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بازسازی سطوح دیرینة دریاچة ارومیه در کواترنری با مطالعة پادگانههای دریاچهای
مجتبی یمانی ـ استاد دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
ابراهیم مقیمیـ استاد دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
راضیه لکـ استادیار پژوهشکدة علوم زمین
منصور جعفر بیگلو -دانشیار دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
علیرضا صالحیپور میالنیـ دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله 1392/10/21 :تأیید نهایی1393/08/11 :

چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی پادگانههای کواترنری دریاچة ارومیه ،تعیین ارتفاع دقیق آنها و بازساازی
سطوح و مناطق دیرینة تحت تأثیر نوسانات سطح آب دریاچه است .طی مطالعات میادانی ،باا اساتفاده از شاواهد
فسیلی ،رسوبشناسی و ژئومورفولوژیکی  24پادگانة دریاچهای در مناطق زنبیالداغای ،گلمانخاناه ،نقاده ،جزیارۀ
اسالمی ،مهاباد ،میاندوآب ،بوکان ،ملکان ،سلماس ،تسوج و الخچی شناساایی شاد .باا اساتفاده از جای.پای.اس
دوفرکانسه ارتفاع دقیق پادگانهها محاسبه شد .این پادگانهها در ارتفاعی باین  1297متار در جزیارۀ اساالمی تاا
 1366متر در غرب ملکان قرار دارند .با توجه به دادههای ارتفاعی بهدستآمده ،هشت سطح ارتفااعی مرباوط باه
پادگانههای دریاچهای را که همان تراز آب در کواترنرند ،برای دریاچة ارومیه میتوان تعریف کرد .از طریق بازسازی
ارتفاع این سطوح پادگانهای ،محدودۀ آبگیری دریاچة ارومیه در دورههای گذشته تعیین و محدودۀ تاأثیر آنهاا بار
روی تصاویر ماهوارهای ترسیم شد .براساس نتایج این پژوهش ،باالترین سطح پیشاروی دیریناة آب دریاچاه در
سواحل جنوبی آن و بیشینة مساحت دریاچه معادل  13900کیلومترمربع بوده است که سطح آبگیری آن نسابت باه
سال  2011در حدود  10000کیلومترمربع بیشتر بوده است.

کلیدواژهها :پادگانة دریاچهای ،دریاچة ارومیه ،کواترنر ،نوسانات دیرینة سطح آب.

مقدمه
دریاچة ارومیه با خطر جدی خشک شدن و نابودی روبهرو است (لک و همکاران .)344 :1390 ،برای تحلیل عوامـل مـر ر بـر
تغییرات سطح آب دریاچة ارومیه ،به مطالعة جامع و یکپارچـة دیرینـة ایـن دریاچـه و بررسـی تـأ یر عوامـل انسـانی ،اقلیمـی،
ژئومورفولوژیکی ،رسوبشناختی و زمینشناسی بر آن ،نیاز است.
تا کنون مطالعات زیادی دربارة دریاچهها با هدف بررسی دیرینة اقلیم در دنیا انجام گرفته است؛ اما بررسیهای اخیر
دیدگاههای متفاوتی را در بر گرفته ،همهسونگر است .در این بررسیها ،روشهای مختلفی بـهکـار گرفتـه مـیشـود کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول0۹۱۲۳۱۹۷۶۸۲ :

 E- mail: myamani@ut.ac.ir
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معموالً نتایج یکسانی دارد .از آن جمله میتوان به مطالعات کانیشناسـی و ژئوشـیمی داماگالسـکی و همکـاران (،)1990
ایورا و همکاران ( )2001و لوینستین و همکاران ( )2006اشاره کرد .عـدهای از محققـان بـا بررسـی محتـوای فسـیلی و
ویژگیهای بیولوژیکی (واسیلیکووا و همکـاران  )2006یـا بـا مطالعـات گـردهشناسـی (اسـتیون و همکـاران )2006 ،بـه
آبوهوای گذشته پی میبرند .مغزههای سالم و همچنین دستنخورده و پادگانههای دریاچهای از جمله ابزارهـایی اسـت کـه
در همة موارد ،مشترك و ضروری است .در ایران نیز توجه خاصی به دریاچهها شده است .کرینسلی ( )19۷0برخی دریاچههـا
و تمامی بالیای ایران را ،از دیدگاه ژئومورفولوژی و بسیار اندك از نظر پالئوکلیماتولوژی بررسی کرده است؛ اما بیش از همـه،
به دریاچة ارومیه توجه شده است و از آن جمله میتوان به کارهای زیر اشاره کرد .غضبان و همکاران ( )54 :13۷9مشـخ
کردند که دریاچة ارومیه ابتدا در  35هزار سال پیش دارای آب شیرین بوده و بعد از آن شور شده است .محمـدی و همکـاران
( )1384با مطالعة مغزة رسوبی  100متری ،به تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی و رسـوبشناسـی ایـن مغـزه پرداختـه و شـواهد
تغییرات محیطهای رسوبی را بررسی کردهاند .جمالی و همکاران ( )2010به بررسی پالئوکلیماتولوژی دیرینة دریاچة ارومیه با
استفاده از مغزههای رسوبی و مطالعات پالینولوژی پرداخته و آنها را با دورههای یخچالی کواترنری بررسی کـردهانـد .لـک و
همکاران ( )1392از دیدگاه هیدروشیمی ،هیدروژئوشیمی ،رسوبشناسی ،پالئوکلیماتولوژی و بهطور کلـی آسـیبشناسـی بـه
بررسی این دریاچه پرداخته و راهکارهایی را جهت احیای آن ارائه نمودهاند.
پادگانههای دریایی و دریاچهای مقدمة یافتههای ژئومورفولوژی اقلیمی ،بهویژه در کواترنری ،نهتنها از نظـر اقلیمـی
حائز اهمیت است که حقایق متعددی را در زمینة تاریخ تطور زمین و محیط ،باسـتانشناسـی و حتـی زمینـههـای تـاریخ
مکتوب بشری آشکار میکند .قرار گرفتن این پادگانهها در ارتفاعهای مختلف ،تغییرات سطح آب دریاچههـای قـدیمی را
نسبت به شرایط کنونی نشان میدهد و با بازسازی آنها میتوان شرایط ژئومورفولوژیکی حوضههای مـورد مطالعـه را در
دورههای گذشته بررسی کرد .نوسانات آبی در طول کواترنری شواهدی ژئومورفیک ،یعنی پادگانـههـای دریاچـهای را در
خود جای دادهاند .با توجه به اینکه تغییر سطح آب دریاچههـای داخلـی در ایـران ،شـاهدی از تغییـرات اقلیمـی کـواترنر
بهحساب میآید ،بهترین شواهد برای بازسازی سـطح آب دریاچـههـا در گذشـتهانـد .رامشـت و همکـاران ()190 :1385
قلمروهای دیرینة پالیای گاوخونی را بررسـی کـردهانـد .مقصـودی و همکـاران ( )15۷ :1390شـواهد ژئومورفولـوژیکی
تغییرات سطح اساس در پالیای حوض سلطان ،و ارزانی ( )200۷نوسانات سطح آب دریاچة پالیا و رسوبات معاصر انتهای
مخروطافکنة حاشیة پالیا ،حوضة ابرکوه و ایران مرکزی را بررسی کردهاند .یمانی و همکاران ( )1391در یک دورة زمانی
 35ساله ( )2011-19۷6با اسـتفاده از دادههـای مـاهوارهای لندسـت  ،TM ETM ،MSSدر هفـت دورة زمـانی ،19۷6
 2010 ،2009 ،2006 ،2000 ،1989و  2011به پایش تغییرات خطوط ساحلی دریاچة ارومیه پرداختهاند .با بررسی تصاویر
ماهوارهای مشخ

شد که در سال  2011وسعت دریاچه حدود  2200کیلومترمربع نسبت به سـال  1989کـاهش یافتـه

است .بیشترین تغییرات در شرق ،جنوب شرق و جنوب دریاچه بهوقوع پیوسته است؛ بهصـورتی کـه در سـال  2011خـط
ساحلی در ساحل جنوبی نسبت به سال  1989در حدود  15کیلومتر پسروی داشته و پهنههای نمکی بهطور چشـمگیری
افزایش یافته است .محاسبات نشان میدهد که مسـاحت دریاچـة ارومیـه از  5490/24کیلومترمربـع در سـال  1989بـه
 3098/31کیلومترمربع در سال ( 2011کاهش  2391/94کیلومترمربعی) کاهش یافته است.
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کارل بوتزر ( )20 :19۷9پیدایش دریاچة ارومیه را ناشی از ازدیاد بارندگی میدانسـت کـه شـواهد ایـن تحـوالت را
بهصورت پلهها و پادگانههایی در اطراف دریاچه میتوان پیدا کرد .سکوها و دلتاهای قدیمی بیرون از آب ،وسعت و منطقة
گسترش دریاچه را نشان میدهد .بوتزر مراحل گسترش دریاچة ارومیه را مربوط به دورههای بارانی کواترنر میدانست .به
نظر آنان ،دریاچه زمانی به بیشترین گسترش خود میرسیده که دورههای یخبندان بیشترین سطح گسترش را داشته است
(گابریل .)56 :1352 ،به نظر بوبک ،علت گسترش دریاچه در دورة پلیو-پلیستوسن و دورههای سرد پلیستوسـن ،کـاهش
حرارت متوسط هوا بهاندازة  5درجة سانتیگراد کمتر از امروزه و کاهش تبخیر بوده است (سیاهپـوش)10 :1352 ،؛ امـا بـا
پیدایش نظریة امکان رطوبت بیشتر هوا و گسترش دریاچه در دورة یخبندان وورم ،بهنظر میرسد که سـطح آب بایسـتی
بیشتر از این مقدار بوده باشد .اولین بار ،بوبک ( 1934و  )193۷پادگانههای دریاچة ارومیه را در ارتفـاع  45تـا  55متـری
سطح دریاچه در آن زمان ،بررسی کرد .در سال  ،19۷5شوایتزر چهار پادگانه در ارتفاع  85-80 ،65-60 ،30و  115متری
باالتر از سطح آن زمان دریاچه ( 1280متر) ،شناسایی کرد و آنهـا را معـادل دورههـای ریـس و وورم دانسـت .در سـال
 ،1960ویتافینزی در بخش غربی دریاچة ارومیه ،پادگانة دریاچهای موجود در فراز  4متـری را یافـت و آن را هـمعـرض
آبرفت تهران به سن  9000تا  38000سال دانست .شهرابی ( ،)154 :1366بربریان و قرشی ( )1366وجود این پادگانههـا
را در مناطقی مانند گلمانخانه ،بندر شرفخانه و باختر ملک کندی ،در هنگام بررسی مسیر بزرگراه شهید کالنتری مطالعـه
کردند .مغفوریمقدم در پایاننامة خود ( ،)13۷1چند پادگانه را در جزیرة گمیچی بین روستای گلمانخانه و بندر گلمانخانـه
در مشرق ارومیه ،کوه قهرمانلو و برش کچهباشی بررسی کرده است .صبوری و همکـاران ()1389بـرش کچـهباشـی را
بررسی و با استفاده از کربن  ،14سن آن را  46000سال برآورد کردهانـد .هرچنـد مطالعـاتی دربـارة نوسـانات سـطح آب
دریاچة ارومیه با تکیه بر مغزههای رسوبی و همچنین خطوط ساحلی قدیمی انجام گرفتـه ،تحقیقـات یکپارچـهای دربـارة
پادگانههای دریاچهای کواترنر و خطوط ساحلی قدیمی ،با دیدگاه شناسایی و روندیابی تحوالت مکانی آنها انجام نگرفته
و تعداد و پراکندگی آنها در دریاچة ارومیه هنوز بهطور کامل شناخته نشـده اسـت .هـدف از ایـن پـژوهش ،شناسـایی و
بررسی مجدد شواهد خطوط ساحلی ،پادگانههای دریاچهای و تعیین ارتفاع دقیق آنها بهمنظور دستیابی به نوسانات سطح
آبگیری دریاچة ارومیه در کواترنری پایانی است.

منطقة مورد مطالعه
حوضة آبریز دریاچة ارومیه تقریباً بین مختصات  44تا  4۷درجة طول شرقی و  35تا  38درجة عرض شـمالی واقـع شـده
است .دریاچة ارومیه در شمال غربی ایران و در پستترین فرونشست آذربایجان قرار دارد که اطراف آن را کوههای مرتفع
با ارتفاع بیش از  2000متر فراگرفته است (شهرابی .)126 :13۷3 ،مهمترین رودخانـههـای منتهـی بـه دریاچـة ارومیـه،
زرینهرود ،سیمینهرود ،مهابادچای ،گادارچای ،بارانـدوزچای ،شـهرچای ،روضـهچـای ،نازلوچـای ،زوالچـای ،تسـو چـای،
آجیچای و صوفیچای است .آجیچای از رسوبهای نمکی نئوژن شرق تبریز عبور کرده ،مقـدار چشـمگیری نمـک بـه
دریاچه حمل میکند (آقانباتی .)256 :1383 ،از نظر ساختمانی ،فعالیت گسل تبریز در این منطقه سـبب باالآمـدن قطعـة
شمالی این گسل شده و این قطعه با ایجاد مانعی در مقابل جریانهای سطحی و زیرزمینی ،موجب تشکیل دریاچة ارومیه
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شده است .در پلیو -پلیستوسن ،دریاچة ارومیه تا تبریز و مراغه گسترش داشته است .این دریاچه در فرونشست کمژرفـای
وسیعی با میانگین ژرفای  6متر ،قرار گرفته است؛ ولی ژرفترین نقطة آن با  13متر ژرفا ،در گوشـة شـمال غربـی جـای
دارد 102 .جزیرة کوچک و بزرگ در داخل محدودة پارك ملی دریاچة ارومیه وجود دارد .آب دریاچة ارومیه حاوی مقـادیر
زیادی یونهای مختلف است که شوری آب آن را به بیش از  350گرم در لیتر میرساند .کمترین شـوری در سـال 1388
در فصل بهار ( 21۷گرم در لیتر) بهدلیل ورود آب زیاد و بیشترین شوری در اواخر تابستان و اوایل پاییز همان سـال (350
گرم در لیتر) گزارش شده است .از آن سال به بعد ،شوری افزایش یافت تا شرایط فعلی که به بیش از  400گـرم در لیتـر
رسیده است و درعمل ،دریاچه به پالیا تبدیل شده است (لـک و همکـاران .)346 :1390 ،ترکیـب شـیمیایی آب دریاچـة
ارومیه از نوع سدیم ،کلرید و سولفات بوده است که هماکنون به منیزیم ،سدیم و کلرید تغییر یافته است (لک و همکاران،
 .)348 :1390میانگین سالیانة بارش در این حوضه  398میلیمتر بوده که از این نظر دومین حوضة پرباران کشـور بعـد از
حوضة آبریز خزر است (موحد دانش .)124 :13۷3 ،این دریاچه از نظر زمینشناسی بین دو سامانة فعـال گسـل تبریـز در
شمال و گسل زرینهرود در جنوب واقع شده است که بر ا ر رویدادهای زمینساختی و در میوسن میانی ،بعد از فروافتادگی
چالة تبریز-ارومیه ،این چاله را آب فرامیگیرد و بنابراین ،حالت ژئوسنکلینالی دارد (بدیعی.)۷8 :1362 ،

دادهها و روشها
ابتدا دادههای زمینشناسی ،دبی و رسوب و محلهای شناساییشدة پادگانهها بررسی شد .موقعیت مناطق احتمالی وجـود
پادگانههای دریاچهای بر روی این تصاویر بازسازی شد .در این پژوهش ،عکسهـای هـوایی مقیـاس  1:55000سـازمان
جغرافیایی کشور مربوط به سال  ،1334تصاویر ماهوارهای لندسـت سـنجندة  Spot ،IRS ،ETM ،TM ،MMSو مـدل
ارتفاعی رقومی  90 SRTMمتر استفاده شد .با پردازش دادههای مذکور ،محل رخنمونهای احتمالی پادگانهها شناسـایی
شد .در مطالعات میدانی ،پادگانههای دریاچهای از طریق بررسی الیهبندی رسوبات بررسی شد و ضـمن نمونـهبـرداری و
عملیات آزمایشگاهی ،شناخت ویژگیهای رسوبشناسی از قبیل جنس ،دانهبندی ،رنـگ و موقعیـت قرارگیـری الیـههـا،
بهویژه فسیلهای موجود در آنها ،امکـانپـذیر شـد .در مطالعـات آزمایشـگاهی در آزمایشـگاه رسـوبشناسـی سـازمان
زمینشناسی ،تعیین اندازة ذرات با استفاده از الک شیکر به روش مرطوب بهمنظـور دانـهبنـدی رسـوبات بـزرگتـر از 63
میکرون ،و دستگاه لیزر پارتیکل برای تعیین درصد ماسه و رس ،انجام گرفـت .نتـایج بـهوسـیلة نـرمافـزار Gradistat 4

پردازش و شاخ های آماری رسوبشناسی تهیه و منحنیهای مربوط ترسیم شد .بررسی مقدماتی فسیلهای موجود در
آنها با استفاده از میکروسکوپ بیناکوالر صورت پذیرفت.
ارتفاع دقیق پادگانهها با استفاده از جی.پی.اس دوفرکانسه و با همکاری کارشناسان گروه سـایزموتکتونیک سـازمان
زمینشناسی برداشت شد .گفتنی است ،در پردازش دادههای خام ،ایستگاه جی.پی.اس دائمـی تبریـز (مربـوط بـه شـبکة
ژئودینامیک سراسری سازمان نقشه برداری کشور) ایستگاه مرجع بود و از مشاهدات روزانة آن بهمنظور اعمال تصحیحهـا
برای ایستگاههای ابت استفاده شد (جدول )2؛ بنابراین ،در ابتدا مختصات دقیق ایستگاههای ابت بـر پایـة مختصـات و
مشاهدات ایستگاه تبریز محاسبه شد .سپس موقعیت ایستگاههای ابت ،برای پردازش و استخرا مختصات و ارتفاع دقیق
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تمام پادگانهها استفاده شد .پس از تعیین نقاط ارتفاعی ،بهمنظور نمایش و تعیین سطوح آبگیری قدیمی دریاچة ارومیه ،بـا
استفاده از  150برگ نقشة توپوگرافی مقیاس  1:25000مربوط به بلوكهای  1:250000تبریز ،ارومیـه ،مهابـاد و خـوی،
مدل ارتفاعی رقومی با قدرت تفکیک  10متر تهیـه شـد .در نهایـت ،سـطوح قـدیمی دریاچـة ارومیـه بـر روی تصـاویر
ماهوارهای بازسازی شد و مناطق تحت تأ یر آنها و مساحت دریاچه در هر یک از سطوح ،تعیین شد.

یافتهها و بحث
پادگانههای دریاچهای ارومیه
پادگانهها یکی از بهترین شواهد بازسازی شرایط پالئوژئومورفولوژیکی محیطهای سـاحلی دریـایی و دریاچـهای هسـتند.
نوسان سطح آب ،پیشروی و پسرویهای خطوط ساحلی و سرانجام ،پادگانههای ساحلی را بهوجـود آورده اسـت .تعـداد
پادگانهها شاهدی بر مرحلههای مختلف تغییرات اقلیمی و تکتونیکی است .از ایـنرو ،شناسـایی پادگانـههـای دریاچـهای
بهمنظور بازسازی شرایط محیطی دیرینه ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اسـت .در گذشـته ،تحقیقـات متعـددی دربـارة
پادگانههای دریاچهای ارومیه وجود داشته است؛ ولی تا کنون ،مطالعه و شناسایی یکپارچة آنها بهمنظـور دسـتیـابی بـه
دیدی کامل از موقعیت قرارگیری آنها در حاشیة دریاچة ارومیه ،انجام نگرفته است .در مطالعـات میـدانی ایـن تحقیـق،
شناسایی پادگانههای دریاچهای از طریق شواهد ژئومورفولوژیکی ،ساختهای رسوبی ،دانـهبنـدی رسـوبات ،بـهخصـو
مجموعههای فسیلی موجود در الیههای رسوبی ،انجام گرفت .از آنجا که بسیاری از پادگانههای قدیمی در زیـر رسـوبات
رودخانهای و مخروطافکنهای مدفون شده است ،شناسایی آنها بسیار مشکل بوده ،تنها در ترانشههای طبیعـی از طریـق
حفر رودخانهها یا فعالیتهای انسانی مانند راهسازی ،معدنکاری ،کشاورزی و  ...قابل مشاهده است .از اینرو ،بـا بررسـی
تصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی و نقشههای توپوگرافی ،مناطق مورد نظر برای بازدیدهای میدانی انتخاب و بررسی
شد .از لحاظ ساختار رسوبی ،بیشتر پادگانههای یافتشده در بین رسوبات رودخانهای یا مخروطافکنـهای قـرار دارنـد کـه
نشاندهندة توالی دورههای نوسان دیرینة سطح آب دریاچه و توالی رسوبگذاری دورههای خشک و پرآب دریاچـه اسـت
(شکل  .)1در دوره های پرآبی و با باال رفتن سطح آب دریاچه و حاکمیـت محـیط رسـوبی دریاچـهای در منطقـه ،انـدازة
رسوبات کاهش یافته و بافت رسوبات پادگانهای آنها به گلماسهای و ماسهگلـی تبـدیل شـده اسـت کـه بیشـتر آنهـا
جورشدگی ضعیفی دارند .نتایج دانهبندی تعدادی از نمونههای پادگانههای دریاچهای در جدول  1ارائه شده است .افـزایش
درصد گل در رسوبات نشاندهندة محیطهایی کمانرژی در یک محیط رسوبی است که میتوان آن را بهمنزلـة شاخصـی
اولیه برای محیطهای رسوبگذاری دریاچهای دانست (جدول  1و شکل  .)2در زمان پسروی سطح آب دریاچه ،رسوبات
مخروطافکنهای و رودخانهای بر روی آنها تهنشین و اندازة ذرات بسیار درشتدانه میشود و اغلب قلـوهسـنگ و گـراول
است .در بررسیهای صحرایی ،برخورد الیههای دریاچهای با مخروطافکنـهای و رودخانـهای گـاه بسـیار مشـخ
مواردی نیز تدریجی است.

و در
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شکل  .1پادگانة دریاچهای قرهباغ ( )GBR-1و الیههای صدف موجود در الیههای رسوبی

شکل  :A .2توالی رسوبگذاری مخروطافکنهای دریاچهای در پادگانة زنبیلداغی ZD-2؛  :Bستون چینهای رسوبات رودخانهای و
دریاچهای در پادگانة زنبیلداغی  :C .ZD-2توالی رسوبگذاری رودخانهای و رسوبات و دریاچهای در پادگانة قزلقپی GHZ-1؛
 :Dستون چینهای رسوبات رودخانهای و دریاچهای در پادگانة قزلقپی GHZ-1

جدول .1نتایج دانهبندی تعدادی از نمونههای رسوب پادگانههای دریاچهای ارومیه
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در مطالعات میدانی و در بررسی رسوبات پادگانههای دریاچهای ،یکی از بهتـرین شـواهدی کـه مـا را در تشـخی
ماهیت این پادگانهها یاری میکند ،وجود مجموعههـایی از فسـیل هـایی اسـت کـه داللـت بـر ماهیـت دریاچـهای ایـن
محیطهای رسوبی دارد (شکل  .)3Aبیشتر رسوبات در فراکسیون  1و  2میلیمتر حاوی فسیلهای دوکفهای و همچنـین
گاستروپود هیدروبیا هستند که با لوپ و حتی با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده نیستند (شکل  .)3Bگونة هیدروبیا که با
بزرگنمایی در زیر دوربین بیناکوالر در شکل  3Cمشاهده میشود ،در محیطهای دریاچـهای زنـدگی مـیکننـد (پونـدر و
همکاران .)625 :1993 ،افزون بر آن ،فسیلهای فرامینیفرا و استراکود نیز در مجموعة فسیلهای موجود است .گونههای
 Cribroelphidium williamsoni ،Ammonia beccariiکه در رسوبات پادگانههـای دریاچـهای مشـاهده شـدهانـد،
متعلق بـه آبهـای لـبشـور هسـتند (فرینـزل و همکـاران .)۷6 :2001 ،همچنـین ،اسـتراکدهـای  llyocyprisSPIو
 Cyprideiss SPکه هر دو به آبهای لبشور تعلق دارنـد ،در فراکسـیونهـای  250و  125نیـز در زیـر میکروسـکوپ
مشاهده شدهاند (شکل .)3Bمجموعة این شاخصهها ما را در تشخی

ماهیت واقعی این محـیطهـای رسـوبی راهنمـایی

میکند.

شکل :A .3فراوانی پوستههای صدف در پادگانة قرهباغ -سلماس؛  :Bفرامینوفر و استراکدهای یافتشده در رسوبات پادگانة -1
Gh؛  :Cفراوانی هیدروبیا در فراکسیون  1میلیمتر نمونة --ZD-1جزیرۀ زنبیلداغی؛  :Dفراوانی دوکفهایها در نمونة Khb-12
خانة برق -بناب

تعیین ارتفاع دقیق پادگانهها
پس از شناسایی پادگانههای دریاچة ارومیه و ویژگیهای رسوبات آنها ،تعیین ارتفاع دقیق آنها بـهمنظـور سـطحبنـدی
ارتفاعی پادگانهها ،تعیین سطح آبگیری و مناطق تحت تأ یر نوسانات دیرینة سطح آب دریاچه ،از اهمیت ویژهای برخوردار
است .از آنجا که دقت جی .پی.اسهای دستی کم است ،بهمنظـور بـهدسـت آوردن موقعیـت جغرافیـایی و ارتفـاع دقیـق
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پادگانهها ،از جی.پی.اس دوفرکانسه استفاده شد .در ابتدا ،نقشة اولیة منطقه و محل پادگانههـای مـورد نظـر در پیرامـون
دریاچه شناسایی و بر روی نقشه ترسیم شد .سپس ،با توجه به موقعیت نقاط و فواصل آنهـا و همچنـین رعایـت نکـات
شبکهبندی ،اقدام به برنامهریزی برای برداشت نقاط شد .بر این اساس ،شبکة نمونهبرداری در چهار مسیر  .1تبریز ،تسو
و سلماس؛  .2تبریز ،الخچی ،زنبیلداغی و گلمانخانه؛  .3آذرشهر ،بناب ،ملکـان؛  .4میانـدوآب ،مهابـاد و نقـده طراحـی و
سپس دادههای خام مربوط به پادگانههای دریاچهای و نقاط مورد نظر در هر محدوده بت و ذخیره شد (شکلهای 4و .)5
در مرحلة بعد ،اطالعات بتشده بهوسیلة نرمافزار تخصصی مربوط ،پردازش شد .با توجه به نتایج ،اخـتالف ارتفـاع بـین
برداشتهای جی.پی.اس دستی با دوفرکانسه ،در بعضی موارد حتی به  15متر هم میرسـد .نتـایج تعیـین ارتفـاع دقیـق
پادگانهها در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2ایستگاههای رفرنس در تعیین ارتفاع دقیق پادگانهها

نام ایستگاه

منطقه

ارتفاع )(M

نام ایستگاه

منطقه

ارتفاع )(M

St-0

تبریز

1512/53

ST_05

خانقاه

1391/3

St-01

تسو

13992/1

ST-6

بناب

1301/۷

ST_02

سلماس

1229/2

ST_07

میاندوآب

1310/2

ST_03

الخچی

1318/05

ST_08

مهاباد

1336/2

ST_04

زنبیلداغی

1296/9

شکل  .4موقعیت ایستگاههای رفرنس برای ترازیابی دقیق به وسیلة جی.پی.اس دوفرکانسه (عالمت ستاره در نقشه)
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شکل  .5برداشت موقعیت پادگانة ( Bok-سمت راست)؛ برداشت موقعیت پادگانة ( Min-3سمت چپ)

پراکندگی و مورفولوژی پادگانههای دریاچهای
در تحقیقات میدانی 24 ،پادگانة دریاچه ای در رسوبات کواترنری این منطقـه بررسـی شـد .از نظـر پراکنـدگی ،بیشـترین
گسترش پادگانهها در بخش جنوبی دریاچه و همچنین در جزایر گلمانخانه ،زنبیلداغی و اسالمی مشاهده شـد .در بخـش
شمالی دریاچه ،چهار پادگانة دریاچهای (قرهباغ ،سـلماس ،تسـو  1و  )2وجـود دارد .در بخـش شـمالی ،بـهدلیـل شـیب
توپوگرافی زیاد در منطقه و فعال بودن رودخانهها ،فرسایش زیادی رخ داده که امکان از بین بردن بسیاری از پادگانههـا را
بهوجود آورده یا شواهد بسیار کمی از آنها بر جای گذاشته است .افزون بر آن ،فاصلة کوهستان تا ساحل دریاچه در ایـن
بخش بهخصو

در منطقة قوشچی ،تسو و سلماس ،بسیار کم است و شرایط رسوبگـذاری رسـوبات دریاچـهای را در

این منطقه ،نامناسب میکند .همچنین در منطقة قوشچی ،در شمال دریاچه ،حجم تـودة کوهسـتان نسـبت بـه رسـوبات
کواترنری بسیار زیاد است .در جزیرهها و شبهجزیرههای زنبیلداغی ،اسالمی و گلمانخانه نیز پادگانههای متعددی بهچشم
میخورد .این پادگانهها بهدلیل نداشتن حوضههای آبریز بزرگ ،بسیار کمتر دچار فرسایش رودخانهای شدهانـد .از ایـنرو،
امکان حفظ پادگانهها بسیار بیشتر است .پراکندگی پادگانهها در بخش جنوبی دریاچه بیشتر است؛ زیرا شیب زمین در این
محدوده بسیار کم و شرایط برای رسوبگذاری و تشکیل پادگانه مساعدتر است .از اینرو ،شواهد پادگانهای بیشتری را در
خود حفظ کرده است .از لحاظ ارتفاعی ،کمارتفاعترین پادگانه در جزیرة اسـالمی ( 129۷متـر) و مرتفـعتـرین پادگانـه در
دمیرچی ( 1369متر) مشاهده میشود (شکل  .)10بیشترین تراکم پادگانهها بهترتیـب در ارتفـاع  1340-1320متـر ( 13
پادگانه) 1320-129۷ ،متر ( 6پادگانه) و بـیش از  1360متـر ( 6پادگانـه) است(شـکل 6و جـدول .)3ضـخامت رسـوبات
دریاچهای پادگانهها از  30سانتیمتر در پادگانة تسو تا  3متر در پادگانة قویی بابـاعلی مهابـاد متفـاوت اسـت .از لحـاظ
فاصلة طولی از خط ساحلی کنونی ،تعدادی از پادگانهها در فاصلة کمی از ساحل قـرار گرفتـه اسـت؛ ولـی پادگانـههـایی
همانند پادگانة بوکان ( ۷2کیلومتر) ،مهاباد ( 45کیلومتر) و میاندوآب ( 65کیلومتر) با خط ساحلی کنونی فاصله دارنـد کـه
نشاندهندة گسترش بسیار زیاد دریاچة ارومیه در گذشته در این مناطق است.
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شکل  .6پروفیل ارتفاعی پادگانههای دریاچة ارومیه

جدول .3مشخصات پادگانههای دریاچهای ارومیه

ارتفاع از
سطح
دریاچه
50/2

ارتفاع پادگانه
(متر)

منطقه

شمارة
پادگانه

1320/2

سلماس -قرهضیا

Gh-1

84/6

1354/6

سلماس به تسو

Sl-1

45

66/2

1366/2

تسو به شبستر

Tasuj-2

44

1314

۷2/۷

1342/۷

زنبیلداغی

ZD-1

45

1315

ملکان-بناب 6

64/2

1334/2

GCH-1

96/6

1366/6

ملکان -دمیرچی

Dm-1

35/4

1314/4

گلمانخانه -قهرمانلو

Gha-1

51/5

1321/5

الخچی-بیگلو

Beg-1

33/۷

1313/۷

جزیرة اسالمی 3

Sh-3

65/8

1235/8

مهاباد-گوگتپه

MHB-2

62

1332

جزیرة اسالمی 2

Sh-2

55/9

1325/9

قزقلعه -مهاباد

GHEZ-1

2۷/1

129۷/1

جزیرة اسالمی 1

Sh-1

58/9

1328/9

میاندوآب 1

MIN-1

3۷/9

130۷/9

خانهبرق

Khb-1

53/8

1323/8

میاندوآب 3

Min-3

69/6

1339.6

ملکان 3

Bn-3

65/4

1335/4

5۷/2

132۷/2

بوکان

Bok-1

52/5

1322/5

گلمانخانه-
کچهباشی

ارتفاع از
سطح
دریاچه
54

ارتفاع پادگانه
(متر)

منطقه

شمارة
پادگانه

1324

ملکان-بناب 1

ML-3

1315

ملکان-بناب 4

ML-4

ملکان-بناب 5

ML-5
ML-6

میاندوآب-
شاهیندژ
نقده حسنلو

Shdz-1
Ngh-1
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در مقایسه با پژوهشهایی که در گذشته بهصورت پراکنده و نقطهای دربارة پادگانـههـا انجـام گرفتـه بـود (بوبـک،
1934؛ شوایتزر19۷5 ،؛ صبوری ،)1388 ،تحقیق اخیر در شناسایی پادگانهها هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ پراکنـدگی،
گام مهمی برداشته است؛ سه پادگانه در جزیرة اسالمی ( Sh-1تا  ،)Sh-3سه پادگانه در منطقة تسو ( TS-1تـا ،)TS-3
پادگانههای قرهباغ ( ،)Gh-1سلماس ( ،)Sl-1نقده ( ،)Ngh-1مهاباد (  Mhb-1تا  ،)Mhb-3قوییباباعلی ( ،)Ghez-1سه
پادگانه در میاندوآب (  Min-1تا  ،)Min-3بوکان ( ،)Bok-1دمیرچی ( ،)DM-1بیگلو ( )Beg-1و خانهبـرق ( )Khb-1و
در مجموع ،از نظر پراکندگی ،در این تحقیق برای اولین بار  15پادگانه جدید شناسـایی شـده کـه دیـد بهتـری را دربـارة
گسترش دیرینة دریاچة ارومیه فراهم میکند.

در منطقة گلمانخانه ،از بین پادگانههایی که شوایتزر ( )19۷5گزارش کرده بود (سطوح ارتفـاعی  80 ،60 ،30و 115
متر با ارتفاع  1280متر از سطح دریاچه در زمان برداشت) تنها پادگانة قهرمانلو با ارتفاع  1314متـر (معـادل ،پادگانـه 30
متر شوایتزر) شناسایی شد .علت یافت نشدن پادگانههای دیگر را میتوان حفاری و معدنکاری بسیار شدید در این منطقه
بهمنظور تهیة سنگ الشه و شنوماسه ،فعالیتهای کشاورزی و همچنین ،نبود امکان دسترسی به بعضی نقاط این منطقه
بهدلیل احداث پادگان سپاه دانست که عالوه بر از بین بردن بسـیاری از شـواهد پادگانـههـای دریاچـهای ،دسترسـی بـه
بسیاری از نقاط را غیرممکن کرده است؛ اما پادگانههای اشارهشده در منطقة ملکان باید با دقـت بیشـتری بررسـی شـوند
(شکل .)۷Bپادگانههای دریاچهای واقع در منطقة بناب و ملکـان ( Ml-4 ،Ml-3 ،Ml-2 ،Ml-3 ، Ml-1،Khb-1و Ml-

 )5هرچند ،بهطور تقریبی ،از لحاظ موقعیت و ارتفاع با گزارش شوایتزر همخـوانی دارد ،ایـن منطقـه از لحـاظ تکتـونیکی
بسیار فعال است و با توجه به بررسیهای میدانی صورتگرفته و شواهد موجود ،بهنظر میرسد که بهشـدت تحـت تـأ یر
فعالیتهای تکتونیکی قرار دارد .همانطور که در شکل ۷Aمشاهده میشود ،این عارضة تکتونیکی که شاید یـک گسـل
باشد ،در شمال شهر ملکان و در مسیر جادة بناب به ملکان قرار دارد و راستای آن شمال خـاور بـه جنـوب بـاختر اسـت.
امتداد این عارضة تکتونیکی ،مستقیم است و بر خالف جهت شیب عمومی و توپوگرافی غالب زمین قرار دارد و میتـوان
آن را بهمنزلة یک گسل نامطابق مطرح کرد .جهت شیب دامنهها و امتداد جهت جریان آبراههها نسبت به امتداد شیب در
شرق گسل به سمت جنوب شرق و در غرب گسل به سمت شمال غرب است (شکل .)۷Cزاویة شیب الیههـای رسـوبی
کواترنری که بر روی این گسل قرار دارد ،منطقة  35درجـه و امتـداد آن جنـوب غربـی اسـت (شـکل .)۷Fبـا توجـه بـه
نقشههای شوایتزر ( ،)19۷5سطح ارتفاعی  120متر منطبق بر آینـة گسـل و در بـاالترین ارتفـاع ایـن منطقـه قـرار دارد
(شکل .)۷Eاز این رو ،شاید شواهد رسوبات دریایی را در این سطح بتوان مشاهده کرد؛ ولی ارتفاع آن بهواسطة باال آمـدن
منطقه ،تحت تأ یر گسل ملکان بوده است و تعیین سطح ارتفاع  120متر برای سطح دیرینة دریاچة ارومیه صحیح نیست.
هر چند شواهد رسوبشناسی و فسیلی نشاندهندة شکلگیری پادگانهها در این منطقه است ،با توجه به شواهد یادشده و
تکتونیزه بودن شـدید منطقـه ،ارتفـاع پادگانـههـای ملکـان ( Ml-4 ،Ml-3 ،Ml-2 ،Ml-3 ، Ml-1،Khb-1و  )Ml-5را
نمیتوان سطح ترازی برای سطوح دیرینة دریاچة ارومیه قلمداد کرد.
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شکل  :A .7راستای گسل بر روی پادگانة ملکان؛  :Bنقشة پراکندگی پادگانهها بر روی گسل ملکان (شوایتزر)1975 ،؛  :Cجهت
شیب دامنة پادگانة ملکان؛  :Dهیلشید پادگانة ملکان؛  :Eمحل پادگانة  120متری شوایتزر (  )1975بر روی آینة گسل ملکان؛ :F
زاویة شیب الیهها نسبت به سطح افق

شکل  .8زاویة شیب الیهها نسبت به سطح افق در پادگانة خانهبرق (شکل سمت راست)؛ موقعیت نسبی پادگانههای دریاچهای
ملکان و خانهبرق در حاشیة دریاچة ارومیه (شکل سمت چپ)
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در منطقة خانهبرق نیز شرایط مشابهی وجود دارد .این گسل از جنوب روستای خانهبرق شروع شده ،با روند شـمال-
جنوب به روستای خانهبرق قدیم میرسد .امتداد آن در بخش شمالی گسل شمال -جنوب و در بخش جنـوبی آن شـمال
غرب -جنوب شرق است .جهت شیب دامنهها و امتداد جهت جریان آبراههها نسبت به امتـداد بخـش شـمالی گسـل ،در
بخش شرقی،شرقی؛ در بخش غربی گسل ،غربی-شرقی؛ در بخش جنوبی گسل در شرق گسـل ،جنـوب شـرق-شـمال
غرب؛ و در بخش غربی آن ،شمال غرب -جنوب شرق است .زاویة شیب الیههای رسوبی در این منطقه  40درجه اسـت.
بر روی این گسل ،منازل سازمانی ساخته شده است .در شکل  ،8امتداد شیب گسل در محل ترانشة منازل مسکونی ارائـه
شده است .از اینرو ،ارتفاع پادگانة  Khb-1نیز سطح ترازی برای بازسازی سطوح قدیمی دریاچة ارومیه قلمداد نمیشود.
بیشتر پادگانههای دیگر در پهنههای مخروطافکنهای حوضة آبریز دریاچة ارومیه قرار گرفتهاند .قرار گرفتن پادگانهها
که نمایانکنندة خطوط ساحلی قدیمی هستند ،در بین رسوبات مخروطافکنهای ،نوسانات و تغییرات محیطهای رسوبی در
پهنههای مجاور دریاچة ارومیه را نشان میدهد؛ به اینگونه که در دورههای پسروی سـطح آب دریاچـه ،شـاهد فعالیـت
بیشتر فرایندهای رودخانهای و رسوبگذاری آنها خواهیم بود؛ ولـی در زمـانهـایی کـه سـطح آب دریاچـه بـاال بیایـد،
مخروطافکنهها و جلگههای ساحلی را به زیر آب میبرد و رسوبات دریاچهای جایگزین رسوبات رودخانهای میشود و این
روند در طول دورههای زمانی ادامه مییابد و شاهد حضور تناوبی از رسـوبات دلتـایی ،مخـروطافکنـهای و دریاچـهای در
رسوبات کواترنری اطراف دریاچه خواهیم بود.
همانطور که در نقشة گسلهای اصلی دریاچة ارومیه مشاهده میشود (شکل  ،)9بهجز پادگانههای ملکان و خانـهبـرق
که به آن اشاره شد ،پادگانههای تسو و قزلقپی نیز وجود دارند .این دو پادگانه در جبهـة کوهسـتان قـرار گرفتـه و ممکـن
است تحت تأ یر فرایندهای تکتونیکی ناشی از گسلهای منطقه قرار گرفته باشند .دیگر پادگانههایی که در جلگـة سـاحلی و
همچنین در جزیرة اسالمی ،زنبیلداغی و گلمانخانه قرار گرفتهاند ،فاصلة زیادی با گسلهای اصلی و فرعی منطقـه دارنـد و
گسل مهمی نیز در آن محدوده وجود ندارد .از اینرو ،بهنظر میرسد کمتر تحت تأ یر فرایندهای تکتونیکی قرار گرفته باشند.

شکل  .9نقشة پراکندگی گسلهای اطراف دریاچة ارومیه و ارتباط آن با پادگانههای دریاچهای
(منبع :نقشههای  1:100000زمینشناسی)
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یکی از بهترین دادهها برای بررسی تغییرات ارتفاعی پوستة زمین دادههای ژئودینامیکی است .پراکنـدگی فضـایی و
زمانی و همچنین تعداد ایستگاههای ژئودینامیکی در منطقة مورد مطالعه ،بهمنظور بررسی ارتباط و تأ یر رفتارهای پوسـتة
سطحی بر ارتفاع پادگانههای دریاچهای ،ناکافی است .تنها چهار ایستگاه در منطقة مورد مطالعـه وجـود دارد و اسـتفاده از
آمار این تعداد ایستگاه برای بررسی تغییرات ارتفاعی پوستة زمین و تعمیم آن به کل این منطقه و همچنین تـأ یرگـذاری
آن بر ارتفاع پادگانهها روایی مناسبی ندارد .بازة زمانی مورد مطالعه در طوالنیترین زمان خود تنها هشت سال بوده اسـت
که این بازه نیز دورة آماری کوتاهی در بررسی مقدار تغییرات ارتفاعی پوستة زمین است و چهبسا با وقوع پدیـدههـای نـو
زمینساخت فعالی در این منطقه ،این روند نیز بهطور کامل تغییر یابد و به روند افزایشی یا کاهشی تبدیل شود .بنـابراین،
بهدلیل محدودیتها و خطاهای بسیار زیادی که در استفاده از دادههای ژئودینامیکی در تفسیر تحوالت تکتونیکی منطقـة
مورد مطالعه وجود دارد ،ارتفاع مطلق پادگانهها با استفاده از اندازهگیریهای میدانی همزمان محاسبه شده است.
با توجه به پادگانههای یافتشده در این تحقیق ،میتوان گفت که تعداد ،پراکندگی و سطوح ارتفـاعی پادگانـههـای
دریاچهای دریاچة ارومیه در کواترنری بهمراتب بیشتر از آن چیزی است که در تحقیقات گذشته به آن اشاره شده است .در
تحقیقات شوایتزر که جامعترین تحقیقات انجامگرفته تا این زمان در زمینة شناسایی پادگانههای دریاچهای ارومیه اسـت،
چهار سطح  80 ،60 ،30و  115متر بهمنزلة سطوح پادگانههای دریاچهای ارومیه به بت رسیده است .از آنجا که بهواسـطة
شواهد تکتونیکی کواترنری که در باال در مورد منطقة ملکان به آن اشاره شد ،امکان خطا در سطوح ارتفاعی پادگانههـای
دریاچهای ملکان وجود دارد ،از اینرو ،شواهد شوایتزر محدود به پادگانههـای گلمانخانـه مـیشـود .بـا توجـه بـه شـواهد
پادگانههای یافتشده در این تحقیق ،میتوان ا بات کرد که تعداد سطوح ارتفاعی پادگانههای دریاچهای ارومیه بهمراتـب
بیشتر از سطح ارتفاعی است که شوایتزر و دیگر محققان گذشته به آن اشاره کردهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
دستکم هشت سطح ارتفاعی را میتوان برای پادگانههای دریاچهای ارومیه در نظر گرفت (جدول  .)4شواهد سـه سـطح
ارتفاعی پادگانه هایی را که شوایتزر شناسایی کرده است ،با در نظر گـرفتن ارتفـاع سـطح آب در آن زمـان ( 1280متـر)،
میتوان معادل پادگانههای زیر دانست:
پادگانة  30متر معادل پادگانة جزیرة اسالمی  ،3ملکان  ،6ملکان  5و ملکان4؛
پادگانة  65-60متر معادل پادگانة زنبیل داغی 1؛
پادگانه  85-80متر معادل تسو  3و دمیرچی .1
ولی افزون بر این ،سطوح تمام پادگانهها را با توجه به ارتفاع کنونی سـطح آب دریاچـه ( 12۷0متـر) ،مـیتـوان در
سطوح ارتفاعی به شرح ذیل طبقهبندی کرد:

بازسازی سطوح دیرینة دریاچة ارومیه در کواترنری با مطالعة پادگانههای دریاچهای
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جدول  .4سطحبندی ارتفاعی پادگانههای کواترنری دریاچهای ارومیه

سطوح ارتفاع پادگانههای ارومیه به متر

نام پادگانهها

1
2

20-30
30-40

3

40-50

4

50-60

5
6
۷
8

60-۷0
۷0-80
80-90
90-100

جزیرة اسالمی 1
خانهبرق 1
جزیرة اسالمی  ،3ملکان  ،3ملکان  ،6ملکان  ،5ملکان و
گلمانخانه
بوکان  ،1قلعه  ،1میاندوآب  ،3قرهضیا ،بیگلو  ،1نقده  ،1ملکان  3و
میاندوآب 11
جزیرة اسالمی  ،2کچهباشی ،مهاباد  ،1شاهیندژ  1و ملکان 3
زنبیلداغی 1
سلماس 1
تسو  3و دمیرچی 1

جدول  .5مساحت دریاچة ارومیه همارتفاع با پادگانههای دریاچة ارومیه

ارتفاع پادگانه

مساحت

شمارة

(متر)

دریاچه

Gh-1

سلماس -قرهباغ

1323/3

11206

ML-3

ملکان-بناب

1324

11۷60

Sl-1

سلماس -تسو

1354/9

12640

ML-4

ملکان-بناب

1315

10696

Tasuj-2

تسو  -شبستر

1369/1

13063

ML-5

ملکان-بناب

1314

10568

ZD-1

زنبیلداغی

1344/2

12213

ML-6

ملکان-بناب

1315

10696

GCH-1

گلمانخانه-کچهباشی

1336/2

11855

Dm-1

ملکان -دمیرچی

1368/4

13000

Gha-1

گلمانخانه -قهرمانلو

1334/2

11۷61

Beg-1

الخچی-بیگلو

1321/۷

11123

Sh-3

جزیرة اسالمی

1315/3

10۷96

MHB-2

مهاباد-گوگتپه

1335/8

12044

Sh-2

جزیرة اسالمی

1332/۷

11118

GHEZ-1

قزلقپی -مهاباد

1325/9

11339

-Sh-1

جزیرة اسالمی

129۷/1

9658

MIN-1

میاندوآب

1330

11585

Khb-1

خانهبرق

1308/۷

10425

Min-3

میاندوآب

1325

1130۷

Bn-1

بناب

1363

11456

Shdz-1

میاندوآب-شاهیندژ

1340

1203۷

Bok-1

بوکان

1328

11456

Ngh-1

نقده -حسنلو

1320

49.2

پادگانه

منطقه

ارتفاع پادگانه
(متر)

مساحت دریاچه

شمارة
پادگانه

منطقه

نقشة محدودههای گسترش دیرینة دریاچة ارومیه با استفاده از ارتفاع پادگانههای شناساییشده ترسیم شـد .از آنجـا
که امکان نمایش تمام نقشهها در این مقاله وجود ندارد ،تنها نقشة باالترین سطح ارتفاعی پادگانـههـا ارائـه شـده اسـت
(شکل .)10بیشترین مقدار پیشروی دریاچه در مناطق جنوبی آن بهخصو

در محل کنونی شهرهای میاندوآب ،ملکـان

و بناب و همچنین در بخش شرقی جزیرة اسالمی ،روی داده است؛ زیرا شیب بسیار کم زمین موجب شده که با کمتـرین
تغییر در سطح آب دریاچه ،گسترة زیادی از این مناطق تحت تأ یر قرار گیرد .در مناطق شمالی و غربی دریاچه نیز بهدلیل
فاصلة کم جبهة کوهستان با خط ساحلی و از سویی شیب زیادتر پسکرانه ،نوسانات سطح آب دریاچه تـأ یر کمتـری بـر
جای گذاشته است.
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شکل .10محدودۀ بیشترین گسترش دریاچه با توجه به پادگانة دریاچهای دمیرچی ،ارتفاع  1369متر و موقعیت پادگانههای
دریاچة ارومیه

نتیجهگیری
بررسی پادگانهای پیرامون دریاچة ارومیه حاکی از آن است که ارتفاع آنها از  129۷متر تا  1369متر متغیر بوده و به تبـع
آن مناطق تحت تأ یر نوسانات دیرینة سطح آب دریاچة ارومیه نیز متفاوت است .بهمنظور تعیین سطوح دیرینـة دریاچـه و
شبیهسازی مناطق تحت تأ یر نوسانات سطح آب ،از دادههای مـدل ارتفـاعی رقـومی  10متـر تهیـهشـده از نقشـههـای
 1:25000توپوگرافی سازمان نقشهبرداری استفاده شد .بیشترین مقدار پیشروی دریاچه در مناطق جنوبی آن ،بهخصـو
در محل کنونی شهرهای میاندوآب ،ملکان ،بناب و همچنین در بخش شرقی جزیرة اسالمی روی داده است؛ زیـرا شـیب
بسیار کم زمین موجب شده که با کمترین تغییر در سطح آب دریاچه ،گسترة زیادی از این مناطق تحت تأ یر قـرار گیـرد.
در مناطق شمالی و غربی دریاچه نیز بهدلیل فاصلة کم جبهة کوهستان با خط ساحلی دریاچـه و از سـویی شـیب زیـادتر
پسکرانه ،نوسانات سطح آب دریاچه تأ یر کمتری بر جای گذاشته اسـت .در ارتفـاع  129۷متـر (پادگانـة  )Sh-1وسـعت
دریاچه حدود  9658کیلومترمربع بوده که نسبت به وسعت دریاچه در سال  2011حدود  6560کیلومترمربع افزایش داشته
است (جدول  .)5بر این اساس ،وسعت دریاچه بیش از سه برابر مساحت کنونی بوده است .تنهـا پادگانـهای کـه سـن آن
تعیین شده است ،پادگانة کچهباشی (با ارتفاع  1311متر) در غرب شبهجزیرة گلمانخانه بـا سـنی در حـدود  46000سـال
است (صبوری و همکاران)1389 ،؛ البته ارتفاع این پادگانه پس از برداشـت و تصـحیح خطاهـا ،بـهوسـیلة جـی.پـی.اس
دوفرکانسه  1336/2تعیین شد .طبق این محاسبه ،در  46000سال پیش ،آب دریاچه عـالوه بـر اینکـه محـل شـهرهای
کنونی میاندوآب ،ملکان ،بناب ،آذرشهر ،نقده و مهاباد را پوشانیده بوده ،تا نزدیکی محل کنونی شهر ارومیه نیز پـیشروی
داشته است .باالترین پادگانة شناساییشدة دریاچة ارومیه در ارتفاع  1369متر و در غرب تسو ( )Ts-2و بهطـور تقریبـی
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همارتفاع با پادگانة دمیرچی ( ) DM-1در جنوب شـرقی ملکـان قـرار دارد .وسـعت دریاچـة ارومیـه در آن زمـان 13141
کیلومترمربع و در حدود  10000کیلومترمربع از وسعت کنونی آن بیشتر بوده است .در آن زمان ،آب دریاچه به بخشهای
جنوبی شهر تبریز نیز میرسیده است؛ مناطقی که هماکنون شهرهای آذرشهر ،بناب ،میاندوآب ،نقده ،ارومیـه ،سـلماس و
تسو قرار دارند .این سطوح را اکنون مخروطافکنهها و دشتهای ساحلی حوضة آبریز ارومیه پوشش دادهاند؛ حتی محـل
کنونی شهرهای مهاباد ،بوکان و شاهیندژ نیز که در درههای کوهستانی و با فاصلة تقریبی  90کیلـومتر از خـط سـاحلی
کنونی دریاچه قرار دارند ،در زیر سطح آب دریاچه بودهاند.

سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت مالی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و در مدیریت زمینشناسی دریایی این سـازمان
بهانجام رسیده است .از زحمات آقای دکتر بهار فیروزی مدیر محترم دفتـر بررسـیهـای زمـینشناسـی دریـایی ،آقایـان
مهندس دیسه ،نجفیها ،برومند ،فریدی ،سرتیپی ،درویشی ،تاجیک و سرکار خانم دهقان و همچنین تکنیسین آزمایشگاه
رسوبشناسی آقایان کدخدا ،منتظری و مختاری که با راهنماییهای ارزنده و همکاری بیشائبهشان در اجرای این پـروژه
و همچنین فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی یا مشارکت در کارهای میدانی یاریگر ما بودهاند ،قدردانی میشود.

منابع
آقانباتی ،ع .)1383( .زمینشناسی ایران ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
افزایش  24سانتیمتری سطح آب دریاچة ارومیه ( .)1392روزنامة بهار ،شمارة .199

.11 .

بدیعی ،ر .)1362( .جغرافیای مفصل ایران ،جلد اول ،تهران :انتشارات اقبال.
بربریان ،م .و قرشی ،م .)1366( .پژوهش بر لرزۀ زمین ساخت کاربردی و خطر زمین لرزه ،گسلش در دریاچة ارومیه و چگونگی زایش

آن ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
رامشت ،م.ح .و سیف ،ع.ا .)1385( .استفاده از تصاویر لندست و تکنیک  GISدر بررسی قلمرو دیریناة پالیاای گااوخونی ،جغرافیـا و
توسعه ،سال  ،2شمارة  ،4ص .190-1۷1 .
سیاهپوش ،م.ت .)1352( .پیرامون آبوهوای باستانی فالت ایران ،تهران :انتشارات ابنسینا.
شهرابی ،م .)1366( .دریاچهشناسی و زمینشناسی مهندسی دریاچة ارومیه ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شهرابی ،م .)13۷2( .شرح زمینشناسی چهارگوش ارومیه ،مقیاس  ،1:250000سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شهرابی ،م .)13۷3( .دریاها و دریاچههای ایران ،طرح تدوین کتاب زمینشناسی ایران.
صبوری. ،؛ علیمحمدیان ،ح.؛ مغفوریمقدم ،ا .و لک ،ر .)1389( .مطالعة سنگوارهها ،محیط رسوبی و تعیین سان مطلاق پادگاناههاای

دریاچهای ارومیه ،چهاردهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران ،ارومیه.
طلوعی .)1368( . ،مطالعه و بررسی ژئوشیمیایی و هیدروشیمیایی و شناخت فازهای رسوبات شیمیایی حوضاة رساوبی تبخیاری

دریاچة ارومیه ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکدة زمینشناسی.
غضبان ،ف .و مهاجر باوقار ،ن .)13۷9( .منابع ژئوشیمیایی و شوری دریاچة ارومیه ،اولین کنفرانس زمینشناسی دریایی ایران ،چابهار.

1394  بهار،1  شماره،47  دورۀ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی

18

. انتشارات ابنسینا: تهران، ترجمة فتحعلی خواجهنوری، تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران.)1352( . آ،گابریل
. سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، گزارش لیمنولوژی و پالئولیمنولوژی دریاچة ارومیه.)1390( . ع، و محمدی. ر،لک
 بررسی تاریخچة رسوبگذاری هولوسن در دریاچة ارومیه با استفاده از مغزههای رساوبی در بزرگاراه شاهید.)1384( . ع،محمدی

. دانشکدة زمینشناسی، دانشگاه تهران، تهران، پایاننامة کارشناسی ارشد،کالنتری
 دانشـگاه آزاد، تهـران، پایـاننامـة کارشناسـی ارشـد، رسوبشناسی رسوبات پلیستوسن گسترۀ دریاچة ارومیه.)13۷1( . ا،مغفوریمقـدم
. دانشکدة علوم،اسالمی واحد تهران شمال
 سـال، فصلنامة جغرافیا، شواهد ژئومورفولوژیکی تغییرات سطح اساس در پالیای حوض سلطان.)1390( . هـ، و علمی زاده. م،مقصودی
.1۷8-15۷ .  ص،28  شمارة،9
. انتشارات سمت: تهران، چاپ اول، هیدرولوژی آبهای سطحی ایران.)13۷3( .ا. ع،موحد دانش
Aghanabati, A. , 2006, Geology of Iran, Geological Survey of Iran.
Arzani, N., 2007, The fluvial mega fan of Abarkoh Basin (Central Iran) an Example offlash- flood
sedimentation in arid lands, Geological Society of Landon.
Ayora, C., Barettino, D., Carrera, J., Manzano, M. and Mediavilla, C., 2001, Lasaguasy los suelos trasel accidente
de Aznalcóllar, Boletín Geológico y Minero, Vol. 112, (special number),pp. 1-294.
Badiei, R., 1983,Geography of Iran, Eghbal Pub, vol. 1, pp. 63.
Bahar Newspaper., 2013,Urmia water lake level Raised 24 Cm, No. 199, pp. 11
Berberian, M. and Ghoreshi, M., 1986, A research on Applied Siesmotectonic and earthquake Hazard , Faulting
and their formation on urmia Lake, Geological Survey of Iran, pp. 12 .
Bobek, H., 1937, Die Rolle der Eiszeit in Nordwestiran, In: Z. Gletscherk, Vol. 25, pp. 130–183.
Butzer, K,W., 1970, Physical conditions in Eastern Europe, Western Asia and Egypt before the period of
agricultural and urban settlement, Cambridge University,. 1, Part 1, pp.20.
Djamali, M., De Beaulieu, J.L., shah-hosseini, M., AnDrieu-Ponel, V., Ponel, P., Amini, A., Akhani, H., Leroy, S. A.
G., Stevens, L., Lahijani, H. and BreWer, S., 2008,A late Pleistocene long pollen record from Lake Urmia,
Iran, Quat. Res. Vol. 69, pp. 413–420.
Domagalski, J.L., Eugster, H.P. and Jones, B.F., 1990, Trace metal geochemistry of Walker, Mono, and Great
Salt Lakes. In: Spencer RJ, Chou IM (eds) Fluid–mineral interaction: a tribute to H.P. Eugster, The
Geochem Society, Special Publ. 2, pp. 315–353.
Dresch, J., 1976, Bassins arides Iraniens. In: Bull. Assoc. Géogr. Franc. Vol. 430, PP. 337-351.
Gibbard, P. and van Kolfschoten, T., 2004, The Pleistocene and Holocene Epochs, Geologic Time Scale,
Cambridge, Cambridge University Press.
Ghazban, F. and Mohajer Bacaghar, N., 1998, Geochemical and Salinity Source of Urmia lake, 1th Conference on
Iran Marine Geology, Chabahar, Iran.
Gabriel, A., Geographical Research about Iran., Ebn-e-Sina Pub.
Krinsley, D.B., 1970, a geomorphological and paleocli-matological study of the playas of Iran,US Geol. Surv.
Contr. No. PRO CP 70-800. Washington, D.C.
Lak, R., 2011, Limnology and Paleolimnoligy of Urmia Lake, Geological Survey of Iran, Vol. III, pp 128.
Lowenstein, T.K., Li, J. and Brown, C.B., 1998, Paleotemperatures from fluid inclusions in halite: Method
verification and a 100,000 year paleotemperature record, Death Valley, California, Chemical Geology,
Vol. 150, pp. 223–245.
Maghfouri, I., 1992, Sedimentology of Pleistocene sediments of Urmia Lakes, Msc Thesis, North Azad university
Branch.
Maghsoudi, M. and Elmizade, H., 2011, Geomorphological Evidence of Base Level Changes in Hoze Soltan
Playa, Geography, Vol. 9., No. 28, pp. 157-178.

19

بازسازی سطوح دیرینة دریاچة ارومیه در کواترنری با مطالعة پادگانههای دریاچهای

Mohamadi, A., 2005, Investigation of History of Holocene Sedimentation on Urmia lake according to
sedimentary cores in Shahid Kalantari Highway, Msc Thesis, Tehran university.
Movahed Danesh, A., 1994, Hydrology of Iran’s Surface water, Samt Publication.
FRENZEL, P., TECH, T J BARTHOLDY, 2005, Checklist and annotated bibliography of Recent Foraminiferida
from the German Baltic Sea coast, STUDIA GEOLOGICA POLONICA, Vol. 124, Kraków, pp. 67–86.
Ponder, W.F., Clark, G.A., Miller, A.C. and Toluzzi, A., 1993, On a major radiation of freshwater snails in
Tasmania and eastern Victoria: a preliminary overview of the Beddomeia group (Mollusca:
Gastropoda: Hydrobiidae), Invertebrate Taxonomy,Vol. 7, No. 3 , pp. 501-750.
Poor Kermani, M. and Sedigh, H., 2002, Geomorphic Evidence of Tabriz Fault. Geography and Development,
Vol. Autumn and winter, pp. 38-44.
Ramesht, M H. and Seif, A., 2005, Using of Landsat 7 Satellite Images and GIS Technique in Study of Gavkhoni
Playa Paleo Domain, Geography and Developmant,Vol. 2, No. 4, pp.171-190
Sabouri, J., Alimohammadian, H., Maghfori. M. I., Lak, R., Hagh, F. E., Paknia, M. and Dehghan, C.A., 2010, The
, 14th
th
Congress of Geological Society of Iran & 28 Congress of Symposium on Geosciences, 15- 18 Sep, 2010,
University of Urmia, Iran.
Shahrabi, M., 1981, Holocene Lacustrine facies and environment of hypersaline Lake Urmieh, NW of Iran. Dip.
Arb. Ander ETH Zurich, Switzerland, 75.
Shahrabi, M., 1981, Limnology and engendering geology of Urmia Lake, Geological Survey of Iran.
Shahrabi, M., 1993, Report of Geological Map of 1:250000 Quadrate, Geological Survey of Iran, pp. 48.
Shahrabi, M., 1994, Iran’s Seas and Lakes, Geological Survey of Iran.
Siahpoush, M., 1973, Ancient Climate of Iran Plate, Ebn-e-Sina Pub, pp. 25.
Stevens,L. R., Ito, E., Schwalb, A., Wright, Jr H. E., 2006, Timing of atmospheric precipitation in the Zagros
Mountains inferred from a multi-proxy record from Lake Mirabad, Iran, Quaternary Research Journal,
Vol. 66, PP. 494-500.
Tollooe, J., 1988, Investigation of Geochemical and Hydrochemical and sediment Geochemical Evaporation
sediments Basins of Urmia Lake, Msc. Thesis, Tehran University,PP. 210.
Vita-FinZi, C., 1969, late quaternary alluvial chronology of Iran, In: Geol. Rundsch, Vol. 58, pp. 951–973.
Wasylikowa, K., Witkowski, A., Walanus, A., Hutorowicz, A., Alexandrowicz, S.W. and Langer, J.L., 2006,
Paleolimnology of Lake Zeribar, Iran, and its climatic implications, Quaternary Research, Vol. 66, PP.
477-493

