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   چكيده
هـا  هاي معرفتي و نظري يك رشته در رشتة ديگر به معناي اختالط ميان رشـته ارچوبامروزه به كارگيري چ

             ،هـاي ديگـر  رشـته  يـاري گـرفتن از  اي جويـا شـد،   اي از مسائل را در رشتهبلكه هرگاه نتوان پاره شود؛نمي تلقي
ع كمك خواهد نمود. با چنين رويكردي در اين پژوهش سعي برآن است با توجه به مبـاني  به آشكارسازي موضو

هاي ديرينه فولوژي) نسبت به استقرار مراكز جمعيتي و مدنيت(ژئومور هايي كه تا كنون در علوم جغرافيايينظريه
. بـراي نيـل   بررسي شودها در اين مكانهاي انساني گذشتة ايران استقرار جمعيت چگونگي ]گرفته در ايران شكل

هـاي جديـد در حيطـة دانـش جغرافيـا      شناسـي و نظريـه  باسـتان  مطالعات اسنادي در حوزة دانشبه اين مقصود، 
هاي ميداني همراه شده است. سپس بـا  هاي گذشته) و برداشتتشناسي زمين در استقرار مدني(معطوف به ريخت

 13و  7،  5يفـي، تفسـير چشـمي، بارزسـازي تصـوير بانـدهاي       ، از طريق تلفيق باندهاي طGIS-RS استفاده از
هـاي  سازي سه بعدي در تحليلهاي وكتوري و رستري اقدام به مدلو همپوشاني اليه ETM+8سنجندة لندست 
گزينـي مراكـز انسـاني در    سـكونت  شناسـان در دهد هرچند ديرينهها شده است. نتايج نشان ميطهمكاني اين محو
اي از مسائل پاره ،اما در واقع ؛اند كه در جاي خود ارزشمند استعقيده و نظرات مستقلي پرداخته گذشته به ابراز

نشـده اسـت؛ بـه     مكاني كه مستعد چنين تمركزي بوده به درستي روشن هويتهاي زمين و يا مانند شناخت فرم
هـا  طـه يا هرگونه مديريتي در اين محوهاي مدني و باستاني ايران و هويتآمايش اين مراكز به عنوان  دليل، همين

توانـد  ها كه مطمح نظر اين پژوهش است، ميطهاي بوده است. بارزسازي گذشتة اين محوهاي عديدهدچار چالش
  هاي گذشته سودمند باشد.ريزي پايدار و حفظ ميراثدر مديريت و برنامه
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  مقدمه

آن به  هدايتكردن علوم و  كاربرديايران،  دانشگاهيو  علمي ةر نوين جامعدر تفكّ
 ،. در اين گذارآيدبه شمار مي وظايف از اهم انساني ةاساسي جامع نيازهايسمت رفع 

واره انسان ـكه همي ازپردنظريهو  تئوريك مبانيبر  تكيهبا  نيزشناسي علم باستان قطعاً
در  مطمئني جايگاهاز  ،دهدقرار مي ارزشـيابيرا با هم مورد  داستقرار خو محيطو 

در  پيشاز  بيشمبنايي، آنچه  چنينبا . بهروزي انسان برخوردار است جهت تالش براي
 ارزيابياست كه در يك  نكتهيابد، تاكيد بر اين مي اهميتشناسي مطالعات باستان

هاي فعاليتكه  بستريظاهري زمين به عنوان  ريختاستعدادها و تنگناهاي  ر،نگجامع
             ةتوان به ارائمي و نهايتاًقرار گرفته  ارزيابي، مورد گيردبر آن شكل مي انساني

آيد آن فراهم  طريقاز اين سطوح از  بهينهبرداري رايط بهرهـايي پرداخت كه شـهحلراه
فيايي در نحوه و و جغرا طبيعيعوامل  شناسيهاي باستانپژوهش در .)1391جمالي،بابا(

در تغييرات  ژئومورفيكهاي فرآيندو نقش  جمعيتيهاي كز و كانونامر توزيعچگونگي 
 به وضوح در ثيراتتأهايي كه اين مكان ها، حتي درو تمركز دائمي انسان بنيادي

 آثاربخصوص  ؛مود كمرنگي داردن ،باشديص مها مشخّيا نابودي زيستگاه جابجايي
ها مدنيت پايداريو  تكوينة بر نحو ثيرگذارتأاز مهمترين عوامل  يكياقليمي كه 

  . اندبه آن داشته ضعيفينگاه  ،و گاهي گرفته شده ناديدهشناخته شده در مطالعات آنها 
رايت ترين آثار زندگي انسان در ايران و تغييرات اقليمي دوران چهارم يقديم ةدربار

             ) كارهاي 1977( تيبالت )، آريايي و1977( زيستوان )،1980( يزويتافن، )1963(
مدني  ةدر حوز رهيافتي براي مطالعات بعدي ،و مطالعات ايشان اندارزشي انجام داده با

ها در اين مطالعات مغفول مانده است. جالب مكاني اين مدنيت هويت ،ليكن ؛ايران بوده
ضمن  »تاريخ تمدن«اثر ماندگار خود از  جلد اول در )1975-1982( دورانتويلاينكه 

هاي محيطي بر انسان و اشكال متنوع مدني و مؤلفه بررسي تأثير عوامل جغرافيايي
   .كرده استنيز هاي يخبندان نشيني دورهاي به چگونگي پيشروي و عقباشاره

هم در وسعت  هاي ميداني آنررسيبا بهايي ديدگاهچنين م اين است كه قدر مسلّ
هاي درياچه هايتراستزياد و با كمك علوم نوين قابل درك و تبيين است. تعيين 

...  و هاست، پادگانهـهاي قديمي كه اثري از آنها نيدوران چهارم، كشف بستر رودخانه
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ي هاگاهاد سكونتـجـوي در ايـر يك به نحـود كه هـشاز جمله مواريثي قلمداد مي
منجر به  RS-GISها به كمك علوم اند. شناسايي اين پديدهدوران باستان نقش داشته

عبارت  هب ؛دشوهاي انساني در گذشته مييك از پديده شناسايي چگونگي استقرار هر
هاي گذشته در آن هويداست، با يك مطالعة هايي كه آثار مدنيتشناسايي لندفرم ،ديگر

 هاي مطالعاتي جديد به همراه لذا ابزار و تكنيك ؛تميداني چندان قابل درك نيس
 گذشته مكاني مراكز انساني در هويتهايي كه در دو دهه اخير در مورد پردازينظريه

  سازد. مي آشكارها مكاني اين مدنيت هويتاي را در تكوين ِنگرش تازهوجود آمده، هب
پژوهش،  د مطالعه در اينهاي مورطهدر آن است كه بدانيم در محواهميت مطلب 

وان وجود آورده كه از آن به عنهمرودشت در گذشته خطوط ساحلي را ب ةوجود درياچ
در بخصوص در ايران مركزي و  ،شود. چنين نقاطيخط تعادل آب و خشكي ياد مي

 ،همچنين ؛دوران حاكميت برودت بر كره زمين، جرم تمدني بسيار بااليي داشته است
اي حكايت دارد كه با عواملي مانند رگاد بر وجود درياچه بستهاستقرار شهر پاسا

چه  ت دردهد كه اين مدنيرفتارهاي تكتونيكي از هم گسيخته و آثار آن نشان مي
 بر آن است كه اگر بتوان با تاكيد ،پژوهشدر اين  موقعيت مكاني استقرار داشته است.

و  فرهنگي -يهويت صيصةخبه يك  RS-GIS و ابزاري مانند جغرافيايييك نگاه 
               و بيشتركه توانمندي  خواهد آمد پديداي رشتههاي ميانحوزه پرداخت،باستاني 

در مديريت  ؛ بنابراينكه تاكنون مغفول مانده خواهند داشت يتري در تبيين مسائلعميق
دي هاي متعدها در آن با چالشريزيهاي باستاني كه گاهي برنامهطهبندي محوو پهنه
  .شدست، تجديد نظر خواهد روبرو

  اهدافي كه مورد نظر اين تحقيق است، به شرح ذيل است:
جمعيتي  هايگاهمكاني استقرار هويتف تواند معرّتعريف عوامل ژئومورفيك كه مي -

 در جغرافياي منطقه مرودشت تلقي شود.

 ايـن حـوزه    هـاي هاي اقليمي كه نقشـي در برپـايي مـدنيت   تعريف و تبيين شاخص -
  اند.داشته

و هاي جديد در حوزه علوم جغرافيايي نظريه ةاين پژوهش بر پاي ،بر همين مبنا
هاي دوران چهارم ها در ايران مركزي شكل گرفته است. نظرية درياچهپيدايش مدنيت



78        7شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

) با 1380ايران قلمداد شده است (رامشت،  ةهاي گذشتكه بستري براي تبلور مدنيت
آنها در دوران حاكميت سرد و  ةها و تطبيق و مقايسهاي اين درياچهترصد كردن تراس

دوران حاكميت گرم، تكوين، اوج و افول مدنيت پيرامون آنها را احراز داشته است. 
هاي جمعيتي در ايران مركزي مكاني كانون هويتآلومتري توليد يخ و  ةهمچنين نظري
هاي يخ در دوران حاكميت ان و حجم تودهسازي ميزمدل ة) كه بر پاي1392(باباجمالي، 

ها را در اين حوزه تكوين و گسترش مدنيت ةسرد در ايران مركزي پرداخته است، نحو
  سازد.مشخص مي

  شناسيها و روشداده
در گذشته در قلمرو چند  كاربردي است. هر -  اين پژوهش از نوع بنيادي     

ي خاص انجام شده است، اما به ردهاهاي متعدد و با رويكپژوهشاشكال مدني، 
پژوهش  دليل،به همين  ؛ها اشاره نشده استمكاني مدنيت هويتچگونگي تكوين 

هاي حيطة پژوهش پيش رو سعي در توسعة مرزهاي دانش در اين حوزه دارد كه در
          آن در نحوه مديريت و آمايش در عرصة  ةنتيج ،از سويي ؛گيردرار ميقبنيادي 

براي دستيايي بنابراين،  ؛سازداي باستاني، كاربردي بودن پژوهش را نمايان ميهطهمحو
  باشد.به اهداف پژوهش از تكنيك و ابزارهايي استفاده شده كه به شرح ذيل مي

به بيان ساده نمايش دو بعدي از اعداد قادر ) DEM( هاي ارتفاعي رقوميمدل
دهند (والكر و منظم نشان مي هستند كه توزيع مكاني ارتفاعات را در يك شبكه

 يك قدرت تفكيكبا  ASTER v.2ماهواره  DEMاز  همچنين ؛)1999همكاران، 
باشد، متر براي عرض جغرافيايي منطقة مورد مطالعه مي 30قوسي كه برابر با  ةثاني

ق اول از ـي عبارت از مشتـوابع مكانـدر ت بـشيبراي تعيين استفاده شده است. 
DEM تابع ان ـول بردار گراديـبرابر ط كهDEM ـد (هاسمن و همكاران، باشمي

 ةمورد مطالعه، ابتدا الي ةبندي شيب در منطقمنظور بررسي توزيع و پهنه ). به2009
درجه  پنجمدل رقومي ارتفاع ايجاد شده و سپس مقادير با فواصل  ةشيب از روي الي

  .بندي شدطبقه
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 ،ايجاد شده و با بررسي مقادير DEMنيز از روي مدل ارتفاعي رقومي  جهت شيب
مورد مطالعه در جهت جنوب  ةكه بيشتر مقادير شيب در منطقحاصل شد اين نتيجه 

S(157.5 – 202.5) و جنوب غربي  SW(202.5 – 247.5)  همچنين؛ است               
هاي رديف و گذر ةمورد مطالعه، تصاوير داراي شمار ةپوشش كامل منطق به منظور

شناسي زمينسازمان از سايت  ETM+8 لندست ةسنجند از 163-039و  039-162
 ري) با استفاده از تصو1383همكاران (پناه و يعلودر همين راستا،  .شد گرفتهمريكا آ

 ريبا استفاده از تفس TM 5سنجنده لندست 2و 4 ،7 يهاباند بيو ترك TMسنجنده 
لگو، شكل و اندازه، با هدف رنگ، بافت، ا ريتفس يهاديو استفاده از كل يچشم
رخساره  14توانستند  لوت، ابانيب اردانگي ةمنطق يژئومورفولوژ يهارخساره ييشناسا

   و واحد ژئومرفولوژي را از يكديگر تمايز دهند.
طول  ةدودـو مح 2013در ژوئن  TM 5لندست  ةفعال شدن سنجند ريبا توجه به غ

 ةهاي موجود در منطقتشخيص لندفرمبراي ، TM 5لندست  2و  4 ،7 يهاموج باند
كه به ترتيب عبارت  3و 5، 7، از سه باند 8لندست  طيفي باند 11 بينمورد مطالعه، از 

استفاده شد.  از باند مادون قرمز برد كوتاه، باند مادون قرمز نزديك و باند مرئي نور سبز
 88/0تا  85/0 ميكرومتر، 29/2تا  11/2هاي اين باند ها به ترتيب داراي طول موج

هاي براي باال بردن قدرت تفكيك باند .باشندميكرومتر مي 59/0تا  53/0ميكرومتر و 
 5×5 ةپنجر ةبا انداز گذروير به روش اعمال فيلتر باالچند طيفي از تكنيك تلفيق تصا

شد كه كمترين ميزان خطاي كمترين مربعات و اعوجاج طيفي را در تلفيق  استفاده
   .)120: 1393(جوانرويي،  دهدز خود نشان ميتصاوير لندست ا

به  برداري كشورسازمان نقشه shp 1:50,000 ةبرگ نقش 2از  ،پژوهشدر اين 
تصاوير از براي تصحيحات هندسي دوبعدي  و 6549Iو  III 6650كس ياند ةشمار
  شده است.ها استفاده اي اين نقشهماهوار
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با  3و 5و  7مرودشت و پاسارگاد حاصل از تلفيق باندهاي  ةمنطق از كل 8لندست ةتصوير ماهوار - 1شكل 

  متر 15انكروماتيك با قدرت تفكيك باند پ

 هاي كواترنر (مخروطنهشته نظير واحدهايي بررسي و ناساييهمچنين براي ش    

كل  1:250000 شناسياز نقشه زمينا) هتپه و هاكوه اي،ماسه هايتپه ها،پادگانه ها،افكنه
  .)2(شكل  برداري كشور استفاده شدمان نقشهتهيه شده از ساز شورك

  
  مورد مطالعه شناسي منطقةنقشة زمين - 2شكل 

استفاده  ENVI 5.1افزار از نرم لندست ةماهوارپردازش تصاوير براي مراحل پيش     
هاي هاي برداري و ساخت موزاييك از اليهسازي اليهتحليل و آماده ،شد. مراحل تجزيه

سازي بعديو سه Arc GIS 10.2ارتفاعي رقومي و تصاوير لندست در نرم افزار 
باندهاي چند  تلفيق  انجام شد. Global Mapper16و  ArcScene 10.2نتايج در 

   ت.انجام گرف ERDAS IMAGINE 2013طيفي و باند پنكروماتيك در 
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طول جغرافيايي  بااستان فارس  در مرودشتشهرستان از نظر موقعيت جغرافيايي، 
 1594و در ارتفاع  دقيقه 52درجه و  29و عرض جغرافيايي  دقيقه 48درجه و  52

مرودشت كه شهر كنوني مرودشت در آن  ةجلگ .است واقع شده دريااز سطح  متري
هاي كيوان، سياه، ، از جنوب به كوهحسينهاي رحمت و واقع است از شمال به كوه

هاي ازنا و ك و از غرب به كوهته درياچه بختگان و تشلپويي و شيخ عبود، از شرق ب
و  استمتر  1600در حدود  درياارتفاع متوسط آن از سطح . كردني محدود شده است

 ،دشت عموميشيب . رودشمار ميه اين جلگه ب ةنقط ترينپست ،بختگان ةدرياچ
  . )3(شكل  شرقي است جنوب -غربيشمال

  
  مورد مطالعه ةمنطق ييايجغراف تيموقع - 3شكل 

  بحث 
  هاي امروزي دشتتخت جمشيد و لندفرم

قسمت  دائمي سيوند در ةرودخان وكوه باكون  ةتخت جمشيد در شمال غربي دامن
سايت تخت جمشيد در حال  كيلومتري قرار دارد. 4حدوداً  ةشمال آن و در فاصل

اين  هاينزميدرودزن قرار دارد.  ةك و درياچتشت ةآبريز درياچ ةدر دو حوض حاضر
زار بوده كه اين موضوع به وضوح در تصوير لندست دشت از نوع كشاورزي و يا شوره

  .)4مشهود است (شكل 
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  وضعيت امروزي دشت مجاور سايت تخت جمشيد 8 تصوير لندست  - 4شكل 

  هاي آبرفتيپادگانه
 ةهاي دائمي در حاشيهاي آبرفتي يكي از اشكال مشخص فرسايش آبراههپادگانه

آبريز  ةتحول حوض ةقان را با تاريخچمحقّ ،باشند. شناسايي اين عوارضها ميرود
ها در اين پادگانه .)1367سازد (محمودي، ها در طول زمان آشنا ميمربوط به آن

DEM ةماهوار ASTER در مسير كنوني ، هاقابل شناسايي بوده و برخي از آن
  .شودمشاهده مي )5(شكل هاي قرمز رنگ در سيوند با پيكان ةرودخان

  
  ASTER ةمتري ماهوار DEM  30سيوند روي ةآبرفتي رودخان ةپادگان - 5شكل 
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  اي و پالياهاي درياچهدشت
هايي است كه محققان متعددي هاي رسوبي در ايران از جمله لندفرمها و دشتچاله

اما آنچه در همة  ؛اندو اظهار نظر پرداخته كند و كاودر نحوة تكوين و قلمرو آنها به 
تأثير فرايندهاي اقليمي گذشته يا ديرينة اقليم و تأثيرات آن  ،مطالعات اجماع نظر دارند

 ةدهد كه پهنانداز ژئومورفيكي ايران نشان ميچشم بر روي اين بسترهاي رسوبي است.
و  برودتيهاي مختلف هاي متعددي است كه در دورهاز ايران مشتمل بر چاله وسيعي
ن را در كنار خود هاي ايراترين بستر تشكيل مدنيتي مملو از آب بوده و مهمرطوبت

حاكم بر  يمياقل هايستمي، سرانيا يمايرفوكلومل در مأقابل ت د. نكتةانفراهم آورده
متفاوت در قلمرو  كامالً يمياقل ستمياست كه در قالب چند س يمياقل راتييو تغ رانيا

 ليتحم رانيا نيرا به سرزم يخاص يفرم هايسميمكان دارد و تيحاكم رانيا ينيسرزم
در  يمياقل راتييمعتقد به تغ رانيا يژئومرفولوژ ةجستاز محققان بر ياري. بسكننديم
 اي و تردوران گرم تيآنكه شواهد حاكمحال  ؛ستندين يكواترنر ةدر دور ژهيبه و رانيا

 نكتة. اندموشكافانه كرده هايليلتح و يبازشناس ،رانيسردتر از امروز را خود آنها در ا
ارائه  مياقل ريياست كه از تغ يريمعطوف به تعب شتريب ،موضوع ندر اي توجه خور در
  .شوديم

 هايستميس رييشاهد تغ ديبا شود،يم مياقل رييصحبت از تغ يمعتقدند وقت ياريبس
 رييتغ ،رخداده نرايا يآنچه در كواترنر كه يدر حال؛ ميمنطقه باش كيحاكم بر  يمياقل

با گذشته  يعلف ميقلمرو اقال ةبلكه تنها حوز ستين رانيا يفعل يمياقل يهاستميسدر 
نام  يمياقل راتييتغ توانيرا نم هاييبسطقبض و  نيچن بسط شده و دستخوش قبض و

    امر يك، گرم هايدوره دهد كه حاكميتهاي اخير محققان نشان ميتحقيقات سال .نهاد
در  اتفاقي حوادثي و برودتي هايشوك توانمي را برودتي هايو دوره و جاري مستمر

 هاي برودتي بر حسب مدت زمان استمرار يت وقوع شوكاهم نمود. كواترنري تلقي
هايي است كه پوشهاي يخعات ايران و ايجاد صحنهارتفسازي در ايخ و يخ دليلبه آنها 
سازي در يت يخ و يخز خود ساخته است. اهموجي ارتفاعات را متأثر اهاي زچاله

در آورد. وجود ميه خاطر تغييراتي است كه در سطح زمين به دانش ژئومورفولوژي ب
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ها) به عنوان سيستمي رسوبي در پاسخ به كاهش يا هاي بزرگ يخي (يخچالواقع توده
            كند   افزايش نيرو است كه ماده در آن تجمع يافته، حمل شده يا رسوب مي

 ،نندهاي يخچالي و عملكرد آنها محقّقا). در خصوص چگونگي فراي1382(معتمد، 
  اند و هم اكنون نيز اين روند ادامه دارد. مطالعات متعددي انجام داده

دهد كه رخدادهاي متناوب اقليمي در كواترنر فازهاي نتيجة مطالعات فوق نشان مي
هاي كوچك و بزرگ بر پهنة وسيعي را در حجمسازي متعددي از فرايندهاي يخ و يخ

ابل درنگ آن است كه حاكميت است. نكتة ق هاي جغرافيايي تحميل كردهاز عرض
 ي بر سطوح خارجي زمين آثار نسبتاًگذاردر نحوة تأثيرفرآيندهاي مذكور اگرچه 

ي هادگرگوني اين عملكرد داراي ،اما در مناطق مختلف ؛اندجاي گذاشته ربمشابهي 
سازي و واكنش نسبت به محيط استقرار خود از نظر خاصي از نظر حجم، نحوة فرم

 است. قطعاً يكسان عمل نكرده ،ها (برآفتاب و نسار) بوده، و در همة نقاطارتفاع و دامنه
سازي گيرد در نحوة فراهمهاي سرزميني كه در حاكميت قلمرو برودت قرار ميويژگي
پس از آن نقش غير قابل انكار دارد. پديدة فوق كه  هاي يخي و فرايندهايتوده

ها پوشيخهاي بزرگ يخ و هاي باالي جغرافيايي به صورت تودهتظاهرات آن در عرض
تر، ارتفاعات جايگزين عرض هاي پاييندر عرض ؛رسداست امري بديهي به نظر مي

            ر به انباشتگي جغرافيايي شده و با مكانيسم افزايش برودت با افزايش ارتفاع، منج
هاي البته حجم توده ؛اندمتر شده 2500ها در ارتفاعات باالتر از هاي عظيمي از يختوده

ها هم در بروز چنين فرايندي قابل توجه است (باباجمالي، كوهستاني و جهت آن
 وراين واقعيت تاكيد دارد كه بستر ظه بر يبه خوب يشناسباستاناطالعات زمين ).1391
 ها ازاين كانون ، تبلورياساس عوامل محيط برو  نقاط يكسان نبوده ةها در هممدنيت
بستر ها رودخانهاز نقاط  يمثال در بسيار يبرا ؛است تبعيت نموده يطبيع يهاپديده

ها و در موارد عملكرد يخچال يمناطق، سواحل و در بعض زا يابروز مدنيت و در پاره
-كانون تبلور را در رشد و يدوران چهارم چنين نقش يهام دريـاچهعـاصورت ه ايران ب

ها و مشاهدات گيرياندازه ).1380 ،(رامشت اندعهده داشتهه ب يو مدن يجمعيت يها
نقش قلل مرتفع، حجم و جهت آنها به جاي  كنندةميداني در فالت مركزي ايران، بيان
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در فازهاي اقليمي سرد بوده است. تنوع ساز هاي يخعرض جغرافيايي در ايجاد كانون
هاي يخي از نظر حجم و اندازه گرديده و هاي ارتفاعي منجر به تعدد و تنوع تودهمؤلفه

هاي رسـوبي گوناگون در اين نقاط منجر به ايجاد بسترهاي يخي و سيستم ،متعاقب آن
  انساني دارد.هاي هاي خاصـي در تكويـن و ايـجاد سكونتگاهشده كه هر يك پتانسيـل

  
  )1386باباجمالي، خذ: مأ( هاي داخلي ايرانت در حاشية درياچهمدني - 6شكل 

(تكنونيكي يا  ساختيزمين هايي كه سطوح آنها دچار پارگيِ، درياچهدر اين ميان
 ةشود. درياچاي مشاهده ميهاي درياچهها آثار پادگانهاند، در اطراف آنفرسايشي) نشده

خوبي قابل ه ها برود كه در اطراف آن آثار اين پادگانهه به شمار ميدست از اين طشك
 اند مانند تختها شكل گرفتهگرچه شهرهايي كه در حواشي اين درياچه مشاهده است.

ا اين ها قرار دارند امتر فعلي درياچهدوري به بس جمشيد، هم اكنون در فواصل نسبتا
 ةها بوده و امروزه به واسطحل اين درياچهدر سوا تر دقيقامرطوب ةها در دوركانون

 ت نزول كردهشده ها تبخير و سطح اساس آنها بتر، آب اين درياچهوقوع دورة خشك
هاي دو درياچه، روي هاي مختلف پاليابخش ).6(شكل  انداز بين رفته است و عمدتا
رفتي و . بخش آباستلندست، از بيرون به سمت مركز قابل تشخيص ة تصوير ماهوار

هاي خاكستري تيره تا به رنگ 7و  5، 3هاي نواحي مرطوب زيرسطحي در تركيب باند
هاي هاي رسي با پوستهمرز كفه ةدر برخي از مناطق محدود شود كهروشن ديده مي

هاي در مركز بخش پاليا نيز درياچه).  7(شكل نمكي به سختي قابل تشخيص است 
  شوند.رنگ تا تيره مشاهده ميرنگ آبي كمفصلي و دائمي داراي آب شور و به 
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  و بختگان طشكاز پالياي درياچه  8لندست  ةتصوير ماهوار - 7شكل 

  د و پاسارگاداي سايت تخت جمشيهاي درياچهبازسازي مجازي لندفرم
مورد  ةدو مدل سه بعدي از منطق، منظور بازسازي مجازي سايت تخت جمشيده ب

ايت مورد مطالعه و سپس وضعيت سايت در زمان وضعيت حاضر س ابتدا ،مطالعه
  ).9و  8 هايشكل( دهدنشان ميرا حاكميت دوران سرد به صورت بازسازي شده 

زار و پالياي ناشي از خشك شدن تدريجي وسعت بقاياي شوره در وهلة اول،
هاي تفسير چشمي و تحليل رقومي تصاوير طشك كه با استفاده از روش ةدرياچ

منحني ميزان ايجاد شده  ةشناسايي شده بودند، تخمين زده شده و سپس الياي ماهواره
مشخص  ،ترتيب ه اينب ؛ددست آمه پوشاني و ارتفاع پالياي درياچه بروي نقشه هم

متر از  50–60ميزان ه ب ،شد كه ارتفاع سطح ايستايي درياچه در دوران حاكميت سرد
افزار ه كمك ابزار سه بعدي سازي در نرمباين ارتفاع است.  ميزان كنوني باالتر بوده

Global Mapper  محل متر باال آورده شد.  1610سطح ايستايي آب درياچه تا ارتفاع
» تعادل آب و خشكي«به  جمشيد كه موسومتالقي آب و خشكي در محدودة تخت

است كه بهترين شرايط براي ايجاد كانون مدني مهمي را داشته است و در مكاني  ،است
            هايي را كه در دورة حاكميت سرد تكوين تچنين مدني ،طالح ژئومورفولوژياص

جملة اين  ازجمشيد سايت تخت ،بنابراين دارند؛ شهرتت سرد اند به مدنييافته
مدل سه بعدي بازسازي شده سايت مورد  9و  8در دو شكل  .رودها به شمار ميتمدني

حاكميت دوران سرد و وضعيت كنوني با حاكميت  مطالعه را در دو وضعيت قديم و
  .شوددوران گرم و خشك مشاهده مي
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  مدل بازسازي شده از دوران حاكميت سرد در سايت تخت جمشيد - 8شكل 

  

  
  وضعيت حال حاضر سايت تخت جمشيد با شروع دوران گرم و خشك - 9شكل 

ايجاد  DEMز روي ا ههآبرا ةمنظور بررسي وضعيت سايت پاسارگاد، ابتدا نقشه ب
كوروش، تل تخت و تنگ  ةهاي مجاور مقبرشده و سپس با در نظر گرفتن ارتفاع قله

جمله رود سيوند از از  ، وهاي مجاور سايتآبراهه ةيابيم كه سرچشمبالغي در مي
رود سيوند در مسير خود در محلي كه هستند. هاي مياني هاي مجاور در عرضيخچال

هاي داخلي نيمه خشك آن احداث شده، به يكي از اين درياچهامروزه سد سيوند روي 
  خوبي مشهود است.ه ب تصوير لندست ريخته كه آثار پالياي آن درذكر شده مي

تفاوتي كه سايت پاسارگاد با تخت جمشيد دارد در اين است كه براي پاسارگاد هر 
  مرور زمان  بهثير داشته است. أگيري مدنيت تدرياچه در شكلدو عامل رودخانه و 
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سيستم هاي سرريز ناشي از گسيختگي به واسطة زهكشي خارجي نواحي مجاور درياچه
سمت نشيني آب به تر شيب هيدروليكي منطقه موجب عقبو از همه مهم گسلي
پايتخت  ،ابتداي سلطنت هخامنشي است. اين نقطه درشدهبزرگتر (طشك)  ةدرياچ

شكل  بعد به تخت جمشيد انتقال پيدا كرده است.هاي انتخاب شده و در قرن پاسارگاد
سايت پاسارگاد را در زمان حاكميت سرد و موقعيت آن را  ةمدل بازسازي شد )10(

، همان منطقه )11(در شكل  دهد.اي كه اكنون وجود ندارد، نشان مينسبت به درياچه
  .شودميمشاهده  8لندست  ةدر وضعيت كنوني روي تصوير ماهوار

  
  سايت پاسارگاد در دوران سرد ةمدل بازسازي شد -10شكل 

   
 وضعيت كنوني سايت پاسارگاد –11شكل 
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دهد. آثار پالياي باقي مانده از محل كنوني سد سيوند را نشان مي ،رنگ قرمزپيكان 
هاي خاكستري و سفيد و رسوبات ذكر شده در اطراف سد سيوند به رنگ ةدرياچ

  ند.شوآبرفتي به رنگ آجري ديده مي

  گيري نتيجه
هاي دوران درياچهسواحل  ةايران در حاشية هاي پرسابققريب به اتفاق مدنيت

 عا وجود دارند.آثار و شواهد بسياري در اثبات اين مد. انديافته تكوينچهارم 
ها و همچنين هاي باستاني در غالب بستر و يا حاشيه اين چالهترين آنها وجود تپهعمده

ن مناطق يپزي از شواهد انكارناپذير مدنيت در اهاي سفالياي كورهخرده سفال و بقا
 يخچالي هايزبانه ارتفاع انـو نوس وـس كـي از هارودخانه مسير رييتغ هستند.

 مدني هايكانون كالبدي كلـو ش بلورـت در گذار تأثير ديگر اصلي عوامل از كوهستاني
به عنوان يكي از  ،جمشيد و پاسارگاد تخهاي باستاني تسايتيند. آميه شمار ب ايران

اند. قدر مسلم اين هاي تاريخي كشور ايران از اين قاعده مستثني نبودهمهمترين مدنيت
              است كه پيدايش و تكوين مدنيت در موقعيت امروزي اين دو سايت بعيد به نظر 

كز مدنيت دوران رسد، اما با اين وجود در روزگاري اين دو سايت به عنوان مرمي
 هويتتر از امروز كه در بستري بسيار مناسب آمدندشمار ميه هخامنشيان بدرخشان 

  اند.يافته
هاي هخامنشي مرودشت بر اساس عواملي كه از آن ياد شد در چند هزار طهمحو

هاي سرد و گرم سال گذشته تحت تأثير فازهاي حاكميت برودت و حرارت (دوره
همراه داشته كه با مواريث به جا  زايي را بهاند. اين فرايندها آثار فرمهاقليمي) قرار داشت

اي در اين اي و رودخانههاي درياچهها قابل رديابي است. شواهد تراسمانده از آن
دهندة تحوالتي است كه بر اين مناطق نشان ،همراه گسست تكتونيكيها، به مكان

بايست شرايطي بسيار متفاوت نسبت به امروز مياين، نقاط مسكون گذشته است؛ بنابر
هاي مهمي در آن تكوين يافته باشد. تداشته باشد كه چنين مدني  

حال حاضر بر اينكه آبگيري شناسان و باستانشناسان جنبش كنوني برخي از اقليم
ه آنجا ب ةكوروش و آثار باقي ماند ةتواند به عنوان يك خطر براي مقبرمي سد سيوند



90        7شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

چرا كه سير سيكل هيدرولوژي منطقه در اين  ،ر آيد، شايد چندان درست نباشدشما
هيچگاه سطح ايستايي آب در دوران سرد از ارتفاع حدود  ،چند هزار سال نشان داده

زميني به هاي سطحي و زيرمتر تجاوز نكرده و نيز شيب هيدروليكي غالب آب 1800
در اين مسير نقش  رگاد نخواهد رسيد.تشتك بوده و هيچگاه آب به پاسا ةسمت درياچ

سيستم اطالعات جغرافيايي و فناوري سنجش از دور به عنوان يك سيستم ذخيره
  ها انكارناپذير است.گيري از دادهسازي، نمايش و نهايتا تحليل و نتيجهسازي، مدل

ه داراي ارزش القوـبر طوبه  هاي لندفرمنقشه هاي توليد نقشه نيزاز منظر سيستم
ابع ـت منـحفاظان، رـعميـمهندس، محيطي ييزرمهبرنااي بردي يار زسياـاتي بـطالعا

ق مناطر . داستحتمالي اطبيعي  يبالياي از گيرپيشو ي ـبينيشـپ ،ورزيشاـك، يـطبيع
ي هاازدـناشمـچرت وـصبه  اهنآ مطالعةو  داشتهدي ياوسعت زكه ي كويرالعبور صعب
ن اـمت زدـمدر اطق ـن منـيايكي ژوـفولرمو هايسيربر، ستانظر رد چه موريكپا
اي و ارهماهوي هاهده از دادستفارت اوـن صـيباشد، در ات ميـيهمّاايز ـحه اـكوت

ي منددسور بسياار بزا ،سنجيي دورهاشود. دادهميين مناطق توصيه سنجش از دور در ا
ب مين محسوز پوستةي هايختيرگرو داخت ـسينـمز ةرـمنظژي وـفولرمو لعةمطادر 
مناسبي هر چند  ةعنوان نمون تواند بهاين روش و ابزار مي ،از سوي ديگر شوند.مي

هاي سازي سايتشمار آيد. شبيهه هاي آتي با اهداف مشابه بكوچك براي پژوهش
آن  أمراه منشه اقليمي و ژئومورفولوژيكي در بررسي سير تحوالت اقليمي يك سايت به

  .نيز خواهد بودحل مناسبي راهريزي براي آمايش و برنامهال در طي چند هزار س
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