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ی ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد گانا   

  ايش مليپنجمين هم
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  

  اهداف و دورنما, چالش ها, مديريت برآبخيز خليج گرگان  
  
  گانتهيه كنند

  پارسايي عضو هيات علمي بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري...  لطف ا
Emeil:La_parsa@yahoo.com 

  بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزدارياراز محمد مفيدي خواجه  كارشناس تحقيقات 
  :آدرس

  مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان گلستان_ روبروي سازش_ خيابان شهيد بهشتي گرگان _گلستاناستان 
  0171 - 3350063– 5 تلفن 

  
 چكيده

 كيلومتر مربع كه بيش از دوسوم آن در استان گلستان واقع 3000آبخيزهاي خليج گرگان با مساحت حدود 
 كيلومتر مربع و 1730 حوزه آبخيز قره سو با مساحتي بالغ بر 2كه  ) و بهشهر قره سو–آبخيز قره سو ( شده است

 كيلومترمربع بعنوان اصلي ترين تامين كننده آب شيرين و وارد كننده رسوبات و 430غرب قره سو با مساحتي بالغ بر 
حال كاربري عمده اراضي آبخيزهاي قره سودر.  در استان گلستان واقع شده استآلودگي هاي زيست محيطي آن
   هكتار 43000 هكتار و اراضي جنگلي با حدود 45000مرتع حدود , هكتار 145000حاضر شامل زراعت با بيش از

  .مي باشد
 ميليون متر مكعب بوده و 146چاهها وقنوات حدود , بهره برداري از منابع آب آن اعم از رودخانه ها

از كمتراز يك دهم مساحت استان گلستان ) ستانبيش از يك سوم جمعيت استان گل(هزار نفر 600جمعيتي بالغ بر 
متاسفانه در حال حاضر بعلت مديريت ناهمگون درسطح آبخيزهاي خليج باعث گرديده كه . درآن ساكن مي باشند

رسوب گذاري , ساحل جنوبي خليج گرگان بعلت الودگي, عالوه بر فرسايش بهترين و حاصلخيزترين خاكهاي استان
مشكالت و معضالت و ارائه راهكارهاي مناسب  مي , با شناخت پتانسيل ها. دون استفاده بماندو مسائل ديگر كامالٌ ب
برنامه هاي مدون و قابل قبول براي يكي از مناطق بكر و دست نخورده استان ايجاد كنيم كه , توانيم درآينده نزديك

ا براي گردشگران داخلي و خارجي عالوه بر تنوع مناطق تفرجگاهي براي جمعيت ساكن استان مناطق بي بديلي ر
  .ايجاد نماييم
  لغات كليدي

  جزيره ميانكاله –استان گلستان _ آبخيز قره سو –خليج گرگان 
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  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  مقدمه
براثر پيش روي و   كهدرياي خزر است خليج  بزرگ ترين، كيلومتر 400با مساحتي حدود  خليج گرگان

  خليج طول. خزر تشكيل شده است نوب خاوري دريايگسترش خاوري رشته ساحلي شبه جزيره ميانكاله در ج

 مساحت آبخيز آن بيش از  كيلومتر است،14 تا 13 خاوري و عرض آن بين _جهت باختري   كيلومتر و در70حدود 
در   خليج درجه شوري آب.  كيلومتر مربع مي باشد كه بيش از دوسوم آن در استان مازندران واقع شده است3000

دهانه  در به علت كم عمقي و افزايش تبخير، قدري بيش تر از شوري آب درياي خزر است قسمت هاي باختري
برعكس  كاسته شده و  خليجآب رودهاي پرآبي مانند قره سو و گهر باران به علت ورود آب شيرين، از درجه شوري

مي  خليج گرگان  واردشمالي البرز نهر كوچك از دامنه  رود و25حدود . به درجه گل آلودگي آن افزوده مي شود
كم تر از آب خروجي بوده و كمبود آب ) آبان تا اسفند به استثناي ماه هاي (خليج مقدار آب ورودي شوند و در كل

   .شود آن از طريق درياي خزر تامين مي
، بطور بالقوه، )با احتساب پيرامون خليج( كيلومتر150عالوه بر خليج گرگان، سواحل استان گلستان نيز بطول

، ذخاير مهم شيالتي، )تاالب بين المللي گميشان، خليج گرگان(داراي پتانسيلهاي زيادي از قبيل چشم اندازهاي طبيعي
توليد محصوالت زراعي، جريان آبهاي سطحي، آثار و بناهاي تاريخي، جمعيت جوان جوياي كار، مواد اوليه صنايع 

برخوردار ... كشور تركمنستان و ساير جمهوريهاي مستقل و تبديلي، امكان ترابري دريايي و مبادالت بازرگاني با 
صرفنظر ازخالء اراده اي مصمم جهت . متاسفانه اين قابليتها آنچنان كه شايسته است به فعل در نيامده اند. است

مديريت يكپارچه اين سواحل، حساسيت هاي طبيعي اين نواحي نيز، در توسعه نيافتگي آن نقش مهمي دارند، در اين 
ميان مي توان به نوسانات تراز آب درياي خزر و مغروق شدن هزاران هكتار از اراضي ساحلي، انباشت رسوبات در 

لذا بمنظور رفع اين معضالت و تدوين . اشاره نمود... بنادر و محدوده سازه هاي ساحلي، آلودگي منابع آب و خاك و
اين نواحي، ضروريست ويژگيهاي اين نواحي مورد برنامه ريزيهاي ميان مدت و بلند مدت جهت توسعه پايدار 

شناسايي قرار گيرند تا با مديريت بر آبخيز اين محدوده بتوانيم شاهد شكوفايي و به فعليت درآوردن توانمنديهاي 
  مقاله حاضر نيز در راستاي بيان مشكالت و چالش هاي موجود و برنامه ريزي براي . بالقوه اين منطقه باشيم

  . حداكثري از اين نعمت خداداي در منطقه تهيه شده است بهره برداري
  سابقه تحقيق

در راستاي شناخت و بررسي توانمنديهاي استان گلستان طرح هاي زيادي اجرا گرديده است كه بعضي از   
اين طرح ها با هدف شناخت ويژگيهاي سواحل استان گلستان و خليج گرگان و نوسانات آب آن و همچنين آبخيز 

ستان گلستان از جمله آبخيز هاي قره سو و غرب قره سو كه جزيي از آبخيز خليج گرگان محسوب مي شوند از هاي ا
  :اولويت هاي اين طرحها محسوب مي شد كه ذيال به تعدادي از اين طرح ها اشاره مي شود

، مركز تحقيقات وزارت جهاد سازندگي. بررسي ليمنولوژيك آبگير گميشان. 1371.  علومي، يوسف و همكاران-)1
در اين گزارش عوامل بيولوژيك و پارامترهاي فيزيكوشيميايي تاالب گميشان مطالعه شده و  .شيالتي استان مازندران

  .تاثير پذيري اين تاالب از سوي دريا و رودخانه هاي گرگانرود و اترك بررسي شده است
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مطالعات جامع توسعه . 1373.  توسعه شيالت وزارت جهاد سازندگي، شركت سهامي شيالت ايران، دفتر طرح و-)2
اين گزارش در چندين جلد به بررسي جامع درياي خزر، اكوسيستم هاي  .اقتصادي و اجتماعي شيالت درياي خزر

  .ساحلي و خزري و موانع توسعه فعاليتهاي شيالتي در سواحل ايراني درياي خزر پرداخته است
  . عد نمايي كلي از خليج گرگان نشان داده شده است صفحه ب 2002 ماهواره اي لندست در تصوير

  
  

  
اولويت بندي سرزمين براي كاربريهاي آتي سواحل جنوب شرق درياي . 1380. و همكاران...  عابدي، قدرت ا-)3

در اين گزارش با استفاده از روش سيستمي مرسوم آمايش  .سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان. خزر
 طريق تدوين مدلهاي عددي و تلفيق نقشه هاي مختلف، توان اكولوژيكي سرزمين براي انواع كاربريها در سرزمين، از

  .سطح نيمه تفضيلي تعيين و نقشه هاي مربوطه تهيه شده است
بررسي هيدروديناميك جريان و پيش بيني الگوي فرسايش و رسوبگذاري در . 1382.  رحيمي پور اناركي، حميد-)4

در اين تحقيق با مطالعه بادهاي منطقه، اندازه گيريهاي  . انتشارات پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري.خليج گرگان
ميداني جريانات دريايي و با نمونه برداري از آب و رسوبات بستر، هيدروديناميك امواج و جريانات دريايي و الگوي 

  .فرسايش و رسوبگذاري سواحل منطقه مورد بررسي قرار گرفته است
بررسي ويژگيهاي سواحل استان گلستان به منظور شناخت مسائل  . 1383 مفيدي خواجه اراز محمد و همكارانش -5

در مورد عوامل مهم شكل گيري . انتشارات پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري. فرسايش در سواحل استان گلستان
  .ندو تقسيم بندي سواحل استان گلستان به روش هاي مختلف تحقيق نمود

  

 )742باند ( خليج گرگان 2002تصوير ماهواره اي لندست 
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  روش تحقيق
در اين  مقاله سعي شده است با جمع آوري كار هاي انجام شده و همچنين فعاليت نگارنده در سطح 
آبخيزهاي استان گلستان و به ويژه آبخيز قره سو و غرب قره سو به عنوان اصلي ترين آبخيز هاي تامين كننده منابع 

  :ترين آنها شاملكه مهم.حياتي خليج گرگان مورد بررسي و بحث قرار گيرد
جمع آوري و بررسي گزارشها و مطالعات منتشرشده توسط شركت هاي مطالعاتي در حوزه آبخيز قره سو و غرب -1

  .قره سو انجام شده است
طرح هاي تحقيقاتي كه توسط بخش تحقيقات آبخيزداري مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان -2

  .انجام شده است
مطالعاتي و تحقيقاتي كه در مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري در ارتباط با سواحل استان انجام طرح هاي -3

  .شده است
  .جمع آوري آمار هاي مورد نظر در اين مقاله كه از ادارات هواشناسي و آب منطقه اي گرفته شده است-4
  .تهيه نقشه هاي موضوعي كه توسط نگارنده تهيه شده است-5

  :ح در بحث مديريت جامع و توسعه پايدار آبخيز خليج گرگان مي توان به موارد ذيل اشاره نمودمسائل مطر
  .رشد بي رويه جمعيت خصوصاٌ جمعيت مهاجر-
 و نباتي خاك و محيط زيست ناشي از فاضالبها و زباله هاي شهري و روستايي، سموم دفع آفات و آب  آلودگي-

  .سمت خليج گرگان وهدايت آن به كودهاي شيميايي مزارع
  . سطحي، علي رغم نياز شديد زراعتهاي نواحي مياني و شمالي منطقهآبهاي رفتن  هدر-
 . جذب گردشگر و فقر امكانات تفريحي، اقامتي و فضاي سبزامكانات  فقدان-

 . عدم استفاده از درياي خزر در زمينه هاي بازرگاني خارجي و حمل و نقل كاال و مسافر-

 اراضي سبب آبگرفتگي حواشي شهرها و روستاها و اراضي زهكشي سيستم ضعف و  خطوط ساحليبودن  باتالقي-
  زراعي و معابر مي گردد

استفاده بي رويه از جنگل هاي بكر آبخيز خليج گرگان  كه باعث تشديد سيل و هدايت رسوبات به سمت خليج  -
  .گرگان مي گردد

  .استفاده بي رويه از آب هاي زير سطحي-
 كم خشكي تا ساحل خليج گرگان در نواحي جنوبي درياي خزر و شيب تند آن نيز يكي از محدوديت هاي فاصله-

  .طبيعي منطقه محسوب مي شود
  .استفاده بي رويه از زمين هاي زراعي-

  : نتايج جمع آوري اطالعات و برسي هاي انجام شده در سطح آبخيز هاي خليج گرگان به شرح ذيل مي باشد
  آبخيز مهم خليج گرگان  حوزه هاي -1

   قره سو -الف
 كه از ارتفاعات جنوب شهر گرگان و ،حوضه آبخيز قره سو از يك رشته شاخه هاي كوچك موازي هم

است و ) غربي–شرقي( گسترش اين حوضه در جهت طول جغرافيايي.كردكوي سرچشمه مي گيرند تشكيل شده است
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شاخه هاي فرعي اين .  كيلومتر است100 قره سو حدود  طول رودخانه اصلي. كيلومتر مربع وسعت دارد1756
رود قره سو ضمن جمع آوري . گردندرودخانه داراي آب دائم مي باشند و هريك جداگانه به رود قره سو ختم مي 

شاخه هاي . جريان هاي سطحي شاخه هاي فرعي خود، زهكش بخشي از سفره آب زيرزميني نيز به شمار مي رود
، شصت كال، كفشگيري، ب، انجيراهرودهاي گرمابدشت، زيارت، تول چشم: ق به غرب عبارتند ازفرعي قره سو از شر

با ) سياه آب( رودخانه قره سو در محل روستاي قره سو.ميان دره و كردكوي كه مهمترين آنها رود كفشگيري است
ل كاهش عمق خليج گرگان به تشكيل دلتاي كوچكي به خليج گرگان مي پيوندد، بار معلق اين رودخانه يكي از عوام

   .شمار مي رود

  
    غرب قره سو آبخيز هاي-ب

 آبهاي هدايتمحدوده اي واقع است كه و در داخل مرز سياسي استان گلستان، در ضلع جنوب شرقي خليج گرگان 
خيز خليج  و در مجموع تحت عنوان حوضه آبرند آبراهة مستقل و كوچك بر عهده دا8  به خليج گرگان را، سطحي آن

سركالته، باغو، سرمحله، گز، جفا كنده، :  از شرق به غرب عبارتند ازي آنآبراهه ها. غرب قره سو شناخته مي شوند يا
.  فاصله سر چشمه تا مصب استن كوتاه بود،از ويژگي هاي آبراهه هاي اين حوضه .ه بلبل و گلوگاهمنوكنده، چش

 كيلومتر طول 8/27  با رودخانه نوكندهاين رودها،لترين يطو. ن استسرچشمه اين رودها، ارتفاعات جنوب خليج گرگا
  .مي باشد كيلومتر مربع وسعت 65/104 وسيعترين آنها نيز حوضه آبخيز همين رودخانه با و
   آبخيز هاي مستقل از گلوگاه تا نكارود-ج

 گرگان سرچشمه اين رودها نيز همانند رود هاي غرب قره سو به صورت مسقل از كوه هاي جنوب خليج  
  .مي گيرند با اين تفاوت كه در محدوه جغرافياي سياسي استان مازندارن قرار دارند

  

 نقشه موقعيت آبخيزهاي خليج گرگان
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  رودخانه هاي اصلي آبخيز هاي خليج گرگان  رژيم آبدهي  -2
   رژيم آبدهي قره سو -الف

ر د. رودخانه قرسو به عنوان اصلي ترين رودخانه تامين كننده آب شيرين خليج گرگان محسوب مي شود
 كمتر از ساير ماههاي پائيز ،كليه رودخانه هاي حوضه آبخيز قره سو، متوسط دبي ماه آبان در شش ماهه اول سال آبي

 سپس بعلت بهره برداري ،ديبهشت ادامه داشتهراتا و زمستان بوده و سپس افزايش تدريجي آبدهي تا فروردين و ندرتاً
  . خرداد تا شهريور مالحظه مي گردد كاهش آبدهي در ماههاي بر، شديداًحقابه اراضي 

  

  
  تصوير ماهواره اي مصب رودخانه قره سو و روستاي قرسو در ضلع شرقي خليج گرگان

  
 ميليون متر مكعب محاسبه شده 59 رودخانه قره سو در محل ايستگاه سياه آب  )1345- 1380(متوسط آبدهي ساالنه 

   .است
    غرب قره سورودهايرژيم آبدهي  -ب

ت هي آماري موجود جاودهاي اين حوضه فاقد ايستگاه هيدرومتري هستند و يا اينكه تعداد سالهاغلب ر
 كليه رودهاي غرب قره سو، متوسط دبي فروردين ماه بيشتر از ساير ماههاي سال است، .محاسبات كفايت نمي كند

 متر 09/0 كاركنده و نوكنده با  مترمكعب در ثانيه بيشترين، و رودهاي243/0طبق اين ارقام، رودخانه سرمحله با 
  .مكعب در ثانيه كمترين دبي متوسط ساليانه را دارند

  زمين شناسي-3
  : از لحاظ زمين شناسي اين منطقه را مي توان به دو منطقه كامال مسقل تقسيم بندي نمود كه شامل

رودخانه اي، تبخيري و مناطق آبرفتي و ساحلي كه در حال حاضرمجموعه اي از رسوبات دريايي، آبرفتي، -3-1
بادرفتي سخت نشده مربوط به دوره كواترنر در رخساره هاي مختلف، اين منطقه را پوشانده اند، اين رسوبات بدليل 
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سن كم و شرايط محيط تشكيل، هنوز سست و منفصل بوده و مواد تشكيل دهنده آنها برحسب جنس سنگ منشاء و 
ند و تحت تاثيرسيستمهاي فرسايشي غالب، در حال تشكيل و توسعه شرايط محيط تشكيل، جور شدگي متفاوتي دار

و البته برخي از رخساره هايي نيز كه بصورت محدود در خط ساحلي ايجاد مي گردند تحت تاثير نوسانات . مي باشند
  .تراز آب درياي خزر قرار دارند

م رسوبات خليج از آن منشاء مي  مناطق كوهستاني جنوب و جنوب شرق خليج گرگان مي باشد كه قسمت اعظ-3-2
  :گيرد كه داراي انواع سازند هاي مختلف زمين شناسي مي باشد كه مهمترين آنها عبارتند از

 ،  سازند دورود، سازند قزل قلعه،سازند جيرود،  سازند خوش ييالق،شيلهاي ميكادار، شيستها ، سازند اللون
حاصل عملكرد رودخانه هايي هستند كه از كوههاي جنوبي يشتر و همچنين مخروطه افكنه ها كه بلس و سازند دورود

  .حوزه سرچشمه مي گيرند
   اقليم منطقه-4

بر اساس تقسيم بندي كه با تلفيق ضريب خشكي دومارتون و طبقات رژيم حرارتي منطقه صورت گرفته 
  : نوع اقليم به شرح زير استپنجاست، سواحل استان گلستان داراي 

  .به خشك، خنك تا نيمه گرم كه بر نواحي شمالي منطقه حاكم است نيمه خشك متمايل -
 نيمه خشك خنك تا نيمه گرم كه بر نواحي مياني و شبه جزيره ميانكاله حاكم است و تقريباً نيمي از سطح منطقه را -

 .در بر مي گيرد

 . نيمه خشك متمايل به مديترانه اي خنك تا نيمه گرم كه تقريباً تمامي نواحي جنوبي منطقه را در بر مي گيرد-

  .مديترانه اي خنك تا نيمه گرم كه به شكل جزئي در جنوبي ترين قسمت منطقه حاكم است-
   .ج گرگان را در بر مي گيردتمامي مناطق كوهستاني  جنوب حوزه خليكوهستاني كه بر سرد و رطوب  اقليم مناطق -
   بارش -5

 ميلي متر در 318 ميلي متر درايستگاه كردكوي تا 570متوسط ساالنه ميزان بارندگي سواحل استان از حدود
ايستگاه قلعه جيق در تغيير است، آمار بارندگي ايستگاهها، گوياي اين واقعيت است كه از جنوب به سمت شمال و از 

 ساله ايستگاهها،  اين منطقه در تمام 18زان بارندگي ها كاسته مي گردد بر اساس آمار دوره ساحل به سمت شرق از مي
ماههاي سال داراي بارندگي است و با اندكي تفاوت، ماه آذر پرباران ترين و خرداد ماه كم باران ترين ماههاي سال 

  .هستند
  پوشش گياهي-6
 گياهي به دو منطقه كشاورزي و جنگلي تقسيم نمود كه حوزه آبخيز خليج گرگان را مي توان از نظر پوشش   

كه مناطق جنگلي با .مناطق جنگلي در جنوب و اراضي زراعي در مناطق پايين دست و اراضي پست واقع شده اند
  . هكتار يكي از جنگل هاي بكر شمال را تشكيل مي دهند70000مساحتي حدود 

   شيالت -7
طح خليج گرگان مربوط به برداشت ماهيان خاوياري مي باشد كه يكي از فعاليت هاي عمده و مهم در س  

 .تمامي تاسيسات مربوطه در سطح خليج واقع شده است

   فعاليتهاي اقتصادي-8
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عمده ترين  .در استان گلستان مي باشدكشوريكي از مهمترين كانونهاي زراعي آبخيز خليج گرگان يكي از 
حدود دو سوم فعاليت هاي زراعي .  گندم، پنبه، شلتوك و سوتامحصوالت زراعي اين محدوده عبارتند از جو،

عالوه بر محصوالت مذكور، محصوالتي نظير خصيل، كاهو،  .بصورت ديم و يك سوم بصورت آبي صورت مي گيرد
سبزيجات و جاليزي، خيار و  ترب، اسفناج، هندوانه، كدو، سيب زميني، گوجه فرنگي، ساير محصوالت علوفه اي،

 ديگر نيز از غيتوليد محصوالت با . به خود اختصاص داده اندرابخشي از فعاليتهاي زراعي اين محدوده شبدر نيز 
از آن جمله اند و سهم عمده توليدات  اين منطقه است و هلو، نارنگي، پرتقال، زيتو، گردو و كيويكشاورزي فعاليتهاي 

  .باغي استان گلستان را تشكيل مي دهند

  سيسات شيالت استان گلستان واقع در جزيره آشوراده خليج گرگانتصوير ماهواره اي تا
  

 درصد از 13فعاليتهاي دامپروري نيز از مهمترين فعاليتهاي اقتصادي محدوده مورد بررسي است كه حدود 
كل اين فعاليت ها در استان گلستان را شامل مي گردد و عالوه بر اشتغال جمعيت زيادي از سكنه، سهم مهمي در 

  دات داخلي كشور ايفا مي كند تولي
 درصد ازصيد 5/41حدود .ماهيگيري و فعاليت هاي شيالتي نيز از ديگر فعاليتهاي اقتصادي اين خطه است

 صيد ماهيان استخواني نيز از ديگر فعاليتهاي شيالتي اين .انواع ماهيان خاوياري كشور در اين منطقه صورت مي گيرد
مي باشد عالوه بر اينها بدليل استعداد منطقه، پرورش ماهيان  ي سفيد، كپور و كفالمحدوده بشمار مي رود و شامل ماه

در آبهاي داخلي، فعاليتهاي مختلفي در خصوص پرورش و تكثير انواع بچه ماهيان گرمايي و پرورش گونه هاي 
  .مختلف ميگو صورت مي گيرد

وگاه ، بندرگز، كردكوي و توسكستان از چشم انداز هاي طبيعي از جمله منطقه دراز نو و مناطق جنگلي گل
  .جمله مناطقي است كه با اندك سرم ايه گذاري مي توان سود سر شاري كسب نمود
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  :چالش ها و مشكالت عمده در سطح آبخيز خليج گرگان را مي توان به شرح ذيل بيان نمود

  آلوده كننده ها-1
   فاضالب ها-الف

 روستايي و كشاورزي مي باشد ولي مهمترين عامل الوده كننده كه شامل انواع فاضالب هاي صنعتي، شهري،
  :در حال حاضر مي توان به آن اشاره نمود شامل

 با ورود به آبهاي سطحي و ايجاد كه پسابهاي توليدي صنايع درسطح منطقه داراي مواد محلول و معلق هستند -
 كارخانه در وو هدايت كننده پسابهاي صنعتي درودخانه قره س. مي گردند وارد خليج گرگان و درياي خزر آلودگي،

مستقر در شهرستان بهشهر واقع در استان مازندران نيز مانند پنبه  كارخانه هاي پسابهاي، كردكوي و بندرتركمن است
 ،هاي محلي بازه  بر روي زمين پخش و با،پاك كني، اكرتلياب و روغن كشي بهپارك قبل از ورود به خليج گرگان

  . گان وارد مي شوندبه خليج گر
گزارش شده است ميزان آب آلوده و فاضالبهاي كارخانه چوب و كاغذ مازندران كه به رودخانه نوكنده و 

  . هزار مترمكعب است10 به خليج گرگان تخليه مي گردند روزانه نهايتاً
 يكي از ، روستاييانير بهداشتي زباله هاي شهري وغفع دآلودگي هاي ناشي از  زباله هاي شهري و روستايي و -

يربط بوده و تا كنون راه حل منطقي جهت رفع و يا كاهش آن ذمهمترين مشكالت مسئولين خدمات شهري و مقامات 
 بر دامنه آن افزوده گشته سبب آلودگي ،به اجرا در نيامده است و با افزايش جمعيت و توسعه شهرها و شهرنشيني نيز

 سموم در فصل بهار مصرف اين مان سموم كشاورزي كود هاي شميايي كه ز. دمي گردن منابع طبيعي و پهنه هاي آبي
  . كه فصل شاليكاري است به حداكثر مي رسد ماهشروع شده  در خرداد، تير و مرداد

شهرهاي مهم كه در حوزه آبخيز خليج گرگان واقع شده اند شامل جمعيت شهري    رشد بي رويه جمعيت خصوصاٌ-
، بندر تركمن، بندرگز، نوكنده، گلوگاه، بهشهر مي باشند كه با روستا هاي تابعه جمعيتي شهرهاي گرگان، كردكوي

  .حدود يك ميليون نفر را شامل مي شود
  .عدم برنامه جامع توسعه استان و به طبع آن عدم  برنامه جامع  توسعه خليج گرگان به عنوان يك اكوسيستم ويژه-

تلف مديريت حوزه آبخيز خليج گرگان از جمله مديريت محيط زيست و عدم مديريت يك پارچه در زمينه هاي مخ
  .كه بعضي از مديريت ها زير مجموعه استان گلستان بوده و بعضي ديگر در زير مجموعه استان مازندران مي باشد..... 

كه باعث ..)  ..اعم از طرح هاي جنگلداري يا قاچاق چوب و يا ( بهره برداري بيش از حد مجاز از جنگل هاي حوزه-
  .  افزايش سيل خيزي  و فرسايش خاك شده و در نتيجه باعث افزايش رسوبات خليج مي  گردد

  بهره برداري بيش از حد مجاز از رسووبات رودخانه ها و در نتيجه فرسايش شديد كف و ديواره رودخانه  ها-
 كه باعث افزايش سيل خيزي  و فرسايش ....) اعم از طرح هاي جنگلداري يا قاچاق چوب و يا (  جنگل هاي حوزه-

  .  خاك شده و در نتيجه باعث افزايش رسوبات خليج مي  گردد
بهره برداري بيش از حد مجاز از چاههاي عميق ونيمه عميق و كاهش سطح آب هاي زيرزميني و همچنين افزايش 

  ...حفر چاه هاي غير مجاز جهت آبياري باغات و 
    در سطح جزيره ميانكاله افزايش فعاليت هاي اقتصادي-
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   نتيجه گيري و بحث

 گرگان، در برگيرنده بخشهاي اعظم شهرستانهايآبخيز خليج گرگان شامل محدوده اي است كه 
ين نواحي از پتانسيلهاي طبيعي و انساني بسياري ا.مي باشدبهشهر و ، نوكنده، گلوگاه گزكردكوي، بندرتركمن،بندر

 خطوط ساحلي آرام، تاالب بين المللي گميشان، خليج با ارزش گرگان، ذخاير مهم :برخوردار است از قبيل وجود
شيالتي، توليد محصوالت زراعي و باغي، جريان آبهاي سطحي، آثار و بناهاي تاريخي، جمعيت جوان جوياي كار، 

 ...نه و هاي آسياي ميامواد اوليه صنايع تبديلي، امكان ترابري دريايي و مبادالت بازرگاني با كشور 

كه كانون تمركز فعاليتهاي اقتصادي و گردشگري بوده و ساكنان آن ( بر خالف سواحل بسياري از كشورها
، سواحل استان گلستان عليرغم پتانسيلهاي )نسبت به بسياري از ايالت هاي ديگر، از سطح رفاه باالتري برخوردارند

 نمودهاي اين محروميت، عدم توسعه صنعتي، فقدان از بارزترين. ذكر شده، از محرومترين مناطق كشور هستند
 اقامتي گردشگران، عدم توسعه ترابري دريايي، عدم توسعه فعاليتهاي -امكانات جذب گردشگر وامكانات تفريحي
مانند تهديد نوسانات سطح آب درياي خزر، شور يا باتالقي بودن سطح (بازرگاني دريايي و وجود ناماليمات طبيعي

است كه با توجه به افزايش جمعيت ساكن و جوان بودن جمعيت، بنوبه خود سبب بروز ... و ) ضيوسيعي از ارا
پيامدهاي منفي اجتماعي از قبيل بيكاري شديد جوانان و پايين بودن سطح رفاه نسبي ساكنين گرديده و اين سواحل، 

به نظر مي رسد با . كت ايفا نمايدآنچنانكه شايسته است نتوانسته نقش مؤثري در اوضاع اجتماعي و اقتصادي ممل
مديريت مطلوب و برنامه ريزيهاي علمي ميان مدت و بلند مدت، مي توان پتانسيلهاي اين نواحي را به فعل تبديل و 

  .افقهاي روشني جهت توسعه همه جانبه سواحل استان، گشود
مسطح در سواحل و اراضي  لحاظ ويژگيهاي توپوگرافيك، تقريباً تمامي منطقه مطالعاتي به دو قسمت به

محدوديت موجود در اين منطقه زهكشي نامناسب اراضي در قسمتهاي وسيعي از منطقه  شيبداركوهستاني تقسيم نمود،
است، اين مسئله در اراضي پست نواحي شمالي كه سطح سفره هاي آب زير زميني بسيار كم عمق و گاهي در سطح 

همچنين در حاشيه شهرهاي بندرتركمن و . و شوره زار گرديده استزمين است، سبب پيدايش اراضي پست تبخيري 
، باعث آبگرفتگي )بويژه در سالها و فصول پرباران(گميشان و برخي از روستاهاي تابعه، ضعف سيستم زهكشي اراضي

  .معابر و خيابانها، آبگرفتگي اراضي زراعي و تهديد اماكن مسكوني مي گردد
سعت زيادي از اين منطقه تحت پوشش آب و هواي نيمه خشك معتدل قرار از لحاظ ويژگيهاي اقليمي، و   

متوسط ساالنه ميزان بارندگي اين سواحل از . دارد، لذا محدوديت زيادي از لحاظ شرايط زيست اقليمي وجود ندارد
بارندگي از ميزان .  ميلي متر در ايستگاه قلعه جيق در تغيير است318ميلي متر در ايستگاه كردكوي تا  570حدود 

تمام ماههاي سال داراي بارندگي است و با اندكي . جنوب به سمت شمال و از ساحل به سمت شرق، كاسته مي گردد
ميانگين دماي گرمترين ماه سال از حدود . تفاوت، ماه آذر پرباران ترين و خرداد ماه كم باران ترين ماههاي سال هستند

 درجه سانتي گراد در نواحي مرتفع و كوهستاني جنوب، در تغيير 18  درجه در نواحي پست شمالي تا كمتر از30
مرداد ماه گرم .  درجه سانتي گراد مي باشد-4 درجه و كمتر از 8است اين رقم براي سردترين ماه به ترتيب بيش از 

  . مي رود و تعداد روزهاي يخبندان نيز بسيار اندك است ترين و بهمن ماه سردترين ماه سال بشمار
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 ذخاير ارزشمند ماهيان خاوياري درياي خزر بيش از هر زماني در طول چند ميليون سال زيست، با هروزام
كاهش  ،2002 تن در سال 1500 به كمتر از 1985 تن در سال 28500صيد ماهيان خاوياري از . ندخطر انقراض مواجه

شبكه جمع آوري فاضالب برخوردار هيچ يك از شهرهاي استان گلستان از سيستم منسجم و كارآمد يافته است، 
تخليه فاضالب واحد هاي . دنتخليه مي شو، خليج گرگان و درياي خزر  زيرزميني،نيستند و به منابع آبهاي سطحي

زباله هاي توليد شده در . صنعتي به محيط هاي آبي استان و خليج گرگان نيز از ديگر عوامل آالينده اين مناطق هستند
ي، هم از لحاظ روش دفع و هم از لحاظ مكانيابي، نامناسب بوده موجب آلودگي محيط، انتشار نواحي شهري و روستاي

اسثفاده بيش از حد از كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي نيز از . بيماريها و آلودگي آبهاي زيرزميني مي گردند
  .ديگر موارد مؤثر در مسائل زيست محيطي اين نواحي بشمار ميروند

 كه معادل 1365 درصد محاسبه شده است كه نسبت به سال 93/16، 1375يكاري منطقه نيز در سال نرخ ب
 نسبت به 1365 – 75 سال10نرخ بيكاري در سطح اين محدوده طي دوره .  درصد بوده افزايش نشان مي دهد61/14

  .كل استان گلستان و كشور باالتر بوده است
ي صورت نمي گيرد و بسياري از مناطق بكر كه مي تواند به عنوان استفاده از منابع جنگلي طبق اصول فن 

 .مناطق توريستي بكار گرفته شود هنوز هيچ برنامه اي براي آن وجود ندارد

  پيشنهادات
  كنترل فرسايش خاك و كاهش رسوبزايي اراضي باالدست رودخانه هاي استان-
ق هرزآب يا سيالب هاي به داخل آن كه عالوه بر مطالعه مخروطه افكنه هاي آبخيز هاي خليج به منظور تزري-

  .جلوگيري از خسارت هاي احتمالي باعث بهبود وضعيت آبهاي زير سطحي مي گردد
اصالح و احياء بخشهايي از خطوط ساحلي مردابي به منظور افزايش خشكي هاي ساحلي مناسب كه مي تواند -

   .صنعت گردشگري در اين ناحيه شودضمن توسعه تفريحات دريايي و ورزشهاي آبي، سبب رونق 
  مناطق جنگلي و يا ارتفاعات و مناطق ييالقي استان ايجاد امكانات جذب گردشگر در -
اصالح شيوه هاي دفع زباله هاي خانگي شهري و روستايي، مكانيابي علمي محل دفع، جلوگيري از فعاليت صنايع -

  .صنعتي و بيمارستانها و احداث كارخانه بازيافت زباله-توليديآالينده، ارائه تسهيالت تصفيه فاضالب به واحد هاي 
ايجاد صنايع تبديلي با توجه به وجود مواد اوليه دامي، زراعي، باغي و شيالتي به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي و -

  .رونق اقتصادي
  .انجام مطالعات كاربردي در خصوص آمايش سرزمين نواحي ساحلي استان و مهندسي سواحل-

  .اهش بهربرداري از جنگل هاي منطقه جهت تجديد حيات جنگل هاي طبيعي منطقهك-
كه مخل و بر هم زننده اكوسيستم  در داخل خليج گرگان بهره برداري اقتصادييت يا كاهش قابل مالحظه ممنوع -

  . مي شودآنطبيعي 
 

  منابع
 دربرآورد فرسايش MPSIACو  EPMبررسي كارائي مدلهاي تجربي. 1383. و همكاران...  پارسايي  لطف ا-1

  . صفحه87. پژوهشكده حفاظت خاك وآبخيزداري. گلستان ورسوب آبخيزهاي استان
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رساله (گرگان   بررسي رسوب شناسي و ژئومورفولوژي مخروط افكنه گرمابدشت،1372. منصور  خواجه،-2
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  . تشارات پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداريان. فرسايش در سواحل استان گلستان
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