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 06/08/1395تأیید نهایی:    08/02/1395 پذیرش مقاله:

 

 چکیده

تغییرات سریع تراز آن نسبت به تراز دریاهاای آزاد اسات. ایان تغییارات      زرفرد دریای خ های منحصربه از ویژگی

هاای   داده به وسیلة 1992آب و از سال  گیری تراز های اندازه ایستگاهبه وسیلة  1995-1929های      لسریع بین سا

ر مورفولوژی ساحل داشاته اسات. باا    دتوجهی  درخور هایمتر به ثبت رسیده و اثر سهمتری با دامنه در حدود  آلتی

بینی  پیش ،بنابراین .ارائه شده است گوناگونیو نتایج است آثار تغییرات تراز پیش از ثبت تراز آب مبهم  ،وجود این

دریای آمده از مناطق مختلف  دست ههای رادیو کربن ب م است. بر اساس دادهأتراز بسیار پیهیده و اغلب با اشتباه تو

جاا   بسایار مهمای باه    هایمورفولوژی دریای خزر اثر درد که کرتوان در اواخر هولوسن تفکیم  دو دوره را میخزر، 

سارد   ةسال پیش و دور 2600های سرد  و به عنوان دوره ندهای سرد . این دو دوره تقریباً منطبق بر دورهاند گذاشته

هاای   باا اساتفاده از داده  اثرهای دو دوره سعی شده است  طالعهشوند. در این م شناخته میکوتاه در اروپای شمالی 

دهاد   د. نتاایج نشاان مای   شاو سی رو نتایج رادیو کربن از مناطق مختلف دریای خزر بر ،های هوایی میدانی، عکس

سارد   ةتاراز در دو دور سواحل شرقی به دلیل شراید توپوگرافی و مورفولوژی بیشترین تأثیر را در برابار افازایش   

 هولوسن داشته است.
 

 سفیدرود. دریای خزر، دلتایخزر،  یایدر یعسر پیشروی و پسروی، تغییرات ها: کلیدواژه

 

 مقدمه

(. دریـای خـزر از   1شود )شکل  دریای خزر، به لحاظ مورفولوژی و عمق، به سه ب ش شمالی، میانی، و جنوبی تقسیم می

گذشت  دور تا کنون تغییرات بسیار زیادی به لحاظ وسعت و گسترش داشته است. در سواحل داغستان در دورة خوالین دو 

(. بنابراین، بیشـتر جلگـ     1997شده است )کروننبرگ و همکاران،  متر شناسایی 50و  0فاز پیشروی با ارتفاع مطلق بین 

ساحلی کنونی تحت سیطرة تراز این دوره قرار داشت. در حالی که کاهش شدید تراز آب بین هولوسن و پلیوستوسـین تـا   

ن (. چنـی 2015تواند سبب گسترش جلگ  ساحلی شود )کـاکرودی و همکـاران،    گزارش شده است؛ این موضوع می -110

تغییـرات  »انگیزی توجه بسیاری از محققان جهانی را به خود جلب کرده است؛ به همـین سـبب، از آن بـه     تغییرات حیرت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E- mail: a.a.kakroodi@ut.ac.ir 09128954056 

 "با عنوان تاثیر دوره های سرد عرض های شمالی بر تراز دریای خزر و اثرات آن بر سواحل ایران می باشد 30256/1/01این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی به شماره "
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گیر کـرد. در حـالی    دریای خزر نیز همه را غافل (. تغییرات اخیر تراز2007اند )کروننبرگ و همکاران،  نام برده« خیالی تراز آب

قـرار داشـت تـا سـال      -25میالدی تراز دریا در حدود  1929و  1850های  اکو بین سالگیج ب 1گیری تاید که بر اساس اندازه

دهد و در حالی که هم  محققان نگران افت نسبتاً شدید تراز آب بودند و پیامـدهای   در حدود سه متر کاهش نشان می 1977

ه سـال تـراز آب افـزایش در حـدود     ـ تحمیل کرد، ناگهان و طی مدت هجـد  ـ از جمله بر تأسیسات صنعتی و بندری سنگینی

 (.2015شیب تحمیل نمود )کاکرودی و همکاران،  ویژه در مناطق کم متری را تجربه کرد و خسارت سنگینی به سه

هـای م تلـف از طریـق     تغییرات تراز گذشت  دریای خزر بسیار پیچیـده و مـبهم اسـت. مطالعـات تـراز آب در ب ـش      

دهـد   ش ساحل هم در ب ش عمیق دریای خزر نوسانات شـدید تـراز آب را نشـان مـی    برداری از دریای خزر هم در ب  نمونه

 (.2015؛ کاکرودی و همکاران، 2014؛ لروی و همکاران 2007؛ کروننبرگ و همکاران، 2005)بومر و همکاران، 

کـه  انـد   سال پیش در سواحل شرقی شناسایی شده 3600پنج چرخه و نوسان تراز آب در اواخر هولوسن از حدود 

 (.  2015های آزاد قرار دارد )کاکرودی و همکاران،  پایین تراز آب -22ماکزیمم تراز آن در حدود 

گذشت  دریای خزر به سبب ماهیت تعیین سن مطلق )میزان خطا( و مشکالتی که در تصـحیحات آن وجـود دارد   

اغلب با نتایج متفاوت گـزارش شـده   ( و 1997، 1977؛ ریچاکف، 1990دهد )زاباکف و برزنکف،  نتایج قطعی ارائه نمی

های م تلف دریای خزر تصویر بهتری از دریای خزر و  است. با وجود این، مطالعات و مقاالت منتشرشدة اخیر در ب ش

؛ 2013؛ نـادری و همکـاران،   2013؛ لـروی و همکـاران،   2009دهد )الهیجانی و همکـاران،   تغییرات تراز آن ارائه می

 (.2016؛ رمضانی و همکاران، 2014(a,b)کاکرودی و همکاران، 

 

 . دریای خزر در سه بخش شمالی، میانی، و جنوبی و مناطق مورد مطالعه: سواحل شرقی، میانی، و غربی1شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tide gauge  
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ای در سواحل ایران داشـته   ـ که تأثیرات عمده  در پژوهش حاضر تالش شده به دو تغییرات تراز دریای خزر در هولوسن

ـ پرداخته شود. در ب ش سواحل روسیه ناحی  داغستان تأثیر این دو تراز بررسـی شـده اسـت )کروننبـرگ و همکـاران،       است

سال پیش ادامه داشته اسـت. امـا در ب ـش سـواحل      2300و تا حدود  سال پیش 2600(. زمان آغاز این تراز در حدود 2007

های مربـوط   گرفت  کنونی در سواحل ایران به دلیل کمبود داده ایرانی مطالع  جامعی تاکنون انجام نشده است. مطالعات انجام

 (.a2012)کاکرودی، هایی برای رفع این مشکل انجام گرفته است  به تعیین سن هنوز کامل نیست، با وجود این، تالش

 

 ها مواد و روش

 های میدانی استفاده شده است. های هوایی، و داده ، عکس14در این تحقیق از نتایج تعیین سن مطلق به روش کربن 

برداری و تعیین سن هرچند به صـورت محـدود انجـام     های م تلف جنوب دریای خزر نمونه تقریباً در هم  ب ش

تری ارائه شود. یکی از موارد بسیار حیـاتی و   های بیشتری مورد نیاز است تا تصویر دقیق گرفته است. اگرچه هنوز داده

که تحت شرای  محی  نابرجا قرار نداشته باشد؛ در غیر  های دریایی است برداری از محی  مهم برای تعیین سن، نمونه

هایی که از تأثیر مستقیم امواج به دورند و شرای  محیطی آرامی  کننده خواهد بود. محی  این صورت نتایج بسیار گمراه

ز طرف دیگر، سازد. ا ها نتایج معتبری را فراهم می سنجی آن برداری و نتایج سن کنند نمونه را برای موجودات فراهم می

های  های توپوگرافی، دوربین های م تلف از جمله نقشه  گیری ارتفاع تراز سواحل قدیمی نیز ممکن است به شیوه اندازه

انجام گیرد. استفاده از تراز ارتفاعی مطلق و یکسان قضاوت کلی در بازسازی تـراز دریـای    DGPS، و GPSترازیابی، 

انجام گرفته است؛ در غیر این صورت  DGPSگیری ارتفاعی در این تحقیق به وسیل   سازد. اندازه پذیر می خزر را امکان

ـ سواحل شرقی، میانی،   ها را در سه ب ش سنجی با ارتفاع مطلق آن نتایج سن 1شود. جدول  می گیری ذکر نحوة اندازه

 دهد. ـ نشان می و غربی ایران

 های مختلف دریای خزر . تعیین سن مطلق در بخش1جدول 

 

Sample ID and reference  Elavation Depth (m) d13C (&) 14C age (BP) 

 

Co 11, ،کاکرودیa2012 6/22 6/1 

 

2380± 35 

 a2012 61/20- 6/2 - 650 ± 30کاکرودی، ,Gm 6 سواحل شرقی

 

Agh 4, ،کاکرودیa  2012  02/23- 1/2 01/8- 2303 ± 30 

 

Cho 7, ،کاکرودیa  2012  16/24- 34/3 69/0- 956 ± 24 

 

LR,  ،2009الهیجانی و همکاران  22- 3 6/0- 2380± 50 

2016رمضانی و همکاران،  ,Poz-30614 سواحل میانی  22- 3/0 - 484±537 

 

Poz-26377,  ،2016رمضانی و همکاران  -19 6/3 - 2535 

2009الهیجانی و همکاران،  ,AK سواحل غربی  24- 2/0 3/0 491 ± 35 

 

HCGL04,  2011همکاران ، لروی و  - 1 23- 379±25 

 

Kiagab-05,  ،2013نادری و همکاران  - 6/2 - 436–542 

 

Sang-N-07.,  ،2013نادری و همکاران  - 8/3 - 403–509 

 

Sang-N-05.,  ،2013نادری و همکاران  - 4/3 - 505–639 
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- 2300و  600- 300حـدوداً در  شود، نتایج تعیین سن مطلق در دو گروه  استنباط می 1همان طور که از جدول 

 است. -24و  -19گیرند. ماکزیمم و مینیمم ارتفاع نیز در حدود  قرار می 2600

 

 های تحقیق یافته

 سواحل جنوب شرقی دریای خزر

های بازسازی تراز دریای خزر و تحول ژئومورفولوژیکی ساحل نـواحی شـرقی سـواحل شـمالی      ترین مکان یکی از مناسب

های حاضر و گذشت  آن و نیز بازسازی تراز دریای خزر در قالب یک تز دکتری انجام    جامعی از محی کشور است. مطالع

، اسپیت، و دلتایی است )شـکل  1ای سد ماسه - های غالب این ب ش سیستم تاالب (. محی a 2012شده است )کاکرودی،

پاس  ساحل به تغییرات تراز آب و اثـر آن در  دهد.  آب در این ب ش را افزایش می (. شیب کم توپوگرافی حساسیت تراز2

کـاکرودی،  )در ایـن منطقـه مطالعـه شـده اسـت       1995-1929هـای   های دلتـایی، تـاالبی، و اسـپیت بـین سـال      محی 

(a,b)2012،b 2014 ،2015.) 

 

 . مورفولوژی ساحلی بخش شرقی2شکل 

 

شدت تحت تأثیر نوسانات تراز آب است و اشکال ساحلی  دهد که منطق  مورد مطالعه به نتایج این مطالعات نشان می

 1977-1929شوند. اسپیت میانکاله و خلیج گرگان طی کاهش تراز بـین   تحت اثر آن در مقیاس زمانی کوتاه متحول می

شـدن از   رگان به طور بسیار زیادی کاسته شد و تا مرز قطـع میالدی تغییر شکل دادند؛ به طوری که از گستردگی خلیج گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Barrier- Lagoon  
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(. دو خلـیج در شـمال گمیشـان    a 2014دریا و خشکی کامل پیش رفت و بر عرض اسپیت میانکاله افزوده شد )کاکرودی،

رود  نشـینی کـرد. همـین طـور دلتـای گرگـان       کیلومتر به سمت دریـا عقـب   4کامالً خشک شدند و خ  ساحلی در حدود 

نیز مورفولوژی ساحل تغییر  1977-1995های  ت به سمت ساحل پیشروی کرد. در زمان افزایش تراز آب بین سالسرع به

 (.a 2012کرد )کاکرودی،

ای، اسپیت، و دلتایی  سد ماسه -دهد که تقریباً دو ساحل قدیمی به صورت سیستم تاالب های میدانی نشان می داده 

برداری از سواحل قدیمی، در حال  ن ب ش وجود دارند. به دلیل تغییرات شدید و بهرهدر ای -24و  - 22ترتیب در ارتفاع  به

خـوبی ایـن سـواحل قـدیمی را      بـه  1334های هوایی سال  حاضر، چهرة این دو ساحل تقریباً از بین رفته است، اما عکس

 -24د در تراز باالتری در حدود رو دهد که دلتای فعلی گرگان (. مطالعات میدانی نشان می4و  3های  دهد )شکل نشان می

ـ  شـود  ـ که به وسیل  فونای دریای خزر مش ع مـی  ب(. رخسارة میانی و دریایی )پیشانی دلتا( 3قرار داشته است )شکل 

 الف(.  3به وسیل  دو رخسارة دلتایی فاقد فونای دریای خزر در بر گرفته شده است )شکل 

 قرار دارد.  -24دهد که در ارتفاع تقریبی  رود را نشان می دلتای قدیمی گرگان 3شکل 

 

 

 قرار داشت )الف(؛  -24رود زمانی که دریای خزر در حدود تراز منفی  . رخنمون دلتای قدیمی گرگان3شکل 

 و مورفولوژی دلتای قدیمی )ب( 1334عکس هوایی  
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سـو مـدفون    رود و قـره  های عمدة سواحل قدیمی در ب ش شرقی خلیج زیر رسوبات دو رودخان  مهم گرگـان  ب ش

هـای سـاحلی منقطـع در حاشـی  رودهـای       ها در سطح زمین وجود دارند به صورت خ  هایی که شواهد آن اند. ب ش شده

هـای دلتـایی    (. مورفولوژی ساحلی کنونی در سواحل شرقی به صورت محـی  4شوند )شکل  سو دیده می رود و قره گرگان

(. شـواهد رسـوبی در   1392ب گمیشان و اسـپیت میانکالـه( اسـت )کـاکرودی،     تاالب )تاال -رود( و اسپیت )دلتای گرگان

سال پـیش   2600-2400دهد که در حدود  مجاورت و امتداد اسپیت میانکاله در ب ش رسوبات دریایی باقوکناره نشان می

 (. 5و  4های  اشت )شکلقرار د -22اند و احتماالً اسپیت در تراز  اسپیت میانکاله و خلیج گرگان در موقعیت کنونی نبوده
 

 

 در اواخر هولوسن -22و  -24های مهم دریای خزر در ارتفاع مطلق حدوداً  . تراز4شکل 

 

 دانه و به همراه  سال پیش و به احتمال زیاد اسیت باقوکناره شامل ماسة متوسد 2400. رخنمون ساحل 5شکل 

 مشخص شده است. 4قرمز در شکل هایی از فونای دریای خزر. محل رخنمون با دایرة   الیه
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 سواحل میانی دریای خزر

های البرز و دریا، بسیار زیاد است و به دلیل عمق زیاد  شیب عمومی این ب ش از سواحل، به سبب فاصل  بسیار کوتاه کوه

 (.b2014دهد )کاکرودی و همکاران،  آب در برابر تراز آب تغییرات زیادی را نشان نمی

دانـه   سنگ و درشـت  امواج در این ب ش سواحل بیشتر فرسایشی است و رسوبات آن عمداً قلوهبه سبب انرژی زیاد، 

های تاالبی )الگون( به صورت نواری کشیده در موازات ساحل قابل مشاهده اسـت.   است. با وجود این، آثار قدیمی محی 

دهد  تری نوشهر محی  تاالبی را نشان میکیلوم 11رسوبی در فاصل   همچنین، در فاصل  دورتر و در پای کوه مطالع  مغزه

ـ که متأثر از افـزایش تـراز آب دورة سـرد     که به وسیل  رسوبات آبرفتی و مردابی پوشیده شده است. در ب ش باالی مغزه

 (.2016سال پیش ت مین زده شده است )رمضانی و همکاران،  512ـ در حدود  Littlie Ice Age)است )

 

 

 گیری ی خزر و محل نمونه. بخش میانی دریا6شکل 

 

گیـری شـد. بـه     انـدازه  -19و تراز بعدی در حـدود   -24ای در حدود  با یک دوربین ترازیاب ارتفاع اولین زبان  ماسه

اکنون مسیر جاده بر روی این سد ساحلی قرار دارد( و تاالب قدیمی نزدیک به خ   ای )هم احتمال زیاد، سیستم سد ماسه

زمان دورة سرد کوتاه و در زمان باالآمدگی تراز آب بوده، اما به سبب محدودبودن فضای بین  ( مربوط به6ساحلی )شکل 

کوه و دریا این سیستم به صورت کشیده و باریک بوده و نتوانسته است همانند مناطق شرقی گسـترش یابـد. دو سیسـتم    

اکنون به صورت نـوار کشـیده    رد کوتاه که همهای سرد تطبیق داد: تاالب قدیمی دورة س توان با یکی از دوره تاالب را می

شده که بـه وسـیل     سنجی دارد(؛ و نیز تاالب مدفون ( در امتداد ساحل وجود دارد )جهت دقت بیشتر به نتایج سن5)شکل 

 اند. مغزه در منطق  مورد مطالعه شناسایی شده
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ابل تمایز است. بـا اسـتفاده از تعیـین سـن     ق -19و  -24ترتیب در ارتفاع در حدود  ها نیز به ارتفاع مطلق این تاالب

 2535متری تـراز در حـدود    3,60شده، در عمق  مانده حاوی چوب در محی  تاالبی مغزة بررسی های باقی مطلق از نمونه

 (.2016دهد )رمضانی و همکاران،  سال پیش را نشان می

 

 سواحل غربی و محدودة شرقی دلتایی سفیدرود

ترین  رود. سفیدرود یکی از بزرگ شمار می ترین تغییرات خ  ساحلی دریای خزر به ی از جالبتغییرات این ب ش ساحلی یک

کنـد. ایـن    رود که بیشترین آب و بار رسوبی را وارد دریای خزر مـی  شمار می های دریای خزر در سواحل  ایران به رودخانه

ترین رودخانـ    مهم کند وارد دریای خزر می رودخانه هم به لحاظ وسعت حوض  آب یز هم به لحاظ حجم و بار رسوبی که

شـود و پـس از قطـع     های زاگـرس شـروع مـی    رود. حوض  آب یز دریای خزر از کوه شمار می حوض  جنوبی دریای خزر به

 (.2013کند )کوزنسی و گلبابازاده،  های البرز بار رسوبی ناحی  ایران مرکزی را وارد دریای خزر می کوه

کنـد   شده در ب ش سواحل جنوبی ایران به دریای خزر را سفیدرود تأمین می ر رسوبی منتقلدرصد از با 70در حدود 

 (.2009)الهیجانی و همکاران، 

کنـد و   آب از یک رابط  خطی پیروی نمی به دلیل بار رسوبی نسبتاً باالی سفیدرود، تغییرات خ  ساحلی حاصل تراز

جایی خ  ساحلی در یک  ییرات تراز آب است. باید توجه کرد که جابهخ  ساحلی حاصل برآیند میزان ورود بار رسوبی و تغ

، شیب 1شود. مثالً، انتقال رسوب به موازی خ  ساحل نیمرخ عمودی و درنظرگرفتن هم  عوامل دخیل مطالعه و برسی می

های سنجش  با داده گیری تغییرات ساحلی نیز در میزان تغییر خ  ساحلی مؤثرند. اندازه 2گذاری توپوگرافی، و فضای رسوب

متری تراز آب، خ  ساحلی تغییـرات   رغم افزایش در حدود سه دهد که به نشان می 2001و  1977های  از راه دور بین سال

ای موارد به دلیل بار رسوبی زیاد خ  ساحلی به سمت دریا حرکت کرده است و فضـای   دهد و در پاره زیادی را نشان نمی

 (.b2014)کاکرودی و همکاران،  زایش تراز آب توس  بار رسوبی جبران شده استرسوبی ایجادشده به وسیل  اف

دهـد کـه دلتـای     های م تلف سطحی و زیرسطحی نشان می گرفته بر روی دلتای سفیدرود با روش مطالعات انجام 

ری و همکـاران،  ؛ نـاد 2014)لروی و همکاران،  سفیدرود تحت تأثیر تغییرات تراز آب تحوالت زیادی را تجربه کرده است

 (. 2015، حقانی و همکاران، 2013؛ کوزنسی و گلبابازاده، 2013

بـر روی دلتـای     3دهندة تغییـرات زیـاد مورفولـوژی سـاحل در دورة سـرد کوتـاه       سنجی نشان تقریباً هم  نتایج سن

اسـت. شـواهد ایـن     سال پیش گزارش نشده 2600سفیدرود است؛ اگرچه هنوز گزارشی از تغییرات تراز آب در زمان تراز 

در انزلـی و ب ـش شـرقی دلتـای سـفیدرود،       GPR)های زیرسطحی ) شده، داده های مطالعه ها، مغزه تغییرات در رخنمون

 شده در باال(.  مرداب انزلی، و مرداب امیرکال گزارش شده است )نگاه کنید به منابع اشاره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Long shore current 

2. Space accommodation  

3. Little Ice Age 
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هاسـت   ویژه در ارتباط با گسترش تـاالب  د و این بهیاب در هنگام افزایش تراز آب گسترش می 1تاالب -سیستم ماسه

دهد. این  ای هنگام کاهش تراز آب رخ می (. در حالی که شدت گسترش نوار ساحلی و ماسه2007)کروننبرگ و همکاران، 

 (.2013)نادری و همکاران،  نیز دیده شده است GPRوسیل  مطالعات زیرسطحی   سیستم به

های هوایی ایـن   تاالب بسیار فعال بوده و عکس -لحاظ گسترش سیستم سد ماسه ناحی  شرقی دلتایی سفیدرود به

 (. 7دهد )شکل  سیستم ساحلی را به صورت متوالی و طولی به سمت ساحل نشان می

 

 . مورفولوژی بخش شرقی دریای خزر در دلتای قدیمی و کنونی سفیدرود )الف(؛7شکل 

 ای )پ(. ماسه -شده از آخرین سد ای )ب(؛ الگ تهیه  سد ماسه -سیستم تاالب 

در امتداد جادة  1367و  1334های هوایی  توان بر روی عکس ترین نوار ساحلی از مورفولوژی هولوسن را می قدیمی

برداری، ارتفاع این نوار ساحلی  سازمان نقشه 25000/1. بر اساس نقش  توپوگرافی 1شمارة  7 ساحلی مشاهده کرد )شکل 

سال پیش و دورة سرد کوتاه است. به سبب میزان  2600دارد. این دو تراز تقریباً منطبق بر ترازهای  قرار -24و  -21بین 

توان فق  به ارتفاع مطلق تأکیـد کـرد و اینکـه ایـن نوارهـای       گذاری متفاوت و تأثیرات تکتونیک و فرونشینی نمی رسوب

شد چندان دقیق نیست و نیاز به تعیـین سـن مطلـق    سال پیش یا دورة سرد کوتاه با 24000-2600ساحلی متعلق به تراز 

 دارد.

 

 گیری بحث و نتیجه

تغییرات سریع تراز آب و پاس  ساحلی آن مورد توجه بسیاری از محققان دنیاست. دریـای خـزر بـه سـبب داشـتن چنـین       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lagoon-Barier 
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متـری را   ر حد میلـی ـ که افزایش د بینی تغییرات خ  ساحلی دریای آزاد تواند الگوی مناسبی باشد برای پیش شرایطی می

. تراز دریای خزر تغییرات بسیاری را در هولوسن تجربه کرده است، اما دو تراز بسـیار اثرگـذار آن در اواخـر     کند تجربه می

های بـاال مطابقـت دارد.    ـ با دو دورة سرد آب و هوایی شمالی عرض ـ که شواهد آن در امتداد سواحل وجود دارد هولوسن

های م تلف همانند گسترش اسپیت، سـد سـاحلی، و تـاالب و دیگـر اشـکال       ل این دو تراز به شکلتقریباً در هم  سواح

ترتیـب   سال پیش و دورة سرد کوتاه بـه  2600مورفولوژی با توجه به خصوصیات مورفولوژی منطقه ظاهر شده است. تراز 

توان نتیجـه   می -27,5ز فعلی تراز خزر در حدود اند. بنابراین، با توجه به ترا را تجربه کرده -24و - 22هایی در حدود  تراز

شـده در دریـای    های ارائه گرفت که ب ش بزرگی از سواحل جنوبی دریای خزر تحت سیطرة این دو تراز قرار داشت. مدل

هـای نـاقع خواهـد بـود. بـه چنـین تغییـرات شـدیدی همـواره بایـد در            خزر بدون توجه به این تغییـرات شـدید مـدل   

 کننده باشد. ـ نباید گمراه اکنون با آن مواجهیم ـ که هم ی ساحلی توجه شود و کاهش تراز آبها ریزی برنامه

 

 منابع

 . 3 ش ،کمی ژیفولورئوموژ یهاهشوپژ ی،یادر رخز شرقی بجنو حلاسو بر آن تأثیر و رخز ییادر تنوسانا(. 1392ع. ) کاکرودی،

Boomer, I.; Von Grafenstein, U.; Guichard, F. and Bieda, S. (2005). Modern and Holocene sublittoral ostracod 

assemblages (Crustacea) from the Caspian Sea: a unique brackish, deep-water environment, Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, 225: 173-186. 

Kakroodi, A. (2012a). Rapid Caspian Sea-level Change and Its Impact on Iranian Coasts. PhD thesis, Delft 

University of Technology. 

Kakroodi, A. (2012b). Sea-level change and its impact on south-East of the Caspian Sea, Quantitative 

Geomorphology, 3: 33-44. 

Kakroodi, A.A.; Kroonenberg, S.B.; Naderi Beni, A. and Noehgar, N. (2014a). Short- and longterm development of 

the Miankaleh Spit, Southeast Caspian Sea, Iran, Journal of Coastal Research, 30(6): 1236-1242. 

Kakroodi, A.A.; Kroonenberg, S.B.; Goorabi, A. and Yamani, M. (2014b). Shoreline response to rapid 20th century 

sea-level change along the Iranian Caspian coast, Journal of Coastal Research, 30(6): 1243-1250. 

Kakroodi, A.A.; Kroonenberg, S.B.; Hoogendoorn, R.M.; Mohammadkhani, H.; Yamani, M.; Ghassemi, M.R. and 

Lahijani, H.A.K. (2012). Rapid Holocene sea-level changes along the Iranian Caspian coast, Quaternary 

International, 263(93H.A). 

Kakroodi, A.A.; Leroy, S.A.G.; Kroonenberg, S.B.; Lahijani, H.A.K.; Alimohammadian, H.; Boomer, I. and Goorabi, 

A. (2015). Late Pleistocene and Holocene sea-level change and coastal palaeoenvironment evolution along the 

Iranian Caspian shore, Marine Geology, 361: 111-125. 

Kazanci, N. and Gulbabazadeh, T. (2013). Sefidrud delta and Quaternary evolution of the southern Caspian lowland, 

Marine and Petroleum Geology, 44: 120-139. 

Kazancı, N.; Gulbabazadeh, T.; Leroy, S.A.G. and Ileri, O. (2004). Sedimentary and environmental characteristics of 

the Gilan-Mazenderan plain, Northern Iran: influence of long- and short-term Caspian water level fluctuations 

on geomorphology, Journal of Marine Systems, 46: 145-168. 

Kroonenberg, S.B.; Abdurakhmanov, G.M.; Badyukovac, K.; Van der Borg, E.N.; Kalashnikov, A.; Kasimov, N.S.; 

Rychagov, G.I.; Svitoch, A.A.; Vonhof, H.B. and Wesselingh, F.P. (2007). Solar-forced 2600 BP and Little Ice 

Age highstands of the Caspian Sea, Quaternary International, 173-174: 137-143. 

Kroonenberg, S.B.; Rusakov, G.V. and Svitoch, A.A. (1997). The wandering of the Volga delta: a response to rapid 

Caspian Sea-level changes, Sedimentary Geology, 107: 189-209. 



 ...پیش و دورة سرد کوتاه  2600در حدود  تغییرات تراز آب دریای خزر

  

111 

Lahijani, H.A.K.; RahimpoureBonab, H.; Tavakoli, V. and Hosseindoost, M. (2009). Evidence for late Holocene 

highstands in Central Guilane-East Mazanderan, South Caspian coast, Iran, Quaternary International, 197(1): 

55-71. 

Leroy, S., Lahijani, H., Reyss, J., Chali_e, F., Haghani, S., ShaheHosseini, M., Shahkarami, S., Tudryn, A., Arpe, K., 

Habibi, P., 2013. A twoestep expansion of the dinocyst Lingulodinium machaerophorum in the Caspian Sea: the 

role of changing environment. Quaternary Science Reviews 77, 31-45. 

Leroy, S.A.G.; López-Merino, L. and Tudryn, A. (2014). Late Pleistocene and Holocene palaeoenvironments in and 

around the middle Caspian basin as reconstructed from a deep-sea core, Quaternary Science Reviews, 101: 91-

110. 

Leroy, S.A.G.; Tavakoli, V.; Habibi, P.; Naderi Beni, M.; Lahijani, H.A.K.; Djamali, M.; Naqinezhad, A.; 

Moghadam, M.V.; Arpe, K.; ShaheHosseini, M.; Hosseindoust, M. and Miller, C.S. (2011). Late Little Ice Age 

palaeoenvironmental records from the Anzali and Amirkola Lagoons (south Caspian Sea): vegetation and sea 

level changes, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 302(3): 415-434. 

Naderi Beni, A.; Lahijani, H.; Harami, R.M.; Leroy, S.A.G.; ShaheHosseini, M.; Kabiri, K. and Tavakoli, V. (2013). 

Development of spitelagoon complexes in response to Little Ice Age rapid seaelevel changes in the central 

Guilan coast, South Caspian Sea, Iran, Geomorphology, 187: 11-26. 

Ramzenai, E.; Mrotzek, A.; Mohadjer, M.; Kakroodi, A.A.; Kroonenberg, S.B. and Joosten, H. (2016). Between the 

mountains and the sea: Late Holocene Caspian Sea level fluctuations and vegetation history of the lowland 

forests of northern Iran, Quaternary International, 1-13.  

Rychagov, G.I. (1977). The Pleistocene History of the Caspian Sea. D.Sc. Thesis, Moscow State University (252 pp. 

Autoreferate 62 pp. (in Russian). 

Rychagov, G.L. (1997). Holocene oscillation of the Caspian Sea, and forecast based on the Caspian Sea and forecast 

based on paleogeographical reconstructions, Quaternary International, 41(42): 167-172. 

Zubakov, V.A. and Borzenkova, I.I. (1990). Global Paleoclimate of the Late Cenozoic, Elsevier, Amsterdam, p. 456. 

 

 

 




