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تغییرات تراز آب دریای خزر در حدود  2600پیش و دورة سرد کوتاه ()Little Ice Age
و اثرهای آن بر سواحل ایران
عطا عبداللهی کاکرودی  ـ دانشکدة جغرافیا ،گروه سنجش از راه دور و جی ای اس

پذیرش مقاله 1395/02/08 :تأیید نهایی1395/08/06 :

چکیده
از ویژگیهای منحصربهفرد دریای خزر تغییرات سریع تراز آن نسبت به تراز دریاهاای آزاد اسات .ایان تغییارات
سریع بین سالهای  1995-1929به وسیلة ایستگاههای اندازهگیری تراز آب و از سال  1992به وسیلة دادههاای
آلتیمتری با دامنه در حدود سه متر به ثبت رسیده و اثرهای درخور توجهی در مورفولوژی ساحل داشاته اسات .باا
وجود این ،آثار تغییرات تراز پیش از ثبت تراز آب مبهم است و نتایج گوناگونی ارائه شده است .بنابراین ،پیشبینی
تراز بسیار پیهیده و اغلب با اشتباه توأم است .بر اساس دادههای رادیو کربن بهدستآمده از مناطق مختلف دریای
خزر ،دو دوره را میتوان در اواخر هولوسن تفکیم کرد که در مورفولوژی دریای خزر اثرهای بسایار مهمای باهجاا
گذاشتهاند .این دو دوره تقریباً منطبق بر دورههای سردند و به عنوان دورههای سرد  2600سال پیش و دورة سارد
کوتاه در اروپای شمالی شناخته میشوند .در این مطالعه سعی شده است اثرهای دو دوره باا اساتفاده از دادههاای
میدانی ،عکسهای هوایی ،و نتایج رادیو کربن از مناطق مختلف دریای خزر بررسی شاود .نتاایج نشاان مایدهاد
سواحل شرقی به دلیل شراید توپوگرافی و مورفولوژی بیشترین تأثیر را در برابار افازایش تاراز در دو دورة سارد
هولوسن داشته است.

کلیدواژهها :پیشروی و پسروی ،تغییرات سریع دریای خزر ،دریای خزر ،دلتای سفیدرود.

مقدمه
دریای خزر ،به لحاظ مورفولوژی و عمق ،به سه ب ش شمالی ،میانی ،و جنوبی تقسیم میشود (شکل  .)1دریـای خـزر از
گذشت دور تا کنون تغییرات بسیار زیادی به لحاظ وسعت و گسترش داشته است .در سواحل داغستان در دورة خوالین دو
فاز پیشروی با ارتفاع مطلق بین  0و  50متر شناسایی شده است (کروننبرگ و همکاران .) 1997 ،بنابراین ،بیشـتر جلگـ
ساحلی کنونی تحت سیطرة تراز این دوره قرار داشت .در حالی که کاهش شدید تراز آب بین هولوسن و پلیوستوسـین تـا
 -110گزارش شده است؛ این موضوع میتواند سبب گسترش جلگ ساحلی شود (کـاکرودی و همکـاران .)2015 ،چنـین
تغییرات حیرتانگیزی توجه بسیاری از محققان جهانی را به خود جلب کرده است؛ به همـین سـبب ،از آن بـه «تغییـرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
09128954056

 E- mail: a.a.kakroodi@ut.ac.ir
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خیالی تراز آب» نام بردهاند (کروننبرگ و همکاران .)2007 ،تغییرات اخیر تراز دریای خزر نیز همه را غافلگیر کـرد .در حـالی
که بر اساس اندازهگیری تاید 1گیج باکو بین سالهای  1850و  1929میالدی تراز دریا در حدود  -25قـرار داشـت تـا سـال
 1977در حدود سه متر کاهش نشان میدهد و در حالی که هم محققان نگران افت نسبتاً شدید تراز آب بودند و پیامـدهای
سنگینیـ از جمله بر تأسیسات صنعتی و بندریـ تحمیل کرد ،ناگهان و طی مدت هجـده سـال تـراز آب افـزایش در حـدود
سهمتری را تجربه کرد و خسارت سنگینی بهویژه در مناطق کمشیب تحمیل نمود (کاکرودی و همکاران.)2015 ،
تغییرات تراز گذشت دریای خزر بسیار پیچیـده و مـبهم اسـت .مطالعـات تـراز آب در ب ـشهـای م تلـف از طریـق
نمونهبرداری از دریای خزر هم در ب ش ساحل هم در ب ش عمیق دریای خزر نوسانات شـدید تـراز آب را نشـان مـیدهـد
(بومر و همکاران2005 ،؛ کروننبرگ و همکاران2007 ،؛ لروی و همکاران 2014؛ کاکرودی و همکاران.)2015 ،
پنج چرخه و نوسان تراز آب در اواخر هولوسن از حدود  3600سال پیش در سواحل شرقی شناسایی شدهانـد کـه
ماکزیمم تراز آن در حدود  -22پایین تراز آب های آزاد قرار دارد (کاکرودی و همکاران.)2015 ،
گذشت دریای خزر به سبب ماهیت تعیین سن مطلق (میزان خطا) و مشکالتی که در تصـحیحات آن وجـود دارد
نتایج قطعی ارائه نمی دهد (زاباکف و برزنکف1990 ،؛ ریچاکف )1997 ،1977 ،و اغلب با نتایج متفاوت گـزارش شـده
است .با وجود این ،مطالعات و مقاالت منتشرشدة اخیر در ب ش های م تلف دریای خزر تصویر بهتری از دریای خزر و
تغییرات تراز آن ارائه می دهد (الهیجانی و همکـاران2009 ،؛ لـروی و همکـاران2013 ،؛ نـادری و همکـاران2013 ،؛
کاکرودی و همکاران 2014(a,b) ،؛ رمضانی و همکاران.)2016 ،

شکل  .1دریای خزر در سه بخش شمالی ،میانی ،و جنوبی و مناطق مورد مطالعه :سواحل شرقی ،میانی ،و غربی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tide gauge
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در پژوهش حاضر تالش شده به دو تغییرات تراز دریای خزر در هولوسنـ که تأثیرات عمدهای در سواحل ایران داشـته
استـ پرداخته شود .در ب ش سواحل روسیه ناحی داغستان تأثیر این دو تراز بررسـی شـده اسـت (کروننبـرگ و همکـاران،
 .)2007زمان آغاز این تراز در حدود  2600سال پیش و تا حدود  2300سال پیش ادامه داشته اسـت .امـا در ب ـش سـواحل
ایرانی مطالع جامعی تاکنون انجام نشده است .مطالعات انجامگرفت کنونی در سواحل ایران به دلیل کمبود دادههای مربـوط
به تعیین سن هنوز کامل نیست ،با وجود این ،تالشهایی برای رفع این مشکل انجام گرفته است (کاکرودی.)2012a ،

مواد و روشها
در این تحقیق از نتایج تعیین سن مطلق به روش کربن  ،14عکس های هوایی ،و داده های میدانی استفاده شده است.
تقریباً در هم ب ش های م تلف جنوب دریای خزر نمونه برداری و تعیین سن هرچند به صـورت محـدود انجـام
گرفته است .اگرچه هنوز داده های بیشتری مورد نیاز است تا تصویر دقیق تری ارائه شود .یکی از موارد بسیار حیـاتی و
مهم برای تعیین سن ،نمونه برداری از محی های دریایی است که تحت شرای محی نابرجا قرار نداشته باشد؛ در غیر
این صورت نتایج بسیار گمراه کننده خواهد بود .محی هایی که از تأثیر مستقیم امواج به دورند و شرای محیطی آرامی
را برای موجودات فراهم میکنند نمونه برداری و نتایج سنسنجی آن ها نتایج معتبری را فراهم میسازد .از طرف دیگر،
اندازه گیری ارتفاع تراز سواحل قدیمی نیز ممکن است به شیوه های م تلف از جمله نقشه های توپوگرافی ،دوربینهای
ترازیابی ،GPS ،و  DGPSانجام گیرد .استفاده از تراز ارتفاعی مطلق و یکسان قضاوت کلی در بازسازی تـراز دریـای
خزر را امکانپذیر می سازد .اندازه گیری ارتفاعی در این تحقیق به وسیل  DGPSانجام گرفته است؛ در غیر این صورت
نحوة اندازهگیری ذکر میشود .جدول  1نتایج سن سنجی با ارتفاع مطلق آن ها را در سه ب ش ـ سواحل شرقی ،میانی،
و غربی ایرانـ نشان میدهد.
جدول  .1تعیین سن مطلق در بخشهای مختلف دریای خزر
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همان طور که از جدول  1استنباط می شود ،نتایج تعیین سن مطلق در دو گروه حـدوداً در  600- 300و - 2300
 2600قرار می گیرند .ماکزیمم و مینیمم ارتفاع نیز در حدود  -19و  -24است.

یافتههای تحقیق
سواحل جنوب شرقی دریای خزر
یکی از مناسبترین مکانهای بازسازی تراز دریای خزر و تحول ژئومورفولوژیکی ساحل نـواحی شـرقی سـواحل شـمالی
کشور است .مطالع جامعی از محی های حاضر و گذشت آن و نیز بازسازی تراز دریای خزر در قالب یک تز دکتری انجام
شده است (کاکرودی .)2012 a،محی های غالب این ب ش سیستم تاالب -سد ماسهای ،1اسپیت ،و دلتایی است (شـکل
 .)2شیب کم توپوگرافی حساسیت تراز آب در این ب ش را افزایش میدهد .پاس ساحل به تغییرات تراز آب و اثـر آن در
محی های دلتـایی ،تـاالبی ،و اسـپیت بـین سـالهـای  1995-1929در ایـن منطقـه مطالعـه شـده اسـت (کـاکرودی،
).)2015 ،2014 b،2012(a,b

شکل  .2مورفولوژی ساحلی بخش شرقی

نتایج این مطالعات نشان میدهد که منطق مورد مطالعه بهشدت تحت تأثیر نوسانات تراز آب است و اشکال ساحلی
تحت اثر آن در مقیاس زمانی کوتاه متحول میشوند .اسپیت میانکاله و خلیج گرگان طی کاهش تراز بـین 1977-1929
میالدی تغییر شکل دادند؛ به طوری که از گستردگی خلیج گرگان به طور بسیار زیادی کاسته شد و تا مرز قطـعشـدن از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Barrier- Lagoon
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دریا و خشکی کامل پیش رفت و بر عرض اسپیت میانکاله افزوده شد (کاکرودی .)2014a ،دو خلـیج در شـمال گمیشـان
کامالً خشک شدند و خ ساحلی در حدود  4کیلومتر به سمت دریـا عقـبنشـینی کـرد .همـین طـور دلتـای گرگـانرود
بهسرعت به سمت ساحل پیشروی کرد .در زمان افزایش تراز آب بین سالهای  1977-1995نیز مورفولوژی ساحل تغییر
کرد (کاکرودی.)2012 a،
دادههای میدانی نشان میدهد که تقریباً دو ساحل قدیمی به صورت سیستم تاالب -سد ماسهای ،اسپیت ،و دلتایی
بهترتیب در ارتفاع  - 22و  -24در این ب ش وجود دارند .به دلیل تغییرات شدید و بهرهبرداری از سواحل قدیمی ،در حال
حاضر ،چهرة این دو ساحل تقریباً از بین رفته است ،اما عکسهای هوایی سال  1334بـهخـوبی ایـن سـواحل قـدیمی را
نشان میدهد (شکلهای  3و  .)4مطالعات میدانی نشان میدهد که دلتای فعلی گرگانرود در تراز باالتری در حدود -24
قرار داشته است (شکل  3ب) .رخسارة میانی و دریایی (پیشانی دلتا)ـ که به وسیل فونای دریای خزر مش ع مـیشـودـ
به وسیل دو رخسارة دلتایی فاقد فونای دریای خزر در بر گرفته شده است (شکل  3الف).
شکل  3دلتای قدیمی گرگانرود را نشان میدهد که در ارتفاع تقریبی  -24قرار دارد.

شکل  .3رخنمون دلتای قدیمی گرگانرود زمانی که دریای خزر در حدود تراز منفی  -24قرار داشت (الف)؛
عکس هوایی  1334و مورفولوژی دلتای قدیمی (ب)
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ب شهای عمدة سواحل قدیمی در ب ش شرقی خلیج زیر رسوبات دو رودخان مهم گرگـانرود و قـرهسـو مـدفون
شدهاند .ب شهایی که شواهد آنها در سطح زمین وجود دارند به صورت خ هـای سـاحلی منقطـع در حاشـی رودهـای
گرگانرود و قرهسو دیده میشوند (شکل  .)4مورفولوژی ساحلی کنونی در سواحل شرقی به صورت محـی هـای دلتـایی
(دلتای گرگانرود) و اسپیت -تاالب (تاالب گمیشان و اسـپیت میانکالـه) اسـت (کـاکرودی .)1392 ،شـواهد رسـوبی در
مجاورت و امتداد اسپیت میانکاله در ب ش رسوبات دریایی باقوکناره نشان میدهد که در حدود  2600-2400سال پـیش
اسپیت میانکاله و خلیج گرگان در موقعیت کنونی نبودهاند و احتماالً اسپیت در تراز  -22قرار داشت (شکلهای  4و .)5

شکل  .4ترازهای مهم دریای خزر در ارتفاع مطلق حدوداً  -24و  -22در اواخر هولوسن

شکل  .5رخنمون ساحل  2400سال پیش و به احتمال زیاد اسیت باقوکناره شامل ماسة متوسددانه و به همراه
الیههایی از فونای دریای خزر .محل رخنمون با دایرة قرمز در شکل  4مشخص شده است.
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سواحل میانی دریای خزر
شیب عمومی این ب ش از سواحل ،به سبب فاصل بسیار کوتاه کوههای البرز و دریا ،بسیار زیاد است و به دلیل عمق زیاد
آب در برابر تراز آب تغییرات زیادی را نشان نمیدهد (کاکرودی و همکاران.)2014b ،
به سبب انرژی زیاد ،امواج در این ب ش سواحل بیشتر فرسایشی است و رسوبات آن عمداً قلوهسنگ و درشـتدانـه
است .با وجود این ،آثار قدیمی محی های تاالبی (الگون) به صورت نواری کشیده در موازات ساحل قابل مشاهده اسـت.
همچنین ،در فاصل دورتر و در پای کوه مطالع مغزهرسوبی در فاصل  11کیلومتری نوشهر محی تاالبی را نشان میدهد
که به وسیل رسوبات آبرفتی و مردابی پوشیده شده است .در ب ش باالی مغزهـ که متأثر از افـزایش تـراز آب دورة سـرد
است ((Littlie Ice Ageـ در حدود  512سال پیش ت مین زده شده است (رمضانی و همکاران.)2016 ،

شکل  .6بخش میانی دریای خزر و محل نمونهگیری

با یک دوربین ترازیاب ارتفاع اولین زبان ماسهای در حدود  -24و تراز بعدی در حـدود  -19انـدازهگیـری شـد .بـه
احتمال زیاد ،سیستم سد ماسهای (هم اکنون مسیر جاده بر روی این سد ساحلی قرار دارد) و تاالب قدیمی نزدیک به خ
ساحلی (شکل  )6مربوط به زمان دورة سرد کوتاه و در زمان باالآمدگی تراز آب بوده ،اما به سبب محدودبودن فضای بین
کوه و دریا این سیستم به صورت کشیده و باریک بوده و نتوانسته است همانند مناطق شرقی گسـترش یابـد .دو سیسـتم
تاالب را میتوان با یکی از دورههای سرد تطبیق داد :تاالب قدیمی دورة سرد کوتاه که هماکنون به صورت نـوار کشـیده
(شکل  )5در امتداد ساحل وجود دارد (جهت دقت بیشتر به نتایج سنسنجی دارد)؛ و نیز تاالب مدفونشده که بـه وسـیل
مغزه در منطق مورد مطالعه شناسایی شدهاند.
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ارتفاع مطلق این تاالبها نیز بهترتیب در ارتفاع در حدود  -24و  -19قابل تمایز است .بـا اسـتفاده از تعیـین سـن
مطلق از نمونههای باقیمانده حاوی چوب در محی تاالبی مغزة بررسیشده ،در عمق  3,60متری تـراز در حـدود 2535

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

سواحل غربی و محدودة شرقی دلتایی سفیدرود
تغییرات این ب ش ساحلی یکی از جالبترین تغییرات خ ساحلی دریای خزر بهشمار میرود .سفیدرود یکی از بزرگترین
رودخانههای دریای خزر در سواحل ایران بهشمار میرود که بیشترین آب و بار رسوبی را وارد دریای خزر مـیکنـد .ایـن
رودخانه هم به لحاظ وسعت حوض آب یز هم به لحاظ حجم و بار رسوبی که وارد دریای خزر میکند مهمترین رودخانـ
حوض جنوبی دریای خزر بهشمار میرود .حوض آب یز دریای خزر از کوههای زاگـرس شـروع مـیشـود و پـس از قطـع
کوههای البرز بار رسوبی ناحی ایران مرکزی را وارد دریای خزر میکند (کوزنسی و گلبابازاده.)2013 ،
در حدود  70درصد از بار رسوبی منتقلشده در ب ش سواحل جنوبی ایران به دریای خزر را سفیدرود تأمین میکنـد
(الهیجانی و همکاران.)2009 ،
به دلیل بار رسوبی نسبتاً باالی سفیدرود ،تغییرات خ ساحلی حاصل تراز آب از یک رابط خطی پیروی نمیکنـد و
خ ساحلی حاصل برآیند میزان ورود بار رسوبی و تغییرات تراز آب است .باید توجه کرد که جابهجایی خ ساحلی در یک
نیمرخ عمودی و درنظرگرفتن هم عوامل دخیل مطالعه و برسی میشود .مثالً ،انتقال رسوب به موازی خ ساحل ،1شیب
توپوگرافی ،و فضای رسوبگذاری 2نیز در میزان تغییر خ ساحلی مؤثرند .اندازهگیری تغییرات ساحلی با دادههای سنجش
از راه دور بین سالهای  1977و  2001نشان میدهد که بهرغم افزایش در حدود سهمتری تراز آب ،خ ساحلی تغییـرات
زیادی را نشان نمیدهد و در پارهای موارد به دلیل بار رسوبی زیاد خ ساحلی به سمت دریا حرکت کرده است و فضـای
رسوبی ایجادشده به وسیل افزایش تراز آب توس بار رسوبی جبران شده است (کاکرودی و همکاران.)2014b ،
مطالعات انجامگرفته بر روی دلتای سفیدرود با روشهای م تلف سطحی و زیرسطحی نشان میدهـد کـه دلتـای
سفیدرود تحت تأثیر تغییرات تراز آب تحوالت زیادی را تجربه کرده است (لروی و همکاران2014 ،؛ نـادری و همکـاران،
2013؛ کوزنسی و گلبابازاده ،2013 ،حقانی و همکاران.)2015 ،
تقریباً هم نتایج سنسنجی نشاندهندة تغییـرات زیـاد مورفولـوژی سـاحل در دورة سـرد کوتـاه 3بـر روی دلتـای
سفیدرود است؛ اگرچه هنوز گزارشی از تغییرات تراز آب در زمان تراز  2600سال پیش گزارش نشده اسـت .شـواهد ایـن
تغییرات در رخنمونها ،مغزههای مطالعهشده ،دادههای زیرسطحی ( (GPRدر انزلـی و ب ـش شـرقی دلتـای سـفیدرود،
مرداب انزلی ،و مرداب امیرکال گزارش شده است (نگاه کنید به منابع اشارهشده در باال).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Long shore current
2. Space accommodation
3. Little Ice Age
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سیستم ماسه -تاالب 1در هنگام افزایش تراز آب گسترش مییابد و این بهویژه در ارتباط با گسترش تـاالبهاسـت
(کروننبرگ و همکاران .)2007 ،در حالی که شدت گسترش نوار ساحلی و ماسهای هنگام کاهش تراز آب رخ میدهد .این
سیستم به وسیل مطالعات زیرسطحی  GPRنیز دیده شده است (نادری و همکاران.)2013 ،
ناحی شرقی دلتایی سفیدرود به لحاظ گسترش سیستم سد ماسه -تاالب بسیار فعال بوده و عکسهای هوایی ایـن
سیستم ساحلی را به صورت متوالی و طولی به سمت ساحل نشان میدهد (شکل .)7

شکل  .7مورفولوژی بخش شرقی دریای خزر در دلتای قدیمی و کنونی سفیدرود (الف)؛
سیستم تاالب -سد ماسهای (ب)؛ الگ تهیهشده از آخرین سد -ماسهای (پ).

قدیمیترین نوار ساحلی از مورفولوژی هولوسن را میتوان بر روی عکسهای هوایی  1334و  1367در امتداد جادة
ساحلی مشاهده کرد (شکل  7شمارة  .1بر اساس نقش توپوگرافی  1/25000سازمان نقشهبرداری ،ارتفاع این نوار ساحلی
بین  -21و  -24قرار دارد .این دو تراز تقریباً منطبق بر ترازهای  2600سال پیش و دورة سرد کوتاه است .به سبب میزان
رسوبگذاری متفاوت و تأثیرات تکتونیک و فرونشینی نمیتوان فق به ارتفاع مطلق تأکیـد کـرد و اینکـه ایـن نوارهـای
ساحلی متعلق به تراز  24000-2600سال پیش یا دورة سرد کوتاه باشد چندان دقیق نیست و نیاز به تعیـین سـن مطلـق
دارد.

بحث و نتیجهگیری
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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شرایطی میتواند الگوی مناسبی باشد برای پیشبینی تغییرات خ ساحلی دریای آزادـ که افزایش در حد میلـیمتـری را
 اما دو تراز بسـیار اثرگـذار آن در اواخـر، تراز دریای خزر تغییرات بسیاری را در هولوسن تجربه کرده است. تجربه میکند
.هولوسنـ که شواهد آن در امتداد سواحل وجود داردـ با دو دورة سرد آب و هوایی شمالی عرضهای بـاال مطابقـت دارد
 و تـاالب و دیگـر اشـکال، سـد سـاحلی،تقریباً در هم سواحل این دو تراز به شکلهای م تلف همانند گسترش اسپیت
 سال پیش و دورة سرد کوتاه بـهترتیـب2600  تراز.مورفولوژی با توجه به خصوصیات مورفولوژی منطقه ظاهر شده است
 میتوان نتیجـه-27,5  با توجه به تراز فعلی تراز خزر در حدود، بنابراین. را تجربه کردهاند-24 و- 22 ترازهایی در حدود
 مدلهای ارائهشـده در دریـای.گرفت که ب ش بزرگی از سواحل جنوبی دریای خزر تحت سیطرة این دو تراز قرار داشت
 بـه چنـین تغییـرات شـدیدی همـواره بایـد در.خزر بدون توجه به این تغییـرات شـدید مـدل هـای نـاقع خواهـد بـود
.برنامهریزیهای ساحلی توجه شود و کاهش تراز آبـ که هماکنون با آن مواجهیمـ نباید گمراهکننده باشد
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