اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،8شمارۀ  ،2تابستان  ،1400ص 475-484
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استفاده از دادههای سنجش از دور
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چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی تغییرات بلندمدت (طی سالهای  1999تا  )2019و فصلی (سال  )2018پهنۀ آبی خلیج گرگان و
ارتباط آن با تغییرات بارش و میزان تراز آب دریای خزر در همین بازۀ زمانی پرداخته شده استت .بته ایتن منظتور ،پهنتۀ آبتی
بلندمدت با استفاده از سری زمانی تصتاویر متاهوارههتای  Landsat8 , Landsat5و  Sentinel-2و بتا بهترهگیتری از شتاخ
) Modified Normalized Difference Water Index2 (MNDWI2و اعمال حد آستانۀ مناستب بته دستت آمتد .همچنتین ،از
دادههای ماهوارههای  Topixو  Jsonبرای بررسی تغییرات تراز آب دریای ختزر و از تصتاویر متاهوارهای TRMMبته منظتور
بررسی تغییرات بارندگی استفاده شد .نتایج نشان داد سطح آب خلیج گرگان طی بازۀ زمانی بررسیشتده کتاهش ششتمگیری
داشته است و این روند همچنان ادامه دارد .این تغییرات در سواحل کمشیب و نواحی غربی تاالب میانکاله بیشتر مشهود است.
نتایج گویای این امر است که تغییرات پهنۀ آبی خلیج گرگان در بازۀ بلندمدت همبستگی زیادی ( )0/92با میتزان نوستانهتای
تراز آب دریای خزر دارد .شایان یادآوری است طی ایتن بتازۀ  20ستاله تغییترات تتراز ستطح آب دریتای ختزر حتدود 120
سانتیمتر بوده است ،اما میزان همبستگی پهنۀ آبی با میزان بارش در مقیتا

بلندمتدت کتم ( )0/1استت .ایتن رونتد در بتازۀ

کوتاهمدت یکساله کامالً عکس است و از آنجا که تغییرات تراز آب دریای خزر در بازۀ یکستاله بستیار کتم ( 5ستانتیمتتر)
است ،بنابراین پهنۀ آبی خلیج گرگان نیز همبستگی بسیار کمی ( )0/09با آن دارد .اما در همین بازۀ یکساله همبستتگی نستبتاً
متوسطی بین تغییرات بارش و میزان پهنۀ آبی خلیج گرگان با یک تأخیر یکماهه وجود دارد.
کلیدواژگان :پهنۀ آبی ،تراز آب ،خلیج گرگان ،سنجش از دور ،شاخ

* نویسندۀ مسئول

.MNDWI2

Email: saeid.hamzeh@ut.ac.ir
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مقدمه
تاالبها ،اکوسیستمهای منحصربهفردی هستند که در آنها
هر دو سکونتگاه خشکی و آبی در هم آمیخته است .وجود
این دو اکوسیستم در کنار هم ،سبب ایجاد تنوع بیولوژیکی
غنی شده است که در سایر مناطق کرۀ زمین بهندرت دیده
میشود .متأسفانه در ساالهاای اخیار بیشاتر تااالبهاای
کشور دستخوش تغییرات منفی زیادی شدهاند و ساح و
عمااق اک اار آنهااا کاااهچ مشاام یری داشااته اساات .ایاان
تغییرات متأثر از عوامل مهمی مانند تغییر اقلیم و کااهچ
بارش و افزایچ تبخیر ،فعالیتهای انسانی مانند سدساازی
و همچنین ،در خصوص تااالبهاای ساایلی تحات تاأثیر
تغییاارات تااراز آب دریاهااا بااودهانااد ] .[1بنااابراین ،پااایچ
پهنههای آبای و تااالبهاا از پاراهمیاتتارین موواوعات
بررسیشده در ییحۀ مسائل مربوط به محیط زیست است
و باید به آن بهصورت ویژه و با جزئیات بیشاتری پرداختاه
شود و تأثیر عوامل مختلف در این تغییارات ماورد بررسای
قرار گیرد .مرا که در گذشته بیشتر محالعاات باه بررسای
تأثیر فقط یک پارامتر روی تغییرات تاالبها پرداخته شاده
است و محالعات محدودی وجود دارد که به بررسای جاام
همۀ عوامل بهصورت یکجا پرداخته باشند ].[1
اما مشکل اساسی در پایچ تاالبها ،عدم دسترسی باه
دادههای بلندمدت و همچنین ،وسعت آنها است که این امر
با توجه باه دورۀ زماانی بلندمادت دادههاای مااهوارهای و
وسعت پوشچ آنها بهخوبی قابل یل است .به این منظاور،
دادههای ماهوارهای مختلفی وجود دارد که از آنها میتاوان
برای بررسی جنبههای مختلف تغییرات ساح تااالبهاا و
محیط پیرامون آنها مانند پوشچ گیاهی ،میزان بارنادگی،
تبخیر و همچنین ،تغییرات سح و تراز آب بهره گرفت .به
این منظور ،شاخصهای مختلفی توسعه داده شدهاند که با
استفاده از آنها میتوان باا سارعت و دقات زیااد تغییارات
پهنههای آبی و تراز آب را بهخاوبی مادلساازی کارد ].[2
برای م ال ،میتوان به مند شاخص پوشچ گیاهی خاک و
پهنااههااای آباای از جملااه (MNDWI1), (NDMI2),
) (AWEI3), (WRI4اشاره کرد که برای تفکیاک عاوار

1. Normalized Difference Water Index
2. Normalized Difference Moisture Index
3. Automated Water Extraction Index
4. Water Ratio Index

براساس منحنیهای رفتار طیفی عوار در محدودۀ تاالبی
در محالعات متعددی استفاده شدهاند [3ا .]6
محالعات مختلفی در زمینۀ دقت برآورد پهنههای آبی باا
استفاده از شاخصهای یادشده انجام شده است .گمشادزایی
و رییمزادگان در محالعاهای باا عناوان «بررسای و ارزیاابی
شاخصهاای طیفای اساتخرا نقشاۀ ساح آب از تصااویر
 »Landsatبه برتری نسابی شااخص  MNDWIنسابت باه
سایر شاخصهای تشخیص محدودههای آبی تأکید کردهاناد
] .[6تیلکو و همکاران نیز در پژوهشی باا عناوان «بررسای و
ارزیابی شااخصهاای طیفای آب جهات اساتخرا خحاوط
سایلی با استفاده از شاخصهای  SWIو  »AWEIمباادرت
به تفکیک خحوط سایلی کردناد کاه نتاای ،،نشااندهنادۀ
عملکرد خوب این شاخصها با اختالف بسیار ناامیز نسابت
به شاخص  MNDWIدر محایطهاای آبای ناوایی ساایلی
است ] .[7جیان فنگ و همکاران دشت سیلخیز بیهار واقا
در کشااور هنااد را بااا اسااتفاده از دادههااای  IRS LISS3و
 LANDSATبررسی کردند .نتای ،پاژوهچ آنهاا بیاان ر آن
بود که رویکرد مبتنی بر شاخص  NDWIبهتارین نتیجاه را
میدهد ] .[8البته در استفاده از شاخصهای یادشده باید بار
یسب منحقاۀ ماورد نظار شااخص مناساب انتخااب شاود.
بهخصوص یکی از مالچهای اساتخرا پهناههاای آبای در
محیطهای تاالبی به وسیلۀ سانجچ از دور ،وجاود پوشاچ
گیاهی روی سح آب است که در این خصوص با بهرهگیری
از سری زمانی منادین شااخص مانناد  NDWIو  NDVIو
بهرهگیری از نمونهبرداری زمینی میتوان دقت محاسابات را
افزایچ داد ] .[9در تحقیاق دی اری ،کاارایی شااخصهاای
 AWEI, MNDWI, NDWIو روش طبقااهبناادی ماشااین
بردار پشاتیبان بارای اساتخرا پهناۀ آبای توساط مااهوارۀ
لندساات صااورت پااذیرفت .نتااای ،تحقیااق یادشااده نیااز
نشاااندهناادۀ برتااری شاااخص  MNDWIبااه نساابت سااایر
شاخصها بود ].[10
دریای خزر بازر تارین دریاماۀ جهاان اسات کاه در
یاشیۀ آن تاالبها و خلای،هاای متعاددی تشاکیل شاده
است .با توجه به اینکه دریای خزر در قرن بیستم یادود 3
متر تغییر تراز آب داشته است ،همۀ ایان تااالبهاا تحات
تأثیر تراز آب این دریا هساتند ] .[11یکای از تااالبهاای
مهاام سااایلی کشااور ایااران ،خلاای ،گرگااان اساات کااه در
سالهای اخیر دستخاوش تغییارات زیاادی شاده اسات.
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بنابراین ،تحقیق یاور به منظور بررسی تغییرات مساایت
پهنۀ آبی خلی ،گرگان و ارتباط آن با تراز آب دریای خازر
و همچنین ،میزان بارشهای یووۀ مربوطه برای یک دورۀ
بلندمدت بیستساله از سال  1999تاا  2019و یاک دورۀ
کوتاهمدت یکساله در سال  2018انجام شد.
موارد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

منحقۀ محالعهشده در ایان تحقیاق خلای ،گرگاان اسات.
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خلی ،گرگان بزر ترین خلی ،یاشیۀ دریای خازر اسات و
در جنوب شرقی دریای خزر و در محادودۀ جغرافیاایی 36
درجه و  49دقیقاه و  32ثانیاۀ شامالی و  54درجاه و 14
دقیقه و  28ثانیۀ شرقی واقا در اساتانهاای مازنادران و
گلسااتان و یاشاایۀ شااهر گلوگاااه قاارار دارد .در شااکل 1
موقعیت این منحقه نشان داده شده است .خلی ،گرگان باا
دریاای خازر از طریاق مجارای آشاوراده دارای ارتبااط
هیدرولیکی است ،بنابراین بسیار تحت تأثیر نوسانهای آب
دریای خزر قرار دارد.

خلیج گرگان

شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده

دادهها

در محالعۀ یاور از  3گروه سنجنده های مشاهداتی سح
زمااین ،بااارش ماااهوارهای و دادههااای راداری آلتیمتااری
استفاده شده است .به این منظور ،برای محاسبۀ پهنۀ آبی
طی دورۀ بیست ساله (از سال  1999تا  )2019از تصاویر
ماهوارههای  Landsat5 ،Landsat8و  Sentinel-2استفاده
شد .شایان یادآوری است برای سالهای  2016به بعد که
تصاویر ماهوارۀ سنتینل موجود بوده است ،از این دادههاا
استفاده شده و برای سالهای قبال از  2016از دادههاای
لندست استفاده شد .تصاویر استفاده شده هماه در ساح
دو بودند و تمامی تصاحیحات رادیاومتریکی و اتمسافری

مورد نیااز روی آنهاا توساط مرکاز ارائاهدهناده صاورت
پذیرفته بود.
باارای اناادازهگیااری بااارش از روی تصاااویر ماااهوارهای
 ،TRMMاز دادههای بارش تجمعی ماهانۀ محصاول 3B43
ماهوارۀ ( TRMMبا قادرت تفکیاک مکاانی  0/25درجاه)
استفاده شاد .ایان دادههاا باه صاورت رای اان و از طریاق
سازمان ملی هوانوردی و فضایی ،ایالات متحادۀ امریکاا باا
آدرس  http://disc.gsfc.nasa.gov/precipitationباارای
دورۀ آماری محالعهشده دریافات شاد .باا توجاه باه اینکاه
دادههااااای ماااااهواره ،مجموعااااهای از شاااابکههااااای
0/25*0/25درجه ،باا فرمات  NCDFهساتند ،در محایط
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نرمافزار  Arc GISبه شبکۀ سلولی یا رستر تبدیل شدند .از
عل اتهااای اسااتفاده از ایاان دادههااا ب اه جااای دادههااای
ایست اههای بارانسنجی زمینی میتوان باه وساعت تحات
پوشچ و پیوست ی نسبی این دادهها در کنار سهلالوصول
بودن و اطمینان از دقت زیاد این دادهها نام برد [12ا .]14
برای بررسی تغییرات تاراز آب دریاای خازر ،از دادههاای
آلتیمتری ماهوارههای  Jasonو  Topixاستفاده شاد .یکای از
انواع رای ،پای اه دادۀ ارتفاعسنجی ماهوارهای ،پای ااه جهاانی
پایچ مخازن و دریامهها ) (GRLM1است ] .[15پای ااه دادۀ
ارتفاااااااعساااااانجی  GRLMاز طریااااااق آدرس
https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/global_reservoir

در دسترس است .این پروژه با استفاده از دادههای نزدیک باه
زمان واقعی مأموریت  ،Jason-3و همچنین دادههای ثبتشده
از مأموریاتهاای TOPEX / ،Jason-1 ،Jason-2 / OSTM
POSEIDONو  ENVISATباارای جماا آوری دادههااای
تغییرات سح آب برای برخی از دریامهها و مخازن جهاان از
سال  1992برای کاربردهای عملیااتی باا دورۀ بازگشات 10
روزه داده در اختیار کاربران قرار میدهد ].[15

نتایج و بحث

روش تحقیق
برای پردازش دادهها و اطالعاات از محایط Earth Engine

 Googleاستفاده شد .ابتدا اقادام باه برناماهنویسای بارای
فراخوانی دادهها و انجام پردازشهای الزم روی آنها در این
محیط شد .در نهایت ،خروجیهای نهاایی دریافات شاد و
تحلیلهای آماری روی آنها صورت پذیرفت .به این منظور،
برای استخرا پهنۀ آبای از تصااویر لندسات  8و  5و نیاز
سنتینل  2از شاخص  MNDWI2استفاده شد .این شاخص
ارزشهایی بین 1ا تا  1را به هر پیکسل اختصاص میدهد
و مقادیر م بت آن ،نمایچدهنده محدودههاای آبای اسات
(معادلۀ .[5] )1
()1

محالعهشده با توجاه باه هیساتوگرام تصااویر و همچناین،
سعی و خحا مقدار  0/1اعمال شد.
روند استخرا پهنههای آبی در بازۀ بلندمدت به وسیلۀ
اعمااال شاااخص روی تمااامی تصاااویر فصاال تابسااتان و
میان ینگیری از آنها انجام شد .در بازۀ کوتاهمدت یکساله
نیز شاخص یادشده روی تمامی تصاویر فاقاد ابار هار مااه
اعمال شده و میان ین آنها محاسبه شد.
همچنین ،مقادیر بارش تجمعی ماهانه و ساالنه از روی
دادههای ماهوارهای  TRMMو دادههاای تاراز آب دریاا از
روی دادههای آلتیمتری استخرا شد .ساس  ،باه بررسای
محالعۀ تغییرات این مقاادیر و میازان همبسات ی آنهاا باا
یکدی ر برای دورۀ آماری بیستسااله ( 1999تاا  )2019و
عالوه بر آن ،تغییرات فصلی این پارامترها و ارتباط آنهاا باا
یکدی ر برای ماههای مختلف سال  2018شد .با استفاده از
نتای ،بهدستآمده از ارتباط پارامترهای سح آب و میازان
تراز آب دریا و بارندگی به عوامل تأثیرگاذار روی تغییارات
پهنۀ آبی منحقۀ محالعهشده پرداخته شد.

MNDWI2 = (Green − SWIR2)/(Green +
)SWIR2

که در آن  Greenو  SWIR2بهترتیب مقادیر بازتابندگی در
باندهای سبز و مادون قرمز میانی هستند .بارای اساتخرا
پهنۀ آبی به وسیلۀ این شاخص ،نیاز باه یاک یاد آساتانۀ
بهینه برای هر منحقه است کاه ایان مقادار بارای منحقاۀ

1. Global Reservoir and Lake Monitor

تغییرات بلندمدت پهنۀ آبی خلیج گرگان

نقشههای یاصل از استخرا پهنۀ آبی خلی ،گرگاان طای
دورۀ بیستساله در شکل  2و همچنین ،روند تغییرات ایان
خلی ،طی دورۀ محالعهشده در شکل  3ارائه شده است.
همانگونه که در شکلهای  2و  3مشااهده مایشاود،
تغییرات مسایت پهنۀ آبی در بازۀ بلندمادت بیساتسااله
منفی باوده و کوماک شادن بدناۀ آبای تااالب را نماایچ
میدهد .این تغییرات در ساالهاای اخیار شایب بیشاتری
داشته است که دالیل آن در ادامه بررسی خواهد شد.
یکی از عوامل مهم تاأثیرگاذار در تغییارات ساح آب
خلی ،گرگان میتواند متاأثر از بارنادگی در ساح یوواۀ
آبریز آن باشد که به این منظور ،روند تغییرات باارش طای
دورۀ محالعااهشااده از روی دادههااای ماااهوارهای TRMM
استخرا شده و در شاکل  4نماایچ داده شاده اسات .بار
اساس مقادیر ارائهشده در این شکل ،عدم میزان باارش باه
خالف تغییرات سح آب از یک روند مشخص صاعودی یاا
نزولی طی دورۀ آمااری برخاوردار نیسات و در ساالهاای
مختلف متفاوت است .بنابراین ،بارش نمیتواند عامل اصلی
تأثیرگذار روی تغییرات سح آب تاالب باشد.

حمزه و ترابی :بررسی تغییرات پهنۀ آبی خلیج گرگان و ارتباط آن با تغییرات بارش و تراز آب دریای خزر با ...

شکل  .2تغییرات پهنۀ آبی خلیج گرگان و مقادیر مساحت بر حسب کیلومتر مربع (1999ـ )2019

شکل  .3تغییرات پهنۀ آبی خلیج گرگان در بازۀ بیستساله (1999ـ )2019

شکل  .4تغییرات بارش در حوضۀ آبخیز خلیج گرگان در بازۀ بیستساله (1999ـ )2019
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عامل مهم دی ری که روی تغییرات پهناۀ آبای خلای،
گرگان تأثیرگذار است ،میزان تغییرات تراز آب دریای خازر
است .مرا که این خلای ،ارتبااط هیادرولیکی مساتقیم باا
دریای خازر دارد و هار گوناه تغییاری در میازان تاراز آب
دریای خزر میتواند روی این خلی ،تأثیرگذار باشد .به این
منظااور ،دادههااای تااراز سااح آب دریااای خاازر کااه از
ساانجندههااای آلتیمتااری بااه دساات آمااده ،باارای دورۀ
محالعهشده در شکل  5نمایچ داده شده است.
همانطور که از نتای ،شکل  5مشهود اسات ،دادههاای
ترازآب دریای خزر بیان ر کاهچ  120سانتیمتری تراز آب
از سال  1999تاا  2019اسات .هماانطاور کاه مالیظاه
میشود ،تراز آب دریای خزر طی  20سال گذشته هماواره
روندی نزولی داشته است که خود متأثر از عوامل مختلفای

مانند بارش در یووههای مجااور ،باارش روی دریاا ،آورد
رودخانۀ ول ا ،میزان تبخیر از سح و برداشتهای انساانی
از یووۀ آبریز است.
برای بررسی دقیقتر ارتباط میان مسایت پهنۀ آبای و
تغییرات تراز آب دریای خزر و همچنین ،میازان باارش در
یووۀ آبریز خلی ،گرگان ،میزان همبست ی پهناۀ آبای باا
بارش و همچنین ،با تاراز آب دریاای خازر محاسابه شاد.
مقادیر تغییرات پهنۀ آبی خلای ،گرگاان در برابار تاراز آب
دریای خزر در شاکل  6نماایچ داده شاده اسات .ایان دو
پارامتر میازان واریب همبسات ی  92درصاد ()R2=0.92
دارند که نشاندهندۀ همبست ی قوی بین ایان دو فااکتور
بوده و وابست ی شدید پهنۀ آبی به تراز آب دریای خازر در
دورۀ بلندمدت را نمایچ میدهد.

شکل  .5تغییرات تراز سطح آب دریای خزر در بازۀ بیستساله (1999ـ )2019

شکل  .6رابطۀ تغییرات پهنۀ آبی و تراز سطح آب دریای خزر طی سالهای 1999ـ 2019
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همچنین ،تغییرات پهنۀ آبای در مقابال میازان باارش
ساالنۀ یووه در باازۀ بلندمادت در شاکل  7نماایچ داده
شده است .میزان همبست ی بین ایان دو پاارامتر برابار باا
 R2=0.1بود ،که بهوووح گویای این امر است که تغییارات
پهنۀ آبی خلی ،گرگان مندان متأثر از میازان بارنادگی در
یووۀ آبریز آن نیست.
تغییرات کوتاهمدت خلیج گرگان در بازۀ یکساله

در قسمت دوم این تحقیق به بررسی تغییرات کوتاهمدت پهناۀ
آبی خلی ،گرگان طی ساال  2018پرداختاه شاد .نقشاههاای
تغییرات کوتاهمدت پهنۀ آبی خلی ،گرگان طی ساال  2018در
شکل  8و روند تغییرات آن ،در شکل  9ارائه شده است.
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همانطور که از شکلهای  8و  9مشهود اسات ،میازان
تغییرات کوتاهمدت پهنۀ آبی خلای ،گرگاان منادان زیااد
نیست و همچنین ،از یک روند مشخصی طی سال پیاروی
نمیکند و نوسانهای متعددی دارد که دلیل آن مایتواناد
عوامل مختلفی مانناد باارشهاای فصالی ،تغییارات دبای
رودخانههای ورودی به آن ،تبخیر از سح آب در تابساتان
و تغییرات فصلی تراز آب دریای خزر باشاد .بارای بررسای
دقیقتر ایان موواوع ،مقاادیر تغییارات پهناۀ آبای خلای،
گرگان در مقابل تغییرات میزان بارندگی ماهانه و تاراز آب
دریای خزر برای دورۀ یکساله بررسی شده و بهترتیاب در
شکلهای  10و  11نمایچ داده شده است.

شکل  .7رابطۀ تغییرات پهنۀ آبی و مقادیر بارش حوضه طی سالهای 1999ـ 2019

شکل  .8تغییرات پهنۀ آبی خلیج گرگان و مقادیر مساحت بر حسب کیلومتر مربع در سال آبی (2018ـ )2019
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شکل  .9تغییرات پهنۀ آبی خلیج گرگان طی سال آبی 2018ـ 2019

شکل  .10رابطۀ تغییرات پهنۀ آبی و تراز سطح آب دریای خزر در بازۀ کوتاهمدت سال آبی (2018ـ )2019

شکل  .11رابطۀ تغییرات پهنۀ آبی و مقادیر بارش حوضه در بازۀ کوتاهمدت سال آبی (2018ـ )2019
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بررسی این نمودارها نشان میدهد که پهنۀ آبی خلای،
گرگان با یک بازۀ تأخیر یکماهه همبست ی متوساحی باا
بارندگی دارد ،به گونهای که یداک ر مقادار باارش در مااه
مارس اتفاق افتاده است که به تب آن ،با یاک باازۀ تاأخیر
یکماهه در ماه آپریل پهنۀ آبی خلی ،گرگان به بیشاترین
مقدار خود در سال آبی یادشاده رسایده اسات .در هماین
مقح سیالبهای فراوانی نیز در منحقه به وقاوع پیوساته
است.
همچنین ،همانطور که در شکل  10مشاهده میشود،
تراز سح آب در بازۀ کوتااهمادت یاکسااله ،در مااههاای
مختلف سال نوسان جزئی دارد که بیشترین ید آن فقط 5
سانتیمتر است .به خالف دورۀ بلندمدت ،همبست ی قاوی
بااین مقااادیر پهن اۀ آباای و تااراز آب اسااتنباط نماایشااود
) .)R2=0.09این مهم نشاندهندۀ ایان واقعیات اسات کاه
عالوه بر تراز سح آب و مقادیر بارش ،عوامل دی اری نیاز
به صورت مووعی در تغییرات پهنۀ آبی دخیل هستند کاه
آورد رودخانههای محلی و تبخیر از ساح  ،از ایان عوامال
هستند.
نتیجهگیری
نتای ،این تحقیق نشان داد پهنۀ آبی خلی ،گرگاان طای 20
سال اخیر با روند نزولی هماراه باوده و ایان روناد همچناان
ادامه دارد .همچنین ،این تاأثیر در ساوایل کامشایب ایان
خلاای ،در قس امت غرباای آن بیشااتر مشااهود اساات .نتااای،
تحلیلهای صورتگرفته با بهرهگیری از دادههای مااهوارهای
مختلف گویای این امر است که تغییارات پهناۀ آبای خلای،
گرگان رابحۀ تن اتن ی با تراز آب دریای خزر و مقدار باارش
محلی و نیز تبخیر و آورد رودخانهها دارد .به گونهای که این
تغییرات در درازمدت بیشتر تحت تأثیر نوسانهای سح آب
دریاای خازر اساات ،هرمناد کاه تاأثیر عوامال دی ار قاباال
مشمپوشای نیسات .اماا در باازه زماانی کوتااهمادت تاأثیر
پارامترهای اقلیمای و هیادرولوژیکی بیشاتر مشاهود اسات.
بنابراین بارای مادیریت بلندمادت ایان تااالب و همچناین،
جلوگیری از خشک شدن آن ،باید به همۀ این عوامال دقات
کرد و در تمام فعالیتهای مارتبط باا ایان خلای ،و محایط
اطراف آن این موارد مهم و بهویژه تغییر تراز آب دریای خازر
را در نظر گرفت .همچنین ،یادآوری این نکته وروری اسات
که با توجه به تاریخچۀ بلندمدت دریای خزر ،انتظار افازایچ
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سح تراز آب دریاای خازر و باه تبا آن ،افازایچ یجام و
سح آب خلی ،گرگان دور از ذهن نیسات کاه البتاه زماان
دقیق آن نیاز به بررسی و محالعۀ بیشتر دارد.
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