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 به نوسانات با رويكردي غربي خزر سواحل هاي ژئومورفيكي بندي و تحليل پديده طبقه
  سطح آب دريا

  
 )ي مسؤول واحد رشت، نويسندهاسالمي استاديار ژئومورفولوژي دانشگاه آزاد (محمد رضا افشاري آزاد 

  )ريزي محيطي دانشگاه آزاد واحد رشتارشد ژئومورفولوژي در برنامهناسكارش(پوركي  هاله
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  چكيده

 عوارض شناخت .باشد تابعي از تراز آب حوضه مي ،حجم و سطح آب حوضه و شكل سواحل
 مديريت و ريزي برنامه در اي كننده تعيين نقش تواند مي آن در تغييرات و ساحلي ژئومورفولوژيكي

شناسي،  آن مانند عوامل زمين ل ژئومورفولوژيكيگيري و تحو ثر در شكلؤعوامل م. باشد داشته سواحل
و  بررسي ،نظر قرار گرفته و هدف اصلي مد ،ماتيك، پالئوكليماتيك و تغييرات سطح دريايتكتونيكي، كل

 سطح آب نوسانات از حاصل نيروهاي مقابل آن در  تغييرات وژي سواحل ژئومورفولوبندي  طبقه
در اين تحقيق با در نظر گرفتن ضرورت شناخت  .باشد مياز سواحل انزلي تا آستارا  خزر، درياي
پرداخته شده  1بندي سواحل با استفاده از روش شپارد به طبقهغرب استان گيالن، ساحلى  ي منطقه
.  هاي ميداني بوده است و پيمايش GIS ،اي ماهواره تصاوير مطالعات ي ايهبر پ ،روش تحقيق .است

هاي دريايي،  امواج، جريان(كليه خصوصيات سواحل، خصوصيات هيدروديناميكي  از با استفاده بررسي
خصوصيات زمين شناسي، اقليمي، كاربري اراضي و پوشش گياهي مورد مطالعه  ،)نوسانات تراز آب

 .ندا هبندي شد شناسايي و طبقهنيز وسعت و نرخ تغييرات اشكال ژئومورفولوژيكي ، است قرار گرفته
هاى  و رده شد تهيه شپارد تقسيم بندي و اي ماهواره تصاوير اساس بر بندي پهنه ي نقشه همچنين

  .شدشناسايى ... و تاالباي،  هاي ماسه تپه ،شاخصى چون دلتا
   .، تراز آبژئومورفولوژي تغييرات ،آب روي غرب خزر، پيش خزر، سواحل :ها كليدواژه

                                                 
1  - Shepard 
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  درآمد

نوسان تراز . آيد هاي آبي به شمار مي هاي طبيعي حوضه عامل مهمي در روند فعاليت ،تراز آب  
عوامل انساني نيز به سرعت اثر اين يابد و عالوه بر  تر بروز مي هاي آبي بسته در زمان كوتاه آب حوضه

 و توپوگرافي داراي خزر درياي سواحل. )Ryabini& Olegn,1996:799 (.دهند خود را نشان مي
 هاي پيشرفتگي يا ها و خليج ،ها رودخانه مصب با مرتبط پست اراضي ازجمله متفاوتي اراضي كاربري

 كم بسيار شيب ).18: 1369منوري،(. است شني و اي ماسه بلندتر نسبتا سواحل و خشكي در دريا آب
 مواقع در ها زمين شدن غرقاب براي را مساعدي شرايطاين عوامل، . ساحل است پشت اراضي

. كند مي فراهم ساحلي هاي آبخوان پيزومتري سطح آمدن باال يا و آب دريا تراز افزايش سطح
 از كيلومتر مربع 778 حدود 1374 تا 1356 سال از .)ميانكاله المللي تاالب بين رامسر، كنوانسيون(

 قانقرمه،(است شده واقع گيالن استان در درصد 34ميزان اين از كه رفته، آب زير به ساحلي اراضي

 يك تغييرات ساحلي خزر از كه  دهد مي نشان تاريخي ي  دوره در خزر آب تراز نوسانات .)6: 1378

بندي شپارد، فرآيندهاي دريايي  در طبقه .)7: 1384 قانقرمه( كند  مي پيروي تدريجي  -اي حادثه الگوي
ها كه زير آب رفتن  بندي يل سواحل در نظر گرفته شده و بر خالف ساير طبقهترين عامل در تشك مهم

منشأ تشكيل ساحل توسط فرآيندهاي  اند، بندي قرار داده مقياس طبقه و يا از آب خارج شدن را
  )Shepard,1976(بندي قرار داده است ار اصلي طبقهخشكي يا دريايي را معي

 است آزاد درياهاي آب سطح تغييرات از تر سريع مراتب به ،درياي خزر آب تغييرات سطح
)Kroonenberg & et al,1997(. در دگرگوني و محيطي زيست تغييرات بروز سبب فرآيند اين 

 بندها آب سدها، ها، رودخانه از برخي بستر تغيير همچنين .است شده دريا اين ساحل ژئومورفولوژي
 ميزان ترين پايين به خزر درياي آب سطح اهشك موجب مناطق اين ها در انسان فعاليت افزايش و
 روند ي ادامه بر مبني قبلي هاي بيني پيش برخالف 1978 سال از اما شد، 1977 سال تا) متر - 29(

 ساالنه متوسط طور به و كرد آغاز را خود افزايش روند دريا آب تراز ،2000 سال تا آب، سطح كاهش
 پسروي سال اين از و داشت ادامه 1995 سال تا وضعي چنين .شد اضافه آب سطح به متر سانتي 15
 آغازي شمس 1356سال از راتييتغ نيا كليس نيآخر .)131: 1377كار،  دانه(شد  مشاهده خزر آب
 1308 سال از دوره نيا از قبل .است داده ادامه خود آب آمدن باال روند به خزري ايدر كنون تا و شده
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 دري شرق وي شمال سواحل در كم عمق ليدل به داشت كه نايجر آب ارتفاع كاهش كليس 1356 تا
 ).123- 115: 1378آتااف، (آمد ديپدي ساحل خط دري لومتريك 180يي جا هجاب كي دوره نيا فاصله
 انجام روسى اكادميسين توسط بار اولين كه گردد، مى بر 1846 سال به خزر نوسانات مطالعات شروع
برخي  ولى ،اند دانسته مى جوى تحوالت و تغييرات خزر را آب سطح عامل اصلي نوسان اگرچه. شد

 ي  پوسته حركات كرد كه ثابت جنوبى خزر بخش در نگارى لرزه كمك به ،اولوت جمله از محققين
 اكثر در باشد؛ همچنين مى آب سطح نوسانات نهايتاً و خزر كف تغييرات در مهمى عامل نيز زمين

 .است شده استفاده دريا آب تراز نوسانات بررسي براي ساحلي هاي نهشته از مطالعات
)Zenkovich,1957 . Mamedov,1997   Voropaev & et al,1998 . Kazanci & et 

al,2004 .،1385الهيجي و همكاران(.  

، شده غرق سواحل دسته چهار به را نيوزلند غربي سواحل و متحده اياالت شرقي سواحل شپارد
  .)Shepard,1976:55( نمود تقسيم مركب و خنثي، شده خارج آب از

 هيدروديناميكي، خصوصيات نظر را از بوشهر استان ساحلي راهي و همكاران، مناطق غالمرضا 
مورد  ساحلي عمراني هاي ديگر فعاليت و ساحلي اراضي كاربري و شناسي خاك شناسي، زمين

  .دان كرده بندي طبقه شپارد بندي تقسيم با را سواحل بررسي قرار داده و
 هاي وسيالب خزر درياي آب هاي نوسان اثر اي مطالعه در) 1388(و همكاران  كريمي باقرزاده 
 IRS-PAN اي ماهواره تصاوير از روي ،آن منطقه اي حاشيه اراضي و انزلي تاالب بر، باالدست فصلي

   .ندا هكرد را بررسي
 از حاصل نيروهاي بلمقا آن در  تغييرات و ساحلي طبيعي عوارض تحقيق شناخت  اصلي هدف
 سواحل غرب مديريت و ريزي برنامه در ي آن كننده تعيين خزر و نقش درياي سطح آب نوسانات
  .باشد گيالن مي

  روش تحقيق و مواد 

تحليلي است و اطالعات به دست آمده با استفاده از  –تحقيق، تجربي و به صورت توصيفيروش 
اي آماري، از تراز آب دريا و از  روش مقايسه در. باشد مي و مطالعات ميداني روش مشاهدات
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 دريانوردي بنادر و سازمان ترازسنجي هاي كشور و داده نقشه برداري سازمان ترازسنجي هاي داده

اشكال  و وضعيت سيماي طبيعي ،اي ماهواره تصاوير از استفاده سپس با .بندرانزلي استفاده شده است
 به متعلّق هوايي مقايسه تصاوير و تفاسير انجام با .ه استدش ارزيابي و شناسايي منطقه، مورفولوژي

 اراضي در پيشروي آب ميزان و ساحلي خطوط تغييرات مطالعه، مورد ي ساله منطقه 40 زماني دوره

شده و به منظور  شناسايي خزر آب درياي سريع نوسانات به الزم هاي پردازش اساس بر و ساحلي
چهار عامل اقليمي، هيدروديناميكي،  ي سواحل غرب گيالن،كژئوموفولوژي ساختاري شكل تغيير
تمامي  GISبا استفاده از نرم افزار . هاي انساني بررسي شده است شناسي و فعاليت هاي زمين پديده

عوارض و تغييرات پردازش و نرخ تغييرات تراز آبي و اشكال تغيير يافته و زيرآب رفته بررسي شده 
م بازديدهاي صحرايي، براساس اهاي به دست آمده و با انج طريق داده آنگاه سواحل استان از. است

 بندي تقسيم جهت بودن جامع و كامل دليل به شپارد، طبقه بندي. بندي شده است روش شپارد طبقه
 و اوليه سواحل بزرگ گروه دو به سواحل بندي طبقه اين در .ه استگرفت استفاده قرار مورد سواحل
  . دان شده تقسيم ثانويه

  مطالعه مورد منطقه

واقع  ، بين شهرهاي انزلي و آستارادرياي خزر غربدر سواحل  )1شكل (مورد مطالعه  ي محدوده
كيلومتر  152الن نهايي غرب گي ي     طول درياي خزر در استان گيالن از مرز آستارا تا محدوده. شده است

اين منطقه تحت  .رسد متر مي 100طه به ترين نق كيلومتر و در باريك 8ترين نقطه  و عرض آن در پهن
و  دلتاها اي، ماسه سواحل مجموعه از سواحل اين. شناختي و اقليمي قرار گرفته است تأثير عوامل زمين

هاي  هاي آبرفتي، دشت ها، پادكانه اي، مخروط افكنه هاي ماسه اي، تپه هاي ماسه ها، زبانه ها، تاالب مرداب
 32بيش از . كه در اين منطقه شاهد هستيم ،وژيكي گوناگوني هستنداز مناظر مورفول... سيالبي و
از  ،از نظر موقعيت طبيعي. شود كوچك و بزرگ از قسمت غرب استان وارد اين دريا مي ي رودخانه

 .شود محدود ميكشور آذربايجان از شمال به  و شرق گيالنشرق به جلگه وسيع و هموار 
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  ر در غرب استان گيالننقشه موقعيت سواحل درياي خز :1شكل 

  
 

متر  6/25خزر آب سطح ،1377 زمستان در )گيالن كشتيرانى و بنادر سازمان( محاسبه جديدترين طبق
   .است بوده متر 28، 1978 سال در كه درحالى بوده

 و شناسى زمين بخش در  و بررسى كرده آن را جويى چاره علل و نوسانات ي تاريخچه، بخش اين در
   .)98: 1380روحبخش، موسوي(گيرد مي قرار مطالعه مورد آن كلى وساناتن ،شناسى چينه

  در ايجاد اشكال ژئومورفولوژيكي موجثير أت

 در سواحل العمل عكس و ساحلي هاي جريان و امواج كنش حاصل مورفوديناميكي، عوارض
 به ساحل توپوگرافي و گيري شكل در مهمي نقش ،امواج. )1375 احمد، آل(است  نيروها اين مقابل

 امواج برخورد تمايل و تر كوتاه امواج ي دامنه كه ،قسمتي ازسواحل شمال غرب گيالن در .دارند عهده
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- كم تنوع از ساحلي مورفولوژي اشكال و بوده تر يكنواخت ساحلي خط است تركم ساحلي خط به

 عملكرد حاصل ،ساحلي ي هاي موجود در ناحيه ژيلوعوارض مورفو. است برخوردار تري
شناسي  زمين ي كه در طول تاريخچه ،شناختي آب و هوايي و هيدروديناميكي است فرآيندهاي زمين

 هيدروديناميك از استفاده با .شناسي فعلي اين منطقه شده است موجب ايجاد وضعيت ريخت ،خزر

 فرسايش وضعيت در نهايت و گرفته قرار بررسي دريا مورد امواج مورد مطالعه، ي محدوده در دريا

 و تجزيه مورد ،مطالعه مورد ساحلي ي پهنه در گذاري رسوب و جايي رسوب هجاب ،تخريب از اعم
متر  3امواج با ارتفاع  در سواحل غرب گيالن، سرعت باد با وجود ضعيف بودن  .است شده تحليل

 رآما به توجه با ساحل از عميق آب ي فاصله .تواند ايجاد شودهاي نزديك ساحل مي هر سال در آب
 فواصل با منطقه بادگير طول موقعيت، به توجه با كه بوده كيلومتر 6 حدوداً شده، گيري اندازه موج

 .باشد مي 2 شكل مطابق بندرانزلي عميق آب گل موج اساس اين بر  .شد محاسبه درجه 5 اي زاويه
به سوي جنوب و از جنوب  غربي گيالنريان سطحي در عين حال حركت عمومي آب از شمال ج

باشد و ها عمدتاً ناشي از شكست موج مي جريان ،ساحلي ي درناحيه. به سوي شمال است غربي
فراواني بيشترين موج را در ساعات مختلف  1نمودار . ساحل دارد ابرخورد موج ب ي بستگي به زاويه

  .دهد نشان ميبار  19تعداد  شب در ايستگاه بندر انزلي به  9در ساعت  روز شبانه

  روز انزلي ارتفاع موج در ساعات مختلف شبانهبيشينه فراواني موارد  :1نمودار 

  
  سازمان آب و هواشناسي استان گيالن: مأخذ
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  بندرانزلي ساله 25 عميق آب موج گل :2نمودار

  
  شناسي استان گيالنسازمان آب و هوا: مأخذ

  عوامل هيدروديناميكي
 خشك ي ناحيه بين باشد، مرز نمي ممه چندان مد و جزر پديده خزر درياي در كه آن جا از
   .است شده گرفته نظر در ساحل خط عنوان به دريا و ساحل

  وضعيت تغيير تراز آبي در منطقه ساحلي غرب گيالن
 آبي سال در كه است آن نشانگر انزلي، ايستگاه در خزر درياي آب تراز )3 نمودار( بلندمدت آمار

 روند آن از پس و رسيد متر 28/  44 يعني خود، قدارم ترين به پايين آب تراز سطح ،1355- 1356
   .يافت افزايش متر 2/ 3 بيش از ميزان به  1373- 1374آبي سال تا و آغاز را خود افزايشي

 از) كشور نقشه برداري سازمان ترازسنجي ايستگاه( خزر درياي آب سطح هاي نوسان :3نمودار 

  1387سال پايان تا 1330سال
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- 1379 آبي سال از و بوده مختصري افت وخيزهاي داراي بعد، هاي سال ولط در آب سطح تراز
 متر سانتي 20 حدود 1385- 1386 آبي سال پايان تا و كرده به افزايش شروع آب سطح تراز 1380
- 1387 هاي سال طي در آب تراز ي  ساليانه ميانگين تغييرات نمايشگر )6 نمودار(. يافته است افزايش
 منطقه در گذشته سال 10 در خزر درياي آب تراز آمار. باشد مي انزلي رازسنجيت ايستگاه در 1330
در  و 4/27به ميزان  كمترين مقدار داراي ها زمستان در دريا آب سطح ارتفاع كه است آن بيانگر انزلي،
  .)4 مودارن( باشد مي 14/27به ميزان  مقدار بيشترين داراي مرداد ماه در ها تابستان

 1387  پايان تا 1330زماني  فاصله در خزر درياي آب سطح ماهانه تغييرات ودارنم :4 نمودار
  )كشور بردارينقشه سازمان ترازسنجي ايستگاه(

  
  ثير تغييرات سطح آب دريا در منطقه ساحلأت 

بي از قبيل افزايش يا موجب اثرات سازنده و مخرّ ،ساحل ي تغييرات سطح آب دريا در منطقه
گذاري،  تغيير در مناطق رسوب ،، افزايش يا كاهش ارتفاع و قدرت امواجكاهش عمق آب دريا

داخل آب شيرين  نفوذ يا عدم نفوذ آب شور دريا به نشيني يا جلوآمدگي خط ساحلي، عقب
 هاي زيرزميني به دليل استحصال بيش از اندازه و پايين بودن سطح آب زمينيرودخانه و آب زير

هاي  تغييرات سطح ايستايي سفره آب ،ها ح اساس رودخانهافزايش يا كاهش سط اين مناطق،
 گذاري يا رسوب و فرسايش از ناشي ساحلي خط در تدريجي تغييرات .زيرزميني و غيره نام برد

 پذيري آسيب سواحل، ميزان مورفولوژي تغييرات البته. باشد اي مي كرانه رسوبات الانتق از ناشي
 حساسيت كه دهد مي نشان GIS در موجود اطالعات .دده مي نشان را غربي درياي خزر سواحل
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 خزر، درياي آب پسروي با .كند مي پيدا افزايش انزلي و آستارا، تالش در ترتيب به تغييرات اين

 سنگ، نوع قلوه مردابي از دلتايي آبرفتي، اي، كوهپايه عمدتاً دريا سمت به گيالن، دشت رسوبات

از . اند شده جدا مانند ديوار هاي دامنه از دريا امواج ضربات اثر بر خود كه است، ريگ و شن
خشك شدن نواحي اطراف غازيان، جزيره  ،ترين آثار عقب نشيني آب درياي خزر در گذشته مهم

هاي بلوار و مناطق ديگر انزلي بوده كه سبب كشش آب تاالب به طرف دريا و  ميان پشته، كناره
بر هزار سال قبل  15مرداب انزلي در حدود  .تها گرديده اس سرعت بخشيدن به خشك شدن آن

ها و بقاياي آن را  توان صدف كه مياست ، تشكيل شده رسوباتي كه شهر انزلي بر آن بنا شده روي
كه ضخامت ، شامل  رس، ماسه و آهك ،رسوبات نرم .دست آورده هاي آب ب هاي چاه در حفاري

خشكي باريك دشتي به پهناي زيانه ر تشكيل دو اين تاالب در اث .ر استمتر متغي 160تا  30آن از 
 از بخشي دريا، آب تهاجم با .كيلومتر و كاهش ارتفاع سطح آب دريا شكل گرفته است 9تا  270
 حوالي در. داد تغيير را گياهي پوشش و ها رستني حد، دريا آب شوري ولي ،رفت آب زير به آن

 ،آمد باال متر سانتي 320 حدود تا دريا آب سطح كه 1362 تا 1357 هاي سال پونل در و سنگاچين
 ي     سفره زير در شور آب سطح  زيرا شدند، خشك ساحلي درختان از بسياري دريا آب پيشروي با

  .شد ساحلي درختان شدن خشك موجب و آمد باال زيرزميني

  زمين شناسي

كيلومتر را  8 تا 2اي اي به پهن هاي ساحلي عصر حاضر، باريكه در بخش غربي گيالن پادگانه
شناسي گسل آستارا  هاي شديد زمين ها در ارتباط با جنبش كه چگونگي پيدايش آن ،اند تشكيل داده

كه از ارتفاعات جدا  ،اند هاي آبرفتي اي و قلوه ساحلي اغلب از جنس واريزه ي هاي منطقه نهشته. است
در  ،ها، از قلوه سنگي تا ماسه ثير اين واريزهتأاي تحت لي تا اندازهرسوبات پروفيل ساح. شده است
متر،  80تا  70ها به ارتفاع  پونل در اغلب نقاط پادگانه - بخش ساحلي آستارا در. تغيير است

 .كند هاي دريايي اين موضوع را تأييد مي وجود فسيل. شود هايي ناشي از فرسايش دريا ديده مي واريزه
كيلومتر و كاهش ارتفاع  9تا  270خشكي باريك دشتي به پهناي مرداب انزلي در اثر تشكيل دو زيانه 

   .سطح آب دريا شكل گرفته است
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   خصوصيات و ساختار ژئومورفولوژيكي اراضي ساحلي غرب گيالن

 هيدروديناميكي هاي ويژگي به سو يك از ،زمان با ساحل رخ نيم تغييرات ي نحوه و ساحل حالت
. است وابسته منطقه هر در دريا بستر عمومي شيب و ختيشنا رسوب خصوصيات به ديگر سوي از و

اين  ،گيرد اي عرضي در باالترين تراز پروفيل ساحل را در بر مي هاي ماسه ي ساحلي تا اولين تپه منطقه
هاي دريايي و برخورد موج بلند دچار فرسايش  ي وقوع طوفان بيشينه ي واحد عمدتاً در شرايط كشنده

 ،متراست 300 حدوداً نوار هر و عرض متر 20- 2 هاآن ارتفاع كه ،اي ماسه ايهبرخي از تپه .شود مي
 اول نوع هستند، گياهي پوشش فاقد و برخي ديگر )علفي و اي درختچه ،درختي(گياهي پوشش داراي

نوع رسوبات غالب  و مشخصات شيب )1جدول(در . شود مي ديده منطقه در غالب صورت به
  .بندي شده است آستارا و انزلي تقسيم احلوس

 درياي خزر غرب گيالن درنوع رسوبات غالب مختلف ساحل  و مشخصات شيب :1 جدول

 نام محل
شيب بستر تا 

  متر 10ژرفاي 
شيب ساحل تا بلنداي 

  متر 20مطلق 
نوع رسوبات غالب 

  در ساحل

رسوبات  نوع
غالب در ژرفاي 

  متر 5
 ماسه ماسه  03/0  0018/0  آستارا

 ماسه سهما  002/0  009/0  انزلي

  1385، الهيجاني :خذمأ  
  

هكتار با بار رسوب همراه و  76/53ي هشتپر تالش  روند پيشروي به سمت سواحل در منطقه
تغييرات ژئومورفولوژيكي در . هكتار كاهش داشته است 2/11ي ساحلي بندرانزلي  در منطقه

، فعاليت انسان و جريان تونيكيسواحل غرب گيالن عمدتاً بر اساس تغييرات اقليم، فرايندهاي تك
در حدود  ،متر 6/0ي تالش با تغيير تراز آبي دريا به ميزان  در منطقه. هاي زيرزميني است آب
هاي محيط  اين فرايند با مدفون شدن رخساره. هكتار به سمت دريا پيشروي كرده است 48/31

رود  كرگان اي در قسمت شرقي رودخانه اي و ماسه كم عمق ساحلي توسط رسوبات رودخانه
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رود  در مقابل در قسمت غربي رودخانه كرگان. استشروع و به طرف ساحل اسالم ادامه داشته 
  .توان مشاهده كرد هكتار پيشروي آب به سمت ساحل را مي 52/49
  :اند آمده پديد زير مهم عوارض دريا در سواحل غرب گيالن، آب تدريجي پسروي اثر بر

 رنگ سياه هاي دانه از مملو قديمي اي ماسه هاي تپه ؛ليساح اي ماسه هاي تپه ايجاد  - 1
 كاملطوربه كه ،متر 15 تقريبي ارتفاع به تنان نرم صدف با همراه اليه، اليه صورت به ايلمنيت

  .شود مي ديده منطقه در است، دريايي گذاري رسوب از هايي نشانه
 بوده، وسعت مربع كيلومتر 200 حدود تشكيل ابتداي در انزلي؛ تاالب يا مرداب ايجاد  - 2

شده كم دريا سوي به تاالب آب شدن جاري و ها رودخانه از رسوبات ورود علّت به اين تاالب
  .است
  ساحلي دريابارهاي تشكيل  - 3

  ي ساحلي غرب گيالن منطقه نقشه سطوح ارتفاعي در :2 شكل
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و تجاري در تغييرات ناگهاني تراز آبي، باعث غرق شدن بسياري از مناطق مسكوني 
ها و تغييرات اراضي در آبگير آستارا و رويش ني و جگن در اراضي  بندرانزلي، ايجاد مانداب

همچنين با . تحت نفوذ پيشروي آب و مغروق ساختن بسياري از زمين هاي كشاورزي شده است
 هاي پديده ي توسعه. خط و محل شكست موج نيز تغيير كرده است تغيير تراز آبي،

 بيشتر دريا آب تراز سطح افت زمان به نسبت آب دريا پيشروي زمان يك ساحلي درمورفودينام

 )2شماره(در جدول  .است گذاشته تأثيرنيز  ساحل مورفولوژي ساختار در تغيير اين .است
   .اي تقسيم بندي شده است ماسه زبانه مورفولوژي و مورفوديناميك رسوبي

پراكندگي  و خشكي باريك و پرشيب است گيالن برخالف بستر دريا، ساحل غربدر بخش 
  .شود متر آغاز مي 5/2بخش از خط آب و از ژرفاي اين در ريزدانه رسوبات 

  غرب گيالناحل وس اي ماسه زبانه مورفولوژي و مورفوديناميك رسوبي بندي پهنه :2 جدول

  رسوبي هاي محيط زير  مورفوديناميكي هاي پديده
صفات 

  مورفولوژي
  

هاي پشته ي،فرسايش هاي تراس
ساحل  اي، ماسه هاي تپه اي، ماسه

  قديمي
  بخش شمالي  ساحلي كرانه  ساحل خط قديمي، خاكريز

هاي  موجك اي، ماسه هاي پشته
پراكنده،  اي ماسه هاي تپه اي، ماسه
هاي  زبانه نواري، آبگير هاي چاله

  اي ماسه

 هاي كانال تاالب، ساحل، خط
 اي، هاي ماسه تپه اي، حاشيه

  البتا حاشيه

  واسط حد منطقه
  ساحل و تاالب

  بخش مركزي

  تاالب آبگير، هاي چاله
ساحل  اي، حاشيه تاالب

  اي ماسه قديمي
، ي رودخانه دهانه

  تاالب
  بخش غربي
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  بندي از روش شپارد نتايج طبقه

 شپارد بندي براساس طبقه گيالن استان سواحل غرب شده، آوري جمع اطالعات به توجه با

  :گرديد بندي هطبق زير صورت به
 تشكيل شده دريا با شناسي زمين سوم دوران در معموالً واحد اين سواحل :اوليه سواحل

  .است

  خشكي از شده حمل رسوبات از حاصل سواحل

 سمت به ساالنه مذكور، هاي رودخانه تمام مصب در ساحلي خطوط: دلتايي سواحل - الف

 مصب در شده تشكيل دلتاي. ساخته استكرده و سواحل دلتاها را مخروطي شكل  پيشروي دريا

  .است داشته را پيشروي بيشترين نسبي، محافظت لحاظ به تالش ي رودخانه
شمال  به غرب سواحل از استان مختلف مناطق در :افكنه مخروط با آبرفتي دشت سواحل -ب
 دريا به واحدها كه استان مناطق شمال غربي در .وجود دارد مختلفي هاي افكنه مخروطه غربي،

   .باشد تشخيص مي قابل تريبيش وضوح با هستند تر نزديك

  ثانويه سواحل - 2

  .شوند مي ديده مختلف هاي قسمت فرسايش امواج، در از حاصل سواحل - 1- 2
 در غرب سواحل از استان مختلف مناطق دريايي در رسوبات از حاصل سواحل - 2- 2

  .شود مي ديده مختلف هاي قسمت
  .شد مي ديده گلي هاي پهنه اطراف مرداب انزلي تر دريشب: گلي هاي پهنه - 3- 2
هاي پرورش ماهي در  بندر انزلي، بندر آستارا و حوضچهسواحل ساخته دست بشر،  - 4- 2

  .شود اطراف ساحل را شامل مي
هاي هوايي،  ،  ژئومورفولوژي، زمين شناسي و عكس)3شكل(هاي توپوگرافي  با بررسي نقشه

به واحدهاي مختلفي طبقه بندي شده است، كه جزييات واحدها سواحل غرب استان گيالن 
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بندي  ي طبقه تفكيك شده و سپس نقشه) 3جدول (ه با مساحت به دست آمده در همرا
  .گيالن ترسيم شده است استان هاي سواحل غرب لندفرم

  ي ساحلي غرب گيالن منطقه نقشه توپوگرافي در :3 شكل

  
  برداري كشورسازمان نقشه 1 : 50000 نقشه توپوگرافي :مأخذ   
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  ي ساحلي غرب گيالن منطقه ها در بندي لندفرم نقشه پهنه: 4 شكل

 

  هاي ترسيم شده از روش شپارد درسواحل غرب استان گيالن مساحت  لندفرم :3جدول 
  )هكتار(شهر رضوان )هكتار(انزلي   )هكتار(تالش )هكتار(آستارا تشكيالت رسوبي  رديف

  23/1  14/590  75/247 94/52 ايرسوبات رودخانه  1
  75/81  2/803  45/10 33/47 اينهشته هاي رودخانه  2
  25/12  16/368  29/348 89/969 ساحل ماسه به همراه پوشش گياهي  3
  85/451  55/43  43/621 9/657 ايساحل ماسه  4
  -   8745 - 74/162 هاي گليپهنه  5
  -   -   56/305 52/30 ايهاي ماسهتپه  6
  1/185  23/231  9/5918 11/18 دلتا  7
  19/25  65/44  01/4 233/12 دلتا رودخانه ايي  8
  -   35/79 - - كانال  9
  98/345  -   92/231 33/89 رودخانه  10
  2/37501  -   35/10733 61/7714 جلگه  11
  09/45  5486  57/26 73/58 تاالب  12
  -   23/73 - 38/23 هاي ساخت بشرسازه  13
  11/796  14/5007  73/606 26/1354 شهر  14
  -   4/1099 - - رسوبات اطراف تاالب  15
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  هاي انساني و كاربري اراضي فعاليت

ي  صيادي و برداشت شن و ماسه از دهانه و تجاري هاياسكله احداث بندري، سازوساخت
رودخانه، باعث ناپايداري سواحل، نفوذ آب دريا و پيشروي آن شده و محل شكست موج را عميق 

هاي سواحل  و تغييرات در پراكنش و نوع رستنيمچنين اشكال مورفولوژي سواحل ه. نموده است
هاي  جاي آن، رستني  مقدار زيادي از پوشش گياهي غالب سواحل از بين رفته و به. شود مشاهده مي

ررسي زماني تغييرات با ب. هاي بسياري را بدون استفاده گذاشته است مقاوم به آب شور روييده و زمين
انجام  GIS هاي هوايي و در محيط با استفاده از عكسكه  ،)1373ـ1382(ده ساله  ي دورهدر يك 
ب هاي موجود به زير آ هكتار از سواحل و كاربري 5/89حدود به اين نتايج دست يافتيم كه  ،گرفت
هكتار به ميزان ساخت و  46هكتار از اراضي ساحلي تغيير وضعيت داده و حدود  137حدود  ،رفته
  .اي انساني افزوده شده استسازه

  گيري نتيجه

مرهون عملكرد فرآيندهاي زمين شناختي آب و هوايي و  ،ساحلي ي عوارض موجود در ناحيه
شناسي خزر منطقه موجب ايجاد وضعيت  زمين ي هيدروديناميكي است كه در طول تاريخچه

زر به صورت قابل باال آمدن سطح درياي آب درياي خ. شناسي فعلي اين منطقه شده است ريخت
هاي آبخيز را تغيير داده  گذاري و فرسايش در قسمت پايين دست حوضه محسوس، منطقه رسوب

 ساختار در تغيير اين و اند شده تحول دچار اشكال از بعضي يقيناً ترازآبي تغييرات اساس بر .است
 آب، يپيشرو مقابل در خزر ي حاشيه گياهي پوشش. است گذاشته تأثير ساحل مورفولوژي
  . است فراواني اهميت داراي مورفولوژيكي لحاظ ساحل از ي چهره و زيبايي نفوذپذيري،

 و داده قرار ثيرتأ تحت نيز را گيالن غرب ي منطقه تغييرات اين ،آمده عمل به تحقيقات به توجه با
 حلي،سا خط اي، ماسه هاي تپه: مانند ،داشته وجود منطقه در گذشته در كه را مورفولوژي عوارض
 شكل و وسعت نظر از اساسي تغييرات ،غيره و تاالب خورها، آبرفتي، رسوبات ها، رودخانه ي دهانه

 هاي مانداب: مانند اند، رفتهگ شكل ساحلي خطوط در جديدي اشكال همچنين .است آورده وجوده ب
 در تغيير جگن، و ني مانند ،شورپسند گياهان به ها تبديل آن و ساحلي پوشش ساحل، تغيير خط پشت
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 تغيير قشالقي، توسكاهاي :چون ،ساحلي گياهي پوشش رفتن بين از و شدن خشك مانند اراضي كاربري
 يتغييرات. سواحل داخل در دمتعد هاي برم تشكيل و ها ماسه شدن كشيده و ها رودخانه هاي دهانه در

 از يكي كه ت،اس مشاهده نيز قابل ساحلي هاي جلگه سطح در چهارم دوران رسوبات در اساسي
 از آب سطح افزايش و تغييرات اين. است خزر درياي آبي تراز تغييرات ثيرگذارتأ و بارز هاي چهره
 قرار شعاع تحت نيز را ،گيالن غرب ي منطقه خصوص به خزر، درياي جنوبي سواحل ،بعد به 1357سال
 وجودهب كه يراتيتغي و ساحلي عوارض مورفولوژي بندي طبقه و شناخت صورت در لذا. است داده
 طرح مدت بلند و مدت مدت، ميان كوتاه ي دوره سه براي سواحل مديريت و حافظتي تدابير بايد  ،آيد مي

 خطوط براي را اجتماعي و اقتصادي ريزي برنامه حريم، همچنين رعايت سازها، و ساخت. كنيم ريزي
 طبيعي غير و طبيعي عوارض از بسياري صورت اين غير در .داشت نظر در بايد گيالن غرب ساحلي

 . گرفت دخواه قرار آب پيشروي يا و آبي تراز تغييرات دستخوش
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