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  چکیده 
که طی دو میلیون سال گذشته بزرگترین دلتای ایرانی در ساحل جنوبی دریای خزر       دلتای سپیدرود           

 سـازی آن بـا   روند دلتـا ی خزر، دریاای است و به دلیل بسته بودن       دارای تاریخ تکامل پیچیده   ،  شکل گرفته 
تدریج میزان ه اما ب، ثری در روند تکامل دلتا داشتهؤجابجایی مکرر دهانه نقش م    .دریا های آزاد تفاوت دارد    
 در غربـی در انتقـال رسـوب،    -مورد نقش جریان های دریایی شـرقی  تاکنون در .جابجایی کمترشده است

ها در مرفولوژی دلتا توجه ای نشده        هانحراف دهانه سپیدرود اغراق شده و به نقش جابجایی دهان         خصوص  
شکل گیری زبانه های  .شود تواند مانع گسترش دلتا افزایش سطح آب دریا به میزان کم به تنهایی نمی. است

در این مقاله سعی شده . های زیر آبی در روند تکامل دلتای اهمیت بسزایی دارد جزایر سدی و تپه    ماسه ای، 
مـاهواره ای   عکس های هوایی وتـصاویر  نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی،  منابع تاریخی،   ز  با استفاده ا  
  .فرایند تکامل دلتای سپیدرود مورد بررسی قرار گیرد، در نهایت بررسی های میدانی لندست و

    . دریای خزر کواترنر، دلتا، سپیدرود، فولوژی،رژئوم :واژگان کلیدی
  

  مقدمه 
جایی که نـرخ تجمـع رسـوب بـیش از میـزان       درمحل اتصال رودها به دریا، واترنر پسین،در مناطق کم عمق دریاهای ک            

کـه   مثلثی شکلی پدید مـی آیـد        های تقریباً  سرزمین،  جریان های ساحلی بوده است     و پراکندگی آنها توسط امواج    فرسایش و 
ستند که در بستر تاریخی حیات انسان نقـش  دلتاها ازجمله پدیده های ژئومرفیک ه .1)249ص ، 2001بیرد  ( شود دلتا نامیده می  
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مناسـبی بـرای شـکل گیـری          سال گذشته بـستر    7000که حداقل در     به طوری  1)1ص،  1375همکاران چورلی و ( اساسی داشته 
اهمیت اولیه دلتاها برای فعالیت های کشاورزی توجـه         . 2)2002ویلیامز و همکاران  ( مانند بین النهرین ونیل بوده اند      هایی تمدن

اولـین بـار توسـط هـرودت مـورخ           دلتـا    اصـطالح  .افالطون و ارسطورا به خود جلب کرد       نشمندان دوران باستان مانند هومر،    دا
 مثلثی شکل دهانه رود نیل بکار رفـت     سال پیش ازمیالد مسیح برای توصیف اراضی پست آبرفتی و          450 معروف یونانی حدود  

 بـه منـاطق    دلتاهاتشکیل وتکاملکه   با توجه به این).305ص،  1367 موسوی - 31986کلمن و همکاران     -249ص،  2001بیرد(
ید در  ددلتاهای ج  4)149 ص ،  1378 کلتات( آب و هوایی،سازندهای زمین شناسی و رژیم های آبی خاصی محدود نمی شود            
وسی و اقلیمی پدید می اقیان ژئومرفولوژیکی، سراسر دنیا دارای اشکال بسیار متنوعی هستند و در انواع محیط های ژئوتکنیکی،

ترین آنهـا    ه تعدادی از مهم   کدر سطح جهانی مطالعات گسترده ای در مورد دلتاها انجام شده             ).1986کلمن و همکاران    ( آیند
، شـگفتی دلتـای ولگـا      6)1997(کـرونن بـرگ    ،تجزیه و تحلیل سیستم رودها و دلتای آنهـا         5)1975( لمن و رایت  ک از   :عبارتند

ثیر افـزایش سـطح آب      أمدلـسازی تـ    8)2000(رنو هـوگن د   ، دلتاهای رودخانه ای دریای خـزر      7)1998(نواروپایف و همکارا  
  . دلتاها ایستگاه یا پایان راه 9)2004(،بهاتاچاریا دریای خزر بر سیستم های دلتایی

طبقـه بنـدی  بـر اسـاس         .د شـده انـ     متفاوت طبقه بندی   دلتاها بر اساس معیارهای    با توجه به تنوع اشکال و گستردگی آنها،               
 رد. 01 نمونـه ای از ایـن مـوارد اسـت           اندازه دانه هـا    وزیست محیطی   مرفولوژیک و   متغیرهای   ،ثرؤفرایندهای م  ،شکل هندسی 

  دلیل بیشترین تمرکـز منـابع،  به  در هلند برگزار شد2003که در سال  مدیریت دلتاهای بزرگ تغییر یافته     و برنامه ریزی  کارگاه
-2ص،2003شـفرز (کیـد قـرار گرفـت       أ مـورد ت   توجه بیشتر به دلتاهـا    و بالیای طبیعی     )بین المللی و ملی   (  نقل حمل و  جمعیت،

1(11.   
  

  محدوده مورد مطالعه    
 بزرگترین دلتای   ، طول شرقی  50 ْ و 16 تا َ  49 ْ و 28 عرض شمالی و َ    37و ْ  27 َ  تا 37 ْ و00و َ  16سپیدرود با مختصات ً    دلتای        

در بخش غربی واحد ژئومرفولوژیکی جلگه ساحلی خـزر     که  این دلتا   مساحت   .رساحل جنوبی دریای خزراست   تشکیل شده د  
 از شـمالی  -جنوبیتاالب انزلی تا شمال چمخاله لنگرود و   شرق  از  غربی   -شرقیدر امتداد  و کیلومتر مربع است  1350 ،واقع شده 

                                                           
1 - R, J, Chorely&etal 
2 - S, j Willians & etal 
٣ - j , M ,Colman & etal 1986 
4 - D, kelletat 1378 
5 - G,M coleman & Wright 1975 
6 - S,B,Kroonenberg 1997 
7 - G,V,Voropayev 1998  
8 - R,M,Hoogendoorn 2000 
9 - J , Bhattacharya 2004 
01 - www.rmocfis.uprm.edu/~morelock/deltas.htm 
11 - M , Scheffers 2003 
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از  ، بـه دریـای خـزر   شـرق از شـمال و  )1-1 شـماره  شکل( کیاشهر کشیده شده استبندرجنوب امامزاده هاشم رشت تا شمال 
س دلتا در دره زمین أر . محدود می شودارتفاعات البرز غربی وتالش جنوبی    ،غرب به تاالب انزلی و از جنوب به دره سپیدرود         

 وارد   قـرار د   در جنـوب روسـتای امـامزاده هاشـم         ،های البرز غربی و تـالش جنـوبی         محل تفکیک رشته کوه    ،ساختی سپیدرود 
حتی در   که   کنونی است خط ساحلی   منطبق بر   مشخص درکیاشهر و دهنه سرکهنه سپیدرود      دو پیش آمدگی کامالً   آن با   قاعده  

و طـول آن از   کیلـومتر  58بیـشترین پهنـای دلتـا از رشـت تـا چمخالـه        .نقشه های کوچک مقیاس ایران نیز قابل تشخیص است       
 82 ول خـط سـاحلی دلتـایی حـدود        طـ  و  کیلـومتر  58 ر شـمال بنـدر کیاشـهر       د دلتـای فعـال کنـونی      جنوب امـامزاده هاشـم تـا      

   .استکیلومتر
   موقعیت دلتای بزرگ سپیدرود-1شکل

   منطقه مطالعاتی1 : 000/50های توپوگرافی  نقشه: منبع 
حوضـه   . متر اسـت )-5/26( دریای خزر    یط ساحل متر وکمترین آن منطبق بر خ     115س دلتا حدود    أر ر دارتفاعی  نقطه  باالترین  

بریده و   به صورت بریده    دلتا مرفولوژی آن در محدوده     کیلومترمربع و  57880 دلتا حدود  سازندهرود  بزرگترین   آبریز سپیدرود 
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مـل   کیلومتری دهانه درشهر منجیل، سد سپیدرود به بهره برداری رسید کـه در تکا              105 حدود   1341در سال   . پیچانرودی است 
  .ثری داشته استؤدلتا نقش م

  

  روش تحقیق
مسیرو دهانه سپیدرود در سطح دلتای خود به طور مکـرر تغییـر یافتـه و نوسـانات                  ،  ز آنجا که شواهد موجود نشان می دهد           ا

  :بر این اساس فرضیات زیر طرح شده استکه آب دریای خزر نیز باعث تغییر سطح اساس و در نهایت روند دلتا سازی شده 
  .ثری ندارندؤ نقش مشرقی-جریان های دریایی غربی ، جابجایی دهانه سپیدروددر -
  .  نمی تواند عامل محدود کننده گسترش دلتای سپیدرود باشد افزایش سطح آب دریای خزر فقط-
  .ثر از عملکرد امواج دریای خزر و سپیدرود استأمرفولوژی دلتای جدید سپیدرود مت -

در منطقه و چگونگی گـسترش دلتـای          از انجام این بررسی،شناخت تحوالت خط ساحلی دریای خزر         که هدف  با توجه به این   
  و از نـوع کـاربردی     پژوهش انجام شده از نظر هدف     ؛ لذا   ویژه مناطق ساحلی بوده است    ه  سپیدرود جهت مدیریت بهتر محیط ب     

بـرای جمـع    ،  بق اصـول متعـارف پـژوهش      ط. می باشد تحلیلی وهمبستگی    - توصیفی  تاریخی، روش، از نوع   بر اساس ماهیت و   
ابزارهـای فیزیکـی مـورد اسـتفاده شـامل       .استفاده شده است   و مصاحبه    میدانی  واینترنت،  از روش کتابخانه ای     اطالعات آوری

   سال  TMتصاویر ماهواره لندست سنجنده      عکس های هوایی،   نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی در مقیاس های متفاوت،         
همچنـین بـرای     .ه اسـت  وسایل نمونـه بـرداری رسـوب بـود        نیز  و   1دستگاه جی پی اس    و   1381،1379،1377،1370،1366های  

 .اسـت شـده   یررسی روابط بین متغیرها از جمله رابطه دبی و رسوب و نوسانات آب دریای خزر از روابط رگرسـیونی اسـتفاده                      
 از ابزارهای   5 الف 3,2 اطالعات جغرافیایی مانند آرک ویو       سیستم های  و ،20004اکسل   ،37فتوشاپ   ،214نرم افزارهای اتوکد    

 ویـژه در یـک    ه  بـ و  برای بررسی تغییرات مکانی خط ساحلی و مسیر سپیدرود طی کواترنر             .مورد استفاده در تحقیق بوده است     
ند انجام و سـپس بـا       دلتای سپیدرود بر اساس نیاز ترکیب با      ۀ  تصاویر ماهواره ای تهیه شده از محدود      آغاز  در  ،  صد سال گذشته  

در مرحله   .زمین مرجع شد   دستگاه جی پی اس     سازمان نقشه برداری کشور و     1:25000شبکه مختصات  نقشه های توپوگرافی       
از تصاویر ماهواره   ؛  سپیدرود خط ساحلی ودر نهایت روند گسترش دلتا بود         که هدف بررسی تغییرات مسیر     بعد با توجه به این    

در مرحله آخر با اسـتفاده از روش روی هـم قـرار دادن     .م افزار آرک ویو نقشه های رقومی تهیه شد ای زمین مرجع شده در نر     
تغییـر موقعیـت دهانـه و        پـسروی خـط سـاحلی،      میـزان پیـشروی،    طی سال های متفاوت    تغییر مسیر سپیدرود   نقشه های رقومی،  

     .   مرفولوژی دلتای سپیدرود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  

  و یافته هابحث 

                                                           
1 – Global Postioning system  2 – Autocad14  3 – Photoshop7   4 - Excel 2000 
5 – Arc view3.2 a   6 – R ,  N , Annelle & et al 1975   7 – CEP2001 
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  شواهد زمین شناسی گویای آن است که تا اواخر دوره ترشیری دریاچه بزرگی در محل کنـونی سـد سـپیدرود وجـود                              
های البرز غربی و تـالش جنـوبی سرچـشمه     س کوهأسپیدرود مانند سایر رودهای دامنه شمالی البرز از خط الر  احتماالً داشت و 
دریاچه پلیوسن منجیل را به سـمت آن سـرازیر       حرکات زمین ساخت پاسادنین،     پیش بر اثر   سپس حدود دو میلیون سال     گرفته،

توانسته همراه با باال آمدن ارتفاعـات البـرز و          که  از اینرو سپیدرود یک پیشین رود است         ).71ص،1374محمودی( ساخته است 
دلتــای  ).235ص، 1381زمردیــان -95ص، 1381عالیــی - 80 ص،1377همکــار نگــارش و( تــالش بــستر خــود را حفــر نمایــد

و رونـد   6)1975آنلز و همکـاران   ( سپیدرودکه بخش عمده جلگه گیالن را تشکیل می دهد از نظرسنی متعلق به پلیستوسن است              
عـوارض   و آثار .عقب نشینی تدریجی دریای خزر ارتباط مستقیم دارد        تکامل ژئومرفولوژی آن با فعالیت های زمین ساختی و        

باعث شکل گیـری خطـوط     ،  پسروی دریای خزر ظاهر شده     زمین ساختی و اقلیمی که به صورت پیشروی و        حاصل از تغییرات    
در اثر عقب نـشینی متـوالی دریـا از پـای ارتفاعـات تـا        مسلماً .استگردیده ساحلی متعدد در دوره کواترنر در دلتای سپیدرود   

بسیاری ازآنها به طور کامل و یا نـسبی از          ،  ا به دالیل متفاوت   ام؛  باند های ماسه ای متعددی وجود داشته باشد        باید   ساحل فعلی، 
  .عملیات آزمایشگاهی می توان به آنها دسترسی پیدا کرد حفاری و فقط از طریق بررسی های میدانی دقیق، بین رفته و

 تـا   شـرق ه طـرف    که از آستانه اشرفیه بـ      7)2001سپ  ( بخش خشکی دلتای سپیدرود به صورت نامتقارن است               مرفولوژی  
 115حـدود     متر در خط ساحلی و باالترین نقطه ارتفاعی        )-5/26 (دلتا مترین میزان ارتفاعی  ک .چمخاله کشیدگی بیشتری دارد   

ر اسـاس   بـ  . دلتا را به دوبخش شمالی و جنوبی تقـسیم مـی کنـد             ،منحنی میزان صفر   .اطراف امامزاده هاشم است    و   سأمتر در ر  
بررسی پروفیـل هـای    .ته استفارتفاع کمتر از صفر قرار گر اراضی دلتای سپیدرود دراز درصد  80حدود محاسبات انجام شده  

ارتفاعات البرز به صورت دیواری مشرف بـر         که   دلتای سپیدرود نشان می دهد     ت مجاور اتوپوگرافی بین خط ساحلی و ارتفاع     
ثر از  أشیب دلتـا متـ     . تغییر شیب تدریجی است    در حالی که ارتفاعات تالش دارای     ؛  )1-2  شماره شکل( بخش جنوبی دلتا است   

 1/0-2/0شـیب     نقـشه شـیب دلتـا،      با توجه بـه    . شمالی است  -جنوبی شیب عمومی منطقه از پای ارتفاعات به سوی دریای خزر         
ارتباط مستقیم با نوسانات آب دریای خـزر         چون تکامل دلتای سپیدرود در     . را در برمی گیرد    دلتامساحت   از درصد 78حدود  

بـارز  شواهد که براساس  ترین عوارض ژئومرفولوژیک دلتاها را تشکیل می دهند نتیجه باندهای ماسه ای یکی از مهم       در وده،ب
بـه نظـر    .  را شناسـایی کـرد      فـسیل  سـاحلی توان چهار خط     می    و اراضی مجاور   دلتای سپیدرود  و مرفولوژیکی در   زمین شناسی 

آنهـا مطالعـات دقیقـی       خصوص به علت دسترسـی آسـان و حفـظ آثـار            هروی خطوط ساحلی خزر ب    ) 7، ص 1381( 1رینسلیک
  .صورت گرفته است

  

   دردلتای سپیدرود سواحل فسیل-1
در  سـپیدرود    هـای آزاد دریاهـای فعلـی بـود،         متر بـاالتر از سـطح آب      55ر کواترنر هنگامی که سطح آب دریای خزر         د       

این خط ساحلی در واقـع ادامـه خـط سـاحلی دریـای خـزر در        ).1370یامین سبحان( نزدیکی امامزاده هاشم به دریا می ریخت      

                                                           
1 –Krinsley 1381      2 - A , Paluska 1371  3 - IGCP 2002  4 – A ,V, Mamedov 1997 
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بـا  ). 1-3شکل شـماره  (کیلومتر است   55 فاصله این باند تا ساحل کنونی به خط مستقیم حدودأ            .پایکوه های جلگه گیالن است    
در دلتـای    نـوبی در بخـش ج   کـه بیـشترین میـزان آن        )  قبـل   هزار سـال   24 تا   32( خوالینین زیرین  عصرپیشروی دریای خزر در     

باند ماسه ای در     آثار و شواهد این دوره به صورت         . تشکیل شد  پادگانه های دریایی در پایکوه های البرزو تالش        بود،   سپیدرود
پـنج  حـدود    نزدیک آستانه اشرفیه   در .امتداد خطی بین رشت تا شمال الهیجان در دو طرف دلتای سپیدرود قابل مشاهده است              

دریـای خـزر نیـز گـزارش شـده       مشاهده می شود که مشابه آن در شمال متر از سطح دریا   20-25رتفاع  در ا  متر رسوب دریایی  
  در دلتای سپیدرود منطبق بر روند گسل خزر که ساحل پلیستون باالیی با توجه به این. 2)22ص، 1371 پالوسکا و همکار(است 

     
  )در امتداد شرق شهر الهیجان (49ْ و 55ً پروفیل طولی دلتای سپیدرود در امتداد طول جغرافیایی -2شکل
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به نظر می رسد فرونشینی دریای خزر در امتداد گـسل  "؛ که در حال حاضر مدفون استمی باشد الهیجان  -در محدوده رشت  

  و ههـای آزاد بـود     از آب در پیشروی خوالینین زیرین سطح آب همتر       ).1370 و همکار    قریشی( "علت این پسروی باشد    مزبور
آی جی   ،1997کرونن برگ و همکاران     (مانیچ در شمال قفقاز با دریای سیاه ارتباط داشت           -فتگی کوما رطریق فرو  احتماال از 
  .3)2002سی پی

 ،4)1997مامـدو  (  رسـید 50 عمـق  بـه  أحـدود  یافـت و  سطح آب تا حـد زیـادی کـاهش    پسروی منکیشالک کهبه دنبال        

 شد کـه بـه دنبـال ایـن          متر )-20( تا   صفرباعث افزایش سطح آب بین       ) هزار سال قبل از میالد     8 -16(لینین باالیی   پیشروی خوا 
دلتای سپیدرود در زیـر رسـوب        پیشروی خوالینین باالیی در    آثار .های ساحلی پیشروی کرد     بار دیگر دریا در خشکی     ،افرایش

  اما با توجـه بـه وجـود نـوار ماسـه ای کـه از جنـوب                  ؛رود مدفون شده است   ویژه سپید ه  های آبرفتی و سیالبی رودهای منطقه ب      
می  ارتباط آن در غرب دلتا با باند ماسه ای هند خاله در جنوب تاالب انزلی،               آستانه اشرفیه کشیده شده و    شرقی  لنگرود تا جنوب  

خـط سـاحلی کنـونی      ی  کیلومتر20 در خط ساحلی این مرحله    .توان ساحل خوالینین باالیی را در دلتای سپیدرود بازسازی کرد         
حـدود  (هولوسـن  در هزار سال طول کشید و پس از آن پسروی خزرین جدید          هشت  پیشروی خوالینین باالیی حدود      .قراردارد
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کاهشی  از آن زمان تاکنون اگرچه تغییرات سطح آب دریای خزر به طور کلی روند              .آغاز شد  ) هزار سال پیش از میالد     هشت
احتمـاال  .  اما پیشروی های کوتاه مدت نیز در آن دیده مـی شـود      ؛ متر رسیده است   )-28( متر به حدود     )-20(داشته و از حدود     

و شـمال لـشت    )آبکنار( تاالب انزلی غرب در باند ماسه ای کوچکی در امتداد ساحل کنونی تر،  فازهای پیشروی کوچک   در  
  . شرقی دلتا در زیر رسوب ها مدفون شده باشدممکن است آثار این باند ماسه ای در قسمتکه نشا  شکل گرفته 

    نقشه باندهای ساحلی دریای خزر و مسیرهای احتمالی سپیدرود طی کواترنر-3شکل

   و مطالعات میدانی1374نقشه زمین شناسی منطقه، محمودی : منبع                   
  

   خط ساحلی کنونی -2
ر حـدود   د،آنمزمان با شکل گیری ه  و غربی امتداد یافته–موازی با سواحل پیشین به صورت شرقی  احلی فعلیخط س         

آخـرین فـاز عقـب نـشینی         .نه کهنه سپیدرود به محل کنونی در غرب کیاشهر انتقال یافـت           ادهانه سپیدرود از ده    سال پیش 500
متـر بـه مـوازات سـاحل     300 یک ردیف تپه ماسه ای به عـرض         ابان اصلی بندرکیاشهر  یسراسری دریای خزر در ضلع شمالی خ      

بـه فاصـله یـک      و   ارتفـاعی حـدود چنـد متـر دارد           ،ردیف دوم تپه های ماسه ای که فاقد پوشش گیـاهی اسـت             .گسترده است 
 دو ردیف ماسه ای به هم وصـل مـی شـوند             هر شرقیو در منتهی الیه قسمت      شده  کیلومتری ردیف اول به طرف دریا گسترده        

توسـط   پـالژ اسـت کـه         نوع سواحل  از  کیلومتر 82 به طول تقریبی  دلتای سپیدرود   تمام خط ساحلی     ).1363کوثری و همکار    (
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فولوژی و فاصله از خط ساحلی شامل ساحل، تپـه هـای ماسـه              ر و با توجه به م     سیلت شسته شده توسط امواج پوشیده اند      ماسه و 
  . ال ژئومرفولوژیکی بارز این بخش استخور سپیدرود نیز از اشک. اراضی آبدار استو ای 

 300حـدود   تا   متر در ساحل دهنه سر       چند از 1)برم(ساحل ماسه ای صاف و تقریبا هموار با شیب مالیم                 عرض نوار باریک    
 قدرت کم باد بـرای جابجـایی ماسـه هـا،           ،دعدم وجود کشن   .)1382خوش رفتار   ( متر در منطقه دستک و زیبا کنار متغیر است        

سـلیمانی  ( در محدود بودن نوار ماسه ای سـاحلی اسـت          ثرؤطوبت نسبی زیاد و وجود پوشش گیاهی از جمله عوامل طبیعی م           ر
دهانـه  ( متـر 500این سواحل ماسه ای پیوسته توسط رودهایی که عرض دهانه آنهـا بـین کمتـر از یـک متـر تـا حـدود             .2)2002

هـا   وجود تپه های ماسه ای نیز مانع از رسیدن جریـان آب            حل ماسه ای و   حالت کوژ سا   .بریده شده اند   متغییر است،  )سپیدرود
ای رنـگ    هـای تیـره، قهـوه       از ماسه  أ درصد متغیر است و عمدت     2 تا   1/0دلتای سپیدرود بین     شیب سواحل پالژ   .به دریا می شود   

  . دارندمتوسط تشکیل شده که امواج آنها را به آسانی جابجا کرده و در معرض فرسایش قرار درشت و
 متر و   2-20تپه های ماسه ای است که ارتفاع آنها         ،  دلتای سپیدرود یکی از اشکال غالب ژئومرفولوژیکی در نوار ساحلی                 

و ) ای و علفـی  درختچـه  درختـی، ( گیـاهی  ای دارای پوشـش  هـا ی ماسـه    بعضی از این تپـه    .  متراست 300 أحدود عرض هر نوار  
ای را بین پوشـش      شود و روابط پیچیده    منطقه دیده می   که نوع اول به صورت غالب در       ندفاقد پوشش گیاهی هست    بعضی دیگر 

امـین  (امتـداد داشـته انـد       سـاحل     چنـد ردیـف بـه مـوازات        ایـن تپـه هـا در گذشـته در         .  ماسـه نـشان مـی دهـد        انتقال  گیاهی و   
کـه در فاصـله    شـود  دیـده مـی     فعـال نیـز    ای های ماسـه   در ساحل لب دریا لسکو کالیه هنوز تپه       . 1)1350پتروف   ،1373سبحانی
شرایط را بـرای شـکل گیـری         دلتای سپیدرود    وجود شرایط اقلیمی مناسب در سواحل      .متری ساحل شکل گرفته اند    350حدود

حد فاصل خط ساحلی که پیوسته توسط امواج مرطوب مـی       در .نبکا و در نتیجه محدود شدن حمل ماسه ها فراهم نموده است           
های ماسه ای شمال بنـدر       تپه) 1350(بنظر رفیع    )1383خوش رفتار   (  دیده می شوند    نیز اسه ای ریپل مارک ها    شود و تپه های م    

 .از جابجایی ماسه های نرم ساحلی توسط باد شکل گرفته و کم و بیش توسط ریشه گیاهان تثبیت شده اند                    زیباکنار چونچنان و 
بـار   باعث پیدایش دریا، محتوی تیتانیوم تشکیل شده یه های سیاهرنگ که به طور متناوب از ال      تپه های ماسه ای ساحل دستک     

،  هماتیـت أافق های سیاهرنگ منطقه دارای کانی های سنگین عمدت ).4 شمارهشکل(  مترشده است2-5ماسه ای فعال با ارتفاع  
 .رجنوبغرب گیالن است  های بازیک و اولترابازیک ارتفاعات تالش د        آنها فرسایش سنگ   ءپیروکسن است که منشا    و   مگنتیت
متـر  1-13کیلـومتر وعـرض بـین        40های سیاهرنگ در طول خط ساحلی بین دلتای سپیدرود تا بندر چمخاله بـه طـول                  این افق 
زمـان طوفـان بـه     الیه های سیاه رنـگ در  . ضخامت الیه های سیاهرنگ بیش از یک متر است   نقاط  در بعضی   شده که  گسترده

  ). 1372،1365کوثری (سفید مربوط به دوره آرامش دریا است ساحل حمل می شوند و الیه های 
  

                                                           
1 - Brem   2 - K , Solaimani 2002 
 
1 - Petrov 1350  2 - M , H, L , Rabino 1906 – 1912  3 - J , DE , Morgan 1338 
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   پسروی دریا بار فعال در دهنه کهنه سپیدرود-4شکل

  
   تغییر مسیر رود سپیدرود-3

 مسیرش را تغییـر  دائماً،  خود می آوردههمرا که سپیدرود در شرایط طغیانی مقدار زیادی  رسوب  نآبنظر رابینو به دلیل             
بـه طـوری کـه بـه     ؛ نیز بستر سپیدرود فوق العـاده متغیـر اسـت        3)1338(از نظر ژاک دو مرگان      . 2)1906-1912رابینو  (می دهد   

 کامالًدر گذشته   سپیدرود  ) 116 ص 1375(بنظر مفخم پایان    . معبر تازه را کنده و بستر سال قبل را ترک می کند           ،  هنگام طغیان 
امـین سـبحانی    هـای اخیـر بـیش از شـش بـار محـل دهانـه خـود را تغییـر داده اسـت                    در سـال   وه  رود می گذشـت   از نزدیک لنگ  

 تغییرات مسیر و مصب سپیدرود را طی یک قرن  اخیر   ،و جمع آوری منابع تاریخی     با استفاده از نقشه ها    . )31-44 صص1370(
دهانـه اصـلی سـفیدرود       )32ص،  1355(بریمانی   بنظر .ه است ر سپیدرود چندین بار تغییر یافت     یسکه  بررسی کرده و معتقد است      

، 1374(محمـودی   .کـرده اسـت   در مدت صد سال اخیر شش بار مجـرای اصـلی دهانـه تغییـر           خیلی زود تغییر مجرا می دهد و      
 ردهکـ  معرفـی  شش مسیر در زمان های نه چندان دور برای سپیدرود ،نقشه زمین شناسی با اشاره به عکس های هوایی و  )95ص

  :این مسیرها عبارتند .داند حاصل این تغییر مسیرها می شمال چمخاله را تاالب انزلی تا  شرق سپیدرود از   دلتای زیادو پهنای
 مستقیماً  مانده رسوبی بعد از خروج از کوهستانی قدیمی ترین مسیر سپیدرود با توجه به اهمیت نسبی آثار به جا  احتماالً -3-1

 ،دو قطعه پادگانه آبرفتـی  در چهار کیلومتری شمال خشکیبیجار .هدایت می شده و به دریا می ریخت      به سمت شهرخشکبیجار    
  ). 3 شمارهشکل(  مانده استیآثار مسیل های قدیمی بجا هنوز در شمال و جنوب خشکبیجار . استشاهدی از این مسیر اولیه
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سـوب رودخانـه ای بـاز مانـده از ایـن             ر آثارو  ن بوده است     به سمت تاالب انزلی و یا شرق آ        مسیر دوم سپیدرود احتماالً    -3-2
های قدیمی بین خمام و رشت می تواند بـه عنـوان شـاهد مـورد توجـه قـرار                   قطعاتی از رسوب  . جریان بیش از مسیر اولیه است     

  چ. در تمام موارد سطح رسوب های باقی مانده رودخانه ای مرتفع تر از سطح دلتا ی کنونی استاصوالً .گیرد
دو نـوار آبرفتـی نـامنظم و     .کوچصفهان به سمت دلتای جدیـد کنـونی جریـان داشـته اسـت            سپیدرود از ،  مرحله سوم  در -3-3

کـه   ایـن مرحلـه اسـت      کیلومتر آثار پادگانه هـای سـپیدرود در       ده   موازی در جهت شمالشرقی در طول بیش از          برجسته و نسبتاً  
دهانـه هـای    ) 95ص،  1374محمـودی (  کیلـومتر از داخـل آن مـی گـذرد           طول چندین   به جاده کنونی کوچصفهان به زیبا کنار     

 تشکیل اراضی زراعی حاصلخیزی می دهد      رسوب های زیادی با خود آورده،     و  متعدد دلتای سپیدرود که از لشت نشا گذشته         
مخـوانی دارد بـه   از نظر لغوی نیز یکی از معانی لشت نشا که با ویژگی های جغرافیایی منطقـه نیـز ه        ) 230ص،  1348الهیجانی(

  ).207ص، 1372سرتیپ پور( جایی گفته می شود که رسوب ها انباشته می شوند
اصلی سپیدود در جنوب کوچصفهان به سمت مشرق  منحرف شده و مسیرهای قبلی به صـورت                  مسیر،  در مرحله چهارم   -3-4

از مجـاورت     و بـا عبـور     هرف مـی شـد     به سمت شمالشرقی منحـ     قبل از رسیدن به حوضه سیاهکل مجدداً      . متروک در آمده اند   
گسترش رسوب های آبرفتی در امتداد آن از مراحـل           به دلیل جوان بودن این تغییر مسیر،      . کالیه به دریا می پیوسته است      لسکو

  .قبلی بیشتر است
ل بـه سـمت   در شمال لنگرود با انحراف بـه سـمت شـما    ز شمال الهیجان گذشته و   ا در پنجمین مرحله، سپیدرود مستقیماً     -3-5

کـه   به طـوری  ؛   تغییر مجرا می دهد    سپیدرود در قسمت های مسطح غالباً     . )95 ص ،1374محمودی( دریا هدایت می شده است    
دلتای تشکیل شـده در دهنـه    ).230ص، 1348الهیجانی ( در حوالی الهیجان گاهی مجرای آن هشت کیلومتر تغییر کرده است   

  .کهنه سپیدرود در این مرحله تشکیل شده است
قبلـی را رهـا سـاخته و         مـسیر  مسیر سپیدرود یک بار دیگر قبل از رسیدن به آستانه اشـرفیه،           ،  در ششمین و آخرین مرحله     -3-6

 داخـل کیاشـهر بـه دریـا پیوسـته اسـت        با تشکیل مئانـدرهای متعـدد بـه سـمت شـمال جریـان یافتـه و پـس از عبـور از                    مستقیماً
از آن زمـان تـاکنون سـپیدرود در کیاشـهر بـه       سال پیش رخ داده و     پانصد   آخرین تغییرات در حدود   ) 95ص،  1374محمودی(

کیلـومتر  35 میزان جابجایی سپیدرود در این شش مرحلـه حـدوداً          .1)1998 انواروپایف و همکار  ( دریای خزر می ریخته است    
  .بوده است

  

  )دلتای فعال دلتای متروک،( هولوسن در دلتاهای جدید سپیدرود -4
خط ساحلی در دریا پـیش      ،   دهنه کهنه سپیدرود   هی به خط ساحلی روی نقشه گیالن مالحظه می شود که در ناحیه            با نگا          

کیلـومتری شـرق    20حدود در(  دستک شرق روستای  ر د مرفولوژیکی از نظر این پیش رفتگی موضعی جلگه گیالن        .رفته است 
 ،1374 محمـودی ( ایـن محـل دهانـه سـپیدرود بـوده            زمانی است که   حاصل ته نشست رسو ب های سپیدرود در       ) کنونیدهانه  

                                                           
1 - G , V ,Voropayev & et al 1998 
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بـا  . )1363طلوعی  (و باعث شده وضع ساحل در این منطقه با کل ساحل دریای خزر در ایران تفاوت هایی داشته باشد                     )97ص
 نه کهنه سپیدرود در گذشته دهنـه      ادهابراز داشت که    کانی شناسی و ژئومرفولوژیکی می توان        توجه به شواهد رسوب شناسی،    

  .اصلی و یا یکی از دهنه های اصلی سپیدرود بوده است
از غـرب بـه     چمخاله، از شمال با خط ساحلی متغیـر فعلـی،     -جنوب با باند ماسه ای سراسری حسن رود        دلتای فعال سپیدرود از   

دارای سـن   هولو  در سـپیدرود دلتـای    .شود محدود می  شرق به محله امیرکیاسرکیاشهر    غربی بندر کوچک زیباکنار و از     قسمت  
پیش رفتگـی    .بلند مدت شاخه اصلی سپیدرود به این نقاط هدایت می شده است            ودر بوده کیاشهر و سر  دهنه در  دهانه مهم  دو

 دریـا  چمخالـه،  به کیاشهر  جاده  طرف دو در  فعالیت دلتاسازی  مانده از یبجا کوچک تپه های  منطقه دهنه سر،   خط ساحلی در  
بنـابراین   .کنـد  یید میأ را ت یهاین نظر  کیاشهر در سپیدرود  بارز دلتای  پیشرفتگی ودلتای فعال کنونی     سر، تیپیک دهنه  و فعال بار

 عمـر . )1372(  وثریکـ  آستانه به سوی کیاشـهر جریـان داشـته اسـت           از می توان گفت سپیدرود پس از ترک مسیر شمالشرقی        
 پانـصد   حـدود ) 1379(واروپایف و همکاران     و   1)1999 همکاران کراسنوزون و  (، سال 520تا 350را بین  سپیدرود دلتای جدید 

محل  خاور در سال پیش  پانصد   حدودکه سپیدرود     استآورده  سبحانی    به نقل از امین   ) 1381( زمردیانهمچنین   .دانند می سال
 در ) قمری  هجری 740(مستوفی... ا حمد ،در بین منابع تاریخی    ).119ص،  1381زمردیان(ه  می ریخت  دریای خزر  کنونی خود به  

مـی   را جدیـد    روند تکامـل دلتـای    ،  اطالعات موجود  براساس .کرده است  وتم ذکر ک در را دهانه سپیدرود  کتاب نزهه القلوب  
  :  تقسیم کردمرحله توان به دو

  

 : اولمرحله  -4-1

در ایـن   .ه اسـت دریـا مـی رسـید    بـه    )کیاشهر کنـونی   بندر(این رود در حسن کیاده       دهانه سپیدرود،  و پس از تغییر مسیر           
. ه است سپیدرود به طور عمود وارد دریا می شد        غربی کیاشهر بوده و    –ضلع شمالی خیابان اصلی شرقی       مرحله ساحل دریا در   

 طـرف  و بهاز جلو هتل زیبا کنار شروع    متر قرار دارد  ) -20( مانده از این دوره که در حال حاضر در ارتفاع            یباند ماسه ای بجا   
آورده شده بود    رسوب هایی که توسط سپیدرود    ،   دریا عقب نشینی با  سپس  ؛  )1365کوثری  ( ا دستک امتداد یافته است    غرب ت 

. ه اسـت  و سبب گسترش ساحل و خشکی شد      ه  ویژه در بخش شرقی دهانه تجع یافت      ه  به تدریج به صورت رسوب های دلتایی ب       
 پـسروی دریـا منجـر بـه تجمـع      مجـدداً  .ن مرحله شکل گرفته اسـت در ای در نتیجه پسروی دریای خزر    ) 2(ۀ  باند ماسه ای شمار   

شاید تغییرات حجم آبدهی سپیدرود بـه دلیـل و           .شد) 3(ۀ  تشکیل باند ماسه ای شمار     رسوب های دلتایی قسمت غربی دهانه و      
  شـماره  شـکل ( دهانه سپیدرود به طرف غرب کشیده شده اسـت         در این مرحله نیز    .قوع سیالب سبب این تغییر مسیر شده باشد       

یراتـی در شـکل دلتـا    یکـم سـبب تغ    امـا همـین مقـدار     ،  بـود کـرده   اگرچه دریا پسروی کمتری     ،  دوره اول  از   آخرین فاز  در ).5
سـبب مـسدود شـدن    ) 3(تکامل باند ماسه ای شـماره  . در بخش غربی به وسعت رسوب های دلتایی افزوده شده است   گردیده،  

 مـوازی بـا     بخـش شـرقی دلتـا تقریبـاً         در  عمـدتاً  )4(ماسـه ای شـماره       باند. )1365کوثری  (ه است   کامل دهانه رود اشمک شد    

                                                           
1 – G , F, Ksrasnozhon & et al 1999 
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ماسه ای شماره   های  قسمت شرقی دهانه باند      در این مرحله،  در به دلیل گسترش محدود دلتا    . ه است باندهای پیشین شکل گرفت   
  ).   1-5شکل (ند  با یکدیگر مماس شده ا)4و3(

  کیل باندهای ماسه ای مراحل پسروی دریای خزر و تش-5شکل

  
  

  :مرحله دوم -4-2
    1329 -1334دوره  -4-2-1

 .شکل دلتا به صورت کله عقاب باشده تا  که باعث شده دهانه سپیدرود به طرف شرق گرایش داشت1329 در سال        
مراحل بعد شرایط را برای پیدایش تاالب کیاشهر فراهم  جابجایی دهانه سپیدرود در تکامل زبانه ماسه ای در نوک دلتا و

سطح 1329، در سال )2002کرونن برگ (  بود)-25 تا-26 ( سطح آب دریا1259-1308 حالی که طی دوره در .ه استکرد
 ساالنه این شرایط در .گسترش دلتاسازی داشته است ثری درؤنقش م کاهش قابل توجه سطح آب . رسید)-4/27( به آب دریا
گرایش  دهانه سپیدرود به سمت خاور نیز1334 در سال .ون تن رسوب به دهانه سپیدرود انتقال می یافتیمیل چهل بیش از
جریان اصلی را تشکیل می آنها  ترین شرقیکه ه از طریق سه دهانه به دریا وصل می شد سپیدرود با تشکیل دو جزیره، داشته و

به سمت   واسه ها مسدودبا مدهانه رود اشمک ه و متر بودپانصد  ه اصلی تقریباًعرض دهان). 7و6های شمارهشکل (ه است داد
  .تغییرات بارزی در مرفولوژی دلتا پدید نیامده است، سالهپنج دوره این طی  .غرب جابجا شده است
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  1334 عکس هوایی دلتای جدید سپید رود در سال -6شکل 

   1374محمودی : نبع                                       م
  

  1334 دلتای جدید سپیدرود در سال -7شکل
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    1343-1363 دوره -4-2-2
دهانـه قبلـی    در ،با تغییـر بودجـه رسـوب   در نتیجه ه و در این مرحله دهانه اصلی سپیدرود از شمالشرقی به شمالغربی جابجا شد           

مقایسه نقشه های رقومی تهیه شده  .متر دیده می شود    پانصد   ان تقریباً زه جدید پیشرفتگی به می    برعکس در دهان   ویافته  فرسایش  
 بخش بزرگی از دلتا که در نقشه های توپوگرافی به صـورت کلـه عقـاب متمایـل بـه                     1334-1343 طی دوره که  نشان می دهد    

 شـکل گرفتـه و    انه ماسه ای    بزمواد فرسایشی   دچار فرسایش شدید گردیده است و در نتیجه حمل           سمت شرق نشان داده شده،    
ه های سیالبی بخشی از آب سپیدرود به تاالب کیاشهر راه پیدا می کرد             در دوره . ه است  شد در پشت آن تشکیل    تاالب کیاشهر 

 .ه اسـت   مـی شـد    ارتباط هیدرولوژیک بین دریا و تاالب کیاشـهر برقـرار         ،  انه ماسه ای  بدر ز از طریق معبرکوچک ایجاد شده       و
 از ایـن مرحلـه   در. ه اسـت  طـولی شـد  تـاالب شکل گیری دو زبانه ماسه ای در قسمت غربی دهانه جدید منجر به پیدایش یک     

 میزان آب 1341الزم به ذکر است که با بهره برداری از سد سپیدرود در سال             . ه است  متر بود  )-8/27(سطح آب   ، پسروی دریا 
موقعیت دهانه سپیدرود نسبت به سـال       1351در سال   . ه است ا سازی نیز تغییر یافت    نتیجه روند دلت   ورسوب وارد شده به دریا و در      

که منجر به عریض تـر شـدن بانـد    ه  در سراسر دلتا شکل گرفت باند ماسه ای دیگری تقریباً     1361 سال در وه   تغییری نداشت  1343
همچنـین   .ازی در حال پیشرفت بوده است     دلتاس 1357 -1374  پیشروی دریا در دوره    غمعلیر. ه است های ماسه ای قبلی گردید    

 جابجـایی مهمـی نداشـته       1361دهانه سـپیدرود نـسبت بـه سـال          که   نشان می دهد     1363تصویر ماهواره لندست مربوط به سال       
  . است

  

  1366-1370 دوره -4-2-3
  متر 250تقریبی  دلتا به میزان    طولی  ای نشان دهنده پیشروی    ماهواره  تصویر 1366 در سال  آب دریا   سطح   افزایش غمعلیر        
 سـاحلی   خـط   تغییـر بـارز مرفولـوژی       باعـث  ،هنیمکره داشت    حالت که قبالً   خط ساحلی  پیشروی در  حاصل از   زائده ایجاد. است

 دهانه سپیدرود  یاشهر تا ک شت سیالبی وسیع واقع بین پل     د. ه است گرفت   شکل نفوذ امواج از نوع نوک پرنده       دلتای تحت  و شده 
ه سپیدرود شد  مسیر مئاندری در   منجر به ایجاد شرایط شبه     نسبت به دوره قبل به سمت راست گرایش بیشتری داشته که این امر            

متری پانصد  متر بود که یک جزیره سدی هاللی شکل کالسیک نیز در فاصله تقریبا               سیصد   سپیدرود  دهانه اصلی   ضعر .است
 5/1-2متـری خـط سـاحل در عمـق حـدود            دویست  در فاصله حدود     هانه شرقی همچنین در دو طرف د     .آن تشکیل شده است   

مرفولوژی دلتای سپیدرود نسبت بـه       ، که  نشان می دهد   1370تصویر ماهواره ای سال      .ه است سدی نیز تشکیل شد    متری جزایر 
ا و تغییـر موقعیـت      میزان رسوب سپیدرود بـه دریـ        طی یک دهه دچار تغییرات اساسی شده که علت اصلی آن تغییر            1361سال  

دهانه نسبت به  حال پیشروی بوده و دلتا به صورت نوک پرنده در    غم افزایش سطح آب دریا،    علیرباز هم    .دهانه سپیدرود است  
یکـی از ویژگـی هـای ایـن دوره عـالوه بـر تغییـر مـسیر و مرفولـوژی مجـرای            . به سمت خاور گرایش داشته اسـت   1361سال  

درجه به دو شاخه 100  سپیدرود با زاویه حدوداً)6(هی الیه باند ماسه ای شماره  تطوری که در من   به  ؛  انشعاب آن است   سپیدرود،
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دو که حدود   ه  بود کیلومتر مربع    37 مساحت دلتا حدوداً  ،  آخرین حد گسترش باند ماسه ای ساحلی      ر اساس   ب. تقسیم شده است  
  سـوی تـاالب کیاشـهر      گ سپیدرود که از ساحل راسـت بـه        سیالب های بزر  . ه اند  داد ها تشکیل می   کیلومتر مربع آن را تاالب    

  .)8  شمارهشکل( شده است 1های کروس منجر به شکل گیری رسوب ،هسرازیر می شد
  

   1381سال  -4-2-4
زبانـه   .متر است 280گرایش داشته و عرض دهانه حدود       شرق   دهانه سپیدرود به سمت      1381در تصویر ماهواره ای سال              

  با توجـه بـه     . ساحل غربی شکل گرفته است     در متر120 شکل به عرض تقریبی       متر به صورت هاللی    500ریبی  سدی به طول تق   
رود اشـمک بـه       مشخص است و در محدوده بین دهانه سپیدرود و          افزایش عرض باند ماسه ساحلی کامالً      ،دریای خزر پسروی  
 بـین سـاحل و     قسمت شمالی تـاالب    .لت متقارن دارد  دایره حا  فولوژی خط ساحلی به صورت نیم     ر م . متر می رسد   300بیش از   

تخلیـه رسـوب هـای کانـال بنـدر           و ه تجمع رسوب های سیالبی سپیدرود     کدشت سیالبی سپیدرود  تا حد زیادی خشک شده          
بـا جابجـایی رسـوب هـا در امتـداد       .یل عمـده آن اسـت  و ایجاد خاکریز در امتداد ساحل سمت راست سپیدرود از دال   کیاشهر

خشکی اصلی شکل گرفته بودند به تدریج توسط رسـوب هـا             آبگیرهای طولی باریکی که بین جزایر سدی و         ساحل، عمود بر 
  .)9شکل شماره ( پر شده و بر مساحت اراضی دلتایی افزوده می شود

  

  جمع بندی و نتیجه گیری
در ایـران اسـت کـه تـاریخ تکامـل           حل جنوبی دریای خزر     اس  ژئومرفولوژیکی غالب در   ی از اشکال  دلتای سپیدرود یک          

مهندسـین مـشاور زیـستاب      (نظر عده ای جابجایی دهانه از کهنه سپیدرود به کیاشـهر منـشاء زمـین سـاختی                   از .پیچیده ای دارد  
 تغییـرات دلتـای جدیـد       ،پـس از ایـن مرحلـه       .به دلیل طغیان هـای سـپیدرود بـوده اسـت          ) 1370(و به نظر امین سبحانی      ) 1369

تغییرات انسانی در حوضـه آبریـز    ر سپیدرود بر اثر طغیان ها و  یدوده پل کیاشهر و ساحل دریا تابعی از تغییر مس         سپیدرود در مح  
صـد سـال گذشـته     اما در یـک    ،هکیلومتر بود 20شرق به غرب به میزان تقریبا        اگرچه در گذشته تغییر مسیر از      .و دلتا بوده است   

  . جابجا شده است)  بندر کیاشهرتا ساحلبین( مسیر سپیدرود فقط در محدوده دلتای جدید
  

  
  
  
  

                                                           
1 – Crevasse  

های کروس  رسوب ،یابند ها انتقال می های درشت دانه در حد ماسه به شکل مخروطی به داخل خلیج قسمتی ازخاکریزطبیعی راشکسته و رسوب سیالب که وقتی
ندشو نامیده می  
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   1370 تصویر ماهواره لندست از دلتای جدید سپیدرود در سال -8شکل 

  
  TMتصویر ماهواره ای لندست سنجنده: منبع        

  

تحـت نفـوذ    دلتای جدید سپیدرود را از نـوع دلتاهـای           1)2003( همکاران کازانکی و  ،)1363( با توجه به این که رحیمی پور         
 هـا نـشان مـی      بررسـی ،  کید دارند أثیرعوامل دریایی ت  أت و به عملکرد غالب جریان رود     )1999 (همکاران کراسنوزون و و  امواج  
از نـوع فراینـد       در زمان پسروی دریـای خـزر        مانند دلتای رود کورا در جمهوری آذربایجان       لتای جدید سپیدرود نیز    که د  دهد

افزایش قابل توجه سطح آب، به صورت دلتای با عملکرد           روند و  اما با تغییر  ،  ت گسترش یافته  غالب جریان رود بوده و به سرع      
  نیـز  کوتاه مدت سـطح آب دریـای خـزر         و تغییرات بلند . 2)2002و همکاران    ابراهیم (غالب امواج تغبییر مرفولوژی داده است     

  بر اثر عملکرد غالـب سـپیدرود       دلتاتوالی از پیشروی    مرت  تکامل دلتای سپیدرود به صو     . دلتا داشته است   ثیر زیادی بر پویایی   أت
 اگر چه در حال حاضر دلتای سپیدرود در گروه دلتاهـای            . و کاهش سطح و تغییر خط ساحلی بوده است         و سپس پیشروی دریا   

بـا توجـه بـه      . ار گیرد تحت نفوذ امواج قرار می گیرد، اما تغییرات دهانه عمدتاً متأثر از عملکرد سپیدرود نیز باید مورد توجه قر                  
  . نوسان آب، میزان آبدهی و رسوبدهی و نیز مرفولوژی آن به دو شکل کمانی و نوک تیزتغییر یافته است

                                                           
1 - Kazanci,N & et al 2003      2 – B , V , Ibrahimov & et al 2002 
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   1381 تصویر ماهواره لندست از دلتای جدید سپیدرود در سال -9شکل 

  
  TMتصویر ماهواره ای لندست سنجنده: منبع      

  

در حالی که باالترین میزان سطح آب دریای خزر مربـوط           ؛  و اردیبهشت شرایط سیالبی دارد    سپیدرود در فروردین                 
توسط سپیدرود جلوی دهانـه را سـد کـرده و یـا حجـم             به دریا،   از اینرو رسوب های انتقال یافته       و  های تیر و مرداد است       به ماه 

هـای تیـر و    ن مرحله میزان آبـدهی سـپیدرود در مـاه    پس از ای   .گذارندی می   زیادی از رسوب را در نزدیک دهانه در دریا بجا         
قدرت امواج افزایش می     ،با افزایش سطح آب و جابجایی منطقه شکست موج        حالی که    در مرداد به کمترین حد خود رسیده،     

 کـه   در حالی  .راست و یا جلوی دهانه تجمع می یابند         سمت چپ،   در رسوب ها  با توجه به زاویه رسیدن امواج به ساحل،        .یابد
در طرفین جزایر سـدی      از تجمع رسوب ها در دهانه، سد های دهانه ای و           این شرایط سپیدرود دارای حداقل آبدهی است،       در
 - غربـی  در بررسی های گذشته در مورد نقش جریان هـای سـاحلی           که  بنظر می رسد     .یا زبانه های ماسه ای تشکیل می شود        و

جابجایی رسـوب هـای دلتـایی بایـد مرفولـوژی دلتـا              الب این جریان ها در    در صورت پذیرش نقش غ     . اغراق شده باشد   شرقی
مربوط بـه موقعیـت دهانـه سـپیدرود در     1334ن شکل دلتا در سال دم تقار ع .متمایل شده باشد   به سمت راست     کامالً  و نامتقارن

کـه مـانع     نآود عـالوه بـر      جابجایی دهانـه سـپیدر    . ه است  که دریا نیز در حال پسروی بود       مدت طوالنی با گرایش شرقی است     
در مرفولوژی  حد زیادی نقش جریان های دریایی را تا تجمع رسوب و در نتیجه پیشرفتگی موضعی دلتا در محل خاصی شود،     
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فقط مواد معلق که تا کیلومترها به داخل دریا نفوذ می کنند            که    نشان می دهد   بررسی تصاویر ماهواره ای   . دهد  کاهش می  دلتا
که در نزدیک دهانه رسوب می کنند توسط         )ماسه ها ( مواد درشت دانه    ها به طرف خاور جابجا می شوند و        توسط این جریان  

  .امواج به ساحل بر می گردند
به سمت غرب دیـده مـی شـود کـه                    به جز سپیدرود نمونه های فراوانی از تغییر دهانه بر خالف جهت جریان های دریایی              

 از غرب بـه شـرق       دهانه سپیدرود در نیمه اول قرن بیستم  از شرق به غرب و در نیمه دوم و فعالً                  .آنها است  رود اشمک یکی از   
کـه از روی هـم انـدازی نقـشه هـای ترسـیم شـده از تـصاویر           ) 10( شـماره    با توجه به شـکل    ) 1 شماره جدول( است جابجا شده 

ی دهانه و تغییر مرفولوژی مجرای سپیدرود را می         جابجای ماهواره لندست سال های متفاوت و نقشه های توپوگرافی تهیه شده،          
متـر بـه   3200 بـه میـزان   1345 نسبت به سـال  1381دهانه سپیدرود در سال که اندازه گیری ها نشان می دهد  .توان مشاهده کرد 

 دهانه تا آینده حجم رسوب انتقال یافته به با توجه به آمایش گسترده اراضی دلتای سپیدرود، در. سمت شرق کشیده شده است    
آبگرفتگـی   منجر به تغییر بودجه رسوب در منطقه ساحلی دلتا شده و فرسایش و            ئله  حد زیادی کاهش خواهد یافت که این مس       

    .سیسات ساحلی را به دنبال خواهد داشتأسواحل و ت
  

  1345 – 1381 تغییرات خط ساحلی و مسیر سپید رود در دلتای جدید سپیدرود طی دوره -10شکل 

  
  نقشه های رقومی تهیه شده از تصاویر ماهواره لندست توسط محقق:                           منبع     
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   تغییر موقعیت دهانه سپیدرود با توجه به سطح تراز آب دریا و روند تکامل دلتا-1جدول

**گرایش دهانه اصلی * )متر (خزر  دریایارتفاع سطح آب  )ه ش(سال
روند تکامل 

  دلتا
   اساستحلیل بر

  پیشرونده  شرقی  -4/27  1329
،کراسنوزون تصویر ماهواره ای
  )1999(وهمکاران 

  )1365(عکس هوایی،کوثری   پیشرونده  شرقی  -6/27  1334
  )1345(،کوثری عکس هوایی  پیشرونده  غربی  -8/27  1343

  پیشرونده  غربی  -7/27  1345
 سازمان 1:25000نقشه توپوگرافی 

  نقشه برداری

  پیشرونده  یغرب  -8/27  1350
لندست تصویر ماهواره 

)1972(NASA 

  )1365(،کوثریعکس هوایی  پیشرونده  غربی  -6/27  1361

1366  2/27-  
 گرایش به مستقیم

  غرب
 TM لندست،سنجنده تصویر ماهواره  پیشرونده

ــستقیم  -6/26  1370 ــه مـ ــرایش بـ  گـ
  غرب

  TM لندست،سنجنده تصویر ماهواره  پیشرونده

  TM لندست،سنجنده تصویر ماهواره  هپیشروند  شرقی  -4/26  1377
  TM لندست،سنجنده تصویر ماهواره  پیشرونده  شرقی  -4/26  1379
  TM لندست،سنجنده تصویر ماهواره  پیشرونده  شرقی  -5/26  1381

   آمار نوسانات آب دریای خزر اداره بنادر و کشتیرانی بندر انزلی منبع∗
  .در نظر گرفته شده است )پل بزرگ کیاشهر(  سال گذشته500در رایش دهانه بر اساس موقعیت دهانه سپیدرود  گ∗∗

  
  :خذأمنابع و م

 ،تحوالت سپیدرود در یکصد سال اخیر، مجموعه مقاالت هفتمین کنگـره جغرافیـایی ایـران               ،)1370(  امین سبحانی،ابراهیم  -1
  .جلد اول

ایی پژوهـشی دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد          سواحل دریای خزر، گـرد همـ       مدیریت زمین در   ،)1373( امین سبحانی،ابراهیم -2
  .محیط وتوسعه مدیریت، رشت،

  .انتشارات دانشگاه تهران دریای مازندران، ،)1355( بریمانی،احمد-3
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انتـشارات سـازمان     ترجمه شـهرابی،   زمین شناسی کواترنرکرانه های دریای خزر،      ،)1371(  پالوسکا،آنتوان و ائون،ت،دگنز   -4
  .لزمین شناسی کشور چاپ او

ترجمه حـسین گـل گـالب کتابفروشـی دهخـدا چـاپ        مشخصات جغرافیای طبیعی ایران، ،)1350(  پتروف،م،پ – 5
  .دوم

  .ژئومرفولوژی، جلد اول، ترجمه احمد معتمد، انتشارات سمت چاپ اول ،)1375( همکاران چورلی،آر،جی و -6
 همایش گیالن و برنامه چهارم توسعه،      زر در ایران،  مقدمه ای بر ژئومرفولوژی سواحل دریای خ       ،)1383( رضا.خوش رفتار    -7

  .1383اردیبهشت  رشت،
  .ترجمه کاظم ودیعی، انتشارات چهر تبریز مطالعات جغرافیایی، جلد اول، ،)1338( دومرگان،ژاک-8
  .ترجمه جعفر خمامی زاده، انتشارات طاعتی چاپ چهارم والیات دارالمرز ایران گیالن، ،)1374( ل  رابینو، ه،-9

، بررسی خاک های منطقه لشت نشا، نشریه دانشکده کشاورزی دانـشگاه تهـران سـال                )1350(محمد جعفر  رفیع، -10
  . 1سوم شماره

، تحلیلـی بـر رونـد تغییـرات خـط سـاحلی دریـای خـزر در مجـاورت سـپیدرود،                 )1377( رحیمی پور انارکی،حمید   -11
  .تهران1377 آذر ماه 22-24 و سازه های دریایی جلد دوم بنادر مجموعه مقاالت  سومین کنفرانس بین المللی سواحل،

  .انتشارات دانشگاه مشهد چاپ اول جلد دوم، ژئومرفولوژی ایران، ،)1381(محمد جعفر  زمردیان،-12
  .انتشارات گیلکان ریشه یابی واژه های گیلکی و وجه تسمیه شهرها و روستاهای گیالن، ،)1372(سرتیپ پور،جهانگیر -13
  .2طرح حفاظت ساحل دریای خزر در منطقه دستک امیر آباد، مجله آب شماره ،)1363( ی،اسماعیلطلوع -14
  . ژئومرفولوژی ایران، نشر قومس ،)1381( عالیی طالقانی، محمود -15
، مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی  تحوالت ژئومرفولوژی در جلگه دشتیاری بلوچستان،)1367( جمشید، فریفته-16
  .نایرا
 تارم - رودبار69 خرداد 31ایتدایی بازدید صحرایی زمینلرزه ویرانگر گزارش ،)1370(  بربریانومانوئل منوچهر،قریشی -17

   .1علوم زمین سال اول شماره 
 پاشایی انتشارات سـازمان جغرافیـایی نیروهـای مـسلح چـاپ اول ص                عباس کویرها ایران  ترجمه   ) 1381(ینسلی دانیل   کر -18

   .8و7
  .انتشارات سمت چاپ اول جغرافیای طبیعی دریاها و سواحل، ترجمه، محمد رضا ثروتی، ،)1378( کلتات،دیتر-19
، شناسایی منـابع تیتـانیوم در دشـت سـاحلی گـیالن، سـازمان زمـین شناسـی                   )1363(  کوثری،سلیمان و منصور زکی خانی     -20

  . کشور
 نمـای بازدیـد از منطقـه، رشـد آمـوزش زمـین شناسـی سـال دوم،          تکامل دلتای سـفیدرود و راه      ،)1365(  کوثری، سلیمان  -21

  .7شماره
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گسترش دلتای سپیدرود، خالصه مقاالت اولین سمینار بیالن و رژیم تغییرات سطح آب دریای  ،)1372(  کوثری، سلیمان-22
  . مهرماه17-19رامسر خزر،

  .1969-1389رف النجف الش -جغرافیای گیالن، مطبعه النعمان ،)1348(  الهیجانی،م،م-23
کتـاب گـیالن بـه سرپرسـتی اصـالح عربـانی             سیمای طبیعی و زمین شناسی گـیالن،       ،)1374(. .. محمودی، فرج ا   -24

  .انتشارات پژوهشگران ایران
  .نزهت القلوب ،) هجری قمری740( ... مستوفی،حمد ا-25
  .ه، چاپ اول انتشارات هدایتدریای خزر، ترجمه و تحقیق، جعفر خمامی زاد ،)1375(…لطف ا. مفخم پایان،-26
  .طرح تثبیت و ساماندهی رودخانه سپیدرود، جلد دوم هیدرولوژی ،)1369( مهندسین مشاور زیستاب-27
  .رسوب شناسی، انتشارات آستان قدس رضوی ،)1367(  موسوی حرمی،رضا-28
  .ه سیستان و بلوچستان چاپ اولکلیات ژئومرفولوژی ایران، انتشارات دانشگا ،)1377(  نگارش حیسن و محمودخسروی-29
  .مرکزمطالعات و تحقیقات  منابع آب دریای خزر دلتاهای رودخانه ای دریای خزر، ،)1379(   واروپایف،س وهمکار-30
فـصلنامه   علل تغییر مسیر دوره ای رودخانـه هـا در روی دلتـا هـای شـرق جلگـه سـاحلی مکـران،                       ،)1377(  یمانی، مجتبی  -31

  .35 شمارهپژوهشهای جغرافیایی
  .1381،1379،1377،1370،1366 سال های TM تصاویر ماهواره لند ست سنجنده -
  .1345براساس عکسهای  سال    I NE 5964کیاشهر برگ1:25000، نقشه توپوگرافی)1362(سازمان  نقشه برداری کشور -
   .  NJ 39-10رگ  ب K551 رشت سری1:250000نقشه توپوگرافی) 1364( سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح -
  .I 5964 برگ  K756 آستانه اشرفیه سری 1:50000نقشه توپوگرافی  ،)1372(   سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح-
    .NJ 39-9 برگ  K551 بندر انزلی  سری 1:250000نقشه توپوگرافی ) 1372(   سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح-
  . منطقه رشت1:25000توپوگرافی رقومی نقشه  )1377(   سازمان نقشه برداری کشور-
  .1:250000، نقشه زمین شناسی استان گیالن مقیاس  )1370(   نوگل، سادات-          

  
32-Annelle,R,N,and et al,(1975),Explanatory text of the Qazvin and Rasht Quaderangles 
Map 1:250000 Geological survey of Iran 1975. 
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36-Coleman,J,M,and Wright,(1975),Modern river 
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