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ژئومورفولوژی حوضه میقان
بررسی شکلهای ژئومورفولوژیک و حدود گسترش آنها
عست الِ قٌَاتی
دا٘ـیاس طئٛٔٛسفِٛٛطیٌ ،ش ٜٚخغشافیا ،دا٘ـىذ ٜػّ ْٛخغشافیایی ،دا٘ـٍا ٜخٛاسصٔی

تْارُ هیرزاخاًی
واسؿٙاػی اسؿذ طئٛٔٛسفِٛٛطی ،دا٘ـٍا ٜخٛاسصٔی
آتٌا عسگری
واسؿٙاػی اسؿذ طئٛٔٛسفِٛٛطی ،دا٘ـٍا ٜخٛاسصٔی
زاسیخ دسیافر 1391/02/11 :خزیشؽ ٟ٘ایی1391/10/30 :

چکیذُ
در ایراى هرکسی دریاچِ¬ّای هتعذدی ٍجَد دارًذ کِ در قلورٍ خطک ٍ ًیوِ خطک ،حَضِ
اًتْایی هحسَب ضذُ ٍ ایي دریاچِّای ضَر پالیا ًاهیذُ هیضًَذ .از آًجایی کِ پالیا جسئی از
سیستن تسرگتری تِ ًام حَضِ آتریس است ،هطالعِ پالیاّا ًیس ًیاز تِ تررسی دقیق حَضِ
آتریسی دارد کِ تِ آًْا ختن هیضَد .ایي پصٍّص تا ّذف ارزیاتی شئَهَرفَلَشیکی حَضِ
هیقاى ٍ تا استفادُ از ًقطِّای  ،0051111تصَیر سٌجٌذُ  +ETMهاَّارُ لٌذست ،تصَیر
هاَّارُ ً ٍ IRSقطِ زهیي ضٌاسی ٍ هطاّذات هیذاًی اًجام ضذُ است .از ًرم افسارّای
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 ERDAS 9.1 ٍ GIS 9.3ترای تْیِ ًقطِ شئَهَرفَلَشی استفادُ گردیذ دریاچِ هیقاى در یک
فرًٍطست ًاٍدیس هاًٌذ ضکل گرفتِ است ٍ گسلّای اصلی تثرتِ ٍ تلخاب از آى عثَر کردُ
ٍ آى را تِ ٍاحذّای کَچکتری ضاهل کورتٌذ ٍلکاًیکی ارٍهیِ – دختر ،هٌطقِ ّفتاد قلِ ٍ زٍى
سٌٌذج – سیرجاى تقسین کردُاًذً .تایج حاصل از پصٍّص حاکی از ٍجَد ضکلّای کارستی
هاًٌذ غارّاً ،ثکاّا ،دضت سرّا ،هخرٍط افکٌِّا ٍ دیگر اضکال تَدُ است.

ٍاشگاى کلیذی

 0پالیا ،هیقاى ،شئَهَرفَلَشی ،حَضِ آتریس ،سیستن اطالعات جغرافیایی.

هقذهِ
حذٚداً یه ٔیّی ٖٛویّٔٛسش ٔشتغ اص خان ایشاٖ سا حٛظٞٝای آتخیض داخّی و ٝػٕٔٛاً داسای ؿشایػ تیاتا٘ی ٞؼسٙذ ،زـىیُ
ٔیدٞذ(خشاػا٘ی  ٚایضدخٙا .)1374 ،13 ،ٜایٗ ٔٙاؼك ٕ٘ٞٝ٘ٛای ٔـٟٛسی دس ػؽح خٟاٖ سا دس تش داس٘ذ .تا زٛخ ٝتٝ
ٌؼسشدٌی ٔٙاؼك تیاتا٘ی  ٚإٞیر ؿٙاػایی ایٗ ٔٙاؼك ،واستشد اؼالػاذ ػٙدؾ اص دٚس تٚ ٝیظ ٜاؼالػاذ حاصّ ٝاص
ٔاٛٞاسٜٞا و ٝاص ٚیظٌیٞای ٚیظٜای ٔا٘ٙذ دیذ ٚػیغ ،زىشاس ،چٙذ ؼیفی تٛدٖ  ٚزٛٙع اؼالػازی تشخٛسداس٘ذ دس صٔیٞٝٙای
ٔٛسد ٘ظش احؼاع ٔیؿٛد .وٛیش ٔیماٖ اص ؿىُٞای طئٛٔٛسفِٛٛطیه دس اػساٖ ٔشوضی اػر و ٝاص ٚیظٌیٞای آب ٚ
ٛٞاییٙٔ ،اؼك تیاتا٘ی ،وٛیشی ،خان ؿٙاػی ،ؿٛس ٜصاس سا ٔیزٛاٖ دس آٖ ٔـاٞذ ٜوشد .تاال تٛدٖ ػؽح آب دس خالیای
ٔیماٖ ،فشػایؾ تادی  ٚآتی ٚ ٚخٛد زدٞٝای ٔاػٝای(٘ثىا)ٓٞ ،چٙیٗ خٛؿؾ ٌیاٞی ٔٙحصش ت ٝفشد ؿأُ لشاداؽ،
 نویسنده مسئول04818618190 :

E-Mail:bahare.mirzakhani@yahoo.com
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آزشیدّىغ  ٚدسخساٖ زاؽ اص دیٍش ٚیظٌیٞای خاِة ایٗ ٔٙؽم ٝاػر .تضسيزشیٗ ٔؼذٖ ػِٛفاذ ػذیٓ خاٚس ٔیا٘ ٝتا 30
ّٔی ٖٛزٗ رخیش٘ ٜیض دس ایٗ وٛیش لشاس داسد (لذیٕی ػشٚع ٔحّٔ .)1383 ،ٝدٕٛػ ٝایٗ ٘ىسٞٝا إٞیر ٔؽاِؼٝ
طئٛٔٛسفِٛٛطی ایٗ وٛیش سا خاؼش ٘ـاٖ ٔیػاصد .دس ایٗ خظٞٚؾ حٛظٔ ٝیماٖ تا اػسفاد ٜاص اؼالػاذ ٔاٛٞاسِٙ ٜذػر ٚ
تىاسٌیشی ٘شْ افضاسٞای ٛٔ ERDAS 9.1 ٚ ARC GIS 9.3سد ٔؽاِؼ ٝلشاس ٌشفس ٝاػرٕٞ .چٙیٗ ٚیظٌیٞای ایٗ
حٛظ ٝت ٝوٕه زصاٚیش ٔزوٛس ٘ ٚمـٞٝای ٛٔ 1:50000سد زدضی ٚ ٝزحّیُ لشاس ٌشفس ٝاػر .دس ٟ٘ایر ٘یض ٘مـٝ
طئٛٔٛسفِٛٛطی حٛظٔ ٝیماٖ تا اػسفاد ٜاص ٔذَ سلٔٛی اسزفاع٘ ،1مـٞٝای  1:50000حٛظ ٚ ٝزصٛیش  IRSزٟی ٝؿذ ٜاػر.
وٛیش ٔیماٖ یه خالیا ٔحؼٛب ٔیؿٛد .إٞیر تشسػی خالیاٞا دس ایشاٖ غیش لاتُ ا٘ىاس اػر  ٚخظٞٚؾٞای ٔحممیٗ
دس خصٛف ٔٛظٛع ٔزوٛس دس ایشاٖ ٔ ٚمایؼ ٝآٖ تا خٟاٖ تؼیاس ٘اچیض اػرٌٛ .زی ٝسص ٚ 2دیٍشاٖ(ٙٔ )2005ـا  ٚچٍٍ٘ٛی
زىأُ خالیاٞا  ٚصٔیٗٞای تادسفسی دس ٔٙؽم٘ ٝیٕ ٝخـه زیشا(حٛظ ٝدٚس ،ٚاػدا٘یا) سا تشسػی وشدٜا٘ذ ٔ ٚؼسمذ٘ذ خالیاٞای
ٔٛسد ٔؽاِؼ٘ ،ٝاؿی اص حفاسی ٟ٘ـسٞٝای ِٛٛٞػٗ  ٚػ ًٙتؼسش آٞىیٗ صیشیٗ ٞؼسٙذ .خظٞٚؾ تشسٚی ٔٙـا  ٚچٍٍ٘ٛی
زىأُ  ٚزح َٛخالیاٞا  ٚصٔیٗٞای تادسفسی دس ٔٙؽم٘ ٝیٕ ٝخـه زیشا( 3حٛظ ٝدٚس ،ٚاػدا٘یا) تیاٍ٘ش آٖ اػر وٝ
خالیاٞای ٔٛسد ٔؽاِؼ٘ ،ٝاؿی اص حفاسی ٟ٘ـسٞٝای ِٛٛٞػٗ  ٚػ ًٙتؼسش آٞىیٗ صیشیٗ ٞؼسٙذ .(Gutierrez-Elorza
) & et al, 2005دس ٕٞیٗ حٛظ ،ٝیٕا٘ی  ٚاػذیاٖ ( ،)1383دس ٔؽاِؼ ٝؿٛاٞذ طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ػّٕىشد ٌؼُٞای زثشزٝ
 ٚزّخاب دس فش٘ ٚـؼر چأِ ٝیماٖ ٘یض ت ٝتشسػی ٔیضاٖ ٘ ٚح ٜٛػّٕىشد ٌؼُٞاٛٔ ،سفِٛٛطی ٔخشٚغ افىٞٝٙا  ٚػّؼّٝ
ٔشازة آٖٞا اص ٘ظش ٔىا٘ی ،صٔا٘ی  ٚزٛخٌٛشافی خشداخسٝا٘ذٔ .حممیٗ دس اتسذا دس لاِة فشظی ٝت ٝاسزثاغ ٞیذسِٛٚطیىی دٚ
حٛظٔ ٝؼیّ ٚ ٝچأِ ٝیماٖ اسان ٔؼسمذ تٛد ٜاػر  ٚدس ٘ ٟایر تا تشسػی ؿٛاٞذ ٔٛخٛد فشظی ٝخٛد سا ت ٝاثثاذ ٔیسػا٘ذ.
خٟر تشسػی ٚظؼیر (ػالٔر) سٚیـٍا ٜتٛزٝای وٛیش ٔیماٖ (زش٘ح صس ٕٞ ٚىاساٖ ٕٝ٘ٛ٘ )1388 ،تشداسی دس ػؽح چـٓ
ا٘ذاصی و ٝداسای ؿشایػ یىؼاٖ تٛد ٚ ٜدسآٖ تشخی ٌٞٝ٘ٛای تٔٛی ٔا٘ٙذ دسٔ ٚ ٝٙاص ؼشفی ػ ٌٝ٘ٛ ٝلش ٜداؽ ،زاؽ
ٚآزشیدّىغ ٔؼسمش ؿذ ٜاػر ،ا٘سخاب ٌشدیذ  ٚاثش ایٗ لؽؼاذ ٌیاٞی تش ٚیظٌیٞای ػّٕىشدی ٔشزغ ٔٛسد تشسػی لشاس
ٌشفرٔ .یاٖ لؽؼاذ ،آزشیدّىغ دس تیٗ ٌٞٝ٘ٛا داسای ٚیظٌیٞای ػّٕىشدی تاالزشی ٘ؼثر ت ٝػایشٌٞٝ٘ٛا تٛدٜا٘ذ،
ٔؽاِؼاذ طئٛٔٛسفِٛٛطیىی اص زٛٙع تؼیاس تاالیی تشخٛسداس٘ذٞ .اَ ٚ 4د٘س 5ٖٛدس ٔؽاِؼ ٝخٛد ت ٝتشسػی طئٛٔٛسفِٛٛطی ٘ٛاحی
ؿشلی ٔ ٚشوضی دس ٜسایر 6خشداخسٝا٘ذ .تشخی خظٞٚـٍشاٖ ٘یض طئٛٔٛسفِٛٛطی وٞٛؼساٖٞای ٔشزفغ یخچاِی دس ٌٛؿٝ
ؿٕاَغشتی زثر سا ٔؽاِؼ ٝوشدٜا٘ذ(.)Bae Seong and etal, 2008
حٛظ ٝاصّی آتشیض وٛیش ٔشوضی ایشاٖ اص  5صیشحٛظ ٝفشػی لٕشٚد ،لش ٜچای ،ؿٛس(خـهسٚد) ،وٛیش ٔیماٖ  ٚوٛیش
واؿاٖ زـىیُ ؿذ ٜاػر (رٚاِفماسی .)2 ،1389 ،حٛظ ٝسػٛتی ٔیماٖ و ٝػالیی ؼاِما٘ی( )1375اص آٖ تا ػٛٙاٖ دؿر
اسان یاد وشد ٜاػر ،تا ٚػؼسی ٔؼادَ  5528ویّٔٛسش ٔشتغ ،و 2000 ٝویّٔٛسش ٔشتغ آٖ سا دؿر  3528 ٚویّٔٛسش ٔشتغ سا
اسزفاعٞای ٔـشف ت ٝدؿر زـىیُ ٔیدٞذ ،دس ٔخسصاذ خغشافیایی ً 49°/20َ/29زا ً 50°/18َ/28ؼ َٛؿشلی
 33°/48َ/37ً ٚزا ً 34°/37َ/43ػشض ؿٕاِی ٚالغ ؿذ ٜاػر(ؿىُ  .)1ایٗ حٛظٔ ٝسـىُ اص دسیاچ ٝفصّی ٔیماٖ تا
ٔؼاحسی ٔسغیش اص  100زا  120ویّٔٛسش ٔشتغ  ٚدس سل ْٛاسزفاػی  1660زا ٔ 1700سش اص ػؽح دسیا ،دؿرٞای آتشفسی
فشاٞاٖ  ٚاسانٔ ،خشٚغ افىٞٝٙا  ٚوٞٛدایٞٝا اػر .ایٗ حٛظ ٝدس حذ فاصُ حٛظٞٝای آبسیض لٓ  ٚلش ٜچای تٚ ٝػیّٝ
وٞ ٜٛای وٓ اسزفاػی و ٝدس خٛٙبٔ ،ـشق  ٚؿٕاَ آٖ لشاس داس٘ذ ٙٔ ٚاؼك زدٔ ٝاٛٞسی ٚالغ دس غشب حٛظ ٝخذیذ آٔذٜ

)1 -Digital Elevation Model (DEM
2 - Gutierrez
3 -Teira
4- Hall
5- Denton
6 -Wright
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اػر .دس ایٗ حٛظ ،ٝسٚدخا٘ٞٝای وٛچه  ٚفصّی لشاس داؿس ٝو ٝػٕٔٛاً فالذ خشیاٖ دائٕی ٔیتاؿٙذ  ٚآب فصّی آٟ٘ا دس
فصُ آتیاسی تٔ ٝصشف سػیذ ٚ ٜدس غیش آٖ ت ٝػٕر وٛیش ٔیماٖ خشیاٖ ٔییاتٙذ.

N

ضکل ٛٔ 00لؼیر حٛظٔ ٝیماٖ

دادُ ٍ رٍشّا
تشسػی ٚظؼیر طئٛٔٛسفِٛٛطیىی حٛظٔ ٝیماٖ ٘یاصٔٙدذ یده ؼدش خدظٞٚؾ ٔٙؼددٓ تدٛد ٜاػدر .دس ایدٗ ساػدسا ؿدش
ٚیظٌیٞای طئٛٔٛسفِٛٛطیه ت ٝؼٛس ػٕذ ٜت ٝسٚؽ زٛصیفیٔ ،ؽاِؼاذ وساتخا٘ٝای ٔ ٚیذا٘ی ا٘داْ خزیشفس ٝاػرٕٟٔ .سشیٗ
تخؾ واس ،اسزثاغ ٘سایح حاصُ اص تشسػیٞای ٔیذا٘ی  ٚفشآیٙذ زـىیُ ِٙذفشْٞا  ٚػددغ زّفیدك ٘سدایح طئٛٔٛسفِٛٛطیده،
زٛخٌٛشافیه  ٚصٔیٗ ؿٙاػی تٛد ٜاػر .دس زٕأی ٔشاحُ خظٞٚؾ ،یافسٞ¬ٝای خظٞٚؾ وأالً ٔؼسٙذ تد ٝا٘دداْ واسٞدای
ٔیذا٘ی ٔ ٚـاٞذاذ سٚی صٔیٗ تٛد ٜاػر .ػال ٜٚتش ایٗ ػىغٞای ٔسؼذدی اص ػٛاسض طئٛٔٛسفِٛٛطی ٔؽاِؼ ٝؿدذ ٜزٟیدٝ
ؿذ ٜاػر .زٛخٌٛشافی  ٚصٔیٗ ؿٙاػی ٔٙؽم ٝدس زٕاْ ٔشاحُ ا٘داْ واس تا ٔؽاِؼاذ ٔیذا٘ی زؽثیك داد ٜؿذ ٜاػر .اص خّٕدٝ
ٕٟٔسشیٗ اتضاسٞای ا٘داْ خظٞٚؾ سا زصاٚیش ػٙدٙذٔ +ETM ٜاٛٞاسِٙ ٜذػدر  ٚزصداٚیشٔ P6داٛٞاس IRS ٜتدٛدٜا٘دذ .اص
٘مـ ٝی صٔیٗ ؿٙاػی ٔٙؽم٘ ٝیض تشای تشسػی ٚظؼیر ػداخسٕا٘ی  ٚصٔدیٗ ؿٙاػدی ٔٙؽمد ٝاػدسفاد ٜؿدذ ٜاػدر٘ .مـدٝ
زٛخٌٛشافی  1:50000دس ٚالغ ٘مـ ٝخایٔ ٝؽاِؼاذ سا تشای وٙسشَ صٔیٙی  ٚزىٕیُ اؼالػاذ ٞیذسٌٚشافی زٟیٔ ٝذَ سلٔٛی
اسزفاع ٘ ٚیض زؽثیك تا ٘سایح حاصُ اص ا٘ذاصٌ ٜیشی تا دػسٍا GPS ٜاػسفادٌ ٜشدیذ .اص دیٍش ٔٙاتغ ٔٛسد اػسفادٔ ٜیزٛاٖ تدٝ
٘مـ ٝواستشی صٔیٗ حٛظ ٝو ٝدس ٔمیاع  1:50000زٟی ٝؿذ ٜاؿاسٕٛ٘ ٜد .دس خایاٖ واس تدا اػدسفاد ٜاص ػدٕثُٞدای ٚیدظٜ
طئٛٔٛسفِٛٛطی ،ایٗ ِٙذفشْٞا دس لاِة ٘مـ ٝطئٛٔٛسفِٛٛطی حٛظٔ ٝیماٖ تٕ٘ ٝایؾ دسآٔذ٘ذ.
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ضکل  0 2زغییشاذ اسزفاع دس حٛظٔ ٝیماٖ(اػسخشاج اص ٔذَ سلٔٛی اسزفاع ٔٙؽم)ٝ

زهیي ضٌاسی هٌطقِ
حٛظ ٝآتخیض وٛیش ٔیماٖ اسان ،حٛظ ٝتؼسٝای تٛد ٜو ٝاص ٘ظش صٔیٗ ؿٙاػی ایشاٖ دس د ٚتّٛن ػٙٙذج  -ػیشخاٖ  ٚتّٛن
ایشاٖ ٔشوضی ٚالغ ؿذ ٜاػر .تا لشاسٌیشی دٌ ٚؼُ زّخاب دس ؿٕاَ ٌ ٚؼُ زثشز ٝدس خٛٙب آٖ ،حٛظٛٔ ٝسد ٘ظش تٝ
لؽؼاذ  ٚتّٛنٞای وٛچىی زمؼیٓ ؿذ ٜاػر ،ت ٝؼٛسی وٌ ٝؼُ زّخاب خذاوٙٙذ ٜتّٛن آؿسیاٖ ٘ -شاق  ٚتّٛن ٞفساد
لّ ٝدس ؿٕاَ ٌ ٚؼُ زثشز ٝخذا وٙٙذ ٜتّٛن ٞفساد لّ ٚ ٝػٙٙذج  -ػیشخاٖ دس خٛٙب ٔیتاؿذ ،ت ٝػثاسزی ٔیزٛاٖ ٌفر
حٛظ ٝآتخیض ٔیماٖ اسان ت ٝػ ٝلؽؼ ٝزمؼیٓ ؿذ ٜاػر (لؽؼ ٝیا تّٛن ػٙٙذج  -ػیشخاٖ ،لؽؼٞ ٝفساد لّ ٚ ٝلؽؼٝ
آؿسیاٖ ٘ -شاق)(لذیٕی ػشٚع ٔحّ ٚ ٝحؼیٗ ٘ظاد.)1382 ،

ضکل  03ساػسای حشور ٌؼُٞا ٘ ٚمؾ آٟ٘ا دس زـىیُ فش٘ٚـؼر ٌشاتٙی حٛظٔ ٝیماٖ
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ضکل  0 4صٔیٗ ؿٙاػی حٛظٔ ٝیماٖ

یافتِّای پصٍّص
تْیِ ًقطِ شئَهَرفَلَشی
دس تؼیاسی اص واسٞای ٔذیشیر ٔحیػ ٟٓٔ ،زشیٗ ٔ ٚفیذزشیٗ وٕه ٔ ٚـاسور طئٛٔٛسفِٛٛطیؼر زٟیٝی ٘مـٝی صٔدیٗ
اػر .زٟیٝی چٙیٗ ٘مـٞٝایی دس تؼیاسی اص ؼش ٞای ٟٔٙذػی ،تش٘أ ٝسیضی ٔ ٚذیشیسی فٛایذ صیادی دس تش داسد .تشاػاع
زصاٚیش ٔاٛٞاسٜای ،تاصدیذٞای ٔیذا٘ی٘ ،مـٞٝای زٛخٌٛشافی ،تا زٛخ ٝتٔ ٝـخصاذ اسزفاػی ؿیة ٔ ٚـاٞذٕٛ٘ ٜدٖ تؼعی
اص ػٛاسض صٔیٗ ؿٙاػی ٛٔ ٚسفِٛٛطی ٔٙؽمٝی ٔٛسد ٘ظش ت ٝزشزیة ت ٝتخؾ وٞٛؼسا٘ی ،زدٔ ٝاٛٞس  ٚدؿر لاتدُ زمؼدیٓ
تٛد ٜو٘ ٝمـٝی طئٛٔٛسفِٛٛطی آٖ زٟیٌ ٝشدیذ ٜاػر(ؿىُ .)5
تشای ایداد ٘مـ ٝی ػاد ٜطئٛٔٛسفِٛٛطی اتسذا ٔٙؽمٛٔ ٝسد ٔؽاِؼ ٝسا تشاػاع زٛخدٌٛشافی ػدؽح تٙدذی ودشدیٓ .ؿدیٜٛ
ٕ٘ایؾ  ٚؼثم ٝتٙذی ػؽ ٛدس ٘مـٞٝای زٛخٌٛشافی تیـسش ت ٝخؽٛغ ٔٙحٙی ٔیضاٖ ٔسىی اػر .تا زٛخ ٝت ٝخیىداٖٞدایی
و ٝتش سٚی ٘مـ ٝخٟر ؿیة سا ٘ـاٖ ٔیدٙٞذ تایذ ٌفر و ٝاساظی وٞٛؼسا٘ی ٔٙؽمد ٝداسای زغییدش  ٚوداٞؾ ؿدیة تدٝ
ػٕر ٔشوض حٛظٔ ٝیتاؿٙذ  ٚس٘ٚذ ایٗ ٘إٛٞاسیٞا ت ٝزثؼیر اص ٘إٛٞاسیٞای فالذ ایشاٖ ،ؿٕاَغشتدی -خٙدٛبؿدشلی
اػر.

1

Terrain map
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ضکل  05طئٛٔٛسفِٛٛطی حٛظٔ ٝیماٖ

اص خّٕ ٝاؼالػاذ دیٍشی و ٝدس ٘مـٞٝدای طئٛٔٛسفِٛدٛطی تایدذ تد ٝصدٛسذ ٕ٘دادیٗ ٔدٙؼىغ ؿد٘ٛذ ،خذیدذٜٞدای
طئٛٔٛسفِٛٛطی اػرٙٔ .ظٛس اص خذیذٜٞای طئٛٔٛسفِٛٛطی ،فشْٞایی اػر و ٝدس ػیؼدسٓٞدای ٔخسّدف فشػایـدی زىدٛیٗ
ٔییاتٙذ (سأـر .)144 ،1385 ،اص خّٕ ٝخذیذٜٞایی و ٝدس ٔٙؽم ٝت ٝصٛسذ غاِة ٚخدٛد داسد  ٚدس ٘مـد ٝطئٛٔٛسفِٛدٛطی
(ؿىُ ٘ )5ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػرٔ ،یزٛاٖ تٛٔ ٝاسد صیش اؿاس ٜوشد:
اراضی کَّستاًی
ٚیظٌی ػٕذ ٜایٗ ِٙذفشْٞا ،ؿیة صیاد ،ػٍٙی تٛدٖ  ٚوٕی ػٕك خان اػر .ایٗ اساظی داسای  30زا تیؾ اص  48دسصذ
ؿیة ٔیتاؿٙذ  ٚدس حٛاؿی حٛظٔ ٝیماٖ ت ٝخصٛف تخؾ خٛٙتی آٖ لشاس ٌشفسٝا٘ذ.
دضت سر(گالسی ،پذیوٌت)
یىی اص ؿىُٞای طئٛٔٛسفِٛٛطیىی دس آب ٛٞ ٚای خـه ٘ ٚیٕ ٝخـه اػر  ٚایٗ زـىیالذ ٔشتٛغ ت ٝیه دٚسٜ
ٔشؼٛب ٔیتاؿٙذ و ٝتش اثش زحٛالذ الّیٕی  ٚتاسؽ فشاٚاٖ تاػث زخشیة اص اسزفاػاذ اؼشاف حٛظ( ٝتٚ ٝیظ ٜاسزفاػاذ
ؿٕاِی) ٌشدیذ ٚ ٜدس اثش سػٛب ٌزاسی تٔ ٝمذاس صیادٛٔ ،خة زـىیُ ایٗ ٌ ٝ٘ٛدؿرٞای ٚػیغ (دؿرٞای فشاٞاٖ ٚ
اسان) ؿذ ٜاػر.
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ضکل ٕ٘ 06ایی اص دؿر فشاٞاٖ

ایٗ زـىیالذ دس ؿٕاَ حٛظٔ ٝیماٖ ٌؼسشؽ داس٘ذ  ٚخٛؿیذ ٜاص سػٛتاذ دٚساٖ چٟاسْ ٞؼسٙذ .دس خٛٙب ٚ
خٛٙبؿشلی حٛظٔ ٝزوٛس ایٗ زـىیالذ ،ػؽح ٕٛٞاسی سا تا ؿیة وٓ خٛؿا٘ذٜا٘ذ .ؿیة دؿر ػشٞا اص تاال ت ٝخاییٗ
واٞؾ ٔییاتذ  ٚخشیاٖٞای ػؽحی ،لؽؼاذ تضسي  ٚدسؿر سا دس لؼٕر تاالیی تشخای ٌزاؿسٝا٘ذ  ٚلؽش رساذ ت ٝػٕر
خاییٗسیضزش ٔیؿٛد  ٚلؽؼاذ خشد ؿذ ٚ ٜحُٕ ؿذ ٜدس سٚی ٌالػیٞا اغّة صاٚی ٝداس ٛ٘ ٚن زیض اػر و٘ ٝاؿی اص زاثیش
یخثٙذاٖ  ٚزغییشاذ دسخ ٝحشاسذ اػر .لّ ٜٛػًٞٙای دؿر ػش دس ٔؼشض زاتؾ خٛسؿیذ لشاس داس٘ذ  ٚت ٝسً٘ ػیاٜ
ٞؼسٙذ .ظخأر سػٛبٞا دس تاالی دؿر ػش وٓ  ٚدس خاییٗ آٖ صیاد اػر  ٚسٚی ایٗ زـىیالذ ،اثش فشػایؾ آتی،
ؿیاسی ،خٙذلی  ٚآتشاٝٞای سا ٔیزٛاٖ ٔـاٞذ ٜوشد  ٚػٛأّی و ٝدس خیذایؾ دؿر ػشٞا ٔٛثش تٛدٜا٘ذ سا ٔیزٛاٖ
ؼغیاٖٞای ؿذیذ آب ٛٞ ٚایی ،دٚس ٜػشد  ٚیخثٙذاٖ وٛٔ ٝخة زخشیة ٔىا٘یىی ؿذ ٜاػر  ٚزخشیة خٛؿؾ ٌیاٞی وٝ
ٔٙدش ت ٝایداد ٞشص آبٞا  ٚزـىیُ آتشاٌ ٝٞشدیذ ٜسا تیاٖ وشد(احٕذی.)8811 ،
رسَبّای تثخیری
ایٗ اساظی ؿأُ اساظی ٔؼؽح(ؿیة وٕسش اص  0/5دسصذ) ٌٛ ٚد افساد ٜایؼر وٞ ٝیچٌٔ ٝ٘ٛؼیُ فشػایـی فؼاَ دس آٖ
ٚخٛد ٘ذاسد  ٚآبٞای ػؽحی لثُ اص ٚسٚد ت ٝآٖ دس صٔیٗ ٘فٛر ٔیوٙٙذ .دس تیـسش حاالذ آب صیشصٔیٙی٘ ،ضدیه ت ٝػؽح
صٔیٗ  ٚیا دس ػؽح آٖ لشاس داسد .ایٗ زیح اساظی ت ٝخصٛف دس ٔٙاؼك خـه داسای ؿٛسی  ٚلّیائیر خیّی صیاد اػر.

ضکل  07زدٕغ سػٛبٞای زثخیشی دس ػؽخ خان دس فصُ ٌشْ(حاؿی ٝزاالب ٔیماٖ)
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رسَبّای سیالتی
ٔـسُٕ تش سػٛبٞایی و ٝاص ػیالبٞای ٔسؼذد زشػیة ؿذٜا٘ذ  ٚداسای تافرٞای ٌ٘ٛاٌ(ٖٛتذ ٖٚػًٙسیض )ٜؿذٜا٘ذ .دس
اغّة حاالذ  ٚت ٝخصٛف دس ٔٙاؼك خـه ٘ ٚیٕ ٝخـه سػٛبٞای ػیالتی ت ٝصٛسذ خانٞای ؿٛس  ٚلّیایی
ٞؼسٙذ ،ػؽح آب صیشصٔیٙی ٘یض ػٕٔٛاً ٘ضدیه ت ٝػؽح صٔیٗ لشاس داسد.
ٍاریسُ (ضیة رفت)
ٚاسیضٜٞا ٔـسُٕ تش اساظی اػر ؤ ٝؼٕٛالً تا ؿیة آساْ زا ٔسٛػػ دس دأ ٝٙوٜٞٛا  ٚزدٞٝا تٚ ٝػیّ ٝخشیاٖٞای فصّی
ٔؼیُٞا سػٛب ٌزاسی ؿذٜا٘ذ .ایٗ اساظی ػٕٔٛاً خش اص ػٍٙشیضٜٞای صاٚی ٝداس اػر.
دریاچِ (تاالب هیقاى)
دسیاچ ٝفصّی ٔیماٖ تا ٔؼاحسی ٔسغیش اص  100زا  120ویّٔٛسش ٔشتغ  ٚدس سل ْٛاسزفاػی  1660زا ٔ 1700سش اص ػؽح دسیا،
دؿرٞای آتشفسی فشاٞاٖ  ٚاسانٔ ،خشٚغ افىٞٝٙا  ٚوٞٛدایٞٝا اػر ٔ ٚشتٛغ ت ٝدٚس ٜوٛازش٘ش اػر 94 .دسصذ ػؽح ایٗ
دسیاچ ٝسا و ٝخالیای اسان ٘یض ٘أیذٔ ٜیؿٛد ،لـش ٕ٘ه  6 ٚدسصذ ٘ٛاحی تازاللی ٔٙمؽغ  ٚوٛچه ٔیخٛؿا٘ذ
( .)Krinsly, 1970دس ٚالغ ایٗ دسیاچ ٝػؽح اػاع زٕاْ آتشاٞٝٞایی اػر و ٝدس حٛظٔ ٝیماٖ خاسی ٞؼسٙذ  ٚت ٝػٕر
ایٗ خالیا و ٝخاییٗزشیٗ ػؽح ایٗ حٛظ ٝاػر ،خاسی ٞؼسٙذ .دس فصٌ َٛشْ ػاَ تخـی اص دسیاچ ٝوأال خـه ٔیؿٛد
 ٚدس لـش ٕ٘ىی آٖ ،خذیذ ٜچٙذ ظّؼی 1ؿذٖ لـش تٚ ٝظ ٛت ٝچـٓ ٔیخٛسد ت ٝؼٛسی و ٝلؽش تشخی اص ایٗ چٙذ
ظّؼیٞا تٔ 60 ٝسش ٘یض ٔیسػذ (ػاصٔاٖ تش٘أ ٚ ٝتٛدخ.)1370 ،80 ،ٝ
هسیلّا
حٛظ ٝتؼس ٝوٛیش ٔیماٖ سا ٔیزٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ صٞىؾ ٔؼیُٞایی اص حٛظ ٝآتشیض ٔیماٖ دس ٘ظش ٌشفر .دس وُ ٔٙؽمٛٔ ٝسد
ٔؽاِؼٞ ،ٝیچ ٌ ٝ٘ٛسٚدخا٘ ٝدائٕی ٚخٛد ٘ذاسد .اص سٚدخا٘ٞٝای ٔ ٟٓفصّی ٔٙؽم ،ٝسٚدخا٘ ٝوشٞشٚد ٔیتاؿذ و ٝفمػ دس
ٔٛالغ ػیالتی خشیا٘ی دس آٖ دیذٔ ٜیؿٛد .ایٗ سٚدخا٘ ٝاص اسزفاػاذ خٛٙتی حٛظ ٝآتشیض وٛیش ٔیماٖ ،ؿأُ لشا َٚخا٘،ٝ
وّ ،ٍٝٙػٍٙشٔ ،شغثاٖ ،ػیا ٜو ،ٜٛخا٘٘ ٝیاص ،ؿشف ٍٔ ٚؼالٖ ػشچـٌٕ ٝشفس ٚ ٝخغ اص ػثٛس اص ؿٟش اسان ٚزشد حٛظٝ
ٔیماٖ ٔیٌشددٔ .ؼیُٞای دیٍشی اص اسزفاػاذ خٛٙب غشتی ؿأُ ػاوی ،ػاسی ػش ،خ٘ٛؼاس ،ؿاٛٞاس ،ػفیذخا٘ی  ٚزخر
ػشچـٌٕ ٝشفس ٝو ٝخغ اص ػثٛس اص سٚػساٞای ٞیضأٟ ٚ ٜٚشآتاد ت ٝحٛظ ٝتؼس ٝوٛیش ٔیماٖ ٔیخی٘ٛذ٘ذ .اسزفاػاذ ؿٕاِی
ٔٙؽم ٝؿأُ زخر سػسٓ ،دٚد ٞشاساٖ  ٚوالٙٔ ٜـاء ٔؼیُ آؿسیاٖ ٔ ٚؼیُٞای وٛچه دیٍشی تٛد ٜو ٝخغ اص ػثٛس اص
آتادیٞای ؿٟش آب ،وـ ،ٝداسػساٖ  ٚدسٔ ًٙت ٝحٛظ ٝتؼس ٝوٛیش ٔیسیض٘ذ(ٟٔٙذػیٗ ٔـاٚس زظآب ػذ.)1 ،1386 ،
گسلّا
اص اصّی زشیٗ ٌؼُٞای حٛظٔ ٝیزٛاٖ ت ٝزثشز ٚ ٝزّخاب اؿاس ٜوشد و ٝداسای س٘ٚذ ؿٕاَغشتی -خٛٙبؿشلی ٞؼسٙذ ٚ
دس ػشاػش حٛظ ٝآتشیض أسذاد یافسٝا٘ذ .ت ٝػالٌ ٜٚؼُٞای زٛصِ ،ٌُٛو ٜٛؿا٘ ٜـیٗ ،و ٜٛلاس ،ٜأاٖ آتادٌ ،ؼُ زشاػسی دسٜ
ػمیُ آتادٌ ،ؼُ ٞفساد لّ ٚ ٝدیٍش ٌؼُٞای فشػی ٘یض دس ایٗ حٛظ ٝخای ٌشفسٝا٘ذ و ٝدس فصُ د ْٚت ٝؼٛس ٔفصُ تٝ
ؿش ٚیظٌیٞای ٞشیه اص آ٘اٖ خشداخس ٝؿذ.

1. Polxgons
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غار
ایٗ ؿىُ واسػسی تش اثش ا٘حالَ آبٞای صیشصٔیٙی ایداد ٔیٌشددٟٓٔ .زشیٗ غاسٞای ٔٙؽمٔ ٝؽاِؼازی ػثاسزٙذ اص :غاسٞای
سٚػسای ا٘دذاٖ( )1دس وٜٞٛای ا٘دذاٖ  ٚػّ ٝتٟش ٚالغ ؿذٜا٘ذ  ٚؿأُ:
اِف :غاس آػیّی و ٝدس حذٚد  5ویّٔٛسشی غشب ا٘دذاٖ لشاس داسد.دس فصُ تاس٘ذٌی دس ایٗ غاس اػساالٌٕیر  ٚاػساالٌسیر
زـىیُ ٔیؿٛد .ب 0غاس ٔیا٘ال٘ ٖٛیا ٌّٛچ ٝتاال و ٝدس دأ ٝٙو ٜٛػّ ٝتٟش لشاس داسد .ج 0غاس ؼاق سچ ٚ ٝغاس ٌی ٜٛوؾ؛
ایٗ غاسٞا ٘یض دس سٚػسای ا٘دذاٖ لشاس داس٘ذ .د 0غاس ؿغاَ دس ٜو ٝدس دأ ٝٙو ٜٛوّٛج خ ٟٓٙلشاس داسد :ٜ .غاس ػفیذخا٘ی دس
وٜٞٛای ػفیذخا٘ی دس خٛٙب اسان  ٚػسٖٞٛای آٞىی اػساالوسیسی ت ٝصٛسذ لٙذیُٞایی اص ػمف آٖ آٚیضاٖ اػر  ٚدس
وف غاس اػساالوٕیر ٘یض زـىیُ ؿذ ٜاػر ،دس تاالی دٞا٘ ٝغاس ،یه دٚدوؾ خٗ ت ٝاسزفاع ٔ 8سش ،ػشض ٔ 2/5سش ٚ
ؼٔ 3 َٛسش لشاس ٌشفس ٝاػر (ػاصٔاٖ تش٘أ ٚ ٝتٛدخ .)28 ،1370 ،ٝغاس ػیٗ ٘ ٛٞیض اص دیٍش غاسٞای ٔٙؽم ٝػفیذخا٘ی
اػر(ؿىُ .)8

ضکل  08غاس ػیٗ  ٛٞدس وٜٞٛای ػفیذ خا٘ی
ایٗ غاسٞا ٘سید ٝزخشیة فیضیىی  ٚؿیٕیایی خشیاٖٞای صیشصٔیٙی ٞؼسٙذٛٔ .لؼیر خغشافیایی ٔٙؽم٘ ٝیض دس خیذایؾ
غاسٞا ٔٛثش تٛد ٜاػر؛ صیشا آب ػشد ٔمذاس تیـسشی وشتٙیه سا دس خٛد حُ ٔیوٙذ.
چطوِّای کارستی
٘ضٚالذ خٛی  ٚخشیاٖٞای ػؽحی اص ؼشیك دسص  ٚؿىافٞا دس زٛدٜٞای آٞىی ٘فٛر وشد ٚ ٜزٛػػ چـٕٞٝا زخّیٝ
ٔیؿٛد .ایٗ چـٕٞٝا داسای آتذٞی صیادی ٞؼسٙذ  ٚتیـسش چـٕٞٝای ا٘دذاٖ دس حٛظ ٝفشػی أاٖ آتاد دس چـٕٞٝای
حٛظ ٝوش ٜسٚد دس ٔٙؽم ٝحفاظر ؿذٜٞفساد لّ ٝاص چـٕٞٝای واسػسی حٛظٛٔ ٝسد ٔؽاِؼٞ ٝؼسٙذ.
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هخرٍط افکٌِّا
یىی اص ؿىُٞای طئٛٔٛسفِٛٛطیىیٞ ،یذسِٛٚطیه فشاٚاٖ دس حٛظ ٝسا ٔخشٚغ افىٞٝٙا زـىیُ ٔیدٙٞذ .ػأُ اصّی ایداد
ایٗ ٚاحذٞا ػیالبٞای فصّی ٞؼسٙذ.
دس تخؾٞای ؿٕاِی ،ؿٕاَغشتی ،خٛٙبغشتی  ٚؿشلی حٛظٔ ٝؽاِؼازیٔ ،خشٚغ افىٞٝٙایی زـىیُ ؿذ ٜو ٝدس
تخؾٞای ؿٕاِی ػؽح ٚػیغ زشی سا خٛؿا٘ذٜا٘ذ ٔا٘ٙذ ٔخشٚغ افى ٝٙفشاٞاٖ و ٝاص خیٛػسٗ چٙذیٗ ٚاحذ وٛچىسش زـىیُ
ؿذ ٚ ٜیا ٔخشٚغ افى ٝٙاسان و ٝؿٟش اسان تش سٚی ساع آٖ لشاس ٌشفس ٝاػر  ٚلاػذ ٜآٖ ت ٝوٛیش ٔیماٖ خسٓ ٔیؿٛد ٚ
ؿیة آٖ ت ٝؼشف وٛیش ٔیماٖ اػر.
 -هخرٍط افکٌِّای حَضِ هیقاى دارای هطخصات زیر ّستٌذ0

 .1زـىیالذ ػاص٘ذ آٖ اص تاال ت ٝخاییٗ ت ٝزذسیح سیضزش  ٚوٛچهزش ٔیؿٛد؛
 .2ؿیة اص تاال ت ٝخاییٗ واٞؾ ٔییاتذ؛
ٕٟٔ .3سشیٗ ٔٙاتغ آب حٛظ ٝسا زـىیُ ٔیدٙٞذ؛
ٔ .4شاوض ػى٘ٛسی ؿٟشٞا  ٚسٚػساٞا تش سٚی ایٗ زـىیالذ ایداد ؿذ ٜاػر؛
 .5تٟسشیٗ لؽةٞای وـاٚسصی سا دس ػؽح اػساٖ زـىیُ ٔیدٙٞذ(فشاٞاٖ).
هْوتریي هخرٍط افکٌِ¬ّای حَضِ هیقاى عثارتٌذ از0
خٛٙب حٛظٔ :ٝخشٚغ افى ٝٙاسان – أاٖ آتاد ،خٛٙب ؿشلیٔ :خشٚغ افىٔ ٝٙـه آتاد – ػٕشآتاد ،ؿٕاَؿشلیٔ :خشٚغ
افى ٝٙآؿسیاٖ  ٚدس ؿٕأَ :خشٚغ افى ٝٙفشاٞاٖ (ػّیا  ٚػفّی)
لّ ٜٛػًٞٙا ٛٔ ٚاد آتشفسی دس لؼٕر تاالی ٔخشٚغ افىٞٝٙا سً٘ زیشٜای ت ٝخٛد ٌشفسٝا٘ذ  ٚایٗ ٘ـاٖ ٔیدٞذ وٝ
ٔذذ صٔاٖ ؼٛال٘ی دس خای خٛد تالی ٔا٘ذٜا٘ذ .ایٗ زـىیالذ سٚی دؿر ػشٞا  ٚدؿرٞای دٚساٖ چٟاسْ دس ؿشایػ آب
ٛٞ ٚایی ٔسفاٚذ ٔ ٚشؼٛب زش اص أشٚص ایداد ؿذٜا٘ذ .تضسٌسشیٗ ٔٙثغ زأیٗ آب دس حٛظٔ ٝیماٖ ٔخشٚغ افىٞٝٙا ٞؼسٙذ ٚ
ت ٝػّر دسؿر دا٘ ٝتٛدٖ ٔٛاد آتشفسی  ٚدس ٘سید٘ ٝفٛر خزیشی تاال دس آٟ٘أ ،حُ زغزی٘ ٚ ٝفٛر آبٞا تش سٚی دؿر ػشٞا
ٔیتاؿٙذ ،حفش چاٜٞای ػٕیك ٘ ٚیٕ ٝػٕیك  ٚلٙاذٞا تش سٚی ایٗ زـىیالذ حاوی اص اسصؿٕٙذی آٟ٘ا داسد.
ًثکا
یىی اص ػٛاسض طئٛٔٛسفِٛٛطیىی دس حٛظٔ ٝیماٖ ٘ثىا ٔیتاؿذ و ٝدس غشب  ٚؿٕاَغشب وٛیش ٔیماٖ (خٛٙبغشتی داٚد
آتاد) زـىیُ ؿذٔ ٚ ٜىا٘یؼٓ ایداد آٖ تذیٗ ٘ح ٛتٛد ٜو ٝتاد ٔحٕ ِٝٛخٛد سا دس خای تٛز ٝلشاداؽ ٞ ٚاِٛفیرٞا (ٌیاٞاٖ
ؿٛس خؼٙذ) ت ٝخا ٌزاؿس ٚ ٝت ٝزذسیح ٔاػٞٝا دس خای تٛز ٝا٘ثاؿس ٝؿذ ٚ ٜسؼٛتر صٔیٗ لؼٕسی اص ٔاػ ٝسا ت ٝؼٛس ٔٛلر
زثثیر  ٚت ٝزذسیح ٌیا ٜسؿذ وشد ٚ ٜلؼٕرٞای ٛٞایی آٖ افضایؾ یافس ٚ ٝتش اسزفاع آٖ افضٚدٔ ٜیؿٛد .سیضؽ تشيٞا تٝ
افضایؾ حدٓ ٔاػ ٝوٕه ٔیوٙذ  ٚدائٕاً سؿذ آٖ افضایؾ ٔییاتذ  ٚزا صٔا٘ی و ٝؿشایػ ٔؼاػذ تاؿذ ٌیا ٜلشاداؽ خٛد سا
تاال ٔیوـذ  ٚت ٝسؿذ خٛد ادأٔ ٝیدٞذ ٘ ٚثىا تضسٌسش ٔیؿٛد .اسزفاع ٘ثىاٞا دس غشب وٛیش ٔیماٖ ت 1/5 ٝزا ٔ 2سش
ٔیسػذ ٔ ٚا٘ٙذ چسشی سٚی زدٔ ٝاػٝای سا ٔیخٛؿا٘ذ .ایٗ ٘ثىاٞا ٘مؾ ٔٛثشی دس خٌّٛیشی اص خیـشٚی وٛیش ٔیماٖ
داؿسٝا٘ذ(ٔحٕذی.)128 ،1373 ،
ًتیجِ گیری

حٛظ ٝآتشیض ٔیماٖ تا  5528ویّٔٛسش ٔشتغ ٔؼاحر تیٗ د ٚتّٛن ػٙٙذج – ػیشخاٖ  ٚتّٛن ایشاٖ ٔشوضی ٚالغ
ؿذ ٜاػر .تا لشاسٌیشی دٌ ٚؼُ زّخاب دس ؿٕاَ ٌ ٚؼُ زثشز ٝدس خٛٙب آٖ ،حٛظٛٔ ٝسد ٘ظش ت ٝلؽؼاذ ٚ
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تّٛنٞای وٛچىی زمؼیٓ ؿذ ٜاػر ،ت ٝؼٛسی وٌ ٝؼُ زّخاب خذاوٙٙذ ٜتّٛن آؿسیاٖ – ٘شاق  ٚتّٛن ٞفساد
لّ ٝدس ؿٕاَ ٌ ٚؼُ زثشز ٝخذا وٙٙذ ٜتّٛن ٞفساد لّ ٚ ٝػٙٙذج – ػیشخاٖ دس خٛٙب ٔیتاؿذ .اسصیاتی
طئٛٔٛسفِٛٛطیىی حٛظٔ ٝیماٖ تیاٍ٘ش ٚخٛد ؿىُٞای طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٕٞچ ٖٛؿىُٞای واسػسی(غاسٞا)٘ ،ثىا ٚ
دؿر ػشٔ ،خشٚغ افىٞٝٙا ،چـٕٞٝای واسػسیٌ ،ؼُٞاٚ ،اسیضٜٞا ٓٞ ،چٙیٗ ٚخٛد سػٛبٞای ػیالتی ،زثخیشی
 ٚزشاوٕی ٔ ٚؼیُٞا تٛد ٜاػر.
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 -6ػاصٔاٖ تش٘أ ٚ ٝتٛدخٔ :)1370( ،ٝؽاِؼاذ خأغ زٛػؼ ٝالسصادی – اخسٕاػی اػساٖ ٔشوضی ،خّذ دْٚ؛ صٔیٗ ؿٙاػی.
 -7ؿشور ٟٔٙذػیٗ ٔـاٚس زظاب ػذٔ :)1386( .ؽاِؼاذ زفصیّی – اخشایی ٔذیشیر ٔٙاتغ زدذیذ ؿ٘ٛذ ٜدس حٛظ ٝآتخیض ٔیماٖ؛
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