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 یدهچک

یا انتخاب  هاي مناظر ژئومورفیك و توپوگرافیك یك مکان جغرافیایي نه تنها در پراكندگي وویژگي

 يسیمـاي كالبد يدهنهایت یکي از عوامل موثر در شکـلهاي انساني موثر است، بلکه در فعالیت

در دیگاه  مندياز مفهوم ساز توانديم يشهر یتمدن یلآید. تحلفضـایي نیز به شمار مي هاييسازمند

 یتاز هر چیز تابع هو یشپ یستيبستر پیدایش یك كانون ز یدگاهد ینا در یراز .یردپذ ، تأثیرتأویلي

  "یراندر ا یتدوران چهارم، بستر تبلور و گسترش مدن يهایاچهدر" یهشود. نظريقلمداد م يمکان

آورده به شمار  یراندر ا يشهر ياجتماع يهايدر سازمند سازیتهو يهابه عنوان مولفهرا ها یاچهدر

آغاز شد كه پژوهش حاضر  ینهزم یندر ا هایستتوسط ژئومورفولوژهاي اخیر در دهه یيهاپژوهش. است

دانست.  یاهکوهس-یبدم-یزد یزآبر واقع در بزرگ حوضه یزد،چاله  يدست برا یناز ا يانمونه توانيرا م

 اطالعاتها و داده از يابه استناد مجموعهبا روش پدیدارشناسي  و تأویلي یدگاهد در هشوپژ ینا

بدست  یجنتا. صورت گرفت یدانيم یدبازد  وشناسي ي، زمینشناسباستان ي،شناسرسوب ي،ژئومورفولوژ

 وجود یاهکوهس-یبدم-یزد یزحوضه آبر منفصل در یيهایاچهدر -1شده است:  یانآمده به صورت گزاره ب

ها یاچهدر ي،برودت اكثر يهادوره یتدر زمان حاكم زیاد به احتمال ست وا از آنها یکي یزد یاچهكه در دارد،

 یونو اردكان مد یبدمیزد،  يشهر یتمدن-2.شدنديختم م یاهکوهس یردر انتها به كو هم متصل بوده و هب

(، تفت، خضرآباد یهاسالم)فراشا چون  يكوچک يها رشه-3ها است. یاچهدر ینوجود ا یعني يمکان یتهو

  یرند.گيم یخ خود را از خط تعادل آب و يسکونت یتهو یزمهر و
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  مقدمه

ب و هوا، رطوبت، نور و آاز  یمختلف هاییفط را با متفاوت و متنوع اســـت که ما هاییماز اقل کمانیینرنگ یرانکشـــور ا

ــرزمینی محفوم مانده که در حافظه تاریخی نگاره کندیمواجه م ینمختلف زم هایافتب  "هویت مکانی"به نام  وهای س
ی فضا از قواعد نها درآ یدمانو نحوه چ یاجتماع یهایگذر سازمند یندر اشده است.  پدیداری وارد ادبیات ژئومورفولوژی

شهر تواندیم وکند یم پیروی شته مکانی یتدر هو ی شد  دا ضم کهبا در طول  ینسرزم ینا یفرهنگ یداریپا ینسبب ت
ــده  یختار ــت. ش ــده و آمایز نیز بامکان یتهواس ــا تنیده ش ــت. بنابرا ی با فض ــا گره خورده اس ــهله فض توان ین، میمس

ست را مقدمه هویت مکانیمبنای آنها هایی که پژوهز ( با ارائه مفهوم 2007) یلیره .دانست ای بر آمایز با دید فضاییا
 یرا کشف و به الگو یطنهفته در مح اعیاجتم های مندیتا به کمک آن قانون کردفضا تالش  یکربندیو ابزار سنجز پ

 یابد.دست آمایز فضایی  یی یا فضا یکربندیپ

نانوشـته نائ   یبه توافق یبتوانند بر سـر اصـول یمعتقد اسـت هرگاه افراد "آغازگاه"با بکار بردن مفهوم  (1972الز)جان ر
 یاجتماع یادینبن هایاز جمله نهاد ی ا یک یاو  وســتاییجامعه ر ی،. جامعه شــهرگیردیشــک  م یاجتماع یشــوند، نهاد
شمار م سر چگونگ آیندیب ستنز یوهش یکه بر  ض ایپهنه یامکان و  یکدر  یکدیگربا  ی ست  یضمن یبه توافق یار د

مســئله محر   ینا یناســت. بنابرا "یمکان یتهو" شــودیم یفگزاره تعر ینبر اســاا ا یآنچه در ژئومورفولوژ .اندیافته
 هاینهاد یساختار و الگو یاباشد؟ آ یاجتماع یادینبن نهادهای دهندهسازنده و شک  تواندیم یمکان یتهو آیا که شودیم

 یالگوها یاآ یگربه ســخن د کنند؟یم پیرویمفهوم  یننهادها از ا یرو ســا ی مانند شــهر، روســتا، ا یاجتماع -یاییجغراف
ستیز یسکونت سا یادر جغراف ی ستا و  شهر، رو سازمند ،الگوها یرمانند  و تنوع  گیرندیم یمکان یتخود را از هو یچارچوب 
 (1385اعالمی،اسدپور تهرانی، )یرد؟متنوع شک  گ یاجتماع هاییسبب شده الگو و سازمند  یمکان یتهو

سان یهاسکونتگاه یبنا یچگونگ درک س یت،منظرها و مدن یدمانچ ی،ان شمنداناز اند یاریذهن ب شته ی مختلف  یهار
 یشناسجامعه ی،شهریزیربرنامه ی،معمار ی،شناسباستان  یهادانز را به خود مشغول کرده است. پژوهشگران از رشته

سینزم و یختار یو حت سهله از د یناند. انموده یانخود ب یدگاهرا از د ییهایهمورد نظر یندر ا یشنا  یژئومورفولوژ یدگاهم
ست که منجر به خلق واژه  یزن شده ا ست. ژئومورفولوژ «یمکان یتهو»مورد پژوهز واقع  ستشده ا سکونتگاه ی  یهاها 

و بر  خود را درک کرده ینســرزم یمکان یتکه هو دانند یم یو ذهن مردمان یشــهمنظرها را زاده اند یدمانو چ یانســان
ساا ا شهرها از فرم و فرا یدگاهدر واقع از د .رابنا کرده اند یزسکونت خو ،فهم ینا به وجود  ،ِصرف یعیطب یندهایآنها 

شناخت هواندیامدهن ساکن یمکان یت، بلکه  سط  سازمند ینتو ستا یا یشهر یهایبوده که  ست.  ییرو را به وجود آورده ا
کان یب، درک عینی م گاه ییدرک چرا یشـــود. برایدرک ذهنی آن م نجایگزی ،بدین ترت ها، اســـتقرار ســـکونت

آگاه شـد، بلکه شـناخت و نحوه نگرش و  ینسـرزم یمکان یتهو یهایژگیاز و یدها معتقدند نه تنها با یسـتژئومورفولوژ
در  یاجتماع یهایســازمند یســهمقا. ســتا یضــرور یزن ینســرزم یانمک یتنســبت به هو ینادراک مردمان آن ســرزم

گا ـــان م ینیســـرزم یهارهن که چینش هد  ماند ـــا ید ها درآ ییفض نا ن با درک مع ـــا،  باط  یتیهو یفض ها در ارت آن
  . (1398)محمدیان،است

تاثیرات آن بر هویت مدنی  های ژئومورفولوژی وهلفؤم»( با عنوان1391رساله دکتری باباجمالی) با «یمکان یتهو»مفهوم 
ستباف ایران )نمونه موردی: و شد.  «روان در ایران مرکزی( مدنیت روان و مدنیت غیر هنر فرش د ساله محر   در این ر

اقلیم »( در رســاله دکتری با نام 1393انتظاری)رابحه بین هویت مکانی و هنر ســاکنان مناطق مختلف بیان شــده اســت. 
ئه داد« هویت مکانی» تعریفی برای مفهوم« اختری ـــت.و اذعان می ارا  دارد که مکان دارای حافحه و رو  مکانی اس
را  «رافیاییدســتگاه جغ» ،«یشــرفتپ یرانیا -اســالمی الگوی هاینگاشــتســلســله تک»در کتاب ( 1395منفرد)راهدان
حوزه را  یندر ا یزو اصول دانز آما کندیم یرتقر یدارپا یرا در قالب ینیکه نحوه و شک  تحول سرزم داندیم یامنظومه

شان م صحال  این .دهدیبه ما ن ست که به تازگیمفهوم جد ا شترشده و بیایی جغراف یاتوارد ادب یدی ا  ینزمتهثر از ب ی
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س شنا ست یادر جغراف یمعنا شور ا ستگاه جغرافیران ا. ک ست یایید س ا شک  دادن  هایی فراتر از تحل یارکه ب معمول در 
ساکنان آن  ی ومعرفت هایچهارچوب دارد  یدنکته تهک ینبر اوی . کندیعم  م یاجتماع هاییسازمند در چیدمانمنحق 

ـــان  یطمتقاب  مح هاییرپذیریو تهث یرگذاریفراتر از تهث یزیچ ،یاییجغراف هایکه نقز عوام  و مؤلفه ـــت. بر انس اس
سکانس» مقاله(، در 1396)یمیعظ سیمرههای دریاچهدیرینه ژئومورفولوژی  ،با روش «ای و تهثیرات آن بر مدنیت منحقه 

سکونتگاه سکونتگاهتجربی)میدانی(  سبت داد. وی افزایز  سانی در منحقه را به دریاچه ن سانی را همهای ان زمان با های ان
جربی بود دهد. هر چند روش وی تای نســبت میها را به دوره دریاچهای و افول و نابودی این ســکونتگاهدریاچهدوره بین

ضمنی می سکونتگاهاما به طور  سیمرهتوان دریافت که هویت مکانی  ستر دریاچه جذابیتدریاچه ،های  ست. زیرا ب  یای ا
ــت.  ــته اس ــکونتگاه یفضــا یدمانمنحق چ»( در مقاله 1398)یانمحمدبرای آنها داش ــتان هایس چیدمان ، «جلگه خوزس

 یدمانچ یلیرا با مدل تحل هورنشینی و روستایی سازمندی سازمندی شهری، مانند خوزستان نگاره های اجتماعیسازمندی
ضا ساله دکتری با عنوان1399سلگی)کرد.  ی و تحل یینو ژئونورون تب یقاعده مئاندر یلیر،ه یف سی در »( در ر شنا پدیدار

نگاره سبزوار منحق  با مشخص کردن هویت مکانی« ژئومورفولوژی، نمونه موردی: سیستم فرمزای بادی در چاله سبزوار
های و یخچالی را نسـبت داده ای، دریاچههای شـهری، روسـتایی، کالته و مزرعه را به هویت رودخانهچیدمان سـازمندی

 است.
در قسمت  یزد چاله .است یمرکز یرانواقع در ا یاهکوهس-یبدم-یزد یزبه همراه حوضه آبر یزد لهچا ،پژوهز اینعرصه 
 طول 55˚ا ت 57' 52˚یاییجغرافدر محدوده  یزحوضه آبر ینواقع شده است. ا یاهکوهس-یبدم -یزد یزحوضه آبر یجنوب
 (.1)شک از استان اصفهان قرار دارد یو بخز کوچک یزداستان  یو در بخز مرکز شمالی عرض 33˚ تا 31˚و شرقی
 

 
 آن چالهسیاهکوه و -میبد -یزد آبریز يحوضه محدوده و یزد استان جغرافیایي موقعیت - 1شکل

 روش تحقیق

شناسی انجام شد. مدل چیدمان فضای هیلیر و روش شناسی تهویلی و پارادایم پدیداراین پژوهز در دستگاه معرفت
شناسی، ژئومورفولوژی، های توپوگرافی، زمینها و متغیرها بکار گرفته شد. در این روش نقشهنیز در تحلی  داده 1ژئوآلومتری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Geoallometry 
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سازی شدند و محدوده مورد محالعه با ( تهیه و آمادهDEMو مدل ارتفاع رقومی) گوگ  ارث یرتصاو یی،هوا یهاعکس

ها، برفمرز، خط های آبی، سیرکهای مورد نیاز مانند مرزحوضه، بردارتعیین مرز حوضه آبریز برش زده شد. سپس داده
و  قومی تهیه شد و در پایگاه دادههای شهری و روستایی، مزرعه به صورت رتعادل آب و یخ، آب و خشکی، سازمندی
های آنها و محالعه ها و لندفرمپایه قرارگرفت. با محالعه همه نقشه ینقشه ،اطالعات ذخیره شدند. مدل ارتفاع رقومی
محدوده ها در سکونتگاه یت مکانیهو یینتع بخز مشخص شد. سپس برایهر ژئومورفولوژی محدوده، هویت مکانی 

( انجام شده است. این روش دارای هشت متغیر است 1392مختاری)توسط گلی روش ژئوآلومتری شد. مبادرت مورد محالعه
  شدند.(، که برای محدوده محاسبه 1)جدول 
 یتوپوگراف یتوضع ی به اتکا تحل اواخر کواترنریدر  چاله یزددر  یاچهامکان وجود در یبررس یاء شده براصاح یهامولفه
 هایترااحد  یصتشخ یبرا یدانیم بازدید(، Rبودن) یایاچهشاخص در یبآ یبردارها یهاؤلفهم ی(، شناسائToمنحقه)

منحقه از  یهاسکونتگاه یدمانمنحق چ یینتع یبرا .صورت گرفت ،(Sرسوبات چاله ) یشناس( و رسوبT) یزدگذشته چاله 
پایانی با محاسبه متغیرها و به استناد در گام  .استفاده شده است (PO)1یکتوپوگراف ی وش تحلروش ژئوآلومتری و ر

 یزد مبادرت شد. « توانز محیحی»به ارزیابی های ثبت شده در پایگاه اطالعاتداده
 

 الومتري محیطيمولفه هاي سنجش شده براي تعیین  -1جدول شماره 

 واحد مولفه های متریک ردیف
عالمت 

 اختصاری

Agent metric 

 MHC متر ارتفاع باالترین سیرک یخچالی 1
The maximum elevation  of 

cirque 

 ارتفاع خط برف مرز دائمی 2
 متر

TH 
The timberline elevation  

 ارتفاع خط تعادل آب و خشکی 3
 متر

WLEH 
Water - Land Line 

equilibrium elevation  

و یخ آب تعادل خط ارتفاع 4  متر 
WIEH 

Water - Ice equilibrium 

elevation  

5 
فاصله مدخل باالترین سیرک تا 

 خط تعادل آب و خشکی 

 متر

DMCWLE 

 

The distance of max 

Glacial Cirque terminal to  

Water - Land equilibrium 

6 
فاصله مدخل باالترین سیرک تا 

 خط تعادل آب و یخ

 متر
DMCWIE 

The distance of max 

Glacial Cirque terminal to 

Water - Ice equilibrium 

 CA City area کیلومتر مربع مساحت کانون مدنی 7

 ISA Ice Sheet area کیلومتر مربع مساحت یخ پوش 8

 LA Lake area کیلومتر مربع مساحت دریاچه 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذارند که شواهدی از خود بجا می هر مرحله گذارسحو  فرسایشی در  گرفته شد: بکارو ایران توسط مرحوم عیوضی تشریح  این روش در - 1

سایزمی سحح هر فر شخص نمود توان با ارزیابی ارتفاعی آنها  شد  ییا دریای ای و. برای مثال اگر تراا دریاچهرا م شته با که طی وجود دا

ــی از میان برود ــایش ــک  تپهآثاری از آن تراا مراح  فرس ــنجی تپهحال اگر  .ماندهای کوچکی باقی میها بش های باقی مانده به ارتفاع س

شید تپه اگر دو و .گیرندیا طیف ارتفاعی قرار می یک ارتفاع و ها در همگی تپهمبادرت کنید تقریباً شته با شتراا دا ن تراا در ی از آهای نا

 .ها را حدا بزنیدتوانید ارتفاع و مح  تراامی از این راه  گیرند وطیف ارتفاعی دیگری قرار می
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 هابحث و یافته

 بزرگ و یشهرهاادعا شده بود که ، ”یراندر ا یتبستر تبلور و گسترش مدن دوران چهارم یها یاچهدر“ یهبراساا نظر
 یتهو یینکه در تع یگام یناول بنابراین اند.هارم بودهچدوران  یهایاچهدر یونخود را مد یتبستر مدن ،یرانمهم ا یخیتار
-ی موضوع با روش تحل ینا ی.بررس. بود یزددر چاله  یایاچهامکان وجود در یبررس ،شدیم یریگیپ یستبایم یزد یمکان

 ،یتش 40منحقه به تعداد  50000/1 یتوپوگراف یهاابتدا نقشه انجام این روش، ی. براصورت گرفت (PO) یکتوپوگراف
مورد بررسی لندفرمی  ،های یادشدهنقشه و یرانا (یمتر 10با اندازه سلول   DEM) مدل ارتفاع رقومی شد. یکموزائیه و ته

مربع در منحقه وجود دارد و  یلومترک 7000 یبیوسعت تقره ب ینشان داد که چاله بزرگ هایبررس ینا یجه. نتقرار گرفتند
 شودمی شک  مشاهده این در (.2)شک  کندیم تهمین یدرولوژیچاله را از نظر ه ینمربع ا یلومترک 20000بالغ بر  یمساحت

 رسوبات از فرورفتگی این که اندگرفته قرار طویلی فرورفتگی شیب بر روی سیاهکوه کویر و اردکان میبد، یزد، شهرهای
 .است شده تشکی  بسیار ریز دانه رسی

 

 
 آبریزآن ی حوضه محدوده سیاه کوه و چاله یزد موقعیت - 2شک 

 

 بودن چاله یاچهدر یكژئومورف يهاشاخص یلتحل -

سا ،به چاله یمنته یهابراههآ ی : با تمسک به تحلالف  ،ی بخز از تحل ین. اشدنها اقدام آ ییرو نحوه تغ یینسبت به شنا
مدل ارتفاع در  یها به روش محاســـباتبراههآ یمو ترســـ 50000/1 یتوپوگراف یهادر نقشـــه هابراههآ ی با دو روش تحل

 ینا یکتفکیا بودن چاله  یدو بخش ،مدآمرحله بدست  یننچه از اآ. یرفتصورت پذ (یمتر 10با اندازه سلول   DEM) رقومی
 یایجهنت ینچن یمنحن یزاندوشــاخه و خحوط م یابراههآ یهامجزا بود که با اســتناد به شــبکه یربگآچاله به دو حوضــه 

کوه   یاهس اردکان و لهنسبت به چا ین،از تکو یدر مراح  خاص یزدکه چاله  یدهددستاورد نشان م ین(. ا3شک  )مدآحاص  
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ست و ستق  بوده ا ست که با  یمحلب ینا م ستر مدن یها یاچهدر "یهنچه در نظرآا مده تفاوت آ "یرانا یتدوران چهارم ب

  است. کردهنکته اشاره ن ینبه ا یهنظر ینا یراز .دارد
ــبت در گام بعدی:  ب ــداقدام  (PO) یکتوپوگراف ی روش تحلبا  های احتمالی1ترااوجود  به نس ــا یبرا .ش ــناس و  ییش

سلگی، 2هایمتن -ینزم ی با تحل یاهکوهس-میبد –یزد  یزدر حوضه آبر یایاچهفرم در یصتشخ ، ( مشخص شده1399)
ستانیدانیم یدهایبازد س، اطالعات با سوب ی،شنا سر ص  از ا یجنتا شد. بادرتم یشبکه بردار آب ی و تحل یشنا  ینحا
فهرج در شرق  یحوال یعنی ،یمتر 1260کوه در ارتفاع  یاهس- یزددر چاله بزرگ  تراا حد ینباالتر یصها به تشخیبررس
 و یابیرد قاب  یماهواره بخوب یرتصـــاو یکوه که بر رویاهموجود در چاله ســـ یهاارتفاع تراا ینکمتر یول. یدانجام یزد

سه گانه  یهاتراا یکوه خود دارایاهچاله س ،یگرد سخنبه  .(3.)شک دهدیرا نشان م یمتر 980است ارتفاع  ییشناسا
ارث گوگ  یحت و یاماهواره یرتصاو یها بر روتراا ینا یصتشخ است ومتری  960و یمتر970و  یمتر 980در ارتفاع 

 حوضه آب تمامی که شد تعیین چاله این در حد آبی متری باالترین 980 تراا واقع در .(4است)شک  یابیقاب  رد یبخوب
 شد. وارد می آن به آبریز بزرگ

 
 دوبخشي بودن وتفکیك چاله بزرگ یزد سیاه كوه به دودریاچه مجزا-(3شکل )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها ها و رودخانهدار است و در طول حاشیه دریاها، دریاچهای شیبشود که دارای لبهواژه تراا قحعه زمین مسحح و یا تقریبا مسحح گفته می - 1

  (.1352پوش، آید)سیاهبه وجود می
2 - Land-text  

صداق و گیردمی قرار سرزمینی نگاره در که است عنصری " متن – ینزم" از منظور  مانند فرمی پدیدة یک تواندمی در ژئومورفولوژی آن مِ

 .باشد ژئومورفولوژی دیگر پدیدة هر یا و آبکند یک یا رودخانه

 



 7 یزد يشهر یتمدن گیري و نقش آن در شکل  يمکان یتهو

 

 
 تراس هاي سه گانه كویر سیاهکوه-( 4شکل )

 
 تدریج به آبگیرها در آب سحح چکادها، یخساز سحح کاهز آن بدنبال و تر شدن محیطخشک تغییرات اقلیمی و ج : با
 به ،های جانبیافکنه مخروطه گذاریرسوب و ونیکتتک واسحه به ،زمان مرور با منحقه آبگیر کلی چاله و رفته پایین
 نشینی عقب متر 960 سپس و 970 به 980 از آب تراز سحح سیاهکوه چاله در بحوریکه .تقسیم شد کوچکتری هایچاله
 تشکی  داد. کیلومترمربع 50ای مستقلی به وسعت خود دریاچه ،بخز جنوبی چاله مدتی از پس و کرد

 هایتحلی  و میدانی مشاهده طبق ،شده است ن استوارآشناسایی  ، برپژوهزکه محور اصلی این یزد  د : دریاچه مستق 
 گذارینهشته و ونیکتتک واسحه به ذر،اشک از باالتر "آبادعلی" روستای حدود یعنی متری 1185 ارتفاع در ژئومورفولوژی

 به و شودمی منقحع میبد و یزد چاله بین ایمحدوده در است، مشخص( 3 شک ) در عبورشان مسیر که هاافکنه مخروطه
 به ارتفاع این در باقیمانده هایتپه شد. تفکیک( یزد آبگیر حوضه) جنوبی چاله و( اردکان-میبد آبگیر حوضه)شمالی چاله دو

 و ذراشک باد،آاله زارچ، مث  تاریخی هایمدنیت و بود تشخیص قاب  میدانی هایبازدید طی ساحلی، پادگانه یا تراا عنوان
  .(3)شک اندگرفته قرار تراا این امتداد در یزد

 

سیهای دریاچهویژگیه :  سدیدر واقع به نظر م: 1شنا شدن از چاله یزد یچاله ر سعت یبد،م یپس از جدا   50حدود  یو

 یعنیحد تراا خود  ینکه از ارتفاع باالتر یابه گونه ،است و به مرور از حجمز کاسته شده گرفتهیرا دربرم یلومترمربعک
شهر"در محدوده   ی،متر 1180 یعنینقحه  ترینیینبه پا ی،متر 1210 ضوان س "ر ست. یدهر  یکمعادل  یدر واقع حجم ا

 .(1رابحه ).دشمحاسبه  یاچهدر ینا یبرامتر مکعب  یلیونپانصد م و یلیاردم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Limnology 
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lak)*Sminh-max= (hLakeK V          ( 1: رابحه) 
 7/0{*50،000،000( *   1180 – 1210}) ≠متر مکعب =  یلیاردم 1  

 ی از تحل یاطالعات ناش و .است ییرضوانشهر قاب  شناسا یدر بخز شرق یبخوب یکرفواساا شواهد ژئوم ها بریافته ینا
رسم  Arc GISبا استفاده از نرم افزار که منحقه  یندر ا یآب ی.  شبکه بردارهاکندیم ییدرا تا ییهایافته ینچن یزها نبراههآ

 .  دهدیرا نشان م یبدو م یزددوکانون چاله  هنها بآ یزگرا ی( بخوب5شد )شک 
با روش تجربی  ایدریاچه رسوبی محیط نوع شناسایی های میدانی،های تصویری و بازدیداطمینان بیشتر از تحلی  برای 

 ،گرانولومتری یا آنها تراکم نسبت و رسوبی ذرات قحر گیری اندازه جهت آزمایشگاهیکار . آزمایشگاهی نیز انجام گرفت
 چاه مغزه 17 از منظور این به. شود داده تشخیص دریاچه رسوبی محیط بودن پرانرژی یا آرام راه این از تاشد  انجام

 ،بود هشد تهیه "یزد ایمنحقه آب خاص سهامی شرکت" توسط که ،(2جدول) محالعه مورد محدوده در موجود ایمشاهده
 این مغزه محالعه .است شده آورده( 5شک ) در آنها قرارگیری موقعیت. شداستفاده  چاله یزد رسوبات بندیدانه تحلی  برای
 راکد محیط نشانه که را باالیی از رسوب (WP17) سریزد پیزومتر در پیزومترها، قرارگیری موقعیت ترتیب به هاچاه

 آب سحح بودن باال رغمب (WP10)کالنتر مزرعهپیزومتر  و (WP12)شمسیپیزومتر  در .دهدمی نشان را است ایدریاچه
 کمتر ارتفاعات در. شودای دیده میمشاهده چاه عمق خرینآ یعنی متری 150 اعماق تا رسی منظم هایالیه زیرزمینی،

 باد انارکیآحسن ، (WP3)غرب گلدانه(، WP2)افض  چاهپیزومتر  و (WP1)سرخت پیزومتر  مانند سیاهکوه حوالی یعنی
(WP4 ،) چوپانان(WP5) ، گلدانهشمال(WP6) آن روشن  ایدریاچه آثار و رسدمی درصد 100 به را گذارینهشته درصد

  است. 
 اي مشاهده چاه مغزه از ها آن بندي دانه آنالیز و رسوبات نوع-(2جدول )

 

x y

WP1 تل سرخ 777500 3606875 970 60 100

WP2 چاه افضل 773370 3604125 973 60 100

WP3 غرب گلدانه 776011 3603349 975 60 100

WP4 حسن اباد اناركي 770998 3598243 984 60 80

WP5 چوپانان 224250 3598750 989 60 100

WP6 شمال گلدانه 218350 3597500 997 250 100

WP7 مهراباد اردكان 779097 3584815 1012 60 80

WP8 بفروییه اردكان 782018 3575077 1057 100 60

WP9 حاجي اباد رستاق 233819 3559810 1099 60 70

WP10 مزرعه كالنتر 226841 3565049 1121 60 70

WP11 ابراهیم اباد رستاق 225727 3555451 1138 60 50

WP12 شمسي 227284 3554790 1138 60 70

WP13 صدرابادرستاق 226655 3551479 1144 60 60

WP14 شهرک الله 254118 3522457 1250 350 40

WP15 مزرعه دشتي 263834 3516058 1284 250 50

WP16 سریشم2 272386 3500754 1346 120 70

WP17 اهالي سریزد2 263319 3497471 1419 60 70

شماره پیزومتر نام پیزومتر
مختصات

ارتفاع به متر

 عمق بررسي

 رسوب به

سانتي متر

درصد رس
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 سیاهکوه-میبد-اي در حوضه آبریز یزدمشاهده پیزومترهاي موقعیتو  آبي بردارهاي شبکه -5شکل 

 
 برای قدیمی دریاچه یک شناسایی »با نام  (1398)و همکاران پاشازاده پژوهز مستنداتی که پیشتر آورده شد، بر عالوه

 بردارینمونه ترانشه، 2 حفر از پس محالعه، موردمحدوده  از بخشی در ،« یزد شهر اطراف کواترنری واحدهای در بار نخستین
با تشخیص پوسته استراکودهای  بندی،دانه آنالیز انجام از پس ،شده برداشت هاینمونه درکه  ،ندداد انجام عمق به سحح از

  .(6شک است)وجود دریاچه  سند دیگری بر و این کردند تهیید را در محدوده ایدریاچهوجود  ،هاآب شیرین در ترانشه

 اندرا کشف نموده یمتاخر یاربس یباستان یهانجام دادند و آثار و ابن عمیقی عاتمحال یهناح این در شناسانباستان
 (. 1392رضوانی،)

 یشد و حت یافت یتمدن هاینشانه ین(، اول1317یتی،)آیخیبر اساا کتب تار یزن "یزدسر" یکینزد "هرفته" یدر روستا
 شروع شده باشد. یحوال این از تواندیم یزددر  یتمدن یاتروا یطبق بعض
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 ، شاهدی بر وجود دریاچه در مح  فعلی یزد، SEM دستگاه توسط تصویربرداری .Ilyocypris sp :: فسی  6شک  

 (1398)اقتباا از پاشازاده و همکاران 

 

  خشکی در دریاچه قدیمی یزد  ب وآ یخ و ب وآخط تعادل  ،تولید یخ آلومتریو : 

 که است واقعیـت ایـن بیانگر ،مرکزی ایران در مدنی هایکانون و یـخسـازی، یخ تولید هایمولفه آلومتریکژئو سنجز

 متغیرهایی با آنها استقرار موقعیــت و چیــنز و سو یــک از یخســارها حجـم و هـازیستگاه اشغال سحح بزرگای بین

 بنابراین، کند.می پیروی خاص منحقی از،  2خشـکی -آبخط تعادل  و 1یـخ -آب تعادل ها، خطکوهسـتان جهـت چـون

و ( 1393)جمالیبابا محالعات بسیاری مانند د. در این زمینهپارامترهای مربوط اقدام شپژوهز به محاسبه این بخز از  در

برای  .(3جدول)بر اساا روش آنها این مقادیر برای دریاچه مستق  یزد صورت پذیرفت انجام گرفته است و ( 1395کیانی)

  :هایمحور شام نسبت به تعیین معبرهای اصلی یخچالی در یزد که  ابتدا ،انجام این محاسبات

  .فهرج -سریزد–تنگ چنار  -1

  یزد- مهریز - منشاد– سادات بنادک–طزرجان -ده باال -2

  یزد-تفت - (یهاسالمفراشا) -بادآنصر -3

 ( .7)شک اقدام شد ،است باد ، زارچ (آ فیروز ، بادآ اله) اشکذر- بادآ خضر–طاحونه  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدها متر پا شدند یم یهتغذ یباال دست به خوب های از برفخانه یخچالی های در دره یخی های یانجر یدر دوره برودت - 1 از خط  تر یینو تا 

صیافتند یم یانجر یبرفمرز دائم سحه گرما و ذوب زبانه  ی. البته در ارتفاع خا . از آن نقحه یافت یتوقف م یینها به پا یخحرکت  ها، یخبوا

 .دهند یم ی را تشک  یخخط تعادل آب و  ینقاط مرز ین. اشد یشروع م یخیزبانه  یاآبذوبان معبر  منحقهبه بعد 

ثابت  یخط به مدت طوالن ین. اگر اگیرد یشــک  م آبی برابر شــود، خط دا  یابپا یا یاچهآن در در یرآب و تبخ یانجر یکه ورود یهنگام - 2

 .گویند یم  یکه به آن خط تعادل آب و خشک شود یم یفرم ساحل یاتراا  یاپادگانه  یجادبماند، موجب ا
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 مطالعاتي منطقه در یخچالي اصلي موقعیت معبرهاي -7شکل

 

به در سفری  1353سال  "دورنهاگه"هایی که و نقشه 50000/1های توپوگرافیاساا بررسی بر روی نقشه بر در ادامه،

انجام شد، نتایجی به دست یرکوه به ش یزمحور مهر از 1397ماه در تاریخ دیکه ید میدانی بازدنیز  و یزد تهیه کرده بود

 یه(،اسالمفراشا)ز و باد مهریآها در دشت ابراهیم سرگردان در ترمینال پیشانی یخچالهای وجود سنگ طی این بازدید،آمد. 

د. در مرحله نهایی با محاسبه سحح های یخی در منحفه مبادرت شبه تعیین ارتفاع زبانه ،(8در مدخ  ورودی تفت)شک  

آلومتری یخ در منحقه ژئو هایمحاسبه مولفهش محاسبه و نسبت به سحح یخ پو ،متر به باال 1650پوشز برفی از ارتفاع 

 (.3جدول)اقدام شد
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 یزمهر یدر مدخ  ورود سرگردان هایسنگ از نمایی -8شک 

 

 الومتری محیحیمولفه های سنجز شده برای تعیین  -3جدول شماره 
 

 مولفه هاي متریك ردیف
هاي محاسیه  مولفه

 شده براي یزد
 عالمت اختصاري

سیرک یخچالیارتفاع باالترین  1  MHC متر   3743  

 TH متر   2500 ارتفاع خط برف مرز دائمی 2

 WLEH متر   1260 ارتفاع خط تعادل آب و خشکی 3

و یخ آب تعادل خط ارتفاع 4  WIEH متر   1588 

 DMCWLE متر   41228 فاصله مدخ  باالترین سیرک تا خط تعادل آب و خشکی  5

تا خط تعادل آب و یخفاصله مدخ  باالترین سیرک  6  DMCWIE متر   17831 

 CA مربع یلومترک   53/5 مساحت کانون مدنی 7

 ISA مربع یلومترک   510 مساحت یخ پوش 8

 LA مربع یلومترک   51 مساحت دریاچه 9
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و است  "یخ ب وآخط تعادل "متری در دامنه نسار شیرکوه  1588که ارتفاع  دهدنشان میها وردآنتایج حاص  از این بر

 دهد.متر را نشان می 1260یعنی ساح  دریاچه دیرینه یزد ارتفاع تقریبی  "خشکی ب وآخط تعادل "

نها با آنسبت  تعیین چیدمان این نقاط و به ،شهرهای دامنه نسار شیرکوه ها وای روستادر آخرین مرحله با برداشت نقحه

 های کوچک واین مرحله شهر دراقدام شد.  "چیدمان هیلیرمنحق "بر اساا روش  ،خشکی ب وآ یخ و ب وآخط تعادل 

کوچکتری چون  هایو زیستگاه)حاشیه دریاچه( ب و خشکیآذر در حاشیه خط تعادل کباد، اشآبزرگی چون یزد، زارچ، فیروز

خحوط زیستی منحقه  ،واقع این خحوط گیرند و درب و یخ قرار میآخط تعادل  محور در ،(اسالمیه)فراشا تفت، مهریز، 

 (. 9شک  ) یندآبشمار می

 

 
 هیلیرشده در چاله یزد بر اساا روشتشکی  اجتماعی هایسازمندی نها باآو ارتباط  خشکی-آب و یخ -آب تعادلخط  ،: منحق چیدمان9شک 

 
 گیرينتیجه

 یتبشاهتوان میمفهوم را  ینفضا و نسبت تعلق سکونت به ا مکان در یکمرتبت  ن وهبه عنوان ش "یمکان یتهو"طر  

 "دستگاه یکفضا "تحت عنوان  ،یدر کتاب معروف و "یریله ی ب" یهنظر یهدانست که نهاد اول یدجد هایپژوهزدستاورد 
از اهداف  توانیرا م "یراندرا یشهر یتدوران چهارم بستر مدن یهایاچهدر"زمون آ پژوهز یناساا ا بر. دهدیرا شک  م

 یهااستناد به شاخص و یقدق هایروشبا  یول ،اص  شده بود ینبه ا یکوتاه هتنها اشار ،یهنظر ینا در .دانست آن یاصل
 یتریقدق ایهگزاره، ی پدیداریرفولوژوژئومفضا  یدمانچ ی و تحل یشناسرسوب یهای ، تحلیرفولوژوژئوم مستند یکمّ

 :اشاره داشت زیرتوان به موارد ین مآمهمترین از مد که آبدست  یمنحقه محالعات یاز فضا
پیروی در دامنه نسار  یمتر 1580 یبیاست که از ارتفاع تقر یخح یدمانیچ یدر منحقه دارا ییروستا یتمدن -1

 یخ ب وآخط تعادل  یگرد سخنبه  دارد.محابقت در منحقه   یخ ب وآبا خط تعادل  یستگاهیخط ز ینا کرده و
 ینینشروستا یاجتماع یبا سازمند ییهایستگاهز و یاتگذشته است خط ح یمیاقل یراثاز م یادگاریمنحقه که  در

 . کندیم یفرا تعر یزباد،  تفت و مهرآ(، خضریهاسالم)فراشا مانند 
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 ،میبد–بزرگ اردکان یاچهاز در یبه عنوان بخش ،یزدمربع در  یلومترک 50به  یببه وسعت قر یایاچهوجود در -2

به  ،است یتقاب  رو "رضوانشهر" یکه در حوال ،نآمانده  یبرجا تراا ینباالترتوان از یاست و م یرپذاثبات

 کرد. یاد "یخشک ب وآخط تعادل "عنوان 
 یفرا تعر یسکونت شهر یستز یتهو ،یب و خشکآبا خط تعادل  یخ یمیقد یبرخورد امتداد معبرها یهاگره -3

دوخط شک  گرفته  ینامتداد و در مح  برخود ا ، ارکان دریبد، میزدکوچک و بزرگ فهرج،  یهاسکونتگاهکرده و 
 است.
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