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  چکیده 
هـا مـورد بحـث    کـه سـال   نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه و تاریخچه تحوالت آن از جمله موضوعاتی است

ن علوم زمین بوده است. با وجود مطالعاتی که در گذشته در رابطه با تحوالت دیرینـه ایـن دریاچـه انجـام     محققا
نگـاري نوسـانات سـطح آب دریاچـه ارومیـه و ارتبـاط آن بـا        اطالعات دقیقی در رابطه با تاریخولی گرفته است، 

نوسانات سطح آب سن  نظریات ارائه شده در رابطه با  .سترس نیستدر این منطقه در د شناسیرویدادهاي زمین
هاي مجـاور یـا شـواهد رسـوبی در     هـاي کشـور  با سایر  دریاچه آنمبتنی بر تعیین سن نسبی و مقایسه دریاچه 

هـاي آزمایشـگاهی رهیـافتی    بر مبناي روشی که رو انجام پژوهشاز این .رسوبات کواترنري سایر نقاط ایران است
بـا هـدف    پـژوهش ایـن  . اسـت  تاریخچه نوسانات سطح آب این دریاچه ارئه دهد امري ضـروري جدید در زمینه 

 خطـوط سـاحلی قـدیمی و    پـژوهش از طریـق   بررسی تحوالت فضایی و زمانی نوسانات دیرینـه دریاچـه ارومیـه   
صـورت گرفتـه    ايدریاچـه  هـاي پادگانه تعیین سنهاي دادهاستفاده از  کید بربا تأاي ارومیه هاي دریاچهپادگانه
دهـد  نشان می . نتایج تعیین سن انجام گرفت 14 به روش کربن اي ارومیهشش پادگانۀ دریاچهیین سن عتاست. 

هـزار   35تـا   54زمـانی   ةدر محـدود پایانی بوده و  پلیوستوسنبه ، سن خطوط ساحلی شناسایی شده مربوط به 
هـاي گـونر،   اص این خطوط ساحلی قدیمی بـه دوره که در رابطه با اختص را و نظریاتی است  گرفتهسال قبل قرار 

ارومیـه بـا   از لحاظ زمانی نوسانات سطح آب دریاچـه   آنبرعالوه .اصالح می نماید شود،میندل و ریس مطرح می
بیـانگر ارتبـاط   کـه   دهـد  یمـ نشان  هاي یهمبستگهاي زریوار و همچنین دریاي مرده نوسانات سطح آب دریاچه

  . استو صحت نتایج به دست آمده پلیوستوسن  بایکدیگر در دورة ها نوسانات سطح آب این دریاچهزمانی 
  

 وورم دورة -پایانی پلیوستوسن -14تعیین سن کربن  -دریاچه ارومیه -نوسانات سطح آب :کلیدي هاي واژه
 

 1مقدمه
در طول تاریخ و به دالیـل مختلـف، سـطح زمـین     

کـه ایـن   ت اي ، متحمل شده اس تغییرات اقلیمی عمده
ــت  ــی در موقعی ــرات اقلیم ــه   تغیی ــایی، ب ــاي جغرافی ه

هـاي   حسب ویژگـی  روز نموده و برهاي متفاوتی ب گونه
وتی بر جـاي نهـاده اسـت.    اي و مکانی، آثار متفا منطقه

تغییـرات   هاي ژئومورفولوژي، بررسی نحـوة در پژوهش
به لحاظ حضور مـواریثی از   ،اقلیمی در طول کواترنري

این دوره و همچنین به دلیل عظمت تغییـرات حاصـل   
                                                             

  ar.salehipour@gmail.comنویسنده مسئول: *

اي  العاده از تحوالت اقلیمی در سطح زمین، اهمیت فوق
شـــرایط اقلیمـــی در ایـــران تحـــت حاکمیـــت . دارد

هـاي غربـی، سـیبري و    سـیکلون و فشـار   يها ستمیس
شـرق قـرار دارد. در طـول دوران    هـاي جنـوب  مانسون
هـا   موقعیـت آن  يتـا حـدود   هـا  ستمیس این يکواترنر

م ایـران تغییـر   اقلـی  يتغییر و به تبع، اثـرات آن بـر رو  
رو بازسازي این تغییرات و شناسایی نموده است. از این

  ضروري است.امري شواهد تغییرات اقلیمی 
بـه مـا در    توانـد  یم ايي دریاچهها طیمح پژوهش

فـت  ادرك بیشتر تحوالت اقلیمی کمک شایانی نماید. 
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و  هـا  اچـه یبـه ماننـد در   هـا  زهاي آبدهی رودخانهیو خ
ه بـه  یـ طـور اول  می، بهیي اقلها تاالبها ناشی از دگرگونی

ا برف) وابسـته  یصورت باران  حجم و زمان بارندگی (به
دار یـ پا تیری. مد)1391:44 (قانقرمه و بیرودیان، است

رات خـط سـاحلی   ییازمند آگاهی از روند تغیسواحل، ن
توانــد یرات خــط ســاحلی مییــآشکارســازي تغاســت و 

ــاحل را تضــم  ــاي س ــتانی و ن کندیســالمت و بق (لرس
یکـی از بهتـرین شـواهد بـراي      .)1394:123همکاران، 

هـاي  بازسازي شرایط پـالئوژئومورفولوژیکی در محـیط  
هاي موجود دادهاي استفاده از ساحلی دریایی و دریاچه

اد دتعـ  .خطـوط سـاحلی اسـت   و  هاي رسـوبی در مغزه
توان تابعی از اي را میو دریاچهدریایی  خطوط ساحلی

یـک پادگانـه    .هاي مختلف تغییرات اقلیمی دانستفاز
ساحلی قدیمی مربوط به  پهنه و ةدهند اي نشان دریاچه

 استیخچالی، مجاور یخچالی یا غیر یخچالی  ةیک دور
ــی( ــژوهش). 632:2005 ،1پیرازولـ ــاپـ ــات  هـ و نظریـ

متعددي در رابطه با نوسانات سطح آب دریاچه ارومیـه  
به  1352سیاهپوش در سال . وجود داردو تاریخچه آن 

در رابطـه بـا   هـاي  هـا و اظهارنظر بنـدي پـژوهش  جمع
 ،سـیاهپوش ت (پرداخـ اي ارومیـه  هاي دریاچـه  پادگانه

ــوتزراشــاره شــده کــه  در ایــن پــژوهش).53:1352  2ب
هـاي   دوره  ارومیه را مربوط بـه  یاچهمراحل گسترش در

دانستند. به نظر آنان دریاچه زمانی  می يبارانی کواترنر
هـاي   دورهرسـیده کـه    حداکثر گسـترش خـود مـی     به

ه نظـر  د. بـ رسـیدن  خود می ۀیخبندان به حداکثر توسع
پلیوپلیستوسـن و   ةدریاچـه در دور  ۀعلت توسع 3بوبک
متوسط  حرارت هاي سرد پلیستوسن، پایین آمدن دوره

کمتـر از امـروز بـوده     گراد یسانت ۀدرج 5هوا به میزان 
هاي دریاچه ارومیه براي اولین بار توسط  پادگانه . تاس

متري  55تا  45در ارتفاع  1937و  1934در سال بوبک
 سطح دریاچه در آن زمان مـورد مطالعـه قـرار گرفـت    

حداکثر ارتفاع دریاچه ارومیه از سطح دریـا را  » بوبک«
 ؛403:1934 بوبـــک،ت (متـــر نوشـــته اســـ   1370

ــا پیــدایش نظر ).130:1937 رطوبــت   امکــان یــهامــا ب
                                                             
1. Pirazzoli 
2. Butzer 
3. Bobek 

بیشتر هوا و گسترش دریاچـه در دوره یخبنـدان وورم،   
 .اصوالً بایستی سطح آب بیشتر از این مقدار بوده باشـد 

موجـود   اي انه دریاچـه متري پادگ 3 -2در عمق  4ربین
از سطح دریا قـرار   متري 1450 که در ارتفاع  در تبریز

 ةباستانی متعلـق بـه دور    سیار ظریف، اثر بگرفته است 
لی را بـه دنبـال داشـت.    ئحجر جدید بافته بود که مسا

براي این مرحلـه از تـاریخ، قـدمتی     یشناسعلم باستان
پیش از میالد قائل اسـت. بـدین     سال 8000در حدود 

 ةیخبنـدان دور   ن سال بعد از پایـان ترتیب ظاهراً هزارا
متـر بـاالتر از    1450دریاچـه بـه ارتفـاع     يها وورم آب

کنـد   را نفی مـی » بوبک«رسیده که نظر  دریا می  سطح
بـاره پیـدایش و   دیگر در یهنظر ).54:1352(سیاهپوش،

گسترش دریاچه مبتنـی بـر ایـن فـرض اسـت کـه در       
سرد پلیستوسـن، بعـد از گسـترش دریاچـه،       هاي دوره

گیاهان شده اسـت و    سردي هوا موجب توقف گسترش
در نتیجــه عوامــل بازدارنــده فرســایش یعنــی گیاهــان 

هـاي متنــاوب سـیالبی ایجــاد    در برابـر جریــان   مـانعی 
این دریاچه همانند  رسد که کرده است، به نظر می نمی

  ایران، به علت کـاهش میـزان  هاي داخلی  سایر دریاچه
 . از دوره وورم به این طرف، بـاال تبخیر پدید آمده باشد

حرارت به ویـژه در فصـل تابسـتان،      آمدن میزان درجه
  مقـداري از آب دریاچـه خشـک   کـه  موجب شده است 

یـن پدیـده از پاپـان    د. اشود و قشر نمکی بر جاي بمان
بنـابراین در   ؛ادامـه داشـته اسـت     وورم تا به حالدوره 

میــزان  ردوره پلیستوســن تــأثیر دقیــق میــزان دمــا د
  (نـه میـزان   یهاي محل تبخیر، و اهمیت مقدار بارندگی

ــه    ــترش دریاچ ــدایش و گس ــالیانه) در پی ــدگی س بارن
تـوان   لـذا مـی   .)87:1364انـد (خیـام،    تـأثیر نبـوده   بی

ة اي را تنظیم کرد:پس از تشکیل حـوز  لوژي سادهکرونو
  گسـل تبریـز در میوسـن    نئوژن آذربایجـان و فعالیـت   

هــاي  نهشــته یلهارومیــه بــه وســ-تبریــز ۀمیــانی، چالــ
ن آن را بـه اواخـر   توا شود که می اي پوشانده می دریاچه

 ةدور  زمانی طـوالنی  ۀپلیوسن نسبت داد. در فاصل ةدور
هــاي آب و  نــه را از بحــرانیخچــالی کــه کــواترنر دیری

هایی پدیـدار   کند، پادگانه جدا می دیهوایی کواترنر جد

                                                             
4. Riben 
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آن، ناشی از آخرین مرحلـه آب   ترین یینشود که پا می
وان آن را با تاردي ت و هواي سرد و مرطوب بوده که می

 1شـوایتزر  ).87:1364گالسیر همزمان دانست (خیـام،  
-65، 30هـاي  چهار پادگانـه در ارتفـاع   1975در سال 

ــان   115و  85-80، 60 ــاالتر از ســطح آن زم ــري ب مت
هـا را بـه ترتیـب معـادل      دریاچه شناسایی نمـود و آن 

ــاي وورم  دوره ــ I، وورم IIIه ــدل دانس ــس و مین ت ، ری
در  2ویتـــافینزي، 1960در ســال  . )1975شــوایتزر،  (

اي موجـود   بخش غربی دریاچه ارومیه پادگانه دریاچـه 
متــري را یافتــه و آن را هــم عــرض آبرفــت  4در فـراز  

ــن    ــه س ــران ب ــا  9000ته ــت.   38000ت ــال دانس س
ــهرابی( ــی 61:1991،ش ــان و قرش ) 34:1366( )، بربری

ها را در نقاطی مانند گلمانخانه، بندر  وجود این پادگانه
در هنگام بررسی مسـیر   شرفخانه، باختر ملک کندي را

بزرگــراه شــهید کالنتــري مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. 
چنـد  د خـو  نامـۀ ر پایـان ) د85:1371مغفوري مقـدم ( 

پادگانه را در بین روستاي گلمانخانه و بندر گلمانخانـه  
باشـی  ارومیه، کوه قهرمان لـو و بـرش کچـه   در مشرق 

ن حسـینی و همکـارا  شـاه . مورد مطالعه قرار داده است
، و دو پادگانـه در جنـوب   گنبدآق)، پادگانه 95:1382(

غرب دریاچه ارومیـه مـورد شناسـایی قـرار داده اسـت      
) مورد مطالعه 128:1389( برش کچه باشی را صبوري

 46000، 14قرار داده و سن آن را با استفاده از کـربن  
) 1394( میالنـی  پـور صـالحی  سال برآورد نموده است.

ایـن  و  را پـژوهش نمـود   ارومیهاي هاي دریاچهپادگانه
اکولوژیکی مورد  ها را از دیدگاه رسوب شناسی،ادگانهپ

مجاور دریاچـه ارومیـه   هاي در دریاچهبررسی قرار داد. 
ــا نوســانات ســطح آب  در هــایینیــز پــژوهش رابطــه ب

هـاي  هـاي پادگانـه  ا بـا اسـتفاده از پـژوهش   هـ دریاجه
تـوان  مـی  اي انجام گرفته است که نتـایج آن را دریاچه

براي تطبیق با نتایج مطالعات دریاچه ارومیـه اسـتفاده   
ه تعـداد  دریاچه وان ترکی 2010در سال  3وکزوقلنمود. 

سـطح   نیتر نییپااي یافته است که پادگانه دریاچه 10
متري از سـطح دریاچـه و    7اي در ارتفاع تراس دریاچه

                                                             
1. Shwitzer 
2. Vita Finzi 
3. Kuzucuoğlu 

 88 در ارتفـاع سطح ارتفاعی تراس دریاچه اي  نیباالتر
ي هـا  تـراس متري از سـطح دریاچـه قـرار دارد و سـن     

سـال قبـل و    27900تـراس   نیتـر  نییپااي در دریاچه
 .هزار سـال قبـل اسـت    34آن سنی در حدود  نیباالتر
هاي جامعی را در رابطـه  پژوهش 1999ل در سا 4بارتو

انجـام داد و   5هـاي دریاچـه اي دریـاي مـرده    با پادگانه
  در ارتباط دانست. 6گیري آن را با وقایع هنریچ شکل

نظـرات   شـود  طور که در بـاال مشـاهده مـی   همان
دریاچه ارومیه وجـود دارد   متعددي در رابطه با دیرینۀ

از تاریخچــه دقیــق نوســانات ســطح آب دریاچــه  ولــی
ارومیه اطالعات دقیقی در دست نیست و نظریاتی کـه  
در رابطه با زمان نوسانات سطح آب دریاچه ارومیـه در  

ن نسبی و کواترنري ارائه شده است مبتنی بر تعیین س
هاي هـاي کشـور  هـا در دریاچـه  مقایسه با سایر پادگانه

رنري سـایر  وبات کـوات مجاور یا شواهد رسـوبی در رسـ  
گاه جـامعی را در رابطـه بـا    نقاط ایران اسـت کـه دیـد   

زمانی نوسـانان سـطح آب دریاچـه ارومیـه در     تحوالت 
کـه تاریخچـه    مسئله نیا .گذارد ینمگذشته در اختیار 

دریاچه ارومیه چگونـه بـوده   نوسانات دیرینه سطح آب 
ــأثیري اســت و ــر  چــه ت ــوژیکی ب از دیــدگاه ژئومورفول

 هـاي بسـیار  پرسشدریاچه ارومیه گذاشته است یکی از 
تعیین سن دقیق  مهمی است که کلید حل آن پژوهش

ي آزمایشـگاهی دقیـق   ها بزاربا ااي  هاي دریاچه پادگانه
سـنجی نتـایج تـاریخ نگـاري     بـرآن صـحت  است. عالوه

تایج نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه مستلزم تطبیق ن
هـاي مجـاور دریاچـه    حاصل از تعیین سن بـا دریاچـه  

 با هـدف بررسـی و   این پژوهش رو ارومیه است.  از این
در ه دریاچـه ارومیـ   آبتحلیل زمـانی نوسـانات سـطح    

هاي اقلیمـی  انی و ارتباط آن با رویـداد پلیوستوسن پای
 تحلیـل در آن دوره مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت تـا    

پـالئوژئومورفولوژي  زمانی جامعی در راستاي بازسـازي  
 دست آید.  این دریاچه به

 
  

                                                             
4. Bartov 
5. Dead Sea 
6. Heinrich Event 
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 محدوده و قلمرو پژوهش
 غربـی ایـران و در منطقـۀ   دریاچه اُرومیه در شمال

طـول   47° 53′ اتـ  44° 07′ تبین مختصا ،آذربایجان
عرض شمالی واقع شده  38° 30′ تا 35° 40′ شرقی و

ترین فرونشست آذربایجـان  این دریاچه در پست ت.اس
قرار دارد که اطـراف آن را کوههـاي مرتفـع بـا ارتفـاع      

بخـش   لهیبـه وسـ  و ت گرفته اسمتر فرا 2000بیش از 
هاي زاگرس، دامنۀ جنـوبی کـوه سـبالن و     شمالی کوه

هاي شمالی، غربی و جنـوبی کـوه سـهند احاطـه     دامنه
این دریاچه نیـز یکـی    .)11:1372شهرابی، ت (شده اس

 اسـت ژئومورفولوژیکی موجود در منطقـه   هايپدیدهاز 
که در اثر فعالیت گسل تبریز ایجاد شده است. فعالیت 

 ۀقطعـ  یگسل تبریـز در ایـن منطقـه سـبب باالآمـدگ     
الذکر با ایجـاد   فوق ۀاین گسل شده است و قطعشمالی 

مانعی در مقابل جریان آب، موجبات تشـکیل دریاچـه   
ر ایـن دریاچـه بـیش از    . دارومیه را فراهم آورده اسـت 

و  کوچک ریجزاجزیره وجود دارد که در بین این  102
اسـت کـه    ها آنترین  اسالمی بزرگ رهیجزبزرگ، شبه 

از آید کـه   می بارش به صورت جزیره درهاي پر در سال
بـزرگ و بقیـه کوچـک هسـتند      رهیجز 10 ها آن یانم

ــر مســکونی نیســتند   ــن جزای ــدام از ای ــیچ ک ــه ه  البت
البتـه بـا توجـه بـه شـرایط      . )24: 1382حسینی،  ها(ش

 ،کنونی دریاچه ارومیه و کاهش سطح آب این دریاچـه 
پیـدا   یتـوجه تغییـرات قابـل    این جزایرشکل و اندازه 

کرده است به صـورتی کـه ارتفـاع تـراز آب دریاچـه از      
متـر در   1270,5 به 1374در سال ل متر در سا 1378
اهش رسیده اسـت. ایـن امـر منجـر بـه کـ       1396سال 

 1366در سـال  ع مربـ کیلومتر 5490وسعت دریاچه از 
 شده اسـت  1394مربع در سال کیلومتر 750به حدود 
 40حـدود  دریاچه ارومیه . )1394پور میالنی، (صالحی

م گردیده و از سال  اعال شده  حفاظت ۀسال پیش منطق
هـاي   ب تـاال تـرین   نیز بـه عنـوان یکـی از مهـم     1354

رامسـر بـه ثبـت رسـیده      نشسـت  المللی جهان در بین
گــاه رهیــذخ 9اســت. ایــن دریاچــه همچنــین یکــی از 

  .بیوسفري ایران است که در یونسکو ثبت گردیده است
  

  روش پژوهش
قبل از انجام اي و هاي دریاچهبراي پژوهش پادگانه

بـا  هـا   موقعیـت احتمـالی پادگانـه   میدانی  هايپژوهش
بـر روي تصـاویر     RSو GIS يهـا  یـک از تکناسـتفاده  
ـ   بــهد. شـ سـازي  اي بازمـاهواره  دســت آوردن همنظـور ب

  GPSهـا از  موقعیت جغرافیایی و ارتفاع دقیـق پادگانـه  
اسـتفاده   )Leica GPS 1200 Base RTK( دوفرکانسـه 

اي هـاي دریاچـه   پادگانهمیدانی  هاي یبررسر د د.گردی
ا هـ  آنرسـوبی  هاي الیهاولیه  صورت و به شدشناسایی 

تــرین شــاهد بــراي  مهــم. گرفــتمــورد بررســی قــرار 
هــا بــه اي و تعلــق آنهــاي دریاچــهشناسـایی پادگانــه 

ي حضـور حجـم بسـیار زیـادي از     اهاي دریاچـه محیط
از جمله گاستروپود، استراکد، فرامین هاي صدف پوسته

در رسـوبات برداشـت شـده     يادو کفـه فرا و همچنین 
شناسـی جدیـد   ي زمـین ها سن رویدادبراي تعیین . است

هـاي  روشتـرین  مهـم از  14تعیین سن به وسیله کـربن  
هـاي  کربن موجود در پوسته آید. تعین سن به شمار می

سـن بـه   صدف مواد الزم را براي انجام آزمـایش تعیـین   
رو از ایـن روش در  از اینآورد. فراهم می 14وسیله کربن 

هت تعیین سن جاستفاده شد.  ها تعیین سن این پادگانه
ونـه هیـدروبیا)   (گ 1يها گاستروپود هاي یلفساز میکرو 

هـاي دریاچـه اي ارومیــه   موجـود در رسـوبات پادگانــه  
  الــک شــیکر مرطــوبز بــا اســتفاده ا. داســتفاده گردیــ

از مـواد و   هـا  یلفسـ و میکرو هـا شستشـو شـدند   نمونه
ایـن امـر    ند،سـازي شـد  پاک هـا  آنرسوبات چسبیده به 

بـا   هـد. درا کاهش مـی تعیین سن آزمایشگاهی  يخطا
ـ  2بیناکوالرمیکروسکوپ استفاده از   برداشـتن ه نسبت ب

و براي انجام تعیـین سـن   اقدام گردید  ها یلفس یکروم
نمونـه از   5در ایـن پـژوهش تعـداد    شـد.   آماده سازي

اي  هـاي دریاچـه   گاستروپود از پادگانه هاي یلفسیکروم
ــه روش کــربن   ــه  14ارومیــه، جهــت تعیــین ســن ب ب

ارسـال   پزنـان لهسـتان  آزمایشگاه رادیو کربن دانشگاه 
بررسـی نوسـانات دیرینـه     یلدر تحلگردید و نتایج آن 

ــ  از بــین ت. دریاچــه ارومیــه مــورد اســتفاده قــرار گرف
                                                             
1. Gastropod 

ها مـورد  اي بررسی ذرات ریز رسوبات و فسیلاین نوع میکروسکوپ بر. 2
  گیرد.استفاده قرار می
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ن سـن  تعیـی  کـه نتیجـه    ییجـا از آنهاي فوق  پادگانه
باشـی قـبالً توسـط صـبوري و     اي کچـه  پادگانه دریاچه

گرفتـه و روش تعیـین     انجـام  1389سال  همکاران در
سن آن همانند روشی بـود کـه در ایـن بررسـی مـورد      

رو تعیــین ســن آن  یــن. از ااســتفاده قــرار گرفتــه بــود
هـاي ایـن    سـن پادگانـه   عنـوان  بهسال قبل)  46000(

پس از مشخص شـدن سـن ایـن     سطح قلمداد گردید.
گسـترش   اي،  محـدودة هـاي دریاچـه  تعداد از پادگانه

هـاي  هاي زمانی پادگانـه در هر یک از این دورهدریاچه 
هـاي  هـاي پادگانـه  با توجه بـه ارتفـاع  تعیین سن شده 

 SRTM با استفاده از مدل ارتفاعی رقـومی  واي دریاچه
 سـازي شـد.  باز OLIاي لندست بر روي تصاویر ماهواره

ـ  به منظور صحت سـن  آمـده از  دسـت  هسنجی نتـایج ب
بـا  ، این نتایج نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه سنجی

ي نوسانات سطح آب دریاچه وان، زریـوار  ها سن سنجی
و ارتبـاط بـین    و دریاچه مرده مورد مقایسه قرار گرفت

  . ها مورد بررسی قرار گرفتآن
  

  هاي پژوهشیافته
هـاي   در بررسـی  :اي ارومیـه دریاچـه هـاي  پادگانه

ــداد   ــدانی تع ــه 24می ــه پادگان ــوبات  دریاچ اي در رس
کـواترنري حاشــیه دریاچــه ارومیــه مــورد شناســایی و  

ــرار گرفــت ــدگی،  از نظــر. )2 (شــکل مطالعــه ق پراکن
ترتیـب در   اي بـه  هاي دریاچـه  پادگانه بیشترین گسترة

ز د. اشـو  مشـاهده مـی   یو شـمال بخش جنوبی، میـانی  
طولی از خط سـاحلی کنـونی تعـدادي از     فاصلۀ لحاظ
انـد ولـی    کمی از ساحل قرار گرفته ها در فاصلۀ انهپادگ

، کیلـومتر)  72( هـایی هماننـد پادگانـه بوکـان     پادگانه
 با خـط ) یلومترک 65کیلومتر) و میاندوآب ( 45( هابادم

دارنـد  بسیار زیادي  ) فاصلۀ1393سال ( ساحلی کنونی
آبـی دریاچـه    گسترش بسیار زیاد پهنۀ هدهند که نشان

تـرین   ارتفاعارتفاعی کم ز لحاظت. اارومیه درگذشته اس
تـرین   ) و مرتفـع متر 1297( یره اسالمیدر جزپادگانه 

و قـرار دارد  ر) متـ  1366یرچی (با ارتفاع در دمپادگانه 
متـر   70هـا بـیش از    ارتفاعی بین این پادگانـه  اختالف

ترتیـب در ارتفـاع    هـا بـه   پادگانـه است. بیشترین تراکم 
ــا  1320-1340 ــه،  10ب ــر 1297-1320پادگان  6( مت

ــیش از   ــه) و ب ــر 1360پادگان ــ  3( مت ــه) اس . تپادگان
اي و پروفسل ارتفـاعی آن  هاي دریاچهموقعیت پادگانه

ـ . شـود مـی مشـاهده   3و  2هـاي  در شکل ا توجـه بـه   ب
توان  می هاي یافت شده در این پژوهش، دگانهشواهد پا

 هـاي  اثبات نمود کـه تعـداد سـطوح ارتفـاعی پادگانـه     
سـطوح ارتفـاعی   ز بیشـتر ا  به مراتبه اي ارومی یاچهدر

ن گذشته بـه آن اشـاره   و سایر محققا شوایتزر است که
  .)1 (شکل اند نموده

ــن ــدیمی   س ــاحلی ق ــوبات خطــوط س ــنجی رس س
ــه ــه:  دریاچ ــین ااي ارومی ــاز ب ــطوح یرس ــاعی  س ارتف

اي نمونـۀ رسـوب پادگانـه جزیـره      هاي دریاچـه  پادگانه
 عنــوان بــهمتـر   7/1313) بــا ارتفــاع Sh-3( 3اسـالمی  

متـر از سـطح    50تـا   40هـاي سـطح    نماینده پادگانـه 
متـر   5/1322با ارتفاع اي نقده  دریاچه، پادگانه دریاچه

متـر از   60تـا   50هـاي سـطح    نماینده پادگانه عنوان به
  داغـی   ه ، نمونـه رسـوب پادگانـه زنبیـل    سطح دریاچـ 

)Zd-1 (شـکل  از سطح دریاچه متر 7/1342) با ارتفاع 
b2( از  متـر  80تـا   70هـاي   نماینده پادگانـه  به عنوان

) بـا  Sl-1(نمونۀ رسوب پادگانه سلماس  ،سطح دریاچه
 80هـاي   نماینده پادگانـه  به عنوانمتر  6/1354ارتفاع 

) Dm-1( پادگانۀ دمیرچی و از سطح دریاچه متر 90تا 
از سـطح   متـر  100تـا   90هـاي   عنوان نماینده پادگانه

 شکلد (ارسال گردی سن یینتعانتخاب و براي  دریاچه
کـه نتیجـه    هاي دیگـر ازآنجـایی   ). از بین پادگانه3و  2

اي کچه باشـی قـبالً توسـط     تعیین سن پادگانه دریاچه
گرفتـه و روش   انجام 1389سال  همکاران درصبوري و 

تعیین سن آن همانند روش این پـژوهش بـود، تعیـین    
هـاي   سن پادگانه به عنوانسال قبل)  46000(سن آن 

  این سطح قلمداد گردید.
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  و  اي رودخانه یرسوب يها الیه یتوال Bاي جزیره اسالمی هاي دریاچه اي پادگانه دریاچه رسوبات :A.1ل شک

  .)1392(بازدید میدانی و نمونه برداري، اي زنبیل داغی پادگانه دریاچه اچهیدر
  

  
  هاي تعیین سن شده  موقعیت پادگانهو ) قرمزهاي (نقطهها پراکندگی پادگانه: 2ل شک

  ایره قرمز)ه (ددریاچه ارومی
  

 رسوبات دریاچه اي
 رسوبات دریاچه اي

A B 
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  ایره قرمز)ه (دهاي تعیین سن شدو پادگانهاي ارومیه  هاي دریاچه پروفیل ارتفاعی پادگانه: 3شکل
 

تـرین   پـایین  :هـا  بین سن و ارتفاع پادگانـه  ارتباط
اي ارومیـه کـه در ایـن تحقیـق      ارتفاع پادگانه دریاچـه 

 3اي جزیـره اسـالمی    تعیین سن شد، پادگانه دریاچـه 
)Sh-3   33 فـاع (ارت متـري  1313) بوده کـه در ارتفـاع 

قرار گرفتـه اسـت. سـن     دریاچه)کنونی متري از سطح 
ــه  ــن پادگان ــیش اســت و   35850ای ــناز اســال پ  رو ی

 هاي تعیین سن شـدة  در بین پادگانه ترین سن را پایین
توان بـا انـدکی اخـتالف     این پادگانه را می. ارومیه دارد

تــر شــوایتزر دانســت. بــا م 30ارتفــاع معــادل پادگانــه 
افـزایش مـی   هـا نیـز    ها سن آن رفتن ارتفاع پادگانهباال

 متـر  5/1322اي نقـده در ارتفـاع    پادگانه دریاچهیابد. 
شکل گرفته بـود.  دریاچه)متري از سطح کنونی  44,5(

سـن صـورت گرفتـه، ایـن پادگانـه       یـین به تعبا توجه 
سال گذشـته اسـت. در مقایسـه بـا      38520مربوط به 

، سن پادگانه نقده تقریبـاً  3سن پادگانه جزیره اسالمی 
یـافتن پادگانـه بـا    ارتفـاع  تـر اسـت   سال قدیمی 2670

  همبستگی مستقیم دارد. ها آنافزایش سن 
 در ارتفاع بـاالتر نسـبت بـه پادگانـۀ    اي که  پادگانه

 یمورد بررس قرار داشته و سن آن در این پژوهش نقده
ارتفـاع ایـن    .تباشی اسـ قرار گرفته است، پادگانۀ کچه

حـدود   متر از سطح دریا و در ارتفـاع   2/1334پادگانه 

سطح کنـونی دریاچـه ارومیـه قـرار دارد.     ز متري ا 64
) مورد مطالعـه  1389:128( صبوريرا باشی کچهبرش 

 46000، 14قرار داده و سن آن را با استفاده از کـربن  
  .تسال برآورد نموده اس

 از لحـاظ در مقایسه با پادگانه نقـده ایـن پادگانـه    
اي نقـده   متر باالتر از پادگانه دریاچـه  16ارتفاع تقریباً 

قرار گرفته اسـت و سـن ایـن پادگانـه نیـز نسـبت بـه        
 .اسـت تـر   یمیقـد سـال   7480اي نقده  پادگانه دریاچه

ه نقـده  اي که در ارتفاع باالتري نسبت به پادگان پادگانه
ارتفـاع آن از   داغـی اسـت کـه   قرار دارد، پادگانه زنبیل

ع و در ارتفـا  متر 7/1342 ي آزاد در حدودها اسطح دری
و سطح کنونی دریاچـه ارومیـه قـرار دارد    ز متري ا 73

متـر   8 تقریبـاً باشـی  ارتفاع آن نسبت به پادگانه کچـه 
 60معادل پادگانـه   توان میبیشتر است. این پادگانه را 

سـال   41070. سـن ایـن پادگانـه    دانستشوایتزر متر 
سال جدیدتر از پادگانـه کچـه    5000و در حدود  است

  باشی است.  
که تعیین سـن   دیگري بود پادگانه سلماس پادگانۀ

متـر   84و  متـري 6/1354شد. ایـن پادگانـه در ارتفـاع   
باالتر از سطح کنونی دریاچه ارومیه قرار داشـته اسـت.   

. اسـت سـال قبـل    54150سن این پادگانه مربـوط بـه  
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التر از پادگانـه  متـر بـا   7/10 یبـاً تقر ارتفاع این پادگانه
داغـی قـرار دارد و سـن آن در حـدود     اي زنبیل دریاچه
بـاالترین پادگانـه   . اسـت تر از آن  یمیقدسال  13080

و بـا   6/1366شده دریاچه ارومیـه در ارتفـاع    شناسایی
متــر از سـطح کنـونی دریاچــه    96ارتفـاعی در حـدود   

) DM-1( نزدیک روسـتاي دمیرچـی   درارتفاع داشته و 

سن این پادگانـه  در جنوب شرقی ملکان قرار دارد ولی 
پادگانه سلماس بـوده و   سال قبل و جدیدتر از 52270

متر باالتر از پادگانه سـلماس   5/13ارتفاع آن در حدود 
تـوان معـادل    طح ارتفاعی ایـن پادگانـه را مـی   ت. ساس

 متري دریاچه ارومیه دانست 85تا  80پادگانه ارتفاعی 
  ).4 شکل و1 جدول(

  
  پزناندر دانشگاه  14هاي منتخب دریاچه ارومیه به روش کربن  هاي فسیل پادگانه تعیین سن نمونه: 1 جدول

موقعیت  منطقه شماره نمونه
  جغرافیایی

از سطح  هارتفاع پادگان
 متر)(ي آزاد ها دریا

ارتفاع از سطح دریاچه 
 8/1270( 1392مرداد 

 متر)

 14 کربنتعیین سن 

 (سال)
 خطامقدار 

 سال)(

SH-3-1 (shell) 3 جزیره اسالمی  N"50'011°37  
E"23'30°45  

3/1313  7/33  35850 110 

NGH-1-3 
(shell) 

  N"17'04°37  نقده حسنلو
E"19'25°45  

5/1322  2/42  38520 135 

Gch-1 (shell)  کچه -گلمانخانه
  باشی

N"23'36°37  
E"10'09°45  

2/1334  4/65  46000 124 

ZD-1 (shell) زنبیل داغی  N"34'44°37  
E"00'14°45  

7/1342  7/72  41070 160 

SL-1 (shell) سلماس به تسوج  N"44'16°38  
E"22'03°45  

6/1354  6/84  54150 520 

DM-1-6 
(shell) 

  N"15'05°37  دمیرچی -ملکان
E"47'11°46  

6/1366  6/96  52270 425 

  

 
  اي ارومیه هاي دریاچه بین سن و ارتفاع پادگانه رابطۀ: 4 شکل

  
سطح آب دریاچـه ارومیـه از    دهد میاین امر نشان 

هـزار سـال قبـل بـا      35هزار سال قبـل تـا    50حدود 
نوسـانات   نوساناتی همراه بوده است ولـی رونـد غالـب   

تـوان رونـدي کاهشـی     سطح آب دریاچه ارومیه را مـی 
  دانست.

هاي پیرامون دریاچه ارومیـه حـاکی    بررسی پادگانه
متـر   1366 متـر تـا  1297 هـا  آناز آن است که ارتفاع 

متغیـر بـوده و بــه تبـع آن منـاطقی کــه تحـت تــأثیر      
ــ     ــه ق ــه ارومی ــطح آب دریاچ ــه س ــانات دیرین رار نوس

ي هـا  در نقشـه . آنچـه  اند نیـز متفـاوت اسـت    گرفته می



  31                                                                                                                                                             نمیالنی و همکارا پور صالحی علیرضا

ــه ــه ارومیــه در     تهی ــه دریاچ ــطوح دیرین ــده از س ش
بررسی است، بیشترین میـزان   قابل یانیپاپلیوستوسن 

 خصـوص بهپیشروي دریاچه در مناطق جنوبی دریاچه 
و  نـاب و بلکـان  ، مدر محل کنونی شهرهاي میانـدوآب 

شـرقی جزیـره اسـالمی روي داده     همچنین در بخـش 
ه زیرا شیب بسیار کم زمین موجب شده است کـ  است؛
زیادي از  رین تغییر در سطح آب دریاچه گسترةبا کمت

شـمالی و   در مناطقاین مناطق تحت تأثیر قرار گیرند. 

جبهه کوهستان بـا   یل فاصلۀ کمبه دلغربی دریاچه نیز 
خط ساحلی دریاچه و از سـویی شـیب زیـادتر جلگـه،     
نوسـانات سـطح آب دریاچــه تـأثیر کمتــري بـر جــاي     

. از بـــین ســـطوح )5،6و  7 (شـــکل گذاشـــته اســـت
خصـوص  ها بهاي تعدادي از پادگانههاي دریاچه پادگانه

مـورد   بخش ینایی که تعیین سن شده بودند در ها آن
  . اند گرفتهبررسی قرار 

  

  

  
  

 سـال قبـل،   35850در  3جزیره اسالمی  اي دریاچه پادگانه به باتوجه اچهیدر گسترش حداکثر : محدودةA. 5شکل 
 گسـترش  حداکثر محدوده :C سال قبل، 38520نقده،ای  دریاچه پادگانه به باتوجه اچهیدر گسترش حداکثرمحدوده 

 بـه  باتوجـه  اچهیدر گسترش حداکثر محدوده :Dسال قبل،  46000باشی در کچه اي دریاچه پادگانه به باتوجه اچهیدر
  نقاط سیاه شهر هاي اطراف دریاچه). ،7تصویر ماهواره لندست (سال قبل،  41070داغی،زنبیل اي دریاچه پادگانه

  

A B 

C D
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  ،سال قبل 54150در س سلما اي دریاچه پادگانه بهبا توجه  اچهیدر گسترش حداکثر محدوده :A. 6 شکل
 B :هاي اطراف دریاچه)نقاط سیاه شهره (ارومییر نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در محل کنونی شهر تأث  

  

  
  

   دمیرچی اي دریاچه پادگانهه ببا توجه ارومیه  اچهیدر گسترش حداکثر محدودة: 7 شکل
  سال قبل 52270،باالترین پادگانه شناسایی شده)(

  

B A 
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نوسانات سطح آب دریاچه ارومیـه   تطبیقی  پژوهش
اي و محلـی:  در مقیاس منطقهدر پلیوستوسن پایانی 

آمـده از ایـن   دسـت به منظور بررسی صـحت نتـایج بـه   
سـنجی و نوسـانات سـطح آب    ي سـن هـا  پژوهش، داده

ي مجاور مورد بررسـی  ها دریاچه ارومیه با سایر دریاچه
  قرار گرفت. 

در ترکیـه   خـزر و دریاچـه وان   چند در دریاچـه هر
 ارتفـاعی مختلـف   سطوحاي در تعدادي پادگانه دریاچه

خطـوط  که بـر روي   ییها سنولی تعیین   وجود دارد،
ت از صـورت گرفتـه اسـ    هاساحلی قدیمی این دریاچه

هاي تعیین سـن شـده در دریاچـه    لحاظ زمانی با داده
غـرب  دریاچه مرده در  رو یست. از ایننارومیه همزمان 

ار در وو همچنـین دریاچـه زریـ    و شرق فلسـطین  اردن
پوشانی نتایج آن از لحاظ زمـانی بـا   هم ایران به واسطۀ

  دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند.
ـ  المیـت) کـه در غـرب    ی: بحـر دریاي مرده (به عرب

. شده استاردن، و شرق فلسطین (کرانه باختري) واقع 
متـر کمتـر از سـطح     422ارتفاع گودترین نقطـۀ آن   .

متر باالتر  378ست. بیشترین عمق آب تا کنون از دریا
کیلـومتر عـرض    18کیلـومتر طـول و    67. نبوده است

ت) میلیون متر مکعب اسـ  810دارد. حجم آب دریاچه 
را در رابطه با نوسانات سـطح آب دریـاي    هاییپژوهش

انـد.   نجام دادهشناسی ا مرده با استفاده از شواهد رسوب
هـاي   ی با تعیین سـن های زمانی هم هانتایج این پژوهش

اي ارومیـه   هـاي دریاچـه   گرفته بـر روي پادگانـه  صورت
اچلوس و ، م85 :1386گوپتا و آگراول، دهد ( نشان می

و  27 :2000 ، شـلمن و همکـاران،  73:2000همکـاران، 
  پردازیم. ه در ذیل به آن می) ک32 :1999، بارتو

مرده سطح آب دریاي هزار سال قبل  48تا  55در 
ا یـ آب درمتر زیـر سـطح    291تا  297ارتفاعی بین ر د
 141متـر تـا    135رار گرفته بود و این عـدد معـادل   ق

ــ   ــرده اس ــاي م ــونی دری ــاالتر از ســطح کن ــارتوت (ب ، ب
سطح آب دریاي مـرده  زمانی  در این دورة). 32:1999

ش فزایا ،هزار سال قبل 48تا  43نسبت به دوره زمانی 
هاي تعیـین   . با مقایسه دادهدهد میمتري را نشان  49

هاي دریاي مرده مشخص  سن دریاچه ارومیه با پادگانه
سـطح آب   که در این دوره زمانی نیـز افـزایش   شود می

گیري و شاهد آن شکل شوددریاچه ارومیه مشاهده می
ر متـ  6/1354اي، سلماس با ارتفـاع   سه پادگانه دریاچه

 54150ارومیه) با سـن  متر باالتر از سطح دریاچه  84(
 96ع (متر ارتفـا  6/1366ادگانه دمیرچی با ، پسال قبل

متر باالتر از سطح کنونی آب دریاچه ارومیـه) بـا سـن    
  سال است.   52270
مرده هزار سال قبل سطح آب دریاچه  48 تا 43از 

کـرد کـه ایـن     نزولدریاچه  آبمتر زیر سطح  340به 
دریاچه نسبت فت سطح آب اُمتر  49 دهندةنشانعدد 

در این دریاچه هزار سال قبل  55تا  48 زمانی به دورة
در ایـن دوره  . )73 :2000اچلوس و همکـاران،  م( است

زمانی سطح آب دریاچه ارومیـه نیـز کـاهش شـدیدي     
 2/1334( باشـی پادگانـه کچـه  داشته است و شاهد آن 

دگانه است. ارتفاع این پاسال قبل  46000) با سن متر
اي سـلماس و  هاي دریاچـه نسبت به پادگانهاي دریاچه

اند هزار سال قبل قرار داشته 54تا  52چی که در دمیر
 دهنـدة متر کاهش داشته است که نشـان  20در حدود 

ایـن دورة زمـانی و   کاهش سطح آب دریاچه ارومیه در 
 راستایی آن بـا نوسـانات سـطح آب دریاچـه مـرده     هم

  است.    
سطح آب دریاي مرده  هزار سال قبل 43تا  38در 

تـا   280متـر افـزایش یافتـه و در حـدود      50به میزان 
تثبیت شد  آزادتر از سطح آب دریاهاي  یینپامتر  290

). ایـن رونـد افزایشـی    73:2000اچلوس و همکاران، (م
زمـانی بـا افـزایش     در این دورةسطح آب دریاي مرده 

گیري پادگانـه زنبیـل    سطح آب دریاچه ارومیه و شکل
و  ل)سـال قبـ   41070( متري 1344,2در ارتفاع  داغی

این پادگانه نسبت به پادگانـه  متري ارتفاع  10افزایش 
(شـکل   زمان اسـت  سال قبل هم 46000باشی در کچه

8.(  
در سـال   واسـیلیکوا و ویتکوفسـکی  دریاچه زریـوار:  

دورة به بررسـی اکولـوژیکی دریاچـه زریـوار در      2006
هــزار ســال قبــل) در غــرب ایــران  48تــا  38(زمــانی 

  .)478:2006(واسیلیکوا و ویتکوفسکی،  پرداختند
ــه ــژوهش دیاتوم ــوپ  پ ــزي و ایزوت ــان آب ــا، گیاه ه

 48تـا   43کـه در دورة  کنـد   مشخص می 18اکسیژن 
تـر و نوسـانات    هزار سال قبل، سطح آب دریاچه پـایین 
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ــته   ــري داش ــت (کمت ــکی، اس ــیلیکوا و ویتکوفس  واس
478:2006(.  

از لحاز زمانی ایـن دورة همزمـان بـا سـن پادگانـه      
سـال قبـل) اسـت . در     46000(باشـی  اي کچهدریاچه

این زمان سطح آب دریاچه ارومیه نیز روندي کاهشـی  
آمـده در دریاچـه   دهد که با نتایج به دسترا نشان می

یتوفسکی وخوانی دارد. به عقیده واسیلیکوا و زریوار هم
تا  38هزار سال قبل و  43تا  41همانند ( ییها در دوره

سال قبل)، سطح ایسـتابی بسـیار بـاالتر حالـت      39,6
هـزار   43تـا   41زمانی دورة  از لحاظکنونی بوده است. 

ــا پادگانــه داغــی اي زنبیــل هــاي دریاچــه ســال قبــل ب
متـري از   7/1342سال قبل) کـه در ارتفـاع    41070(

تر از سطح کنـونی  متر باال 72(ي آزاد ها سطح آب دریا
سال قبل  39,6تا  38دریاچه ارومیه) و همچنین دورة 

سال قبـل) کـه در    38520( اي نقده با پادگانه دریاچه
ــاع  ــا  5/1322ارتف ــطح آب دری ــري از س ــا مت ي آزاد ه

ــاالتر از ســطح کنــونی دریاچــه ارومیــه)   5/52( متــر ب
زمان است. مقایسه نتایج حاصل از این پـژوهش بـا    هم

ی که در دریاچه زریوار انجـام گرفتـه اسـت    هایپژوهش
دهد از لحـاظ زمـانی ایـن دو دریاچـه تحـت      نشان می

انـد و عملکـرد   تأثیر شرایط اقلیمی مشابهی قرار داشته
این شرایط اقلیمی نوسـانات سـطح آب مشـابهی را در    

  این دو دریاچه برجاي گذارده است.  

  
ماچلوس و (1هاي سفید مربوط به دره پرازیم هزار سال قبل، سمبل 55تا  15تغییرات سطح آب دریاي مرده بین  منحنی: 8 شکل

اي است.  هاي ماسه هایی که بر روي خط قرار دارند مربوط به پشته نقطه .2هاي سیاه از جلگه ماس ادا )، سمبل2000همکاران، 
اساس اورانیوم نظر گرفته شده است. تعیین سن بر متر در سال در میلی یکگذاري  هاي آراگونیتی و رسوب ها از نمونه تعیین سن

).خط قرمز روند 1999بارتو و همکاران،  ؛2000شلمن و همکاران، ( گرفته است هاي آراگونیتی انجام از نمونه 14و کربن  234
  اي ارومیه  ي دریاچهها تغییرات ارتفاعی و زمانی پادگانه

                                                             
1. Perazim 
2. Massada 
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 گیرينتیجه
 دهـد  یمـ تعیین سن نشـان   هاينتایج حاصل از پژوهش

یوستوسـن  پل دورةمتعلق به اي ارومیه هاي دریاچهسن پادگانه
که ، است در ایران وورمو بارانی سرد  پایانی که همزمان با دورة

ارومیـه افـزایش یافتـه     یاچهدرسطح آب  همزمان با این دورة
نوسانات  ها نظریات گذشته در رابطۀ. با توجه یه این یافتهاست

ــازبینی اســت.   ــد ب ــا  درســطح آب دریاچــه نیازمن رابطــه ب
تـا ایـن    هـا  آناي و زمـان تشـکیل    هاي دریاچه پادگانه
 انجام شده متعلق به شـوایتزر  پژوهش نیتر کاملزمان 

ــوایتزر. اســت )54: 1975( ــال  1ش ــار  1975در س چه
ــاع  ــه در ارتف ــاي  پادگان  115و  80-85، 60-65، 30ه

متري باالتر از سطح آن زمان دریاچه شناسایی نمـود و  
، Iورم ، وIIIوورم هـاي   ها را به ترتیـب معـادل دوره   آن
سـن   زمـانی شـوایتزر   ز لحاظت. امیندل، دانس یس ور

مقایسه زمـانی   واسطه  هاي دریاچه ارومیه را به پادگانه
ان تعیـین  هـاي دریاچـه و   پادگانـه  سـن این سطوح، با 

تعیین سن آزمایشگاهی  هاينمود. ولی شواهد پژوهش
اي ارومیـه در ایـن    اي دریاچـه هـ  بر روي پادگانهمطلق 

 بــه پـژوهش وجــود نــدارد. در ایـن بخــش از پــژوهش  
شــده بــراي  هــاي زمــانی ارائــه و مقایســه دورهبررســی 

و مقایسـه آن بـا    اي توسط شوایتزر هاي دریاچه پادگانه
ــه   ــن پادگان ــین س ــایج تعی ــه   نت ــه ارومی ــاي دریاچ ه

نتـایج ایـن    .پـردازیم  مـی  ایـن پـژوهش  گرفته در  انجام
. پادگانه جزیره قابل مشاهده است 2ل مقایسه در جدو

اخـتالف ارتفـاع معـادل    توان با اندکی  را می 3اسالمی 
داغـی معـادل   پادگانـه زنبیـل   متر شـوایتزر  30پادگانه 
و پادگانـه سـلماس را   شوایتزر متري  65تا  60پادگانه 

از  دانسـت.  شوایتزر متري 85تا  80هاي  معادل پادگانه
 اي مورد مطالعه پادگانه دریاچه ترین زمانی پایین لحاظ

شـده   شناسایی ترین پادگانه ) و پایین3جزیره اسالمی (
از لحـاظ  متـري هـر دو    30در ارتفـاع   شـوایتزر  توسط
 رو یـن از اانـد   گرفتـه  قـرار  IIIوورم سرد  در دورةزمانی 

شـده بـر روي پادگانـه جزیـره     نتایج تعیین سن انجـام 
را در رابطـه بـا تعلـق ایـن      ، نظریه شـوایتزر 3 اسالمی

کنـد.   ئید مـی را تأ IIIدوره سرد وورم  بهسطح ارتفاعی 
بـا   متـري شـوایتزر   65تـا   60ولی در مقایسه پادگانـه  

                                                             
1. Shwitzer 

 به دسـت آمـده  زنبیل داغی)، نتایج (پادگانه معادل آن 
 متفاوت اسـت. شـوایتزر   با نظر شوایتزر در این پژوهش

دانسـته اسـت    می Iاین پادگانه را مربوط به دوره وورم 
بنـدي   زمانی این دوره با توجـه بـه تقسـیم    از لحاظکه 

هزار سال قبل  80تا  60بین  2جدولصورت گرفته در 
  حاصل از تعیین سـن پادگانـه زنبیـل    لی نتایج، واست

اسـت   ارتفاع با پادگانه مورد نظر شـوایتزر داغی که هم 
دهـد و ایـن تـاریخ بـا      نشان مـی  سال را 41070زمان 
تـا   80زمان است. در مقایسه پادگانـه   هم IIورم و دورة
در ایـن  از تعیـین سـن    به دست آمدهمتري نتایج  85

متفـاوت   شوایتزر ح شده توسطرسن مطنیز با  پژوهش
ریـس   ایـن پادگانـه را مربـوط بـه دورة     است. شوایتزر

زمانی این دوره با توجه به  از لحاظدانسته است که  می
تـا   130بـین   2بندي صورت گرفتـه در جـدول   تقسیم

ولی نتایج حاصـل از تعیـین    ،هزار سال قبل است 200
ارتفاع با پادگانه مورد نظـر   که هم  سلماسسن پادگانه 

دهـد و   سال را نشـان مـی   54150است زمان  شوایتزر
رو از ایـن اسـت.  IIزمان بـا دورم وورم   این تاریخ نیز هم

 65تـا   60هایی که شوایتزر بـراي سـطوح   نگاريتاریخ
مطرح نمـوده  ح دریاچه متري از سط 85تا  80متري و 

  .  بود نیازمند بازنگري است
نظریه دیگري کـه در رابطـه بـا نوسـان سـطح آب      

ریـبن   یلهبه وسدریاچه ارومیه در کواترنري وجود دارد 
متـري پادگانـه    3-2در عمـق   2ربـین . ارائه شده است

متري موجـود در تبریـز، اثـر بسـیار      1450اي  دریاچه
حجر جدید بافته بود که  ةدورباستانی متعلق به   ظریف

بـراي   یشناسـ لی را به دنبال داشت. علـم باسـتان  ئمسا
  سـال  8000این مرحلـه از تـاریخ، قـدمتی در حـدود     

که در این پژوهش  طورهمانپیش از میالد قائل است. 
سـطح   ،یخبندان وورم مشخص گردید همزمان با دورة

بـه   لـی بعـد از آن  وافزایش می یابد آب دریاچه ارومیه 
تدریج با ورود به دوره بین یخچالی در هولوسـن و بـاال   
 رفتن دما و افزایش تبخیر و به تبـع آن کـاهش بـارش   

ایین رفـتن سـطح آب دریاچـه ارومیـه     پـ اصوالً شـاهد  
 طـور کـه در ادامـۀ ایـن پـژوهش     همـان خواهیم بـود.  

شود، نوسانات سـطح آب دریاچـه مـرده از    مشخص می

                                                             
2. Riben 
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ــ  ــا دریاچــه ارومی ــانی ب ه همبســتگی نشــان لحــاظ زم
 دهد یمنشان ) 8(شکل که در شکل طورهمان دهد. می

 8000در مـرده  سطح آب دریاچه  ،که در دریاچه مرده
این امـر  فت بسیار زیادي پیدا نموده است و سال قبل اُ

تواند براي دریاچه ارومیه نیز در این زمان روي داده می
آمدن سطح رو نظریه ریبن در رابطه با  باال از اینباشد. 

سـال قبـل و رسـیدن بـه      8000آب دریاچه ارومیه در 
متر باالتر از سطح آب کنـونی   180ر (مت 1450ارتفاع 

دسـتیابی یـه نتـایج    . یستنپذیر امکانه) دریاچه ارومی
آب دریاچه تر در رابطه با تاریخچه نوسانات سطح کامل

تـر و تعیـین انجـام    هـاي جـامع  ارومیه نیازمند پژوهش
بی هاي تعیین سن مطلق بر روي شـواهد رسـو  آزمایش

  .نوسانات سطح آب دریاچه است
  

  يارزگسپاس
شناسـی  ت زمـین بـا همکـاري مـدیری    این پژوهش

شناسـی و اکتشـافات معـدنی و    دریایی سازمان زمـین 
-ط-112به شـماره   پژوهشی پروژةهمچنین در قالب 

 بـا هـدف پـژوهش    در پژوهشکده علوم زمـین  ،91-پ
بـه  نوسانات دیرینه و کنونی سطح آب دریاچه ارومیـه  

آقـاي دکتـر    زحمـات از . اجرا در آمده اسـت تصویب و 
ــروزي ــار فی ــی ، آبه ــان دیســه، نجف ــا، قای ــدي، ه محم

هاي  برومند، فریدي، سرتیپی، که با راهنماییدرویشی، 
، انـد مـا بـوده  گر یـاري شان  بی شائبهو همکاري  ارزنده

  نماید. دردانی میق
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