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چكيده
دریاچهها در دانش ژئومورفولوژي و علوم محيطي به عنوان ابزارِ بازشناسي شرایط محيطي گذشته،
شناخته ميشوند .زماني اهميت آنها دو چندان ميشود كه هویت مكاني خاصي را براي ساكنان ناحيه
ساحلي خود نيز بوجود ميآورند .در سال  1380انتشار نظریه «دریاچههاي دوران چهارم ،بستر تبلور و
گسترش مدنيت در ایران» واقعيت عميقتري را از نقش دریاچهها به عنوان یک اكوسيستم طبيعي برمال
كرد .این ادعا كه دریاچهها پایه و اساس ایجاد هویت مكاني و به وجود آورنده یكي از مهمترین سازمندي-
هاي اجتماعي(یعني شهرنشيني) در ایران به شمار ميآیند؛ براي ژئومورفولوژیستها نكات درخور تأمل
و ابعاد جدیدي را به همراه داشت و ذهن آنها را درگير این موضوع كرد كه شهرهاي باسابقهاي چون
سبزوار كه داشتن مدنيت شهري آن در ادوار تاریخي اثبات شده است ،چه نسبتي با دریاچههاي دوره
چهارم ميتواند داشته باشد؟ و چگونه ممكن است هویت خود را از دریاچه حاشيه خود گرفته باشند؟ این
پژوهش سعي دارد از این منظر ،تالشي را در شناسایي عميقتر محيط در رد و یا تأیيد این نظریه در چاله
سبزوار با روش پدیدارشناسي و تمسّک جستن به اطالعات ژئومورفولوژي ،باستانشناسي و رسوب-
شناسي به عمل آورد .پژوهش حاضر از نقشههاي توپوگرافي ،زمينشناسي ،تصاویر ماهوارهاي ،دادههاي
ارتفاع رقومي  DEMمنطقه ،دادههاي دانهسنجي و هيدرومتري رسوبات چاله ،هيدرولوژي منطقه و اسناد
و دادههاي باستانشناسي و تاریخي بهره برد .پژوهش با روش پدیدارشناسي از دستگاه معرفتشناسي
تأویلي انجام شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد كه مجموعهاي از اطالعات باستانشناسي،
ژئومورفولوژي و رسوبشناسي دال بر وجود دریاچهاي قدیمي در حوضه آبریز سبزوار به وسعت حدود
30334/37كيلومترمربع بوده است .فرمهاي ناتعادلي در بخش جنوب غربي دریاچه ،حكایت از شكافتگي
این دریاچه و تخليه آب آن به دشت كویر مركزي ایران دارد و شواهد فرمشناسي در منطقه كه متكّي به
شاخصهاي توپوگرافي و نحوه استقرار سكونتگاهها در منطقه است ،همگي حكایت از وجود دو پادگانه
در حاشيه این دریاچه دارد.
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مقدمه

طرح نظریه «دریاچههای دوران چهارم ،بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران( »)1380نقادیهای بسیاری از پژوهشگران
را به دنبال داشت که منجر به پژوهشهای گسترده و جامعتری در این زمینه شده است .نکته درخور توجه این نظریه ،به
مفهومی معطوف است که در اصطالح «هویت مکانی» 1نامیده میشود .این مفهوم به استقالل سازمندیهای اجتماعی2
اشاره دارد ،همان مفهومی که با آنچه در علوم اجتماعی و باستانشناسی مطرح است 3،مغایر مینماید .از سوی دیگر این
مفهوم ،دانش ژئومورفولوژی را بیش از پیش به جغرافیای انسانی مربوط میکند یعنی همان چیزی که حداقل در پیشینه
چند دهه گذشته ایران کمتر مرسوم بوده است.
جان رالز( )1393با کاربرد مفهوم «آغازگاه» 4معتقد است :هرگاه افرادی بتوانند بر سر اصولی به توافقی نانوشته نائل شوند،
ی
نهادی اجتماعی شکل میگیرد؛ از اینرو جامعه شهری ،جامعه روستایی و یا حتی یک ایل ،از جمله نهادهای اجتماع ِ
بنیادین هستند .آنچه در ژئومورفولوژی بر اساس این گزاره تعریف میشود «هویت مکانی» است .زیرا در نظریه «دریاچههای
دوران چهارم ،بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران» ،به طورِ ضمنی «هویت مکانی» مسبب اصلی ایجاد و شکلگیری
نهادهای بنیادین اجتماعی معرفی شده است .این نظریه معتقد است ساختار و الگوی چنین نهادهای اجتماعی در قالب شهر،
روستا ،ایل و هورنشینی همگی بواسطه چنین مفهومی شکل میگیرند .به سخن دیگر این نظریه ،مؤید آن است که الگوهای
زیستی مانند شهر ،روستا و هر نوع سازمندی دیگر ،چارچوب خود را از «هویت مکان» گرفته و برحسب آنکه این «هویت
مکانی» تعریف کننده چه جذابیت محیطی باشد ،الگو و سازمندی اجتماعی خاصی نیز شکل خواهد گرفت
چاله سبزوار یکی از مناطقی است که سازمندیهای اجتماعی آن در شرق ایران شهره هستند و بر اساس کتاب تاریخ
بیهقی(قرن  6ه.ق) هنوز سازمندیهای آن (با همان نام قدیمی) برغم همه ناسازگاریهای محیطی پابرجا هستند .شهر
تاریخی سبزوار با سابقه چند صدساله؛ بر اساس نظریه یادشده ،باید الگوی سازمندی شهریش را از «هویت مکانی» یک
دریاچه محلی اخذ کرده باشد ،حال آنکه در حال حاضر چنین شرایطی دیده نمیشود .از اینرو با طرح این پرسش که آیا
سبزوار روزگاری در ساحل دریاچهای قرار میگرفته است یا خیر؟ بررسیهای محلی برای یافتن شواهدی چندوجهی در این
مورد آغاز شد .هدف این پژوهش تعیین «هویت مکانی» سبزوار و آزمون صحت تاریخ طبیعی این شهر بر اساس اسناد
ژئومورفولوژی ،رسوبشناسی و باستانشناسی در قبال نظریه «دریاچههای دوران چهارم؛ بستر مدنیت شهری در ایران» به
روش پدیدارشناسی است و یا به عبارتی آزمونی در تأیید و یا رد این نظریه در منطقه سبزوار است.
مباني نظري

پژوهشگران بسیاری در مورد «هویت» کارهای ارزشمندی ارائه دادهاند ولی مفاهیم آنها بیشتر به هویت فرهنگی و تاریخی
معطوف بوده است .در مورد مفهوم «هویت مکانی» کارهای باباجمالی( ،)1393انتظاری(،)1393راهدان( )1395و محمودی
( )1395بیشتر از دیگران در حوزه جغرافیا مورد توجه قرار گرفته است .هویت مکانی را میتوان یک ویژگی و یا هر
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- Space Identity

1

- Social configuration

2

انسان در مواجه با محیطهای طبیعی رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهد .الگوی سازمان رفتاری ،توزیع قدرت و نحوة بهرهبرداری از محیط
در جمع ساکنان هر محیطی با اَشکال و تجربههای گوناگونی تبلور یافته و دارای هویت مستقلی هستند که در دانش ژئومورفولوژی به آنها
«سازمندیهای اجتماعی» گفته میشود.
 - 3دانش جامعهشناسی و باستانشناسی با بهرهگیری از روشهای علوم طبیعی و اجتماعی سعی در ارائه سیری تکوینی برای سازمندیهای
اجتماعی مانند شهر دارند؛ تغییر جوامع ایلی به روستانشینی و جوامع روستایی به شهرنشینی که سیری جبری را بیان میکند.
-Original position

4
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خصیصهای دانست که مکان با آن شناخته میشود و مکانها را از یکدیگر متمایز میسازد .این صفت یا ویژگی جذابیت و
معنیداری خاصی را میتواند در معرض ادراک و فهم انسانها قرار دهد و بدین وسیله او را در تنظیم رابطهاش با محیط
یاری دهد(محمودی ،)1393 ،به گونهای که بشر بر اساس خِرد عاطفی خود و به واسطة این جذابیتها ،سازمندیهای
اجتماعی و الگوی مشارکت زیستن جوامع در پهنه سرزمینی را شکل میدهد .به همین خاطر نام مکان و یا سرزمین میتواند
تجلّی شناسهای باشد که به نام «عالقه» به سرزمین مطرح است .معنایی که با حافظه تاریخی طبیعی مکانها به شدت در
ارتباط است .مفهوم «هویت» در آمایش بنیادین ،بیان ویژگیها بارز یک مکان که چگونگی زایش ،تحوالت کالبدی و
فضایی ،معنیداری مکان و الگوهای زیستی آن قلمرو را با تجربه به ساکنان آن سرزمین میآموزد.
از هویت مکانی ،مفاهیم دیگری چون «حس مکان» و «المکان» شکل میگیرد« .حس مکان به معنای ادراک ذهنی
مردم و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی» با محیط قرار داده و سبب
پیوند معنایی او با محیط میشود(تبریزی .)1390،این حس ،عامل تبدیل مکان به فضا و یادآور تجربههای گذشته و
دستیابی فرد به هویت خاصی است .مکان با قراردادن شناختی عاطفی و منطقی به ساکنان خود ،آنها را قادر به رمزگشایی
پیامها ،معانی و رمزهای سر به مُهری از فضا میسازد که در نتیجه بر اساس توقعها ،انگیزه ها دست به ایجاد سازمندیهای
اجتماعی و رابطه با محیط میزنند.
1
در مورد دریاچههای ایران ،پژوهشگران بسیاری کارهای ارزشمندی ارائه دادهاند .از جمله :کلینسلی ( )1970در رساله دکتری
خود به بررسی کویرها و دریاچههای مرکزی ایران از نظر ژئومورفولوژی و پالئوکلیماتولوژی پرداخت .سیف و
همکاران( )2016در مقاله مطالعه تغییرات رسوبات کالستیکو تبخیری در دریاچه رسوبی مهارلو را مطالعه کردند و بیان
کردند که رسوب تبخیری ژیپس از کیسم و نمک کمتر است .نتایج توالی الیهها و تغییر در خط ساحلی دریاچه(نوسانهای
سطح آب دریاچه) با پهنهبندی الیهها نسبتی دارند .سطح حساسیت مغناطیسی به طور مستقیم با ضخامت الیه سیلت
مرتبط است .پورعلی و همکاران( )2018در مقاله مطالعه کواترنری ترکیبات کانیهای نمکی -رسی پایای سبزوار پرداختند
و رسوبگذاری در پالیای سبزوار از مدل چشم گاوی پیروی میکند .مهرشاهی( )1381به تحلیل تغییرات شرایط طبیعی
کویر اردکان یزد در دوران چهارم» مبادرت کرده و معتقد است کویر اردکان احتماالً در گذشتهای نه چندان دور(چند هزار
سال پیش) ،حداقل به شکل دورهای ،به صورت یک دریاچه کم عمق بوده است .معیری و محمودی ( )1381در پژوهش
«شکلگیری مدنیت ازنا بر بستر دریاچهای کهن» با شواهد ژئومورفولوژیکی وجود دریاچه با منشاء تکتونیکی را تأیید کرده
و یک کاتاستروف ساختمانی را دلیل زوال دریاچه مطرح کردند .شریفی نجفآبادی و همکاران( )1390در مقاله « تأثیر
گسل جوان زاگرس بر شکلگیری دریاچههای کواترنری ،مطالعه موردی :کهن دریاچههای زایندهرود ،کاکلستان و ازنا» به
این نتیجه رسیدند که گسل جوان زاگرس با جابجایی بزرگی که در مسیر رودخانهها انجام داده ،سبب مسدود شدن مسیر
رودخانهها شده و با تجمع آب ،دریاچههای متعددی در زاگرس ایجاد کرده است و بعدها با شکافتگی آنها ،به اسارت
رودخانههای مجاور درآمدهاند .برای نمونه سد زایندهرود در مسیر گسیختگی طبیعی کهندریاچه زایندهرود ایجاد شده و
دریاچه مصنوعی سد فعلی ،درست در مکان قبلی دریاچه طبیعی قدیمی به وجود آمده است .بیرامعلیگیوی و همکاران
( )1393در مقاله «نقش تغییرات اقلیمی فاز اَقل در تحول ژئومورفولوژیکی حوضه کرج» نشان دادند که حوضه کرج بر
مرز دریاچهای منطبق بوده است که محل پارگی دریاچه در روستای «شش» قابل ردیابی است و مدنیت در دشت کرج
متأثر از خط تعادل آب و یخ و خط تعادل آب و خشکی بوده است .صفاری و همکاران ( )1393در پژوهش «تبیین تحوالت
پالئوهیدروژئومورفولوژی منطقه کوهدشت» دریاچه قدیمی و نحوه تحول دریاچه را در دوره کواترنر با دیدگاه سیستمی مورد
مطالعه قرار دادند.آنها با بررسی ارتباط دریاچه با کانونهای مدنی نشان دادندکه این منطقه به صورت یک سیستم باز
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طبیعی بوده و ارتباط درونی مستقیمی بین حجم دریاچه و هردینگ سیستمهای منطقه وجود داشته است .بیرانوند()1394
در مقاله «تحلیل شاخصهای مورفومتری دریاچههای میانکوهی زاگرس چینخورده؛ مطالعه موردی دریاچه قدیم خرمآباد»
با مطالعات ژئوفیزیکی ،ژئوالکتریکی ،شواهد آبراههای و ژئومورفولوژیکی وجود دریاچه را در این محل تأیید کرده است.
گرجی( )1395در مقاله «منشاء و فرایندهای مؤثر در تکوین آبکندهای منطقه خور و بیابانک» به این نتیجه جالب توجه
رسید که منطقه خُور دریاچهای بزرگ از مواریث دوره کواترنر است که در حال حاضر به صورت پالیای خشکی دیده
میشود .با خشک شدن مرحلهای دریاچه ،سطوح پیرامون آن با ویژگی تختانهای پلکانی شکل گرفته است .روانابها در
سطوح باالتر نسبت به سطح اساس امروزی قرار دارند ،از اینرو برای رسیدن به سطح اساس محلی خود ،در حال حاضر
مجبور به عبور از روی سطوح تراسهای دریاچهای هستند که شرایط مناسبی را برای ایجاد گالی فراهم کردهاند.
شاهزیدی( )1395در مقاله «تحوالت شکلزایی چاله لوت در کواترنر(با تأکید بر بازسازی پادگانههای دریاچهای) با استفاده
از تصاویر ماهوارهای و ممیزههای میدانی حدود دریاچه بزرگ لوت در دوره کواترنر را مشخص و هفت پادگانه در شمال تا
شمالغربی را بازسازی کرده است .مقصودی و همکاران ( )1395در پژوهش «تعیین گستره دریاچه پلوویال لوت» با استناد
به شواهد رسوبی و ژئومورفولوژیکی» با شواهد رسوبشناسی و پادگانههای دریاچهای ،حدود دریاچه لوت را در فازهای
پیشروی و پسروی به دست آوردند .عظیمیراد و همکاران( )1396در پژوهش «دیرینه ژئومورفولوژی سکانسهای دریاچهای
و تأثیرات آن بر مدنیت منطقه سیمره» نشان دادند که بعد از رخداد زمینلغزش سیمره دریاچههای بسیاری در منطقه شکل
گرفته است و سه دوره دریاچهای و بین دریاچهای به دست آورند که افزایش سکونتگاههای انسانی را همزمان با دورههای
بین دریاچهای و نابودی سکونتگاههای انسانی را به دورههای دریاچهای نسبت دادند .جعفری و محمدی( )1397در مقاله
«پالیمست دریاچههای قزلاوزن» با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی ،ارتفاع خط تعادل
آب و یخ وگرانولومتری در حوضهای به وسعت  50هزار کیلومتر مربع ،عنوان کردندکه دریاچههایی با منشاء یخچال،
آتشفشان ،لغزش و توپوگرافیک شکل گرفته و دریاچههای لغزشی کردآباد را شاهدی زنده بر این ادعا میدانند .فتوحی و
همکاران( )1397در پژوهش« پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون» سه سطح تراس شاخص برای دریاچه ردیابی کردند که
دو خط مدنی حاشیة آن را شکل میدهند .شهر سوخته و زهک با ارتفاع  495متر در باالترین تراز و زابل با ارتفاع 480
متر ،دومین تراز مدنی ردیابیشده ،در این دریاچه را مشخص کردند .این پژوهشگران به استناد شواهد ژئومورفیک و رسوبی
به تأیید وجود دریاچههای گذشته در حاشیه شهرهایی مبادرت کردهاند که در حال حاضر هیچ اثری از وجود دریاچه در

مجاورت آنها دیده نمیشود.
چاله سبزوار واقع در استان خراسان رضوی محدوده مورد مطالعه این پژوهش است .این چاله در شمال شرقی کویر نمک
قرار گرفته است .حوضه آبریز چاله سبزوار در محدودهای به طول 59° 41‵ 31″تا  55° 30‵ 40″و عرض جغرافیایی 45″
‵ °36 38تا  36° 34‵ 45″قرار گرفته است .حوضه آبریز استان خراسان رضوی و شرق استان سمنان را در بر گرفته
است .محدوده آن از سمت غرب به کوه غار کهنه و کوه سیاه ،از سمت شرق به بیارجمند ،از سمت شمال به کوههای
جغتای و از جنوب به کوههای پیغمبر  ،کوه قلعه چوق و کوه یخ آب است(شکل.)1
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روش تحقيق

روش پدیدارشناسی 1برگرفته از مکتب اصفهان ،2روش جدیدی در ژئومورفولوژی است که دارای گامها و فرایند ویژهای
است .برای پرداختن پدیدارشناسانه این مسأله ،از مجموعه دادههای سه حوزه ژئومورفولوژی ،رسوبشناسی و باستان-
شناسی و البته از اطالعات اسنادی نیز بهره گرفته است .این دادهها و اطالعات در  5گام در «گرندد تئوری» 3کنار هم قرار
گرفته که استنتاجهای قابل توجهی از آنها برداشت شد.
دادههای مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از:
الف :دادههای رقومی :شامل دادههای نقشههای توپوگرافی  ،1/50000دادههای ارتفاع رقومی  30DEMمتری منطقه،
عکسهای هوایی سال 1335منطقه ،تصاویر گوگل ارث و همچنین دادهپردازی از تصاویر ماهوارهای لندست  8در دو سین
( 2017/7/29)35-160و ( 2017/8/21)161-35که از سایت  USGSدریافت شدند.
ب :دادههای آزمایشگاهی :این دادهها شامل دادههای بدست آمده از یک پروفیل نمونه برداری شده شامل دادههای
گرانولومتری ،رسوبشناسی و بدست آوردن شاخصهای میانگین ،4اندیس کودفی کالسمان(5کرومبین) ،جورشدگی( اندیس
نظام یافتگی رسوب) ،6اندیس نامتقارنی( 7کج شدگی ترسیمی جامع) ،کشیدگی منحنیها 8و دادههای بدست آمده از آزمایش
هیدرومتری نمونهها است(رسسنجی) .الزم به یادآوری است که آزمایش گرانولومتری نمونهها با سری الکهای آمریکایی
 A.S.T.Mو دستگاه لرزاننده اتوماتیک 9در آزمایشگاه دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری و روش
هیدرومتری در سازمان منابع آب و خاک سبزوار انجام گرفته است.
10
ج :دادههای باستانشناسی شامل داده های مکانی  23محوطه باستانی در محدوده مطالعاتی است که طی سه بازید
صحرایی صحتسنجی آنها با اطالعات چندین پژوهش چاپ شده در دهه هشتاد راستی آزمایی شد(عبداهللزاده ثانی،
دولتآبادی .1383،کرمانی مقدم و همکاران.)1385 ،
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- Noumenonology

1

2

- Isfahan school
پایهگذار مکتب اصفهان را میتوان شیخ بهایی دانست که از تحرک اندیشه میرفندرسکی و مالصدرا بهره جست و منجر به طرحی نو در فلسفه تحت عنوان
«حکمت متعالیه» شد.
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- Shaker
 - 10دادههها از سازمان میراث فرهنگی سبزوار دریافت شد.
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بحث

گام اول :شناسایی مرز حوضه آبریز چاله سبزوار و مساحتی که از نظر آبی این چاله را پشتیبانی میکرد.
با مطالعه نقشههای توپوگرافی ،زمینشناسی ،دادههای ارتفاع رقومی  DEMمنطقه ،عکسهای هوایی و تصاویر گوگل
ارث ،چاله سبزوار شناسایی و مرز حوضه آبریز آن مشخص شد .مساحت حوضه آبریز حدود  30334/37کیلومترمربع
محاسبه شد (شکل.)1

شكل  :1مرز حوضه آبریز چاله سبزوار

گام دوم :شناسایی و تحلیل شاخصهای ژئومورفیک در منطقه.
این گام از مطالعه ،شامل سه تحلیل از شاخصهای ژئومورفیک از پدیدهها است که به واکاوی وجود یا عدم وجود شاخص-
های دریاچهای بودن منجر میشود و شامل:
 -1شناسایی داغ آبه یا تراسهای احتمالی.
 -2تحلیل ارتفاع تپههای تراز شده و تحلیل نقاط ارتفاعی روستایی در نقشههای توپوگرافی و دادههای ارتفاع رقومی
 30DEMمتری.
 -3روش تحلیل رفتار آبراههها بر اساس نظریه اوبرلندر.
 بر اساس شواهد عینی در بازدید میدانی ،در حاشیه چاله سبزوار دو طیف جدا و بریده شده تراس قابل تشخیص
بود .شواهد برجای مانده و بازسازی آنها ،دو خط تراس را نشان داد که بیانگر خط تعادل آب و خشکی در یک
دوره طوالنی بود .این دو خط تراس بر اساس نقشههای توپوگرافی و دادههای ارتفاع رقومی  30 DEMمتری
در ارتفاع تقریبی  900متر و دومی در ارتفاع تقریبی 830متر قابل شناسایی بودند .این تراسها در قطعات خاصی
پیرامون چاله اصلی دیده میشوند و در بسیاری از مناطق شواهد عینی آنها وجود ندارد و یا ازمیان رفته
است(شکل.)2
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شكل :2شواهد تراسهاي دریاچهاي درارتفاع  900و  830متري در چاله سبزوار

با تحلیل نقطهای تپههای باقی مانده از یک فاز فرسایشی و یا چینش آنها میتوان سطح اولیه سطوح فرسایشی را تخمین
زد(نگارندگان) .از اینرو نسبت به تعیین موقعیت  23تپه باستانی 1که در حاشیه چاله سبزوار واقع هستند 2و از نظر تاریخی
به سه هزار سال پیش از میالد مسیح ،دوره تاریخی پارت ،ساسانی ،قرن پنجم و هفتم ه.ق تعلق داشتند ،اقدام شد .همچنین
ارتفاع و موقعیت  49روستا در سال  1335و  1397منطقه مطالعاتی نیز اضافه شد 3.از کتاب تاریخ بیهقی نیز روستاهای
قرن ششم4با توجه به متن کتاب موقعیت یابی شدند و آنها نیز به جمع نقاط تحلیلی اضافه شدند .سپس نسبت به نحوه
چیدمان آنها براساس ارتفاع و موقعیت ،تحلیل آمار ارتفاعی ،صورت پذیرفت جدول (.)1
جدول  :1دادههاي تپههاي باستاني و روستاها درحاشيه پالیاي سبزوار

ویژگی نقاط
تپه های باستانی
روستاهای فعلی و تاریخی

تعداد
23
46

تحلیل ارتفاعی سازمندیهای یادشده ،نشان داد که نحوه چیدمان فضایی آنها در دو طیف مختلف ارتفاعی ،آرایش یافتهاند،
به صورتی که  % 68سازمندیهای اجتماعی در ارتفاع  899- 948متر و  824-881متر قرار میگیرند .به سخن دیگر ارتفاع
متوسط طیف گروه اول رقم 924متر و طیف دوم متوسط ارتفاع  852متر است .این بدان معنی است که آنچه در مورد
تراسها و بازسازی آنها توسط ابزار تصویری ،صورت گرفته بود(یعنی رقم  830متر و 900متر) با تحلیل ارتفاعی نقاط
تطابق قابل قبولی داشته و وجود چیدمان سازمندیهای اجتماعی در حاشیه خط ساحلی با دو تراس قابل تأیید است(جدول
 2و شکل .) 3
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 - 1اطالعات تپههای باستانی از سازمان میراث فرهنگی دریافت شد و بعد از بازیابی موقعیت به فایل نقطهای( )Shpتبدیل شدند.
 - 2الزم به توضیح است که در بازدید از منطقه ،روستاهای امروزی در کنار تپههای باستانی قرار داشتند .به طور مثال یا در ورودی روستا یا در انتهای روستا
قرار داشتند .به همین دلیل آنها در همان ارتفاع قلمداد شدند.
 - 3ترسیم فایل نقطهای( )Shpروستاهایی سال  1335که در حاشیه یا در بستر چاله سبزوار واقع میشدند.و نیز دریافت آخرین فایل نقطهای( )Shpروستاها
از سایت سازمان نقشهبرداری..
4

4

 در کتاب تاریخ بیهقی ،بیهق به  12رَبع به نامهای علیالرستاق ،قصبه سبزوار ،طبس ،زمیج ،خواشدر و ریان ،خسروجرد ،پاشتین ،دیوره ،کاه ،مزینان،فریومد ،پشاکوه تقسیم شده و هر رَبع دارای تعدادی روستا بوده است .از  12رَبع یاد شده 8 ،رَبع در محدوه چاله سبزوار است .روستاهای َاین ربعها به صورت
فایل نقطهای( )Shpتبدیل شد.
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جدول  :2مقایسه ارتفاع متوسط چيدمان روستاها و تپههاي باستاني با ارتفاع تراسهاي دریاچهاي

ویژگي نقاط
گروه ( 1معادل تراس اول)
گروه( 2معادل تراس دوم)

ارتفاع تراس اول
900متر بر اساس شواهد
ژئومورفیک
 830متر بر اساس
شواهد ژئومورفیک

ميانگين ارتفاع سازمنديهاي

انحراف معيار سازمنديهاي

انساني
 924متر

انساني
24/5

 852متر

29

شكل  :3موقعيت تپههاي باستاني ،روستاها ،روستاهاي قدیمي و تاریخي (قرن  6ه.ق)با تراسهاي پيشنهادي در چاله سبزوار

* تحليل شبكه بردارهاي آبي در چاله سبزوار

تحلیل بردارهای آبی شاهد دیگری است که میتواند صحت یافتهها را تأیید و یا رد کند .از اینرو شبکه بردارهای آبی منطقه
با استفاده از نرم افزار ترسیم شد .همانگونه که در شکل  4دیده میشود رفتار بردارهای آبی حوالی خطهای تراز 900
متری و 800متری به نوعی تغییر رفتار و همگرایی تمایل پیدا کرده و یا از این محدوده ،بردارهای آبی جدیدی شروع
می شوند که همگی حکایت از تغییر سطح آب و یا خط تعادل آب و خشکی در این منطقه دارد .بر اساس تحلیل شبکه
بردارهای آبی وقتی سطح آب تغییر و پایین میرود ،بردارهای آبی جدیدی در بستر خشکیده آغاز به پیدایش میکنند.

شكل  :4چاله سبزوار و شبكه بردارهاي آبي
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گام سوم :تحلیل نمونههای رسوب از گستره چاله سبزوار و دانه سنجی آنها در آزمایشگاه.
 -تحليل دانهسنجي رسوبات چاله سبزوار

اندازهگیری قطر ذرات رسوبی و شناسایی نسبت تراکم آنها را ،دانه سنجی یا گرانولومتری میگویند .هدف از دانهسنجی و
ارزیابی قطر دانههای رسوب ،مشخص کردن ویژگی محیط رسوبی مانند آرام بودن یا پرانرژی بودن آن ،شناسایی نوع
محیط رسوبی مانند دریاچهای ،واریزهای ،بادی ،یخچالی بودن محیط مورد مطالعه است .با در نظر گرفتن این موضوع اقدام
به برداشت نمونه رسوب شد .با توجه به بررسی اولیه در چاله سبزوار و شناسایی محیطهای مختلف در بازدید میدانی ،ضمن
تعریف مقطعی خاص ،نسبت به برداشت نمونه 1اقدام شد .نمونه  S1در باالترین نقطه حاشیه چاله سبزوار ،نمونه  S2و
 S3به سمت مرکز چاله سبزوار ،نمونه  S4در ارتفاعی باالتر از دو نمونه پیشین و نمونه  S5در حاشیه غربی چاله سبزوار.
مشخص شدند .پروفیل ارتفاعی نمونهها در (شکل )5آورده شده و جدول  3نتایج دانهسنجی رسوبات را نشان میدهد.

شكل  :5پروفيل مقطع برداشت نمونه در چاله سبزوار
جدول: 3دادههاي روش دانهسنجي نمونههاي رسوب(وزن به گرم  ،درصد وزني آنها و قطرروزنه الک به ميكرومتر) ا از پالیاي سبزوار

وزن S5

وزن
gr S5

درصد

0
0/45
0/95
0/84
0/87
0/72
2/07
3/13
2/16
11/63
5/39
70/30
1/26

0
0/45
0/95
0/84
0/87
0/72
2/07
3/13
2/16
11/63
5/39
70/30
1/26

درصد

وزنgr
S3

0

درصد

وزن
gr
S4

وزن
S3

0
0
0/52
0/48
0/65
1/21
8/70
24/96
17/20
41/48
3/10
1/03
0/55

0
0
0/52
0/48
0/65
1/21
8/70
24/96
17/20
41/48
3/10
1/03
0/55

0
0/04
0/99
1/36
1/15
1/10
2/52
2/39
1/15
3/63
1/48
81/93
2/13

وزن
S4

نمونه S5= 5

0/04
0/99
1/36
1/15
1/10
2/52
2/39
1/15
3/63
1/48
81/93
2/13
نمونه S4= 4

درصد

وزنgr
S2

0
0
0
0/03
0/05
0/10
0/49
1/02
0/77
5/27
6/35
81/91
3/67

0
0
0
0/03
0/05
0/10
0/49
1/02
0/77
5/27
6/35
81/91
3/67

وزن
S2

نمونهS3= 3

درصد

وزنgr
S1

الک
µm

2/71
4/92
6/82
5/92
4/16
3/74
8/04
9/75
4/99
16/47
7/11
24/27
1/02

2/69
4/89
6/77
5/88
4/13
3/72
7/98
9/68
4/96
16/35
7/06
24/09
1/02

3360
2000
1180
850
710
600
425
300
250
125
53
3/9
نمک

وزن
S1

نمونه S2 = 2

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

نمونهS1= 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1به دلیل دستخوردگی و آشفتگی نسبی رسوبات سطحی ،نمونهها از حدود عمق یک متری از سطح زمین برداشت شد.
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درصد وزن نمونهها و قطر روزنه الک(میکرومتر) برای هر ایستگاه ،در نرمافزار  surfer15وارد شد .منحنی خروجی نمونهها
در شکل شماره  6ارائه شده است .در این نمودار محور  Xاندازه ذرات رسوب به میلیمتر و محور  Yدرصد رسوبات هر
نمونه را نشان میدهد.

شكل : 6منحني گرانولومتري رسوبات پالیاي سبزوار

گستردگی منحنی نمونه  S1گراول تا رس را نشان میدهد .این موضوع پرانرژی بودن محیط رسوبگذاری است که هم
شامل رسوبات دانه ریز و درشت دانه است و نشاندهنده رسوبات رودخانهای و سیالبی است .منحنیهای نمونه S3 ، S2
و  S4همگی از شکل منظمی برخوردار هستند و همچنین شیب تندی یه سمت سیلت و رس دارند و نشان از رسوبگذاری
در یک محیط آرام و راکد آبی است .نمونه  S5نیز با کمی اختالف از سایر نمونهها با شیب کمتری به سمت رس خیز دارد.
نسبت رس نمونهها ،فاصله محل برداشت ،از عمق آب را نشان میدهد.
 -تحليل شاخصهاي رسوبي در تعيين منشاء رسوبات چاله سبزوار

برای شناخت بهتر ویژگیهای رسوبات برداشت شده در این چاله ،محاسبه پارامترهای آماری یا شاخصهای
نمونه انجام شد که در جدول  4آورده شده است.

رسوبی1

5

جدول  4پارامترهاي آماري ميانگين ،كودفي كالسمان ،جورشدگي ،چولگي و كشيدگي نمونههاي رسوب پالیاي سبزوار

نتيجه

KG

SKI

σι

QDφ

MZ

ردیف
نمونه

جورشدگی
بد ،نزدیک به
تقارن،
منحنی
کشیده
جورشدگی
بسیار خوب ،مثبت
به سمت دانه ریز،

1/41

0/036

2/01

0/2

1/34

S1

1

0/451

0/102

0/0788

0/045

0/15

S2

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1برای مطالعه به کتاب رسوب شناسی تالیف دکتر احمد معتمد و کتاب رسوب شناسی موسوی حرمی مراجعه کنید.
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منحنی پهن
جورشدگی
بسیار خوب ،مثبت
به سمت دانه ریز،
منحنی بسیار پهن
جورشدگی
بد ،مثبت به سمت
دانه ریز ،منحنی
بسیار پهن
جورشدگی
بسیار خوب ،مثبت
به سمت دانه ریز،
منحنی بسیار پهن
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0/0543

0/108

0/011

0/05

0/19

S3

3

0/55

0/199

1/77

0/25

1/13

S4

4

0/046

0/146

0/125

0/155

1/22

S5

5

شاخصهای ژئومورفیک نمونه  S1همگی مبین منشا آبرفتی بودن آن است .نمونههای  S4،S3 ،S2همگی بیانگر
محیط دریاچهای تا آشفته ساحلی و نمونه  S5بیانگر محیط آشفته ساحلی است.
همچنین مقدار نمک هر نمونه(با روش آزمایشگاهی) نیز به دست آمد که در جدول شماره  3آمده است .نمونه  S2با مقدار
 3/67گرم نمک و  S3با مقدار  2/13گرم نمک دارای بیشترین مقدارها بودند .با توجه به موقعیت برداشت نمونهها،
مشخص شد که هر چه از حاشیه چاله سبزوار به سمت مرکز چاله پیش برویم مقدار نمک افزایش مییابد .پژوهش پورعلی
و همکاران( )1397در پالیای سبزوار نیز تأییدی بر این نکته است«روند تشکیل کانیهای تبخیری در چاله سبزوار از مدل
چشم گاوی پیروی میکند .نخست کانیهای کربناته(کلسیت) در حاشیه دریاچه فرضی ،سپس کانی ژیپس و به سمت
مرکز دریاچه کانی هالیت تشکیل میشود» .این برداشت و نتیجه حاکی از محیطی دریاچهای در چاله سبزوار در دوره
گذشته بوده است.
نمودار چولگی یا نمودار % 50دو نمونه رسوب  S1و  S2نیز رسم شد(شکل .)7همانطور که مشاهده میکنید دنباله نمودار
S2به طرف راست یا به طرف رسوبات دانه ریزتر متمایل شده و چولگی مثبت را نشان میدهد که حاکی از محیطی آرام
برای نهشته شدن رسوبات ریزدانه است .نمودار  S1نزدیک به تقارن است که شامل هم رسوبات دانه درشت و هم ریز
دانه است و حاکی از پرانرژی بودن محیط برای تهنشست رسوبات دارد.

شكل :7نمودارهاي چولگي نمونههاي رسوب پالیاي سبزوار
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 -تحليل هيدرومتري رسوبات

برای همپوشانی نتایج دانهسنجی با الک ،دو نمونه  S2و  S3که شامل رسوبات دانهریز بودند ،به روش هیدرومتری نیز
دانهسنجی شدند .این روش که به نام قانون استوک معروف است ،برای اندازهگیری رسوبهای دانه ریز در حد رس به کار
میرود .جدول  5نتایج هیدرومتری و شکل  8نمودار دو نمونه را نشان میدهد .بر اساس نظر «ریویر» اگر محور  Xو
محور  Yرا دو ضلع مربع فرض کنیم ،منحنیها نسبت به قطری که از مبدأ مختصات میگذرد ،سه حالت را دارا میشوند.
اگر خمیدگی منحنی خیلی باال یعنی به موازات محور  Xباشد ،میتوان نتیجه گرفت رسوب در آبهای ساکن نهشته شده
است مانند رسوبهای تخریبی در داخل دریاها ،دریاچهها و باتالقهای کناری (معتمد .) 51، 1366:با مقایسه درصد اندازه
دانه رسوب هر نمونه از جدول  5و منحنی نمودار هر دو نوع رسوب در شکل  ،8تفسیر منحنی رسوب با نظر «ریویر»،
نشان از خمیدگی باالی منحنیها دارد که حاکی از محیط آبی راکدی است که میتواند دریاچه یا آبگیر باشد.
جدول  :5دادههاي روش هيدرومتري نمونههاي رسوب(درصد وزني آنها از پالیاي سبزوار

درصد وزني رس

درصد

وزني درصد وزني ماسه

نام نمونه

سيلت
% 42
% 34

% 44
% 58

% 14
% 8

S2
S3

شكل : 8منحني هيدرومتري S2و  S3پالیاي سبزوار

گام چهارم :تحلیل خطوط توپوگرافی و نقاط ارتفاعی در سطح چاله سبزوار ،ارتفاعات جانبی و تعیین محل شکافتگی آن.
در نقشههای توپوگرافی محدوده مطالعاتی ،ارتفاع بستر کال جاجرم 1در محل تالقی با کال شور در چاله سبزوار  793متر
است و حدود یکصد کیلومتر دورتر ،در بخش مرکزی ارتفاع  708متر از سطح دریا است(شکل .)9با این اندازهگیریها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1کرینسلی در گزارش خود(ص )88از «رودخانه موره» نام برده است .وی نام مخروط دلتایی در نقشه را نیز «موره » نامیده است .اما در منابع
ایرانی با مطالعاتی که انجام شد و هم چنین در نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی نام این رودخانه قبل از اتصال به کاشور ،کال جاجرم نام
دارد ،و نامی از رودخانه «موره» دیده نشد .محمودی ( )1367و عالیی طالقانی( )1386مخروط دلتایی را مخروط افکنه کال شور نامگذاری
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میتوان بیان کرد که باالترین شواهد سطح اساس در ارتفاع حدود  900متری بوده و سپس به ارتفاع  830متری از سطح
دریا که سطح اساس دوم است؛ میرسد .در بخش غربی چاله ،تنگهای در سنگهای آذرین آندزیتی و تراکسی آندزیتی به
عمق تقریبی یکصد متر(به گفته کرینسلی) ایجاد شده است و در حاشیه آن ،ناهمواری های ناتعادلی بر گسیختگی این چاله
حکایت دارند.

شكل :9خطوط توپوگرافي سطح چاله سبزوار و تعيين محل شكافتگي آن

نتيجهگيري

شواهد ژئومورفیک و تحلیل رسوبشناسی چاله سبزوار به خوبی نشان داد :چاله سبزوار بدون تردید در مقطعی از دوره
کواترنر ،دریاچهای را به وجود میآورده است که عمق تقریبی آن در باالترین حد تجربه شده که آثاری از تراس دریاچهای
در آنجا دیده شد ،حدود  70تا  80متر عمق بوده است .این ارقام با آنچه در مورد دریاچههای مناطق خشک مانند حوض
سلطان بیان شده است ،همخوانی دارد.
شواهد تاریخی مکتوب و آثار فعلی ،نشانههایی از وجود سکونتگاههای بسیار باستانی و جدید در حاشیه تراسهای دریاچهای
گذشته سبزوار دارد .در این ارتباط پرسش مهمی که هنوز جوابی برای آن داده نشده است؛ وجود سازمندیهای شهری در
حاشیه این چالهها است .اینکه شهر سبزوار ممکن است در حاشیه چنین دریاچهای بنا شده باشد امری محتمل است ،اما
خطوط ساحلی پالئو دریاچه سبزوار بسیار طوالنی است.میتوان این پرسش را مطرح کرد که چرا درامتداد این خطوط شهر
دیگری به وجود نیامده و چرا سبزوار در این نقطه شکل گرفته است ،نیازمند پژوهش عمیقتری است .بطور کلی میتوان
از این پژهش نتیجه گرفت:
* وجود دریاچه در چاله سبزوار ،از نظر ژئومورفولوژی ،رسوبشناسی و شواهد تاریخی ،قابل تأیید است.
* این چاله بنا به دالیلی در بخش غربی دچار شکافتگی شده و همین عاملِ اصلی تخلیه آب دریاچه ،به کویر مرکزی یا
نمک بوده است .شاهد آن مخروط دلتایی به وسعت  1392کیلومترمربع که در شمال شرقی کویر نمک به چشم میخورد
و نیز ناتعادلیهایی است که در آن منطقه دیده میشود.
* بزرگترین سازمندی اجتماعی«قصبه 1سبزوار» است که در کتابهای تاریخی از آن به عنوان شهر یاد شده ولی سایر
سازمندیهای دیگر این نگاره سرزمینی در عصر جدید بر اساس قانون جمعیتی به شهر تبدیل شدهاند(برای مثال روستای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کرده اند .از اینرو در این پژوهش گاه نام «موره» و گاه نام «کالشور» به کار برده شد.
 - 1آبادی بزرگ که از چند ده تشکیل شده باشد.
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داورزن در سال  ،1375روستای ششتمد در سال  1378به شهرو روستای روداب در سال  1369به بخش تبدیل شدند) .از
اینرو نمیتوان نتیجه گرفت که هویت سازمندی همه سکونتگاههای استقرار یافته در خط ساحلی گذشته ،مدنیت شهری
داشتهاند.
منابع


اسپیرن ،آ  .1394،زبان منظر ،مترجم سید حسین بحرینی ،بهناز امین زاده ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.صص
.1-456
انتظاری ،م .1393 ،اقلیم اختری ،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،سال بیست و پنجم ،شماره  ،1صص -10
.2



اوبرلندر ،ت .1379 ،رودخانههای زاگرس از دیدگاه ژئومورفولوژی ،مترجم فاطمه رجبی ،احمد عباس نژاد ،چاپ اول،
انتشارات دانشگاه تبریز ،تبریز .صص .1-396
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