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 چکیده

و      ی رو    متعمد ازجمل  صیم ،  لیآ هگ ،  دال  ریهست م ک  ذخگ  ی ارزهم م   ی از گو   هگ  ی گریمگهیگن خگو

در لیست    یگریخگو  یتمگم گو   هگ  بگًیرسیمه است و تقر  ی،  مرز  گ،ود    آلودگ  و  ست گهیز  بیتخر  د غیرقگ و 

در این ،ین تج ی  و تدلیل اثرات گرمگی  جهگ   ،ر روی    در معرض خطر ا قراض قرار گرفت  ا م.  ی گو   هگ

 دیط ز مگ  مگهیگن خگویگری ،سیگر ضروری م  ،گهم. دریگی خ ر و اکوسیستا هگی مرتبط ،گ م

،ررس  پژوه  هگی معتبر در این مطگلع   ،یگ  ر این فرضی  است ک  ،گ ادام  رو م گرمگی  جهگ   سگمگ    

مگ سون در ج وب کشور تقویت یگفت  و ،گ توج  ،  تگثیرات اثبگت همه دیری   اقلیم  این پمیمه ،ر ا تقگل  

غرب وزان میگ   و ،  تبع آن اف ای  می ان ،گرش ،ر روی حوض  آ،ری  رودخگ   ول گ ،     رو ،  همگل ،گدهگی

ع وان اصل  ترین تگمین ک  مه آب دریگی خ رد تراز آب دریگی خ ر اف ای  خواهم یگفت. همچ ین وا،ست    

ی  ،خ  عممهتراز آب خ ر ،گ فعگلیت هگی خورهیمی  ی   شگ  ر اف ای  آت  تراز آب است. ،  ،یگن دی ر  

،ی   دمگی هوا و می ان ،گر مگ   ی آ،ری  دریگی خ ر در سرزمین اروپگی  روسی  واقع است. پی  حوض  

ی ول گ و  ،ی   اف ای  ،گرش روی حوض  پی امگ  حگک  از اف ای  ،گرش و اف ای  دمگ در این ،خ  است.  

عل  رغا  ی آ،ری  خ ر )قاقگزد البرز و زاگرس( دارای دو رو م کگمالً  متضگد هست م.  هگی حوض  دی ر ،خ  

ی ول گ ،گعث اف ای  آ،مه  ول گ ،   در  هگیت اف ای  ،گر مگ  در حوض  هگد در  کگه  ،گرش دی ر ،خ  

 تراز آب دریگی خ ر خواهم هم. ی خ ر و ،  تبع آن اف ای  حوض  

،گ اف ای  تراز آب و کگه  هوری م  توان هگهم تگثیرات مثبت در ،هبود وضعیت ذخگیر طبیع  و اف ای   

را ممگن تکثیر و پرورش مگهیگن خگویگری ،ود. همچ ین اف ای  دمگ ،ر تکثیر و پرورش مگهیگن خگویگری ،   

ورش و تغذی  مگهیگن خگویگری تگثیر مثبت و در ذخگیر ،   دلیل اف ای  طول دوره دمگی  م گسب ،رای پر

ی آ،ری  خ ر سبب کگه  د،   هگی حوض  تگثیر خواهم ،ود. البت  در مقگ،ل کگه  ،گر مگ  در دی ر ،خ 

رودخگ   هگ م  گردد و تگثیر قگیل توجه  ،ر کگه  ذخگیر و کگه  را ممگن تکثیر و پرورش این مگهیگن  

مچ ین اف ای  اسیمیت د اف ای  می ان وقوع ،لوم هگی پال کتو    و تغییر همیم  ارزهم م خواهم داهت. ه

هگ هگی دریگی  تگثیرات م ا  ،ر موارد مذکور خواهم گذاهت. البت  ،گیم توج   مود ک  ورود آالی مه جریگن

أثیرات مخرب  هگی مهگجا و ،سیگری از تغییرات دی رد ت،  م گ،ع آ، د وقوع ،لوهگی پال کتو  د ورود گو   

در راستگی سگزگگری ،گ پیگممهگی تغییر اقلیاد ،گ اتخگذ تما،یر   مگیم.    تغییرات آب و هوای  را تشمیم م 



  ی گر ی،گارزش خگو  ریاز ذخگ ماریپگ ی جهت حاگظت و ،هره ،ردار در این پژوه  ارائ  همه   ممیریت  و اجرائ  

 توان اثرات م ا  را تخایف داد.  م   خ ر  یگیدر

 

 دریگی خ رد مگهیگن خگویگرید تغییراقلیاد اف ای  دمگد سگزگگری.   لیدی:کلمات ک
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 اولفصل 

 کلیات - 1

 مقدمه 

ی آ،  مدصپپپور در خشپپپک  اسپپپت ک  ،  طور طبیع  ،گ دریگهگی آزاد  دریگی خ ر ، رگترین توده

خگور تگ م گطس معتمل مرطوب در  در ج وبخشپپک ی ،یگیگ    آ،ری  خ ر از م طق   ی حوضپپ  ارتبگط  مارد.

اسپتث گی تبخیرد دریگی خ ر هیچ و   خروج   ماهپت  و عمالً ،   . هگی جغرافیگی  ،گال پراک مه اسپتعرض

ای اسپت ک  سپطح آب  یرد. ، گ،رایند دریگی خ ر دریگی ،سپت   گگردش آب دریگ در آن ،  ک می صپورت م 

هگی متمگدید سپطح  هگی آزاد دارد. در طول قرنهگ و آبص ،  خود راد مسپتقل از سپطح آب اقیگ وس مخت

آب دریگی خ ر مت گسب ،گ می ان ورودی آب از رودخگ   ول گد ک  این می ان ها تگ،ع  از مقمار ،گر مگ  در 

  از سپپیکل  وسپپگ گت و  آ،ری  این رودخگ   ،وده اسپپتد تغییر یگفت  اسپپت. می ان این تغییرات تگ،ع  حوضپپ 

،گهپمد ک  در طول ه اران کیلومتر در هپمگل و  وضپعیت جوی و آب و هوای  اقیگ وس آتال تیک هپمگل  م 

غرب گسپپترده اسپپت. تمگم  این عواملد موجب آن گردیمه اسپپت ک  دریگی خ ر ،  ع وان یک م طق  ،گ 

 (.1393و  گدرید  )الهیجگ   ارزش جهت مطگلع  اثرات تغییرات آب و هوای  مطرح ،گهم 

دریگی خ رد ط  قرون متمگدی زیست گه مگهیگن ،گ ارزش خگویگری ،وده استد ک  تخا آ هگ ،  ع وان 

روی  و ،رخ  مخگطرات دی رد موجب  هگی اخیرد صپیم ، آوری و هپهرت جهگ   دارد. در سپگلخگویگر عمل

هگ و طرفماران زیسپت و سپگزمگن  آن هپمه ک  ذخگیر مگهیگن خگویگری ،  هپمت در معرض خطر قرار گرفت د

مدیط  مم وعیپت صپپپیپم مپگهیپگن خپگویپگری را تپگ ،هبود کپگمپل ذخپگیر این مپگهیپگن د بپگل  مپگی پم. فپک دریپگی  

هگی ،سپت  این ،گهپم ک  در آبهگی  گدر پسپتگ مار آ، ی م ،گهپمد یک  از گو  خ رد ک  ،وم  این دریگ م 

هگی مختلا  از زیگدی از ا واع پر مگگن مختص این دریگد گو  دریگ ادام  حیگت داده است. همچ یند تعماد  

ا واع مگهیگند هپگمل مگه  سپایمد مگه  کلم د مگه  کاگلد کسورد مگه  آزادد و تعماد دی ری از مگهیگند ک   
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ده پم. در  پذیری و خطر قرار گرفتپ  ا مد م پگ،ع ز مه این دریگ را تشپپپکیپل م عمپمه آ هپگ در معرض آسپپپیپب

گو   ، تیکد    855گو   زئوپال کتو  د    315گو   فیتوپال کتو  د    350گو  د هپپگمل   1650ود  مجموعد حم 

ده پم  گو پ  پسپپپتپگ پمارد م پگ،ع ز پمه این دریپگ را تشپپپکیپل م   1گو پ  خرچ پو و    2گو پ  مپگه د    125

 (.1373-1385هگی آمگری سگزمگن هیالت ایراند )سگل گم 

ک ترل دولت قرار داهپپپتپ  و مقررات مر،وط  ،ر اسپپپگس ،رداری از م پگ،ع آ، ی تدپت  تپگرت و  ،هره  

گردد. ،عالوهد صپیم مگهیگن خگویگری در ا دصپگر دولت ،وده و صپیم قگ ون توسپط سپگزمگن هپیالت اعمگل م 

مم وع گردیمه و ت هگ ،گ همف تدقیقگت و    2010تجگری آن ،  م تور حاگظت از ذخگیر این آ، یگن از سپگل 

  مصپ وع  و رهگسپگزی ،چ  مگهیگن جهت ،گزسپگزی ذخگیر آ هگد صپیم صپورت  تهی  مولمین جهت تکثیر  یم

،رداری مر،وط ،  مگهیگن اسپتخوا   و کیلکگ مگهیگند توسپط ،خ   هگی ،هرهگیرد. در این میگند فعگلیتم 

هگ سپگزی گیرد. ک  ،  م تور حاگظت از م گ،ع و ذخگیر این آ، یگن عالوه ،ر تولیم و ردولت  صپورت م غیر

هگد می ان تالش صپیگدی ،گ خریم مجوز صپیگدان و پرداخت پول  هگ قطع  ا واع ،چ  مگه  ،  رودخگ  یلیونم

   (.1394و همکگراند  خورس می) ،  آ هگ جهت هروع فعگلیت غیرصیگدید ،  همت کگه  یگفت  است

ا سپپپگ  د ،پگ توجپ  ،پ  ورود م پگ،ع آالی پمه مختلف ،پ  دریپگی خ ر و تغییرات حپگصپپپل از فعپگلیتهپگی  

اکوسپیسپتا دریگی خ ر ط  قرن گذهپت  هپگهم افت کیا  و کم  هپمیمی ،وده اسپت. اطالعگت موجود  

 شپپگ  ر کگه  هپپمیمی در ذخگیر آ، یگند ،  ویژه مگهیگن خگویگری را پس از وقوع دو رخماد مها  شپپگن 

،  ،گالدسپپت ک  مگ ع از مهگجرت آ، یگن    1952میمهم. اول سپپگخت سپپم ،ر روی رودخگ   ول گ در سپپگل 

هگی کشپورهگی  رودخگ   جهت تخمری ی و تولیم مثل  مود. سپگخت سپمهگی دی ر ،ر روی سپگیر رودخگ  

حگهپپی  دریگی خ ر ت هگ ،  رودخگ   ول گ ختا  شپپمه و در سپپگیر رودخگ    ی  سپپمهگی  از این قبیل ک  ،   

. دومین واقع  فروپگهپپ   گردیم مد سپپگخت  هپپم ع وان مگ ع ، رگ  در ،را،ر مهگجرت مگهیگن مدسپپوب م 

و هجوم مردم جمهوریهگی تگزه استقالل یگفت  ،  م گ،ع دریگ ،  دلیل    1991اتدگد جمگهیر هوروی در سگل  

فقر و گرسپ    و اقتصپگد از ها پگهپیمه ک  ،ی  از یک ده  تماوم داهپت. امگ موضپوع ،  همین جگ ختا  

در حگهپپپی  این دریگ تبمیل و همسپپپو ،گ  شپپپم و صپپپیم غیرمجگز و ،ی  از ظرفیت ،  یک رفتگر عموم   

هگی صپپ عت د  ات د کشپپگورزید هپپهری و ،یولوژیک هپپرایط این دریگ را ،  حم ،درا     دیک  آالی مه

    (.1394و همکگراند  خورس می)   مود م 



 

  کلیگت فصل اول:  

 

14 

 

کگه  ذخگیر ،رخ  از آ، یگن در دو ده  اخیر ،  حمی ،وده است ک  تعمادی از آ هگ در لیست قرم   

هگد ذخگیر ارزهپم م مگهیگن خگویگری  سپگزمگ هگی ،ین الملل  قرار گرفت  ا م. ،مون تردیم مهمترین این گو  

هگی آن در لیسپت  و  هسپت م ک  ،  ع وان فسپیل ز مه دریگی خ ر هپ گخت  میشپو م و ها اک ون تمگم  گ

و همکگراند   خورسپپ می) مم وع اسپپت  CITESقرار گرفت  و تجگرت آ هگ ،ر اسپپگس مقررات    IUCNقرم   

1394.)   

هپگی مختلا د  هپگ و پپمیپمهد رخپمادارزهپپپم پمی مپگ  پم مپگهیپگن خپگویپگری عالوه ،ر کپگه  ذخپگیر آ، یپگن

ده ا م ک  در گذهپت  سپگ،ق   ماهپت  یگ ،صپورت تخریب زیسپت مدیط  هپمیم و تأثیرگذارد خود را  شپگن دا

ک  پی  ،ی   میشپپود ،  دلیل   Mnemiopsis leidyiکا سپپگ،ق  ،وده ا م. ،طوریک  ورود هپپگ   دار مهگجا 

گ ارش گردیم(د ز جیره    1378هگ ،  دریگ صپورت گرفت  اسپت )اولین ،گر در سپگل تخلی  آب توازن کشپت 

هپگی آ، یپگند ،پ  ویژه کیلکپگ گردیپمه و  یره ،رخ  از گو پ غپذای  آ، یپگن را مختپل و موجپب کپگه  هپپپمیپم ذخ

اولین    1384ضپپر،  مهلک  ،ر پیکره و اکوسپپیتا دریگی خ ر وارد آورد. در این میگن در هپپهریور سپپگل 

هپکوفگی  پال کتو   دریگی خ ر ک  خود  گهپ  از دو عگمل اصپل  گرمگی هوا و دمگی ،گالی آب و وفور مواد  

پمیمار و سپپطح وسپپیع  از دریگی خ ر را در ،ر گرفتد ک     Nodulariaجلبک  ،گالی آل  ،ودد ،ر اثر تراکا  

این رخماد طبیع  در سپپگلهگی ،عم  ی  در اواسپپط و اواخر تگ،سپپتگن مشپپگهمه گردیم. این در حگل  ،ود ک   

  هگ سپگل ،  ع وان یک دریگچ  ال یوتروف هپ گخت  هپمه و وقوع ،لوم پال کتو   دردریگی خ ر ،رای میلیون

   (.1394و همکگراند  خورس می) آن یک پمیمه  وظهور ،ود

 تعریف مساله 

ات تهمیم فرصپپت هگ و عل  رغا وضپپعیت  گم گسپپب ذخگیر مگهیگن خگویگرید امروزه تغییر اقلیا  ی   

جپمیپم دی ری را متوجپ  این مپگهیپگن  موده اسپپپت.  تغییرات اقلیا و گرمپگی  کره زمین ،ر آب و هوای  

هگی سپپطد د جریگ هگی دریگی  و اقیگ وسپپ د  وع و  گد درج  حرارت آب ،  ویژه در الی هگ و دریگهاقیگ وس 

هگ و اقیگ وسپهگد وضپعیت سپواحلد اسپیمی هپمن اقیگ وسپهگد جذر و ممد الی   هپمت امواجد سپطح تراز آب دریگ

ت ، می آب و  هگیتگً هپرایط فی یک د هپیمیگی  و عل  الخصپوض وضپعیت ،یولوژیک و زیسپت  آ هگ ،  هپم 

 هگی آ،  را ،رای موجودات آن تغییر خواهم داد. اثرگذار ،وده و در مجموع هرایط مدیط 
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هپپپ پگخپت عوامپل تپأثیرگپذار مدیط  و زیسپپپت  ،ر ذخپگیر مپگهیپگن خپگویپگری یک  از  کپگت کلیپمی و  

اسپگسپ  در پی  ،ی   و ،ر گم  ری ی جهت ،هبود وضپعت آت  ذخگیر و فعگلیتهگی هپیالت  مرتبط ،گ این 

توان عوامل مؤثر  گهپ  از تغییرات اقلیا را ،ر ز مگ  آ، یگند در دو گروه تغییرات  ارزهپم م اسپت. م گو    

،  ع وان  در این پژوه     عوامل مدیط  و تغییرات عوامل زیسپپت  خالصپپ   مود. این عوامل ک  ،   وع 

،گرشد سپطح تراز  هگی ،ررسپ  وضپعیت مورد  تر ،کگر گرفت  هپمه ا مد هپگمل تغییرات دمگد هپورید  هپگخص

هپگد جریپگ پگت دریپگی د تغییرات جغرافیپگی  مدیط خشپپپک  و تغییرات فی یک د  آب دریپگد جریپگن رودخپگ پ 

هپیمیگی  و زیسپت  آب در مدموده سپگحل  و خشپک  )هگمل تگال،هگد خلیجد خورد مصب و ...( اسیمی همن 

ای د هپپرایط تغذی  ای آ، یگند حضپپور  دریگ و اقیگ وسپپهگد وقوع ،لومهگی پال کتو  د تغییر در وفور مواد غذ 

هپگ و  پگه جپگریهپگی رهپپپم ،یولوژیپک و فی یولوژیپک آ، یپگند ها اف ای  اثرات  هپگی مهپگجاد ،روز ،یمپگریگو پ 

هگ ،  م گ،ع آ،  ،گ تغییرات آب و هوای  و  هگیتگًد تأثیر تمگم  عوامل یگد هپمه در رهپمد م ا  ورود آالی مه

 خالص   مود. و مدیط ز مگ  آ هگد  ،لوغد تکثیر و ذخگیر آ، یگن

 فرضیات  

 میالدی در  تر گرفت  همه است.   2050تگ   2040افس ارزیگ،  تغییرات اقلیا آت  خ ر سگل هگی  ✓

،خ  هیالت    پذیری و سگزگگریآسیب  ارزیگ، این پژوه  ،گ فرض ادام  رو م گرمگی  جهگ   ،    ✓

 )مگهیگن خگویگری( پرداخت  است.

تغییرات تراز آب دریگی خ ر ت هگ متگثر از تغییرات اقلیا ،ررس  و تدلیل گردیمه است. در واقع   ✓

م گفع راهبردی کشورهگی همسگی  مگ  م روسی  در کگه  یگ اف ای  تراز آب لدگظ   ردیمه  

 است. 

  ای اقل  راتییتغ یگممهگیخ ر  سپپبت ،  پ  یگیدر یگریخگو  گنیمگه گنیو پرورش مگه  ریتکثو  ذخگئر   ✓

 ،گه م .  م ریپذ  بیآس 
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 اهداف 

 کلی:هدف  

  یگیدر یگر یخگو گنیمگه   میو اقل  ستی ز ط یمد ی پژوه  در ت وع گو   هگد چگلشهگ و فرصت هگ ✓

 رخ 

 :جزئیهدف  

 خ ر  یگ یدر  کل  گت یخصوصاجمگل  ،ررس   ✓

  خ ر  یگیدرایرا   سواحل   یهگ   ژگیو اجمگل  ،ررس   ✓

 ک  مه آب دریگی خ ر تأمین  م گ،عاجمگل  ،ررس   ✓

  خ ر  یگیدر  یجو  ط یهرااجمگل  ،ررس   ✓

 خ ر  یگیدر  ی، م  ا یتقساجمگل  ،ررس   ✓

 خ ر  ی گیدر  یاقتصگد یهگت یاهماجمگل  ،ررس   ✓

 ک م    م م یخ ر را تهم  یگیدر  ستایک  اکوس    خطراتاجمگل  ،ررس   ✓

 خ ر  یگیو جگ وران در گهگنیگ اجمگل  ،ررس   ✓

  خ ر یگ یدر  ج و،  گن یمگهاجمگل  ،ررس   ✓

 ت وع گو   هگی مگهیگن خگویگری دریگی خ راجمگل  ،ررس   ✓

 تدلیل رو م صیم مگهیگن خگویگری در سواحل ج و،  دریگی خ ر  ✓

 ی گریخگو گنی مگهتدلیل وضعیت گذهت  و چگلشهگ و فرصت هگی آی مه  ✓

 و  وسگ گت آب در حوض  خ ر  ا یاقل رییتغ خچ  یتگر و تدلیل ،ررس  ✓

 خ ر  یگیدر    ایرا   سگحل  ،ر  واح ای اقل ریی تغ اثر  و تدلیل ،ررس  ✓

 در سواحل خ ر  ا یاقل ر یی،گ اثر تغ یسگزگگر یهگروش ،ررس  و تدلیل  ✓
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 ،ر ،خ  هیالت ،گ تگکیم ،ر مگهیگن خگویگری  خ ر  تأثیرات احتمگل  تغییرات اقلیاوتدلیل  زیگ،   ار ✓

،خ  هپپیالت )مگهیگن خگویگری( در مواجه  ،گ تغییرات آت    پذیری و سپپگزگگریآسپپیب  ارزیگ،  ✓

 خ ر اقلیم 

آت   و سپگزگگری ،گ تغییرات    راهبردی و کال   در خصپوض کگه  اثرات  گمطلوب  پیشپ هگداتارائ    ✓

 خ ر اقلیم 

 ضرورت اجرای طرح: 

دقیس درخصوض    یهگ   ا جگم ،ررس   دیگریمگهیگن خگو   خیو تگر  یاقتصگد  د ستیاهمیت ز،گ توج  ،   

  یموجود در حاگظت و ،هره ،ردار  یاسپپتاگده ،هی   از فرصپپتهگ  دیگریو صپپیم مگهیگن خگو ریوضپپعیت ذخگ

آ هگ در مواجه  ،گ تغییرات آت  اقلیم    پذیری و سگزگگریآسپیب  ارزیگ، آ هگ و همچ ین   ری،ل مممت از ذخگ

  .رسم ی،   تر م یضرور

 روش اجرا: 

 مراحل ا جگم این پروژه ،  هرح ذیل است:

  اطالعگت د گ ارهگت و مست مات موجود یآورجمع

  یو دست  ، م  ی،ردار  یف

 آمگده سگزی پرسش گم  و اخذ  ترات  خب گن و کگره گسگن ،خ  هیالت

  ی، م جمعتدلیل و 

 ی گ ارش  هگ ایت ت
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 ساختار گزارش 

همیت دریگی خ ر عالوه ،ر مسپپگئل اسپپتراتژیک و ذخگیر عتیا  ات  ،  خگطر وجود گو   هگی ،گ ا

ارزش اقتصپگدی مگهیگن خگویگری موجب موقعیت ممتگز و م دصپر ،  فرد این دریگ در جهگن هپمه اسپت. 

گ و تهمیمهگی موجود یک فگکتور اجت گب  گپذیر م   فرصپت ه  و  این په   آ،   و اسپتراتژیک  جگمع  هپ گخت

  ای رژو     گسپیو سپ ی گیجغراف  مگتیتقسپد   کل  گتیخصپوصپتالش هپمه    فصپلدر این در این راسپتگ   مگیم.

این په   آ،  مورد ،ررسپ  قرار گیرد. همچ ین ،  موضپوعگت دی ری مگ  م    المللنیو م گقشپگت ،   حقوق

،گ تگکیم ،ر سپواحل   خ ر  یگیسپواحل در  یهگ   ژگیود   سپگخت و پیمای  حوضپ  رسپو،  خ ر ج و،زمین

خ ر را   یگیدر  سپتایک  اکوسپ   خطراتو    یاقتصپگد یهگتیاهمپرداخت  هپمه اسپت.   دومایرا    ی  در فصپل  

 م  ،گهم. دومی  از دی ر موارد ،ررس  همه در فصل   ک م   م م یتهم 

 یگریخگو  گنیمگه  یخ ر و ت وع گو   هگ  یگیو جگ وران در گهگنیگدر فصپل سپوم ،  ،ررسپ  اجمگل   

تگس مگه  ایرا   یگ قره ،روند تگس مگه  روس یگ چگلبگشد   گو   پ جدر این راسپپتگ  پرداخت  هپپمه اسپپت.

ازون ،رون یگ دراکول )خگویگر حگصپل از   د(دارد   گم آسپترا  این سپ  گو   از  حگصپل خگویگر)تگس مگه  هپیپ  

مورد ،ررسپپ  دقیس قرار    خ ر  دریگی  ایرا    سپپواحل  آن سپپوروگگ( و فیل مگه  )خگویگر حگصپپل  ،لوگگ( در

  گرفت.

 خ ر دریگی خگویگر اسپتدصپگل و خگویگری مگهیگن صپیم  می ان گذهپت  ده  دو ط  رد ک  آ جگ از

 و تولیم  می ان ،ررسپ  ،  در فصپل چهگرم اسپتد داهپت  گذهپت  سپ وات ،   سپبت را   ول  رو م  ،یشپترین

 گنیو تجگرت مگه  ریذخگ  مدیصپ  تیوضپعدر این راسپتگ   .میشپود پرداخت  خ ر دریگی در خگویگر کگه  دالیل

 مورد ،ررس  دقیس قرار گرفت  است. یگریخگو

در    ،ر ذخگیر و فعگلیت هگی هپپیالت  مرتبط ،گ مگهیگن خگویگری  ایاقل  رییتغ  ،گ توج  ،  اهمیت اثرات

،ی    پی  همچ ین  پرداخت  هپپمه اسپپت.  خ ر  یگی،ر در  ایاقل  رییاثرات تغ  ،  ،ررسپپ  دقیس  فصپپل پ جا

ی آ،ری  خ ر )قاقگزد البرز و زاگرس( دارای  هگی حوضپ ی ول گ و دی ر ،خ حوضپ روی   هگ ،گرش   رو م آت 

 در این فصل مورد ،ررس  قرار گرفت  است.

،گ تگکیم ،ر مگهیگن   زیگ،  تأثیرات احتمگل  تغییرات اقلیا ،ر ،خ  هپپیالتار  در فصپپل هپپشپپا ، 

و سپپع  گردیمه اسپپت  پرداخت  هپپمه اسپپت  این ،خ   پذیری و سپپگزگگریآسپپیب ارزیگ، و    خگویگری
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و    راهبردی و کال   در خصپوض هپ گخت وضپع موجودد آسپیب پذیریهگد کگه  اثرات  گمطلوب پیشپ هگدات

 سگزگگری ،گ تغییرات آب و هوای  ارائ  گردد.
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 دومفصل 

 خزر یایدر - 2

  ایمختلف در ینام ها 

دولت  گم دریگی مگز مران را  گم رسپپم  اعالم کردد ول  در ،خشپپ گم  دولت  سپپگل   1361در سپپگل 

ن در مکگتبگت فگرسپپ  دریگی خ ر و در مکگتبگت ا  لیسپپ  دریگی  ایرا دریگی هپپمگل  گم رسپپم   1381

 گم م.  گم دریگی مگز مران و  این دریگ را مگز مران م   1316ایرا یگن از  .  اعالم هپم  (Caspian Sea) کگسپسین

اسپپت. ،گ این وجودد  گم رسپپم  و  هگی گروه  ایران رایج ،ودهسپپگل گذهپپت  در رسپپگ    50دریگی خ ر در  

گو   ک  در مورد  هگی آن اسپپپت. همگنهگ کگسپپپسین و معگدلدر هم  ز،گن هپپپمگل ایران دریگی  الملل ،ین

هپگی هپگی متاپگوت  در زمپگنجهپگن رایج اسپپپت ،رای این دریپگ  ی   پگم عوارض جغرافیپگی  ،سپپپیپگری دی ر از

.  اسپت ریخ  مطرح تر ،ودهاسپت  ول  ددریگی هیرکگن  و ددریگی کگسپس   از  تر تگگو گگون اسپتاگده هپمه

یک   Caspian ا  لیسپ در ا تهگی واژه   "an" اسپت. پسپو م  کگسپس  واژه هپمه ا  لیسپ    مو    کگسپسیندواژه  

 (.1384)احممی پور و همکگراند  است ا  لیس اف و   

  خزر یایدر 

،رای دریگی  هگی مؤلاگن هپرق  و غر،  دوران پی  از اسپالمد  گم  از دخ ر   یک از  وهپت در هیچ

هگی مؤلاین اسپپالم د این دریگ در ک گر  گمهگی دی رد خ ر ها  اسپپت. در  وهپپت   هپپمگل ایران دیمه  شپپمه

 نیدودمگن مگ،  نیا   سبت داده ا م.  گچ یدر  نیاست. خ ر ،رگرفت  از  گم قوم خ ران است ک  ،  ا گمیمه همه

از ،خ  رود کورا قاقگز مورد حمل  قرار داده   را  رانی،گر ا نیسپکو ت داهپت م و چ م   گهیسپ  یگیو در  گیدر نیا

واره  این قوم هم.  هپپم م    را مه م  رانیا  یزهگ،  خگرج از مر  ،  دسپپت سپپسگه سپپگسپپگ    ی،ود م ک  هر،گر  

در   هپپپمگل قاقگز در هپپپهر در، م  ، گی اسپپپتدکگمگت ، رگ  چون .پیمگن ،ود،ر ضپپپم ایران ها ،ی ا س ،گ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
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تگ پی  از حمل  عرب ،   . د ک  ،رای جلوگیری از خ ران صپپورت گرفتد ه وز پگ ،رجگسپپتسپپگسپپگ یگن عهم 

قاقگز   رود کورا قاقگزد در اسپ گد دیمه  شپمه ک  این دریگ را ددریگی خ ر  ، گم م. امگ این ک  خ ران از  گحی 

یران را داد مد این تصپور را در ذهن فگتدگن عرب ایجگد کرد ک  دریگی همگل ارا مورد حمل  قرار م  ج و، 

)احممی  ا م ها در روزگگر فعگلیت خگ گت خ رد خ ر  گمیمه هپمه آزوف و سپیگه دریگی خ ر ، گم م. دریگهگی

 (.1384پور و همکگراند 

  دریای طبرستان 

اسپپت. در اسپپ گدی در مؤسپپسپپگت دریگی طبرسپپتگن  گم دی ری اسپپت ک  در م گ،ع کهن آممه

اسپت ک  ایرا یگن این دریگ را   هپت  و قرن دوازدها اسپت آممه ک   وجین زیس در روسپی  هپ گسپ تگریخ

جگی  ین گشپت د آن   طبرسپتگن ،ومیگن ،گ  میگن مگز مرانخوا م مد ول  چون واژه  هگ دریگی طبرسپتگن م قرن

رغا ای ک   گم مگز مران ،سپپیگر کهن اسپپت امگ  گم دریگی مگز مران ،رای  عل   مدخوا م  مگز مرانرا دریگچ   

 است. اولین ،گر در دویست سگل اخیر رایج همه

 مازندران  یایدر 

 نیچ    خیتگر  یاز اسپپپ گد و کتگب هگ کی  چی گم م. در هاین دریگ را مگز مران م   1316ایرا یگن از 

سپپگل گذهپپت  در    50 گم دریگی مگز مران و دریگی خ ر در  اسپپت. وجود  ماهپپت    گچ یدر نیا  ی،را    گم

.  اعالم کرد   گم رسپم  دولت  گم دریگی مگز مران را  1361اسپت. در سپگل هگی گروه  ایران رایج ،ودهرسپگ  

ک  از هپگه ادگگن قگجگر و ، رگترین پسپر ،  سپن  ظل السپلطگن ملقب ،  السپلطگنمسپعود میرزا ظل هپگه اده

،ود ک  در دوران جوا   ممت  حگکا مگز مران ،ود. وی در خگطرات خود   صپپپر المین هپپپگه گ ،لوغ رسپپپیمه

اسپپپت: وقت  در ،لپمه در اردوی همپگیو   ،ودمد دسپپپتورالعمل  ،پ  ج پگب ،هپگر الملپک وزیر من و من  آورده

را ضپپبط کرده قلع  ای ،سپپگزیاد و در او سپپگخلو ، ذاریا. این میگ کگل  همگن  میگ کگل  مرحمت فرمود م ک 

 ی    دریگی آ،سپکون را دریگی مگز مران اسپت ک  هپرح  را  وهپتیا. یک  از اسپگم  این آ،سپکون  ج یره هپب 

 (.1382 دورجگو م ) گوی م م 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86
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 ( 1289  ماه ید تخت یپا روزنامه) ی میترس نقشه در مازندران  یا یدر نام  -1- 2شکل  

 هیرکان )گرگان(  یایدر 

 همچ ین و  هخپگم شپپپیپگن  عهپم   در ، رگدریپگی گرگپگن یپگ دریپگی ورکپگ پ  یک  از دو  پگم این دریپگچپ  

 .است استگ ماری امروزین ،وده ههر،گ   یگ در واقع سگتراپ  یک واقع در ک  است اهکگ یگن

 

  از یا ینواح  شامل که ) دهستان و  گلستان و  مازندران  الن،یگ یهااستان  شامل ورکانه الت یا نقشه - 2- 2شکل  

 . باشدی م گرگان  یایدر  انضمام به(  است  یفعل  ترکمنستان

  دریای کاسپین )کاسپی( 

پوسپت ه اره دوم    م یهگ )مردمگن سپا  آن ،  کگسپس  شپ یدریگی هپمگل ایران اسپت ک  ر ی اروپگ گم  

هگی ا  لیسپ  و فرا سپوی اسپت ،رای  گردد. کگسپسیند صپات وصپا  یگ  سپبت  در ز،گن   ( ،گز مالدیاز م  یپ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyrcania.PNG?uselang=fa
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دیگی  صپپورت مارد ،گ پسپپو م فگرسپپ د آ را تلاظ ک یاد ،  دلیل گرفتن  دکگسپپس   اسپپت. اگر ،خواهیا ، 

گو   ک  ،قی    سپبت  ،گیم دکگسپس   ، وییا و آوردن هپکل کگسپسین در فگرسپ   گدرسپت اسپتد همگن

 Kaspia ز،پگن یو پگ   در دکپگسپپپس    دریپگی   پگم. ک  پم م   ،یپگن  خود  پسپپپو پم   ،پگ  را دریپگی  این  کشپپپورهپگ

Thalassa  د التی Mare Caspium   و در آلمگ Caspisches see  در ا  لیسپپ Caspian Sea اسپپت 

 (.1382 دورجگو م )

 

 ه یافشار  دوره در  رانیا نقشه  در خزر یا یدر نقشه  -3- 2شکل  

 خزر یایدر یکل  ات یخصوص 

کره    یخودکاپگ  یگیپدر  نیترکوچپک  جهپگن و گپگه گچپ یپدر  نیتردر قپگلپب ، رگ   خ ر کپ  گپگه یگیپدر

،  ع وان ، رگترین حوضپ  ی آ،  داخل خشپک  در مرز قگره آسپیگ و اروپگ واقع    هپودد م  ی، م طبق   نیزم

کیلومتر آن در    695دریگی خ ر  کیلومتر خط سپگحل     4400از حمود    .(5-2و هپکل   4-2)هپکل   اسپت

کیلومتر در ترکم سپپپتگن و    650کیلومتر در ایراند    820کیلومتر در جمهوری آذر،گیجگند    600روسپپپی د  

 (.یو علوم جو  ه گس  گ وس یاق  پژوهش گه مل درگگه) کیلومتر در ق اقستگن واقع است 1600

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspian_sea_in_Persian_(IRAN)_Empire_1747.JPG?uselang=fa
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 ای دریاچه خزر تصویر ماهواره  - 4-2شکل  

 

 کشورهای همسایه دریاچه خزر  - 5-2شکل  

م  ،گهپم   مسپگحت  مر،ع  کیلومتر ه ار  400  ،گ حمود  کره زمین  روی  دریگچ   ، رگترین  خ رد  دریگچ 

  435تپگ    196  نیو عرض آن ،  لومتریک  1200تپگ    1030طول آن حپمود  (.  1369    احمپمید  کیپگدخپت)

(  کا یوسپتیسپمه ،  یاسپت و اک ون )ا،تما  دآزا  یگهگیاز سپطح در  ترنییخ ر پگ  یگیاسپت. سپطح در  لومتریک

. ،سپیگری از پگرامترهگی فی یوگراف  دریگی خ ر )مگ  م مسپگحتد گسپتیاز سپطح در  ترنییمتر پگ  28تگ    5/26

م از این رو ذکر این مشپخصپگت ،گیم ،گ ذکر تراز آب دریگی خ ر  ک  حجاد ژرفگ( ،گ  وسپگن تراز آب تغییر م 

متر    -28هگ مشپخصپگت دریگی خ ر در تراز  همراه ،گهپمد ،  این دلیل در ،سپیگری از م گ،ع علم  و  قشپ 

مسپگحت دریگی خ ر در    لومتردیحمود هات ه ار ک  گیدر  خط سپگحل .(Voropaev, 1986) ا م ت تیا هپمه

)،پگلتیپ  -28تراز   ترازد    376345ک(  متر  این  کیلومتر مکعپب   78081کیلومترمر،ع و حجا آب آن در 

درصپم آب    ایک  ت هگ    یطورعمس اسپت. ، کا گری،سپ  گیدر نیا   قسپمت هپمگل .(Voropaev, 1986) اسپت
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متر اسپت. ،یشپترین ژرفگی    5کمتر از   نیگ   یمطور  قرار دارد و عمس آن ،   گیدر  چهگرم هپمگل  کیدر    گیدر

. (Nikolaeva, 1971) متر اسپپت  208متر )واقع در خ ر ج و، ( و میگ  ین ژرفگی آن    1025دریگی خ ر  

توزیع ژرفگ و مسپگحت هر  گحی  در تراز آب ،سپیگر متاگوت اسپت. ،یشپترین مسپگحت ،سپتر دریگ مر،وط ،   

تپپگ   )  100ژرفپپگی  دریپپ%62اسپپپپت  آب  حپجپا  ،پیشپپپتپریپن  و  ژرفپپگی  (  در  قپرار   600تپپگ    100گ  مپتپر 

توجپ   خپگضد وسپپپعپتد وجود م پگ،ع قپگ،پل  ی گیپجغراف تیپخ ر ،پگ موقع یگیپدر  .(Voropaev, 1986) گیردم 

 گنی گدر همچون مگه  یهگو گو    یاقتصگد  گنیدلتگهگ و وجود ا واع مگه  هگدجیهگ و خل ات و گگزد وجود تگالب

 . م یآ ،ست  جهگن ،  حسگب م یهگگچ یدر نیترفرداز م دصر،   کیو فک خ رد  یگریخگو

  خزر یایدر یجو طیشرا 

،ی  از ده درج  از عرض جغرافیگی  گسپترش یگفت  و این گسپترش علت ،روز اختالف    خ رریگی  د

یگ،م. دمگی  درج  گرمگ ،ین هپپمگل و ج وب اسپپت. درج  گرمگی سپپگلیگ   از هپپمگل ،  ج وب اف ای  م 

+ درج  سپگ تی راد اف ای   18+ درج  سپگ تی راد و در ج وب تگ  8میگ  ین سپگال    واح  هپمگل در حمود  

ه  گم سپرمگی  ای ،گ زمسپتگ هگی سپرد قرار داردد ، ،م. قسپمت هپمگل  دریگی کگسپسین ک  در  گحی یگم 

دهم. ،   زمسپتگن غگلبگً یخ ،سپت  اسپت درحگلیک  در ،خ  ج و،  )سپواحل ایران( هرگ  یخب مان رخ  م 

 .کرا   آن است  غیر از فصل هگی ،هگر و تگ،ستگن در مگ،ق  فصل هگی سگل دمگی هوا ،ر سطح دریگ ،یشتر از

آب و هواه  دریگی خ ر تدت تگثیر ارتاگع سپگحلد موقعیت جغرافیگی  دریگ و چرخ  هگی عبوری از 

هپرایط آب و هوای  این دریگ ،  توده هگی سپرد قطب هپمگلد توده هگی خشپک و سپرد قگره    .دریگ م  ،گهپم 

یری از دریپگی مپمیترا پ  و  ای از ق اقسپپپتپگند توده هپگی مرطوب دریپگی  اقیپگ وس اطلسد توده هپگی گرمسپپپ

 (.یو علوم جو  ه گس  گ وس یاق  پژوهش گه مل درگگه) کشور ایران وا،ست  است

 میانگین دمای هوای ساالنه دریای خزر  -1 -1 -2 -2

 درج  سگ ت  گراد 17در قسمت ج و،  )کشور ایران(: 

 درج  سگ ت  گراد 15در قسمت ج وب غر،  )جمهوری آذر،گیجگن(: 

 درج  سگ ت  گراد 16)کشور ترکم ستگن(: در قسمت ج وب هرق  

 درج  سگ ت  گراد 12در قسمت همگل غر،  )کشور روسی (: 
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 درج  سگ ت  گراد 10در قسمت همگل هرق  )ق اقستگن(: 

 کننده آب دریای خزرتأمین منابع 

همچ ین   .سپپگ تیمتر تغییر دهم و ،گال ،یگورد  135تگ   125توا م حجا آب را گرهپپهگی سپپگلیگ   م ،

م گ،ع امگ مهمترین   ک  م.درصپم آب وارده ،  دریگ را در طول سگل تأمین م   3هگ ،هگی زیرزمی   و چشپم آ

 م  ،گه م. هگ و آ،هگی سطد ک  مه آب دریگی خ ررودخگ  تأمین

هگ از ک  اکثر آن  فرع  و اصپل  رودخگ   130 از ،ی  زیرزمی  د آ،هگی و آسپمگ     والت عالوه ،ر

هگ رود ول گسپت ک  هر  آن  نیتر، رگ م  ک  م. تأمین را خ ر دریگی آب دو م م یپ م  گی،  در   هپمگل غر،

د  5/8د اترك  13کورا    ی. رودهپگک پم  خ ر م یگیپآب را وارد در  کعپبم  لومتریک 241 نیگ   یپطور مسپپپگل ،پ 

 از آب درصپم  3/76 . در واقع حمودک  م  م گیآب را سپگال   وارد در  کعبم  لومتریک 4و سپوالك    1/8اورال  

اورال   رودخگ   از آب درصپپم  2/3 )آذر،گیجگن( و  کورا رودخگ   از آب درصپپم  9/4 د)روسپپی (ول گ   رودخگ  

 تأمین اترك و گرگگ رود تجند سپایمرودد ازجمل  رودخگ   هگ سپگیر از آب درصپم  1/15 و مگ،ق  )ق اقسپتگن(

 م  هود.

ارتبگط هیمرولوژیک ،  دریگهگی آزاد استد ،گ این حگل کشتیرا   از طریس رودخگ    دریگی خ ر فگقم 

 گیرد.دن ،  دریگی آزوف و دریگی ،گلتیک صورت م  -ول گ و سسس کگ گل ول گ 

هگی موجود در هر م طق  ،   اگر سپواحل دریگی خ ر را ،  پ ج م طق  تقسپیا ک یاد رودهگ ورودخگ  

 : ش گم  ایران زمین(دا درگگه) هرح زیر هست م 

سود تجند طگالرد م طقۀ ج و،  )سواحل ایران از هرق ،  غرب(: رودهگی اتركد گرگگند قره ✓

هرازد چگلوسد چشپپم  کیل  )ت کگ،ن(د پلرودد هپپلمگن رودد چمخگل د سپپایمرودد پسپپیخگند 

 .هگی ایران(هگخ ردمگسول د لمبرد گرگگن رود و چ م رود کوچک دی ر ) ی   ک: رودخگ  

م طقۀ ج وب هپرق  دریگ )سپواحل ترکم سپتگن(: ،  ج  رودخگ ۀ مدل  کوچکد رود قگ،ل  ✓

 .ذکری  مارد

م طقۀ هپمگل هپرق  )سپواحل ق اقسپتگن(: ،  ج  چ م رودخگ ۀ مدل د ت هگ رود قگ،ل ذکر   ✓

 .رود امبگ است
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هگی چ مگگ    م طقۀ هپمگل و هپمگل غر،  )سپواحل فمراسپیون روسپی (: اورالد ول گ ،گ هپعب  ✓

 .و چ م رودخگ   مدل  دی ر

م طقۀ غرب دریگ )سپواحل جمهوری خودمختگر داغسپتگن از فمراسپیون روسپی  و جمهوری  ✓

  آذر،گیجگن(: کومگد تركد سمورد کوراد ارس و چ م رود مدل  دی ر.

 دریای خزر  ات جغرافیایی و سیاسیتقسیم 

 و ری بسترسیاختا هایخزر براسیا  موقعیت جغرافیایی، ویگگیبندی دریای    تقسییم 

 فیزیکی ساختارهای

 سپگختگرهگی  و سپگختگری ،سپتر هگیخ ر را ،راسپگس موقعیت جغرافیگی د ویژگ  ، می دریگی    تقسپیا

  ج و،   خ ر  میگ  د خ ر  هپمگل د  خ ر ،خ   سپ   ،   هیمرولوژیک   خصپوصپیگت  گرفتن   تر  در ،گ  و  فی یک 

ا م. پ  ،گ گسپل هگی اصپل  موجود در پ  سپ و از یکمی ر جما هپمه   سپ  ،خ اسپت. این هپمه  تقسپیا

ای پرکگمبرین روسپی  اسپت ک  چین هگی  ،گ سپکوی قگره  -سپ و ،خ  هپمگل  از  وع پوسپت   یم  اقیگ وس 

 هپمگل رو م   و  ایقگره  ویژگیهگی ،گ  د  ین  هرس  ج و،  دارد. ،خ  مرک ید دارای پ  سپ و -رو م هپمگل 

 ،گ  ک   اسپت  کیلومتر  20 تگ  15  سپتبرای ،گ ،گزالت  سپ و  پ   دارای  ج و،   ،خ . تاسپ هپرق   ج وب  -غر، 

 (.یو علوم جو  ه گس  گ وس یاق  پژوهش گه مل درگگه) است داهت  مدصور ت گرا ی پوست 

 خزر شمالی  -1 -1 -3 -2

توسپط یک خط فرضپ  ک  هپب  ج یره چچن را ،  دهگ   تیوا کگراگگن در هپب   از دریگ  این ،خ 

  مر،ع  کیلومتر  80000  آن  مسپپپگحپت.  هپپپودم   جپما  میپگ    خ ر ک پم ازج یره مپگ قشپپپالق وصپپپل م 

از حجا کل آب خ ر را   %1 ،را،ر مکعب  کیلومتر  397  حمود  در  آ،   حجا .(Marret et al., 2004) اسپپت

اسپت. ،یشپترین عمس در    %3/24اسپت.  سپبت مسپگحت خ ر هپمگل  ،  کل مسپگحت دریگ  داده  در خود جگی  

 (Marret et al., 2004). ،گهم م  متر 6 ال  5 متر ،وده و میگ  ین عمس آن 15-20 این قسمت از حوض 



 

  دریگی خ ر فصل دوم:  

 

28 

 

 

 نقشه دریای خزر  -6-2شکل  

  -3هپمگل   میگ   و ج و،    هگی،خ  دل تقسپیا فرضپ  خ ر ، م  -2(  متر)  ،سپتر  تراز  م د   -1

 The Caspian)  یمرخ هگی اقیگ وس هپ گسپ  ،رای ا مازه گیری پگرامترهگی هیمروفی یک و هیمروهپیم 

Sea, 1986). 

 خزر میانی  -2 -1 -3 -2

  تر ج یره ژیلوئ  را ،  دمگغ مرز ج و،  این ،خ  خط  اسپت ک  هپب  ج یره آ،شپوران و یگ دقیس

  ،یشپپتری عمس  دارای  هپپمگل  خ ر  ،    سپپبت  مدموده این.  مگیم م   وصپپل  خ ر هپپرق کوال  یگ خوال  در

  دارای  میگ    خ ر .اسپپت هپپمه  ،رآورد  متر  192  آن  متوسپپط  عمس و  متر  788  آن عمس ،یشپپترین. اسپپت

گ اسپت حجا  دری مسپگحت  کل از  درصپم %   4/34  ک  ،گهپم م   مر،ع  کیلومتر  138000  حمود  در مسپگحت 

  قرار  ،خ   این  در  % درصم از حجا کل آب دریگ  9/33کیلومتر مکعب است ک     26439آب در این ،خ   

 .(Marret et al., 2004) دارد

  پپگم  تپدپپت  دارد  وجپود  مشپپپپخپص  ،پرآمپپمگپ   یپپک  مپیپپگ پ   و  جپ پو،پ   خپ ر  مپدپپموده در

وده ک  از هپپب   هگی قاقگز ،خوردگ این ،رآممگ  در واقع د بگل  چین (Apsheron Sill) آ،شپپوران گرد  
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یپگ،پم. اکثر میپگدین هیپمروکر،وری جمهوری آذر،پگیجپگن و  ج یره آ،شپپپوران تپگ کرا پ  هپپپرق  امتپماد م 

 (.1381زادهد ترکم ستگن در قلمرو این ،رآممگ  زیر آ،  قراردار م )عرب

 خزر جنوبی  -3 -1 -3 -2

  سپبت  ج و،  خ ر. ،گهپم م   ایران سپگحل  هگیکرا    تگ  میگ   خ ر  ج و،  مدموده این م طق  مرز

متر و متوسپپط   1025ترین  قگط اسپپت. ،یشپپترین عمس در این قسپپمت عمیس  دارای  دریگ   قگط سپپگیر  ، 

 (. (Marret et al., 2004 م ،گه م  متر 325 آن

%   3/39  ک   (Marret et al., 2004) ،وده  مر،ع کیلومتر 168000مسپپگحت این ،خ  از حوضپپ   

کعب  م  کیلومتر  51245 ،خ   این  در  موجود  آب  حجا  .هپپودم   هپپگمل را  دریگ مسپپگحت  کل  از  درصپپم 

(. همگ طور ک  اهگره گردیم ،  علت  وسگ گت 1381زادهد  % از حجا کل آب دریگ است )عرب  6/65معگدل ،گ 

و علوم    هپ گسپ  گ وس یاق   پژوهشپ گه مل  درگگه) تراز آب اعماد ذکر هپمه در م گ،ع مختلفد گو گگون اسپت

 (.یجو

 یالمللنیو مناقشات ب یحقوق میرژ 

متصپپل     عیطور طب،   ی گیدر چی،  ه   ول  هپپود م مهی گم  گیهگسپپت ک  درخ ر گرچ  قرن  یگیدر

 ای،ما   گچ یخ ر را در  یگیفرد خود را داهپت  و دارد. اگر درو م دصپر،   ژهیو   حقوق  ایرژ نی، گ،را  سپت ی 

،ر   م ی،گ  آن   حقوق  ایو رژ  هپود  م  گهگیملل متدم در مورد حقوق در  ونیدر آن صپورت مشپمول ک وا سپ

 (.1398)سگداتیگند  هود نییخ ر تع یگیدر  سگحل یاسگس توافس کشورهگ

ق اقسپتگن و ترکم سپتگن ،     جگندیآذر،گ  گدی و،   یو اضپگف  هپمن کشپورهگ  یهپورو   از فروپگهپ  یپ  تگ

/   1300د  1828/   1207معگهمات   ل یخ ر ،  وسپ  یگیدر   حقوق  تیخ رد وضپع  یگیدر   سپگحل  یکشپورهگ

 .مشخص همه ،ود دیو هورو رانیو ،عمهگ ا  یو روس  رانیا گنیم 1940/  1319و  1921

خ ر   یگیدر در  ی گیدر  یرویاز داهپتن    رانی(د ا1828/    1207سپگل  )،   یقرارداد ترکمگ چگ  ،راسپگس 

و    رانی،  ا  دی( ،  تسپپگو1921/  1300سپپگل   و روس )، رانیا   امگ در عهم گم  دوسپپت  .مدروم هپپمه ،ود.

(  1940/   1319)  یگ وردیو در   آن داده هپپم و در قرارداد ،گزرگگ   ریو غ  ج      را  حس کشپپت  یهپپورو
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اسپتاگده از م گ،ع ،سپتر    ،  چ و     یااهپگره چیمعگهماتد ه نی. ام یمشپخص گرد  یگ وردیدر  ایرژ گتیج ئ

 (.1394)مدممی الموت د  ک  م  را مطرح  م گیدر

  یمسپپتقل در اطراف خ رد ،دث و گات و ،را   یچهگر جمهور  لیو تشپپک  یهپپورو   پس از فروپگهپپ

،توا  م از م گفع    سپپگحل  یک  هم  کشپپورهگ یخ ر ،  گو   ا  یگیدر  یکگمل ،را   حقوق  ایرژ  کی  نییتع

 چگرچوب ممون و مشخص استاگده ک  م آغگز هم.  کیدر  گیدر نیا

طور مشپگع از خ ر ،   یگیدر  سپگحل  یخواهگن آن ،ود م ک  کشپورهگ  رانیو ا   ید روسپ1991سپگل   در

  21آن ،ود م. در    ایخ ر خواهگن تقسپپپ  یگیدر   ریک  سپپپ  کشپپپور د   ک  م در حگل  ی،ردار،هره  گیدر نیا

  یادهگ آلمگآتگ متعهم هپپم م ک  ،  قرارد   یاعالم  یمضپپگسپپگ،س ،گ ا  یهپپورو  یهگید جمهور1991دسپپگمبر  

 .،گه م  ب م یکشورهگ پگ  ری،گ د یهورو

  رانیا یخزر یپلماسیدر د یج یتدر یها لیتعد  -1 -2 -3 -2

،  دلیل طوال   هپپمن رو م مذاکرات تعیین رژیا حقوق  دریگی خ ر ک  ،ی  از یک ده  زمگن را 

دولتهگی سپگحل د تالش ،رای تقسپیا در میگن  مصپروف خود  مود و  گکگم   شپسپت هگی مختلف سپران  

دولت سپپگحل  ،گ پشپپتیبگ   و طراح  روسپپی  صپپورت گرفت. روسپپی   ی  از ا،تمای فروپگهپپ    5،رخ  از 

،  ،عم دیمگگه این   2000هگ ،ود ول  از سپپگل طرفمار رژیا حگکمیت مشپپگع دولت  2000هپپوروی تگ سپپگل  

سپ  کشپور    2003  سپگل  در یل هپم. ،  همین دلیلدکشپور ،  سپمت مواضپع آذر،گیجگن و ق اقسپتگن متمگ

روسپی د ق اقسپتگن و جمهوری آذر،گیجگن ،گ اسپتاگده از ضپعف سپیگسپ  ایران در جگمع  ،ین الملل  و مسپگئل 

 گهپ  از آغگز ،دران هسپت  اید موافقت گم  ای سپ  جگ ب  را دائر ،ر تقسپیا دریگی خ ر را امضپگ کرد م ک   

درصپپمد   27در حگکمیت آ هگ قرار داد. ،ر اسپپگس این توافسد ق اقسپپتگن    درصپپم از مدیط خ ر را  64عمال 

درصپم از خ ر را متعلس ،  خود  مود م و ،رای ترکم سپتگند    18درصپم و جمهوری آذر،گیجگن    19روسپی   

  میپگند  این در درصپپپم ،رای ایران ،پگق  مپگ پم. 13درصپپپم  ی  در تر گرفتپ  هپپپم و ت هپگ حپمود  23حپمود 

 عمالً  گگزد  و   ات  م گ،ع  از  ،رداری  ،هره  و  اکتشگف  ،   مر،وط  ف   تمهیمات  و  امریکگ حمگیت  ،گ   ی   آذر،گیجگن

عالن حگکمیت ،ر آ هگ اقمام کرد و ،هره ،رداری از م گ،ع  ات  ا  و  دریگ  این  از  زیگدی  ،خ   ،ر  تسلط   ،    سبت

 (.1398)سگداتیگند  و گگز را  ی  آغگز  مود



 

  دریگی خ ر فصل دوم:  

 

31 

 

 مشترك بر دریای خزررژیم کندومینیوم یا حاکمیت   -2 -2 -3 -2

ایمه مگلکیت مشگع ،ر دریگی خ ر ک   خست از سوی روسی  مطرح هم و جمهوری اسپپالم  ایپپران  

  ،سپپتر  تقسپپیا  ایمه  خالف  ،ر  –گ اصپپالحگت ( پذیرفت  ،  البت )  خود مصگلح  و  م گفع  ،   توج  ،گ را ی  آن  

  خ ر  دریپپگی  ،پپستر  زیر  م گ،ع  از  ،رداری   ،هره  ،رای  سوی   یک  اقمام  هرگو    آن پگی   ،ر  و است  خ ر  دریگی

 ،ستر  کمیت   تپشکیل زمی پ   ایپن  در  و  داد  تغییر  را  خود   تر  آن  از  پس  روسی   البت   .،ود خواهم   غیرقگ و  

  معم    م گ،ع  طرح  ایپن  در  .کپرد  پیش هگد  ک مد  تعیین  را  دریگ  این  از  ،رداری ک  چ و    ،هره    خ ر  دریگی

  مصگلح  پگی   ،ر ،گیم   زمی    ایپن  در  فعگلیت  و  همه  ه گخت   ای  کرا    کشورهگی  هم   ثروت  خ ر  دریگی  ،ستر

 .گیرد ا جگم کشورهگ هم 

رژیا ،هره ،رداری مشترك از دریگی خ ر یگ حت  رژیا ک مومی یوم ،  علپپپپت جگی پپپپگه ویپپپپژه  

 از  یکپپپپ   و  متدپپپپمه  ملپپپپل  سپپپپگزمگن ام یت  هورای  دائا  عضو  ک  سگحل   کشور  ،ع وان  روسپپپپی 

از اهمیت ویژه ،رخوردار ،ود ول  ،گ تقسیم  ک  ،گ توافس    1998 تگ است  جهگن  کشورهگی  قمرتم پپپپمترین

 از  پس  وضپپع  این  ( صپپورت گرفتد  آن  هپپمگل   ،خ   در  خ ر  دریگی  کف  افراز)  ق اقسپپتگن  روسپپپپپی  و

  ،پپپپ   هپپپپپمه  ا جگم  آذر،گیجگن  و  روسی   میگن  تگزگ   ،   ک   تقسیم  ،گ  و  گرفت  خود  ،   معکوس  رو م   آن

  ،ر پگفشگری  ک   رسپم م   ( ،   تر1377 د   وریگن) اسپپپپت  کرده سرایت   ی   خ ر  دریگی  مرک ی ،خپپپپ 

  کرا    کشورهگی  ی خپپ ر در گاپپت و گپپوه دریپپگ  در  ک پپمومی یوم رژیمپپن یگ  مشترك حگکمیت  گ ی  

  و  ایران  میگن  هگیم   آ هپپپپپپا خ ر  دریگی  ج و،   در،خ   ت هگ  ک مومی یوم  رژیا  و   بود  گشگ  راه چ مان  ای

 .(1377د  وریگن) ،گهم  عمل  ترکم ستگن

 تقسیم دریای خزر  -3 -2 -3 -2

گر عمپپپل اختیپپپ آ هپپپگ از یپپپک هپپپر ک  است  پگی  این  ،ر  ای   کرا    کشورهگی  میگن خ ر  دریگی 

  یپپپپک  ،ع پپپپوان خ ر  دریگی  تقسیا  یع   راهکگرد  این طرفماران .،گهم   داهت   خود  ،خ   در  تگم  آزادی و  

  ،ر  کشورهگ  مل   حگکمیت  استقرار  ک   م ک  م   استمالل  آند  ای  کرا    دولتهگی  میگن  الملل   ،ین  دریگچ 

  زمی پپپ   در  هپپپگ ،پپپویژهآ  م پپپگفع  تپپپأمین ،پپپرای  کپپپگف   تضمی هگی آ هگد  ،   یگفت   اختصگض ،خشهگی

  ،یشتری  طرفمار   این دیپمگپگه(. از آن رو کپ   1375 خوالکفد) آورد  خواهم  فراها  خگرج   سرمگی گذاریهگی

  قرار  توج   مورد  ،یشتر  تقپپسیاد یپپگ  افپپراز  گ ی پپ    تریپپ د ایپپن  طرفماران  ،   روسی   پیوستن ،گ  ،ویژه  داردد
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  در  و  سها  ا مازه  تعیین  اصل   مسئل   و  پذیرفت ا م   را   تری   این  ایگی کرا  کشوره  هم   کمگ،ی   و گرفت 

 .است تقسیا چ و    واقع

  در  ت هپگ   ای  کرا پ   کشپپپورهپگی  ،یشپپپتر  میپگن  جپگ بپ  دو   توافقهپگی  ،پگ  کپ   تقسپپپیمپگت   ،پ  ،پگ توجپ 

  سرزمی    تقسیا  ،عم   در آمیخت    ک   گرفت   تیج   ،گیم   استد  گرفت   صورت  دریگ  ،ستر  زیر  و  ،ستر  زمی  

 از  توان م   ک  اسپپت  ایگو    ، (  دریگ  در  ثروت  و  ا رژی  طبیع   م گ،ع)  اقتصپپگدی ،عم   ،گ(  هوا  د  آب  کفد)

  ،پپپپپپرداری ،هره  ک   م رسم    تر  ،   .گات سخن  در،رگیرد را  خ ر  دریگی  اج ای  هم   ک   جگمع  تقسپپپیا

سپپوی کپپشورهگی کرا پپ ای )،ویژه ،رای کشتیرا  ( از ویژگ    از خپپ ر  دریپپگی آ،هپپگی سطح  از  مشترك

 حسن ،گ  ای  کرا    کشور پ ج   ( ول  اگر1381  گظم د) .،گهپم   آن  ک و    حقوق   وضپع   خورده  دسپت هگی

  و  مل   حوزه پ ج  ،   خود  میگن  قراردادهپپپگی  ،پپپگ  را خپپپ ر  دریپپپگی  ک  ،گه م   داهت   توافس رضگیت  و   یت

 : گیرد  تقسیا ک  مد ،گیم در هات مورد تدمیپم حپمود صپورت اختصگص 

 مورد(2) ترکم ستگن و آذر،گیجگن ،گ  میگن ایران-1

 مورد(2) ق اقستگن و  آذر،گیجگنمیگن روسی  ،گ -2

 مورد(2) ترکم ستگن و  میگن ق اقستگن ،گ آذر،گیجگن-3

 مورد(1) آذر،گیجگن ،گ  میگن ترکم ستگن-4

،مین سگند جمهوری آذر،گیجگن ،گیم در چهگر مورد ،پپگ کپپشورهگی دی پپر ،پپ  توافپپس مپپرزی ،رسپپم 

 ،گ ،گیم   ایقگره فالت  و  دریگی  مرز  دو سر ،ر  یک هر  روسی   و ایران و  مورد س   در د ق اقستگن و ترکم ستگن

صورت گیرد و از    ،پگیپم    چ و پ   تقسپپپیا و  تدپمیپم   این   ( امپگ ای کپ 1377د  د،یری)  ،رس م   تاگها  ،  دی ران

، پگ،راین ،  طور کل  رژیا حقوق   .  چ  اصول حقوق  پیروی هودد مورد اختالف کشورهگی کرا  ای است

 : دارد قرار  ارزیگ،  مورد  ،خ  دو در  توان م  را خ ر  دریگی

 روی آب -1

 آن م گ،ع و  ،ستر و زیر ،ستر-2

 وضپعیت  زیپستد   مگهی یرییت مدیطد  ترا    و   قل  و  حمل  کشتیرا  د   تیر   مسگئل   آبد   در روی

  مورد آ هپپپپگ   تگیر و  مشترك  آ،   مشترك  په    ا دصگرید  مگهی یری  آ،   هگی  په    عرض  تعیین   تگم د

 حگکمیت   پپ  اسپپت  م پپگ،ع  تقسیا است  مطرح  آ چ    ی   زیر،ستر  و  ،ستر  مورد  در  .گیرد  م   قرار   ارزیگ، 
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 ،ین  حقوق  قوا ین  اگر(. دار م   متاگوت    ترات  تقسپیا  ایندر مورد چ و     سپگحل   کشپورهگی چ م   هر) 

  فگکتورهگ  و  ویژه هرایط   ،رخپ  اسپگس  ،پپر ، پپمی  تقپپسیا   این   گخواه  خواه ،سذیریا هگهم   ،ع وان را  الملل

  صورت  …   وزیرزمی  م پپپگ،ع  توزیپپپع   دوة  آبد  عمس سگحلد   هکل  د سگحل  طول   تیر  مختلا   ی

  م صاگ     تیجپپپپپپپۀد تقپپپپپپپسیا  روش   کمام  ای ک   مورد  در   قگطع   تر  د  ،پ پپگ،پرایپن.  گپرفپپت  خپواهپپم 

  در   ک    است   این   اهمیت  حگئ     کتۀ .دارد داهت  خواهم  تأملد  و  تردیم    خودجگی   همراه   ،     ای

  ارزیپپپپپگ،   و د ،دپپپپپثمپپپپپور  حمود  تدمیم  ش   رو  ،لک   هود  م    ،ررس   ،ستر   سها  حقوق   رژیا

 سها گات توان   م  ها  ،گز  هود ممون  و مشخص  خ ر  دریگی  حقوق   رژیا  اگر یع  . م گیرد قپپپپپپرار

  ،   د یگ  در  مختلا   هگی  هیوه  دریگهگ  در  مرز، می  خصوض  در  .است  چقمر  م گ،ع   این  از  کشور هپپپپپپر

استاگده از خط میپپپپگ  د خپپپپط میپپپپگ   اصپپپپالح   ،   م توان  جمل   آن از  ک  است  مطرح  و  رفت  کپپپپگر

  ،  سگحل  تعیین  تگلوگد  خط   تگریخ د ، میهگی  تقسیا ال هگرهگد   صف  و ممارات  خطوط از  استاگده هپپپپمه

   یست م    ال امپ    هپگ  دریگچ   خصوض  در  روههگ  این  از  کمام  هیچ  از  استاگده  امگ  .کرد  اهگره  غیره  و  مرز  ع وان

  هر  ،   تقسیا هپپیوه  ای کپپ   خالصپپ  سگحل  است ک  تعیین ک  مه خواهپپم ،پپود.  کشورهگی  توافس این  و

 از  مقصود  ک  است ضپپپپروری   کت  این  یگدآوری  البت   .گردد  م صاگ     تگیج  ،   م جر ،گیم  ،گهمد  ک   صورت

 . یست ،را،ر تقسیا م صاگ  د تقسیا

 خزر در قزاقستان یایدررژیم حقوقی  ونیسیکنوان  -4 -2 -3 -2

 نیخ ر در ق اقسپتگن ا  یگیدر  سپگحل  ی شپسپت سپران کشپورهگ  نیدر پ جم  1397 در مردادمگه سپگل

خطوط مبمار و    نییهمچون تع  گرچ  ه وز موارد مهم مدیسپران پ چ کشپور رسپ  بی،  تصپو  ونیسپیک وا 

  یخ ر ،  تاگها و جمع ، م   سپگحل  ی شپمه و کشپورهگ ی  هگ  ونیک وا سپ  نی،سپتر در ا  ری،سپتر و ز  م یتدم 

 .(1398)سگداتیگند  ا م  مهی رس    یزم نیدر ا ی  هگ

آن     حقوق ایرژ عتپگًیدر  تر گرفتپ  هپپپمه کپ  طب گچپ یپدر کیپخ ر ،پ  ع وان   وندیک وا سپپپ نیدر ا

 گهگیحقوق در  1982سپگل   ونیآزاد م مرج در ک وا سپ  یگهگیدر   حقوق  ایخودش اسپت و ،گ رژ  ژهیخگض و و

از   اسپتاگدههگ و    گچ یدر ریسپگ   حقوق  ایاز رژ  ی،گ ال و ،ردار   سپگحل  یو کشپورهگ  رانیمتاگوت اسپت. ا   ی 

خگض و م دصپر ،      حقوق  ایرژ کیخ رد    یگیدر  تیو تطگ،س آ هگ ،گ وضپع  گهگیدر   حقوق  ونیماگد ک وا سپ

 .ا م کرده ایخ ر ت ت یفرد ،را



 

  دریگی خ ر فصل دوم:  

 

34 

 

خ ر ت هگ ،گ اتاگق  تر پ ج کشپور    یگیدر   حقوق  لیهپمه ک  هم  مسپگ  حیتصپر  ونیک وا سپ نیا  در

  ونی را از ک وا س  گیدر  نیا   حقوق  ایاست و کگمالً رژ  مها و اسگس   گری کت  ،س  نی،وده ک  ا  ی و اجرا   عمل

کگمالً    گیدر نیا  دررا    خگرج    تگم  یهگ رفت و آمم کشپت  وندیک وا سپ  نیا نی. همچ ک م  جما م گهگیدر

  د.خ ر دار  یحگه  یکشورهگ ی،را یگری،س تیاهم  مل تیک   از لدگظ ام   موضوع ک م  مم وع م

  یکشورهگ   نی،   صلح و دوست  یگیدر  کی،  ع وان    گیدر  نیخ رد ا   سگحل  یاسگس توافس کشورهگ  ،ر

  گی در نیدر ا  یگ وردیدر  نی،گهپم. همچ    ثگلث در خ ر مم وع م    تگم  یروهگیعضپو خواهم ،ود و حضپور  

توا  م قلمرو خود را جهت    م  سپپگحل  یا جگم خواهم هپپم و کشپپورهگ  کشپپور سپپگحل  5پرچا    ریت هگ ز

 .قرار ده م   گ  گنی، گریکشورهگ در اخت ریاقمام و تجگوز ،  سگ

ک  مورد م گزع   بگهپم توسپط خود کشپورهگ مورد     هپمه اسپت ک  م گ،ع  ات  م یق  ونیک وا سپ نیدر ا 

س    گیاست ک  دو   نیاصل ،ر ا   دیمورد اختالف    گی. در خصوض م گ،ع مشترك  ر م یگ   قرار م  یردار،هره ،

ک  م. چ گ چ    قماما   از م گ،ع  ات  یتوافس و  سپبت ،  ،هره ،ردار  ریکم یخصپوض ،گ   نیدر ا   اعیکشپور ذ

 .صورت  خواهم گرفت یحگصل  شودد از آن م گ،ع ،هره ،ردار  کشورهگ توافق نیخصوض ، نیدر ا

،گ اتاگق  تر پ ج کشپور ،عماً    حقوق  ایرژ  یاعالم هپمه خطوط مبم  ،را  نیهمچ   ونیک وا سپ نیا  در

هپمه   م ی، م ق  کیآممه و مخصپوصپگً در    ونیک وا سپ  نیدر ا  هپود  البت  در مورد خطوط مبم   کگت  نییتع

  یمگده ،را   نیا  ک ،گهپم    م  ژهیو   مقررات گزم م یاسپت ک     یااز کشپورهگ ،  گو     ،عضپ  سپگحل ط یک  هپرا

 نیحگل خط مبم  ه وز در ا نیداردد امگ در ع  تیاهم  گریخ ر ،سپ  یگی،  خگطر هپکل سپواحل  در در  رانیا

 .روهن هود م ی،گ ی،عم  یهگو در موافقت گم  ستیروهن   ونیک وا س

 جنوبی خزرساخت و پیدایش حوضه رسوبی زمین 

دریگی کگسپسیند آرال و سپیگه در واقع در ط  پگلئوزوئیک و م وزوئیک ،خشپ  از دریگی وسپیع تتیس  

ویژه در قسپپپمت هگی دوره ترهپپپیری و تغییر هپپپکل ،عمی ، خوردگ هگی ،عم ،گ چیندر زمگن  .ا م ،وده

وجود آممه است خشک  ،    شی   آب یگ ،گال آممن زمیند قطعگت  سبتگً ، رگخگوری آند ،ر اثر عقبهمگل

رفت  است. حوض  رسو،  کگسسین ج و،  در طور مماوم زیر آب فرو م درحگلیک د گودال ج و،  م طق  ، 

قسپمت ج و،  خط حم فگصپل ماروض ،ین دمگغ  کوال  و ج یره آپشپرون واقع اسپت و تگ سپواحل ج و،   

ای از دهپت مغگن در ،گختر ان مدمودهایران امتماد دارد. ،خ  سپگحل  حوضپ  رسپو،  کگسپسین ج و،  ایر
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هپود. قسپمت اعتا این کوههگی البرز مدمود م  گیرد ک  از ج وب ، تگ دهپت گرگگن در خگور را در ،ر م 

 .(1380د روحبخ  یموسو) حوض  ،گ رسو،گت کواتر ری پوهیمه همه است

کگسپسیند ،راسپگس ،یشپتر مطگلعگت ا جگم هپمه توسپط هپرکت مل   ات ایران در سپواحل ج و،   

هگی مر،وط ،  سپپواحل ج وب دریگی کگسپپسین   گری ،وده اسپپت. عمس ،خ مطگلعگت ژئوفی یک  و لرزه

هگی آذرین درو   از  وع  متر اسپت و ،گ توج  ،  مطگلعگت ذکر هپمهد فگقم قشپر سپ و  1000طور متوسپط  ، 

   گری عمیسد سرعت امواجیج لرزه،گهم. ،راسگس  تگس و آن ظگهراً از ج س ،گزالت م گرا یت است و پ 

P  رسپم. ضپخگمت پوسپت  در پیرامون کگسپسین کیلومتر ،ر ثگ ی  م   6/6-7سپ و کگسپسین ج و،  ،   در پ

کیلومتری واقع اسپتد درحگلیک     80کیلومتر و آسپت وسپار در عمس   30کیلومتر و در مرک  آن    45ج و،   

ین فرورفت   کپگسپپپسین ج و،  در  قشپپپ   ،پگهپپپم. همچ کیلومتری م   120-150در قاقپگز در عمس  

طرف سپگحل م ا  هپمه و سپسس در کوههگی  دهم ک  ، سپ ج  ،وگر یک آ ومگل  ثگ،ت را  شپگن م گرا  

 (.1399 د) تری سگزدالبرز آ ومگل  مثبت م 

  ختیخ ر البرز م طق  خ ر از  تر ر   در کرا   ج و، یم طق  ا  هپ گسپ  نیزم  یهگ ی، م   ایتقسپ

 :موسس  ،ین الملل  مطگلعگت دریگی خ ر( درگگه) گردد  م ایتقس  یح گ 7،    ه گس 

 آستگرا و پو ل گنیم ی،خ  کرا   ا -1

  یرز یحوضپ  آ،ر  یتگ آسپتگرا دارا  جگنیخ ر از اله  یگیپو ل و ل  رود: کرا   در  نی،  ،خ  سپگحل  -2

 .،خود گرفت  است مهیهکل خم جگنیاله-متر ،وده ک  ،ر اثرک   گسل  آستگرا لویک 50در حمود 

رامسپپر و    ی،سپپو   ع ی  ل  رود و علممه: ازل  رود در جهت ج وب هپپرق  گنیم  ی،خ  کرا   ا  -3

،پگهپپپم کپ  از  تر سپپپگخپت و    متر م لویک 5  ی،پ  په پگ یچپگلوس تپگ دهپگ پ  رود خپگ پ  گل پمرود  وار کرا پ  ا

 .پو ل دارد -،  ،خ  آستگرا یگدیز گریس، یهمگ  م  ختدیر

خ ر مدسپپپوب   یگیپمها در یکرا پ  ا ی،خ  از ،خشپپپهپگ نیعلمپمه و کپگ:ا  گنیپم  ی،خ  کرا پ  ا  -4

  یوتگ آملد ،گ،لد قگئا هپهرو سپگر   شپودیم  مهیکواتر ر د  یاز  هشپت  هگ   فراوا   یک  در آن ،رو  د هگ  شپودیم

 .دارد  گسترش ی 

  ه گس   ختیگسترش ر  لیخ ر ،مل  یگی،خ  از در  نی کگ و ، مر ترکمن: ا  گنیم  ی،خ  کرا   ا  -5

همواره مورد توج  ،وده اسپت وجود مرداب ، رگ     وا،سپت  ،  عصپر  وسپ     و مداوظ مگ من آثگر ،گسپتگ 
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  تصپور    در خشپک جیخل نیا  یشپرویک  پ  ی،خ  از حمود چ م سپمه پ  نیا یگرگگن در کرا   هگ  جیوخل

 نیک  در ا   مشپخص و جگلب گری،سپ یهگ  مهیاز پم    کی،رجگ مگ مه اسپت.    ب سپگک گرفت  و ،صپورت مردا

از  یهپمگر  رودیک  احتمگل م  بگهپم یم  کیژوراسپ  یدرآهک هگ  فراوان کگرسپت  ی وار کرا   وجود دارددغگرهگ

 .،وده است  س      یرید یا سگ هگ  ز مگ  گهیآ هگ جگ

پسپپت در      یخگور سپپرزم  یگرگگن:از ، مر ترکمن ،  سپپو جیدهگ   خل  ی،خ  کرا   در  گح  -6

  یدر درازا   مگیک  از حمود گ بم کگوس آغگز هپمه و مسپتق  شپودیم  مهید  لومتریک  100،  طول  یفگصپل  ا

 .کرا   تگ دره گرگگن رود ادام  دارد

   توجه   گنیدر په   هپپگ  یگرگگن م طق  ا   ترکم سپپتگن: در هپپمگل فرورفت    ی،خ  کرا   ا  -7

و ،سپمت هپمگل در   مهیاز لس مگسپ  دار پوهپگ    پوهپشپ  شپتریآن را ،   را یک  در ،خ  ا  گفت یگسپترش 

 همه ا م. لیتشک یمگس  ا یپوه  از دا   هگ نیجهت ترکم ستگن ا

  خزر یایسواحل در یها  یگگیو 

دکتر    دخ ر  ی گیپو پردازش داده هپگی در   مدیط   یپپگعمپمتپگ از گ ارش    5-1در   پگرش ،خ   

و    اقیگ وسپشپ گسپ   ا تشپگرات پژوهشپ گه ملد   دکتر عبمالمجیم  گدری ،   و  حمیم علی اده کتک الهیجگ 

  استاگده گردیمه است. 1393 علوم جوی

هگد هپ گخت   گحی د رژیا امواج و جریگنچهره سپگحل عممتگً تدت تأثیر عوامل  چون سپگختگر زمین

گیرد.  سپو،گت سپگحل  و  وع فرآی مهگی زیسپت  قرار م هپیمیگی  آب و ر  -تراز آب حوضپ د وضپعیت فی یکو

هپ گخت  اسپت ک  در دو  ده مة سپگحل در دریگی خ ر در درجۀ  خسپت فرآی مهگی زمینع گصپر مها هپکل

ای ،   میلیون سپگل گذهپت  چهرة عموم  سپواحل را ،  صپورت ک و   ایجگد کرده اسپت. رسپو،گت رودخگ  

مواج در گسپپتره زمگ   ،گ رو م کگه  تراز آب از دی ر عوامل هپپکل هگی  گهپپ  از اهمراه امواج و جریگ  

 (1393 د)الهیجگ   و  گدری .ده مه سگحل خ ر هست م 

کیلومتر در    600کیلومتر آن در روسپپپی د    695کیلومتر خط سپپپگحل  دریگی خ ر    4400از حمود 

کیلومتر در ق اقسپتگن    1600کیلومتر در ترکم سپتگن و    650کیلومتر در ایراند    820جمهوری آذر،گیجگند  

واقع اسپت. دلتگهگی ول گد ترك و سپوالك مهمترین عوارض سپواحل دریگی خ ر در روسپی  هسپت م.  گحی   
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ای  هگی مگسپ سپگحل  واقع ،ین ول گ و ترك گسپترة همواری اسپت ک  ت هگ در ،رخ   قگط توسپط پشپت 

غسپتگن )در روسپی ( از ،گختر توسپط هپود. ،گریکۀ سپگحل  داهگی کوچک قطع م سپگحل  و دلتگهگی رودخگ  

 .هودهگی قاقگز مدمود م کوه

 هپگی ،خ   در. دهپم م   تشپپپکیپل را روسپپپیپ   ،پگ  آذر،پگیجپگن جمهوری مرز  سپپپمور  دلتپگی   پگحیپ  ی

سپ    وجود دارد. در  گحی  کیلیگزین )هپمگل آذر،گیجگن(  قلوه  -ایسپمور سپواحل مگسپ   رودخگ     ج و، 

کیلومتر    1-2رود عرض  گحی  سپگحل  ،   هپود. از اینادامۀ سپگختگر تگقمیسپ  قاقگز ، رگ ،  دریگ   دیک م 

  در این  واح  عوارض سپپپ پو ،سپپپتر )در ،رخ  موارد رسپپپو،پگت پی  از کواتر ری( دریپگ،پمدکپگه  م 

هگ و  هپپود. خط سپپگحل  دریگی خ ر در  گحی  آ،شپپوران ،ر اثر وجود تگقمیسمرفولوژی سپپگحل  دیمه م 

 .(Leontiev et al.,1977) هگی متعمد حگلت م قطع ،  خود گرفت  است گودیس

گرد م. دلتگی رودخگ   ی کورا  این عوارض سبب ایجگد دمگغ  و خلیج در سگحل و ج یره در دریگ م 

گرضپپ  در خط سپپگحل   گحیۀ ،گختری خ ر ج و،  اسپپت.  گحیۀ ل کران تگ آسپپتگرا در جمهوری  ترین عمها

هپود. خط سپگحل  دریگی  هگی کوچک قطع م ای اسپت ک  توسپط رودخگ  آذر،گیجگن دارای سپگحل مگسپ 

هپود.  خ ر در ایران  سپبتگً سپگده اسپت ک  توسپط مرداب ا  ل  در ،گختر و خلیج گرگگن در خگور قطع م 

ری  م ک  سپپپایپمرود و گرگگ رودد ت هپگ  هگی کوچک ،سپپپیپگری از سپپپگحل ایران ،  دریگی خ ر م دخگ  رو

ای  ا م سپواحل ایران عممتگً مگسپ هگی  هسپت م ک  در هپرایط ک و   در داخل دریگ دلتگ تشپکیل دادهرودخگ  

سپپواحل   هپپود.سپپ    و در ،خ  خگوری ،  سپپگحل گل  تبمیل م هگی مرک ی قلوهاسپپت و در ،خ 

ک م و  هگی قمیم  را از دریگ جما م ای صپمف  اسپت ک  مردابهگی مگسپ ترکم سپتگن ،یشپتر پوهپیمه از تس 

،غگز از هپپود. خلیج کراسپپ ودسپپک و خلیج قرههگ قطع م فشپپگنگه گه توسپپط گ بمهگی حگصپپل از گل

ی  گن گسپتره هپو م. سپواحل دریگی خ ر در ق اقسپتترین عوارض سپواحل ترکم سپتگن مدسپوب م مها

ج یرة مگ قشپپالق از مهمترین هگی ق اق و کگمسپپگمولد دلتگی اورال و هپپب همواری اسپپت ک  اک ون خلیج

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  هو م عوارض آن مدسوب م 

ک م و در این ،گزه زمگ    هگی طوال   ،روز م هپ گخت  در زمگندر هپرایط  ک  عملکرد عوامل زمین

تراز آب دریپگی خ ر مهمترین عپگمپل در  رژیا موج و   جریپگن تغییرات مدسپپپوس  پمار پمد  وسپپپپگن 

  و  جریگن  و  موج  عملکرد  تراز  تغییر سپپبب  خ ر  دریگی  آب  تراز  تغییر.  آیم م  هپپمگر  ،  سپپگحل  ده هپپکل

  سپواحل هپیب  و  ج س ،رحسپب جمیم   هپ گخت   ریخت  عوارض  ایجگد   تیج   در  و  زیرزمی    آب  تراز  تغییر
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ی دریگی   تیر تراز آبد  فرآی مهگ)  آن  در  غگلب  فرآی مهگی   وع  ،رحسپپب را  خ ر  دریگی  سپپواحل.  گرددم 

توان ،  دو دسپپپت  کل  سپپپواحل دلتگی  و  ای( م موجد جریگن( و فرآی مهگی مؤثر از خشپپپک  )رودخگ  

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  سواحل غیردلتگی  تقسیا  مود

 خزر یایدر ییسواحل دلتا 

ری د کپ  ، رگترین آ هپگ عبپگرت پم از ول پگد اورالد کوراد تركد  رودخپگ پ  ،پ  دریپگی خ ر م  130ی  از  ،

میلیون کیلومتر مر،ع اسپپت. آب    5/3سپپایمرودد سپپوالكد سپپمور و گرگگ رود. مجموع حوضپپۀ آ،ری  خ ر  

آ،ری  واقع در   از آن از حوضپۀ  %8کیلومتر مکعب اسپت ک  ت هگ   300ورودی سپگلیگ   ،  دریگی خ ر حمود  

و    %5/0د سپپپمور %5/1د سپپپوالك  %2د اورال  %3ترك   د%6د کورا  %80هپپپود. رودخگ   ول گ ایران تأمین م 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  ای ،  دریگی خ ر را دارا هست م از آ،مه  کل رودخگ   %5/3سایمرود 

دریگ سپپبب تشپپکیل   هگی ، رگ دریگی خ ر ،گ آوردن حجا زیگدی آب و رسپپوب ،  داخلرودخگ  

ا م ک  ، رگترین آ هگ دلتگی ول گ اسپپت ک  از  تر وسپپعت یک  از ، رگترین  ای هپپمهدلتگهگی گسپپترده

ا م و  هگی هپمگل د ،گختری و ج و،  دریگ پراک مهدلتگهگی روی زمین اسپت. دلتگهگی دریگی خ ر در ،خ 

ی خ ر ،گ داهپپتن آب و هوای  ده م. ،خ  خگوری دریگای از گسپپترة سپپگحل  را تشپپکیل م ،خ  عممه

 .فگقم رودخگ   و دلتگ است خشک اک ون تقریبگً

ای ،ر تشپپکیل دلتگهگ داهپپت   هپپ گخت  تأثیرات عممه وسپپگن تراز آب دریگی خ ر در مقیگس زمین

هپم م و دلتگهگی تگزه ،  طرف خشپک  اسپت. در زمگن پیشپروی آبد دلتگهگی قمیا توسپط دریگ پوهپیمه م 

هگ ،گ قطع رسپو،گت دلتگی  قمیا در داخل دریگ   شپی   دریگد رودخگ  د م. در زمگن عقبکر شپی   م عقب

کرد م. ،رای توسپپع  دلتگهگی ، رگ ،هترین حگلت پگیماری تراز آب حوضپپ  اسپپت. در زمگن  پیشپپروی م 

هگی دلتگهگ ،گرهگی ، رگ رسپپو،  تشپپکیل هپپمه اسپپت. آثگر  پگیماری  سپپب  تراز آب دریگی خ ر در کرا  

متر و در    140لتگهگی گذهپت  و همراه آن خطوط سپگحل  قمیم  ،ر روی خشپک  امروزی از تراز مطلس  د

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  هودمتر مشگهمه م  -50،ستر دریگی امروزی تگ تراز مطلس 



 

  دریگی خ ر فصل دوم:  

 

39 

 

 خزر یایدر ییردلتایسواحل غ 

و فعگلیتهگی زیسپپت  و  غیر دلتگی  خ ر عممتگً تدت تأثیر عملکرد موجد  وسپپگن تراز آب سپپواحل 

هپیمیگی  تشپکیل هپمه ا م.  وسپگن تراز آب در هم  سپواحل اثر خود را ،روز م  دهم. عملکرد موج ،  هپیب 

سپگحل ،سپت   دارد. فعگلیتهگی زیسپت  و هپیمیگی  عالوه ،ر  وع ،سپتر دریگ و هپرایط ا رژی آب وا،سپت   

  و  زیسپپت   فعگلیتهگی  از  متأثر  ،یشپپتر خ ر  دریگی  خگوری  سپپواحل. اسپپت  م طق   هوای   و  آب هپپرایط   ، 

 حگصل عممتگً خ ر ،گختری  و  ج و،   سواحل. هو م   م  ه گخت   کر، گت  سواحل  ع وان  ،   و اسپت هپیمیگی 

گت رودخگ   ای توسپط امواج و جریگ هگی حگصپل از امواج اسپت ک  ،  ع وان سپواحل تخریب   رسپو،  توزیع

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  ه گخت  م  هو م 

 خزر یایدر یرانیسواحل ا یها  یگگیو 

 هگدهپ گخت   گحی د رژیا امواج و جریگنچهره سپگحل عممتگً تدت تأثیر عوامل  چون سپگختگر زمین

گیرد.  هپیمیگی  آب و رسپو،گت سپگحل  و  وع فرآی مهگی زیسپت  قرار م   - تراز آب حوضپ د وضپعیت فی یک

هپ گخت  اسپت ک  در  ه مة سپگحل در دریگی خ ر در درجۀ  خسپت فرآی مهگی زمیندع گصپر مها هپکلاز  

 ,.Leontiev, et al) چهرة عموم  سپواحل را ،  صپورت ک و   ایجگد کرده اسپت  دو میلیون سپگل گذهپت 

،پ  همراه    هپگی  پگهپپپ  از امواج در گسپپپترة زمپگ  ای ،پ  همراه امواج و جریپگ  رسپپپو،پگت رودخپگ پ  .(1977

ز . ا(Varushchenko, et al., 1987)خ ر هسپپت م سپپگحل ده مه  از دی ر عوامل هپپکل  راز آبتغییرات ت

کیلومتر در جمهوری    600کیلومتر آن در روسپپی د    695کیلومتر خط سپپگحل  دریگی خ ر    4400حمود  

 کیلومتر در ق اقسپتگن واقع اسپت  1600کیلومتر در ترکم سپتگن و    650کیلومتر در ایراند    820آذر،گیجگند  

ترین عوارض سپپپواحپل دریپگی خ ر در روسپپپیپ  . دلتپگهپگی ول پگد ترك و سپپپوالك مها(1383)الهیجپگ  د 

ترین دلتگهگی خ ر ج و،  ،   رود مهاو در ایران دلتگهگی سپایمرود و گرگگن (Mikhailov, 1997)هسپت م 

ه دریگی خ ر  خط سپگحل   سپبتگً سپگداز عوارض مها دی ر در    .(Voropaev et al., 1998) آی م  هپمگر م 

خلیج گرگگن در  -ای میگ کگل مگسپ   سپیسپتا ز،گ  و    ،گخترا  ل  در    تگالب-ایی مگسپ سپیسپتا ز،گ    ددر ایران

  ،گخترخگور است.

در مرک   س     قلوه  هگیول  ،خ   ای استمگس   در دریگی خ ر ،  طور عممهایران  امروزی  سواحل  

 ,Zenkovich)خگوری سپواحل ج و،  خ ر گسپترش دار م ،خ   سپواحل گل  در  و  و ،گختر سپواحل ایران  
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وجود رهپت  کوه البرز اسپت ک  سپواحل ایران را    خ رایرا سپوی  سپگخت   زمین  یهین پمیم رتمها. (1957

ی  اسپت. ،سپتر دریگ  ی  در  مدگصپره کرده و ،  واسپطۀ چ م گسپل ، رگ ،گ اختالف ارتاگع زیگد از سپگحل متمگ

گیرد.  طوری ک  در ،خ  مرک ی آن حوض  ژرف خ ر قرار م   سگختگری  گهم ن دارد ،     خ رسوی ایرا 

هگی خگوری و  کیلومتری از سپپگحل واقع اسپپت. در ،خ   7-15متر در فگصپپل     100در این ،خ  ژرفگی  

- 40متر در ،خ  ،گختری در فگصپل     100هپیب اسپت چ گن ک  ژرفگی  ،گختری سپگحل ایراند ،سپتر دریگ کا

)الهیجپگ  د   گیردکیلومتری آن قرار م   60-70کیلومتری از سپپپگحپل و در ،خ  خپگوری در فپگصپپپلپ    20

در  سپگحل    یهژرفگی دریگد هپیب و گسپتر،سپتر کا هپکلامگ در ،سپیگری  قگط ،رخالف    (.1-1  هپکل 1378

ای و دلتگی   ز مراند رسپپو،گت رودخگ  خشپپک  متاگوت اسپپت. در ،خ  مرک ی گیالن و ،خ  خگوری مگ

ا م. در ،خ   تشپپکیل دادهرا ای  هپپیب و گسپپتردهکا  ی الر و ،گ،ل( په تگهرازد تجند   رودد)سپپایمرودد پل

،گختری گیالن ،رخالف ،سپتر دریگد سپگحل خشپک  ،گریک و پرهپیب اسپت. در ،خ  ،گختری مگز مران ،سپتر 

 ژرفگد . در م طق  گلسپتگند سپگحل  ی  همگ  م ،سپتر کاسپگحل خشپک  ،گریک و پرهپیب اسپت  و  ژرفگکا

 .هیب استگسترده و کا

سپپگخت  سپپگحل ایران وجود رهپپت  کوه البرز اسپپت ک  سپپواحل ایران را ی زمینترین پمیمهمها

مدگصپره کرده و ،  واسپطۀ چ م گسپل ، رگ ،گ اختالف ارتاگع زیگد از سپگحل متمگی  اسپت . ،سپتر دریگ در  

طوری ک  در ،خ  مرک ی آن حوضپ  پر ژرفگی خ ر قرار  ان  ی  سپگختگری  گهم ن دارد ، سپوی سپگحل ایر

هگی  کیلومتری از سپپگحل واقع اسپپت. در ،خ   7-15متر در فگصپپل     100گیرد. در این ،خ  ژرفگی  م 

متر در ،خ  ،گختری در    100هپیب اسپت چ گن ک  ژرفگی  خگوری و ،گختری سپگحل ایراند ،سپتر دریگ کا

  گیردم   قرار  آن  کیلومتری  60-70 کیلومتری از سپپگحل و در ،خ  خگوری در فگصپپل     20-40فگصپپل   

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید 
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  منطقه  -2 رضوانشهر؛ - آستارا  منطقه  -1. آن  قاره فالت  ی ها مرخ ی ن و خزر  ی ایدر یرانیا   سواحل یبند  طبقه - 7- 2شکل  

 ( یخاور  جنوب ) گلستان منطقه -  5   نکا؛-نور   منطقه - 4 نور؛- رامسر   منطقه  -3  رودسر؛  یانزل

ای اسپت کیلومتر دارای هپکل  سپبتگً سپگده  800سپگحل ایران در ج وب دریگی خ ر ،  طول حمود   

حمود   هپود. عرض سپگحل ازک  ت هگ در ،گخترد توسپط مرداب ا  ل  و در خگور توسپط خلیج گرگگن قطع م 

کیلومتر در ،خ  دلتگهگی ، رگ )سپپایمرود و گرگگ رود( تغییر    60یک کیلومتر در ،خ  میگ   تگ حمود  

هگی حگهپیۀ سپگحل( عبگرت م از: تس   ژرفگ ،  سپوی کوههگی ،گزر )از ،سپتر کاک م. در سپگحل ایران پمیمهم 

هگ و  ی ،گدید مرداب هگد پسپت اای روی سپگحلد تس  هگی مگسپ ای روی ،سپترد پشپت  هگی مگسپ هگی مگسپ 

آ هگ در یک م طق  سپگحل  کمتر ،گ ها دیمه   هگ( ک  همۀهگ و کوههگ )سپگحل پرهپیب پی  از تس تس پی 

ای )سواحل گیالن و خگور  توان ،  س   وع مگس هپو م. ،ر اسپگس ا مازه ذرات رسوبد سواحل ایران را م م 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  و گِل  )گلستگن( تقسیا ، می کردس    )،گختر مگز مران( مگز مران(د قلوه

هپو م ک  این امر ،   تر م مت گسپب ،گ رسپو،گت سپگحلد ،گ اف ای  ژرفگد رسپو،گت ،سپتر  ی  ری دا   

متر(    10ژرفگی ،سپتر )تگ ژرفگی  ای ،سپت   دارد. ،خ  کاهپیب ،سپترد ا رژی امواج و آورد رسپوب رودخگ  

بعیت از وضپعیت عموم  ،سپتر دریگ در ،خ  مرک ی از ا  ل  تگ سپگری دارای په   کم    ی  تگ حمودی ،  ت

کیلومتر و در ،خ  خپگوری   15-10ژرفپگ  و در  پگحیپ  ،پگختری عرض ،خ  کا کیلومتر(  2اسپپپت )حپمود  

ژرفگی دریگد هپیب و گسپترة سپگحل کیلومتر اسپت. امگ در ،سپیگری  قگط ،رخالف هپکل ،سپتر کا  30حمود  

ای و دلتگی   رسپو،گت رودخگ   تاگوت اسپت. در ،خ  مرک ی گیالن و ،خ  خگوری مگز مرانددر خشپک  م

ا م. در ،خ   ای تشپپکیل دادههپپیب و گسپپتردههرازد تجند تگالر و ،گ،ل( په   ی کا رودد)سپپایمرودد پل
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،گختری گیالن ،رخالف ،سپپتر دریگد سپپگحل خشپپک  ،گریک و پرهپپیب اسپپت. در ،خ  ،گختری مگز مران  

ژرفگد سپگحل خشپک   ی  ،گریک و پرهپیب اسپت. در م طق  گلسپتگند سپگحل  ی  همگ  م مگ  م ،سپتر کاه

 (.1378)الهیجگ    هیب استگسترده و کا ژرفگد،ستر کا

متر آغگز   5/2پراک مگ  رسپو،گت ری دا   در ،خ  خگوری از خط آب و در ،خ  ،گختری از ژرفگی   

متر و در  قگط دی ر سپگحل ایراند وجود رسپو،گت رسپ  از  5سپایمرود از ژرفگی  هپود. در  گحیۀ دلتگی  م 

ای ژرفگی سپگحل ایراند رسپو،گت مگسپ هپود. ،  این ترتیب در ،خ  عممة ،سپتر کامتر آغگز م   8ژرفگی  

ترین م بع  ری  م ک  رسپو،گت آ هگ عممهرودخگ   از سپگحل ایران ،  دریگی خ ر م   60غگلب اسپت . حمود  

ک  م  میلیون تن رسپوب در سپگلد وارد دریگ م   40هگ اک ون حمود  ا م. این رودخگ  ین رسپو،گت سپگحل تأم

ده م ک  م طقۀ ،گختر مگز مران و  هگ  شپگن م هپود. ،ررسپ ک  دو سپوم آند ت هگ توسپط سپایمرود تأمین م 

ت  دارد. در  گحیۀ  هگی متاگوا م ک  این امر علتهگی سپپگحل گلسپپتگن در طول خط سپپگحل  فگقم پشپپت 

دسپت دریگ  ،گختر مگز مران سپگحل و ،سپتر پرهپیب اسپت و در  تیجۀ عمل امواجد رسپو،گت ،  سپوی پگیین

ده م. در این م طق د ،الفگصپپپل  پس از خط آبد گسپپپترة  حرکت کرده و ،گرهگی زیرآ،  را تشپپپکیپل م 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  هودهگ آغگز م تس پی 

هپیب اسپتد در  تیج د ژرفگی کا آب مجگل ورود امواج  د سپگحل و ،سپتر ،سپیگر کادر م طق  گلسپتگن

هگ ،  دریگد  دهم. در این م طق د در  واح  ورود رودخگ  هگی سپپگحل  را  م ،  سپپگحل و تشپپکیل پشپپت 

،گرز آن در  گحیۀ گرگگ رود اسپپت. این مرداب در ،را،ر  وسپپگن تراز آب   مو ۀ   مرداب تشپپکیل هپپمه اسپپتد

خورهپپیمی ،گ کگه  تراز آب    1376طوری ک  در سپپگل دهمد ، یگی خ ر ،  سپپرعت واک    شپپگن م در

دریگی خ ر در دو سپگل پی  از آن ،  سپرعت در حگل خشپک هپمن ،ود. در دی ر  واح  خط سپگحل  ایران  

ست. متر تشکیل همه ا  2ای سگحل  ،  ارتاگع حمود  هپپپپگی مگس در  تیجۀ عملکرد امواج ،ر سگحلد پشت 

،رحسپب این ک  هپیب سپگحل خشپک  چ و   ،گهپمد در ،رخ   واح  ،  خصپوض در  گحیۀ مرک ی گیالن و  

 .ای تشکیل همه استهگی مگس خگوری مگز مراند مرداب در پشت تس 

توان مشپگهمه کرد. در این م گطس په   ی سپگحل   مو   ،گرز آن را در مدموده ا  ل  تگ رودسپر م 

اسپت. ،گر مگ  زیگد و سپطح آب زیرزمی   ،گال در این م گطس سپبب تشپکیل مرداب در  هپیب  وسپیع و کا

هپو م ک  در  هگ ،  هپکل م ارد در  واح  مختلف ظگهر م هپود. مردابای سپگحل  م هگی مگسپ پشپت تس 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  رسم متر م  300،رخ   واح  عرض آ هگ ،  حمود 
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 ترکیب شیمیایی 

آیمد از  تر ترکیبگت موجود  عالوه ،ر آ ک  ،  لدگظ جغرافیگی  یک دریگچ  ،  حسگب م خ ر  دریگی  

هگ کلریم  هگ متاگوت اسپپپت. آب دریگچ  خ ر  سپپپبت ،  آب اقیگ وس در آب  ی  ،گ سپپپگیر دریگهگ و اقیگ وس 

گی آب  هاش ،سپیگر کمترد امگ یون کلسپیا و سپولاگت آن ،سپیگر ،یشپتر اسپت و از این رو ،  دریگچ سپمیا

گرم در لیتر اسپت ک  ،  تقریب    13تگ    12می ان  مک هگی مدلول آن ،ین  .  هپیرین هپبگهت ،یشپتری دارد

سپت. هپیرین ترین ،خ  آن مر،وط ،   واح    دیک ،   ا  یک سپوم هپوری آب دریگهگی آزاد و اقیگ وس هگ

ن تبخیر ،ی  از مصپپب رودخگ   ول گ و هپپورترین ،خ  آن مر،وط ،  خلیج قره ،غگز ،وده اسپپت ک  در آ

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  ورودی آب ،  آن است

 رسوبات بستر 

واردهد ،     یواردهد  گهمگه و اسپت. سپگال   رودهگ ی،سپترد گسپترش رسپو،هگ ختیر   گهم    لی،  دل

اسپت و    شپتریاز هم  ،  لتیک  در آ هگد سپ  ک  م  م  گچ یتن رسپوب را وارد در  ونیلیم  90ول گ حمود    ژهیو

  یده م. سپپتبرا  م  لیرا تشپپک   قگ،ل توجه  ی( سپپتبرا یدا   ر   ا واع )مگسپپ د رس کر، گت   ری،گ دهمراه  

  متر در ،خ  ج و،  1200تگ حمود    یو مرک    متر در  قگط همگل  40خ ر را از    یگیرسو،گت  رم ،ستر در

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  ا م ،رآورد کرده

 خزر یایدر  یاقتصاد  یهاتیاهم 

کره    یخودکاپگ  یگیپدر  نیترکوچپک  جهپگن و گپگه گچپ یپدر  نیتردر قپگلپب ، رگ   خ ر کپ  گپگه یگیپدر

  1200تگ   1030اسپت. طول آن حمود    مدصپور در خشپک   په   آ،  نیتر، رگ  هپودد م  ی، م طبق   نیزم

  دآزا   یگهگیاز سپپطح در ترنییخ ر پگ  یگیاسپپت. سپپطح در  لومتریک  435تگ    196 نیو عرض آن ،  لومتریک

  گی در  . خط سپگحلگسپتیاز سپطح در  ترنییمتر پگ  28تگ    5/26(  کایوسپتیسپمه ،  یاسپت و اک ون )ا،تما

  78700   یو حجا آب آن    لومترمر،عیه ار ک  386تپگ    371مسپپپگحپت آن    لومتردیحپمود هاپت ه ار ک

 گ وس یقارا ،    آرام  گ وس ی،ود ک  اق  سیتت  یگیاز در   خ ر در گذهپپت  ،خشپپ  یگیمکعب اسپپت. در  لومتریک

 گ وس یا،تما ،  اق گیدر  نیراه ا جی،  تمر   یسپگل پ  ونیلی. از حمود پ جگه تگ هپصپت مکرد اطلس متصپل م

  ای ک  ت هگ    یطورعمس است. ، کا گری،س  گیدر  نیا  اطلس ،ست  هم. قسمت همگل  گ وس یآرام سسس ،  اق
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متر است. حمود    5کمتر از    نیگ   یمطور   قرار دارد و عمس آن ،   گیدر   چهگرم همگل  کیدر    گیدرصم آب در

هگ رود  آن  نیتر. ، رگو م م یپ م  گی،  در   هگ از هپپمگل غر،ک  اکثر آن    م یر م گیدر  نیرودخگ   ،  ا  130

د  13کورا    ی. رودهگک م  خ ر م  یگیمر،ع آب را وارد در  لومتریک  241 نیگ   یطور مول گسپت ک  هر سپگل ، 

)الهیجپگ   و  پگدرید   ک  پم  م گیپمر،ع آب را سپپپگال پ  وارد در  لومتریک 4و سپپپوالك   1/8د اورال 5/8اترك  

1393.) 

 خزر یاینفت و گاز در 

اسپت. آمگر کل  ک  ،رای ذخگیر  سپومین م شپگ ا رژی جهگن پس از خلیج فگرس و سپیبری این دریگ

یگرد ،شپپک   ات و حمود سپپیصپپم ه ار میلیگرد متر مکعب   ات و گگز این دریگ وجود دارد حمود پ جگه میل

ت هپگ کشپپپور   .از تمپگم   اپت و گگز د یپگ از دریگی خ ر تگمین م  هپپپود  %4گگز طبیع  م  ،گهپپپم. حمود  

  1997همسپپگی  این دریگ ک  هیچ تولیمی از این ذخگیر  مارد کشپپور ایران اسپپت. ،رای اولین ،گر در سپپگل 

،ود ک  از ذخگیر دریگی خ ر اسپتخراج کردد پس از آن ترکم سپتگن در    جمهوری آذر،گیجگن اولین کشپوری

اسپتخراج م گ،ع هیمروکر،ور از این دریگ را   2016و ق اقسپتگن در سپگل    2010د روسپی  در سپگل 2007سپگل 

)مخگزن گگزیدمخگزن  ات ( دریگی خ ر ،گ سپی ده میلیگرد ،شپک     ، رگترین میمان هیمروکر،ور  .آغگز کرد م 

ور ق اقسپپتگن واقع هپپمه اسپپت. این میمان ک  در   دیک  سپپگحل آتیرائو قرار گرفت  اسپپت و   ات در کشپپ

 .(1380د روحبخ  یموسو) کشف هم  میالدی 2000کگهگقگن  گم دارد در سگل 

  گفتی،شپک  قگ،ل در  گردیلیم  69  بیحوضپ  خ رد قر  ی،  اسپتث گ رانیا   در حگل حگضپر کل م گ،ع  ات

خ ر قگ،ل توج  اسپپت. ،راسپپگس  ترات    یگیفالت قگره در  رگگز ق اقسپپتگن د  ریو ذخگ   م گ،ع  ات.  اسپپت

  د  طور کل،مل سپپگز م. ،   ی رید  فگرس جیخ ر را ،  خل  یگیدر  توا  م  م گ،ع م نیمدققگن و دا شپپم ماند ا

  ،شپک   ات  گردیلیتگ هپصپت م سپتیکشپور در فالت قگره خ ر ،گل  ،ر ، نیا  یمروکر،ورهگیه  ریذخگ   انیم

 گریخ ر در کشپور ق اقسپتگن از  تر م گ،ع  ات و گگز ،سپ  یگیدر   هپمگل هپرق  رد   یت      اسپت. حوضپ   ات

مدسپپوب   گیدر  نیا    ات  مانیم  نیترخ ر ک  در واقع ، رگ  یگیدر   حوضپپ   ات   اسپپت. ،خ  غر،   غ 

  رهیآغگز هپمه و تگ ترکم سپتگن در هپب  ج    آ،شپرون در ،گکو از ،خ  ج وب غر،  رهیاز هپب  ج   هپود م

از غرب ،  هپپپرق   یخ ر را مگ  م کمر، م   یگیو در  گفت یامتماد   گیدر   ج وب هپپپرق  خ چلکن واقع در ،

   قاقگز و م طق  مگ قشپالق ،  موازات ،رآممگ    حوضپ  در ،خ  هپمگل نیمدصپور سپگخت  اسپت. گسپترش ا

،گ    خ ر ج و،    ات وگگز جهگند حوضپ   ات  ی،ردار،هره  یهگحوضپ   نیتر میاز قم    کیآ،شپرون اسپت. 
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   حوضپ   ات   نیا   ترکم سپتگن در ،خ  هپرق ی ات و گگز جمهور  ایاسپت و م گ،ع عت  گدیز گریسپ،   وسپعت

 .(1380د روحبخ  یموسو)قرار دارد 

دوره   یهگثگ،ت کرده اسپت ک   هشپت    ی(  1379پژوهشپ گه صپ عت  ات ) ی گیمیمطگلعگت ژئوهپ

،شپک     گردیلیپ ج تگ ده م   یع وان سپ و م شپأد قگدر ،  زا( ، رانی)سپواحل ا   سپواحل خ ر ج و،  وسپنیم

 .(1388 د  ات خگم هست م )اص گف

ژه در چگههگی  ویهگی سپخت  شپمه )، این  گم را ،رای  هشپت  ا،تما : (Neocaspian)کگسپسین جمیم 

 ی  همین  گم ،رای حمود    1368. ،عمهگ در سپگل  ده هپم کگر ،راکتشپگف  سپواحل ج و،  کگسپسین ایران( ، 

متر لجن اولین چگه دریگی  کگسپسین ایران )متشپکل از رس خگکسپتری متمگیل ،  آ،  ،گ ،وی متگن و    45

 کگر ،رده هپم ت گن( ، مف فراوان  رمری  ،مون سپیمگن یگ ،گ سپیمگن ضپعیف و ،گ صپهگی  گزك مگسپ  دا  الی 

 (.1395)قگدری دهکردی و ع ی ید 

هگ ،   ت گن فراوان ،ودهد ول  در همین  هشپت ،گختری کگسپسین صپمف  رمهگی ضپلع ج وبدر  هشپت 

هپ گسپ   شپگن هگی زمینواقعیت  .هپودت گن یگفت م  مرت صپمف  رممتر در خگور کگسپسیند ،   30ضپخگمت 

هود و سمت همگل  آن  هگی  ات و گگز از ،خ  ایرا   هروع م کگسسین از  تر ویژگ دهم ک  حوض   م 

هگی ج و،  ،  این دریگ هپپپود. اگر   پگه  اجمپگل  از حگهپپپیپ  ،گختری تگ حگهپپپیپ  خگوری ،خ غ   م 

در دهت مغگن در قسمت ایران تگک ون  ات قگ،ل توجه  .  ،ریا،یگفک یا ،  درست  این ادعگد ،یشتر پ  م 

سپپمت هپپمگل ،ر می ان  کتشپپگف  شپپمه اسپپت ول  در دهپپت مغگن آذر،گیجگن  ات اکتشپپگف هپپمه و ، ا

ای ا جگم  شپمه ول   در مدور آسپتگرا تگ ، مرا  ل  هرچ م اکتشپگف گسپترده  .هپودهگی  ات  اف وده م میمان

اسپت. در  ،خشپ  حگصپل  شپمه هگی  ات  ک  در اکتشپگفگت مقممگت  ا جگم گرفت  تگیج خیل  رضپگیتمیمان

دسپت  ،خشپ  ، ، مر ترکمن تگ هپمگل گرگگن  ی  تگک ون  تگیج رضپگیت -هپهرقسپمت خگور دریگ مدور قگئا

 . یگممه است

یع   حوضپ    در حوضپ  خگوری دریگی کگسپسین ک  حوضپ  قمیم   سپبت ،  پیرامون دریگ اسپتد

د چ گ ک  مگ خود در هپمگل  هپوسپمت هپمگل ،ر غ گی ذخگیر  ات و گگز اف وده م داغ  ی  از ج وب ، کس 

داغ میمان گگزی خگ  یران را داریا امگ در کشپور ترکم سپتگن ذخگیر ،سپیگر قگ،ل توجه  از زمین حوضپ  کس 

 .(1388 د )اص گف داغ دارد ات و گگز در حوض  کس 
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 یادیو ص یماه ریذخا 

  یم گسپپپب ،را    طیجهگند مد   آ،  یهگهپپپ گخت،وم نیهمتگتر از ،   کیع وان  مگز مران ،   یگیدر

 و جگ وری گو   854 زیسپت  ت وع لدگظ ازجهگن اسپت.   یگریخگو  یهگ مگه  نیترو رهپم مرغوب   ز مگ

از    کیت هگد  جهت     نی،  هم (. 2000 ایوا فد(میک  م   زیسپت خ ر دریگی در گیگه  گو   500 از ،ی 

در فصپل ،عم ،  تاصپیل ،  این موضپوع پرداخت    جهگن اسپت. گری،لک  فراتر از آند خگو  التدیهپ   م گ،ع غ 

  همه است.

 و نقلو حمل یرانیخطوط کشت 

 نی،رخوردار م. ا  خگصپ  تیاز اهم  کیاسپت ک  هر     را  گو گگون کشپت  یهگراه  یخ ر دارا  یگیدر

 :ا م ازهگ عبگرتراه

از    کیاز    را  خط کشپت نیا .(Caspian - Volga - Baltic Line) خ ر پپپپ ول گ   را  کشپتخط 

و تمگم طول رودخگ   را   هپپود و در هپپمگل خ ر وارد مصپپب ول گ م  هپپود خ ر هپپروع م  یگی، گدر در در

و در    و مدیپ مآزاد   یهگو از آ جگ ،  آب  هپود م  کی،گلت  یگیدر  یهگو در سپگحل ف ال م وارد آب م یمگیپ م

.  ک م  خ ر متصل م  یگیهمگل اروپگ را ،  ، گدر در  یکشورهگ  کدیخ ر پپپ ول گ پپپ ،گلت   را  کشتواقع خط 

 .گ،م ی پ جگه تگ هاتگد درصم کگه  م فگرس جیخل  آ،،گ راه س یراه در مقگ نی رخ حمل ،گر از ا رانیا ی،را

در  یگ یدر   را  کشتخط  پ  در   گهیس   ی گیخ ر   - Mediterranian - Caspian) ترا  یمم   ی گیپ 

ShippingLine). خ ر آغگز و ،  ، مر آستگراخگن در سواحل همگل    یگیاز ، گدر در در   کیاز      راه آ،   نیا

و    هود  دن م   پاز راه ول گ وارد کگ گل ول گ     مسگفت    و از آ جگ وارد هط ول گ و پس از ط  رسم   م    غر،

 .رود  م   یپ گهیس  ی گیطرف در،  

خط  نیا .(Baltic Danube line) کیپپ رود دا وب پپ ،گلت  گهیس   یگیخ ر پپ در  یگیدر   را  کشت خط 

و پس از عبور از کگ گل ول گ    هپود وارد مصپب ول گ م  گیدر نیخ ر هپروع و در هپمگل ا  یگیاز ، گدر در  کیاز  

ک  در ک گر رود    ی هگکشپور   یهپمگل و ج وب اروپگ و    ی. کشپورهگرسپم  ،  دا وب م گهیسپ  یگیپپپپ دن و در

حوزه خ ر متصپپپل    یو ،  کشپپپورهگ  ریکم ی،      را  خط کشپپپت نیا م ،گ اسپپپتاگده از ادا وب قرار گرفت 

   .هو م  م
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 سمیو تور یگردشگر 

  کایوسپتیک  در قرن ،  هپود م    ی، یصپ عت جهگن اسپت. پ  نیترو پررو س  نیتر، رگ  یگردهپ ر

  ی،را    فراوا   تیاهم  ی. امروزه صپ عت گردهپ رگ،م یآن ادام     یصپعود  ری،گهپم و سپ شپتگزیصپ عت پ نیا   ی 

ع وان  ،   یراسپپت. از گردهپپ    ریآن ا کگر گپذ  تیو اهم  گیو در حگل توسپپع  دارد و م ا  گفت یجوامع توسپپع 

  یگردهپ ر  نیهمچ .  هپود م  گدیهپمن اسپت   در رو م جهگ   یگمم یپصپ عت ،مون دود ک  ها علت و ها

(.  1392و همکگراند   یو مؤثر اسپت )هپگدمگن فخرآ،گد  م یما گریسپرهپگر از صپلح و صپاگ ،سپ  در سپگختن جهگ 

مدرک     یرویع وان  آن را ،   توان اسپت ک  م  ی،  حم  ی زاو اهپتغگل  یاز  تر اقتصپگد  یگردهپ ر تیاهم

اهپتغگل   ی،را   م بع مهم  توا م  رد و مدا   فراوا   یهگتیم   یهپمگر آورد. گردهپ ر،   یهر کشپور  یاقتصپگد

مهگرت    ،گ کم    مارد و مردم مدل  گزی  ی ،گال  یصپ عت ،  مهگرت و کگرآموز  نی،گهپمد چراک  اهپتغگل در ا

  یگردهپ ر   راندی(. در ا1389و همکگراند    بی)ه ارجر هپو م مشپغول ،  کگر    در مشپگغل خممگت  توا  م  م

(  ی تجگر  یهگ هی)،گ ا     یگدیمسگفران ز  گنیک  از زمگن هخگم ش  یقممت چ م ه ار سگل  است. ،   دو  یدارا

در عصپر حگضپر ،گ توج     رانیهم د سپها ا نی. ،گ اهپم م  م رانیکشپورهگ( وارد ا   ریو د  و گنیاز اروپگ )  ژهیو، 

،رآورد در سپگل  نیگس آخرک  ،راسپاسپتد چ گن   ی گچ  یگردهپ ر  یهگو تممن و جگذ،  خیتگر  سپعتد،  و

کا   تیجمع  نیخ ر از ا  یگیو در  رانیا م ک  سپها هپمگل اسپار کرده  رانی ار ،  ا  ونیلیم  5/2حمود    1387

 (.1392و همکگراند  ی)هگدمگن فخرآ،گد است  ی گچ گری،س  ی 

 دریای خزر را تهدید می کنداکوسیستم  خطراتی که برخی از  

 خانگی، صنعتی و کشاورزیفاضالب های و  آلودگی های نفتی 

ر سپگل   ه،هره ،رداری هگی  ات  و گگزی م بع اصپل  آلودگ  ع گصپر اصپل  دریگی خ ر ،وده اسپت. 

،یشپتر  .ه ار تن آلودگ  وارد دریگی خ ر م  هپود ک  از اسپتخراج هیمروکر،ور هگ پمیم آممه اسپت  122

ه از روش هگی قمیم  و پی  پگ آلودگ  م گطق  ک  از آن هگ  ات اسپپتخراج م  هپپود ،  دلیل اسپپتاگد

افتگده م  ،گهپپم هر چ م ک  م گسپپب ترین روش هگ  ی  ،رای اسپپتخراج ،گز ها تگثیرات  م ا  ،ر مدیط  

 .(1391  و همکگراند سل  ) خواهم داهت
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  یگ یک  مه در   یتغذ   اصپل  یهگاز سپمت رودخگ    گچ یدر نی،  ا  یورود  یهگ آلودگ   انیم نیشپتری،

   مگز مران را آلودگ   یگیعممه حوزه در  یهگ آلودگ  .هپپود مگز مران در هپپمگل وهپپمگل غرب آن وارد م

  ج وب  ،  غر،   هپپمگل سپپمت از  دریگی خ ر آب جریگن جهت  تشپپکیل م  ده م. نیو فل ات سپپ       ات

 جریپگن حرکپت  ک پمی  ،پگعپث  کپ   ایران هپگیکرا پ   در آب زیپگد  ژرفپگی و جریپگن جهپت همین. اسپپپت هپپپرق 

 .هودم 

از دالیل اصپپل  آلودگ  دریگچ  خ ر م  توان ،  اف ای  فگضپپالب و گسپپترش دی ر ،  ع وان یک   

  خ ر  دریگی  آلودگ   از درصپم   95  حمود  هپهر  شپی   در م گطس سپگحل  این دریگچ  اهپگره کرد ها چ ین

هر سپگل  سپیصپم تگ چهگرصپم میلیون متر مکعب فگضپالب ،    .،گهپم   م   ول گ  رودخگ    ،   ین ،خ  وا،سپت در ا

 این دریگ م  ری د. این آلودگ  هگ ،  کگه  اکسیژن آب و  گ،ودی جگ ماران دریگ م جر م  هود.

آن     وخروج  هپپود آن ،سپپت  اسپپت و فقط آب ،  آن وارد م  ط یو مد  گچ یدر  کیمگز مران    یگیدر

آلوده موجب هپمه تگ   یهگمگز مران و ورود آب از رودخگ    یگیخگرج  شپمن آب از در .آب اسپت  ری هگ تبخت

    وجودصپ عت  تیفعگل  را ی. البت  چون در سپواحل اردیقرار ،    ی،م   تیدر وضپع  سپتایاکوسپ  نیا  تیوضپع

  یکشپگورز   یهگو زهگب یهپهر  یهگباز ورود فگضپال  سپواحل  گهپاین  در سپمت   هگ آلودگ شپتری مارد ،

 .(1391  و همکگراند سل  ) است

 کاهش شدید بسیاری از گونه های ماهیان دریای خزر 

ید   یچ   ) دو عگمل اصپل  ،گعث کگه  هپمیم ،سپیگری از گو   هگی مگهیگن دریگی خ ر هپمه اسپت

 پ تخریب زیست گه.2پ صیم ،  روی  1: (1391

    در مورد صپپپیم ،  روی  متگسپپپاگ   حماکثر ،هره ،رداری از ا واع مگهیگن در سپپپگل هگی  ✓

د ،  ع وان گه  هپمیم ،رخ  از گو   هگ هپم و کمتر توجه  ،  ک  صپورت گرفتچ مان دور  

 مثگل مگهیگن خگویگری.

  تخریب زیسپت گه هگ ک  ،یشپتر گو   هگی مهگجر از دریگ ،  رودخگ   را تدت تگثیر قرار داده ✓

و چرخ  ز مگ  آ هگ را ،خصپوض در دوره تولیم مثل ،ر ها زدهد یک  از علت هگی اصل  در 

 معرض خطر ا قراض قرار گرفتن ،سیگری از مگهیگن دریگی خ ر است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
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 یساحل یگردشگر ستمیآثار اکوس 

م گطس ،  دلیل م ایگی  مگ  م آب و هوای معتمل و سپپپواحل زیبگ یک  از مقگصپپپم پر مخگطب این 

 این  در  زایم   مواد  اف ای   و  گردهپ ران  توجه   ،   متگسپاگ    امگ ،گهپم   م    خگرج  و  داخل  گردهپ ران تور

 .است داده قرار جمی خطری معرض در را م گطس این زیست مدیط  سواحل

 زلزله و سونامی 

م جر هپود ک      امواج  گی  ،  وقوع سپو گم  توا م  هپ گخت  هپمه در هپمگل کشپور م  یهگگسپل  تیعگلف

 نیکگسپس  یگیج وب در  درفعگل    یهگدو دسپت  گسپل.  وارد ک م   گیک گر در یهگرا ،  هپهر   یخسپگرات سپ   

 وجود دارد.،  موازات گسل عشس آ،گد  ی ریدر البرز و د  کی

د  گسپل در گذهپت   نیا  تیفعگل  ،گ توج  ،  .قرار گرفت  اسپت گیدر مرز کوه و در  بگیگسپل آسپتگرا تقر

رخ ،مهم در    یازل ل    مهیاگر در آ  .تخمین زده م  هپپود  شپپتریر  7تگ    6 نیم طق  ،  هپپمت زل ل  احتمگل

وجود داردد امگ اگر زل ل  در ،خ      احتمگل وقوع سپو گم  گدیگسپل در ،خ  داخل در  تیصپورت وقوع فعگل

 گی،  ، گدر     یخسپگرات سپ     توا م  ک  م  ک م  م  جگدیرا ا   ،گهپم امواج  گیسپگحل در در  کی  د گی  خشپک

 وارد ک م. گیدر ک گرهگ در ههر

  ایحجم و سطح آب در یهایدگرگون 

اطلس متصپپل    گ وس یرا ،  اق آرام گ وس ی،ود ک  اق  سیتت  یگیاز در   خ ر در گذهپپت  ،خشپپ  یگیدر

آرام سپسس ،     گ وس یا،تما ،  اق  گیدر نیراه ا جی،  تمر  یسپگل پ  ونیلی. از حمود پ جگه تگ هپصپت مکرد م

  گچ یتگ در گهیسپ  یگیاسپت په گور ک  از در  ی گیدر  مگ مه ،گق  یخ ر امروز  یگیدر .اطلس ،سپت  هپم   گ وس یاق

  گچ یو در گهیسپ  یگیدر گذهپت  چ م ،گر ،خگطر رهپم حجا دو،گره ،  در  گچ یدر نیآرال گسپترش داهپت . ا

  یگ یخ ر ،  در  یگیا جگم هپپم و در  خب مانی،گر پس از اتمگم عصپپر    نیآخر   حگلت نیآرال وصپپل هپپمه. چ 

 وصل هم.  گهیس 

 یهگج ب   د و صپ عت  یمصپگرف کشپگورز  یخ ر ،را  یگی،رداهپت آب از در  دیمرولوژیدر ه  راتییتغ

ا دراف آب   د  ات   آلودگ  لیپخ ر ،پ  دل یگیپآب از در ریاز تبخ  یریجلوگ  دی آب و هوا راتییتغ کدیپتکتو 

خ رد    یگیدر  نی،   سطد  ریو ارتبگطگت ز   قطب  یهگخیو ذوب    یاگلخگ    رخ رد اث  یگیاز خگرج از حوض  در
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تگریخچ د علل و پی  ،ی     . وسپگ گت سپطح آب خ ر اسپت  لیدال  نیترآرال از مها  یگیو در  گهیسپ  یگیدر

 ست. وسگ گت دریگی خ ر در فصل پ جا ،  فصیل مورد ،ررس  قرار گرفت  ا

 جمع بندی 

مطگلب ارائ  هپمه در این فصپل هپ گخت الزم از په   آ،  خ ر و خصپوصپگ سواحل ایرا   خ ر را ایجگد 

 مود ک  پی   یگز الزم ،رای مطگلب ارائ  هپمه در فصپل هگی ،عم م  ،گهپم. در فصپول ،عمی ،  ترتیب ،   

 گنیو تجگرت مگه  ریذخگ  مدیصپپ  تیوضپپعد  یگریخگو  گنیمگه یخ ر و ت وع گو   هگ  یگیو جگ وران در  گهگنیگ

ارزیگ،   و    ،گ آن  یسپپگزگگر  یهگخ ر و روش   یگیدر   ،ر سپپواحل ج و،  ایاقل  رییاثرات تغ   ،ررسپپد  یگریخگو

 . پرداخت  خواهم هم  پذیری و سگزگگری ،خ  هیالت  سبت ،  تغییر اقلیاآسیب
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 سومفصل 

   یاریخاو انیماه یتنوع گونه هاو  خزر یایو جانوران در اهانیگ - 3

 مقدمه 

دریگی خ رد ط  قرون متمگدی زیست گه مگهیگن ،گ ارزش خگویگری ،وده استد ک  تخا آ هگ ،  ع وان خگویگر  

روی  و ،رخ  مخگطرات دی رد موجب آن همه  هگی اخیرد صیم ، آوری و ههرت جهگ   دارد. در سگلعمل

هگ و طرفماران زیست مدیط   ذخگیر مگهیگن خگویگری ،  همت در معرض خطر قرار گرفت د و سگزمگن ک   

مم وعیت صیم مگهیگن خگویگری را تگ ،هبود کگمل ذخگیر این مگهیگن د بگل  مگی م. فک دریگی خ رد ک   

ی ،ست  این دریگ ادام   هگ،گهم ک  در آب هگی  گدر پستگ مار آ، ی م  ،گهمد یک  از گو   ،وم  این دریگ م  

گو    دریگد  این  مختص  پر مگگن  ا واع  از  زیگدی  تعماد  همچ یند  است.  داده  ا واع  حیگت  از  مختلا   هگی 

مگهیگند هگمل مگه  سایمد مگه  کلم د مگه  کاگلد کسورد مگه  آزادد و تعماد دی ری از مگهیگند ک  عممه  

ده م. در مجموعد  م گ،ع ز مه این دریگ را تشکیل م    پذیری و خطر قرار گرفت  ا مد آ هگ در معرض آسیب 

گو      125گو   ، تیکد    855گو   زئوپال کتو  د    315گو   فیتوپال کتو  د    350گو  د هگمل    1650حمود  

هگی آمگری  )سگل گم   ده م گو   پستگ مارد م گ،ع ز مه این دریگ را تشکیل م    1گو   خرچ و و    2مگه د  

خ ر و ت وع    ی گیو جگ وران در  گهگنیگاجمگل   در این فصل ،  ،ررس     (. 1373-1385سگزمگن هیالت ایراند  

 پرداخت  همه است. ی گریخگو گنیمگه  یگو   هگ

 خزر یایو جانوران در  اهانیگ یاجمال  یبررس  

میک  م  زیسپت خ ر دریگی در گیگه  گو   500 از ،ی  و جگ وری گو   854 زیسپت  ت وع لدگظ از

 :گیگهگن و جگ ورا   ک  در این دریگ ز مگ  م  ک  م عبگرت م ازا واع (.  2000 ایوا فد(
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 باکتری ها  

  60،گکتری هتروتروف هپ گسپگی  گردیمه ک  متعلس ،     200تمگم  دریگی خ رد تگک ون ،ی  از  در  

واریت  از ج س هگی ،گ سپیلوسد پرودومو گسد مگیکروکوکوسد سپگرکی گ و کرومو،گکتری هگ م     22گو   و  

 .ه م ،گ

 ها مخمر  

ج س ا مد هپ گسپگی  هپمه   4گو   مخمر ) از  وع ک  متعلس ،     13سپرتگسپر دریگی خ رد تگک ون  در  

اسپت. تمگم  آ هگ ،  تعماد کا فقط در خ ر هپمگل  یگفت هپمه و ،عضپ  از آ هگ فعگال    ات و مشپتقگت  ات   

 .را مورد مصرف قرار م  ده م 

 گیاهان عالی)ماکروفیت ها( 

دریگی خ رد ،  اسپتث گی قسپمت هگی  ک  دارای آب کگمال هپیرین اسپتد کال پ ج گو   گیگه عگل  در  

از ا واع مختلف در قسپمت هگی دریگ یگفت م  هپو م . این گیگهگن همو ی متعلس ،  گیگهگن گلمار ،وده و  

م . اکثر  در م گطس کا عمس سپپگحل  دریگی خ ر و در ،سپپتر هگی  ،گ ج س هگی متاگوت ز مگ  م   مگی 

این گیگهگن ،  مصپرف تغذی  مگهیگن و پر مگگن آ،  رسپیمه و گو   هگی مختلف مگهیگند ،  مهرگگن و ،چ   

 .مگهیگن در آ هگ ز مگ  م  ک  م 

  گیاهان پست 

دریگی خ ر ک  ج و گیگهگن پسپت مدسپوب م  هپو مد ،  صورت پریگخت د تک سلول  و جلبک هگی 

  ،گهپپ م . ا واع مختلف آ هگ در دریگی خ ر مختصپپرًا ،  هپپرح زیر  گگه  اوقگت دارای سپپگختمگن ،گفت  م

 :است

  (Cyanophyta)جلبک هگی سب  آ،  

 (Chrysophyta) جلبک هگی زرد طالی 

 یگ دی وفالژل  هگ چرخگن تگژك داران
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 (Chlorophyta)جلبک هگی سب 

ض جغرافیگی  این جلبک هگ ،یشپپتر هپپگخص آب هگی هپپیرین ا م ودر دریگهگ در مدموده هگی خگ 

گو   از آ هگ هپ گسپگی  هپمه ک  عممتًگ در خ ر هپمگل  و در مصپب    139زیسپت م   مگی م . در دریگی خ ر 

رود ول گ م  ،گهپپ م . ج س هگی غگلب آن پروتوکوكد زی  مگ و تگحمی کمتر دسپپمیمیوم اسپپت . ا واع  

هپپپگمپل گو یومد ولوکسد  کالدوفور و کتومورف دارای ز پمگ  ، توزی میبپگهپپپ پم . گو پ  هپگی مها آ هپگ  

 .رای وسولو یومد کلرال واسسیروژیرا م  ،گه م 

 (Phaeophyta) جلبک هگی قهوه ای

 (Rhodophyta)جلبک هگی قرم   

 بی مهرگان  

درصپپم کل فون    77قسپپمت عممه موجودات دریگی خ ر از ،  مهرگگن تشپپکیل یگفت  ا م و تگک ون

از  تر گو پ د مژکپماراند  مپگتودهپگد گردان ت پگند آ تن    دریپگی خ ر را تشپپپکیپل م  ده پم. فراوان ترین آ هپگ

م شپعب هگ و گجور پگیگن تشپکیل م  ده م. دارای ا واع پال کتو   و ، توزی م  ،گهپ م ک  در ذیل ،  ا واع  

 .مها و فراوان آ هگ اهگره م  هود

 ریش  پگیگن (Rhizopoda)  آمیب هگ یگ

 (Heliozoa) خورهیم زیگن یگ

 روز یگن (Porifera) اسا ج هگ یگ

 پرندگان  

گ جهت دریگی   خ ر مدل م گسپپب و پ گه گه ام   ،رای ،سپپیگری از ا  واع مها پر مگگند خصپپوصپپً

 یل   -زمستگن گذرا   است و گروه هگی  از قبیل مرغگ،  هگد غگزهگد قوهگ و چ  رهگ از غرب سیبری و خ ر  

گو   پر مه هپپ گسپپگی  هپپمه    312ر تعماد ،  آ جگ مهگجرت م  ک  م. در م گطس حاگظت هپپمه دریگی خ 

 .است
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 خزندگان  

گو پ  مپگ ر ،  زهر دریپگی  وجود دارد کپ  از ،چپ  مپگهیپگن و دی ر موجودات    2در دریپگی خ ر فقط   

 .تغذی  م  ک  م 

  پستانداران  

گو   پسپتگ مار م دصپر ،  فرد ،   گم فک دریگی خ ر وجود دارد ک  در هم     1در دریگی خ ر فقط   

یک  از  (Pusa caspica) فک دریگی خ رجگی دریگ ا تشپگر دارد ول  مدل اصپل  آن در خ ر هپمگل  اسپت. 

ک م.    م هگی م ته  ،  آن ز مگزی د یگسپپت ک  فقط در دریگی خ ر و رودخگ  پسپپتگ ماران کمیگب آب

ر و ،من در پشپت خگکسپتری و در  گحی  هپکا سپایم اسپت و خگلهگی تیره ر و درهپت   ی  در پشپت 

حیوان وجود دار م.جات گیری در اواخر ،همن مگه ،گ ،روز جمالهگی سپخت  میگن  رهگ آغگز م  هپود. دوره  

هگی یخ  یک یگ دو ،چ   ،گرداری مثل اسپب حمود  یگزده مگه اسپت و در اواخر دی مگه سپگل ،عم روی توده  

،  د یگ م  آورد.،  دلیل اف ای  سپرعت رهپمد دوره هپیر خوارگ  آ هگ حماکثر تگ دو مگه و  یا م  ،گهپم. 

ترین ا واع فپک ،پ   کیلوگرم وزن دارد و یک  از کوچپک  68متر طول و    1٫5طور میپگ  ین  فپک خ ری ،پ 

آیم.  آورید و گگه  ،رای اسپتراحت ،  سپگحل م ک م و ت هگ ،رای زادهگ در آب ز مگ  م رود. فکهپمگر م 

ک م.  تدرك ول  در آب ،سپیگر فعگل اسپت و ،گ کمک پگهگی خود ،  سپرعت هپ گ م در خشپک  ،سپیگر کا

هگ جگ وران زیبگی  هسپپت م. ،من این ک  م. فکهگیشپپگن ،رای حاظ تعگدل اسپپتاگده م هگ از دسپپتفک

ای وجود دارد ک   اسپت. میگن ا  شپتگن دسپت و پگی آن پردهپسپتگ مار ،رای ز مگ  در آب تغییرات  کرده

ا م.  ای ،رای ه گ هود. پگهگ در ا تهگی ،من و در امتماد دم قرار گرفت هگ و پگهگ هبی  ،گل هود دست،گعث م 

   م تم هگی دریگی خ ر مهگجرت سپپگال    ،رو م.فکراحت  روی زمین راهتوا  م ، هگ  م دلیل فکهمین، 

هگی  ک  آب  هگ ،  ،خ یگ،مد آنا م. وقت  دمگی آب اف ای  م هگ ،  دمگی آب ،سپپپیپگر وا،سپپپت آن  دار م.

هگ ،رای  هگی گذهپپپت د تعماد زیگدی از فکک  م. در زمگنعمیس تر و قگعمتگً سپپپردتر اسپپپتد مهگجرت م 

هگ در تورهگی  آنهپم م. در حگل حگضپر ها هر سگل تعماد زیگدی از  اسپتاگده از پوسپت و گوهپتشپگن هپکگر م 

هپگ در طبیعپت ،پگ خوردن آ، یپگن ،یمپگر و ایجپگد تعپگدل در جمعیپت هپپپو پم.  ق  فپکگیران گرفتپگر م مپگه 

هپود  هگد در اکوسپیسپتا دریگی خ ر  ق  مؤثری دار م. این گو   ت هگ پسپتگ مار دریگی خ ر مدسپوب م آن

الملل   یم جمعیت  یگزم م حمگیت ،ینها خوردن هپرایط زیسپت  و کگه  هپم روی  و ، و ،  دلیل صپیم ، 

 .است



 

  ی گر یخگو  گنیمگه  یخ ر و ت وع گو   هگ  یگیو جگ وران در  گهگنیگفصل سوم:  

 

55 

 

 ماهیان دریای خزر  

 متغیر گ ارش  مختلفد علم  م گ،ع در آن تعماد و ،رخوردار م   سپپب  ت وع از خ ر دریگی مگهیگن

گو     53 تعماد این از ک  هپپمه هپپ گسپپگی  ج س 65 و خگ واده 21 ،  متعلس گو    122اسپپت.   هپپمه

 9 و رودخگ   هگ ،  مهگجر گو   18 د)درصپم  4/34 (هپیرین آب گو   442 دریگی د گو   هگی درصپم(5/43)

 (کسورمگهیگن و گو  ( 29 (گگومگهیگن ،  ،  ترتیب فراوا   هسپت م. ،یشپترین  یم  مهگجر  )درصپم  4/7گو   )

م  رسپپم  ،هره ،رداری ،  تجگری و اقتصپپگدی اهمیت ،گ مگه  گو   25 مجموع در و دارد تعلس  )گو   19

 (.  2000 ایوا فد(

ترین آ هگ مگهیگن خگویگری هگی ارزهم می از ذخگیر زیست  است ک  هگخصدریگی خ ر دارای گو  

هگی آن  ک  از  عمت ا سپپگن سپپالمت  و سپپالمت این دریگ مسپپگوی اسپپت ،گ سپپالمت آ، یگن رواسپپتد از این

  الملل  حاپگظپت از طبیعپتاتدپگدیپ  ،ینهپپپود. در حپگل حپگضپپپر ،پگ توجپ  ،پ  تدقیقپگت  م پم م ،هره

(IUCN=International Union for Conservation of Nature)درصپپپم از مگهیگن دریگی خ ر در   6  د

  6درصپم(د در معرض خطر ا قراض )   2پذیر )طبق  ،  هپمت در معرض ا قراض و مگ،ق  در طبقگت آسپیب

درصم( و اطالعگت   36رصم(د کمترین   را   )د  21درصم(د  یگزم م حاگظت )  8درصم(د در معرض تهمیم )

این دریگ   درصپم( تعلس دار م. ، گ،راین حاظ ذخگیر ژ تیک  و ت وع زیسپت  )گیگه  و جگ وری(  21 گکگف  )

)درگگه سگزمگن تدقیقگتد آموزش   جهت پگیماری زیسپت مدیط  و توان زیسپت  ،سیگر مها و ضروری است

 (1399و ترویج کشگورزید 

 خزر یایدر یحوضه جنوب انیماههای تنوع گونه   

  53،ر اسپگس آخرین پژوه  هگی صپورت گرفت  در این م طق د ،گ در  ترگرفتن مگهیگن غیر ،وم د  

راسپت  هپ گسپگی  هپمه اسپتد کسور مگهیگن و گگو مگهیگن ،     10خگ واده و    18گو   متعلس ،     79ج س و  

 مد تعمادی از خگ واده هگ مگ  م هپیشپ  مگهیگند  لدگظ تعماد ج س و گو   مت وع ترین خگ واده هگ م  ،گهپ

)درگگه موسپسپ  تدقیقگت علوم    سپوزن مگهیگن و اردك مگهیگن ت هگ دارای یک ج س و یک گو   م  ،گهپ م 

. مگهیگن هپ گسپگی  هپمه اغلب سپگکن آب هپیرین )رودخگ   هگ و تگال،هگ( م  ،گهپ م و  (1395هپیالت  کشپورد  

مهگجر از دریگ ،  رودخگ   تشپکیل م  ده م . فراوا   مگهیگن غیر ،وم   درصپم از آ هگ را مگهیگن    23حمود  

در سگلهگی اخیر ،خگطر توسع  ص عت پرورش مگه  و یگ ،شکل تصگدف  همراه سگیر گو   هگی پروره  در  
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درصپپپم از گو   هگی این م طقپ  را ،  خود اختصپپپگض داده ا م.   17این م طقپ  اف ای  یگفتپ  ا م و حمود  

ور مگهیپگن ،ین مگهیپگن غیر ،وم  این م طقپ  دارای ،یشپپپترین تعپماد ج س و گو   م  ،گهپپپمد خگ واده کس

  ضپمن آ ک  مگه  کگراس و گگمبوزیگد ،ین مگهیگن غیر ،وم د ،یشپترین پراک   را در سپطح م طق  دار م.

وجود  مار م. درصپم از گو   هگی مگهیگن این م طق د ا دصپگری دریگی خ ر ،وده و در سپگیر  قگط د یگ    24

این گو   هگ ،  لدگظ حاگظت  دارای ارزش ویژه ای ،ودهد ضپمن آ ک  از خصپوصپیگت ویژه این اکوسپیسپتا  

م دصر ،  فرد هست م و م  ،گیست  سبت ،  حاگظت از آ هگ تمهیمات خگص  صورت گیرد. هشت خگ واده  

درصمد دارای ،یشترین تعماد    42،گ از مگهیگن دریگی خ ر دارای این گو   هگ هست م ک  خگ واده گگومگهیگن  

درصپم از   6  .(1395)درگگه موسپسپ  تدقیقگت علوم هپیالت  کشپورد  گو   ا دصپگری این م طق  م  ،گهپم 

  2درصپم در معرض خطر ا قراض هسپت مد   6گو   هگی این م طق  هپمیما در معرض خطر ا قراض هسپت مد

درصپپم   36زم م حاگظت ،وده و ت هگ درصپپم  یگ  21درصپپم در معرض تهمیم مد   8درصپپم آسپپیب پذیر مد 

وضپعیت خو،  دار م. تمگم  گو   هگی مگهیگن هپمیما در معرض خطر ا قراض و در معرض خطر ا قراضد  

مگهیگن اقتصپپگدی دریگی خ ر ،وده ک  مهگجر ،وده و ،رای تولیم مثل وا،سپپت  ،  رودخگ   هگی این حوضپپ   

 .(Gasimove, 1984) م  ،گه م 

 خاویاری ماهیان 

 قممت  از ک  میرو م  هپمگر ،  آ، یگن هگی گو   ،گارزهپترین از یک  اسپتورژن یگ خگویگری گنمگهی

 سپگ،ق  این علت ،  و می ردد ،گز ژوراسپیک عصپر ،  آ هگ سپگ،ق  و ،رخوردار م  سپگل  میلیون چ مصپم 

  یگ یدر ا م. هپمه هپ گسپگی  د یگ در مگهیگن این از گو   27 تگک ون ا م. گرفت   گم ز مه فسپیل تگریخ 

و رهپپم    ز مگ  یم گسپپب ،را   طیجهگند مد   آ،  یهگهپپ گخت،وم  نیهمتگتر از ،   کیع وان  ،   خ ر

 مگهیگن گو    6 رفت  ها روی خ ر دریگی حوضپپ  درجهگن اسپپت.   یگریخگو  یهگ مگه  نیترمرغوب

 از پس و ک  م م    رهپم  و تغذی  دریگ در یع   هسپت م  عممتگ رودکوچ ک  میک  م  زیسپت خگویگری

 م  هپپو م  دریگ این حوضپپ  ، رگ هگی رودخگ   هپپیرین آ،هگی وارد مثل تولیم  و ،لوغ ،  رسپپیمن

 .(1391)درخش  و همکگراند 

 خگویگر)تگس مگه  ایرا   یگ قره ،روند تگس مگه  روس یگ چگلبگشد تگس مگه  هپیپ    گو   پ ج

ازون ،رون یگ دراکول )خگویگر حگصپل از آن سپوروگگ( و فیل    د(دارد   گم آسپترا  این سپ  گو   از حگصپل
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اسپت. امگ گو   اسپترلیگد از   مشپگهمه هپمه  خ ر  دریگی  ایرا   سپواحل  مگه  )خگویگر حگصپل  ،لوگگ( در

    هگی مخصوض آب هیرین ،  همگر رفت  و در رودخگ   هگی همگل دریگی خ ر مشگهمه می ردد.گو 

 تولیمی خگویگر می ان ،یشپترین اسپت. خگویگر ،گ مگده مگه  صپیم  خگویگری مگهیگن صپیم  از همف

 گو   از تولیمی خگویگر مقمار و اسپت ازو برون و روسپ  تگسپمگه  قره ،روند گو   سپ  ،  مر،وط ایران

 و صپپیم  می ان ،یشپپترین عممه ،  طور امگ اسپپتد دی ر گو   سپپ  از کمتر هپپیپ و فیل مگه  هگی

  .(1391)درخش  و همکگراند  م  دهم  تشکیل قره ،رون را خگویگر استدصگل

 

 . کنندیم ستیز   خزر یایدر در که ی اریخاو یماهیان انواع از گونه پنج -1-3شکل  

 تا  ماهی ایرانی 

عمد خگر آ،شپشپ  م  ،گهپم.   31تگ   15تگس مگه  ایرا   یگ قره ،رون دارای ،م   کشپیمه و ،گریک ،گ  

مها ترین مشپخصپ  آن کوچک ،ودن سپر و تگ حمودی ،گریک ،ودن پوزه اسپت. قره ،رون اصپطالح  ترک   

یم ،  دلیل ر و تیره ،من همراه ،گ ر و دا    اسپپت و ،  فگرسپپ  یع   د،ی   سپپیگه  و این  گم گذاری هپپگ
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هگی سپایم ر و تگ ،ی   این گو   از تگس مگه  ،گهپم.  وع ،گل  هگی آند ،گل  دم  هتروسپرك ،وده و ،م   

پوهپیمه از فلس گگ وئیمی اسپت. د مان زیرین تگس مگه  عرضپ  متدرك اسپت و مگهیگن ،گل  فگقم د مان  

 .ن هگ در فک هگیشگن د مان دار م روی فک هگ هست م و امگ  وزادان آ

تپگس مپگه  ایرا   ز پمگ  در آب هپگی گرم را ترجیح م  ده پم. این  وع از تپگس مپگه  هپگ در ایران 

در حوزه دریگی خ ر دیمه م  هپود. قره ،رون مخصپوض سپواحل ج و،  دریگی خ ر اسپت و در ،خ  هگی  

ری ی یع   ،هگر و پگیی  ،  سپمت رودخگ    هپمگل  آن کمتر دیمه م  هپود. تگس مگه  ایرا   در فصپل تخا  

هگ مهگجرت م  ک  م و م گسپب ترین مکگن ،رای تخا ری ید رودخگ   هگی  ،گ ،سپتر قلوه سپ    م  ،گهپم. 

روز ،  طول م  ا جگمم. از مها ترین رودخگ   هگی مدل تولیم مثل    5تگ    2دوره خوا،گ من تخا هگ ،  ممت  

در گیالند ،گالرود در ،گ،لد سپرخوردد گرگگن رودد تجن رود و رود کورا    قره ،رون هگ م  توان ، : سپایم رود

 .در آذر،گیجگن  گم ،رد

عممه غذای قره ،رون هگ را  مو   هگی  گ،گل  سپخت پوسپتگند ،عضپ  حشپرات آ، ید کرم هگی پرتگ و  

 .م  دهپم کا تپگرد عالوه ،ر این هپگ  مو پ  هپگی ،پگل  و ، رگ مپگهیپگ   چون کیلکپگل و گپگو مپگه  تشپپپکیپل  

گوهپت و خگویگر تگس مگه  ایرا   ارزش غذای  ،گالی  دارد. همچ ین کیسپ  هپ گی این مگه  دارای ارزش 

 .(1391)درخش  و همکگراند  ص عت  م  ،گهم ،  طوری ک  از آن ،رای تهی  چسب استاگده م  هود

 شیپماهی  تا  

ک  از خگ واده تگس مگه  هگ ،   هپپیپ مگه  یک  دی ر از ا واع مگهیگن خگویگری دریگی خ ر اسپپت 

هپمگر م  آیم. این مگه  دارای ،م   کشپیمهد پوزه ای  مخروط د کم  ،ل م و ،  سپمت ،گال هپیبمار اسپت. 

سپبیلک هگی آن تگ  یم  طول مدل روی  تگ لب رهپم م  ک  م. لب هگ ضپخیا و کشپیمه ،وده و هپکگف 

صپپاد  اسپپتخوا   اسپپت و اولین صپپاد   روی قسپپمت میگ   لب پگیین وجود  مارد. دارای پ ج ردیف  

اسپتخوا   پشپت ،من ، رگ اسپت. اسپتخوان هگی کوچک ،ین ردیا  هگی اصپل  اسپتخوان هگی پشپتد پهلو 

و هپکا وجود  مارد. ر و ،من این مگه  در قسپمت پشپت خگکسپترید طرفین و پهلوهگ روهپ تر و هپکا 

 .سایم است

  هگی عمیس رودخگ   هگ عالق  دار م. هپپپیپ مگه  ،  م گطس   یک سپپپگحل دریگهگد خورهگ و ،خ

مگهیگن جوا تر در ،خ  هگی کا عمس رودهگ ز مگ  م  ک  م و ،  ،سپتر هگی گل  عالقم م م و ،  صپورت 



 

  ی گر یخگو  گنیمگه  یخ ر و ت وع گو   هگ  یگیو جگ وران در  گهگنیگفصل سوم:  

 

59 

 

دسپپت  جمع  دیمه م  هپپو م. ، گ،راین این مگه  هگ ،یشپپتر در دریگی خ رد دریگی سپپیگهد دریگی آزوف و  

از رودخگ   هگ  تیر: رود دا وبد رود ول گد رود ریو  د رود   دریگی مرمره ،  سر م  ،ر م. همچ ین در ،عض 

ییل د آمودریگد م گطق  از پگل  آرکتیک  ی  دیمه م  هپپو م. هپپیپ مگه  در دریگی خ ر اغلب در قسپپمت 

 .هگی مرک ی و ج و،  ز مگ  م  ک  م و در قسمت همگل  دریگ ،   مرت مشگهمه م  هود

رای تخا ری ی ،  رودخگ   هگ مهگجرت م  ک  م. ،هترین هپپپیپپ مگه  هگ در فصپپپل ،هگر و پگیی  ،

مدل ،رای تخا ری ی این مگه  ،سپترهگی  ،گ قلوه سپ ود سپ و هگی درهپتد مگسپ  و خگك رس م  ،گهپم. 

سپگل   اسپت. این   13تگ   9سپگل   و در هپیپ مگه  هگی  ر    16تگ   13سپن ،لوغ در هپیپ مگه  هگی مگده  

 .سپپپگل اسپپپت  14م ول  سپپپن متوسپپپط آ پگن در ایران  مپگه  هپگ ،ی  از سپپپ  سپپپگل عمر م  ک  پ

هپپیپ مگه  هگ هپپکگرچیگن فعگل  هسپپت م ک  از الروهگی  رم ت گند دوجور پگیگند هپپیرو ومیمهگد سپپخت  

پوسپپپتگند حشپپپرات و ،  مهرگگن تغذی  م  ک  م. الرو این مگه  هگ از الرو ،گل موداران و سپپپ جگقک هگ 

از مگهیگ    تیر: گگومگهیگند خرچ و پهن و سپپپگیر جگ وران    اسپپپتاگده م  ک  م و مگه  هگی ،گل  آن  ی 

آ، ی تغذی  م  ک  م. رقیب غذای  مگه  هپیپ  فیل مگه  د سپوف و گگه  مگه  سپایم و مگش مگه  هگ 

 .هست م 

،  دلیل قرار گرفتن در لیسپت قرم  اتدگدی     مگ  م سپگیر ا واع مگهیگن خگویگری  تجگرت هپیپ مگه 

در سپراسپر جهگن مم وع اعالم هپمه اسپت. این مگه  در   (IUCN) دیط زیسپت،ین الملل  حاگظت از م

)درخشپ  و همکگراند   هپرایط م گسپب ج و مگهیگن اقتصپگدی و ،گارزش دریگی خ ر مدسپوب م  هپود

1391). 

 اوزون برون 

اوزون ،رون یک  از گو   مگه  هگی خگویگری اسپپپت ک  ،   گم هگی دراکول و سپپپورگگ معروف م   

ه  دارای ،م   کشپیمه ،گ پوزه ای  دراز و ،گریک م  ،گهپم. سپیبیلک هگی این  وع مگه  کوتگه  ،گهپم. این مگ

و ،مون رهپت  اسپت. ر و ،من آن در قسپمت پشپت و پهلو تیره مشپک  و در قسپمت هپکا روهپن اسپت. 

دهگن زیرین مگه  عرضپپ  متدرك ،وده و مگهیگن ،گل  فگقم د مان در روی فک هگیشپپگن م  ،گهپپ م. امگ 

 .یگن  وزاد دارای د مان هست م مگه
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اوزون ،رون ز پمگ  در آب هپگی گرم را ترجیح م  دهپم و یک  از مپگه  هپگی ،وم  دریپگی خ ر 

مدسپپوب م  هپپود. این مگه  در هپپمگل و سپپواحل ایران و ج وب دریگی خ ر ز مگ  م  ک م. عالوه ،ر  

مگه  هگ در فصپل تخا ری ی یع    دریگی خ رد اوزون ،رون در دریگی آزوف و سپیگه  ی  حضپور دارد. این  

فصپل ،هگر و اوایل فصپل پگیی  ،  صپورت دسپت  جمع  وارد رودخگ   هگ م  هپو م. مگهیگ   ک  در فصپل ،هگر 

وارد رودخگ   هگ م  هپو م در قسپمت هگی ،گالی  رودخگ   اقمام ،  تخا ری ی م  ک  م. ول  مگه  هگی  

مت پگیی   رودخگ   زمسپتگن را م  گذرا م و اوایل ،هگر ک  در فصپل پگیی  وارد رودخگ   م  هپو م در قسپ

سپپگل ،عم تخا ری ی م  ک  م. مکگن م گسپپب ،رای تخا ری ی مگه  مگه  رودخگ   هگی  ،گ ،سپپتر قلوه  

سپگل م  ،گهپم. از مها ترین رودخگ   هگی  ک     4تگ    3سپ    م  ،گهپم. فگصپل  زمگ   هر تخا ری ی ،ین 

 .عبپگرت پماز: کوراد ،پگ،پل رودد سپپپرخ رودد گریپگن رود و تجن اسپپپتاین مپگه  هپگ وارد آن م  هپپپو پم  

)درخشپپ  و    عممه غذای اوزن ،رون هگ را پرتگراف  رمت گند سپپو مگهیگن و گگو مگهیگن تشپپکیل م  دهم 

 .(1391همکگراند 

 فیل ماهی 

  فیل مگه  یگ ،لوگگد ، رگ ترین مگه  دریگی خ ر اسپت ک  از راسپت  تگس مگهیگن ،  هپمگر م  رود.

این مگه  دارای ،من ،گریکد پوزه کوتگه ،گ سپبیلک ،ل مد فشپرده و یگ گرد اسپت ک  دارای رهپت  هگی  م   

،گهپم. ر و ،من آن در پشپت خگکسپترید در پهلوهگ روهپن و در  گحی  هپکا سپایم اسپت. این مگه  دارای  

 .پ ج ردیف صاد  هگی استخوا   روی ،من است

لب هپورد دارای ،سپترهگی گل  و   دیک ،  ،سپتر ز مگ   فیل مگه  هگ در آب هگی هپیریند هپورد 

م  ک  م. ، گ،راین م گسپب ترین زیسپت گگه آن هگ دریگی خ رد دریگی آدریگتیکد دریگی اژهد دریگی سپیگهد  

دریگی ممیترا  د دریگی آزوفد دریگی مرمرهد دا وبد دوند رودخگ   کو،گند اورال و ول گ م  ،گهم. این مگه   

متری ه گ م    180تگ   70گق دریگهگ عالقم م هست م ،  همین دلیل ،یشتر در عمس هگی  ،  ز مگ  در اعم

متر گ ارش هپمه اسپت. فیل مگه  هگ   300ک  م. صپیم این مگه  هگ در دریگی خ ر ایران در عمس ،ی  از 

،رای تخا ری ی در فصپپل ،هگر و پگیی  ،  سپپمت رودخگ   هگ مهگجرت م  ک  م. امگ ،یشپپتر تخا ری ی در  

فصپپل ،هگر صپپورت م  گیرد و مگه  هگی  در پگیی  وارد رودخگ   م  هپپو م در ،هگر آی مه تخا ری ی م   

ک  م. تخا ری ی فیل مگهیگن ،گ طغیگن رودخگ   هگ در ارتبگط اسپپت. کف سپپ  الخ د صپپخره ای  و قلوه  

ی تگزه از تخا  سپپ    همراه ،گ مگسپپ  ،هترین مدل ،رای تخا ری ی این مگهیگن ،  هپپمگر م  آیم. الروهگ
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تگ   14درآممه فیل مگه  از دی ر الروهگی تگس مگهیگن ، رگ تراسپپت. سپپن ،لوغ در فیل مگه  هگی مگده  

سپگل   م  ،گهپم. البت  ،لوغ در مگه     14تگ   12سپگل   و در فیل مگه  هگی  ر   20سپگل   و گگه  تگ    16

زمگن حمود دو متر است. مگده هگ  سگل   ها گ ارش همه است. طول ،من آن هگ در این  22تگ   19هگی  ر  

 .سگل است 3یگ  2هر چ م سگل یکبگر ،گرور م  هو م و معموال فگصل  ،ین دو تخا ری ی طبیع  ،ین 

فیل مگه  هگ غذای خود را از طریس هپکگر تگمین م  ک  م. فیل مگه  هگی جوان از پال کتون هگی 

مهرگگن تغذی  م  ک  م. امگ ،گ گذهپت جگ ورید سپخت پوسپتگن کف زید کرم هگد حشپرات کف زی و ،   

زمگن در دریگ از مگهیگ    تیر: کلم د سپیگهد کول د هپیشپ  مگه  و کسور و در فصپل مهگجرت ،  رودخگ   از 

مگهیگ   چون: سپپوفد کگراسد سپپیاد مگش مگه  و سپپگیر مگهیگن موجود در رودخگ   تغذی  م  ک  م. در  

ن هگ دیمه هپپمه اسپپت. مها ترین رقیب غذای  فیل مگه  هگ مراحل اولی  ز مگ د هم وع خواری  ی  در آ

 .درصم ،گ فیل مگه  هبگهت غذای  دارد 60در دریگی خ ر فوك خ ری م  ،گهم ک  ،ی  از 

  25.9از گرا ترین  وع خگویگر  سپبت ،  سپگیر خگویگرهگ م  ،گهپم. خگویگر این مگه     فیل مگه خگویگر 

درصپم پروتیین دارد. مصپرف خگویگر از ا،تال ،  ،یمگری افسپردگ  و ،یمگری هگی قلب  و عروق  جلوگیری  

 .(1391)درخش  و همکگراند  و آهن است 3م  ک م. خگویگر سرهگر از اسیمهگی چرب از  وع ام گ 

 بندی جمع 

و فک    یگریخگو گنی گدر همچون مگه  یهگو گو    یاقتصپگد  گنیوجود ا واع مگهدریگی خ ر ،  دلیل  

تگس مگه  ایرا   یگ   گو   پ ج  .م یآ ،سپت  جهگن ،  حسپگب م  یهگگچ یدر  نیفردتراز م دصپر،    کیخ رد  

  د( دارد   گم  آسپترا  این سپ  گو    از حگصپل  خگویگر)قره ،روند تگس مگه  روس یگ چگلبگشد تگس مگه  هپیپ  

  ایرا   سپواحل  ازون ،رون یگ دراکول )خگویگر حگصپل از آن سپوروگگ( و فیل مگه  )خگویگر حگصپل  ،لوگگ( در

از مطگلب ارائ  هپپپمه در این فصپپپلد در ادام   ،گ ،هره گیری    مورد ،ررسپپپ  دقیس قرار گرفت.  خ ر  دریگی

 مورد ،ررس  دقیس قرار م  گیرد. یگریخگو گنیو تجگرت مگه ریذخگ مدیص تیوضع
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 چهارمفصل 

 خاویاریوضعیت صید، ذخایر و تجارت ماهیان  - 4

 (دمهگیفرصپپتهگ و تهم )  یگریمگهیگن خگو   مهیحگل و آاین فصپپل از گ ارش   ،خ  هگی  از در   گرش 

 استاگده گردیمه است. 1396مرک  پژوه  هگی مجلس 

 مقدمه 

 ،  صپیم  ازجمل  متعمد دالیل ،  آ هگ ذخگیر ک  هسپت م  ارزهپم می هگی گو   از خگویگری مگهیگن

 تمگم تقریبگً و اسپت رسپیمه  گ،ودی مرز ،  هوا و آب تغییرات و آلودگ  زیسپت گهد تخریب غیرقگ و  د و روی 

 زیسپت د اهمیت ،  توج  ،گ .ا م  گرفت  قرار ا قراض خطر معرض در هگی گو   لیسپت در خگویگری هگی گو  

 فرصپتهگی از ،هی   اسپتاگده درخصپوض دقیس هگی ،ررسپ  ا جگم خگویگرید مگهیگن تگریخ  و اقتصپگدی

 ،  ضپروری تهمیمهگ ،گ مقگ،ل  و ک ترل همچ ین و آ هگ ذخگیر از ،ل مممت ،رداری ،هره و حاگظت در موجود

 ،  خگویگرید مگهیگن صپیم  و ذخگیر وضپعیت درخصپوض اطالعگت آخرین ارائ  ضپمن گ ارش  این .میرسپم   تر

 راهکگرهگی اتخگذ ،  هپپمه ارائ  موارد اسپپت امیم  .میسردازد  ی  آی مه و حگل تهمیمهگی و فرصپپتهگ مقول 

 . مگیم  کمک خ ر دریگی خگویگری ،گارزش  ذخگیر از پگیمار ،رداری ،هره و حاگظت جهت م گسب

 ،خ  فرآوردههگی در و اسپپت مالحت  ای قگ،ل اقتصپپگدی ارزش  دارای خگویگری مگهیگن گوهپپت

 در آ هگ هپ گی کیسپ  از و چرمسپگزی صپ گیع در آ هگ پوسپت از ک سپروسپگزید صپ گیع در آ هگ گوهپت از هپیالت 

 و فی یک  خگض هپرایط  ،رحسپب ایران خگویگر ک  اسپت ذکر هپگیگن م  هپود. اسپتاگده چسپب سپگزی صپ گیع

اسپت.  ،رخوردار ،گالتری کیایت و مرغو،یت از خ ر دریگی حگهپی  کشپور چهگر خگویگر ،   سپبت آب هپیمیگی 

 ،یشپترین خ ر دریگی خگویگر اسپتدصپگل و خگویگری مگهیگن صپیم  می ان گذهپت  ده  دو ط  در ک  آ جگ از
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 کگه  دالیل و تولیم  می ان ،ررسپ  ،  گ ارش  این در اسپتد داهپت  گذهپت  سپ وات ،   سپبت را   ول  رو م 

 .میشود پرداخت  خ ر دریگی در خگویگر

 

 ار یخاو و  یاریخاو انیماه  از استفاده مختلف  موارد - 1-4شکل  

 خاستگاه خاویار  

ممرك   اولین اسپت. کرده یگد خگویگر مگهیگن تخا و گوهپت از مسپیح میالد از قبل قرن سپ  درارسپطو  

مگه    مختصپپر تگریخچ [اسپپت  1240 ده  در چ  ی خگن( ،گتو ) وه ،  متعلس خگویگر مورد در مکتوب

 اگرچ  .اسپت معرف  کرده ، رگ خگویگر مگهیگن صپیم  مدل را کگسپس  دریگ مگرکوپولو د]  ( 2009خگویگر)

 د1998مسپی د  ( ا م  دا سپت  خگویگر ک  مگگن مصپرف  خسپتین را کر رود مجگور ایرا یگن غر، د م گ،ع ،رخ

 رود م  گمگن همچ ین .اسپت  یگممه دسپت ،  اطالع  ایرا   تگریخ  م گ،ع ،ررسپ  از امگ) 2005 یگسپگی د

 ک  م  سپود  مک را تخا مگه  هگ تگ ،ود م  گرفت  یگد میالدد از قبل سپگل 2400 در هگ وف یق  مصپری هگ ک 

  یسپت  گم  خگویگر از ایران قمیا هپمه مطگلع  درآثگر  .،مگ م  سپار و قدط  ج ود مثل ضپرور مواقع ،را تگ

 است. کرده یگد آن آوردن ،مست دهواری و مگه  گرا   تخممان از هشا قرن ی دی در جمگل  ا،و،کر فقط 

 پرسپتد ملت ( ا م میشپمه عمل آوری و صپیم  تگسپمگهیگن قبلد سپگل 2500 از ،ی   تر هرودت طبس

 مگهیهگ این. دار م  حضور همگل  یمکره سرد آ،هگ در خگویگر فقط  مگهیگن م  ده مد  شگن هگ ( ،ررس 1387
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ک    پگلئو یس  فرمد مگه  هگی س  واره ای راستۀ از متعمد ج سهگی صورت ،  زمین هپ گسپ  اول در دوران

 .ا م  همه پیما ا مد ،وده مگهیگن کوس  دم هبی  دم دارای و ری تر

 تعماد  تر از و هپمه ا م  پیما هپ گسپ  زمین اول دوران از دو یین دورة اواخر در مگه  هگ این اصپل در

 ول  رفت م.  م  هپمگر ،  ،ی  اقلیت  ت اسپ  هگ دو و ،گل گن مچ هگ رده زیر ،  مقگ،ل مگه  هگی متعلس در

رفت م پگلئو یسپپ   ،ین از کا کا مذکور ردة زیر دو مختلف اهپپکگل از زیگدی تعماد ک  دورة کر، یار در

 دوام هپ گسپ  زمین دوم دوران تریگس از دورة آغگز تگ اوضپگع این  هگد م. ا تشپگر و ازدیگد ،  خو،  رو ،  فرمهگ

 رفت مد ،ین از و  یگورده دوام دوم دوران آخر تگ ا  وال ،   هگدن رو ،گ پگلئو یسپ  فرمهگ یگفت. در ژوراسپیک

 .داد م  ادام  خود ز مگ  ،  خگ واده ،رگرفتن س  در آسیس  ری فرمهگ( ،گ (سگ گن مگه  راست  تگس  ول 

 بر آنپیمان سایتس   تاثیرات و  خاویاری ماهیان صید 

  خاویاری ماهیان تاریخچه صید 

 سپگلهگی ط  و قرمگق توسپط  1324 سپگل از قبل خ ر دریگی ج و،  ،خ  در خگویگری مگهیگن صپیم 

 م  گرفت. ا جگم کگپرو   دام هگی ،  وسپیل  آن از پس و پ ب  ای تورهگی توسپط  عممتگً 1334  ال 1324

 چشپم  هگی و ا،عگد ،گ (Gill Net) گوهپ یر ثگ،ت و هپ گور دام هگی ،گ صپرفگً مگهیگن این صپیم  ها اک ون  ی 

 هپمسپ  1219 سپگل م  پذیرد. در صپورت هپیالت   گحی  5در   رودخگ   هگ مصپب و سپگحل  در  وار مختلف

کرد م.   صپیم  خگویگری مگه  عمد 101112 سپایمرود(   رودخگ   گیالن )عممتگً اسپتگن روسپ  در صپیگدان

 600 از روزا   فوری ((،همن مگه   اواخر در روسپ  گعاتب  ار 300 حمود هپمسپ  1259سپگل  در ک  درحگل 

 مپگه    عپمد 3800 تپگ 3500 از روزا پ  آوریپلد مپگه در و عپمد 2000 روزا پ  مپگه مپگرسد در عپمدد 800 تپگ

 دریگی ج و،  حوضپ  در خگویگری مگهیگن صپیم  عممه درگذهپت  م  کرد م. را صپیم  مگهیگن( تگس  )ازجمل 

 رودخگ   ک گره ،ر ک  سپایمرود صپیمگگه معتقم م  مدققین ،  طوریک  ،ود سپایمرودرودخگ     ،  مر،وط خ ر

 در مگهیگن تگس  صپیمگگههگی عممتگً و داهپت خگویگر اسپتدصپگل تن 50 حمود ،ودد سپگلیگ   مسپتقر سپایمرود

 صپورت،    پره کشپهگ ایراند هپیالت هپکل گیری ،گ و گذهپت  دوران تأسپیس م  گردیم. در رودخگ   هگ جوار

م    هپیالت تدویل را هپمه صپیم  مگهیگن درصپم  40 حمود معی   هپرایط  ،گ پذیرش  و کرده عمل پیمگ کگر

 .داد م 
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 رانیاو  جهان در یاریخاو انیماه دیص راتییتغ روند 

ت می در حگل   بی،گ هپپ ریچ م ده  اخ   طدر جهگن    عیهگی طب  ط یاز مد  گرییخگو گنیمگه  م یصپپ

هم مگن ،گ دوره  ک     1992-1987در حمود سپپگلهگی  م یصپپ   انیم    گگهگ    یاف ا کگه  اسپپت و پس از

و م  ر  د1988در سپگل   گنیمگهن ا واع تگسپت  20420  م یو ثبت رکورد صپهپم  هپوروی   ریاتدگد جمگه  فروپگهپ

 گنیمگه  نیا م یص   انیمست ک   گ،مان مع  نیا  دم یرس   2017تن در سگل    259و ،  عمد   م یتشم  م یص     ول

   ط ، گ ،ر آمگر رسپم    (1399)مکرم د   کگه  داهپت  اسپت.در جهگن  %  98از    ی، ریسپگل اخ  30  ط

  دخ ر تماوم داهپپت    یگیدر  یحگهپپ  یدر کشپپورهگ  یگریخگو  گنیمگه ریذخگ   گذهپپت  رو م کگهشپپ یسپپگلهگ

تن در سپگل   37،  حمود    1976ه ار تن در سپگل    30،طوریک  می ان صپیم پ ج کشپور دریگی خ ر از حمود  

 European Environment)رسیم )،   تر میرسم این آمگر ،گ در  تر گرفتن صیم غیر مجگز ،گهم(.    2010

Agency, 2012)   

 

 جهان  در  ی اریخاو ان یماه دیص ی جهان رات ییتغ روند - 2-4شکل  

تن ا واع مگه  خگویگری در    1000در سپواحل ایرا   دریگی خ ر  ی  صپیم مگهیگن خگویگری از حمود  

ذخگئر   یجهت ،گزسپگز  یگریخگو گنی،چ  مگه یو رهگسپگ  م یتول  ردیتکث)جهت تن    17،  حمود    1379سپگل 

 سگل گم  آمگری هیالت ایران(.د 3-4هکل ) ثبت گردیمه است 1397در سگل (خ ر یگیدر
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  سازمان  یآمار سالنامه:   منبع)  1379  تا 1397 یسالها  در  رانیا  در( تن) یاریخاو انیماه دیص رات ییتغ روند - 3-4شکل  

 ( رانیا الت یش

 پیمان سایتس 

ا قراض    خطر معرض در وحشپپ  گیگهگن و جگ وری هگی گو   الملل  ،ین تجگرت )پیمگن سپپگیتس

Citis: Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora )

یپک معپگهپمه چ پمجپگ بپ  ،رای حاپگظپت کردن از جپگ وران و گیپگهپگن در معرض خطر اسپپپت. این معپگهپمه در  

گرفت    الملل  حاگظت از طبیعتاتدگدی  ،ین در گردهمگی  اعضپپگی  1963تصپپمیم  ک  در سپپگل   تیج   

.  درآمم  اجرا،  مرحل     1975ژوئی    1،  امضپگ گذاهپت  هپم و    1973 ویس هپم. معگهمه در سپگل  هپمد پی 

  ،  ،گعث  وحشپپ د  نگیگهگ  و حیوا گت  هگیگو    الملل ،ین  تجگری  مبگدالت  ک  اسپپت این  معگهمه این  همف

  35٫000هگی موجود در طبیعت  شپپود و سپپطوح حاگظت  مختلا  ،رای ،ی  از  فتگدن ،قگی گو  ا  خطر

 .استگو   حیوان و گیگه در آن تعریف همه

  ،وده  صپیم   فشپگر  تدت  متمگدی سپگلهگی  مگهیگن خگویگری یگ همگن تگس مگهیگن ،رای  ذخگیر  متگسپاگ  

ک وا سپیون تجگرت ،ین الملل  گو   هگی در معرض خطر    2  و  1  ضپمیم  فهرسپتدر    آن هگی  گو    ا واع  و

ی اتدپگدیپ  جهپگ   حاپگظپت از ،ر اسپپپگس طبقپ  ، پم   .دار پم   قرار  ((CITESجپگ وران و جپگ وران وحشپپپ   

در  متگسپاگ    خ ر    یگیدر   مشپگهمه هپمه در سپواحل ج و، یگریخگو  گنیهر پ ج گو   مگه  IUCNطبیعت

  ری سپگزمگن مذکور قرار گرفت  و ذخگ  Critically Endangeredمعرض خطر  در    گو   هگی ،  هپمت سپتیل

 .م ،گه   م یم یحاگظت هم  گزم م یآ هگ  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 مگهیگن ای  و   گرفتن قرار و ،ین الملل  سپپگزمگ هگی دخگلت و مگهیگن ای  و   اهمیت ،  توج  ،گ

 رو م  داهپتد د بگل ،  خ ر دریگی سپگحل  کشپورهگی ،رای را صپیم  ک  سپهمی  ، می  تدت پیمگن سپگیتس

 رو م  ،ررسپ  اخیر سپگلهگی ط  در امگ یگفت  اف ای  آ هگ ذخگیر حاظ  امیم ،رای و هپم  کُ م  ذخگیر کگه 

 ذخگیر ،گزسپگزی و مصپ وع  تکثیر همچ ین و خ ر دریگی مگهیگن خگویگری ذخگیر از ،هره ،رداری و صپیم 

 مگهیپگن خ رد )ا قراض دریگی در مگهیپگن تگس  ذخگیر طبیع  چشپپپم یر کگه  مبین متپأسپپپاپگ   آ هپگد

 اکوسپیسپتا این آلوده ک  مه م گ،ع توسپع  غیرمجگز و صپیم  ف آی مه رهپم  رودخگ   هگد  گ،ودی  خگویگری(

 .است ،وده ،  فرد م دصر

 پ ج ،گ توافس و ،گکو در خ ر دریگی ز مه م گ،ع کمیسپیون اجالس  سپ  ودومین در 1389 سپگل در

 روسپپی د جمهوری ایراند سپپران تصپپمیا ،راسپپگس  خگویگری مگهیگن تجگری صپپیم  خ رد سپپگحل  کشپپور

 دو ممت مجمداً ،  دورهد این اتمگم از پس هپم. مم وع سپگل پ ج ،رای ق اقسپتگن و ترکم سپتگن آذر،گیجگند

 ممت ،  2016سپگل  از مجمد تممیم  از پس و هپم  اعالم سپگیتس ک وا سپیون توسپط  صپیم  مم وعیت سپگل

 ،رای فرصپت تجگرید ایجگد صپیم  مم وعیت از همف گردیم. اعمگل تجگری صپیم  مم وعیت دی ر سپگل پ ج

 ،رای فقطد مم وعیت صپیم  زمگن در خگویگری صپیم  هپم  مقرر و هپم  ،یگن دریگ در آ هگ احیگی و مجمد تکثیر

 گیرد. ا جگم ،چ  مگه  پرورش  ذخگیر ،گزسگزی و تکثیر و تدقیقگت  کگرهگی

 م  توان ،  موارد زیر اهگره  مود: صیم  مم وعیت دالیلاز 

 آ هگد تجگری استاگده ،رای خ ر دریگی آ،  ز مه م گ،ع از حاگظت اولویت ✓

 مشتركد آ،  ز مه م گ،ع از پگیمار ،رداری ،هره ✓

 ممیریت ،گ را،ط  در طرفهگ قبول مورد عموم  هپمه  پذیرفت  الملل  ،ین قواعم  کگرگرفتن ،  ✓

 خ رد دریگی آ،  ز مه م گ،ع از حاگظت و صیگدی

 خ رد دریگی در آ،  ز مه م گ،ع زیست  ت وع و ه گخت  ،وم  تگم از حاگظت ✓

 م گ،ع ممیریت و آ،  ز مه م گ،ع از حاگظت اسپگس  ع وان ،  علم  تدقیقگت کگرگرفتن ،  ✓

 مشتركد آ،  ز مه

 و خ ر دریپگی آ،  ز پمه م پگ،ع از ،هی پ  ،رداری ،هره حاپگظپتد ،پ  مر،وط اقپمامپگت تطپگ،س ✓

 .هگ گو   زیست گه م طق  سراسر در مشترك آ،  ز مه م گ،ع ممیریت
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 کشور اریو خاو یاریخاو انیماه ریذخا  تیوضع 

 در هپپیپ مگ  م  گو   هگ از ،رخ  و خطر معرض در خ ر دریگی مگهیگن خگویگری گو   هگیتمگم   

 حاگظت ،ر حگکا وضپع ،  توج  ،گ و اسپت وقوع حگل در مگهیگن این ا قراض  .دار م  قرار  سپل ا قراض آسپتگ  

 کشپور پ ج هم گم اقمام  تیج  در و عمل  و علم  همگه    عمم متأسپاگ   ارزش و ،گ ذخگیر این احیگی و

 ،ود. می ان خواهیا آت  سپگلهگی در مگهیگن این ،یشپتر چ  هر کگه  هپگهم  دریگی خ رد حگهپی  ،هره ،ردار

 وضپعیت  تقریبگً ،ررسپ د مورد دوره هگی ط  داردد مسپتقیا ارتبگط صپیم  می ان ،گ  ی  ک  خگویگر اسپتدصپگل

 .است داده  شگن را همیمی کگه  و داهت  صیم را می ان مشگ، 

و تخریب زیست گههگی   خگویگری  مگهیگن ذخگیر  ،ردن ،ین  در از  متعمدی عوامل  گذهت  سگلهگی  ط 

ول گ ک  مهمترین م بع    رودخگ    روی  ،ر سپپم  احماث  ،   میتوانآ هگ  مهمترین  از  ک  ا م   داهپپت   آ هگ  ق 

ایران    در  دی ر  مها  هگی  رودخگ    روی  ،ر سم  سگخت  آن  متعگقب  و  1961 تگمین آب دریگچ  است  در سگل

کشپورهگی حگهپی  این دریگ اهپگره  مود ک  ،  ع وان مگ ع  ، رگ جهت مهگجرتد تکثیر و زاود و   و سپگیر

 از پس  مجگز  غیر صیم   توسع   د1991 سگل  در سگ،س  هوروی  کشور  فروپگهپ    گم ،رد. ،عالوهولم این مگهیگن  

و ایجگد کشپورهگی تگزه اسپتقالل یگفت  و فشپگر اقتصپگدی  گه  از این تدوالتد موجب آن گردیم تگ   فروپگهپ 

آ، یگن روی    مردم این کشپپورهگ ،  دور از هرگو   ک ترل و  تگرت ،ر ،هره ،رداری ،  غگرت م گ،ع طبیع  و

آورده و در این میگن مسپپیر را ،رای سپپودجویگند قگچگقچیگن و تولیم ک  مگگن و تگجران غیر قگ و   خگویگر 

آغگز  سپپگ،س  هپپوروی  زمگن از   ات  ،  دریگ ک   و  صپپ عت   هگی  آالی مه  ا واع  هموار سپپگز م. از طرف  ورود

ر این راه ورود ا واع آالی مه هگی هپپهری و  یگفت  و د  گردیمه ،ود ،گ اجرای ،ر گم  هگی توسپپع  ای اف ای 

،  ،عم صپیم غیر مجگز و    1990کشپگورزی ،  دریگ و رودخگ   هگ ،  هپمت اف ای  یگفت. ،طوریک  از سپگلهگی 

ورود آالی مه هگ ،گ م شگر خشک  و دریگی  ،  دریگ روز ،  روز گسترش یگفت  و این مشکل ،  سواحل ایرا    

هرایط پی  آممهد زیست گههگی ضروری و م گطس حسگس از قبیل رودخگ   هگد  ی  کشپیمه هم. ،گ توج  ،   

مدیط دریپگی د تپگال،هپگ و خلیج هپگ ،رای ز پمگ  اغلپب مپگهیپگن ،ویژه مپگهیپگن رود کوچ )مپگهیپگ   کپ  ،رای  

تخمری ی از دریگ ،  رودخگ   م  آی م( از جمل  مگهیگن خگویگری ،شپپمت  گمطلوب گردیمه و در ک گر عمم 

ت یکسپگرچپ  ذخپگیر مشپپپترك هپپپرایط را ،رای در معرض خطر قرار گرفتن ذخپگیر این آ، یپگن مهیپگ مپمیریپ

 سگخت.
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 تکثیر، تولید و رهاسای بچه ماهیان خاویاری جهت بازسازی ذخائر دریای خزر 

،  م تور حاگظت از ذخگیر ارزهپم م مگهیگن خگویگرید ،گ احماث کگرگگه هپهیم ،هشپت    دیک سپم  

از   گدی،  در یجهت رهگ سپگز  یگریخگو گنی،چ  مگها واع    م یو تول   مصپ وع  م ی   ریتکثد  سپ  ر اسپتگن گیالن

میلیون    35/3،  صپورت  جمی در دسپتور کگر هپیالت ایران قرار گرفت. در این سپگل حمود    1351سپگل 

قطع  ا واع ،چ  مگه  خگویگری تکثیر و در رودخگ   هگی م گسپپپب ،ویژه رودخگ   سپپپایم رود رهگ سپپپگزی  

تگن گیالند در  مرک  تکثیر مرحوم دکتر یوسپف پور در اسپ  1364گردیم. پس از ا قالب اسپالم  و در سپگل 

مرک  هپهیم رجگئ  در اسپتگن   1374مرک  تکثیر هپهیم مرجگ   در اسپتگن گلسپتگن و در سپگل   1369سپگل 

مگز مران و ،  چرخ  تولیم ،چ  مگهیگن خگویگری و رهگ سگزی آ هگ ،  رودخگ   هگ جهت ،گزسگزی ذخگیر وارد  

میلیون قطع   22،  ،ی  از   1383ل هپپم م. ،طوریک  تولیم و رهگسپپگزی ا واع ،چ  مگه  خگویگری در سپپگ

رسپیم. امگ ،مالیل مختلف ،ویژه صپیم غیر مجگز و تخریب هپمیم زیسپت گههگی مگهیگن خگویگری این اقمام 

 ی  تگ حمود زیگدی اثر ،خشپ  خود را از دسپت داد و رهگ سپگزی ،چ  مگهیگن خگویگری ،ملیل  بود مولمین  

،   1390 و ،  هپمت کگه  یگفتد ،  طوری ک  از سپگل م گسپب و کگف  ،گ مشپکالت عمیمه ای رو،رو هپمه

. اک ون تهی  مولمین پ ج گو   مورد  تر  (4-4 هپکل (عمد در سپگل رسپیمه اسپت میلیون 5 ،عم ،  کمتر از

،پگ مشپپپکالت عپمیپمه ای رو،رو هپپپمه و عمال امکپگن تکثیر و تولیپم ،چپ  مپگهیپگن ،پ  حپماقپل خود در تپگریخ 

 است.  فعگلیتهگی ،گزسگزی ذخگیر رسیمه

 اف ای  ،گیم  م  ،گهپمد سپگل 17 تگ 12 ایرا   ،ین تگسپمگه  صپیم  ترکیب درصپم  90 ای ک  ،  توج  ،گ

 از ،گ ،  خصپوض هپمه ذکر مشپکالت ،  ،گ توج  متأسپاگ   ک  ،ودیا هپگهم  را اخیر سپگلهگی در صپیم  می ان

 این م  ،گهپیا. صپیم  کگه  هپگهم  مگهیگن اسپتخوا   صپیم  دامهگی در جوان مگهیگن ذخگیر رفتن ،ین

 کشپورهگی سپگیر از دسپترس  در و م تشپره آخرین آمگر ،راسپگس  و ،وده  مگیگن  ی  خ ر دریگی کل در کگه 

 در و ،وده عمد میلیون 3/96 ،را،ر 2001 در سپگل خگویگری ،چهمگهیگن رهگکرد می ان خ رد دریگی حگهپی 

 م  دهم.  شگن کگه  درصم  58 معگدلک   است یگفت  کگه  عمد میلیون 4/40 ،  2009 سگل
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 ( رانیا الت یش  سازمان  یآمار  سالنامه:  منبع) 1397 تا  1379  یسالها  در شده دیتول  یماه بچه  تعداد -4-4شکل  

 خاویاری ماهیان ذخایر شدید کاهش عوامل 

غیرقگ،ل  و  گمسپگعم  وضپعیت و خگویگری مگهیگن ذخگیر هپمیم  کگه  موجب ک  عوامل  عممه ترین

 :از عبگرت م  همه ا مد خ ر دریگی در قبول

 مدیط  کیایت کگه  و هوا و آب تغییرات ✓

 دریگی حگهپی  کشپور پ ج ،ین در مشپترك ذخگیر روی ،ر کگرآمم  و همگه و ممیریت فقمان ✓

 خ رد

 غیرمجگز صپیم  از پیشپ یری جهت ،گزدار مه و جگمع قوا ین  بود خأل و غیرقگ و   صپیم  فشپگر ✓

 غیرمجگزد صیم  مرتکبین ،گ چ مگگ   و سلیق  ای و ،رخورد

 و مگهیگن این زیسپپت گه و تخا ری ی مدل ،  ع وان دریگ و رودخگ   هگ تخریب ،  رو رو م  ✓

 خگویگرید مگهیگن ز مه توده حجا   ول  رو م  و ذخگیر کگه  آ هگ در  ق 

 خ رد دریگی ،  هگ   دار هجوم ✓
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 خ رد حگهی  کشورهگی در خگویگری مگهیگن کگف  و م گسب تکثیر عمم ✓

 ،  توجه  و زیست مدیط  مسپگئل از عموم  آگگه  ،ودن پگیین و م گسپب هپ گخت فقمان ✓

 آند ،  جوامع مدل 

 خگویگرید مگهیگن پگیمار ،هره ،رداری ،ل م ممت استراتژی وجود عمم ✓

 .متعمد دالیل ،  م گ،ع از حاگظت کگرآمم  سیستا وجود عمم ✓

 ذخگیر ،ر تأثیرگذار عوامل مهمترین از یک  غیرقگ و   صپیم  و ،  روی  صپیم  میگند این در ✓

 .میبگهم 

 ی اریخاو انیماه یرانیا  یدگاههایص 

 تعماد 1378سپگل  در ک  ،ود صپیمگگه 52 د 1371 سپگل در خگویگری مگهیگن صپیمگگه هگیتعماد  

 19 گیالند اسپتگن در صپیمگگه 13 هپگمل ک  صپیمگگه 37 خگویگری مگهیگن صپیم  در صپیمگگههگی فعگل

 .هم  گلستگن استگن در صیمگگه 5 و استگن مگز مران در صیمگگه

در   حسپ سور هپهیم  صپیمگگههگی از دو و یک  گحی  دو در گیالن اسپتگن صپیمگگه هگی فعگلیت مدموده

 کیلومتر  170طول   در صپیمگگه 14 یک  گحی  صپیمگگههگی . تعماد،ود چگ،کسپر در ادیب هپهیم  تگ آسپتگرا

 .،ود صپیمگگه  8تعماد  ،  داهپتد پراک   سپگحل  خط  94 طول در ک  دو  گحی  صپیمگگه هگی و ،وده سپگحل

تگزه   تگ صپیمگگه و هپروع رامسپر در فتوکیگن هپهیم  صپیمگگه از  ی  مگز مران اسپتگن در ،هره ،رداری م گطس

 165 صپیمگگه در 5 ،گ پ ج  گحی  هپگمل هپیالت   گحی  2 دارای اسپتگن این .داهپت ادام  ،هشپهر در آ،گد

 (.5-4 )هکل ،ود سگحل  خط  کیلومتری 135 در صیمگگه 10 دارای 3  گحی  و سگحل  خط  کیلومتر

صپیمگگه  از خگویگری مگهیگن صپیم  ،ود. صپیمگگه 12 هپگمل د)4  گحی ( گحی   یک گلسپتگن اسپتگندر  

م طق    آخرین در قل  حسپن مرز در پگك فریم  صپیمگگه تگ و م  هپم  هپروع تگزه آ،گد م طق  هپرق در میگ قل 

صپیمگگه هگی   تعماد از خگویگری مگهیگن صپیم  کگه  ،گ هم مگن .داهپت ادام  ترکم سپتگن کشپور ،گ مرزی

 کگه اسپت.  داهپت  اف ایشپ  رو م  پرهد صپیگدی تعگو   هگی تعماد دی رد هپم. ازسپوی کگسپت   ی  خگویگری

 و صپیم  صپ عت ،سپ ای  در تگثیر صپیمگگه هگ تعطیل  ازجمل  صپیگدی فعگلیت هگی کگه  آن پ  در و ذخگیر
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 همراه ،  را جمل  ،یکگری از اقتصپگدی و اجتمگع  مشپکالت و عواقب م  توا م  ک  دارد آن ،  وا،سپت  صپ گیع

 .،گهم  داهت 

 

  یا یدر رانییا سواحل در  ی اریخاو ان یماه یها دگاهیص محل و  التییش مختلف  نواحی و سات یتأس  نقشه -5-4شکل  

 ( 1378)انتشارات اداره کل تولید و بهره برداری ماهیان خاویاری، شیالت ایران،   خزر

 پرورش بازاری ماهیان خاویاری و تولید خاویار 

  وجود  مت وعد  هوای   و  آب  ،گال و تدمل هپپرایط   سپپبتگ ایران ،ملیل رهپپم خگویگری در    تولیم مگهیگن

 پگیین  سپبتگ  هگی  ه ی   آ هگد  پرورش   ،رای  دریگ په   گسپترده و م گسپب  خگكد  آبد م گ،ع  سپبتگ م گسپب

  تقگضپگی خگویگرد  تولیم   و  م گسپب پرورش   ،گزده اقتصپگدی جهگند  کشپورهگی اغلب ،گ  مقگیسپ   سپگخت م ارع در

 ممتگز  ه گخت  همه ،ودن و جگی گه  ،گالد  آوری  ارز  و  صگدرات   ارزش   آند  ،گالی  م گسب جهگ  د قیمت  جهگ  

خریم   در کشپورهگی مختلف ،رای  قمیم   و  سپگ،ق  ،گ مشپتریگن  و  متقگضپیگن  وجود جهگند  در  ایران خگویگر

پرورش مپگهیپگن    ارز پمه در کشپپپور در زمی پ  تکثیر و  تجر،یپگت  وجود  ایراند    همتپگی  ،   ،ر پم   ،پگ  خپگویپگرد

  و  سپیگسپتهگی   ی   و  هپیالت   آموخت گن  دا   و  متخصپص   یروهگی خگویگری و ،  ویژه عمل آوری خگویگرد

،  ع وان یک فعگلیت    این صپپ عتد از  ،ویژه سپپگزمگن هپپیالت ایران  دولت حمگیت  م گسپپب   سپپبتگ  ،ر گم 

حگضپر افراد زیگدی عالق  م م  و در حگل  ارزهپم م اقتصپگدی ،گ حگهپی  سپود م گسپب در کشپور هپ گخت  هپمه

 ،  سرمگی  گذاری در این ،خ  م  ،گه م ک  در صورت همایت و ممیریت م گسب این ظرفیت هگ د ص عت
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پرورش مگهیگن خگویگری و تولیم گوهپتد خگویگر و سپگیر فراورده هگی حگصپل از این مگهیگن میتوا م صپ عت  

 سگزد. متدول را هیالت  کشور

 

 ی پرورش یاریخاو انیماه  -6-4شکل  

هر چ م تکثیر ا بوه مگهیگن خگویگری ،گ همف حاظ و ،گزسپپگزی ذخگیر آ، یگن از سپپگ،ق  ای  سپپبتگ 

طوال   ،رخوردار است امگ از عمر پرورش تجگری آن در ایران ،ی  از س  ده   م  گذرد. اولین ،گر پرورش  

خگویگری در سپگل هپروع هپم امگ مطگلعگت توسپع  آن در ده  هشپتگد توسپط هپیالت ایران ا جگم و از مگهیگن 

اقمامگت  ،رای ترویج پرورش این مگهیگن آغگز گردیم و ،گ گسپپترش عرضپپ  ،چ  مگه     1383-1384سپپگل 

ماد م ارع  و اسپتمرار عرضپ  توسپط دولت در سپگلهگی ،عمد تع  91تگ    88رای گن ،  م ارع متقگضپ  در سپگلهگی 

می ان تولیم گوهپت مگهیگن خگویگری از طریس  د ،طوریک   پرورش مگهیگن خگویگری ،  سپرعت گسپترش یگفت

می ان خگویگر ت. در این میگن  اف ای  یگفت  اسپ  97تن در سپگل   2839،     91تن در سپگل   456از پرورش  

 .وگرم ،ودکیل 2500،ر اسگس آمگر سگزمگن هیالت ایران حمود  1397تولیم همه در سگل 

،ر اسپگس اطالعگت موجود در حگل حگضپر دسپترسپ  ،  ،چ  مگهیگن م گسپب و ،گ کیایت ،رای هپروع  

کگر پرورشد تگمین غذای ویژه مگهیگن خگویگری ،گ ضپپریب تبمیل م گسپپبد دیر،گزده ،ودن صپپ عت تولیم  

در گردش ،گالد از مگهیگن خگویگری پرورهپپ  و خگویگر حگصپپل از آ هگ و  یگز ،  سپپرمگی  اولی  و سپپرمگی   

، رگترین مشپکالت پرورش مگهیگن خگویگری م  ،گهپم ک  هپکوفگی  این صپ عت  یگزم م سپرمگی  گذاری و  

 حمگیت ،یشتری م  ،گهم.  
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 تجارت خاویار 

خگویگر ایران ،رای سپپگلهگی متمگدی ،گ ارزش و قیمت م گسپپب  ،  ،گزارهگی جهگ   از ژاپن تگ اروپگ و  

ممت حضور خگویگر ایران در ،گزارهگی جهگ   ،  زمگن حضور لیگ گزوف در ایران ،گز امریکگ صگدر همه است. ق

میلیون دالر    52حمود    1370میلیون دالر صپپگدرات مدصپپوالت هپپیالت  در سپپگل   61می ردد. از حمود  

( حگصپل فروش خگویگر در ،گزارهگی جهگ   ،ود. امگ ،تمریج ،گ توسپع  تولیم سپگیر مدصپوالت  %85صپگدرات )

ت  ،ویژه می و و کگه  ذخگیر و صپیم مگهیگن خگویگری از مقمار ارزش صپگدرات خگویگر کگسپت  هپم. هپیال

  تی ،گ مم وعمر،وط ،  خگویگر ،ود.    %66از کل صپگدرات مدصپوالت هپیالت  کشپور    1380،طوریک  در سپگل 

ت  ،   ،  یکبگره سپها خگویگر در صپگدرات مدصپوالت هپیال  2010  از سپگل  یگریخگو  گنیو تجگرت مگه  م یصپ

هپمت کگه  یگفت  و صپار رسپیم. ،گ سپرمگی  گذاری مردم و حمگیت هگی دولت از پرورش مگهیگن خگویگرید  

این امیمواری وجود داهپت ک  ،تمریج خگویگرهگی حگصپل از م ارع پرورهپ  وارد ،گزارهگی جهگ   هپمه و تگ 

 حمی ،توا  م این  قصگن را جبران  مگی م. 

 تن  234  مقمار سپگل  این  در  ک   میمهم   شپگن  2018  سپگل  در خگویگر جهگ    تجگرت  ،   گذرا   گه 

  97  صپگدرات ،گ چین  ک  مگگند  صپگدر ،ین  در. اسپت  هپمه  صپگدر  کشپور  99  ،   جهگن  کشپور  44  توسپط  خگویگر

. داهپپت م   قرار  آسپپیگ چهگرم  و جهگ    15  رتب   در  گرم  کیلو  1062  صپپگدرات ،گ  ایران  و   خسپپت  رتب   در  تن

پی  ،ی   می ردد ک  ،گ توج  ،  اف ای  تولیم خگویگر و در صپپورت ،گزاریگ،  م گسپپبد صپپگدرات خگویگر 

 حگصل از مگهیگن پروره  ایران مجمدا ،توا م ،  جگی گه خگویگر وحش  در سگلهگی گذهت  دست یگ،م. 

 

  در ( تن) حسب  بر (  بعد به  آن  از یپرورش و  2010  سال تا یوحش  انیماه از  حاصل) ار یخاو صادرات  روند -7-4شکل  

 ( رانی ا الت یش ی آمار سالنامه: منبع)1398  تا 1379 یسالها
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(تن)مقدار صادرات ماویار 
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 یو اجرا   الملل  نیم طبس ،گ مقررات ، یدسپتورالعمل هگ  ای،عمل آممهد ت ت یهگ   ،ر اسپگس ،ررسپ

و   گریپخپگو  م یپخر  گنیپ،پ  مشپپپتر   ،خشپپپ  پگنیآ هپگ و اطم ی،ر اجرا سیو  تپگرت دق  آ هپگ در م ارع پرورهپپپ

  یچگل  هگ  نیاز مهمتر مارانیخر  ی،را هپ گختدا  د تخصپص و    متمرک   سپتایسپهمچ ین عمم وجود  

 است. ،خ   نیا

مشپپکالت موجود در     ریاز د نیکشپپور چ  ژهی،و   ک  مگگن اصپپل  م یو رقگ،ت ،گ تول  گ،یموضپپوع ،گزار

 ی  ،پ  این کپگال   و ا تقپگل پول و حت یزدر حپگل حپگضپپپر مشپپپکپل تبپگدالت ارو   گریپو تجپگرت خپگو  گ،یپ،پگزار

مشپکالت اضپگف  هپمه اسپت. البت  توج  ،  مواردی از قبیل ت وع ،خشپ  ،  مدصپوالت حگصپل از مگهیگن 

ایشپ د مواد داروی د چسپب و غیره و  خگویگری از قبیل صپگدرات گوهپت تگزه و م جممد پوسپتد چرمد مواد آر

  ی هوا  ی،گ توج  ،  کمبود پروازهگحمل و  قل مدصوالت ،  خگرج از کشور  در    ودرفع موا ع موج  نیهمچ 

   م یفرا  ک ترلو   تگرت  ایجگدد    ی،را و مشپخص  مودن متول  خگض  مختلفکشپورهگی  ،  مقگصپم    ایمسپتق

میتوا  م  ق  ،سپپ ای  در رو س و     پرورهپپ  یگریخگو گنیو صپپگدرات مگه   گ،ی،گزار  دیفراور  مدیتول  کسگرچ ی

 تجگرت مگهیگن خگویگری داهت  ،گه م. 

 

 یوحش  ی اریخاو انیحاصل از ماه ار یخاو لوگرم یدو ک یها  ی قوط ی بسته بند  -8-4شکل  
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 اریخاو ییارزش غذا 

ترکیبگت مختلف    Kو   Eو   Dد   Aیک مگده غذای  ،سپیگر ،گ ارزش اسپت ک  دارای ویتگمی هگی خگویگر

و ،گ داهپپتن چر،یهگ و    نید ،تگئنید اسپپیم فولیکد فوالت و اسپپیم پگ تو یکد کولB2  (B12د  B  B)1ویتگمین  

م  آیم. پروتئین خگویگر هپگمل  گب،خ  ،  حسپ  اسپیم آمی   هگی ،گ ارزش در ردیف یک  از غذاهگی  یرو

%   25و چر،  آن هپپگمل    و متیو ین  نی یاسپپیمهگی آمی   آرژ یند هیسپپتیمیند ای ولوسپپیند لوسپپیند ل

فسپارد    ادی یآهند م   ادیگمل کلسپهپ  گریموجود در خگو   مواد معم . % لیسپتین م  ،گهپم   75کلسپترول و  

ان کگلری ،گالی   اسپت. عالوه ،رآند این فرآورده از می  م یو فلورا  ومیم    د سپل   سدم  دیرو  ادیسپم  ادیپتگسپ

 سپپتایسپپ  یتوان ،  اف ا   م گریکیلوکگلری ،رخوردار اسپپت. از جمل  خواض خگو  2700تگ   2300حمود  

و    اندر مرد  یمت مغ  و رواند سپالمت قلبد ،هبود ،گرورپوسپتد ،هبود سپال  یریپ  ای،مند کگه  عال   م یا

 (USDA ,2012اهگره  مود. )  و کگف م یما یا  یمواد تغذ 

 نقش کرونا در تجارت خاویار 

،گ توج  ،  ای ک  خگویگر ،  ع وان کگالی  لوکس و ،گ قیمت ،گال مدسپپوب می رددد مشپپتریگن عممه 

خگویگر ،گ همف عرضپپپ  آن در هتپل هگ و مراک  تارید   سپپپبپت ،  خریم آن اقمام م   مپگی پم. لذا تجپگرت 

د تماوم  2019گل خگویگر وا،ست   زیگدی ،گ ص عت گرده ری و توریسا دارد. هیوع جهگ   کرو گ از اوایل س 

 د تگک ون  ک  ،رای مقگ،ل  ،گ هپیوع ویروس کرو گ در سپطح جهگن ا جگم گرفت  ای  وضپع تما،یر قر طی  آن و  

سپت. در ک گر این موضپوع وضپع مقررات سپخت یرا   تر ک ترل کیایت و  اتگثیر زیگدی ،ر تجگرت آن داهپت   

ط د یگد رو م کگرهگی مر،وط ،  تجگرت و  مسپت مسپگزی سپخت یرا   ترد کگه  پروازهگی هوای  ،  اقصپ   قگ

دسپپترسپپ  ،  ،گزارهگی مختلف را ،رای صپپگدر ک  مگگن سپپخت تر  موده و همین موضپپوع موجب کگه  

،  ،عم جهشپ  در تولیم و    97قیمت جهگ   خگویگر گردیمه اسپت. در این راسپتگ ،گ توج  ،  ای ک  از سپگلهگی 

یم ک  مگگن ایران تدت تگثیرات م ا  پگ مم  کرو گ ،ر تجگرت  امگ تول  تجگرت خگویگر ایران مشگهمه می رددد

 خگویگر قرار گرفت  ا م.
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 ابعاد حقوقی مدیریت جامع دریای خزر 

اگرچ  تولیم خگویگر حگصپل از مگهیگن خگویگری پرورهپ  در سپگلهگی اخیر در کشپور رو س گرفت  و  

و قمرت ،یشتری صورت م  گیردد امگ تالش ،رای دسترس  ،  ،گزارهگ و صگدرات این مدصول ،گ همفم می  

مسپئل  اصپل د حاگظت و ،گزسپگزی مجمد ذخگیر طبیع  مگهیگن خگویگری اسپت. ،مون تردیم دسپترسپ  ،   

این هپمف واالد  یپگزم پم مپمیریپت جپگمع دریپگی خ ر و ذخپگیر مپگهیپگن خپگویپگری م  ،پگهپپپم کپ  حپماقپل در دو  

 جمی دارد. سطح مل  و م طق  ای قگ،لیت ،ررس  و  یگز ،  پی یری

علیرغا قوا ین متعمد و مکرر مل د مدیط ز مگ  این آ، یگن در دریگی خ ر و خلیج هگ و    متگسپپاگ  

تگال،هگی متصپپل ،  این دریگد همچ گن دارای وضپپعیت  گمطلوب زیسپپت  ،وده و هپپرایط را ،رای تغذی د  

. عالوه ،ر مشپکالت  مهگجرتد تولیم و تکثیرد رهپم ،چ  مگهیگن ،  هپمت سپخت و غیر ممکن  موده اسپت

مدیط طبیع د مسگئل اجتمگع  و اقتصگدی از قبیل ،یکگری و مشکالت معیشت  در سواحل ج و،  دریگی  

خ ر ،هپگ پ  و یپگ ا  ی ه ای ،رای صپپپیپم غیر مجپگز و غیر قپگ و   آ، یپگند ،ویژه مپگهیپگن خپگویپگری را فراها کرده  

 است.

گزمگن هپیالت ایراند وزارت جهگد کشپگورزی و  اگرچ  دسپت گههگ و وزارتخگ   هگی مختلف از جمل  سپ

تگ حمی سپگزمگن حاگظت مدیط زیسپت مطگ،س قگ وند متولیگن اصپل  حاگظت و ،هره ،رداری از م گ،ع آ، ی  

جمهوری اسپالم  ایران م  ،گهپ مد امگ ،مون توج  ،   ق  سپگیر دسپت گههگی دی ر از جمل  وزارت  یرود  

گد  یروهگی ا تتگم  و ام یت د سپگزمگن ، گدر و دریگ  وردید وزارت رفگهد  اسپتگ ماریهگد فرمگ ماریهگ و هپهرداریه

کگر و امور اجتمگع د وزارت اقتصپگد و دارائ د وزارت امور خگرج د سپتگد مبگرزه ،گ قگچگق کگال و ارزد گمرگ و  

وم تهی   دههگ وزارتخگ   و دسپپت گه دی رد سپپگزمگن هگی اصپپل  ،  ت هگی  راه ،  جگی   خواه م ،رد  لذا ل 

 ،ر گم  جگمع مل  حاگظت از م گ،ع آ، ی و ال ام دست گههگ ،  اجرای آن ،ی  از هر زمگ   احسگس می ردد. 

،گ توج  ،  عضپپویت ایران در ،سپپیگری از ک وا سپپیون هگ و پروتکل هگی ،ین الملل  و م طق  ای از 

موافقت گم  حاظ و  ضپویت در  د پروتکل ایم   زیسپت  کگرتگهگ گ د ع  CBDجمل   ک وا سپیون ت وع زیسپت  

ال ام ،  مقررات وضپع هپمه توسپط سپگزمگن خوار،گر ید  ا  و دوکگهپگ   ت ،گالمهگجر،گ   گنیمگه ریذخگ  تیریمم 

د همکگری ،گ ک وا سپپیون  UNDPو توسپپع  ملل متدم   UNEP سپپتیز  ط ی،خ  مد  دFAO  یکشپپگورز

  ونیک وا سپد IUCN عتیحاگظت از طب   الملل  نی،   ی،گ اتدگد یهمکگر،  CMSحاگظت از جگ واران مهگجر  

و ،سپیگری از ک وا سپیون هگ و مقررات ،ین    CITESدر معرض خطر     گهیو گ  یجگ ور   الملل نیتجگرت ،
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مقرات ،ین الملل  در جهپت حمپگیپت و حاپگظپت از الملل  دی رد الزم اسپپپت از ظرفیپت هپگی موجود در این  

 مگهیگن خگویگری استاگده  مود.

امگ ،گ توج  ،  مشپترك ،ودن ذخگیر مگهیگن خگویگری در دریگی خ ر و دسپترسپ  هر پ ج کشپور ،   

م پگ،ع و ذخپگیر آند ل وم توجپ  ،یشپپپتر ،پ  اسپپپتاپگده از ا، ارهپگی حقوق  م طقپ  ای موجود ،ی  از پی  

ر فقمان رژیا حقوق  دریگی خ ر ت هگ ا، ار موجود در همکگریهگی م طق  ای جهت حاگظت ضرورت دارد. د

اسپپت ک  سپپطح آن در حم   CABاز ذخگیر مگهیگن خگویگرید کمیسپپیون هپپیالت  م گ،ع ز مه دریگی خ ر 

روسپپگی هپپیالت کشپپورهگ ،وده و عمال ت هگ ا، ار هپپیالت  ،رای کمک ،  احیگر و ،گزسپپگزی ذخگیر مگهیگن 

یگری م  ،گهپپپمد امگ کمیسپپپیون مذکور فگقم خروج  هگی مطلوبد کگر،ردی و اجرائ  ،وده و تگک ون  خگو

 توا سپت   ق  اسپگسپ  و تعیین ک  مه ای را در حاگظت از مگهیگن خگویگری ایاگر  مگیم. ک وا سپیون مدیط  

خ ر پس از   زیسپت دریگی خ ر معروف ،  ک وا سپیون مدیط زیسپت تهران ک  در  بود رژیا حقوق  دریگی

مورد توافس پ ج کشپور حگهپی  دریگی خ ر قرار گرفت ها    2003سپگلهگ تالش کشپور ایران سپرا جگم در سپگل  

 ی   توا سپت مشپکالت دریگی خ ر و مگهیگن خگویگری ،رطرف  مگیم. چهگر پروتکل حاگظت از ت وع زیسپت د  

قگ،ل  ،گ آلودگیهگ ،گ م شپگ دریگی   ی   ارزیگ،  اثرات زیسپت مدیط د مقگ،ل  ،گ آلودگیهگ ،گ م شپگر خشپک  و م

ک  تموین آ هگ قبال ،  پگیگن رسپیمهد تگ ک ون ،رای تصویب مجگلس ،التکلیف مگ مه ا م. همچ ین از ظرفیت  

ک وا سپیون حاگظت از مدیط زیسپت دریگی خ ر  ی  ک  مصپوب کلی  کشپورهگی حگهپی  دریگی خ ر ،وده  

 استاگده  شمه است.

روسپگی جمهوری پ ج کشپور حگهپی  دریگی خ رد صپیم مگهیگن خگویگری   ،گ توافس  2010در سپگل 

جهت حاگظت و احیگی ذخگیر این مگهیگند ،  ممت پ ج سپگل مم وع هپم و صپیم این مگهیگن ت هگ ،گ همف  

تهی  مولمیند تکثیر و تولیم ،چ  مگه  و رهگ سپگزی آن ،  دریگ تماوم یگفت ک  این مم وعیت تگک ون هم   

ه و ادام  دارد. امگ  کت  مها این اسپپت ک  ،ر اسپپگس ارزیگ،  هگی ،عمل آممه توسپپط سپپگل  تممیم هپپم 

ا سپتیتوی ،ین الملل  مگهیگن خگویگری و موسپسپ  تدقیقگت  علوم هپیالت  کشپورد مم وعیت صپیم مذکور  

تگثیری در ،گزسپگزی ذخگیر مگهیگن خگویگری  ماهپت  ک  گواه این ممعگ مشپکالت موجود در صپیم مولمین  

مگهیگن اسپت ک  کگمال  گیگب و صپیم آ هگ تقریبگ ،  صپار رسپیمه اسپت. لذا ا، ار  گکگرآمم مم وعیت صپیم  این

در کشپپورهگی حگهپپی  دریگی خ رد    ت هگ تگثیری ،ر ذخگیر مگهیگن خگویگری  ماهپپت  ،لک  کگمال در جهت 

،راحت  ،  صیم این مگهیگن م گفع سگیر کشورهگی حگهی  این دریگ یع   روسی د ق اقستگن و آذر،گیجگن ک   

پرداخت  و گوهپپت و خگویگر آن را در مراک  تارید  و توریسپپت  داخل کشپپور خود ،  فروش م  رسپپگ  م 
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اسپت. این در حگل  اسپت ک  کشپور ایران ک  تمگم  خگویگر حگصپل از مگهیگن خگویگری خود را ،  کشپورهگی  

د در دریگی خ ر)عمومگ سپهمی  صپیم مگهیگن دی ر صپگدر می مودد عالوه ،ر از دسپت دادن سپهمی  صپیم خو

خگویگری کشپپور ایران ،ملیل اقمامگت حاگظت  م گسپپب ایراند در سپپگلهگی آخر فعگلیت صپپیم از تمگم   

کشپورهگ ،یشپتر ،ود و حت  در ،رخ  از سپگلهگ سپهمی  این کشپورهگ ،رای صپیم مگهیگن خگویگری صپار و ت هگ 

گ   خود را  ی  از دسپپت داده و عمال ،هبودی ها در ذخگیر  ایران حس ،هره ،رداری داهپپت(د ،گزارهگی جه

مگهیگن خگویگری حگصپل   ردیمه اسپت. لذا تقویت همکگریهگ و موثر  مودن اقمامگت م طق  ای ،گ اسپتاگده از 

ا، ارهگی ،ین الملل  و ،گز  ری در مدتوای توافس مم وعیت صپیم مگهیگن خگویگرید ،ی  از پی  ضپروری  

 .    (1387 د )پورکگظم م  ،گهم 

در زمینیه حفیا یت از میاهییان خیاوییاری وحشییی و توسییعیه  ات  پیشیینهیاد 

 پرورش ماهیان خاویاری

در مجموع ،گ توج  ،  آ چ  ک  اهپپگره هپپم میتوان جهت تجگرت ذخگیر وحشپپ  مگهیگن خگویگری 

زیر اهپگره دریگی خ ر و توسپع  پرورش و تجگرت مگهیگن خگویگری پرورهپ  و خگویگر حگصپل از آ هگ ،  موارد  

  مود:

هپپگمل م گطس   خگویگری و ضپپروری ،رای ز مگ  مگهیگن زیسپپت گه   م گطس حاگظت و احیگی  -1

 دریگی د رودخگ   هگد تگال،هگ و خلیج

   مودن  فعگل  و  IUUقگ و  د گ ارش  شپمه و ت تیا  شپمه  غیر  صپیم  ،گ جمی  پیشپ یری و مقگ،ل   -2

 دست گههگی کشورهگی موجود در سگیر وزارتخگ   هگ و ظرفیت

  ز جیره  یکسگرچ   و همگه و  ممیریت  و  دریگ  و خشپک   در فعگلیتهگ  از  گهپ   آلودگیهگ  جمی  ک ترل-3

 خگویگری مگهیگن ذخگیر ،گزسگزی حاگظتد صیمد هگی

 هپپپمه  تولیپم   خپگویپگری مپگه   ،چپ   کیایپت اف ای  و خپگویپگری  مپگهیپگن طبیع   تکثیر امکپگن  ایجپگد  -4

  حقگ،   اعطگی م گسپبد سپگزی رهگ  سپگزید رهگ سپن  و  وزن  اف ای   سپالمتد  ارتقگر  قبیل از  سپگزی رهگ جهت

 غیره و هگ رودخگ  
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 حاپگظتد  از اعا خگویگری احیپگی ذخگیر مگهیپگن  ،   وا،سپپپتپ  هگی  ز جیره  کلیپ   یکسپگرچ  ممیریت -5

 رهگسگزی ،چ  مگهیگن و تولیم  صیمد

گ در سپپپطوح مل د م طق  ای و ،ین ،کگرگیری ظرفیتهگی قگ و   موجود و توسپپپع  و تقویت آ ه  -6

  تی و تقو  کسپگرچ ی  تیپریمم الملل  جهپت حاپگظت از دریگی خ ر و ذخگیر مگهیپگن خگویگرید و پی یری جمی 

 در سطوح مختلف گنیحاگظت م گ،ع آ،    یدر زم  هگیهمکگر

خپگویپگری مپگهیپگن    روهپپپهپگ و گو پ  هپگی مورد  تر ،رای پرورش   کپگرآمپمترین  و  ،هترین  ا تخپگب  -7

 پگیمار توسع  ،گ همسو مت گسب ،گ هوا و اقلیا و

تکثیرد   از تولیپم مپگهیپگن خپگویپگری و خپگویپگر اعا ،پ   وا،سپپپتپ  ز جیره هپگی  کلیپ  صپپپدیح  مپمیریپت  -8

 تجگرتد تدقیس و توسع  و تعیین یک سگختگر مسئول و متول  ،گزاریگ، د پرورشد فرآورید

همفم م علم  و    اسپپپتاگده  و  تولیم ک  مگگند کگرهپپپ گسپپپگنعلم  پرورش ده پمگگند    ارتقپگر  -10

 جهت تولیم م گسب و پگیمار در هیالت  آموخت گن دا   تدقیقگت  از

توج  ،یشپتر دولتد وزارت جهگد کشپگورزید ،گ ک هگ و سپگیر دسپت گههگی متول  و مرتبطد ،ر   -11

 ظرفیت موجود در این ،خ  از فعگلیتهگی تولیمی

توج  ویژه ،  اثرات تغییر اقلیاد گرم هپپمن کره زمین و خشپپکسپپگل  هگ و ،کگرگیری اقمامگت   -12

  Mitigation Measuresو اقمامگت جهت کگه  اثرات تغییر اقلیا  Adaptationمر،وط ،  سگزگگری 

ایجگد راهکگرهگی م گسپپب جهت اهپپتغگل صپپیگدان غیر مجگز و جگمع  مدل  هپپگغل در زمی      -13

 رخگویگ

 یجمع بند 

،گ توج  ،  صپمم  هپمیم ذخگیر مگهیگن خگویگری در جهگن و دریگی خ رد حاگظت موثر از ذخگیر این 

آ، یگن و مدیط ز مگ  آ هگد ضپروری و اجت گب  گپذیر م  ،گهپم. در این راسپتگ میتوان ،  حاگظت از م گطس 

مود. جهت  یل ،  این همفد تالش  حسپپگس هپپیالت  از قبیل دریگد رودخگ   هگد خلیج هگ و تگال،هگ اهپپگره  

،یشپتر و ممیریت قوی تر سپگزمگ هگی متول  و ل وم همکگری مسپئوال   سپگیر دسپت گههگ و همچ ین اسپتاگده  

 از ظرفیت هگی موجود در ا، ارهگ و قوا ین ،ین الملل  و م طق  ای ضروری است.
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،گزارهگی جهگ   خگویگرد الزم ،م تور پگسپپخ وی  ،   یگز کشپپور و همچ ین ،گزیگ،  جگی گه ایران در  

اسپپت توسپپع  پرورش مگهیگن خگویگری ،گ رویکرد مسپپئوال  د ممیریت هپپمه و ،گ ا جگم همگه  یهگی الزم  

تقویت گردد. در این راستگ موا ع متعمدی جهت توسع  تولیم و تجگرت مگهیگن خگویگری و خگویگر آن وجود  

کپ  از جملپ  آ هپگ میتوان ،پ  تپگمین ،چپ  مپگه  کپگف  و  دارد کپ  الزم اسپپپت این موا ع کپگمال ،رطرف گرد پم 

م گسپپبد غذای ویژه مگهیگن خگویگری ،گ ضپپریب تبمیل مطلوبد اسپپتاگده ،هی   از م گ،ع آب ،ویژه مدیط  

آمگده دریگد اعطگی تسپپهیالت و کمک ،  تولیم ک  مگگن ،گ توج  ،  دیر ،گزده ،ودن فعگلیت پرورش مگهیگن 

ی و تبپگدل ارز و تسپپپهیپل در ،رقراری خطوط هوای د ،پگزاریپگ،  م پگسپپپبد تولیپم  خپگویپگرید رفع موا ع تجپگر

مدصپوالت مت وع مگهیگن خگویگری و مشپخص  مودن متول  خگض جهت ممیریتد  تگرت و ک ترل تولیمد  

عمل آورید ک ترل کیا د   هماری د ،گزاریگ،  و تجگرت مگهیگن خگویگری و خگویگر حگصپپل از آ هگد اهپپگره 

  یگر یخگو گنیمگه    یسپپطح خود در زم نیو در ،گالتر  یمتمگد  یسپپگلهگ  یک  تجر،  آن ،را  ی م یفرا مود.  

 گریو خگو  گنیمگه نیو توقف صگدرات ا   وحش  یگریخگو گنیمگه  ریرفتن ذخگ  نیو ،گ از ،   وجود داهت   وحش

 .  استرفت نیعمال از ، التیه   حگصل از آ هگ و ا دالل هرکت ،گزرگگ 
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 پنجم فصل 

  یهاروشو سواحل جنوبی دریای خزر بر  میاقل رییتغ  اتاثر بررسی - 5

 ی با آنسازگار

 مقدمه 

،گ ادام  رو م گرمگی  جهگ   سپپگمگ   مگ سپپون در ج وب کشپپور تقویت یگفت  و ،گ توج  ،  تگثیرات  

اثبگت هپمه دیری   اقلیم  این پمیمه ،ر ا تقگل رو ،  هپمگل ،گدهگی غرب وزان میگ   و ،  تبع آن اف ای   

آب دریگی خ رد تراز آب  آ،ری  رودخگ   ول گ ،  ع وان اصپل  ترین تگمین ک  مه    حوضپ می ان ،گرش ،ر روی  

ج و،  آ،ری  خ ر   حوضپپپ دریپگی خ ر اف ای  خواهپم یپگفپت. این در حپگل  اسپپپت کپ  ،پگر پمگ  هپگ ،ر روی  

    .(Gurjazkaite et al., 2018; Sharifi et al., 2015; Vaezi et al., 2019) کگه  خواهم یگفت

در    2050و    2035حپگک  اسپپپت کپ  رو پم عموم  ،پگرش در   (IPCC, 2019)،ی   تغییر اقلیا پی 

عالوه هم مگن رو م دمگی هوای این م طق  اف ایشپ  خواهم ،ود. امگ ی دریگی خ ر کگه مه اسپت. ، حوضپ 

ی آ،ری  دریگی  ی حوضپ دریگی خ ر ت هگ از آب و هوای روی دریگ و سپواحل آن متأثر  یسپت. ،خ  عممه

ی آ،ری   ق  کلیمی و تعیین ک  مه در    واقع اسپت. این ،خ  از حوضپ خ ر در سپرزمین اروپگی  روسپی

،ی   دمپگی هوا و می ان ،پگر پمگ  حپگک  از اف ای  ،پگرش و اف ای   ک پم. پی ،یالن آب دریپگی خ ر ایاپگ م 

هگی ی ول گد از مگهرو اف ای  دمگ سبب تغییر در زمگن طغیگن ،هگری رودخگ  دمگ در این ،خ  اسپت. از این

دلیل اف ای  دمگ ها در  چ ین ،خشپپپ  از اف ای  ،گرش ، هگی زمسپپپتگ   خواهم هپپپم. هامگه ،هگری ، 

هپود. امگ اف ای  ،گر مگ   صپورت اف ای  تبخیر جبران م ی آ،ری  ول گ و ها ،رروی دریگی خ ر ، حوضپ 

ی خ ر و ،  تبع آن اف ای  تراز آب دریگی  ی ول گ در  هگیت ،گعث اف ای  آ،مه  ول گ ،  حوضپ در حوضپ 

متر دارای پپگیپماری  سپپپب  اسپپپت.   -28و    -26آب دریپگی خ ر حول دو تراز  خ ر خواهپم هپپپم. تراز  
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(Rychayov, 1997  مین مع، .)جگ ک   ک  احتمگل مگ مگگری تراز آب در این دو  قط  ،یشپتر اسپت. از آن

ی آ،ری  خ ر )قاقگزد البرز و زاگرس(  هگی حوضپ ی ول گ  و دی ر ،خ ،ی   اف ای  ،گرش روی حوضپ پی 

،طئ     2050و    2035ی  دوره  دودارای دو رو م کگمالً  متضپپگد هسپپت مد ، گ،راین اف ای  تراز آب خ ر در  

هگی کوتگه  اف ای مه دارای دوره  دلیل اف ای  فراوا   هپپپرایط حمید عل  رغا رو م عموم خواهم ،ود و ، 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  خواهم ،ود 2010تراز کگه مه همگ  م سگل 

 

شود که اقلیم آن را برآیند  از دیدگاه هواشناسی یکی از مناطق بسیار پویای جهان محسوب می  فالت ایران - 1-5شکل  

   کندای و بادهای موسمی اقیانو  هند )مونسون( کنترل می بهۀ پرفشار سیبری، بادهای غربی مدیترانه اندرکنش ج

(Gurjazkaite et al., 2018; Sharifi et al., 2015; Vaezi et al., 2019) .  

 خیزر درییای آب  تیراز  نوسانیات  

 مقدمه 

آیم.  هگی طبیع  آ هگ ،  هپمگر م هگی آ،  عگمل مهم  در تغییر رو م فعگلیتتغییر تراز آب حوضپ 

طول  هگی آ،  در  حجا و سپطح آب حوضپ  و هپکل سپواحل تگ،ع  از تراز آب حوضپ  اسپت. تراز آب حوضپ 

هگی اقیگ وسپ  ،  آرام  و عممتگً ک م. تغییر ،ل م ممت تراز آب حوضپ هگ تغییر م ی آنزمگن و در گسپتره

هگی آ،  ،سپت  در  گیرد.  وسپگن تراز آب حوضپ هپ گخت  صپورت م ،  دلیل تغییر اقلیا و فرآی مهگی زمین

ا سپگ    ی  ،  سپرعت اثر خود را  شپگن   تر قگ،ل مشپگهمه ،وده و عالوه ،ر عوامل یگد هپمهد عواملزمگن کوتگه
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 هپگی م پگسپپپب  ،رای ردیپگ،  تغییرات دیری پ  مدیط  هسپپپت پم هپگ مدیط ده پم. از این رو دریپگچپ م 

) Leontiev, et al., 1977  (Zenkovich, 1957; ،  ترین حوضپۀ آ،  مدصپور  ع وان ، رگ. دریگی خ ر  ی

ن میگ  د در حمود پ ج میلیون سپپگل پی د  در خشپپک  پس از جما هپپمن از دریگی سپپیگه در پلیوسپپ

(Federov, 1995)   هگی متعمد  وسپگن تراز آب را تجر،  کرده اسپت. مسپگحت این حوضپ  ،ر اثر این چرخ

ی  تغییرات از یک میلیون کیلومتر مر،ع تگ صپپم و پ جگه ه ار کیلومتر مر،ع در  وسپپگن ،وده اسپپت و دام   

. اثرات تغییر تراز آب ،  سپرعت (Rychagov, 1997)هپود  زده م متر تخمین    300تغییر تراز آب ،ی  از 

جگی  هگی آ،  جمیم و جگ، گیری مدیط هپپود. تغییر هپپکل سپپواحلد هپپکلدر  گحی  سپپگحل  ثبت م 

 .(Varushchenko et al., 1987)ترین پیگممهگی  وسگن تراز آب خ ر است زیست گه آ، یگن از مها

ای ثگ،ت روی خشپپک  ،گلتیک ،رای  سپپطح آب  سپپبت ،   قط تراز  سپپب  آب دریگی خ ر )تراز  

فضپگ ،سپیگر متغییر اسپت. حرکت قگئا جگی    -کشپورهگی هپوروی سپگ،س و فگو ،رای ایران( در گسپتره ی زمگن

ک  ترازسپ ج ،ر روی آن  صپب هپمه اسپت و تغییر حجا آ،  ک  ترازسپ ج در آن هپ گور اسپت عگمل مسپتقیا  

غییر تراز آب ،  دلیل گرا   خورهپیم و مگهد  یروی ،گدد تغییر فشپگر هوا و یگ ،گهپ م. تدر تغییر تراز آب م 

. اثر  یروی  (Kroonenberg et al., 2000)توا م تراز آب را در زمگن کوتگه تغییر دهم هگ م ورودی رودخگ  

توا م ،ر اثر   ی آن ،سپیگر وسپیع اسپت. تغییر تراز آب خ ر م،گد ،رای تغییر تراز آب خ ر ،سپیگر مها و دام  

توا م  هگی زمین ه گخت  و پرهمن حوض  توسط رسوب م ی خ ر  ی  رخ دهم. فعگلیتتغییر حجا حوض 

 Kaplin and)ک م حجا آ، یر خ ر را تغییر دهم. اثر این تغییر حجا در زمگن زمین هپپپ گسپپپ  ،روز م 

Selivanov, 1995; Voropaev et al., 1998)ی آ،ری  خ ر و  ییر حوضپپپ سپپپگخت  ،گ تغ. تغییرات زمین

. تراز آب دریگی خ ر ،ر  (Rychagov, 1997)هگ در تغییر تراز آب خ ر مؤثر هسپت م  ا دراف مسپیر رودخگ  

دهم. اثر تغییر دمگ ،ر روی تراز آب در فصول  اثر تغییر حجا آب ،  دلیل تغییر دمگ و هوری آب  ی  رخ م 

ترین عوامل  وسپگن تراز آب حوضپ   . امگ از مها(Azimov, et al., 1986)گرم و سپرد  ی  مدسپوس اسپت 

ط  سپگلیگن اخیر  وسپگن ،ل مممت تراز آب ،رای  خ ر تغییر در می ان آب ورودی و خروج  آن اسپت. در  

 ,Lahijani)سپگک گن م گطس سپگحل  خ ر کگمالً مدسپوس ،وده ک  ،  علت تغییر ،یالن آب خ ر ،وده اسپت  

2000;  Jol et al., 1996; Kaplin, and Selivanov, 1995) . 

ب هم   ،گعث حرکت آب در حوضپ د تغییر هپکل حوضپ د تغییر دمگ و هپوری آب و تغییر ،یالن آ

گرد م. اهمیت  سپب  هر یک از عوامل ،رحسپب زمگن و گسپتره تأثیر متاگوت اسپت.  وسپگن تراز آب خ ر م 

چون تبخیرد چرخپ  ی آب و رسپپپو، پذارید ،ر  اثرات تغییر تراز آب خ ر ،ر روی فرآی پمهپگی فی یک  ها
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ن صپپ گیع دریگی د ،سپپیگر هگی ا سپپگ   همچوهمچون اکولوژی سپپگحل  و  ی  فعگلیتهگی زیسپپت   فعگلیت

  . (Azimov et al., 1986; Neal, 2004 )گسترده است

 خییزر یدالیل نوسانیییات تراز آب دریییا  

  کل   دسپت  چهگر در هپو م هگی آ،  ،سپت  م طور کل  عوامل  ک  ،گعث  وسپگ گت تراز آب حوضپ ،   

 :است گرفت  قرار ،ررس  مورد دست  چهگر این در خ ر آب تراز تغییرات ک  ا م داده قرار

  عوامل موثر در تغییر حجا آب  ▪

 عوامل تأثیر گذار ،ر حجا حوض  رسو،   ▪

  عوامل موثر ،ر ،یالن آب حوض  ▪

 .عوامل  ک  ،گعث حرکت آب در درون حوض  م  هو م   ▪

 عوامل مؤثر در تغییر حجم آب  -1 -2 -2 -5

اگر حجا آب و مسپگحت خ ر  ترین عوامل تغیییر حجا آب دریگ ع وان هپمه اسپت.تغییر دمگ از مها

 هپپپیپب  فرض ،پگ) کیلومتر مر،ع ،پگهپپپمد 405* 310کیلومتر مکعپب و   78845متر ،پ  ترتیپب    -26در تراز 

متر ،گال خواهم سپگ ت  چهگر آن  تراز آب  دمگی  سپلسپیوس   درج   یک  اف ای  ،گ(  تراز  این در سپگحل  عمودی

  آبد  هپپوری  اف ای  اسپپت  گذار  تأثیر آب  حجا  در   ی   هپپوری  تغییرات (.The caspian Sea, 1992آمم )

 The)  گه  از یک درج  تغییر دمگ در آب است  حجا  تغییر  4/1  معگدل  و گرددم   آن  حجا کگه  ،گعث

Ocean Basins, 1995.) 

 حوضه حجم عوامل تاثیر گذار بر  -2 -2 -2 -5

خ ر تغییر حجا حوضپ  رسپو،  ،  علت تجمع رسپو،گت فگکتور اصپل  و اسپگسپ  در  وسپگ گت تراز آب   

اید  هپپود. می ان رسپپو،گت وارده ،  حوضپپ  خ ر ،گ م شپپأهگی مختلف اعا از ،گدی رودخگ  مدسپپوب  م 

  حمود  تدکیم  ،گ  رسپو،گت  حجا این. اسپت  هپمه  ،رآورد سپگل در  مکعب میلیون متر  104-172زیسپت   

 Kelige and) ،گال ،یگور م  مترمیل   27/0  تگ  46/0  می ان  ،  را  خ ر آب  تراز هسپپپت م   قگدر سپپپگل در  %20

Selivanov, 1995). 
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گردد. ،رخ  پژوهشپپ ران  حرکگت تک و یک  ،گعث اف ای  یگ کگه  حجا حوضپپ  رسپپو،  خ ر م 

 مگی م. این عگمل را یک فگکتور اصپل  و ،رخ  آن را یک فگکتور فرع  در  وسپگ گت تراز خ ر مدسپوب م 

خ رین زیرین و مرز خ رین  -وینمی ان حرکپگت تکتو یک  از روی تراسپپپهپگی قپمیم  در طول مرز ،پگک

متر درسپپپگل و خوالین زیرین تپگ  میل   6/1تپگ  9/1خوالین  -خ رین سپپپگلد متر درمیل  2/0،پگالی  د-زیرین

(. حرکگت تکتو یک  و  Rychagov et al., 1994)  اسپپپت هپپپمه  ،رآورد سپپپگل متر درمیل   0-3/0،گالی  

، گ،راین  اسپت.  گرفت  پی   در  را  ،طئ   رو می مگکوه ای  از پلیسپتوسپن ،گالی  تگ هولوسپن ادام  داهپت  ا

  مؤثر  چ مان خ ر  آب  تراز  ک و   هگی وسپپگن  در  و  ک  م م   عمل ،سپپیگر ک م  سپپگخت هگی زمینفعگلیت

هپگی سپپپگی میپک ،پگعپث ایجپگد  وسپپپگ پگت کوتپگه مپمت تراز آب  . )فعپگلیپت(Federov, 1995)  یسپپپت پم 

   د(.هوم  خ ر

 خزر حوضه آب بیالن بر عوامل موثر   -3 -2 -2 -5

ورود آب رودخگ   ای ،  خ رد ورود آب زیرزمی  د ،گرش ،ر روی دریگ و تبخیر از سپطح دریگ و خروج  

ترین پگرامتر هگ مهاآب رودخگ  ورودیآب ،  خلیج قره ،غگر از مهمترین مولا  هگی ،یالن آب خ ر هسپپت م.

گت مطلس تراز را ،  خود اختصپگض   وسپگ   %70هگی ،یالن آب مثبت ،یالن آب خ ر اسپت. ،طوریک  در مؤلا 

  ،یشترین%80  حمود در ری  م رودخگ   ول گ ،گ سپهم هگی  ک  ،  حوضپ  خ ر م داده اسپت.از میگن رودخگ  

  خ ر آب  تراز   وسپگ گت ،ر  رودخگ   این  د،   در  تغییر  کوچکترین   ک ک م م   تگمین را  حوضپ   ،   ورودی  آب

  از  تر آب و هوای   متاگوت  گحی  در خ ر  حوضپپ  ،گ  مقگیسپپ   در  ول گ  رود  آ،ری  ی  حوضپپ  .اسپپت  موثر

هگی سرد سگل دوره  در.  است  اروپگ  و  قطب    واح   همگل د  آتال تیک  م گطس  هوای  و  آب  از  متأثر  و  دارد قرار

می ان رطو،ت در حوضپ  ول گ کگمالً مرتبط اسپت ،گ تبگدل رطو،ت ،ین اتمسپار واقیگ وس اطلس هپمگل د اگر  

آتال تیک هپمگل  ،یشپتر از حم  ورم ،گهپم رطو،ت ،یشپتری وارد حوضپ  آ،ری  ول گ هپمه ،    رتبخیر مؤثر د

یگ،م. اگر تبگدل رطو،ت ،ین اتمسپار و اقیگ وس ،گرش در م طق  ،یشپتر و د،  رودخگ   اف ای  م  تبع آن 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  اطلس همگل  کمتر ،گهم این پمیمه معکوس خواهم هم 

هگی عوامل ،یالن آب خ ر چون د،  آب ول گ در مقگیسپپ  ،گ سپپگیر هگ خصپپوصپپگًرودخگ  ورود آب  

ترین پپگرامتر م ا  در  مها.  مپگیپم تری را ایاپگ م ،غپگز  ق  مهازیرزمی   و می ان آب ورودی ،پ  خلیج قره

 سپطد  ی  معگدل  ،یالن آ،  خ ر تبخیر سپطد  اسپت. فرآی م تبخیر تدت تأثیر عوامل گو گگو   چون دمگ
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تری میگن این پگرمترهگ دمگی سطد  آب  ق  مها ،گهم.درد هورید ا،ر گک د رطو،ت هواد وزش ،گد م آب

 .گرددچ  این مقمار کمتر ،گهم تبخیر سطد  کمتر م   مگیم. هررا ایاگ م 

،گهپپمد ،گ ،گال رفتن سپپرعت هگی آب موجود در حوضپپ  م دمگی سپپطد  آب تدت ک ترل چرخ 

سپپطح اف ای  یگفت  و ،  د بگل آن دمگی سپپطد  آب   هگی سپپرد عمیس درآب خ رد می ان آبهگی  چرخ 

  %6گراد دمگی سپپپطد  آب می ان تبخیر تگ گردد. ،گ کگه  یک درج  سپپپگ ت کمتر و تبخیر  ی  کا م 

سپپپگل اسپپپتد ومی ان آن از هپپپمگل ،  ج وب اف ای     250کگه  م  یگ،م. زمگن جگ،جگی  کل آب خ ر  

  مشپپخص  میالدی  90 و  80هگی ای وتوپ  آب از م گطس مختلف خ ر از آغگز ده   ،گ مقگیسپپ   مو  یگ،م. م 

هگی  دوره  در آزمگیشپهگ  تگیج مقگیسپ  ،گ اسپت سپگل متر در  13هگی عمیس آب  ،گالآممگ   می ان  ک   گردیم 

. اسپت  گرفت  ،یشپتری سپرعت  خ ر  دریگی  آب  چرخ   ک   داد  شپگن  سپگل هشپت هگی زمگ  مختلف ،گ فگصپل 

%   83  ،پ   %17  از  آب  متری 0-15  الیپ  هپگی عمیس درمیالدی می ان آب  90 و  80  دهپ   اوایپل در  ،طوریکپ 

هگی سپطد   دمگی  هگی سپرد در ،خ (. در تیج  ،گ اف ای  آبBrezgunov et al., 1997) یگفت  اف ای 

چرخ  آب خ ر دو،گره    21قرن  آب کگه  یگفت  و متعگقب آن تبخیر کا م  هپود. ، گ،راین تدقیس در آغگز  

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  تغییر یگفت  و اف ای  تراز آب متوقف خواهم هم 

دهم  تغییرات هپپوری  هگی سپپطد  آب  شپپگن م مطگلعگت رو م تغییرات هپپوری و دمگ در الی 

  تگک ون.  دارد  مسپتقیا  را،ط   آب سپطد   دمگی ،گ  تبخیر هپمت. اسپت تأثیرگذار آب  گرمگی   هگیویژگ  ،ر

مورد    دقیس  و  کگمل  طور  ،   خ ر آب  تراز   وسپپگ گت  روی ،ر  عوامل این  تأثیر و  تبخیر  و  دمگ  هپپورید  را،ط 

 روهپن  تبخیر  فرآی م   مورد توا م  کگت مبها زیگدی را در،ررسپ  قرار   رفت  اسپت و مطگلعگت تکمیل  م 

 (.Kosarev and Tuzhilkin, 1997)  مگیم 

هگی مورد ،ررسپپ  در ،یالن آب خ ر اسپپت. این خلیج در  ،غگز از دی ر مولا قرهورود آب ،  خلیج 

توا م در مولا  خروج   کیلومتر مکعب م   25دارد و تبخیر ازسپپطح آن تگ   گحی  ،یگ،گ   ،گ تبخیر ،گال قرار

  ،ین ،یالن آب موثر ،گهپم. تأثیر این پمیمه در  وسپگن تراز آب خ ر وا،سپت  ،  سپطح مقطع ت    ارتبگط

  در خلیج این اثر(  متر 0) ،پگال متر( و ،سپپپیپگر  -35دریپگ و تراز آب خ ر دارد. در ترازهپگی پپگیین تراز )-خلیج

گردد و در حگلت دوم  هگی پگیین ارتبگط آ،  این خلیج ،گ دریگ قطع م  وسپپگن ترازآب  گچی  اسپپت. در تراز

(. می ان  1382   علی اده) گرددحل م هپپمه و رژیا تبخیر آن همگ  م این سپپوا،خشپپ  از سپپواحل خگوری  
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هگی سپطد  ،سپیگر ج ئ  ،وده و  ق  ،سپ ای  هگی زیرزمی   وارد هپمه ،  حوضپ  در مقگیسپ  ،گ کل آبآب

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  ک م در معگدل  ،یالن آ،  خ ر ایاگ  م 

،رداهپپپت آب از   م.ی اخیر عوامل ا سپپپگ    ی  ،ر رژیا آ،  خ ر تأثیر گذار هپپپمه ادر چ م ده   

  ،یالن  ،ر  مسپتقیا  ،طور سپمهگ  دریگچ   از  تبخیر و ی آ،ری  ،رای مصپگرف هپهرید صپ عت  و کشپگورزیحوضپ 

  ،   خ ر  آ،ری   یحوضپپ   اتصپپگل  ،رای  هپپوروی  زمگن  در  ، رگ   هگیطرح  گرچ .گذار م   م   تأثیر  خ ر  آ، 

هپمگل( وجود داهپت  قطب ی،گلتیک و حوضپ گهد دریگی  سپی  دریگی  آرالد  دریگچ )  مجگور  آ،ری   هگیحوضپ 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  گگه ،  اجرا در  یگمم هگ هیچامگ این طرح

ای در جو و  صپپپورت اف ای  گگزهگی گلخگ  هگی ا سپپپگ   ،ر روی زمین ، ی فعپگلیپتالبتپ  مجموع 

مسپپپتقیا عوامل ا سپپپگ   ،ر   هگیی زمین ،روز م  یگ،م.اثر دخگلتاف ای  دمگ و تغییر رژیا ،گرش در کره

،یالن آ،  خ ر ،گعث هپمه اسپت ک  تراز آب آن یک متر کمتر از زمگ   ،گهپم ک  اثر عوامل ا سپگ    گچی  

- 1990،رای کل خ ر اسپت و ت هگ در دورة    %8،ود .کگه  آ،مه  رودخگ   هگ ،راثر اسپتاگده از آب حمود  

)الهیجگ      ،رسپم    ی   %30  ،  اسپت  ممکن آ،مه   کگه  هگ  رودخگ   ،رخ   در ،ود.  %12این مقمار    1956

 (.1393و  گدرید 

 عوامل مؤثر برحرکت آب  -4 -2 -2 -5

ممد  و ج ر :فگکتورهگی هیمرودی گمیک  موثر ،ر  وسپپگ گت مدل  و کوتگه ممت آب خ ر عبگرت م از  

 .هگموجد ،گدد فشگر ،گرومتریک و طغیگن ،هگری آب رودخگ  

  آن  دام    سپگعت  12  دوره  یک  طول  در  ،طوریک . اسپت  کا  ،سپیگر خ ر  دریگی در مم  و می ان ج ر -

 (.The Caspian Sea, 1992) است متر در  واح  مختلف متغیرسگ ت  2-12 از

–Short) ممت  کوتگه  تغییرات سپپبب هپپمن هپپکسپپت  امواج دریگ ،گ   دیک هپپمن ،  سپپگحل و -

Time) می ان.  هپپپو پم م   آب  تراز  در Wave Setupًمعموال  Wave ومی ان  موج  ارتاپگع  2/0  تپگ  3/0  د 

Setdown وWave Runup  متاگوت ،سپپتر  مواد  ج س حسپپب ،ر  ک  اسپپتد  موج  ارتاگع  5/0  تگ  9/0  حمود  

یگی خ ر  در در Storm surge حرکت آب در اثر وزش ،گد  وسپپگ گت  گهپپ  از (.Komar, 1976) م ،گهپپم 

 در ،خشهگی همگل  حگئ  اهمیت است. خصوصگً
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متر تراز آب دریگ را جگ ،  جگ ،گر تغییر فشپپپگر اتمسپپپاری در دریگهگی آزاد یک سپپپگ ت میل هر  -

  روی ،ر هگی پگیین اتمسپاری تراز آب دریگ ،گالتر خواهم آمم. البت  این تأثیر ،طور دقیس ،ر مگیم.در فشپگرم 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  است  شمه گیریا مازه خ ر حوض 

 خیزر درییای آب تیراز یاتنوسان تاریخچیه ی 

ی آ،  مدصپپپور در خشپپپک  اسپپپت ک  ،  طور طبیع  ،گ دریگهگی آزاد  دریگی خ ر ، رگترین توده

خگور تگ م گطس معتمل مرطوب در  در ج وبخشپپک ی ،یگیگ    آ،ری  خ ر از م طق   ی حوضپپ  ارتبگط  مارد.

ی خ ر از دیپمگپگه این رو مطپگلعپ   . از(Leroy et al., 2011a)هپگی جغرافیپگی  ،پگال پراک پمه اسپپپت  عرض

هپمگل    وهوای   یمکرههگی آبک   سپیسپتاعملکرد و ،رها اقلیا و ،ررسپ   دوههپ گسپ  و دیری  اقلیا

ی  درصپم آب دریگی خ ر از طریس رودخگ     80،ی  از  . (Naderi Beni et al., 2013)حگئ  اهمیت اسپت 

ری  ،   ی آبهگی جغرافیگی  ،گال قرار دارد. این حوضپ عرضی آ،ری  آن در  هپود ک  حوضپ ول گ تأمین م 

هگی وا،سپت   تیر سپیسپتا آب و هوای  ج ب آب و هوای  اطلس هپمگل  و سپیسپتا طور عممه از سپیسپتا

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  پذیردقطب  اثر م 

آب آن اسپپپت. هپگی ،ل پم مپمت تراز نگهپگی هیپمرولوژی دریپگی خ رد  وسپپپیک  از مهمترین ویژگ 

. ، گ،راین فگرغ از  وسپپگ گت (Ghaffari and Chegini, 2009)دریگی خ ر فگقم ج ر و مم مدسپپوس اسپپت 

ممت و  ی کل ِ  وسپپگ گت کوتگهتوان در دو دسپپت قگ،ل اغمگض روزا  د  وسپپگ گت تراز آب دریگی خ ر را م 

 . (Lahijani et al., 2009)، می کرد ممت تقسیا وسگ گت ،ل م 

دهم و وا،سپت  ،  ورودی رود ول گسپت ی خ ر ،  صپورت آه  ین رخ م ممت سپگلیگ   گت کوتگه وسپگ

(Terziev, 1992)ری  ول گ و اف ای  ،گرش ،گران در  ی آبحوضپپ  . در ،هگرد ،  دلیل ذوب هپپمن یخ و ،رف

گرد پگدسپپگعت هگی جغرفیگی  ،گالد ورودی آب ول گ ،   گگگه اف ای  یگفت  و همچون جریگ   در جهتعرض

هپود ،  ترتیبد سپواحل هپمگل د ک م. این مسپئل  موجب م م  و ،  موازات سپگحل ،  سپمت ج وب حرکت

)الهیجپگ   و  پگدرید   غر، د ج و،  و هپپپرق  اف ای  ترازی در حپمود چ پم ده سپپپگ تیمتر را تجر،پ  ک  پم 

1393.) 
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د ورودی آب ،  خ ر کگه  یگفت   ری  ول گی آبدر پگیگن تگ،سپتگن ،  دلیل کگه  ،گر مگ  ،ر حوضپ 

هپگی جغرافیپگی  ،پگال این می ان ،پ  حپماقپل و در پپگیپگن پپگیی  و اوایپل زمسپپپتپگن ،پ  دلیپل یخ زدن آب در عرض

 .(Ibrayev et al., 2010)هود این چرخ د کا و ،ی د هرسگل  تکرار م  .رسم خود م 

پذیر ،ی   آن تگ ک ون امکگن،رخوردار اسپپت و پی تری   وسپپگ گت ،ل م ممت خ ر از ال وی پیچیمه

،ی   رفتگر عوامل اثرگذار ،ر    ردیمه اسپپت. دلیل این امر تگ حمود زیگدی ،  عمم هپپ گخت کگمل از پی 

 گردد.م ممت خ ر ،گزتراز ،ل م 

همن توان ،  پر  میگن م ممت خ ر ع وان همه است. از اینهگی تراز ،ل م دالیل ،سیگری ،رای چرخ 

د عوامل تکتو یک  و حرکگت کوه ای   (Klige et al., 1995)حوضپپ  از رسپپوب و کگه  حجا حوضپپ   

(Federov, 1995)  د تغییر در حجا آب ،  دلیل تغییر دمگ و هوری آب(Terziev, 1995)   و تبخیر و ،گرش

ذکر هپمه یگد  ،  ع وان مهمترین عوامل   (Arpe and Leroy, 2007)ری  خ ر  ی آب،ر سپطح دریگ و حوضپ 

 کرد.

ی  وسگ گت خ ر ی این موضپوع توافس دار م ک  علت عممهامروزه تقریبگً هم  پژوهشپ ران خ ر در،گره

،  عوامل هیمرولوژیک )تبخیر و ،گرش( خ ر مرتبط اسپت و سپگیر عوامل  تیر تغییر حجا حوضپ  یگ تغییر  

. از (Arpe and Leroy, 2007) یسپت م  حجا آبد الاقل در هولوسپند چ مان ،ر  وسپگ گت تراز خ ر اثرگذار

هپودد تالش عممه مدققین ،ر عوامل مؤثر  ی آب ورودی ،  خ ر از رود ول گ تأمین م آ جگ ک  حجا عممه

. در  (Arpe and Leroy, 2007)ری  آن اسپتوار اسپت ی آب،ر د،  این رود  تیر تبخیر و ،گرش در حوضپ 

هگ تبگط این عوامل ،گ تشپپعشپپعگت خورهپپیمی ،ی  از دی ر مملمیگن عوامل اثرگذار ،ر ،گرش و تبخیرد ار

 . (Kroonenberg et al., 2000; Naderi Beni et al., In Press)مورد توج  واقع همه است 

متر  وسپگن داهپت     150پس از جماهپمن خ ر از دریگی آزاد در زمگن پلیوسپند تراز آب آن حمود  

 .ر تگ حمود س  متر  وسگن کرده استراز آب خ (. حت  در سمة گذهت   ی  ت1-5است )جمول 

تر از متر پگیین  300در آغگز کواتر رید پسپروی ، رگ  در دریگی خ ر روی داد ،طوریک  تراز آب آن  

هگی  تراز ک و   قرار گرفت. از ای رو ،سپتر قمیم  دریگ ،سپرعت فرسپگی  یگفت و مسپیر رودهگی  هپم ک  دره

،  وجود آورد م. در این زمگن همچ گن دریگی خ ر از دریگهگی آزاد جما  ژرف  را در این ،سپپتر قمیم  دریگ

ی این حوضپ  هپم. در خ ر میگ   سپتبرای رسپو،گت هگی عممه،ود و  وسپگن تراز آب آن یک  از هپگخص

 (.1383رسم )الهیجگ  د کیلومتر م  5/1کیلومتر و در خ ر ج و،  ،   1مر،وط ،  کواتر ری ،  حماکثر 
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متر از سپطح   150شپروی خ ر در پلیوسپن آغگزین در آگچگگیل روی داد و ،  ،ی  از ، رگترین پی

متر رسپیم   50دریگهگی آزاد امروزی رسپیم. پس از آن در ط  دوره آپشپرون حماکثر تراز آب دریگ ،  حمود  

هگی  هگی عتیا ،گ چرخ (. این چرخ 1-5ی دریگ در عصپر ،گکو رخ داد )جمول  و سپسس یک پسپروی عممه

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  تر د بگل هم هگی کوتگهپسروی دریگ ،گ دوره -مد پیشرویمتع

هپ گسپگن کواتر ر  ه ار سپگل اخیر ،گ دقت ،یشپتری از سپوی زمین وسپگ گت تراز دریگی خ ر در ط  ده

   تر ،ودن هپواهم این  وسپگ گت در ط  هولوسپن و  ی ،ررسپ  هپمه اسپت. دلیل این امر هپگیم ،  خگطر فراوان

 ,Rudimann)اهمیت آن از  تر هم مگ   این دوره ،گ گسپپترش ز مگ  ا سپپگن ،ر په   کره خگک  ،گهپپم 

ویژه عوامپل آب و هوای  هپپپکپل . از آ جپگ کپ   وسپپپگ پگت دریپگی خ ر تدپت تپأثیر عوامپل مدیط  و ،پ (2008

 Naderi)یت ،گهپم توا م در تبیین چ و    تأثیر متقگ،ل ،شپر و مدیط حگئ  اهمهگ م گیردد ،ررسپ  آنم 

Beni et al., 2013b).   ه ار سپگل پی ( تراز آب حمود    10در آغگز هپکل گیری تمم هگی ا سپگ   )حمود

 از قبل سپگل 3000 در ک  ،  طوری ،ودهد زیگدی  وسپگ گت دارای خ ر دریگی آب سپطح ه اسپت.متر ،ود  -50

همکگراند  و ، گ   ،ود ) گدری جهگن آزاد دریگهگی سپطح از پگیی تر متر 35 خ ر دریگی سپطح مسپیحد میالد

،ررسپ  تراز آب   (.  متر  ی  رسپیم )حمود دو ه ار سپگل پی   -14پس از آن تراز آب ،گال آمم و تگ (.  2013

دریگی خ ر ،راسپگس  وهپت  هگ و آثگر ،گسپتگ   همچون دیوار در، م ک  در زمگن سپگسپگ یگن در مرز هپمگل 

در این دوره  ی  تراز آب خ ر  وسپگن متعمدی ،  خود دیمه اسپت و دام   ی    شپگن م  دهم ،گختری ایران 

 (Appolov, B.A., Fedorova, E.I., 1956 ; Berg, L.C., 1937 ) . متر ،ود  -30تگ    -22تغییرات آن ،ین  

 

با   Kakroodi, 2012نوسانات تراز آب آن )اقتبا  از     کردی خزر با رو یشناسن یمهم زم یهادوره  - 1-5جدول 

 است.  ی الدیم خی زمان در دوره مدرن بر اسا  تار  انی(. برات ییتغ

زمگن )سگل پی  از   عصر دوره 

 این(*

حماکثر سطح آب  

دریگی خ ر )متر از  

سطح دریگی آزاد ،ر  

اسگس تراز دریگی  

 ،گلتیک( 

 - 5/24 میالدی  1995 قرن ،یستا  ممرن



 

  ،گ آن یسگزگگر یهگخ ر و روش یگیدر  ،ر سواحل ج و، ایاقل رییاثرات تغ  ،ررسفصل پ جا:  

 

92 

 

 - 4/29 میالدی  1979 قرن ،یستا 

 - 5/25 میالدی  1929 قرن ،یستا 

هولوسن   هولوسن ) ئوکگسسین(

 پسین

عصر یخب مان  

 کوچک 

600   19 - 

 - 28 900 عصر گرم میگ   

 - 22 2600 آتال تیک سگب

 - 26 6000 هولوسن میگ   

 - 22 8500 هولوسن آغگزین 

 - 50 ده ه ار  مگ قشالق 

 10 ه ار   16 خوالی ین پلیستوسن

 60 ه ار  120تگ   400 خ ر

 60 ه ار  400تگ   800 ،گکو

  800میلیون تگ  2 آپشرون  پلیوسن

 ه ار

50 

 150 میلیون   2تگ  5/2 آگچگگیل 
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 .(Rychagov, 1997)اقتبا  از   ری هزار سال اخده  یخزر ط یا ینوسان تراز آب در - 2-5شکل  

 یدستگاه یها یرینوسانات تراز آب در دوره اندازه گ 

میالدی توسپط ل س در خلیج ،گکو آغگز   1830گیری دسپت گه  تراز آب دریگی خ ر از سپگل ا مازه  

  ای داده  پیوسپت   امگ  یگفت  ادام   1837 سپگل از هپم. ا مازه گیری سپیسپتمگتیک تراز آب در همگن  قط د

.  (Studies in Geophysics; Sea- Level Change, 1990) است  1880 سگل از  خ ر  آب  تراز  گیری  ا مازه

 در آغگز سمه ی ،یستا تعماد ایست گه هگی ا مازه گیری تراز آب اف ای  یگفت. 

تگک ون  مگیگ  ر وقوع    1830مطگلع  آمگری  تگیج مشپپگهمات سپپطح تراز آب دریگی خ ر از سپپگل  

  1995تگ   1930سپگل  تگ ا تهگی قرن ،یسپتا اسپت. ،طوریک  از سپگل   65از یک دوره  وسپگ     سپیکل کگمل 

متر را تجر،  کرده    5.5میالدی دریگی خ ر یک دوره پسپروی و یک دوره پیشپروی ،گ دام    وسپگ   حمود  

  -25.5سپطح تراز آب دریگی خ ر ،  می ان سپ  متر افت کرد و از کم   1978تگ    1930اسپت. یع   از سپگل 

  2.5میالدی سپطح تراز آن ،  می ان    1995تگ   1978(. سپسس از سپگل 3-5 متر رسپیم)هپکل  -28.5متر ،   

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  متر اف ای  یگفت
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 ی الدیم 2015- 1835خزر از    یایسطح تراز آب در یشتاب نوسان رات ییتغ یمنحن - 3-5شکل  

 

می ان اراضپ  سپگحل  آزاد هپمه در زمگن پسپروی دریگی خ ر معگدل مسپگحت دا مگرك و ط  زمگن  

اف ای  سپطح تراز آب دریگد معگدل مسپگحت ،لژیک دچگر غرقگ،  هپم. این موضپوع حسپگسپیت ،گالی آسپیب  

 م  وسپگ گت سپطح تراز آب دریگی  پذیری اراضپ  سپگحل  را ،  خو،   شپگن م  دهم.  کت  جگلب توج  در رو

میالدی سپطح    1930تگ    1835خ ر تغییرات ،رداری سپرعت ،ر واحم زمگن یگ هپتگب  وسپگ   اسپت. از سپگل 

سگ تیمتر در سگل کگه  یگفت.   1.9تراز آب دریگی خ ر ،صپورت تمریج  و ،گ سرعت متوسط و آرام حمود  

متر    1.8سپپگ تیمتر در سپپگل ،  می ان    14.7ود  میالدی ،گ هپپتگب ف ای مه حم   1941تگ    1930امگ از سپپگل 

سپگ ت  متر در    3.8سپگل سپطح تراز آن ،گ سپرعت کمتر معگدل    37ط    1978تگ    1941دچگر افت هپم و از  

 (.3-5 )هکل سگل کگه  یگفت

د ،   1995میالدید در ادام  رو م کگهشپپ  خود از سپپگل    2019سپپطح آب دریگی خ ر در سپپگل  

متری  سپبت سپگ ت   13میگ  ین تراز آب در این سپگل ،گ کگه    .اخیر رسپیم سپگل   30کمترین می ان ط   

 .متر همه است -27.18د ،را،ر ،گ 2018،  سگل 
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 در دوره اندازه گیری های دستگاهی   ردیابی تاثیر و تاثر محیطی اقلیمی دریای خزر 

حوضپ   تاگوت تغییر هپتگب  وسپگ   سپطح تراز آب دریگی خ ر معرف اتاگقگت خگصپ  اسپت ک  در  

  1978تگ   1930آ،ری  م  افتم. ردیگ،   شپگ   هگی آب و هواهپ گسپ  موجود  شپگن م  دهم ک  ط  سپگل 

می ان ،گرش هگی جوی کگه  یگفت  و در دوره هگی تگ،سپتگ   فرای م تبخیر اف ای  داهپت  اسپت. ،  طوری  

تی راد گرمتر و می ان  درج  سپگ   0.5سپگ تی راد سپردتر و در تگ،سپتگن   0.2ک  درج  حرارت در زمسپتگن هگ 

کمتر از حم  رمگل ،وده اسپت. این ،مان مع      %6کمتر از حم  رمگل و می ان ،گرش ،رف  ی     %17،گر مگ   

اسپت ک  عوامل موثر در حجا روان آب هگی م ته  ،  دریگی خ ر کگه  داهپت  ا م. ، گ،راین رودخگ   هگ 

ت هپم. امگ هپمت هپتگب تغییر سپطح تراز ،گ می ان  کا آب تر و در  هگیت سپطح تراز آب دریگی خ ر دچگر اف

تغییر عوامپل آب و هوای  همبسپپپت   کپگمپل  پمارد و در این زمپگن عپگمپل دوم یع   دخپل و تصپپپرف هپگی 

)الهیجگ   و  گدرید   آ،ری  موجب افت هپپمیم سپپطح تراز آب دریگی خ ر هپپمه اسپپت حوضپپ ا سپپگ   در  

1393.) 

مخ    در مسپیر رودخگ   هگی اصپل  دریگی خ ر   شپگ   هگی موجود گواه سپگخت و سپگز سپمهگی

،ر روی    1937در سپپگل  IVANKOV اسپپت. ،طوریک  دولت هپپوروی سپپگ،س ،گ سپپگخت مخگزن آ،  ، رگ

،رای توسپپع  کشپپگورزی و آ،راه  هگی اسپپتراتژیک  ترا  یت    1959رودخگ   ول گ و سپپم ول گگراد در سپپگل 

(را متوقف و مورد اسپتاگده قرار داد. ، گ،راین می ان آب  %9دریگی  سپها فراوا   از م گ،ع آب رودخگ   ول گ )

کمتری ،  دریگی خ ر م  رسپیم. این رویماد ا سپگ   ط  زمگن مورد اهپگره ،رای سپگیر رودخگ   هگی هپمگل  

(د ترك و  %24و غر،  هپپپوروی سپپپگ،س اتاپگق افتپگد. ،پ  گو پ  ای کپ  می ان خروج  رودخپگ پ  هپگی اورال )

ای کگه    حوضپپ ( ،علت فرای مهگی ت تیا درون  %12.8  کورا در آذر،گیجگن )( و رودخگ %60سپپوالك )

کیلومتر مکعب اسپت. ،یشپترین   200یگفت. ظرفیت سپمهگی احماث هپمه در مسپیر رودخگ   ول گ حمود  

کیلومتر مکعب ،رآورد هپپمه اسپپت. این ،مان مع      40،  می ان    1980مصپپرف آب مخگزن ول گ در سپپگل 

ک  ،گ گرمگی  ،سپیگر زیگد زمین همراه ،ودد سپها ،رداهپت از   80سپگل  ، رگ ده   اسپت ک  در زمگن خشپک  

آب هپیرین رودخگ   ول گ ،رای تگمین اراضپ  زیر کشپت و طرح هگی آ،  اف ای  یگفت. ، گ،راین ،  وضپوح  

ثگ،ت م     1978تگ    1930 ق  دخگلت هگی ا سپپگ   در عمم تعگدل ،یالن آ،  دریگی خ ر ط  سپپگل هگی  

میالدید ،رای توازن ،خشپپ  سپپطح تراز آب دریگی خ ر ک  ،سپپیگر دچگر    1980هگ در سپپگل   هپپود. روس 

کگه  هپمه ،ودد تصپمیا ،  سپگخت سپم ،ر روی دهگ   خلیج قره ،غگز م  گیر م تگ ،گ مسپمود کردن جریگن 
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ب  یکسپپوی  دریگی خ ر ،  خلیج م ،ور سپپطح تراز آب دریگ را متعگدل   گه دار م. زیرا کگه  سپپطح تراز آ 

دریگی خ ر موجب ،روز مشپکالت اکولوژیک  در آب هگی کا عمس هپمگل  هپمه ،ود و می ان صپیم مگهیگن 

اقتصپگدی ،  هپمت کگه  یگفت. ضپمن آ ک  وضپعیت تردد کشپت  هگی صپیگدی و تجگری ،  آ،راه  هگ و  

اهپت م. ، گدر دچگر مشپکل هپمه ،ود. یع   روس هگ در زمگن ،روز خشپک سپگل  ،گ دو مشپکل عممه ،رخورد د

کگه  می ان آب هپیرین ،رای توسپع  زیر سپگخت هگی اقتصپگدی مبت   ،ر کشپگورزی و ترا  یت کگال و دوم  

،دث چگل  هگی زیسپت مدیط  و اکولوژیک  حگصپل از افت سپطح تراز آب دریگ ک  موجب کگه  ذخگئر  

هگی ارتبگط  را در  آ، یگن گشپت  ،ود. امگ آ هگ تعگدل ،خشپ  م گ،ع آب ،رای مصپرف در کشپگورزی و کگ گل 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  الویت اصل  قرار داده ،ود م 

،گ اف ای  دوره زمگ   چرخ  آب و هوای  آتال تیک همگل  ک  ،گ اف ای  د،  رودخگ   ول گ ،  می ان  

،گ آ ومگل  حرارت  حمود    1995  -1978همراه ،ود و گرم هپپمن ،یشپپتر هوا ط  سپپگل هگی   %30تگ    25

سپگ تی رادد رفتگر  وسپگ   دریگی خ ر معکوس هپم. یع   در زمگن گرم هپمن هوا دریگی خ ر    درج   0.32

 .متر اف ای  یگفت 2.5دچگر پیشروی گشت و سطح تراز آن ،  می ان 

در ط  زمپگن م ،ور می ان روان آب هپگی هپپپمپگل  م ته  ،پ  دریپگی خ ر اف ای  یپگفپت و ط  مپمت 

پست و کا هیب همگل  دریگی خ ر ،  زیر آب رفت و زیر سگخت سگل ،خ  وسیع  از سرزمین هگی    17

هگی اقتصپگدی فراوا   دچگر آسپیب دیمگ  جمی قرار گرفت. روس هگ ،رای ک ترل ،یالن آ،  دریگی خ ر  

تصپپمیا ،  تخریب سپپم مسپپتقر ،ر دهگ   خلیج قره ،غگز م  گیر م و ،گ خراب کردن آن    1984در سپپگل 

دریگ توسپط خلیج یگد هپمه هپم م. سپگیر م گطس دریگی خ ر  ی  در این موجب اف ای  ظرفیت تبخیر آب  

زمگن دچگر خسپگرات جمی هپم م ک  مها ترین آ هگ آ، رفت   چگه هگی  ات در ق اقسپتگن و آذر،گیجگن و  

تخریب اراضپ  سپگحل  ،خ  وسپیع  از م گطس هپمگل کشپور ایران ،ود. همگ طور ک  در اهپگره هپم ،ی  از 

سپگرت ،ر کشپورهگی حگهپی  دریگی خ ر تدمیل هپم. دا شپم مان گ ارش کرده ا م ک   میلیگرد دالر خ  15

اگر سپمهگ و ذخگئر آ،  ،ر روی رودخگ   هگی هپمگل  دریگی خ ر سپگخت   م  هپم سپطح تراز آب دریگی  

سپگ ت  متر ،یشپتر ،گال م  آمم و هپمت آسپیب دیمگ  هگ و ریسپک مخگطرات غرقگ،     70تگ   50خ ر معگدل  

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  اف ای  م  یگفتو فرسگیش  

  15،گل  ،ر   (UNDP)،ر اسپگس آخرین گ ارش هگی م تشپره از ،ر گم  اقتصپگدی سپگزمگن ملل متدم 

  1995  -1978میلیگرد دالر خسپپگرت در آخرین فگز پیشپپروی سپپطح تراز آب دریگی خ ر ط  سپپگل هگی 
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اک ون  ی  کگه  سپریع سپطح تراز آب دریگی  میالدی ،ر کشپورهگی سپگحل  پیرامون آن تدمیل هپم. ها  

سگ تیمتر سطح تراز آب    1.30خ ر از   را   هگی عممه در این م طق  مدسوب م  هود. ،طوریک  کگه   

تگک ون موجب خشپک هپمن سپطح وسپیع  از تگالب هگ و خلیج هگی ک گره ای هپمه   1995ط  سپگل هگی 

گ،راین ضرورت تموین ،ر گم  هگی استراتژیک  ،رای ک  دارای ارزش زیسپت مدیط  ،سپیگر ،گالی  هست م. ، 

 همسپپگن سپپگزی یگ تعگدل ،خشپپ  ،یالن آ،  دریگی خ ر در ا،تمای قرن ،یسپپت و یکا امری ال ام  اسپپت

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید 

سپگ تیمتر کگه  یگفت  اسپت. ط    1.30تگک ون سپطح تراز آب دریگی خ ر ،ی  از   1995از سپگل 

سپگ تیمتر    24میالدی سپرعت زیگد افت سپطح تراز در حمود    2016تگ    2013از سپگل سپ  سپگل اخیر یع    

  1940تگ   1930در سپپگل  مگیگ  ر هپپمت هپپتگب  وسپپگ   کگه مه دریگی خ ر مشپپگ،  ،گ سپپگل هگی مگ،ین 

میالدی اسپت. یع   زمگ   ک  دخل و تصپرف هگی ا سپگ   همراه ،گ عوامل طبیع  سپبب کگه  ف ای مه  

  .گی خ ر هم سطح تراز آب دری

ک  پمه ،خ  ول پگ ،ع وان تپأمین  کپگه  تراز آب اخیر درحپگل  اسپپپت کپ  می ان ورودی آب رودخپگ پ 

توا م  درصپم کگه  یگفت  ک  این مسپئل  م   22د حمود  2019ای ،  این دریگد در سپگل اعتا آب رودخگ  

 .،ع وان یک  از علل مؤثر در کگه  تراز آب اخیر مدسوب هود

میلیگرد مترمکعب و ،رآورد سپپگال   کل    240رودی آب ول گ ،  دریگی خ ر حمود  متوسپپط سپپگال   و

هگی مها  تیر کوراد  میلیگرد مترمکعب اسپپت. از سپپگیر رودخگ    300هگی م ته  ،  خ رد  ورودی رودخگ  

 .هودمیلیگرد مترمکعب آب وارد دریگی خ ر م  34اورالد تركد سایمرودد هرازد در مجموع ،طور متوسط 

ع وان هگخص ،سیگر مها در ،یالن آب خ ر مدسوب همه و تغییرات  هگ ، ا آب ورودی رودخگ  حج

هگ  شپگن داده  هگ اسپت.  تگیج ،ررسپ ،ردارییم د رژیا هیمرولوژیک  و ،هرهاقل  عوامل از  متأثر  آن  سپگال  

تگ اوایل مردادمگه  د دوره سپیال،  رودخگ   ول گ ک  ،  طور معمول از اواسپط اردیبهشپت  2019اسپت در سپگل 

 .تر و می ان آ،مه  آن کمتر از میگ  ین ،ل مممت ،وده استادام  داردد کوتگه

دمگی سپطح آب دریگ  ی  ،  ع وان یک  از معیگرهگی اصپل  در تبگدل حرارت  و هپگخصپ  در ارزیگ،  

د در  هپودهگی اصپل  خروج  در ،یالن آب خ ر مدسپوب م پتگ سپیل تبخیر از سپطح آب ک  ج و مؤلا 

  .گیردم  قرار مطگلع  مورد خ ر در  وسگ گت علل ارزیگ،  و آب تراز تغییرات رو م   ،ررس 
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درج   0.2د ،  می ان  2018میالدی در مقگیسپ  ،گ سپگل 2019میگ  ین دمگی سپطح آب خ ر در سپگل 

دمگی آب در دو تدلیل تغییرات   .گراد و  سبت ،  میگ  ین ،ل م ممتد یک درج  اف ای  یگفت  استسپگ ت 

الی   هگی دریگی خ ر ،  اسپپتث گی م ته سپپگل اخیر حگک  از وقوع رو م اف ایشپپ  دمگی آب در هم  ،خ 

هگی اخیرد از عوامل تأثیرگذار  رو م اف ایش  دمگی سطح آب دریگی خ ر ،  ویژه در سگل .خ ر همگل  است

 .،ر کگه  تراز آب ،وده است

 یایدر سطح تراز آب شیاز افزا یتبعات ناش 

توج  ،  ای ک  ،خ  سپپال  رودخگ   ول گ در حم واسپپط هپپهر ول گگراد تگ ا تهگی آسپپتگراخگن در  ،گ 

 گحی  خشپک و ،یگ،گ   ،گ می ان تبخیر ،گال قرار دارد.   هماهپت سپطوح زیر کشپت پیرامون رودخگ   ول گ در  

ا آب پشت سمهگی رودخگ    این م گطس از ،ر گم  هگی ،سپیگر مها کشور روسی  قلمماد م  هم. می ان حج

کیلومتر مکعب اسپت. یع   تقریبگ معگدل حجا آ،  ک  قرار اسپت ول گ در زمگن کا آ،     200ول گ ،ی  از  

،  درون دریگی خ ر ،ری د. حگل اگر هپپرایط اقلیم  مگ ع اف ای  حجا آب رودخگ   م ،ور هپپود و می ان  

،  گو   ای ک  در   چگر چگل  جمی خواهم هپپم.،رداهپپت از آن اف ای  یگ،م. ،یالن  وسپپگ   دریگی خ ر د

حگل حگضپر خشپک سپگل  ،خ  وسپیع  از م گطس هپمگل غر،  تگ هپمگل هپرق  و ،خ  غر،  دریگی خ ر را 

تدت تگثیر قرار داده اسپت. کگه  حجا روان آب هگی م ته  ،  دریگی خ ر ،رای حاظ اراضپ  زیر کشپت  

اسپتگی تعگدل ،خشپ  اسپتراتژیک  ،یالن آ،  دریگی خ ر ،گ و سپطح توازن کگ گل هگی ترا  یت کگال ،گیم در ر

توج  ،  سپها مشپترك سپگیر کشپورهگی حگهپی  دریگی خ ر ا جگم هپود. زیرا کگه  ،ل م ممت روان آب هگ 

سپبب خشپک هپمن سپطح وسپیع  از خلیج هگی ک گره ای و تگالب هگی حگهپی  ای م  هپود. خسپگرات 

اسپپت و جبران آن ،  لدگظ زیسپپت مدیط  گگه  کگری غیر   اکولوژیک   گهپپ  از این واقع  ،سپپیگر زیگد

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  ممکن ، تر م  رسم 

تخریب کگر،ری هگی مسپکو   و از ،ین رفتن پوهپ  طبیع  زمیند آسپیب دیمگ  چگه هگی ،هره  

سپپگحل  و  ،رداری  ات د مشپپکل تردد کشپپت  هگی ،گر،ری در سپپطح ، گدر و از ،ین رفتن زیسپپت گه هگی 

 گ،ودی اکوسپیسپتا هگی سپگحل  را م  توا م تبعگت  گهپ  از اف ای  سپطح تراز آب دریگی خ ر دا سپت. ک   

متری سپپطح تراز آب دریگی خ ر خسپپگرات   2.5اف ای     1995تگ    1978در این راسپپتگ ط  سپپگل هگی 

آسپیب دیمگ  جمی   ه  ات  را ،  ،گر آورد. امگ در زمگن پسپروی و افت سپطح تراز آب دریگد هپرایط ،رای

زیست گه هگی سگحل  و ذخگئر آ،  حگهی  ای فراها م  هود. خشک همن سطح وسیع  از تگالب میگ کگل   
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و خلیج گرگگن در این میگن قگ،ل اهپپگره اسپپت. احتمگل ،روز ری  گردهگ در مواقع طوفگ   سپپبب تشپپمیم 

، گدر مها ،علت کگه  سپطح   مخگطرات حگصپل از خشپک زائ  حجا هگی آ،  وا،سپت  ،  دریگ خواهم هپم و

آ،خور کشپت  هگی ،گر،ری قگ،لیت اقتصپگدی خود را از دسپت خواه م داد و ضپر،  سپ  ی   ،ر صپ گیع دریگی   

  .مستقر در آب هگی سگحل  وارد خواهم هم 

متگسپاگ   خشپک هپمن م گطس کا ژرفگی دریگی  زمی   ای م گسپب ،رای هجوم متجگوزین ،  اراضپ   

و ،رداهپت مصپگلح سپگحل  اعا از هپن و مگسپ  توسپع  م  یگ،م. رهگ سپگزی پسپگب خشپک سپگحل  خواهم هپم 

هگ و پسپمگ مهگی هپهری هپرایط آلودگ  هگی زیسپت مدیط  را اف ون م  ک  م و آ، ی پروری و صپیگدی  

دچگر چگل  خواهم هپم. ، گ،راین خسپگرات  گهپ  از افت سپطح تراز آب دریگی خ ر ،سپیگر زیگد اسپت و اگر  

سپتراتژیک ،ر روی ،یالن آ،  دریگی خ ر توسپط کشپورهگی حگهپی  ای ا جگم  شپود ،  زودی  تعگدل ،خشپ  ا

  .هگهم ،دران جمی در م طق  خ ر خواهیا ،ود

تموین ،ر گم  اسپپتراتژیک  تعگدل ،خشپپ  سپپطح تراز آب دریگی خ ر م  توا م مبت   ،ر تگریخچ   

تراز آب دریگی خ ر ط  دوره زمگ    سپگل اخیر ،گهپم. ،طوریک  سپطح   500 وسپگ   این حوضپ  وسپیع ط   

متر کمتر  شپپم. روس هگ   -29متر تجگوز  کرده اسپپت و سپپطح تراز آن هرگ  از    -25م ،ور از کم ارتاگع   

متر را ،ع وان سپپطح تعگدل تراز آب دریگی خ ر تلق  کرده ا م و سپپع  دار م فعگلیت هگی    -28خط تراز  

،راین تعگمل سپگز مه کشپورهگی حگهپی  ای دریگی خ ر ،رای  سپگحل  خود را ،گ تراز م ،ور ت تیا ک  م. ، گ

تعگدل ،خشپپ  ،  سپپطح تراز دریگی خ ر ،  م تور جلوگیری از خسپپگرات ه  ات اکولوژیک  و زیسپپت 

مدیط  ،گ رعگیت ظرفیت حاگظت از زیر سپگخت هگی اقتصپگدی و اجتمگع  ،سپیگر مها و سپر وهپت سپگز 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  است

 دریای خزر ایرانی ر اقلیم بر نواحی ساحلیاثر تغیی 

 اثر کاهش بارش و افزایش دما  

چ ین یگ،م. هارو م عموم  ،گرش در  وار سپپگحل  ایران در ج وب خ ر از غرب ،  هپپرق کگه  م 

دلیپل  عالوه ،پ دهپم. ،پ رو پم عموم  دمپگی هوا در این  پگحیپ  ا پمک  اف ای  از غرب ،پ  هپپپرق را  شپپپگن م 

ی گردهپ ری  گحی د  فشپگر مضپگعا  ،ر م گ،ع آب و پوهپ  سپگکن در  وار سپگحل  و جگذ،  تراکا جمعیت
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،ی    هپپپود. در این ،سپپپتر طبیع  و فعگلیت ا سپپپگ   در ج وب دریگی خ رد پی گیگه  م طق  وارد م 

سپپپگزگپگن  پگحیپ  را اف ای   کپگه  ،پگرش و اف ای  دمپگ  احتمپگل توسپپپعپ  ،رخ  فرآی پمهپگی زیپگ بپگر ،ر ،وم

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  دهم م 

 توسعه بیابان زایی 

ی سپگحل  در اسپتگن گلسپتگن و هپرق مگز مران در مقگیسپ  ،گ سپواحل گیالن و غرب مگز مران  گحی 

ک م. در صپپپورت کگه  ،گرش در این م طق د پوهپپپ  گیگه  این م طق  از ،گر مگ  کمتری دریگفت م 

گ   تغییر خواهم یگفت. ،  تبع آن امکگن اف ای  فرسپپگی  پوهپپ  هیرکگ   ،  گیگهگن هپپورپسپپ م و ،یگ،

توا  م توسپط فرآی مهگی  چ ین ،گ کگه  پوهپ  گیگه  خگك و رسپوب م خگك ،یشپتر خواهم هپم. ها

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  ع وان م بع غبگر مدل  عمل ک  م ،گدی حمل و  قل یگفت  و ، 

 هااختالل در فرآیندهای زیستی دهانه رودخانه 

رودخپگ پ  از  60رودخپگ پ  مسپپپتقپل جریپگن دارد. از این تعپمادد   62در سپپپگحپل ایران در دریپگی خ ر  

ری د. سپرچشپم  رودخگ   سپایمرود از زاگرس و  هگی هپمگل  البرز جریگن یگفت  و ،  دریگی خ ر م دام  

 ان آ،مه   گیرد. ،رحسپپب میهگی خراسپپگن هپپمگل  )کس  داغ( سپپرچشپپم  م هرودخگ   گرگگ رود از کو

هگی  ک  م. رودخگ  هگی مختلا  را در ه  گم ورود ،  دریگ  ایجگد م هگ دهگ  هگ و هپیب سپگحلد آنرودخگ  

هگی متوسپط  ،گ ی  سپگحل  پخ  هپمه و عمالً ورودی مشپخصپ  ،  دریگ  مار م. رودخگ  کوچک در جل  

  هگدگحل  و رسپپو،مه  رودخگ  دلیل هپپیب سپپگحلد جریگن سپپری  م و ، قطع کردن سپپگحل ،  دریگ  م 

ی ، رگ سگحل ایران در دریگی خ ر )سایمرود و گرگگ رود(  ک  م. دو رودخگ  هگی مختلا  ایجگد م دهگ  

ا م. کگه  ،گر مگ  و اف ای   ،  دلیل ،گر رسپپو،  زیگدد ه  گم ورود ،  دریگد دلتگی ، رگ  را توسپپع  داده

،پ  دریپگی خ ر خواهپم هپپپم. هم مپگن فشپپپگر مضپپپگعف    هپگی ورودیدمپگد سپپپبپب کپگه  آ،پمه  رودخپگ پ 

ی  هپپود. دهگ   هگ م ی آ،ری  خ ر در ایران سپپبب کگه  آ،مه  رودخگ  هگی  ا سپپگ   در حوضپپ فعگلیت

ویژه  هگی ، رگ و متوسپپط در سپپگحل ایران  ق  اسپپگسپپ  در تولیم مثل ،رخ  آ، یگن خ ر )، رودخگ  

دلیل عملکرد  هگ ، ای در دهگ  هگ سپبب تشپکیل ،گرهگی مگسپ گ  آ،مه  رودخم. کگه   ک مگهیگن( ایاگ م 

)الهیجگ      ،ردچ ین مهگجرت آ، یگن را  از ،ین م و دریگ و ها امواج هپمه و امکگن تبگدل آب ،ین رودخگ  

  (.1393و  گدرید 
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 اثرات نوسان تراز آب دریای خزر 

متر  وسپگن داهپت  اسپت.    28متر تگ   24ی   دیک ،گرهگ در مدمودة  تراز آب دریگی خ ر در گذهپت 

ه ار  2ه ار کیلومتر مر،ع و تاپگوت حجا آب دریگ   60تاپگوت مسپپپگحت سپپپطح دریگ در این دو تراز حمود  

هگ و تغییر  ی سپگحل د خشپک هپمن یگ تشپکیل مردابکیلومتر مکعب اسپت. خشپک هپمن یگ غرقگ،  په  

آب دریگی خ ر اسپت. تغییر در پگرمترهگی فی یک  و  هگ و دلتگهگ  خسپتین پیگمم  وسپگن تراز  ی خلیجگسپتره

هپیمیگی  آبد تغییر زیسپت گه جگ ماران و سپسس تغییر در تراکا و ت وع زیسپت  از دی ر پیگممهگی  وسپگن 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  تراز آب دریگ است

 اثر نوسان تراز آب بر هیدروفیزیك ناحیه ساحلی 

 موج  -1 -5 -3 -5

ی خ ر ی چ م متر ،  آسپگ   تغییر مسپگحت قگ،ل توجه  در گسپترها مازه وسپگن تراز آب خ ر ،   

هپپپمگل  ایجگد م  ک م. کگه  تراز آب سپپپبب ورود امواج کا ارتاگع ،   گحی  و اف ای  تراز آب سپپپبب 

اف ای  ورود امواج مرتاع تر م  گردد. ، گ،راین رژیا موج خ ر هپمگل  تگ،ع  از عمس آب  گحی  یگ تراز آب  

هگی حمود چ م ده سپگل ود. در دی ر ،خ  هگی خ رد  وسپگن تراز آب در ا مازه هگی  ک  در زمگنخواهم ،

توا م تغییر قگ،ل توجه  در رژیا موج ایجگد ک م. امگ  وسپگن تراز آب سپبب تغییر مدل  اتاگق م  افتم  م 

هپت. حماکثر ارتاگع  هپکسپت موج م  هپودد از ای رو ،ر فرای مهگی متأثر از هپکسپت موج  ی  تأثیر خواهم دا

ثگ ی  تخمین زده م  هپپپود و    10متر و  17ی پ جگه سپپپگل  ،  ترتیب  و پریود ممکن موج در خ ر در دوره

متر م  ،گهپم. ، گ،راین   160متر اسپت. ،  این ترتیب حماکثر طول موج    12حماکثر ارتاگع ثبت هپمه موج  

،گهپپم در  تر گرفت. ت وع و تراکا    توان مرز  صپپف طول موج ک  مرز آب عمیس م  گحی  سپپگحل  را م 

متر  شپگن م  دهم ک  اسپتاگده از  صپف طول موج مب گی م گسپب  ،رای خ ر اسپت.   80آ، یگن در ژرفگی تگ  

دهم.  وسپپگن تراز آب سپپبب متری رخ م   80چون حماکثر ت وع و تراکا آ، یگن ،ویژه کف زیگن تگ ژرفگی  

هگی  از سپگحل فرسپگی  یگفت  و ،   ز آب ،گال اسپت ،خ هپود. در زمگ   ک  تراتغییر مدل هپکسپت موج م 

تر  هپپو م و در زمگ   ک  تراز آب پگیین اسپپت امکگن گسپپترش عوارض تجمع  ،ی داخل دریگ حمل م 

ی مگسپپپ  ای ا  ل د مرداب امیرکال و  هپپپود. عوارض تجمع  در ،خ  ج و،  خ ر همگ  م ز،گ  فراها م 
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ی خ ر ج و،  )گمیشگن( در ه  گم کگه  تراز آب توسع  یگفت   خلیج گرگگن و عوارض تجمع  ضلع خگور

 (Lahijani et al., 2009یگ، م )و در ه  گم اف ای  تراز آب فرسگی  م 

 شوری  -2 -5 -3 -5

.% در ،خشپپهگی خگور خ ر و    13در ه ار در  واح  دلتگی  خ ر هپپمگل  تگ      1هپپوری آب خ ر از  

حت  مقمار ،یشپپتر از آن در خلیج هگ تغییر م  ک م. هپپوری آب  واح  کا عمس خ ر هپپمگل   سپپبت ،   

ول گ  تغییر تراز آب ،سپیگر حسپگس اسپت. حت   وسپگن هگی کوتگه ممت تراز آب در خ ر هپمگل  و تغییر د،   

م  توا م سپبب تغییر هپوری هپود. تغییرات درازممت هپوری آب خ ر  شپگن م  دهم ک  مقمار آن تگ،ع  از 

رسپم و ،گ اف ای   ی خود م ورود آب ول گ و تراز آب دریگ اسپت. ه  گم کگه  تراز آب هپوری ،  ،یشپی  

 (.1393و  گدرید  )الهیجگ   ورودی آب ول گ و ،  تبع آن اف ای  تراز آبد هوری کگه  م  یگ،م 

  7/157تغییر هپوری ،راثر  وسپگن تراز آب در دی ر ،خ  هگی خ ر ،سپیگر  گچی  اسپت. اک ون حمود  

ذخیره  مک دریگ اسپپت. اگر حجا آب خ ر    %019میلیون تن  مک سپپگال   وارد دریگی خ ر م  هپپود ک   

اف ای     %2/0دریگ را   توا م هپوری آبسپگل م   100کیلومترمکعب ،گهپمد این مقمار  مک در ط     78000

  5- 6ورود آب ،پ  خلیج حپمود    1970-1980ی  ی خلیج قره ،غپگر در دورهدهپم. پی  از ،سپپپتن دهپگ پ 

میلیون تن  مک ،  خلیج در سپگل وجود داهپتد از ای رو    5/76کیلومترمکعب در سپگل ،ود ک  امکگن ورود  

اف ای     %001/0سپپپگل ،  می ان  میلیون تن( ک  هپپپوری دریگ در    80،یالن  مپک دریگ مثبپت ،ود )حمود  

البت  پس از ،سپت  هپمن خلیج قره ،غگر رو م اف ای  هپوری ،  دو ،را،ر   (Terziev, et al., 1996)یگفت  م 

ی خلیج قره ،غگر ،گز هپمهد ورود آب در این تراز ،  مراتب ،یشپتر از گذهپت   رسپیم. اک ون ک  دو،گره دهگ  

ف ای  هپوری عمالً متوقف هپمه اسپت. در هر صپورت )کگه  یگ اسپت )حمود سپ  ،را،ر(د ، گ،راین رو م ا

دلیل تغییر  اف ای  تراز آب و ،ست  یگ ،گز ،ودن خلیج قره ،غگز( تغییرات هوری آب در خ ر میگ   ج و،  ، 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  تراز آب ،  ا مازه چ م مترد ،سیگر  گچی  است

 ی آبتأثیر تغییرات تراز آب بر  چرخه 

 (Winter Convection)ی عمودی آب در خ ر عممتگً تدت تأثیر دو عگمل همرفت زمسپتگ   رخ چ

رخ م  دهم. همرفت عممتگً تدت تأثیر سرمگی زمستگ     (Sinking of Dense Water)و خ ش آب چ گل 

  120- 200دهمد و از هپپمگل ،  ج وب ژرفگی تأثیر آن کگه  م  یگ،م: در خ ر میگ   آب سپپطد  رخ م 
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هگی ،سپپیگر سپپردد  متر. در زمسپپتگن  40-60متر و در سپپواحل ایران 80-100ترد در مرک  خ ر ج و،   م

 Kosarev 1975; Kosarev)ی سپپپتبرای آب خ ر میپگ   را در ،رگیرد  همرفپت ممکن اسپپپپت همپ 

&Tozhikin, 2004). 

زمسپتگن    عممتگً در مرز خ ر میگ   و هپمگل  ،ویژه در   (Dense Water Sinking)خ ش آب چ گل 

، پمدد  مپک از آب خپگرج  کپ  آب یخ م ه  پگم  کپ  آب خ ر هپپپمپگل  یخ م  ، پمدد روی م  دهپم. ه  پگم 

میگ   چ گل تر هپمه و ،  اعمگق خ ر میگ   را مه م  هپود. در   -م  هپود و آب  گحی  مرزی خ ر هپمگل 

و ،پ  تبع آن در    میپگ   اف ای  م  یپگ،پم   -ه  پگم کپگه  تراز آب دریپگد هپپپوری آب در مرز خ ر هپپپمپگل 

زمستگن ه  گم یخ ،ستن آبد  مک ،یشتری خگرج م  هودد از ای رو ورود آب سطد  ،  اعمگق خ ر میگ    

و از آ جگ و از روی ،رآممگ  آ،شپوران ،  اعمگق خ ر ج و،  تسپریع م  گردد.  خسپتین ،گر اف ای  سپرعت 

تراز آب و اف ای  هپوری ثبت هپم. در ه  گم افت هپمیم   1937و    1934ی اطالعگت چرخۀ آب ،گ مقگیسپ 

ی آب سپبب تغییر پگرامترهگی هپیم  آب در سپتون آب خ ر میگ   و ج و،   ی  م   اف ای  سپرعت چرخ 

ی آب خ ر سپپپرعپت کمتری ،پ  خود  گردد. ، پگ،راین ،پگ اف ای  دمپگ و اف ای  تراز آب در آی پمهد چرخپ 

آب در سپتون آب اسپت ک     PHاکسپیژن و    گیرد.  تیج  این کگه  سپرعتد کگه  تبگدل مواد مغذیدم 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  گذارداثرات م ا  ،ر تولیمات زیست  دریگی خ ر م 

 اثر نوسان تراز آب بر هیدروشیمی 

ترکیب مواد موجود در آب اعا از مواد مغذی )فسپپاگتد  یتروژن و سپپیلیس(د موادآل د اکسپپیژن  

ای و آب  ا از جمل  ورودی آب ،  خ ر )عممتگً آ،مه  رودخگ  وا،سپت  ،  چ م عگمل مه  pHمدلول و حت  

ی فتوسپ ت  در دریگ و دخگلت عوامل  ی آب عمیسد چرخ ی سپگحل د چرخ زیرمی  (د دی گمیک آب  گحی 

ا سپگ  د اسپت. می ان اکسپیژن مدلول در دریگی خ ر متأثر از دمگی آبد ورود آب رودخگ   اید فتوسپ ت  و  

از ای رو مقمار اکسپیژن در فصپول مختلف و در  واح  مختلف دریگ متاگوت اسپت. مقمار  تراز آب دریگ اسپت. 

اکسیژن مدلول در  واح  سگحل  و دلتگی  حماکثر و در م گطس عمیس حماقل است. البت  در  واح  ،سیگر 

آلوده )همگ  م خلیج ،گکو و سپپوم گییت( می ان اکسپپیژن مدلول ،  حماقل م  رسپپم. ،  علت جریگن آب  

سپپرد از خ ر هپپمگل  در طول سپپگحل ،گختری و جریگن آب گرم در طول سپپگحل خگوری همیشپپ  می ان  

ی رژیا اکسپیژن  اکسپیژن مدلول در سپواحل ،گختری ،یشپتر از مقمار آن در سپواحل خگوری اسپت. مطگلع 

ت. ، تر  ی آن حت  ،گ اف ای  تراز آب و اف ای  د،  و ل گ اس مدلول در خ ر همگل  حگک  از رو م کگه مه
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 تر  ی آ،ری  ول گ مقگدیر اکسپیژن مدلول صپرفم  رسپم در این  گحی  ،  دلیل اثر عوامل ا سپگ   در حوضپ 

 .et al.,1996)  (Terzierاز تراز آب در حگل کگه  است

مشپخص اسپت ک    pHدر مقگیسپ  ،گ حوضپ  هگی دریگی  دی ر ،گ مقمار ،یشپتر    pHدریگی خ ر از  تر  

آب دریگی   pHر ،گالی مواد قلیپگی  ورودی از رودخگ   هگ و ترکیبپگت آب دریگ اسپپپت. عمپمتگً مرتبط ،گ ذخگی

در خ ر همگل   pHدر الی  هگی   دیک ،ستر تغییر م  ک م. ،گالترین    3/7-8در سطح تگ   3/8-6/8خ ر از 

ر  د  pHمقمار    1961-1983در دهگ ۀ رودخگ ۀ ول گ مشپگهمه م  هپود. هم مگن ،گ کگه  تراز آب در دورة  

در آ،هگی خ ر میگ   و ج و،  اف ای   شپپپگن م  دهم ک     pHکگه  یگفتد امگ مقمار    2/0خ ر هپپپمگل  

 .(Kosarev,1975)هگی عمیس ،  دلیل کگه  تراز آب دریگ است ی آب در ،خ حگک  از تسریع چرخ 

مواد آل  ورودی ،پ  آب خ ر از طریس فیتوپال کتون هپگ تپأمین م  هپپپود. سپپپها آب  %97،ی  از 

مواد آل  ورودی از رودخپگ پ  هپگ  را ،پ  خ ر تپأمین    %80اسپپپت کپ  ول پگ ،پ  ت هپگی    %5/2رودخپگ پ  ای حپمود  

 سها را ،  خود اختصگض م  دهم. %98ی مواد آل   ی  در مولا  خروج  م  ک م. تج ی 

گ ،   ی ول  طوریک  رودخگ  مواد مغذی در دریگی خ ر عممتگً از طریس رودخگ   هگ تأمین م  هپودد ، 

 یتروژن ورودی سپگال   ،  خ ر    %80فسپار و    %90سپیلیسد   %95ک م.  این مواد را تأمین م   %80ت هگی   

هپگی جوی و آب  هپپپود. از دی ر م پگ،ع تپأمین مواد مغپذی خ رد ری ش از طریس رودخپگ پ  هپگ تپأمین م 

حل ،گخترید  واح   ی دریگی خ رد م گطس کا عمس سگزیرزمی   است. از  تر توزیع مواد مغذی در گستره

دلتگی  و  واح  متأثر از عوامل ا سپگ   )همگ  م خلیج ،گکود خلیج کراسپ ودسپکد  گحی  سپگحل  مگخگچ قلع   

و فورت هپوچ کو( دارای تمرک  ،گالی این مواد هسپت م. در م گطس عمیس خ ر میگ   و ج و،  توزیع مواد  

و تسپپریع چرخۀ عمودی آبد می ان مواد  ی عمودی آب اسپپت و ،گ کگه  تراز آب  مغذی متأثر از چرخ 

یگ،م. در م گطس سگحل  می ان مواد مغذی آب ،سیگر متأثر  مغذی و اکسیژن مدلول ،طور  سب  اف ای  م 

هگی ا سپپگ   اسپپت. در مواردی سپپها عوامل ا سپپگ   در تأمین مواد مغذی  ای و فعگلیتاز آورد رودخگ  

(. گرچ  می ان مواد  1978-1982ی  ورودی از ول گ در دوره   ی  م  رسپم )می ان فسپار  %80رودخگ   ای تگ 

مغذی در  واح  سپگحل  همراه ،گ اف ای  آ،مه  رودخگ   هگ و اف ای  تراز آب اف ای  یگفت  استد امگ ت هگ 

هگی ا سپگ   و م د   آ،مه  رودخگ   هگ در  وا،سپت  ،  اف ای  د،  رودخگ   هگ  یسپت ،لک  ،   وع فعگلیت

   ،ست   دارد.طول سگحل  ی
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 اثر نوسان تراز آب بر خطوط ساحلی 

جگ،جگی  خطوط سپگحل   خسپتین اثر مدسپوس  وسپگن تراز آب خ ر اسپت. اف ای  تراز آب در دو  

ه ار کیلو متر مر،ع از سواحل خ ر هم. اثر  وسگن تراز آب    30ی گذهت  سبب ،  زیر آب رفتن حمود  ده 

تر متاگوت است. در سواحل ،سیگر کا هیب خ ر همگل  و ،ر سپواحل آن ،سپت  ،  هپیب سگحل و ج س ،س

هپپود و امکگن ورود امواج  هگی  از خگور خ ر   وسپپگن تراز آب ت هگ سپپبب جگ،جگی  خط سپپگحل  م ،خ 

هگی  از چون ،خ مرتاع و تغییر  فرای مهگی رسپو،  و ریخت هپ گسپ  وجود  مارد. در سپواحل پرهپیب ها

ن ،گ اف ای  تراز آب سپواحل فرسپگی  یگفت  و مواد رسپو،  ،  داخل دریگ  سپواحل داغسپتگن و ،گختر مگز مرا

هگی  از آذر،گیجگن و سواحل ،خ  مرک ی  هپو م. در سپواحل ،گ هپیب متوسپط مگ  م سواحل ،خ حمل م 

ای و سپپرزمین اصپپل  هگی مگسپپ هگی کوچک ،ین پشپپت گیالن و خگور مگز مران ،گ اف ای  تراز آب مرداب

هگی تمریج  از هپود. حگلتک  زیسپت گه جمیمی ،رای ،سپیگری از آ، یگن مدسپوب م گردد  تشپکیل م 

 . (Lahijani et al., 2009)دهم هگی سگحل روی م تغییرات سگحل  ،گ  وسگن تراز آب  ی  ،ر حسب ویژگ 

 هاسامانهاثر نوسان تراز آب خزر بر بوم  -1 -8 -3 -5

هپگی خ ر دارد. در حپگلپت اف ای  تراز آبد  سپپپگمپگ پ    وسپپپگن تراز آب خ ر اثرات متاپگوت  ،ر ،وم

ک م. امگ هگی جمیم ،رای آ، یگن و پر مگگن مهگجر ایجگد م یگ،م و زیسپت گههگی سپگحل  گسپترش م تگالب

ی مواد مغذی و اکسپیژن  یگ،مد و سپرعت چرخ ی آب خ ر کگه  م ،گ اف ای  تراز آب خ رد سپرعت چرخ 

رو تراز ،پگالی آب خ ر اثر م ا  ،ر تولیپمات زیسپپپت  خواهپم داهپپپت     ندهپمد از ایمدلول را کپگه  م 

(Kosarev,1975; Terizev et al., 1996)هپگ کپگه   ی تپگالب. در ه  پگم کپگه  تراز آب خ رد گسپپپتره

هگی کوچک خشپک خواه م هپم. ، گ،راین زیسپت گه آ، یگن و پر مگگن مهگجر ،گ مدمودیت  یگ،م و تگالبم 

هپود.  هگ م ری ی ،  رودخگ    هپمیم تراز آب ،گعث مدمودیت ورود مگهیگن ،رای تخاهپود. کگهمواج  م 

گیرد. ، گ،راین مواد مغذی و اکسپپیژن ،گ ی آب خ ر سپپرعت م امگ در ه  گم کگه  تراز آب خ رد چرخ 

ی آب خ ر ،گعث ،هتر هپپمن هپپرایط ،رای  رسپپ م. اف ای  سپپرعت چرخ سپپرعت ،یشپپتری ،  اعمگق م 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  هودیست  م تولیمات ز
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  هاافزایش تراز آب دریای خزر در بازفرآوری آالینده  اثر  -2 -8 -3 -5

هگی موجود در آب ،گ جذب هپپمن ،  ،خشپپهگی یو   رسپپو،گت ری دا   ،ویژه  ،سپپیگری از آالی مه

ای از هپو م. همچ ین ،خ  عممههگی دلتگی  یگ در سپواحل کا ا رژی راسپب م هگی رسپ  در مدیط کگ  

ک م یگ ای ک  پس از هگی ا سپگ   در حوضپۀ آ،ری  در همگن  گحی  رسپوب م هگی حگصپل از فعگلیتآالی مه

 مگیم. اف ای  ،گر مگ  از اواخر دهۀ هاتگد میالدی  حمل توسپپط جریگن آب در دریگچۀ سپپمهگ رسپپوب م 

هگی راسپب هپمه در  ی مه)،ویژه در حوضپ  آ،ری  ول گ( و ،  تبع آن اف ای  د،  ول گ سپبب هپسپتشپوی آال

هگ هپمد از این رو ،گ وجود تعطیل  ،سپیگری از واحمهگی صپ عت  روسپی  )در  حوضپ  آ،ری  و مسپیل رودخگ  

داد  هگی رودخگ   ول گ تگ اوایل دهۀ  پپپپپپپپپپپپود اف ای   شپپپگن م اواخر دورة هپپپوروی(د می ان آالی مه

(Voropaev, 1994). 

ر خط سپگحل  در دریگی خ ر دارد ک  اسپتگن آسپتراخگن کیلومت  700جمهوری فمراتیو روسپی  حمود  

ه ار    412حمود    1995هپود. در اسپتگن آسپتراخگن تگ سپگل و جمهوری کگلمکیگ و داغسپتگن را هپگمل م 

گرفت   تگ حوضپپپ   ات   هگی کشپپپگورزی ،ر اثر ،گال آممن تراز آب دریگ ،  زیر آب رفت. آبهکتگر از زمین

م طق  مسکو   ،  همراه دههگ   45رسپم.  ی آب در آن  گحی  ،   یا متر م طوری ک  ژرفگمگرتیشپگ رسپیم ، 

 آهند جگده و خطوط ،رق ،  زیر آب رفت.کیلومتر راه

واحم تولیمی ،  زیر    40ه ار هکتگر زمین کشپپگورزی ،  همراه    150در جمهوری داغسپپتگن حمود  

،گ اف ای  تراز آب دریگ ،  زیر آب  ه ار هکتگر از سپرزمین سگحل   70آب رفت. در جمهوری کگلمکیگ حمود  

هگی موردی تراز آب  ی  م گطس هپمگل  خ ر  رفت. عالوه ،ر اف ای  دراز ممت تراز آب دریگی خ رد  وسپگن

توا م دههگ کیلومتر  دهم. ،  علت هپیب کا  گحی  سپگحل د اف ای  تراز آب م را ،سپیگر تدت تأثیر قرار م 

،گعث هم ک  تراز آب دریگی خ ر در ،خ  همگل   1995وفپپپپگن سگل  طور مثگل تدر خشک  اثر ، ذارد. ، 

)تراز ،گلتیک( ،رسپم. ، گ،راین اثرات  وسپگن فصپل  و دراز    -m 81/24،گال ،یگیم و ،  تراز    cm 19/3،گختری  

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  ممت تراز آب دریگی خ ر در ،خ  همگل  ،  مراتب ،یشتر است

رچ  ،خ  سپگحل  دارای تراکا جمعیت ،سپیگر پگیین اسپتد امگ اف ای  در جمهوری ترکم سپتگن گ

تراز آب ،خشپ  از  واح  مسپکو   و صپ عت  را تخریب کرده اسپت. هپب  ج یرة چلکن از سپرزمین اصپل  

هگی ا تقگل گگز و  جما هپم و ،خش  از ههر چلکن ،  زیر آب فرو رفت. ،یمگرستگن چلکن تخریب هم و لول 

 . ات ،  زیر آب رفت
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گذهپت  در جمهوری ق اقسپتگن ،سپیگر ،گرزتر اسپت. ق اقستگن حمود   ی ده  چ م پیشپروی آب خ ر در  

  25- 30کیلومتر خط سپپپگحل  در خ ر دارد. در ،خ  هپپپمگل  خ ر در مدمودة ق اقسپپپتگن دریگ    2300

آب   کیلومتر از  واح  دلتگی  ،  زیر  10-12کیلومتر پیشپروی کرده اسپت. در حوضپۀ رودخگ   اورال حمود  

تر ،وده اسپت. حمود سپیصپم ه ار  ار در این رفت. در اسپتگ هگی آتیراو و مگگیسپتگو پیشپروی آب دریگ مخرب

 ه ار  ار در مگگیستگو(. 35ه ار  ار در آتیراو و  265ا م )دو استگن از اف ای  تراز آب دریگ صمم  دیمه

یک میلیون هکتگر از  کیلومتر ،  داخل خشپپپک  را مه هپپپم و ،ی  از  70در آتیراو خط سپپپگحل  

داد م. ،یشپترین صپممگت  گهپ  از اف ای   زمی هگ ،  زیر آب رفت ک  ،یشپتر آ هگ را اراضپ  زارع  تشپکیل م 

حوضۀ    28هود. هات حوض   ات  کگمالً ،  زیر آب رفت و  تراز آب مر،وط ،  تخریب ص گیع  ات و گگز م 

حوضپ   ات  از جمل     32حوضپ  از   20ز آب دریگ  دی ر در معرض تهمیم قرار دار م. در صپورت اف ای  ترا

چگه دی ر ممکن اسپپت ،  زیر    700چگه  ات ،  زیر آب رفت  اسپپت و    127ت  ی  ،  زیر آب خواهم رفت.  

 .(Zonn, 1999)آب رو م 

ا پم عبپگرت پم از: تپگجی پگل د پریبرژ پگیپ د پوسپپپتی پگیپ د هپگی  ات  کپ  ،پ  زیر آب رفتپ ،رخ  از حوضپپپ 

زكد یوگوزاپگد گی . در صپورت اف ای  تراز آب دریگ و یگ ،روز توفگن هپمیم ،سپیگری از خطوط  مگرسپکوی د تر و

معرض آب ، پپگدر در  و  قرار م ا تقپپگل  )گرفت    راهد    700گیر پپم  راه  300کیلومتر    900آهند  کیلومتر 

 کیلومتر لول   ات و گگزد ، مرهگی آتیراود آکتگود ،گاوتی و و فرودگگه آتیراو(.

هگی  ات  آرمگن ژال یتوب و ،وزاچ  هپمگل  ،  زیر آب رفت  اسپت و  در اسپتگن مگ  یسپتگو حوضپ 

هپگی  اپت ،پگ تک ولوژی  هپگی کپگالمکپگس و کپگراژا سپگس در معرض تهپمیپم قرار دار پم. ،سپپپیپگری از چپگهحوضپپپ 

زیگد اسپت ا م و احتمگل تخریب فل ات و ،تن در آب دریگ و خروج  ات ،سپیگر پگیین در خشپک  حار هپمه

 ,Zonn). توا م تهمیم جمی ،رای هم  خ ر ،گهپم گرفت  حوضپۀ ق اقسپتگن م هگی آب، گ،راین وضپعیت چگه

1999) 

کیلومتر است و کرا ۀ سگحل  آن از  تر جمعیت   600طول خط سگحل  جمهوری آذر،گیجگن حمود  

گحیۀ سپپپگحل  جمهوری  میلیون  ار در کرا   سپپپگحل (. از این رو    3،گهپپپم )حمود  سپپپگکن پرتراکا م 

پذیر اسپپپت. اف ای  تراز آب دریگی خ ر سپپپبب آذر،گیجگن در ،را،ر اف ای  تراز آب دریگ ،سپپپیگر آسپپپیب

هگی  ات  هپپپمه و از طرف  ،گ ،گال آممن تراز آب زیرزمی   ،  همراه تک ولوژی پگیین گرفت   حوضپپپ آب
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هگی پر از مواد  ات  تشپپکیل قیر و دریگچ هگی  اسپپتخراج و ا تقگل اک ون در کرا ۀ سپپگحل  آذر،گیجگن الی 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  همه است

کیلومتر خط سگحل  در دریگی خ ر است و کرا   سگحل    800جمهوری اسالم  ایران دارای حمود  

 یگفت   ترین  گحی  از  تر جمعیت سپگکن اسپت. از آ جگی  ک  در کرا ۀ سپگحل  صپ گیع توسپع ایران پرتراکا

هگی کشپگورزی و  واح  مسپکو   هپهری و روسپتگی  هپمه گرفت   عممتگً متوج  زمین، گ،راین آباسپت. 

 است.

توا م سپپبب آلودگ  ،یشپپتر مدیط  رسپپم اف ای  تراز آب ،  طرق مختلف م در مجموع ،   تر م 

 :(.1393)الهیجگ   و  گدرید  زیست خ ر گردد

هگی موجود در رسپوب ،  آب ی  و ا تقگل آالی مههگی سپگحل  و دلتگ،گال آممن آب و غرقگ،  زمین  -

 دریگ

،گال آممن سپپطح تراز آب زیرزمی   در  واح  سپپگحل  و تشپپکیل ،گتالق در  واح  سپپگحل  و در    -

 هگ از آن م گطس ،  دریگ تیج  ا تقگل آالی مه

یم )،   هگی هپم ،گال آممن سپطح آب دریگ و ،  تبع آن اف ای  می ان گسپترش غرقگ،  ه  گم توفگن  -

توا م ،گعث زیر آب رفتن م گطس مسپکو  د صپ عت  و کشپگورزی در ممت کوتگه  ویژه در خ ر هپمگل ( ک  م 

 همه و مواد آالی مه را ،  دریگ ا تقگل دهم.

زیر آب رفتن م گطس کشپگورزید تأسپیسپگت  ات  و صپ عت  و ا تقگل مواد آالی مه از آ هگ ،  دریگی    -

ا م ،گ فرسپوده هپمن آ هگ در مدیط آب دریگد  ات  ،رای خشپک  سپگخت  هپمهخ ر. از آ جگی  ک  تأسپیسپگت  

 گرفت   ،روز یگ،م.ا تقگل آلودگ  ممکن است سگلهگی پس از آب

هگی رادیواکتیو ،  دریگ الی مهتوا م سپپبب ا تقگل آدر ،خ  خ ر هپپمگل  اف ای  تراز آب دریگ م   -

 گردد.

 گهپپ  از ا تقگل مواد  ات  از   ایجگد رویمادهگی مخرب توا م سپپبباف ای  ،یشپپتر تراز آب دریگ م 

 سواحل آذر،گیجگن و ق اقستگن ،  دریگی خ ر گردد.
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 یوتریفیکاسیون 

هپگی زیرزمی   و هوا وارد آب دریپگی خ ر هپگد آبطور طبیع  عمپمتپگً از طریس رودخپگ پ مواد مغپذی ،پ 

همراه  هگی پیرامو   دریگی خ ر )،  ویژه آسپپیگی میگ   و خگورمیگ  ( ، هپپود. تغییر اقلیا در سپپرزمینم 

هگی ا تقگل از طریس سگمگ  زای  و اف ای  خگك و رسوب ،رای  هگی ا سپگ   سپبب توسع  ،یگ،گنفشپگر فعگلیت

ی گذهپت   ی  فراوا   ا تقگل غبگر از روی البرز و از طریس آسپیگی میگ   ،  خ ر  جوی خواهم هپم. در ده 

ی  هگی کشپگورزی حوضپ  ی روز اف ون از کودهگی هپیمیگی  در زمینچ ین اسپتاگدهاف ای  یگفت  اسپت. ها

هگی آی مه سپبب ا تقگل ،یشتر مواد مغذی ،  دریگی خ ر هگی زیر کشپت در ده آ،ری  خ ر  و اف ای  زمین

ی  ی تصپای  ی آ،ری  خ ر ،مون هپبک خواهم هپم. توسپع  هپهرهگی سپگحل  و هپهرهگی واقع ،ر حوضپ 

ی خ ر خواهم هپم. گسپترش دریگ وردی  فگضپالب  ی  یک  دی ر از م گ،ع اف ای  ورود مواد مغذی ،  حوضپ 

ویژه در مورد م گ،ع هیمروکر،   سپبب اف ای   ،  (Sea- based)پگی  در دریگی خ ر و توسپع  صپ گیع دریگ  

ورود مواد مغپذی ،پ  این دریپگ خواهپم هپپپپم. در هپپپرایط ک و    ی  دریپگی خ ر تجر،پ  وقوع پپمیپمه  

ویژه در  واح  دریگی  ا  ل د ت کگ،ند ،گکود سپوم گییت و ول گ را داهپت  اسپت. اف ای  تراز  یوتریایکگسپیون ، 

ی آب امکگن یوتریایکگسپیون مدیط  همراه اف ای  دمگی هوا و ،  تبع آن کگه  سپرعت چرخ آب خ ر ، 

هگی زیگ بگر ای از پمیمهو هپپپکوفگی  جلبک  را در دریگی خ ر افرای  خواهم داد. وقوع این پمیمهد ز جیره

گ   را ی ا سپپچ ین اثرات مخرب اقتصپپگدی و توسپپع هگی زیسپپت  خ ر و هامدیط  ،ر دی ر گو  زیسپپت

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  د بگل خواهم داهت، 

 های سازگاری با اثر تغییر اقلیم در سواحل خزرروش 

 مقدمه 

،ی   هپپمه طیا  از فرآی مهگی  سپپگزگگری  سپپبت ،  تغییرات اقلیا واقع هپپمه و تغییر اقلیا پی 

گ بگر تغییر اقلیا کگسپت  هپود و از  دوی ک  از اثرات زیگیرد ، زیسپت د اجتمگع  و اقتصپگدی را در ،ر م 

ای از . سپپپگزگگرید مجموع (IPCC,2001)هپپپودد ،هره ،رداری گردد.  هگی جمیمی ک  ایجگد م فرصپپپت

هپود ک   ی و مدل  را هپگمل م هگ و اقمامگت در سپطوح جهگ  د م طق هگی پیوسپت  هپگمل تصپمیافعگلیت

هگ و اقمامگت ،گیم ،گ هپود. این تصپمیاگذاهپت  م   ها در سپگختگر سپگزمگ   و ها در سپطح ا ارادی ،  اجرا
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هگ و  توج  ،  ،سپتر اجرای آن اتخگذ هپود. وضپعیت جمعیت د فره    و اقتصپگدی  گحی  در اتخگذ تصپمیا

هگ و اقمامگت ،گیم قگ،لیت ا عطگف کگف   هگ اثر گذار خواهم ،ود. سپپگختگر قگ و   تصپپمیاچ و    اجرای آن

هگ و اقمامگت جمیم را جگی  ین م تغییر رو م پگرامترهگی اقلیم د ،توان تصپپمیاداهپپت  ،گهپپ م. تگ در ه  گ

کگرهگی مل  ،رای سپگزگگری  سپبت ،  تغییر  ی آ،  ، رگ  اسپت ک  عالوه ،ر راه مود. دریگی خ رد حوضپ 

ر ،سپپیگر ی خ ای  ی  ،هره ،رد. اثرات تغییر اقلیا در حوضپپ کگرهگی  در چگرچوب م طق اقلیاد  ،گیم از راه

ی خود ،گ ،گزخوردهگی غیر کگرهگی سپخت و مه مسپ  مدیط ممکن اسپت ،   و، گسپترده اسپت. ارای  راه

ی خ ر رخ  طور طبیع  در حوضپپپ ی آب ،پ طور مثپگل تغییر در چرخپ ،ی   همراه ،پگهپپپم. ،پ قپگ،پل پی 

گ  عمم قطعیت در  هگی ه  ات ،دهمد امگ اجرای این کگر ،  هپکل مه مسپ  هپمه مسپتل م صپرف ه ی  م 

کگرهگ ک  م دصراً ،  کگه  آثگر زیگ بگر تغییر اقلیا  از راهای   تگیج آن است. از این رو در این جگ ،  مجموع 

  (.1393)الهیجگ   و  گدرید  هودهگی آن گرددد پرداخت  م و اف ای  استاگده از فرصت

 کارهای ملی راه  

تگن گیالند مگز مران و گلسپتگن دارای ،یشپترین ی سپگحل  ایران در ج وب خ ر در سپ  اسپ گحی 

هگی هگی  واقع در اسپپتگنهگی این م طق  دارای سپپرچشپپم تراکا جمعیت  پس از تهران اسپپت. رودخگ  

خراسپپگن هپپمگل د  تهراند ق ویند ز جگند البرزد همماند آذر،گیجگن هپپرق د ارد،یل و کردسپپتگن هسپپت م. 

دارا ،ودن هپرایط مدیط  م گسپبد پذیرای گردهپ را   اسپت ک   دلیل  ی سپگحل  ایران در خ ر ،  گحی 

کگرهگی سپگزگگری ،گ تغییر اقلیا  رو ،سپیگری از راهک م. از اینفشپگر مضپگعا  را ،ر اکوسپیسپتا م طق  وارد م 

ی آ،ری   هگی واقع در حوضپ ،گیم معطوف ،  تصپمیمگت و اقمامگت مل  در سپطح سپ  اسپتگن سپگحل  و اسپتگن

هگی سپگحل  و سپسس  دوی اجرا هپود ک  سپبب حاظ تگالبکگرهگ ،گیم ، راهسپگحل  ،گهپم. این  هگی  رودخگ  

ذخگیر   و ،گزسپگزی  آن  چ ین حاظ کیایت ،وم سپگزگگن دریگی  و سپسس ارتقگر کیایتهگ و ها،گزسپگزی آن

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  زیست  دریگ هود

 مدیریت منابع آب  -1 -2 -4 -5

هگ هگی سپگحل  و ،گزسپگزی آنهگی سپگحل  ایران ،رای حاظ تگالبی آ،ری  رودخگ  ممیریت حوضپ 

هگی ورودی ،   اهمیت اسپگسپ  دارد. سپ  مدور اصپل  ممیریت م گ،ع آب هپگمل ارتقگر کیایت آب رودخگ  
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هگی ورودی ،  دریگی خ ر و تگمین رسپپو،مه  ،هی   رودخگ   و  دریگی خ رد تگمین حماقل آ،مه  رودخگ  

 هگ است.آن ،گزسگزی ،ستر طبیع 

هگی ورودی ،  دریگی خ ر سپها اصپل  آالی مه  (Land- based)هگی خشپک  پگی   ه وز ورود آالی مه

هپگ  هپپپو پم. این آالی پمههپگی زیرزمی   وارد دریپگی خ ر م هپگ و آبهپگ عمپمتپگً از طریس رودخپگ پ را دارد. آن

سپگحل د سپبب ایجگد اثرات زیگ بگر  هگیالبهگ و تگعالوه ،ر ایجگد اثرات حگد و م من ،  اکوسپیسپتا رودخگ  

هگی  هپپو م. ،رخ  از آ، یگن دریگی خ ر ،رای زادآوری وا،سپپت  ،  رودخگ  ،  اکوسپپیسپپتا دریگی   ی  م 

ای سپبب ممگ عت از مهگجرت آ، یگن و جلوگیری از روی  از م گ،ع آب رودخگ  سپگحل  هسپت م. اسپتاگده ، 

هگی عمرا   سپبب تغییر سپطح ای ،رای فعگلیت،رداری از رسپوب رودخگ  هعالوه ،هرهپود. ، هگ م تکثیر آن

هگ( ،سپپتر رودخگ   در آن م گطس ،گ ،تن ای )پلهگی رودخگ  گردد. ،رای حاظ سپپگزههگ م اسپپگس رودخگ  

هپود. کگه  هگد مگ ع مهگجرت آ، یگن م هگ ،گ وجود آ،مه  م گسپب رودخگ  هپود. این  وع سپگزهتقویت م 

چ ین  دلیل سپپگخت سپپمهگ و دی ر تگسپپیسپپگت هیمرولیک  و هاهگ ،  دریگی خ رد ، رسپپو،  رودخگ   ،گر

دلیل اف ای  تراز آبد  هپود. ، ای سپبب کگه  ورود رسپوب ،  سپواحل م ،رداری از رسپوب رودخگ  ،هره

هگی فرآی م هگ سبب تشمیم یگ،م. کگه  رسو،مه  رودخگ  طور طبیع   رخ فرسگی  سگحل  اف ای  م ، 

هگ عالوه ،ر حاظ  رو تگمین حماقل آ،مه  و ،هی   رسپپو،مه  رودخگ  گردد. از اینفرسپپگیشپپ  سپپگحل  م 

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید  هوداید  ،گعث پگیماری سگحل اطراف آن  ی  م اکوسیستا رودخگ  

 مدیریت خط ساحلی   -2 -2 -4 -5

ع وان مدل تالق  خشپک د هوا و دریگد مدل  اسپت ک   خسپتین اثرات تغییر اقلیا ،ر خط سپگحل  ، 

ک م. خط سپپگحل  مدیط  ،سپپیگر فعگل اسپپت ک  ه  گم کگه  یگ اف ای   روی دریگی خ ر را دریگفت م 

ی  رو مدموده  ک م. می ان ج ر و مم در دریگی خ ر ،سپیگر  گچی  اسپتد  از اینتراز آبد خود را ،گزسپگزی م 

ک م.  خستین تم،یر مل   هگی سگحل  از چ م صم متر تجگوز  م خط سگحل  ،ست  ،  هیب و دی ر ویژگ 

طوری ک   ،رای ممیریت خط سگحل  آزاد سگزی آن از مستدمثگت غیر اصول  )هخص  و عموم ( استد ، 

گحل و دریگ را از ،ین امکگن دسپپترسپپ  عموم  را سپپلب کرده و یکسگرچ   مدیط از ج  ل ،  جل   و سپپ

طور  گقص( حاظ  ای از سپپگحل ایران ک  ه وز یکسگرچک  اکوسپپیسپپتم  خود را )، ،رده اسپپت. ت هگ  قط 

هگ کردهد م طق  گیسپوم در هشپتسر گیالن اسپت. ممیریت خط سپگحل  ،گیم معطوف ،  توسپع  زیرسپگخت

ایجگد فشپگر مضپگعف ،  م گ،ع زیسپت  دلیل  هگی سپگحل  ،گهپم. ، ،رداری اقتصپگدی و حاظ تگالب،رای ،هره
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هگ و  روی د تخریب دهگ   رودخگ  هگی آالی مه و غیر آالی مه )صیم ، هگی گذهت  ،ر اثر فعگلیتخ ر در ده 

طبیع  ،رخ  آ، یگن(د ذی اعگن این حوزه ،گیم ا عطگف هپغل   م گسپب در آی مه داهپت    ممگ عت از فرآوری

،رای گردهپپ ری دریگی  هپپرایط الزم را ،رای کگه  فشپپگر ،ر   ،گهپپ م. توسپپع  زیرسپپگخت هگی سپپگحل 

هگ در ا  ل د  ک م. کگه  صپیم کیلکگ در گذهپت  و زمی  یر هپمن کشپت هگی سپگحل  فراها م زیسپت گه

آ،گد فشگر اجتمگع  و اقتصگدی زیگدی را ،رای ذی اعگن و ممیران مدل  وارد کرد. این کیگههرد ،گ،لسر و امیر

 ری ی آی مه ارای  کرده ،گهم. هگی الزم ،رای ،ر گم تجگرب ،گیم درس 

ای  هگی مگسپ پس از آزادسپگزی سپگحل د  ،گیم  سپگختگرهگی طبیع  سپگحل  ،گزسپگزی هپو م. تس 

هپو مد یک  از ،هترین سپگختگرهگ ای ،گدی ک  توسپط پوهپ  گیگه  ،وم  تثبیت م هگی مگسپ سپگحل  و تس 

یگری از این سپگختگرهگ ،رای سپگخت و سپگزهگی غیراصپول  تخریب  در مقگ،ل  وسپگن تراز آب خ ر اسپت. ،سپ

ای و سپگحل د ارزا ترین مصپگلح سپگختمگ   در سپواحل خ ر هپمرده  ،رداری از رسپو،گت رودخگ  ا م. ،هرههپمه

گیرد. تگمین مصپگلح سپگختمگ   از هگ ،گ مجوز ممیران اسپتگ   صپورت م ،رداریهپود. ،سپیگری از این ،هرهم 

)الهیجگ   و  گدرید    هگی اصپل  ممیریت خط سپگحل  ،گیم قرار گیردع در دسپترس یک  از الویتدی ر م گ،

1393.) 

 دریایی -های ساحلیحفظ و بازسازی اکوسیستم  -3 -2 -4 -5

هگ در ک وا سپپیون  هگی مت وع  اسپپت. ،رخ  از آنسپپگحل ایران در دریگی خ ر دارای اکوسپپیسپپتا

هپود. امگ در ه  گم کگه  هگی سپگحل  م سپترش تگالبا م. اف ای  تراز آب خ ر سپبب گرامسپر ثبت هپمه

هپو م. هپکگر و مگهی یری قگچگق ،یشپترین  هگ مدمود هپمه و ،رخ   ی  خشپک م تراز آبد ،سپیگری از آن

ویژه در ه  گم خشپپپکسپپپگل  فشپپپگر  ،رداری از م گ،ع آب هپپپیرین ، ک م. ،هرههگ وارد م ت   را ،ر تگالب

هگ ،رای امور کشپپگورزی پمسگژ ک م. در  این مواقع حت  آب هپپیرین تگالبهگ ایجگد م مضپپگعا  را ،ر آن

هگ  هگد آموزش ،ومیگن و اهپتغگل م گسپب آنهپود. عالوه ،ر توسپع  سپگز و کگرهگی قگ و   حاگظت از تگالبم 

ی سپگحل  کشپگورزی از زمگن صپاوی  در جل  ک م. توسپع   هگ را ایاگ م  ق  کلیمی در حاگظت از تگالب

، پمهپگی  رو آبکرد کپ  م پگ،ع آب ،رای آ،یپگری در تپگ،سپپپتپگن ذخیره هپپپود. از اینن در خ ر ایجپگب م ایرا

 ا م.هگی مختلا  )سلد استلد استخر( معروف همهتعماد زیگد سگخت  هم ک  ،   گمکوچک و ، 
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ر کرد م. عالوه ،آوری کرده و ذخیره م هگ را جمعهگی جویبگرهگ و زهک این سپمهگی کوچکد آب

هگ ،رای آ،یگری هپگلی ارهگ در تگ،سپتگند پس از ممت  کگرکردهگی مت وع  پیما کرد م. از اسپتاگده از آب آن

،خ  چم  ار آن ،رای ورزشد از علا ار ،رای چرای دامد از    و گپگل  ،رای سپپپگختمپگن و مدیط آ،  آن  

هگجرت پر مگگن هپمه هپم. ها چ ین این سپمهگ سپکو ت گه حیگت وح  و م،رای مگهی یری اسپتاگده م 

کگر،ری مسپکو    هگی کشپگورزی تبمیل هپم م و یگ ،   هگ ،  زمینی اخیر ،سپیگری از آن،ود. امگ در سپ  ده 

، پمهپگی مصپپپ وع  ،هترین مدپل ،رای جبران  و تجپگری تغییر یپگفت پم. در ه  پگم کپگه  تراز آبد این آب

 توا  م ،گه م. هگی سگحل  م مدمودیت تگالب

دریگی  ،  مجموع  تما،یری  یگز دارد ک  از ها اک ون ،گیم آغگز  -هگی سپگحل ،گزسپگزی اکوسپیسپتا

ای امکگن تولیم مثل طبیع  ،سپیگری  از آ، یگن خ ر  هگی رودخگ  دلیل تخریب ،سپیگری از زیسپت گههپود. ، 

  زسپگزی ذخگیر آن هگ هپودتوا م سپبب ،گهگ و رهگ سپگزی م رو تکثیر مصپ وع  آناز ،ین رفت  اسپت. از این

 (.1393)الهیجگ   و  گدرید 

 ایکارهای منطقهراه   -4 -2 -4 -5

ی پ ج کشپور سپگحل  آند ایراند ترکم سپتگند آذر،گیجگند روسپی  و  سپگحل دریگی خ ر در مدموده

ی آ،ری  خ ر  ی  در این پ ج کشپور واقع اسپت. ت هگ ی حوضپ چ ین ،خ  عممهگیرد. هاق اقسپتگن قرار م 

گیرد. از  تر  ی آ،ری  خ ر  در کشپپورهگی ترکی د ارم سپپتگن و گرجسپپتگن قرار م از حوضپپ مقمار کم   

ی آ،ری  آن در روسپی  و ،خ  عممه رسپوب  ی آب ورودی ،  خ ر از طریس حوضپ هیمرولژیک ،خ  عممه

ر  هگی کوچک و متوسپپط از سپپگحل ایراند آذر،گیجگن و داغسپپتگن روسپپی  وارد دریگی خ  از طریس رودخگ  

ی آ،ری  متعلس ،  روسپپی د ایران و جمهوری آذر،گیجگن م   هپپود. ،یشپپترین فعگلیت ا سپپگ   در حوضپپ م 

هپود. ،یشپترین جمعیت سپگکن در خط سپگحل  خ ر مر،وط ،  سپواحل ایراند جمهوری آذر،گیجگم و روسپی   

ری  ی  ات و گگز اسپپتخراج  در دریگی خ ر و سپپواحل آن توسپپط جمهواک ون ،خ  عممهاسپپت. ها

گیرد. ، گ،راین از  تر می ان تأثیر کشپورهگی سپگحل  ،ر روی دریگی خ ر  آذر،گیجگن و ق اقسپتگن صپورت م 

هگی پس از فروپگهپ  هپوروی  هگی ا سپگ   متاگوت اسپت. در ط  سپگلاز  تر فرآی مهگی طبیع  و فعگلیت

هگی دولت  سواحل خ رد   گهدا ش ای ایجگد همه است. ایجگد اتدگدی هگی م طق سگختگرهگی  ،رای همکگری

چ ین هگی آب و هواه گس  کشورهگی سگحل د ایجگد ،ر گم  مدیط زیست خ ر و هاایجگد اتدگدی  سگزمگن

رغا گذهپپت ،ی  از دو ده  از ترین مواد آن اسپپت. عل اتدگدی  سپپران کشپپورهگی سپپگحل  خ ر از مها
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هگی علم  ،رای  خ رد ه وز همکگری  هگ و امضپپپگر قرارداد همکگری زیسپپپت مدیط تشپپپکیل این اتدگدی 

د ه وز  CASPCOMممیریت زیست مدیط  خ ر توسع   یگفت  است. ،گ گذهت ،ی  از دو ده  از تشکیل  

هپود.  هگی هیمرومتئورولژیک خ رد ،ین کشپورهگ تبگدل  م هگ و دی ر دادههگی تراز آبد د،  رودخگ  داده

هپود. ایجگد سپگز و کگر  رسپگ    م دی ر کشپورهگ اطالع  دهمد ، ه وز حگدث   ات  ک  در یک کشپور رخ م 

هپپ گخت  و زیسپپت هگی آب و هواهپپ گخت د اقیگ وس دریگی د ،  ویژه در زمی   -هگی سپپگحل تبگدل داده

ای در این زمی    کگرهگی م طق رو یگفتن راهای دریگی خ ر اسپپت. از اینی ممیریت م طق مدیط  مقمم 

  (.1393)الهیجگ   و  گدرید  ترین سطوح مذاکرات قرار گیردل هگ ،گیم در دستور کگر عگ
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 ششم فصل 

 سازگاری بخش شیالت نسبت به تغییر اقلیم  پذیری و ارزیابی آسیب - 6

 مقدمه 

تغییر اقلیا و آب و هوا ،  طور طبیع  همواره در اعصپگر و قرون گذهپت  ،  وقوع پیوسپت  اسپت. در  

قرن حگضپر اکثر مدققین و پژوهشپ ران عقیمه دار م ک  تغییر اقلیا در سپطح کره زمین در حگل ،  وقوع  

ن عقیمه هسپت م ک  این تغییرات ها اک ون در ،سپیگری از  قگط کره  پیوسپتن اسپت. ،سپیگری از آ هگ ،ر ای

 مگیمد دخیل ،ودن  زمین ،  وقوع پیوسپپت  اسپپت. آ چ  تغییر اقلیا در عصپپر حگضپپر را از ،قی  متمگی  م 

ا سپگن در ،  وقوع پیوسپتن آن اسپت. در هر صپورتد چ  ،شپر مسپئول آن ،گهپم یگ  بگهپمد تغییر آب و هوا رخ  

ادام  خواهم داهپپت. این تغییرات ،ر کلی  جوا ب حیگت ،شپپری و دی ر موجودات کره زمین  داده اسپپت و  

تأثیرات اسپگسپ  داهپت  و خواهم داهپت. ، گ،رایند هم گم ،گ دی ر کشپورهگی جهگند و  تر ،  ای ک  جمهوری  

غییرات و تأثیرات  الملل  را در این زمی   امضپگر  مودهد الزم اسپت ک  ا،عگد این تاسپالم  ایران معگهمات ،ین

آن در ،خشپپپهگی مختلف جگمع  ،ررسپپپ  گرددد تگ ،  درسپپپت  و ،گ آگگه  ،توان از فرصپپپتهگی احتمگل  

 .)1394و همکگراند  خورس می (،رداری مطلوب کرده و یگ ،گ خطرات و آسیبهگی احتمگل  مقگ،ل   مود،هره

تغییرات اقلیم د ،ر فی یولوژی آ، یگند امراض و م گ،ع غذی  آ هگ تأثیرگذار اسپپپتد ک  مجموع آ هگد 

ک  م. امروزه تردیمی وجود  مارد ک  تغییرات  هگی هپیالت  را تعیین م می ان تولیم مدصپوالت و فرآورده

هگی  ارت آب ،  ویژه در الی هگ و دریگهگد درج  حرآب و هوای  و گرمگی  کره زمین ،ر آب و هوای اقیگ وس 

هگ و اقیگ وسپهگد وضپعیت سپطد د جریگ هگی دریگی  و اقیگ وسپ د  وع و هپمت امواجد سپطح تراز آب دریگ

سپپواحلد اسپپیمی هپپمن اقیگ وسپپهگد جذر و ممد الی  ، می آب و  هگیتگً هپپرایط فی یک د هپپیمیگی  و عل   

هگی آ،  را ،   ،وده و در مجموع هرایط مدیط الخصپوض وضپعیت ،یولوژیک و زیسپت  آ هگ ،  همت اثرگذار  

طرز غیر قپگ،پل تدمل  ،رای موجودات آن تغییر خواهپم داد. در این میپگن م پگ،ع آ،هپگی داخل  کپ  هپپپگمپل 
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هگد سپمهگد آب ، ما هگ و آ،هگی زیر زمی   ،ودهد تدت تأثیر کگه    والت  هگد دریگچ آ،هگی هپیرین رودخگ  

و اف ای  مصپرفد عممتگ ،گ کگه  هپمیم همراه ،وده و ،  لدگظ کم  و  جوی و اف ای  تبخیرد فرسپگی   

هگ دارد. ،مون هپک ،گ توج  ،  وا،سپت   هگ و دریگکیا  هپرایط ،درا   تری را در مقگیسپ  ،گ آب اقیگ وس 

هپمیم اقتصپگد و معیشپت جوامع ،شپرید ،  ویژه جوامع سپگحل  شپین ،  م گ،ع مختلف آبد دام   اثرات  

هگ رات از مدموده دریگ فراتر رفت  و ،ر ز مگ  اجتمگع  سپگحل  شپی گن و اقتصپگد کالن کشپورم ا  این تغیی

تپأثیرگپذار خواهپم گردیپم. در آی پمه دمپگی میپگ  ین کره زمین در مقپگیسپپپ  ،پگ حپگل اف ای  یپگفتپ  و ال وی  

هگد تغییر کیایت  هگ و اقیگ وس ،گر مگ  هگهم تغییرات  خواهم ،ود. ،مین دلیل اف ای  درج  حرارت آب دریگ

،گهپ مد هگی هیمرولوژیک و هیمرودی گمیک ک  تمگمگً ،ر جمعیت آ، یگن و ذخگیر آ هگ اثرگذار م آبد پمیمه

در آی مه    چ مان دور قگ،ل ا تتگر اسپپپت. از این روزد ارزیگ،  تأثیرات احتمگل  ،ر ،خشپپپهگی دامسروری و  

و همکگراند   خورسپ می) ،گهپم   د امری سپگده  م هپیالتد ،  ویژه هپیالتد همگ  م ،خ  زراعت و ،گغبگ

1394.)  

علیرغا جمی ،ودن مسپئل  تغییرات آب و هوای  و اثرات  گمطلوب آن ،ر فعگلیتهگی هپیالت د ،   تر  

هگی راهبردی و کال   را در خصپوض ه گخت وضع موجودد آسیب رسپم ک  سپگزمگن هپیالت ایران ،ر گم م 

تغییرات و سپگزگگری ،گ تغییرات آب و هوای د در دسپتور کگر خود  ماهپت  و  پذیریهگد کگه  اثرات  گمطلوب  

در   گرش مطگلب این فصپل    البت  این مشپکل  اسپت ک  در سپطوح وزارتخگ   و مل   ی  قگ،ل مشپگهمه اسپت.

و هپیالت  سپبت ،  تغییر    دامسروری  پذیری و سپگزگگری ،خ  کشپگورزیدآسپیب  ارزیگ، عممتگ از گ ارش  

  .استاگده گردیمه است 1394د و همکگران فرهگد خورس مید یراناقلیا در ا

 میناشی از تغییرات اقل ییایذخایر در  پذیریآسیبارزیابی  

هگ امروزه تردیمی وجود  مارد ک  تغییرات آب و هوای  و گرمگی  کره زمین ،ر آب و هوای اقیگ وس 

جریگ هگی دریگی  و اقیگ وسپ د  وع و هپمت امواجد  هگی سپطد د  و دریگهگد درج  حرارت آب ،  ویژه در الی 

هگ و اقیگ وسپهگد وضپعیت سپواحلد اسپیمی هپمن اقیگ وسپهگد جذر و ممد الی  ، می آب و  سپطح تراز آب دریگ

 هگیتگً هپرایط فی یک د هپیمیگی  و عل  الخصپوض وضپعیت ،یولوژیک و زیسپت  آ هگ ،  هپمت اثرگذار ،وده و  

  را ،رای موجودات آن تغییر خواهم داد. در این میگن م گ،ع آ،هگی داخل   هگی آ،در مجموع هرایط مدیط 

هگد سپپمهگد آب ، ما هگ و آ،هگی زیر زمی   ،ودهد تدت تأثیر  هگد دریگچ ک  هپپگمل آ،هگی هپپیرین رودخگ  
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کگه    والت جوی و اف ای  تبخیرد فرسپگی  و اف ای  مصپرفد عممتگً ،گ کگه  هپمیم همراه ،وده و ،   

هگ دارد. ،مون هپک ،گ توج   هگ و دریگکم  و کیا  هپرایط ،درا   تری را در مقگیسپ  ،گ آب اقیگ وس   لدگظ

،  وا،سپت   هپمیم اقتصپگد و معیشپت جوامع ،شپرید ،  ویژه جوامع سپگحل  شپین ،  م گ،ع مختلف آبد  

 شپی گن و اقتصپگد  دام   اثرات م ا  این تغییرات از مدموده دریگ فراتر رفت  و ،ر ز مگ  اجتمگع  سپگحل  

 .)1394و همکگراند  خورس می (هگ تأثیرگذار خواهم گردیم کالن کشور

  ماهیان خاویاریپذیری  بیمحیطی و زیستی بر آس رگذاریهای تأثشاخص 

یک  از  کپگت کلیپمی و   مپگهیپگن خپگویپگریعوامپل تپأثیرگپذار مدیط  و زیسپپپت  ،ر ذخپگیر هپپپ پگخپت  

رسپم م بع و م شپگر تمگم  این ی هپیالت  اسپت. امگ ،   تر م اسپگسپ  در پی  ،ی   وضپعت آت  فعگلیتهگ

از   دقیق پی  ،ی    تگ ک ون  تغییراتد گرمگی  کره زمین و اف ای  جهپگ   درج  حرارت ،گهپپپم. اگر چ   

ارائ   شپمه اسپتد امگ ،کگرگیری اطالعگت مر،وط    اقلیاهگ و م گ،ع آ،  کشپورد متأثر از تغییرات  وضپعیت دریگ

هگ و  و همچ ین ال وهگی ممل هپپپمه در خصپپپوض تغییرات جهگ   در اقیگ وس  گی جهگ  ه،  پی  ،ی    

 (  توا  پم دیمگگه  سپپپبتپگً م پگسپپپب  از وضپپپعیپت آی پمه دریگهگی ایران را ارائ  ده پم دریگهگد در مجموع م 

 .)1394و همکگراند  خورس می

رات آب و هوای  را ،ر توان عوامل مؤثر  گهپپپ  از تغییدر مجموع ،گ توج  ،  آ چ  ک  گذهپپپتد م 

ز مگ  آ، یگند در دو گروه تغییرات عوامل مدیط  و تغییرات عوامل زیسپت  خالصپ   مود. این عوامل ک   

هگی ،ررسپ  وضپعیت مورد  تر ،کگر گرفت  هپمه ا مد هپگمل تغییرات دمگد هپورید  ،   وع  ،  ع وان هپگخص

یپگی د تغییرات جغرافیپگی  مدیط خشپپپک  و  هپگد جریپگ پگت در،پگرشد سپپپطح تراز آب دریپگد جریپگن رودخپگ پ 

تغییرات فی یک د هپیمیگی  و زیسپت  آب در مدموده سپگحل  و خشپک  )هپگمل تگال،هگد خلیجد خورد مصپب  

و ...( اسپیمی هپمن دریگ و اقیگ وسپهگد وقوع ،لومهگی پال کتو  د تغییر در وفور مواد غذای د هپرایط تغذی  ای  

هگ و  گه جگریهگی رهپپم ،یولوژیک و فی یولوژیک آ، یگند ها  ز ،یمگریهگی مهگجاد ،روآ، یگند حضپپور گو  

هپگ ،پ  م پگ،ع آ،  ،پگ تغییرات آب و هوای  و  هپگیتپگًد تپأثیر تمپگم  عوامپل یپگد  اف ای  اثرات م ا  ورود آالی پمه

از هپمه در رهپمد ،لوغد تکثیر و ذخگیر آ، یگن و مدیط ز مگ  آ هگد خالصپ   مود. ،ررسپ  تأثیرات هر یک  

توا م می ان آسپیب پذیری آ، یگن را تبیین و مگ را ،  اتخگذ تما،یر الزم ،رای ،کگرگیری روهپهگی  ک   آ هگ م 

،توا م اثرات م ا  را کگه  داده و م جر ،  سپپپگزگگری ،گ هپپپرایط جمیم و آسپپپیپب پذیری کمتر گرددد  

هگی مدیط  و همچ ین  ن هپگخصره مون سپگزد. اگر چ  ،گ توج  ،  تأثیر ،سپیگری از عوامل دی ر ،  ع وا
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توان اهپگره  مودد امگ واقعیت آن اسپت ک  در صپورت  فگکتورهگی مت وع دی ری ،  ع وان عوامل زیسپت  م 

هگ عمالً ،  دلیل تعمد عوامل در  تر گرفت  هپپمه و فقمان اطالعگت دوره  در  تر گرفتن تمگم  این فگکتور

و    خورسپ می (  ،گهپم تجری  و تدلیل یکسگرچ  آ هگ مشپکل م ای مر،وط ،  هر یک از عواملد  هگیتگً امکگن  

 .)1394همکگراند 

 ماهیان خاویاری ذخایر 

،ررسپپ  پژوه  هگی معتبر در این مطگلع   همگ طور ک  در فصپپل قبل ،  طور ماصپپل ،دث هپپمد 

،یگ  ر این فرضپی  اسپت ک  ،گ ادام  رو م گرمگی  جهگ   سپگمگ   مگ سپون در ج وب کشپور تقویت یگفت  و ،گ 

توج  ،  تگثیرات اثبگت هپمه دیری   اقلیم  این پمیمه ،ر ا تقگل رو ،  هپمگل ،گدهگی غرب وزان میگ   و ،   

ر روی حوضپپپ  آ،ری  رودخپگ پ  ول پگ ،پ  ع وان اصپپپل  ترین تپگمین ک  پمه آب  تبع آن اف ای  می ان ،پگرش ،

دریپگی خ رد تراز آب دریپگی خ ر اف ای  خواهپم یپگفپت. همچ ین وا،سپپپت   تراز آب خ ر ،پگ فعپگلیپت هپگی  

ی آ،ری  دریگی خ ر  ی حوضپ خورهپیمی  ی   شپگ  ر اف ای  آت  تراز آب اسپت. ،  ،یگن دی ر ،خ  عممه

،ی   دمگی هوا و می ان ،گر مگ  حگک  از اف ای  ،گرش و  پگی  روسپپی  واقع اسپپت. پی در سپپرزمین ارو

ی  هگی حوضپ  ی ول گ و دی ر ،خ ،ی   اف ای  ،گرش روی حوضپ اف ای  دمگ در این ،خ  اسپت. امگ پی 

ر  آ،ری  خ ر )قاقپگزد البرز و زاگرس( دارای دو رو پم کپگمالً  متضپپپگد هسپپپت پم. عل  رغا کپگه  ،پگرش دی  

ی خ ر و ،   ی ول گ ،گعث اف ای  آ،مه  ول گ ،  حوضپپ هگد در در  هگیت اف ای  ،گر مگ  در حوضپپ ،خ 

 تبع آن اف ای  تراز آب دریگی خ ر خواهم هم. 

،گ اف ای  می ان دی اکسپیم کر،ن در هوا و تبگدالت گگزی و مخلوط هپمن آن ،گ آب دریگ همچ ین  

وجب تشپپکیل یو هگی ،یکر، گت و هیمروژن و سپپسس هیمروژن و  و اقیگ وسپپهگد کر،ن حل هپپمه در دریگ م

هگ و  گردد. ،گ اف ای  این فعل وا اعگالت می ان ،گالی یو هگی هیمروژن سپبب اسپیمی هپمن دریگکر، گت م 

هگ ک  جهت تشکیل دیواره خود کگمالً وا،ست  ،  کر، گت کلسیا  هگ هپمه و ز مگ  را ،رای پال کتوناقیگ وس 

هگ موجب کگه  موجودات فتوسپپ ت  ک  مه  ک م. از ،ین رفتن پال کتونغیر ممکن م   هسپپت مد سپپخت و

گردد. گرمگی  کره زمین  هپپمه و ضپپمن مختل  مودن چرخ  غذای  اکوسپپیتا موجب اف ای  کر،ن م 

هگ ،  لدگظ کم  کگه  گذارد. اگر چ  در سپگلهگی اخیر گرد،گدهگ تأثیر م همج ین ،ر ال وی وقوع گرد،گد

 .)1394و همکگراند  خورس می (ت  ا م امگ ،ر همت وقوع آ هگ اف وده همه استیگف
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چ  ذخگیر مگهیگن خگویگری ،  دلیل عوامل مختلف و متعمدی در طول سپگلیگن گذهپت  ،  هپمت اگر  

هگی  گهپ  از تغییرات آب و هوای   ی  قگ،ل آسپیب دیمه اسپتد امگ وضپعیت ذخیره از  تر آسپیب پذیری

. ،گ توج  ،  ،  تغییرات آب و هوای  پی  ،ی   هپپمه در کشپپور و ،گ توج  اختصپپگصپپگت ،گهپپم ،ررسپپ  م 

،گ اف ای  تراز آب و کگه  هپپوری    توان پی  ،ی    مود ک فی یولوژیک و ،یولوژیک مگهیگن خگویگری م 

م  توان هپپپگهم تگثیرات مثبت در ،هبود وضپپپعیت ذخگیر طبیع  ،ود. همچ ین اف ای  دمگ ،ر ذخگیر ،   

،پ  غیر از ول پگ ی آ،ری  خ ر  هپگی حوضپپپ گثیر خواهپم ،ود. البتپ  در مقپگ،پل کپگه  ،پگر پمگ  در دی ر ،خ تپ

سپپپبپب کپگه  د،  رودخپگ پ  هپگ م  گردد و تپگثیر قپگیپل توجه  ،ر کپگه  ذخپگیر و کپگه  را پممپگن تکثیر و  

  می ان وقوع  د اف ایو اسپیمی هپمن دریگ pHتغییر  پرورش این مگهیگن ارزهپم م خواهم داهپت. همچ ین 

،  ع وان عوامل  گم گسپپب ارزیگ،  و ،ر ذخگیر این   هگی دریگی ،لوم هگی پال کتو    و تغییر هپپمیم جریگن

هپگ ،پ  م پگ،ع آ، د وقوع ،لوهپگی  البتپ  ،پگیپم توجپ   مود کپ  ورود آالی پمه  آ، یپگن تپأثیر م ا  خواه پم گپذارد.

ات دی رد تپأثیرات مخرب تغییرات آب و هوای  را هپگی مهپگجا و ،سپپپیپگری از تغییرپال کتو  د ورود گو پ 

  .)1394و همکگراند  خورس می ( تشمیم م   مگیم 

 پروری یپذیری آبز  بیآس  

آ، ی پروری ا جگم گرفت  در کشپپور هپپگمل دو فعگلیت عممه تکثیر )مصپپ وع  یگ  یم     فعگلیتهگی

،گهم. ،گ توج  ،  روههگی جگری تکثیر و پرورش آ، یگن ک  عممتگً در م گطس مص وع ( و پرورش آ، یگن م 

ت  خشپپک  و ،گ اسپپتاگده از م گ،ع آ،هگی داخل  و در اسپپتخرهگی خگک د ،تو   و ،عضپپگً فگیبر گالس صپپور 

می یردد س  عگمل مدیط  آبد خگك و دمگد ،ع وان عوامل اصل  تأثیرگذار در کیایت تکثیر و تولیم آ، یگن  

آی م. از طرف  ت هگ روش رایج پرورش آ، یگن ،گ اسپپتاگده از م گ،ع آب دریگد روش  پرورهپپ  ،  حسپپگب م 

،گهپپم. لذا تغییر در  م پرورش در قاس و در ،رخ  م گطس آ، یری اسپپتخرهگی پرورش می و از آب دریگ  

هگی پال کتو   و حت  جریگن هگ وقوع ،لوعوامل   تیر سپطح تراز دریگد جریگ گت دریگی د اسپیمی هپمن دریگ

هگ عمالً تأثیری  ماهپپت  و  هگ ،  اسپپتث گی تأثیر در فعگلیتهگی در پرورش در قاسد در سپپگیر روش رودخگ  

از عوامل متغیر در دریگ  خواهم گردیم. همچ ین در ،ررس   ،مین لدگظ اغلب فعگلیتهگی آ، ی پروری متأثر  

هگ تکثیر و پرورش آ، یگن  حگضپپپرد ارزیگ،  آسپپپیب پذیری  گهپپپ  از تغییرات آب و هوای  ،ر روی فعگلیت

 .)1394و همکگراند  خورس می ( تاکیک   ردیمه و ،صورت تو مگن در  تر گرفت  همه است.
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هپگ در چ پم سپپپگل اخیرد ،پ  ویژه ،پگر پمگ  و  ال وی ،پگرش در این میپگن تغییرات صپپپورت گرفتپ  در  

هپگ و در ،رخ  م پگطس کمپک  هپگد در ،رخ  موارد م جر ،پ  ایجپگد مدپمودیپتجپگ،جپگی  فصپپپل  در اوج ،پگرش 

مؤثری در آ، یری کگرگگههگی تکثیر و پرورش ،وده اسپپت ک   تیج  گیری دقیس در این خصپپوض  یگزم م 

و همکگراند   خورسپپ می (  ،گهپپم ل دوره آمگری طوال   ممت تری م جمع آوری اطالعگت ،گر مگ  ،گ طو

1394(. 

 پروری ماهیان خاویاری یآبز 

چ  تکثیر مگهیگن خگویگری در کشپپور ،ی  از چهگر ده  سپپگ،ق  داردد امگ پیشپپی   آغگز ،  کگر اگر   

سپگل   15،  کمتر از   فعگلیتهگی پرورهپ  این مگهیگن جهت تولیم مگهیگن قگ،ل عرضپ  ،  ،گزار و تولیم خگویگر

رسپم. از  تر  یگزهگی ،یولوژیک و حسپگسپیت ،  هپرایط مدیط د مگهیگن خگویگری حگلت ،ی گ ،ین میگن  م 

مگهیگن گرم آ،  و سپپرد آ،  دار م. یع   در مقگیسپپ  ،گ مگهیگن سپپردآ،  مقگومت تر و در قیگس ،گ مگهیگن 

کپگه  اکسپپپیژن و حت  ،رخ  آلودگیهپگی    گرم آ،  و تیالپیپگ از مقپگومپت کمتری  سپپپبپت ،پ  دمپگی ،پگالد

 احتمگل  دار م. 

،گرش و ،   مگهیگن خگویگرید کگه  تکثیر و پرورش  ،ر اسپگس تج ی  و تدلیل عوامل مدمود ک  مه  

،پگهپپپم. عمپمه ترین عپگمپل مدپمود ک  پمه مرتبط ،پگ تغییرات آب و هوای  م   د بپگل آن د،  رودخپگ پ  هپگ

توان پی  ،ی    مود ک  تولیم این آ، یگن تدت تأثیر تغییرات آب و هوای د ،  دلیل اف ای  طول دوره  م 

 را،ط  ،گ  دمگی  م گسپب ،رای پرورش و تغذی  مگهیگن خگویگرید هپرایط ،هتری یگفت  و تولیم این آ، یگن در

هگی ،گ توج  ،  فعگلیتهگی هپپیالت  موجود و هپپگخص.  مجموع ،گ ،هبود  سپپب  همراه گردد هپپگخصاین 

توان گاپت کپ  اگر چپ  تغییرات پی  ،ی   هپپپمه در اف ای  دمپگ  تپأثیرگپذار در فعپگلیتهپگی آ، ی پرورید م 

اف ای  رهپپم   توا م موجبگتچ مان چشپپم یر  م  ،گهپپمد امگ ،طور میگ  ین اثرات اف ای   سپپب  دمگ م 

اغلب آ، یگن را فراها آورده و ،  ع وان یک عگمل مثبت  گهپ  از تغییرات اقلیا در فعگلیتهگی آ، ی پروری  

مدسپوب گردد. ،گ توج  ،  اف ای   سپب  دمگی هوا در اقلیا آت د رو م مثبت و رو ،  رهپمی در وضپعیت  

عگمل کگه  کمیت و کیایت آب ،   تغذی  و رهپپم آ، یگن پرورهپپ  قگ،ل پی  ،ی   اسپپت. در این میگن  

،گهپم. این در حگل  اسپت ک  تأثیر سپگیر ع وان اصپل  ترین عگمل م ا  در تکثیر و پرورش آ، یگن مطرح م 

 .)1394و همکگراند  خورس می (عوامل ،سیگر  گچی  ،وده و یگ غیر قگ،ل پی  ،ی   است
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 پروری در قفس یآبز 

ی  آغگز هپپپمد امگ توسپپپع  آن ،  دلیل  یگزهگی ف   و  آ، یگن در قاس اگر چ  از دو ده  پپرورش  

هگی م گسپب عمالً متوقف ،وده اسپت. امگ اسپتاگده از اسپتقرار قاس در دریگ و جهت تجهی ات د ،  ویژه قاس

،  اولویت اصپل  سپگزمگن   1393،  ،عم سپرعت ،یشپتری یگفت  و از سپگل   1390پرورش آ، یگن از حمود سپگل 

هگ در دریگد ،میه  اسپت ک  توسپع  و رهپم این فعگلیت ،یشپتر از تقرار عممه قاستبمیل هپم. ،گ توج  ،  اسپ

مدیط دریگ و تغییرات  گهپ  از آند متأثر گردد. این در حگل  اسپت ک  امکگن اسپتقرار قاس در آب ، ما هگ 

خواهم و م گ،ع آ،  پشپت سپمهگد جگی  ک  می ان م گسپب  از آب ،گ ارتاگع مطلوب موجود ،گهپمد امکگن پذیر 

،ود. البت  ،گ توج  ،  اولویتهگی مصپپرف آب در  یگزم میهگی هپپرب و کشپپگورزید این م گ،ع ممکن اسپپت 

مدپمود ،پ  چ پم سپپپم یپگ دریپگچپ  در کپل کشپپپور گردیپمه و ،پ  عبپگرت  پرورش در قاس را عمومپگً مدپمود ،   

 .)1394و همکگراند  خورس می ( مدیط دریگی   مگیم 

پرورش در قاس موجپب وا،سپپپت   آن ،پ  مدپمودیتهپگی م پگطس  در مجموع وا،سپپپت   فعپگلیتهپگی 

دریپگی  می ردد و لپذاد الزم اسپپپت مالحتپگت مر،وط ،پ  دریپگ در تپأمین م پگ،ع آب و مدیط ز پمگ  آ، یپگن  

پرورش یپگفتپ  در قاس مورد توجپ  قرار گیرد. ،پگ توجپ  ،پ  مدپمودیتهپگی موجود در دریپگ هپپپگمپل جریپگ پگت 

رسپم این عوامل  هگ و وقوع ،لومهگی پال کتو  د ،   تر م اسپیمی هپمن دریگ  دریگی د تغییر سپطح تراز دریگد

توان گات ریسپک آسپیب پذیری  اثرات  گمطلو،  ،ر فعگلیت پرورش در قاس داهپت  ،گهپ م. در مجموع م 

 توا م تو م ،گ ،  فعگلیتهگی آ، ی پروری در قاس ،  دلیل امکگن تغییر هرایط مدیط  دریگ ،گال ،وده و م 

پرسیشینامه محقق سیاخته و اخذ نترات کارشیناسیان به منتور  یراحط 

  یاریخاو انیو پرورش ماه  ریذخائر و تکث اریاز دو مع امدهایپ ریتاث نییتع

 ،ر  ایاقل  رییم گسپپب  از پیگممهگی تغ  مجموع   م تور دسپپتیگ،  ،  اهماف تدقیسد  این مطگلع  ، در  

ای و  ترات  خ ر ،گ اسپتاگده از تدقیقگت کتگ،خگ    یگیدر  یگریخگو  گنیمگه  یو سپگزگگر یریپذ   بیآسپ   انیم

دو معیگر ذخگئر  پیگممهگ از   تگثیرم تور تعیین  سپگخت  تهی  سپسس ،   کگرهپ گسپگن در قگلب پرسپشپ گم  مدقس

  ار از   21متشپکل از   یهگ ،ین گروه خبرهد پرسپشپ گم ده  آ هگ و امتیگز  و تکثیر و پرورش مگهیگن خگویگری

توزیع گردیم. از هپیالت و مگهیگن خگویگری و  ی  کگرهپ گسپگن تغییر اقلیا   یمتخصپصپین مرتبط ،گ حوضپ 

  ای اقل  رییآ هگ خواسپت  هپم ،گ توج  ،  دیمگگهد تخصپص و تجگرب خود ،  هرکمام از پیگممهگی پیگممهگی تغ
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تگثیری)مقیگس لیکرت(  عیین یک  از پ ج درج   ،گ ت  یگریخگو  گنیمگه  یو سپپگزگگر یریپذ   بیآسپپ   انیم  ،ر

در این مطگلع  روای   . سپپت اضپپگف   مگی م و در صپپورت وجود پیگمم جمیم ،  لی  1-6جمول    امتیگز ده م 

م تور ،ررسپ  پگیماری درو   سپوالهگی  تر متخصپصپگن و کگرهپ گسپگن تعیین و ، پرسپشپ گم  ،گ توج  ، 

آلاگی کرو بگخ اسپپتاگده گردیم ک  ،گ توج  ،  مقمار این پرسپپشپپ گم د از تک یک سپپ ج  پگیگی  ضپپریب  

 . پگیگی  پرسش گم  مورد تأییم قرار گرفت  = α 9/0ضریب 

  

 بر اسا  مقیا  لیکرت  و زیر معیارها  تعیین درجه اهمیت معیارها - 1-6 جدول

1 2 3 2 - 1 - 

اف ای  قگ،ل  

 مالحت  

کگه  قگ،ل   کگه  ،  تگثیر  اف ای 

 مالحت  

 

 اثرات  یبند  تیوزن و اولو نییتع

قرار    گ،یمعیگر را تو م مورد ارز نیچ م   گیر مهد  همفد الزم اسپت ک  تصپمیا  کی،      دسپتیگ،  ی،را

چ ممعیگره  گمیمه    یگیرتصپپمیای   م یرا ،ر طبس معیگرهگ ،سپپ جم. چ ین فرآ  تصپپمیای  هگ    یدهم و گ 

ی توج  ،  پیگممهگ ،گ  پژوه  نید در ا شپو م یو چ مهپگخصپ  تقسپیا م چ مهمف ی  ک  ،  دو دسپت   شپوددیم

  یتک یکهگ  هپمهد  گرفت   آسپیب پذیری و سپگزگگری مگهیگن خگویگری دریگی خ ر در  تر  تغییر اقلیا می ان

،ر دو معیپگر ذخپگئر و تکثیر و  پیپگمپمهپگ   یتب پم یاولو  ی،را  تپگپسپپپیس  م تور تعیین وزن پیپگمپمهپگد،پ    اِ تروپ

  .م یاستاگده گرد  پرورش مگهیگن خگویگری

 

 یاِنتروپ كی: تکنالف

و    بپگهپپپم یاطالعپگت م  یو تئور   اجتمپگع  علوم  د کیماهوم عمپمه در علوم فی   کیپتک یپک    نیا

مطگلع  جهت  نیا  در پیگم اسپپپت. کیمورد ا تتگر از    یاطمی گن موجود از مدتوا  عمم  می ان  شپپپگ مه مه

  یو سپپگزگگر   یریپذ  بیآسپپ   انیم،ر     ایاقل  رییتغ یپیگممهگاف ایشپپ  و کگهشپپ     یتعیین وزن پیگممهگ

  سی را ،پ  مپگتر  یگیرتصپپپمیا سیمپگتر  ا،تپما  د ،پگ اسپپپتاپگده از تک یپک اِ تروپ  خ ر  یگیپدر یگریپخپگو گنیپمپگه
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از پیپگمپمهپگ   کیپهر  یرا ،را  (ا دراف درجپ )dj ( و    عپمم اطمی پگن )Ej می ان     موده و  لیپهپپپمه تبپم  رمپگل

  :شودیم ،یگن ریصورت روا،ط ز،   تک یک اِ تروپ .همه است  تعیین Wj وزن تیمدگسب  و در  هگ

   وزن پیپگمپمهپگ ،پ  روش اِ تروپ   تعینپیپگمپم  ،رای   nگ ی پ  و    m،پگ  یتصپپپمیم یر  سیمپگتر  کیپدر  

  (1  )هپرح را،ط     ، Pij  شپودید مشپخص م  rijی ک  ،گ گیرتصپمیا  سیهر عضپو مگتر  یهپگ وند ا،تما ،  ازا

  :شودیمدگسب  م
1)  

 

( 2)  را،ط ،  صپپورت   Ejا تروپ    هود:مدگسب  م 

2)  

 

 ( 3،  ع وان مقمار ثگ،ت ،  صورت را،ط  )

3)  

 

 4  را،ط  از  اسپتاگده ،گ  ا دراف(  )درج dj مقمار  ادام   در.  میمارد       یک  و  صپار  ،ین را  Ej مقمار  ک 

 اختیگر  در  گیری،رای تصپپمیا  مایم  اطالعگت  می ان  چ   مر،وط  پیگمم   میک م  ک  ،یگن  میشپپود  مدگسپپب 

  .میمهم  قرار گیر مهتصمیا

4) 

 از  استاگده  ،گ  Wj وزن  مقمار  سسس  آند  در  می ردد کپ   مدپگسپپپبپ 5را،طپ د  

 :میشود ا تخگب وزن ،هترین

5) 

 سیتاپس كیب: تکن

  یتب پم یتک یپک اولو  هپگ پ یگ   تاکیپک  قپمرت ،پگال در  یدارا  ی، پم   تیپاولو  یروهپپپهپگ  نیاز ا   کی

و از   شپودیهپ گخت  م  تگپسپیس  اسپت ک  ،  اختصپگر ،گ  گم  آلمهیحل ا،  راه  هپگنهپبگهت  ترجیدگت ،ر اسپگس 

روش   نیدر ا  م یگرد  ارائ   ونی،هوسپیل  هوا و و    1971اسپت ک  در سپگل  هپگخصپ  چ م    گ،یارز یروهپهگ

 اسپگس گ،  قرار گرفت  و گ ی   هگ  ،رهپگخص مورد ارزی nگ ی   ،  وسپیل   m    تدلیل چ ممعیگره گسپسپت 

    ی ماهوم اسپپتوار اسپپت ک  گ  نی،ر ا  تک یک نی. اسپپگس اشپپو م یم  ی، م رتب   آلمهیحل اهپپبگهت ،  راه
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داهپت      م ا  آلمهیا حلراه  فگصپل  را ،گ نیمثبت و ،یشپتر  مهآلیحل افگصپل  را ،گ راه  نیکمتر م ی،گ   ا تخگ،

 . است ریز ترتیبروش ،  نی،گهم. ک  مراحل ا

 ( 6) را،ط   پیگممهگ nگ ی   و  mهگ ،ر اسگس داده سیتشکیل مگتر

6) 

 

 

هپگ و اسپپپتپگ پمارد  مودن داده  سی طر  استگ مارد از  سیتشکیل مگتر

 ( 7را،ط  )

7) 

 

(Wj  8( ،ر اسگس )را،ط: )   پیپگمپمهپ  کیپتعیین وزن هر گ از 

8) 

  

در واقع    ،رخوردار م.ی ،یشپپتر از وزن ،گالتراثر اف ایشپپ  و یگ کگهشپپ     یراسپپتگ پیگممهگ دارا نیدر ا

 .بگهم یپیگمم در اوزان مر،وط ،  خود م هر استگ مارد ریمقگد حگصلضرب Vسیمگتر

 

 

 

 ( Si)  و آلتر پگتیو    آلمهیپا  ی،را   یامعیپگر فپگصپپپلپ   عیینت

 ( : 9( ،ر اسگس )را،ط  -Si) و آلتر گتیو حماقل Si آلتر گتیو

 

9) 
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آلتر گتیو    یتقسپپیا ،ر مجموع فگصپپل   حماقلد  آلتر گتیو  یک  ،را،ر اسپپت ،گ فگصپپل    بیتعیین ضپپر

*( ک  آن را ،گ)   Si*)آلمهیآلتر گتیو ای  و فگصپپپل   (Si-)حماقل
iC     مدگسپپپب     10(  شپپپگن داده و از را،ط

 .شودیم

10) 

 

*آلتر گتیوهگ ،ر اسگس می ان ی، م  رتب 
iC  

 پروری ماهیان خاویاری یذخایر و آبز  پذیریجمع بندی آسیب 

  سدیهپپمه مگتر  و می ان  رمگل  سیمگتر تکمیل  ی،را   تک یک اِ تروپ  یآممه از اجرادسپپت  ،  جی تگ

ارائپ     ترتیپب  ،پ د عپمم اطمی پگن ( پیپگمپمهپگ در جپماول زیر    Ejد درجپ  ا دراف ( و )  djوزن( د)    Wjمی ان )

ازاثر ،ر دو  پیگمم   16  پرسپشپ گم د پژوه  ،گ اسپتاگده از تکمیل نیا  یهگ  گفت یو تدلیل     یتج   هپمه اسپت. 

 .است  مودهی  ه گسگمگهیگن خگویگری   "تکثیر و پرورش "و  "ذخگئر" معیگر

در می ان آسپپپیب پذیری و  ک     داد  شپپپگن   اِ تروپ  پیگممهگ ،گ اسپپپتاگده از تک یک   دهوزن جی تپگ

  یو عمود    افق گ گتیجر  راتییتغ"د   "خ ر  یگیتراز آب دراف ای    "پیگمم سپگزگگری ذخگئر مگهیگن خگویگری  

  0/ 034652،گ اثر اف ایشپ  )مثبت( ،  ترتیب ،گ وز هگی )  "خ ر  یگیآب در  ت یم یاسپ   یاف ا"و  "خ ر  یگیدر

د    "کپگه  ،پگر پمگ   "( دارای  ،یشپپپترین وزن ،پگ اثر مثبپت ،وده ا پم و    034655/0)( و  034651/0( د )

  یهگ وقوع ،لوم   انیم   یاف ا"و"خواهم داهپپت(     د،   یاز ول گ ک  اف ا  ریرودخگ   هگ )،  غ   د،  کگه "

( و  - 034661/0( د )-  034662/0،پگ اثر کپگهشپپپ  )م ا ( ،پ  ترتیپب ،پگ وز هپگی )"خ ر یگیپدر در  پال کتو 

در  و    ( دارای ،یشپترین وزن ،گ اثر م ا  و  ی  اف ای  دمگ  ی  در ذخگئر ،  تگثیر  ،وده اسپت   -034660/0)

   ی اف ا"ی دریگی خ ر ،  ج  پیگمم گریخگو  گنیمگه  تکثیر و پرورش    یو سپگزگگر  یریپذ  بیآسپ   انیممعیگر  

مپگ،ق  پیپگمپمهپگ 34441/0گ وزن  ،پ "اف ای  دمپگی دریپگی خ ر    "و    034419/0،پگ وزن    "خ ر  یگیپتراز آب در

- 6اثر کگهشپ  یگ  کگهشپ  قگ،ل مالحت  داهپت  ا م .   تگیج وزن ده  پیگممهگ ،گ تک یک آ تروپ  در جمول  

 آممه است.  2

 

 اِنتروپی تکنیك با پیامدها وزن محاسبه ی -2- 6 جدول
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 Ej dj Wj یاریخاو انیذخائر ماه یو سازگار یریپذ بیآس زانیم
 034560/0 97536/1 97536/0 دریگی خ ر اف ای  دمگ 

 034658/0 97645/1 97645/0 اف ای  هوری دریگی خ ر 

 034662/0 97664/1 - 97664/0 در حوزه آ،ری  دریگی خ ر کگه  ،گر مگ 

خواهم داهت( در    د،   ی از ول گ ک  اف ا ریرودخگ   هگ )،  غ  کگه  د، 

 خ ر   یگیدر   ی حوزه آ،ر

97662/0 - 97662/1 034661/0 

 034652/0 99289/1 99289/0 خ ر  یگی تراز آب در  یاف ا 

 034651/0 99284/1 99284/0 تغییرات جریگ گت افق  و عمودی دریگی خ ر 

 034655/0 99286/1 99286/0 اف ای  اسیمیت  آب دریگی خ ر 

 034660/0 97661/1 - 97661/0 خ ر  یگی در در  پال کتو   ی هگوقوع ،لوم  انیم  یاف ا 

 Ej dj Wj ی اریخاو انیماه تکثیر و پرورش یو سازگار یریپذ بیآس زانیم

 034441/0 99121/1 99121/0 اف ای  دمگی دریگی خ ر 

 034402/0 97937/1 - 97937/0 اف ای  هوری دریگی خ ر 

 034410/0 97939/1 - 97939/0 در حوزه آ،ری  دریگی خ ر   کگه  ،گر مگ 

خواهم     د،   یاز ول گ ک  اف ا  ریرودخگ   هگ )،  غ   کگه  د،

 خ ر   یگیدر   یداهت( در حوزه آ،ر

97940/0 - 97940/1 034411/0 

 034419/0 99056/1 99056/0 خ ر   یگیتراز آب در   یاف ا

 034418/0 98045/1 - 98045/0 تغییرات جریگ گت افق  و عمودی دریگی خ ر 

 034420/0 98046/1 - 98046/0 اف ای  اسیمیت  آب دریگی خ ر 

 034430/0 99080/1 - 99080/0 خ ر   یگیدر در   پال کتو    یهگوقوع ،لوم    انی م   یاف ا

 

اسپتاگده از تک یک تگپسپیس  شپگن داد   ،گ( معیگرهگ و هپگخصپهگ)و پیگممهگ معیگرهگ  یتب م یاولو جی تگ

اثر    2د ،گ اولویت  "خ ر  یگیتراز آب در   یاف ا"  یگریخگو گنیذخگئر مگه  یو سپگزگگر  یریپذ  بیآسپ   انیم  ک 

   د،   کپگه "د  "خ ر  یگیپدر   یکپگه  ،پگر پمگ  در حوزه آ،ر"اف ایشپپپ  مثبپت  ،ر روی ذخپگئر داهپپپتپ  امپگ  

   انیم   یاف ا"و   "خ ر  یگیپدر   یخواهپم داهپپپت( در حوزه آ،ر   د،  یاز ول پگ کپ  اف ا ریرودخپگ پ  هپگ )،پ  غ

اثر کگهشپپ  قگ،ل مالحت ) ،گ تگثیر م ا ( و ضپپم گً   1،گ اولویت    "خ ر  یگیدر در   پال کتو   یهگوقوع ،لوم

آب   ت یم یاسپپ   یاف ا  "و   "خ ر  یگیدر  یو عمود   افق  گ گتیجر  راتییتغ"د  "خ ر  یگیدر  یهپپور   یاف ا"

و ،  تگثیر    3اولویت    "اف ای  دمگی دریگی خ ر  "اثر کگهشپپ  داهپپت  ا م و  ی     2،گ اولویت    "خ ر  یگیدر

 ر م  ،گهم.در ذخگئ

 ی   همگ طور ک  در    یگریخگو گنیمگه  تکثیر و پرورش   یو سپگزگگر  یریپذ  بیآسپ   انیمدر خصپوض  

د    "خ ر یگیپدر   ی،پگر پمگ  در حوزه آ،ر  کپگه "د  "خ ر  یگیپدر یهپپپور  یاف ا "آمپمه اسپپپت  3-6جپمول 

د    "خ ر یگیپدر   یخواهپم داهپپپت( در حوزه آ،ر   د،   یاز ول پگ کپ  اف ا  ریرودخپگ پ  هپگ )،پ  غ   د،  کپگه "

اثر    2،پگ اولویپت    "خ ر  یگیپآب در  تپ یم یپاسپپپ   یاف ا"و     "خ ر یگیپدر یو عمود  افق  گ پگتیپجر راتییتغ"



 

  پذیری و سگزگگری ،خ  هیالت  سبت ،  تغییر اقلیاارزیگ،  آسیبفصل هشا:  

 

127 

 

  "و  ی    مثبت  شپپیاثر اف ا  2  تی،گ اولو  "خ ر  یگیتراز آب در  یاف ا"کگهشپپ  ) ،گ تگثیر م ا ( داهپپت  و  

اثر کپگهشپپپ  قپگ،پل مالحتپ  ،پگ تپگثیر    1،پگ اولویپت    "خ ر  یگیپدر در   پال کتو  یهپگوقوع ،لوم   انیم   یاف ا

اثر اف ای  قپگ،پل مالحتپ  ،ر روی تکثیر و پرورش    1،پگ اولویپت   "اف ای  دمپگی دریپگی خ ر    "م ا   و  ی   

 مگهیگن خگویگری دریگی خ ر دارد.

 

 لویتبندی آنها با مدل تاپسیساوو پیامدها  وزن نهاییمحاسبه  -3-6جدول 

 اولویت نزدیکی نسبی  یاریخاو انیذخائر ماه یو سازگار یریپذ بیآس زانیم

 3 79012/0 افزایش دمای دریای خزر

 )،گ اثر م ا ( 2 80236/0 افزایش شوری دریای خزر 

 )،گ اثر م ا ( 1 89221/0 در حوزه آبریز دریای خزر  کاهش بارندگی

 زیخواهد داشت( در حوزه آبر یدب شیاز ولگا که افزا ریرودخانه ها )به غ  یکاهش دب

 خزر  یایدر

 (  )،گ اثر م ا1 89223/0

 )،گ اثر مثبت( 2 80237/0 خزر یایتراز آب در شیافزا

 )،گ اثرم ا ( 2 80236/0 تغییرات جریانات افقی و عمودی دریای خزر

 )،گ اثرم ا ( 2 80238/0 افزایش اسیدیته آب دریای خزر 

 (  )،گ اثر م ا1 89221/0 خزر  یایدر در یپالنکتون یهاوقوع بلوم زانیم شیافزا

 اولویت نزدیکی نسبی  ی اریخاو انیماه تکثیر و پرورش یو سازگار یریپذ بیآس زانیم

 ) ،گ اثر مثبت ( 1 79848/0 افزایش دمای دریای خزر

 م ا ( )،گ اثر 2 78932/0 افزایش شوری دریای خزر 

 )،گ اثر م ا ( 2 78931/0 در حوزه آبریز دریای خزر  کاهش بارندگی

 زیخواهد داشت( در حوزه آبر یدب شیاز ولگا که افزا ریرودخانه ها )به غ  یکاهش دب

 خزر  یایدر

 )،گ اثر م ا ( 2 78926/0

 )،گ اثر مثبت( 2 79834/0 خزر یایتراز آب در شیافزا

 )،گ اثر م ا ( 2 78927/0 عمودی دریای خزرتغییرات جریانات افقی و 

 )،گ اثر م ا ( 2 78928/0 افزایش اسیدیته آب دریای خزر 

 )،گ اثر م ا ( 1 79849/0 خزر  یایدر در یپالنکتون یهاوقوع بلوم زانیم شیافزا

 

هپمه در کشپور و ،گ ،گ توج  ،  ،  تغییرات آب و هوای  پی  ،ی    در جمع ، می مطگلب ارائ  هپمه 

توان پی  ،ی    مود ک  ،گ اف ای  تراز آب  توج  اختصگصگت فی یولوژیک و ،یولوژیک مگهیگن خگویگری م 

و کگه  هپوری م  توان هپگهم تگثیرات مثبت در ،هبود وضپعیت ذخگیر طبیع  و اف ای  را ممگن تکثیر و  

خپگویپگری ،ود. همچ ین اف ای  دمپگ ،ر تکثیر و پرورش مپگهیپگن خپگویپگری ،پ  دلیپل اف ای   پرورش مپگهیپگن  

طول دوره دمگی  م گسپپپب ،رای پرورش و تغذی  مگهیگن خگویگری تگثیر مثبت و در ذخگیر ،  تگثیر خواهم 
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هگ   ی آ،ری  خ ر سپبب کگه  د،  رودخگ  هگی حوضپ ،ود. البت  در مقگ،ل کگه  ،گر مگ  در دی ر ،خ 

م  گردد و تپگثیر قپگیپل توجه  ،ر کپگه  ذخپگیر و کپگه  را پممپگن تکثیر و پرورش این مپگهیپگن ارزهپپپم پم 

و اسپیمی هپمن دریگد اف ای  می ان وقوع ،لوم هگی پال کتو    و تغییر    pHخواهم داهپت. همچ ین تغییر  

و پرورش این آ، یگن تأثیر    هگی دریگی  ،  ع وان عوامل  گم گسپب ارزیگ،  و ،ر ذخگیر و تکثیرهپمیم جریگن

هپگ ،پ  م پگ،ع آ، د وقوع ،لوهپگی پال کتو  د ورود  م ا  خواه پم گپذارد. البتپ  ،پگیپم توجپ   مود کپ  ورود آالی پمه

 .هگی مهگجا و ،سیگری از تغییرات دی رد تأثیرات مخرب تغییرات آب و هوای  را تشمیم م   مگیم گو  

 شیالت بخش در  پذیریسازگاری و انطباق 

د عبگرت اسپپت از تعمیل در سپپیسپپتمهگی طبیع  یگ IPCCد طبس تعریف  (Adaptation)سپپگزگگری 

ا سپپپگ   در واک   ،  تغییرات ک و   یگ آت  و تأثیرات آ هگد ،  طوریک  خسپپپگرات را کگه  دادهد و یگ از 

اقلیم  آی مه    ،ی   وضپعیت،رداری ک م. در این گ ارش سپع  هپم تگ ،ر اسپگس پی فرصپتهگی سپودم م ،هره

پذیری ،خ  تولیم مدصپوالت کشپگورزید اعا از سپگال   و دائم د ،ررسپ   در  قگط مختلف کشپورد آسپیب

هپپپود ک  تغییر در می ان و پراک   ،گر مگ د و تغییرات زمگ   و مکگ    ،ی   م گردد. ،  طور کل د پی 

ک  هر دو خطری جمی ،رای    دمگی هواد ،روز رخمادهگی خشپپکسپپگل  و سپپیل را در ایران اف ای  دهمد

،ی   زمپگن و مکپگن دقیس این هپپپو پم. پی کپگه  تولیپم غپذاد و در  تیجپ  ام یپت غپذای د مدسپپپوب م 

هگ ،یشپپتر پذیر  یسپپتد ولیکند تواتر وقوع این رخمادرخمادهگد در حگل حگضپپر ،  طور قطع و یقین امکگن

 .)1394و همکگراند  خورس می ( خواهم افتگد

هپگی صپپپیپگدی و  طرات مرتبط ،پگ گرم هپپپمن کره زمین و اثرات آن ،ر روی فعپگلیپت،پگ توجپ  ،پ  مخپگ

پروری در کشورد ک  ،  صورت مختصر تشریح گردیمد الزم است تمهیمات  در سطوح مختلف طراح  آ، ی

و   FAOهگی  الملل  ،  ویژه سپگزمگنهگی ،ینو جهت ا جگم معرف  گردد. در این راسپتگ الزم اسپت سپگزمگن

UNEP هگی مطگلعگت  و اجرای  مت گسپپب ،گ هپپ گسپپگی  مخگطرات م گطس مختلف  سپپبت ،  ارائ  ،ر گم   ،گ

هپگی  ای و پروتکپل هپگی م طقپ وضپپپعیپت هر م طقپ  اقپمام  مپگیپم. همچ یند ،پگ توجپ  ،پ  وجود ک وا سپپپیون

گی  هپهپگی مر،وطپ  در م پگطس مختلف مت پگسپپپب ،پگ طرحمر،وطپ د الزم اسپپپت اقپمامپگت مرتبط ،پگ ،ر پگمپ 

 .)1394و همکگراند  خورس می ( الملل  ،  مورد اجرا درآیم هگی ،ینسگزمگن
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الزم اسپت ک  ا،عگد مختلف فعگلیتهگی هپیالت  ک  در دو سپر فصل اصل  صیم و پرورش قگ،ل ،ررس  

و مطگلع  هسپت مد ضپمن هپ گسپگی  مخگطراتد ،ر گم  ری ی الزم در جهت سپگزگگری ،گ تغییرات پمیم آممه و  

رات احتمگل  قگ،ل پی  ،ی  د کگه  احتمگل وقوع خطر  گهپ  از این مخگطرات طراح  و صپورت  یگ تغیی

پذیرد. اگر چ  ممکن اسپت در ط  سپگلهگی گذهپت د ،رخ  از موارد سپگزگگری ،گ تغییر اقلیا ،صپورت اتاگق   

در ،ر گم  کالن  و یگ  گهپ  از یک  یگز فوری و یگ ال ام قگ و   اجرای  هپمه ،گهپمد امگ آ چ  ک  مشپخص اسپت 

کشپور و ،  تبع آن فعگلیتهگی مختلفد ،ر گم  همفم م و زمگ ب می هپمه ای در خصپوض هپ گخت مخگطرات  

هگی سپپگزگگرید ،  دلیل فقمان  و مقگ،ل  یگ سپپگزگگری ،گ آ هگ وجود  مارد. در این راسپپتگ اعالم دقیس ،ر گم 

هپگی آ، ی و تغییرات  ر مدیط دریپگ و گو پ اطالعپگت پپگیپ  ،پ  ویژه در خصپپپوض تغییرات اقلیا و اثرات آن ،

قگ،ل پی  ،ی  د ،صپپپورت دقیق  امکگن پذیر  م  ،گهپپپم. از طرف  کمبود اطالعگت و مطگلعگت مر،وط ،   

 .)1394و همکگراند  خورس می (هگی آ، ی  ی  م یم ،ر علت خواهم ،ودا واع گو  

الملل د ،سپپیگر مها و ضپپروری  ،ین  هگیا جگم مطگلعگت و اقمامگت مل  و مدل  مت گسپپب ،گ ،ر گم 

پرورید عالوه ،ر  هگی هپپیالت  و آ، یری ی جهت اقتصپپگدی هپپمن هر چ  ،یشپپتر فعگلیت،گهپپم. ،ر گم م 

ایجگد درآمم در ای  و   فعگلیتهگد موجبگت کگه  فشپپگر ،ر ذخگیر م گ،ع آ، ی را فراها آورده و ،   وع  در  

هپگی جهپگ   و مل  مقپگ،لپ  ،پگ گرم  هپم ،ود. لپذاد عالوه ،ر ،ر پگمپ حاپگظپت از م پگ،ع آ، ی سپپپودم پم و مؤثر خوا

هگی صیگدی و آ، ی  ری ی جهت استاگده م گسب از م گ،ع و اقتصگدی  مودن فعگلیتهمن کره زمیند ،ر گم 

هگی یگد هپمه در  پذیری و اف ای  سپگزگگری فعگلیتهگی م گسپب جهت کگه  آسپیبپرورید از اسپتراتژی

 .)1394و همکگراند  خورس می ( ،گهم لیا آی مه کشور م قبگل تغییرات اق

هگ ذکر گردیمد موارد مرتبط ،گ مبگحث هیالت   ،گ توج  ،  آ چ  ک  در ،خ  مر،وط ،  آسیب پذیری

توان  گردد. ،گ توج  ،  هپرایط ک و  د م ،ررسپ  و سپگزگگری احتمگل  مر،وط  هر یک از موارد معرف  م 

 ،ی    مود.هگی هیالت  را در آی مه ،  هرح زیر طراح  و پی گلیتهگی مرتبط ،گ فع،ر گم 

 انطباق پذیری و سازگاری در فعالیتهای صیادی مرتبط با کاهش ذخایر آبزیان 

هپگیم هپ گخت عوامل اصپل  تأثیرگذار ،ر ز مگ  آ، یگن و ذخگیر آند  گهپ  از تغییرات آب و هوای   

رسپمد هپ گخت تأثیرات  گهپ  از حمود زیگدی دهپوار ،   تر م   چ مان مشپکل  بگهپمد امگ آ چ  ک  مها و تگ

تغییرات عوامل اصپپپل  ،ر روی مدیط زیسپپپت آ، یگن و چرخ  ز مگ  آ هگ اسپپپت. ،  عبگرت  تغییر دمگ و  
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اف ای  آن تگ حمود زیگدی قگ،ل پی  ،ی   و مشپخص اسپتد امگ تج ی  و تدلیل اثرات اف ای  دمگ و تأثیر  

کوسپیسپتا مرتبط ،گ مدیط ز مگ  گروه آ، ی همف ،سپیگر دهپوار و ،عضپگً غیرممکن آن ،ر روی اج ای یک ا

اسپت. از طرف  ،گ توج  ،  ای ک  تغییرات دمگ یک مسپئل  جهگ   ،وده و حل مشپکل ،   وع  غیرممکن ،   

یر  رسپپمد عمالً امکگن ک ترل تغییرات دمگ و تأثیرات  گهپپ  از آن وجود  ماهپپت  و ت هگ ،گ اتخگذ تما، تر م 

توان اثرات م ا   پگهپپپ  از این تغییرات را مپمیریت  و اجرائ  و مپم  تر قرار دادن ،رخ  از مالحتپگت م 

تخایف داد. لذا در این قسپمتد عممتگً موضپوعگت تخصپصپ  و اقمامگت  ک  ،توا م در حاظ ذخیره و کگه  

و    خورسپ می (  ره هپمه اسپتهگی وارده ،  آن کمک  مگیمد ،  ع وان اقمامگت مر،وط ،  سپگزگگری اهپگآسپیب

  .)1394همکگراند 

 هگ و آسیب پذیریهگی  گه  تغییرات آب و هوای  در دریگی خ رد ه گسگی  و ارزیگ،  ریسک  -1

،گ توج  ،  مشپگع ،ودن دریگی  تهی  ،ر گم  مشپترك م طق  ای سپگزگگری ،گ تغییرات آب و هوای د    -2

 خ ر در ،ین پ ج کشور جمهوری اسالم  ایراند آذر،گیجگند روسی د ق اقستگن و ترکم ستگن 

تهی  ،ر گم  مل  سپگزگگری ،گ تغییرات آب و هوای  فعگلیتهگی هپیالت  ،گ مشپگرکت دسپت گههگی   -3

 ذیر،طد

د رو م تغییرات آب و  طراح  و ا جگم مطگلعگت و تدقیقگت کگر،ردی در خصپپوض وضپپعیت فعل   -4

هوای  در دریگد پی  ،ی   آی مه و اقمامگت مرتبط جهت سپگزگگری ،گ آسپیب پذیریهگی  گهپ  از 

 تغییرات آب و هوای  و گرمگی  کره زمیند

ا جگم پگی  مماوم مدیط دریگ و عوامل تشپکیل ده مه آن هپگمل فگکتورهگی فی یک د هپیمیگی    -5

و دی گمیک پویگی  جمعیتد جهت دسپترسپ  ،  اخرین   و ،یولوژیک و تغییرات در ت وع زیسپت 

 اطالعگت و تغییرات در دریگد

 هگ ،  دریگدجلوگیری از رو م ک و   تخریب مدیط زیست و ورود ا واع آالی مه  -6

تالش در جهت کگه  گگزهگی گلخگ   ای  گهپپ  از فعگلیتهگی صپپیگدی ،گ ،کگر گیری موتورهگی    -7

،ر گم  ری ی در جهت جگی  ی   موتورهگی دی ل  ،  جگی م گسپب ،ر روی هپ گورهگی صپیگدی و  

 موتورهگی ،  ی  د
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هپگی  پگهپپپ  از  هپگی حاپگظت  در جهپت جلوگیری از ورود آالی پمه،ر پگمپ  ری ی و اجرای ،ر پگمپ   -8

هگ سپگزی ز،گل  یگ هگ سپگزی تورهگی صپیگدی ،  دریگد رفعگلیتهگی صپیگدی از قبیل صپیم دور ری د ر

 ت  ،  دریگ و یگ در ، گدر صیگدیدروغن سوخت  و مواد  ا

ایجگد م گطس حاگظت هپمه و ک ترل م گسپب م گطس حاگظت هپمه و مم وعیت روهپهگی مخرب    -9

 صیگدی و کگه  صیم ضم   روههگی مختلف صیگدید

حاگظت از ذخگیر در معرض خطر و ،رداهپپت از ذخیره در حم زیتوده ز مه و توان اکولوژیک و    -10

 ،گز سگزی ذخگیرد

 هگی در معرض خطر ،گ لدگظ  مودن ت وع گو   ایدگ سگزی گو  هتکثیر و ر  -11

هپگی طبیع  ز پمگ  آ، یپگند م پگطس حسپپپگس هپپپیالت  از جملپ  حاظ و ،هسپپپگزی مدیط   -12

 هگد تگال،هگد و تقویت تکثیر طبیع  آ، یگندهگد خلیجهگد خورهگد مصبرودخگ  

حاگظت از مدیط زیسپپپت و  ت ویر افکگر عموم  ،  ویژه جوامع مدل  و ،هره ،رداران در جهت   -13

 ذخگیر آ، یگند

اسپپتاگده از مشپپگرکت کلی  دسپپت گههگد ذی اعگن و ،هره ،رداران در ،هره ،رداری مسپپئوال   از   -14

 ذخگیر آ، ی و حاگظت از آ هگ.

 ماهیان خاویاری   -1 -1 -6 -6

هگ و سپپگیر م گطس حسپپگس هپپیالت  مر،وط ،  زیسپپت مگهیگن پگی  مدیط دریگ و رودخگ    -1

ر،وط ،  این م گطسد ،  م تور هپپ گسپپگی  تغییرات مدیط  و زیسپپت  و  خگویگری و تغییرات م

 طراح  اقمامگت مر،وط ،  آند

پگی  ذخگیر و پویگی  جمعیت ا واع مگهیگن خگویگرید ،  م تور هپپ گسپپگی  تغییرات در می ان    -2

 ذخیره و رفتگرهگی ،یولوژیک و طراح  اقمامگت مر،وط ،  آند

هپگ در فصپپپل مهپگجرتد تخمری ی و مپگ پمگپگری ،چپ    پ پی  ،ی   حپماقپل د،  پپگیپ  آب رودخپگ  -3

 مگهیگن در رودخگ  د ،  م تور تکمیل چرخ  طبیع  تکثیر مگهیگن خگویگرید
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هگد جهت تسپپهیل مهگجرت مگهیگن خگویگری ،   رفع موا ع فی یک  و ،هسپپگزی مدیط رودخگ    -4

 هگ و ایجگد زمی   تکثیر طبیع  این آ، یگندرودخگ  

هپگ ،پ  دریپگ و  و ا جپگم اقپمامپگت الزم ،رای جلوگیری از ورود ا واع آالی پمه  پی  ،ی   ال امپگت  -5

هگ در جهت ایجگد مدیط ز مگ  سپپگلا ،رای مگهیگن خگویگری و موجودات حگئ  اهمیت رودخگ  

 در چرخ  ز مگ  آ هگد

و کپگه  هپگ آل  ،پ  دریپگ پی  ،ی   ال امپگت و ا جپگم اقپمامپگت الزم ،رای جلوگیری از ورود آالی پمه  -6

 احتمگل وقوع ،لومهگی پال کتو  د

تکثیر و رهگسپگزی ا واع ،چ  مگهیگن خگویگری در م گطس طبیع  مسپگعم ،گ رعگیت کلی  تمهیمات   -7

هپگ سپپپگزی مجپمد مولپمین ،پ  دریپگد جهپت الزم جهپت تولیپم ،چپ  مپگهیپگن ،پگ کیایپت و همچ ین ر

 ،گروری و تولیم در سگلهگی ات د

هگی تجگری ،  دلیل هپرایط  گم گسپب ذخگیر آ هگ خگویگری ،گ اهماف اسپتاگدهتوقف صپیم مگهیگن   -8

هگ سپگزی جهت ،گزسپگزی ذخگیر و یگ صپیم ،گ همف ا جگم  و صپیم ،  م تور تولیم ،چ  مگه  و ر

 تدقیقگت کگر،ردید

 مقگ،ل  جمی ،گ صیگدی غیر قگ و  د ت تیا  شمه و گ ارش  شمه مگهیگن خگویگرید  -9

ن خگویگری در م ارع پرورهپپ  جهت تأمین  یگزم میهگی مصپپرف  مگهیگن توسپپع  تولیم مگهیگ  -10

 خگویگری در جگمع د

هگی  هپگی طبیع  جهپت حاپگظپت گو پ ایجپگد ،پگ پک ژن مپگهیپگن خپگویپگری ،پگ هپپپ پگسپپپگی  مدیط   -11

 وحش  در این م گطس.

 پروری یآب و هوایی در فعالیتهای آبز راتییسازگاری و کاهش اثرات تغ 

یرات دمپگ یپک مسپپپئلپ  جهپگ   ،وده و حپل مشپپپکپل در ا،عپگد کوچپک ،پ   وع  توجپ  ،پ  ای کپ  تغی،پگ  

رسپپپمد عمالً امکگن ک ترل تغییرات عوامل یگد هپپپمه و تأثیرات  گهپپپ  از آن و.جود  غیرممکن ،   تر م 

توان اثرات   پماهپپپتپ  و ت هپگ ،پگ اتدپگذ تپما،یر مپمیریت  و اجرائ  و مپم  تر قرار دادن ،رخ  از مالحتپگت م 

از این تغییرات را تخایف داد. لذا در این قسپمت عممتگً ،  موضپوعگت تخصپصپ  و اقمامگت  ک    م ا   گهپ 
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هگی وارده ،  آن کمک  مگیمد ،  ع وان اقمامگت مر،وط ،  سپگزگگری ،توا م در حاظ ذخیره و کگه  آسپیب

 .)1394و همکگراند  خورس می ( اهگره همه است

پذیریهگی  گهپ  تغییرات آب و هوای  در تکثیر و پرورش ا واع  هگ و آسپیب هپ گسپگی  و ارزیگ،  ریسپک  -1

 آ، یگند

طراح  و ا جگم مطگلعگت و تدقیقگت کگر،ردی در خصپپوض وضپپعیت فعل د رو م تغییرات آب و هوای     -2

در خشپک  و م گ،ع آبد پی  ،ی   آی مه و اقمامگت مرتبط جهت سپگزگگری ،گ آسپیب پذیریهگی  گهپ  

 گرمگی  کره زمیند از تغییرات آب و هوای  و

هگی مختلف و ادام   تهی  ،ر گم  مل  سپگزگگری ،گ تغییرات آب و هوای  در زمی   تکثیر و پرورش گو    -3

 فعگلیتهگی ،ر اسگس رویکرد و سیگستهگی تعیین همهد

 ا جگم پگی  مماوم مدیط  هگمل فگکتورهگی فی یک د هیمیگی  و ،یولوژیک و تغییرات در حگل اتاگقد  -4

هپگی  پگهپپپ  از آ، ی پروری ،پ   ز رو پم ک و   تخریپب مدیط زیسپپپت و ورود ا واع آالی پمهجلوگیری ا    -5

 م گ،ع آب و خگكد

 توج  جمی ،  ،هروری در استاگده از م گ،ع آب و خگكد  -6

مکگن یگ،  و هپپپ گسپپپگی  م گطس مسپپپگعم آ، ی پروری ،گ اهماف گو گگون و ،گ لدگظ  مودن تغییرات    -7

 مدیط د

زمی پ  تکثیر و پرورش ا واع آ، یپگن و تعیین  رمپگتیوهپگی مورد  یپگز هر    ا جپگم تدقیقپگت کپگر،ردی در  -8

 گو  د

 هگی آسیب دیمه و ،گزسگزی ذخگیر آ، یگن در معرض خطردهگسگزی گو  اولویت تکثیر و ر   -9

هگی پرورهپ  جهت تأمین  یگزهگی جگمع  و حاگظت از ذخگیر طبیع   تولیم ا واع آ، یگن در مدیط   -10

 و وحش  آند

 هگی در معرض خطر ،گ لدگظ  مودن ت وع گو   ایدهگ سگزی گو  رتکثیر و   -11

هپگی ،وم  در تکثیر پرورش آ، یپگن و ا جپگم اقپمامپگت الزم  هپگی طبیع  و گو پ اسپپپتاپگده از مدیط     -12

 جهت تقویت تکثیر طبیع د 
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ت ت ویر افکگر عموم  ،  ویژه جوامع مدل  و ،هره ،رداراند در جهت آ، ی پروری مسئوال   ،گ رعگی  -13

 ال امگت زیست مدیط د

 ،کگرگیری تمهیمات الزم در جهت کگه  گگزهگی گلخگ   ای  گه  از فعگلیتهگی آ، ی پروری.  -14

 آبزی پروری ماهیان خاویاری  -1 -2 -6 -6

،گ توج  ،  اختصپگصپگت ،یولوژیک و فی یولوژیک این مگهیگند تأثیرات م ا   گهپ  از تغییرات آب و  

گردد.  مگهیگن سپردا،  و تگ حمودی ،یشپتر از مگهیگن گرم آ،  پی  ،ی   م هوای  ،ر این آ، یگن کمتر از 

در این میپگن از اقپمامپگت قپگ،پل ا جپگم در جهپت کپگه  اثرات تغییرات آب و هوای  در پرورش مپگهیپگن  

 .)1394و همکگراند  خورس می (توان ،  موارد زیر اهگره  مودخگویگری م 

ن خگویگری و هپ گسپگی  مخگطرات مرتبط ،گ فعگلیتهگی آ، ی  تهی  ،ر گم  مل  تکثیر و پرورش مگهیگ  -1

 پروری این مگهیگن ،  ویژه مخگطرات  گه  از تغییرات آب و هوای د

تهیپ  ،ر پگمپ  عملیپگت تکثیر و پرورش مپگهیپگن گرمپگ،  ،پگ لدپگظ  مودن تمهیپمات زیسپپپت مدیط     -2

هپگ و مواد غپذای  در  وهپگی  پگهپپپ  از ،کپگرگیری سپپپمومد کودد دارجهپت جلوگیری از ورود آالی پمه

 عملیگت پرورشد ،  مدیط زیستد

مپمیریپت م پگسپپپب م پگ،ع آب ،پگ ،پگزچرخپگ   مجپمد و ،کپگرگیری هواده جهپت اف ای  ،هره وری در    -3

 مصرف آب و تولیم ،یشترد

 پی  ،ی   تمهیمات الزم ،رای تأمین م گ،ع آب م گسب در هرایط ،دران کمیت و کیایت آبد  -4

رد ا تتگر در تولیم سپریعترد ،یشپتر ،گ توج  ،  اف ای  طبیع  طول دوره  اسپتاگده از تغییر دمگی مو  -5

 پرورش ،گ ،هبود هرایط سگیر عوامل تولیمد

،کگر گیری سپیسپتمهگی تولیم خوب آ، یگن ،گ اسپت گد ،  اسپتگ ماردهگی تولیم آ، یگن سپگلا چ  از    -6

ت آ، یگن  لدگظ سپپپالمت مدیط و کگه  صپپپممگت وارده ،  مدیط زیسپپپت و چ  از لدگظ کیای

 تولیمید
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هپگی م پگسپپپب ،پگزار و تجپگرت مپگهیپگن خپگویپگری و خپگویپگر ایران و ،پگزیپگ،  مجپمد  اسپپپتاپگده از زمی پ   -7

جپگی پگه ایران در ،پگزار جهپگ   ،پگ مدصپپپوالت حپگصپپپل از آ، ی پروری جهپت رو س اقتصپپپگدی این 

 هگ ،گ تولیم مدصوالت سگلا و مت وعدفعگلیت

 ه  ،  ویژه ،یمگریهگی ،گ م شگر مدیط  و تغذی  ایدتوج  جمی ،  ،هماهت و ،یمگریهگی مگ  -8

 هگی مگهیگن خگویگری ،  ویژه مگه  قره ،روند توج  ،  پرورش تمگم  گو    -9

هپگی مقپگوم تر ،پ  فپگکتورهپگی مدیط  از قبیپل  ،ر پگمپ  ری ی در جهپت اصپپپالح  ژاد و تولیپم گو پ   -10

 گرمگ و هورید

ای  ضپریب ،گزمگ مگ  الروهگی تولیمی و  اسپتاگده از سپیسپتمهگی پیشپرفت  تکثیر در جهت اف   -11

 تولیم ،چ  مگهیگن ،گ کیایتد 

تدقیس و توسپع  در جهت تولیم غذای م گسپب ،گ ضپریب تبمیل ،گال جهت اسپتاگده در مراحل   -12

 مختلف تغذی  مگه د

 استاگده از سیستمهگی قگ،ل ک ترل جهت تولیم ،یشتر در واحم سطحد  -13

  گ،ع آب و خگك.توج  جمی ،  ،هره وری در استاگده از م  -14

 آبزی پروری پرورش در قفس  -2 -2 -6 -6

اگر چ  می ان حمگیت ،گالی دولت از پرورش آ، یگن در قاس ،سپپپیگر مها و ا  ی هپپپ  اسپپپتد امگ 

توا م مخگطرات جمی را ،  همراه داهپت  ،گهپم. دلیل اصپل  این ممعگ وجود  سپرعت ،گالی این توسپع  م 

هپهگی جمیم پرورش در کشپور وجود داهپت  اسپت. امگ مشپکالت  اسپت ک  همواره ،ر سپر راه اسپتاگده از رو

مهتر ای ک  ،گ توج  ،  مدیط پرورش آ، یگن در قاس ک  در دریگ طراح  هپمه و ،گ توج  ،  تغییرات وسیع  

پب  ،ی   هپپمه در دریگ ک  ،سپپیگر وسپپیع تر و غیرقگ،ل ک ترل تر از خشپپک  خواهم ،ودد می ان آسپپیب 

رسپپپم. لذا الزم اسپپپت گلیتهگی آ، ی پروری در خشپپپک  ،   تر م پذیری این فعگلیت ،ی  از سپپپگیر فع

تمهیمات الزم در جهت سپگزگگری این فعگلیت ،گ تغییرات آب و هوای  ا میشپیمه هپمه و تما،یر الزم در این 

 .)1394و همکگراند  خورس می ( توان ،  موارد زیر اهگره  مودخصوض اتخگذ گردد ک  از جمل  م 
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رش ا واع آ، یگن در قاس و هپ گسپگی  مخگطرات مرتبط ،گ فعگلیتهگی آ، ی پروری  تهی  ،ر گم  مل  پرو  -1

 این روش ،  ویژه مخگطرات  گه  از تغییرات آب و هوای د

تهیپ  ،ر پگمپ  عملیپگت پرورش ا واع آ، یپگن در قاس ،پگ لدپگظ  مودن تمهیپمات زیسپپپت مدیط  جهپت   -2

هپگ و مواد غپذای  در عملیپگت کودد داروهپگی  پگهپپپ  از ،کپگرگیری سپپپمومد  جلوگیری از ورود آالی پمه

 پرورشد ،  مدیط زیستد

هگی مقگوم ،  تغییر دمگی مورد ا تتگر در تولیم ،یشپتر و سپریعتر ،گ ،هبود هپرایط سپگیر  اسپتاگده از گو    -3

 عوامل تولیمد

ا جگم مطگلعگت الزم در خصپوض اختصپگصپگت فی یک  خلیج فگرس و دریگی عمگن و دریگی خ ر جهت   -4

 هگی م گسب در مکگ هگی م گسب  از دریگدطراح  و استقرار قاس

 هگی مورد  یگز در پرورشد،وم   مودن سگختد استقرارد تعمیر و   هماری و ممیریت قاس  -5

 هگی لجستیک  الزم از طریس دریگ و خشک دمکگن یگ،  م گسب استقرار قاس ،گ توج  ،  پشتیبگ    -6

   ،  ورود مستقیا پسمگ م فعگلیت پرورش در قاس ،  دریگد،ر گم  ری ی و ممیریت پسمگ م ،گ توج  -7

،کگر گیری سپیسپتمهگی تولیم خوب آ، یگن ،گ اسپت گد ،  اسپتگ ماردهگی تولیم آ، یگن سپگلا چ  از لدگظ    -8

 سالمت مدیط و کگه  صممگت وارده ،  مدیط زیست و چ  از لدگظ کیایت آ، یگن تولیمید

تجگرت آ، یگن جهت رو س اقتصپپگدی فعگلیتهگی آ، ی پروری ،گ تولیم  هگی م گسپپب ،گزار و  ایجگد زمی    -9

 مدصوالت سگلا و مت وعد

اسپتاگده از روهپهگی متماول و یگ ا،ماع د ،  م تور جلوگیری از اثرگذاری مسپتقیاد سپریع و م ا     -10

 اف ای  دمگ در پرورش آ، یگن در قاسد

 ی ،گ م شگر مدیط دریگدتوج  جمی ،  ،هماهت و ،یمگریهگی مگه  ،  ویژه ،یمگریهگ  -11

کشپپت تو م آ، یگن در قاس جهت اسپپتاگده از تولیمات در سپپتون آ،  و حت  ،هره ،رداری از ،سپپتر   -12

 دریگد 

 استاگده از سیستمهگی پیشرفت  پرورش در جهت اف ای  ضریب رهم آ، یگن پروره د   -13
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ر مراحل مختلف  تدقیس و توسپع  در جهت تولیم غذای م گسپب ،گ ضپریب تبمیل ،گال جهت اسپتاگده د  -14

 تغذی  مگه د

 استاگده از سیستمهگی ک ترل هوهم م جهت ممیریت م گسب و تولیم ،یشتر در واحم سطح.  -15

 شیالت های سازگاریگذاریسازی و سیاست رفیت 

پذیر جهت کمک  هگی در معرض خطر و آسپیبتکثیر مصپ وع  و رهگسپگزی ا واع آ، یگند ،  ویژه گو   •

 هگ و ،گزسگزی ذخگیر.ز گو  ،  تکثیر طبیع د حاگظت ا

 هگی مص وع  جهت ایجگد مدیط  امن و طبیع  ،رای زیست ا واع آ، یگن.  هگ و زیست گهاحماث پ گه گه •

هگی در معرض خطر و تدت فشپپگرد و تمرک  ،ر روی  روی د ،  ویژه صپپیگدی گو  جلوگیری از صپپیم ،  •

 کیم ،یشتر ،ر پرورش آ، یگن.ذخگیر کمتر ،رداهت همه و یگ ،رداهت  شمه و توج  و تأ

هگی صپیم اختصپگصپ  جهت کگه   هگی  وین و اسپتاگده از روش هگی صپیگدی ،  روش تجهی  هپ گور •

صپپیم ضپپم   و دورری د جهت اقتصپپگدی  مودن صپپیم و حاگظت از ذخگیر ا واع آ، یگن و حاظ ت وع  

 زیست .

آورید حمل و  قل    همارید عمل هگ ،  امکگ گتایجگد ارزش اف وده مدصپوالت هپیالت  و تجهی  هپ گور •

 آوری آ، یگن جهت ایجگد درآمم ،یشتر.هگی عملو ،هبود و گسترش روش 

پروراند ،یم  هپ گورهگی صپیگدید سپخت و  تأمین  یگزم میهگی اجتمگع  از قبیل ،یم  صپیگدان و آ، ی •

سپگرات  گهپ   آور ،ودن مشپگغل صپیگدید ،گز شپسپت   پس از موعمد ،یم  مدصپوالت آ، ی و ،یم  خزیگن

 از خشکسگل .

امکگن ترویج مشپپگغل دی ر ،  غیر از حرف  صپپیگدید ،  عوامل  ک  در اثر ،الیگی طبیع  و یگ مدیط    •

 ا م.مشگغل صیگدی خود را از دست داده

ک  مگگند در صپورت  وری ،یشپتر از م گ،ع آب و ت وع در درآمم تولیم ترویج هپیالت در م رع : ،رای ،هره •

 اجتمگع .-هگی زیست مدیط  و قتصگدیارزیگ،  مثبت ،ودن  تگیج

هپگی الزم در خصپپپوض ا،عپگد مختلف تغییر اقلیا و راهکپگرهپگی سپپپگزگپگری ،پ   هپگ و آگپگه ارائپ  آموزش  •

 ،رداران.هگی مر،وط د ،  م تور رفع این مشکالت و جلب مشگرکت ،هره،رداران و تعگو  صیگداند ،هره
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هگی  ف ای  می ان تولیم در واحم سپطح ،گ اسپتاگده از روش ده مگگن جهت اکمک و آموزش ،  پرورش  •

  وین پرورش آ، یگن.
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 پیوست 

خزر نسبت به   یایدر یاریخاو انیماه یو سازگار ی ریپذ بیآس زانیم

 می اقل رییتغ یامدهایپ

 یگریخگو  گنیمگه  یو سگزگگر  یریپذ  بیآس    انیتگ م  ایپرسش گم  ،ر آ  نیدر ا   گرام  خت ی گم خما فره  ، 

 گنیو پرورش مگه  ریتکث"و    "یگریخگو  گنیمگه ریذخگ"را در دو ،خ     ایاقل  رییتغ یگممهگیخ ر  سپپبت ،  پ  یگیدر

 .ایی مگ  گ،یخ ر ارز یگیدر "یگریخگو

Email *: al.vaezi@yahoo.com 

 :ها نهیگز

 کاهش قابل مالحته  کاهش ریتاث یب  شیافزا قابل مالحته شیافزا

 

 یاریخاو انیماه ری( ذخا الف

 م؟یی مگ  م  گ،یرا چ و   ارز یگریخگو گنیمگه ریخ ر ،ر ذخگ یگیدر یدمگ  یاف ا ریتگث -1

 

 م؟یی مگ  م  گ،یرا چ و   ارز یگریخگو گنیمگه ریخ ر ،ر ذخگ یگیدر یهور  یاف ا ریتگث -2

 

   م    گ،یپرا چ و پ  ارز  یگریپخپگو  گنیپمپگه  ریخ ر ،ر ذخپگ  یگیپدر   یکپگه  ،پگر پمگ  در حوزه آ،ر  ریتپگث-3

 م؟یی مگ

 

  یگ یپدر  یخواهپم داهپپپت( در حوزه آ،ر  د،  یاز ول پگ کپ  اف ا  ریرودخپگ پ  هپگ )،پ  غ  کپگه  د، ریتپگث -4

 م؟یی مگ  م  گ،یرا چ و   ارز یگریخگو گنیمگه ریخ ر ،ر ذخگ
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 م؟یی مگ  م  گ،یرا چ و   ارز یگریخگو گنیمگه ریخ ر ،ر ذخگ یگیتراز آب در  یاف ا ریتگث -5

 

   م    گ،یپرا چ و پ  ارز  یگریپخپگو  گنیپمپگه  ریخ ر ،ر ذخپگ  یگیپدر  یو عمود   افق  گ پگتیپجر  راتییتغ  ریتپگث  -6

 م؟یی مگ

 

 م؟یی مگ  م  گ،یرا چ و   ارز یگریخگو گنیمگه ریخ ر ،ر ذخگ یگیآب در ت یم یاس   یاف ا ریتگث -7

 

را چ و پ    یگریپخپگو  گنیپمپگه  ریخ ر ،ر ذخپگ  یگیپدر در   پال کتو   یهپگوقوع ،لوم   انیم   یاف ا  ریتپگث  -8

 م؟یی مگ  م  گ،یارز

 

 یاریخاو انیو پرورش ماه ری(تکثب

 م؟یی مگ  م  گ،یرا چ و   ارز یگریخگو گنیخ ر ،ر تکثیر و پرورش مگه یگیدر یدمگ  یاف ا ریتگث -1

 

 م؟یی مگ  م  گ،یرا چ و   ارز یگریخگو گنیخ ر ،ر تکثیر و پرورش مگه یگیدر یهور  یاف ا ریتگث -2

 

  گ،یپرا چ و پ  ارز یگریپخپگو  گنیپخ ر ،ر تکثیر و پرورش مپگه  یگیپدر  یکپگه  ،پگر پمگ  در حوزه آ،ر  ریتپگث-3

 م؟یی مگ  م

 

  یگ یپدر  یخواهپم داهپپپت( در حوزه آ،ر  د،  یاز ول پگ کپ  اف ا  ریرودخپگ پ  هپگ )،پ  غ  کپگه  د، ریتپگث -4

 م؟یی مگ  م  گ،یرا چ و   ارز یگریخگو گنیخ ر ،ر تکثیر و پرورش مگه
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 م؟یی مگ  م  گ،یرا چ و   ارز یگریخگو گنیخ ر ،ر تکثیر و پرورش مگه یگیتراز آب در  یاف ا ریتگث -5

 

را چ و پ    یگریپخپگو  گنیپخ ر ،ر تکثیر و پرورش مپگه  یگیپدر  یو عمود   افق  گ پگتیپجر  راتییتغ  ریتپگث  -6

 م؟یی مگ  م  گ،یارز

 

   م    گ،یپرا چ و پ  ارز  یگریپخپگو  گنیپخ ر ،ر تکثیر و پرورش مپگه  یگیپآب در  تپ یم یپاسپپپ   یاف ا  ریتپگث  -7

 م؟یی مگ

 

را   یگریپخپگو  گنیپخ ر ،ر تکثیر و پرورش مپگه  یگیپدر در   پال کتو   یهپگوقوع ،لوم   انیم   یاف ا  ریتپگث  -8

 م؟یی مگ  م  گ،یچ و   ارز


