشینی بوم

به گواه تاریخ نوسانات  (.Ardakani, 2017)باشد زیستی می
های سازگانوجود آمده در سطح آب دریای کاسپی بارها بومبه

های دریای و سازگانمبدل به بوم جوار با این دریا راهمخشکی 
خلیج گرگان  (.Amdaldin et al, 2014)بالعکس نموده است 

های سطح آب در پس از شروع دوره هولوسن متاثر از نوسان
صورت یک تاالب درصد مواقع به 31در  حداقلاسپی کدریای 

به لحاظ . (Sharbaty, 2016) استوجود داشته خشکی درون
ادامه یافتن کاهش سطح آب در دریای  ،تاریخپندآموزی از 
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همچنین زادی و کاسپی متاثر از عوامل اقلیمی و انسان
چون خلیج گرگان فرضی ی همیهاسازگانبوم درزایی خشکی

های تاالبی سازگانمحتمل بوده و بررسی آینده خلیج و دیگر بوم
شناختی امری لحاظ بررسی مراحل توالی بوم کاسپی بهدریای 
  باشد.میجهت کاهش خسارات وارده در آینده بهبدیهی 
که پس از قطع ارتباط خلیج  بود گر آنبیانسناریو اول نتایج 
، هافرض عدم تاثیر ورودی رودخانه و بامادری از دریای  گرگان
متاثر از اقلیم  (روز 554 ماه )برابر 4/48 پس از گذشتخلیج 

نظر به سازگان خشکی بدل خواهد شد. تماماً به بومحاکم بر آن 
مانده  جاه سازگان بشکی نیست که بوم ،شور بودن آب خلیجلب

زاری با پوشش گیاهی بسیار ، شورهخلیج گرگانزدگی از خشکی
قلی اندک از نوع گیاهان شورپسند همچون بقایای خلیج حسین

این مهم بیانگر وقوع جانشینی مخرب بر بستر خلیج  خواهد بود.
های اقلیمی و خاکی مناسب جهت رغم وجود پتانسیلگرگان علی
 باشد.های هیرکانی میسازگانتشکیل بوم

واقعی شرایط تواند به میها عدم تاثیر ورودی رودخانهفرض 
بازدیدهای باشد. نزدیک هیدروکلیماتولوژی حاکم بر خلیج گرگان 

ها به دریا در ناحیه اتصال آنهای خلیج گرگان میدانی از رودخانه
که به غیر از مواقع  گر آن استبیان اخیرهای در خالل سال

به خلیج از میزان دبی  منتهیهای رودخانه تمامیبارانی 
 ,Sharbaty) باشندخشک می گیری برخوردار نبوده و عمالچشم

مراتب بد گر وضعیت بهسناریوی اول بیان بنابراین، .(2017
صورت عدم در خلیج گرگان آینده ولیکن نزدیک به واقعیت برای 

 خواهد بود.ها از رودخانه آبهتایین حق
ها دوم نشان داده است که ورودی رودخانه یبررسی نتایج سناریو

سازگان خلیج سزایی در کاهش صدمات وارده به بومه نقش ب
تاالب دریای خلیج گرگان  در این سناریوگرگان خواهند داشت. 

مبدل به یک تاالب  (روز 4441 ماه )برابر 5/33 پس از گذشت
با این وجود از نتایج مستخرج از این  خشکی خواهد شد.درون

بررسی آینده خلیج گرگان استفاده نمود  برایتوان سناریو هم نمی
ها به باالدست رودخانه در ثبت شدهریو دبی که در این سنا چرا

توسط صنایع،  دلیل برداشت آبمدل اعمال شده است و به
دبی آب تخلیه شده به خلیج توسط  کشاورزی و شرب عمال

تر از مقادیر در نظر گرفته شده در این سناریو ها بسیار کمرودخانه
 باشد.می

آبه در آن نیاز حقکه  5و  1، 3نتایج مستخرج از سناریوهای 
در نظر ها رودخانهحمایت از منابع زیستی  برایها زیستی رودخانه

خلیج آینده شرایط ممکن را برای  ترینمحتمل ،گرفته شده است
، 3 هایدر سناریو شده تحت شرایط اعمال دارد.گرگان بیان می

مبدل به یک  روز 4145و  335، 353خلیج پس از گذشت  ،5و  1
 خواهد شد.  خشکیتاالب درون

مطالعات در خصوص تغییرات اقلیمی آینده و اثرات آن بر منابع 
خیز خلیج گرگان آبی استان گلستان نشان داده است که حوزه آب

سالی درصد مواقع با خشک 11سال آینده در بیش از  51در طی 
موید (. Ghangherme et al., 2014)مواجه خواهد بود 

تغییر اقلیم در خصوص  مللیالمذکور گزارش هیات بین پژوهش
های سازگانتغییرات اقلیم آینده و پیامدهای ناشی از آن بر بوم

با توجه به  .(IPCC-TGICA, 2007) باشدمیو دریایی آبی 
تردیدی  ،نیاز افزاینده صنایع، کشاورزی و جوامع بشری به آب

ها افزایش یافته و شده از رودخانهنیست که مقادیر آب برداشت 
 ها به خلیج کاهش خواهد یافت. ورودی رودخانه عمال

های آتی ها در سالآبه زیستی رودخانهبر این اساس تامین حق
چنین ها و همامری الزامی برای حمایت از فون و فلور رودخانه

در تحقیق حاضر سناریو  بنابراین، باشد.موجودات خلیج گرگان می
ترین سناریوی قابل اجرا برای آینده چهارم به عنوان محتمل

گردد. در خلیج گرگان پس از جدایی از دریای مادری معرفی می
رودخانه ورودی  43درصد متوسط جریان ساالنه  31این سناریو 

مندان خوب برای زیست به نسبتحفظ شرایط  برایبه خلیج 
نظر گرفته شده است که حاصل آن تاالبی با  ها دررودخانه

 کیلومترمربع در بستر خلیج گرگان خواهد بود. 41حداقل مساحت 
با های مذکور الزم به ذکر است که زمان به تعادل رسیدن تاالب

زمان با کاهش دبی در ماه اکتبر و همشرایط هیدروکیلیماتولوژی 
ماه اکتبر خلیج گرگان باشد. در های منتهی به خلیج میرودخانه

دست ها بهحداقل مساحت ممکن را متاثر از کاهش دبی رودخانه
خواهد آورد. از دیگر سو حداکثر مساحت خلیج گرگان تحت 

در ماه ژوئن و  3و  1، 5، 1در سناریوهای ترتیب بهشرایط اعمالی 
 باشد.ها به خلیج میمصادف با افزایش دبی ورودی رودخانه

که پس از جدایی خلیج از دریای مادری و کاهش  شکی نیست
های فیزیک و شیمیایی ، بسیاری از ویژگیگیر در حجم آبچشم

د نخلیج گرگان دستخوش تغییر و تحول بنیادین قرار خواه
های بومی خلیج با گرفت. در نتیجه این امر بسیاری از گونه

ای خود جشناختی شناختی اندک در یک جانشینی بومبوم تحمل
داده و از حوضه خلیج حذف  زیستگستردههای به گونهرا 

 خواهند شد. 
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متر نسبت به سطح خلیج فارس(  10در حال حاضر )در تراز منفی 
دلیل ارتباط دایمی خلیج گرگان با دریای کاسپی از طریق به

 ،شرقی خلیج گرگانالیه بخش شمالناحیه چاپاقلی در منتهی
گونه تاثیر مثبتی در افزایش ها هیچرودخانهتامین آب از طریق 

زیستی خلیج تواند در تنوعسطح آب خلیج نداشته و تنها می
و همچنین افزایش گرگان از طریق حمایت از ماهیان رودکوچ 

فرنودهای  .داشته باشد انکارناپذیرینقش توان خودپاالیی آب 
از  آبه زیستیتعیین حق دارد کهپژوهش کنونی بیان می

های منتهی به خلیج گرگان در زمان انسداد راه ارتباطی رودخانه
خشکی نقش های درونتواند در تشکیل تاالبدریا می باخلیج 

که نتایج تحقیق حاضر تحت را ایفا نماید چنانانکارناپذیری 
 این موضوع را اثبات نموده است. 5و  1، 3سناریوهای 

ها نشان داده است که سازیبررسی نتایج مستخرج از مدل
هندسه خلیج گرگان متاثر از الگوی وزش باد )سرعت مساحت و 
غالب  هایو وزش باد خواهد بوددر حال تغییر  پیوستهو جهت(، 

در شمالی و غربی بیشترین تاثیر را در افزایش مساحت خلیج 
چنین و همدلیل ایجاد برکشند طوفان بهشرقی خلیج شمال بخش

   در آینده خواهند داشت.چه و استخرهای موقتی تاالبتشکیل 
از دریای خلیج قطع ارتباط بر اساس فرض حاضر نتایج تحقیق 

و در صورت قطع ارتباط باشد متر می 5/18در تراز منفی مادری 
تر مدت زمان الزم برای خلیج از دریا در ترازهای باالتر و یا پایین

متفاوت بوده ولیکن مساحت خشکی های درونتشکیل تاالب
 خشکی بدون تغییر خواهد بود.های درونتاالب

نسبت به  پژوهشگراند تا در تحقیقات آینده شوپیشنهاد می
تحت  های زیستی، فیزیک و شیمی خلیجویژگیبررسی تغیرات 

شناختی بررسی تحمل بوم جهتکاهشی سطح آب بهسناریوهای 
و دگرگونی تغییرات عوامل مذکور ر زیان خلیج گرگان در برابآب

اقدام شناختی فون و فلور خلیج گرگان در فرآیند جانشینی بوم
 نمایند.
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