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چکیده
. چمن میباشد که بهعنوان چمنسلطانیه معروف است، یکی از شاخههای اصلی قزلاوزن، کیلومترمربع از سراب زنجانرود35 پوشش گیاهی بیش از
Arc  برای بررسی ژئومورفوژنز چمن سلطانیه از نرمافزارهای. در شرایط اقلیمی سرد وگرم رشد میکند، گیاهی علفی از تیره گندمیان،چمن
) و دادههای اقلیمیDEM( مدل رقومی ارتفاعی، توپوگرافی، اکسل و نقشههای زمینشناسی،Global mapper ،Google Earth،GIS
 بررسیهای میدانی از نقاطی که آبراههها. ارتفاع برفمرز وخط تعادل آب ویخ کواترنری برآورد شد، باکمک مدلهای تجربیرایت و پورتر.استفاده شد
- باتوجه بهوجود آثار سیرک. هیچ شاهدی از تغییر شیب یا تغییر رسوب و دریابار دیده نشد،درنقشههای توپوگرافی به شکل دوشاخه نمایش دادهشدهاند
- چمن. حاکمیت یخچال در دورههای سرد کواترنری در منطقه قریببهیقین بوده است،های یخچالی کواترنری در ارتفاعات شرقی وغربی سلطانیه
428/75  درجه سانتیگراد و متوسط بارش7/85  ازروابط رگرسیونی، متوسط دمای وزنی حوضه سلطانیه.سلطانیه از نوع چمنهای سردسیری است
 شواهد منعکسشده در نقشههای توپوگرافی در.متر برآورد گردید1147/5 و2268  به ترتیب،میلیمتر برآورد گردید و ارتفاع برفمرز وخط تعادل آب ویخ
- به، نمیتواند دلیلی بر وجود دریاچه یا پالیا بودن منطقه باشد؛ اقلیم معتدل متمایل به سرد ونیمه مرطوب،ایجاد سطوح ارضی مستوی سراب زنجانرود
. مهمترین نقش را در ایجاد چنین سطوحی داشته است،همراه خاک نفوذناپذیر در عمقکم خاک
کلمات کلیدی
" "روش رایت و بورتر, " "یخچال, " "سیرک, ""چمن سلطانیه
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Abstract
Vegetation of more than 35 square kilometers of Sarab Zanjanrood, one of the main branches of
Ghezel Ozan River is grass, which is known as Soltanieh grass. Grass, an herbaceous plant of the
genus Wheat, grows in hot and cold climates. Software Arc GIS, Google Earth, Global mapper, Excel
and geological maps, topography, digital elevation model (DEM) and climatic data were used to study
the geomorphogenesis of Soltanieh grass. With the help of Wright and Porter experimental models,
the height of the snow border and the water equilibrium line of the Quaternary were estimated. Field
surveys of the points where the waterway are shown in the topographic maps in the form of Twopronged , no evidence of slope change or change of sediment and seawater was seen. Due to the
existence of Quaternary glacial circuses in the eastern and western heights of Soltanieh, the
dominance of glaciers in the cold Quaternary periods in the region has been almost certain. Soltanieh
grass is a type of cold grass. The average weight temperature of Soltanieh basin was estimated from
regression relationships of 7.85 ° C and the average precipitation was 428.75 mm and the height of the
snow border and the water balance line of Vikh were estimated to be 2268 and 1147.5 meters,
respectively. Evidence reflected in topographic maps in the creation of land surfaces of the Zanjan
River mirage, cannot be evidence of the existence of a lake or playa in the area; The temperate
climate, which tends to be cold and semi-humid, and with impermeable soils at shallow depths, has
played a major role in creating such surfaces.
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نیز نشان داده است در طی دوره  52ساله  238هکتار از اراضوی چمون
مورد تخریب قرارگرفته است که به کاربریهای دیگری تبدیلشودهاند.
نورالهی ( ،)1391در پژوهشی به بررسی تپوهی نواهور واقوع در دشوت
سلطانیه اقدام نموده و در این پژوهش به خاک یکدست سفیدی که در
عمق  60سانتیمتری واقعشده ،اشاره نموده که این خاک مانع از نفووذ
آب به اعماق زمین میشود و موجب شکلگیری چمن سولطانیه شوده
است .مالاحمد نالوسی و همکاران ( ،)1393بوه مطالعوه واکونشهوای
فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن نسبت به تنش خشکی پرداخته و نتایج
نشان داد که با طوالنی شدن مدت تنش ،محتووای نسوبی آب بورگ و
میزان کلروفیل برگ بهطور معنیداری کاهش پیداکرده است .غالمیان
جزی ( ،)1395به بررسی چمنهای فصل سرد و گرم پرداخته و چمنها
را ازلحاظ شرایط اقلیمی به چمنهای سردسیری و گرمسویری تقسویم
کرده است؛ که چمنهای گرمسیری در فصلهای گورم و چمونهوای
سردسیری در فصلهای خنک (بهار و پاییز) بیشترین فعالیوت رادارنود.
جعفری و بختیاری ( ،)1395در بررسی هیدرو-ژئونروتیک حوضه آبریوز
قزلاوزن از سلطانیه بهعنوان یک ژئونرون شبه مجازی یاد میکند کوه
تمرکووز آب در آن بهصووورت خطووی نموویباشوود .جعفووری و اصووغری
سراسکانرود ( ،)1395در بررسی یخچالهای حوضه زنجوانرود ارتفواع
برفمرز آن را  2270متر برآورد نمودند .این نتایج نشان میدهد که در
شرایط آبوهوایی مختلف چمن رشد نموده و وضعیت بسیار متفاوتی در
مکانهووای مختلووف دارد .بوور ایوون اسوواس در ایوون مقالووه بووه بررسووی
ژئومورفوووژنز چموون سوولطانیه در اسووتان زنجووان پرداختهشووده اسووت و
تغییرات آن در طی چند دهه اخیر برآورد گردیده است.

 -1مقدمه
چمنها گیاهانی علفی از تیره گندمیان هستند که در طوول دوره رشود،
یا فاقد رشد طولی ساقه بوده و یا به میزان انودکی رشود طوولی سواقه
خواهند داشت (فرهادی .)1393 ،چمنها ازلحاظ شورایط آبوهووایی و
اقلیمی به دو گروه چمنهای فصل گرم و فصل سرد تقسیم میشووند.
دامنه بهینهدمای هوا برای رشد شاخساره چمنهای فصل گورم  18توا
 95درجه فارنهایت ( 27تا  35درجه سلسیوس) است .دمای مناسب هوا
برای رشد شاخساره چمنهای فصل خنک (سرد) بین  64و  75درجوه
فارنهایت ( 16و  24درجه سلسویوس) اسوت (غالمیوان جوزی1395 ،؛
خواوری و همکوواران .)1395 ،بووه دلیول شووباهت زیوواد بوا چموونهووای
مغولستان ،ایلخانان بعود از انتخواب تبریوز بوهعنوان پایتخوت ،متوجوه
سلطانیه که در آن زمان معروف بوه شورویاز یوا شوهریاز بوود شودند و
ازآنپس این شهر را بهعنوان پایتخت برگزیدند؛ تا قبل از حمله مغوول
سلطانیه به شکل مرغزار و چمنزار بوده و آثوار سواختمانی در آن دیوده
نمیشد (والیتوی و همکواران .)1396 ،چمونهوا در خوزسوتان از نووع
گرمسیری و چمن سلطانیه (استان زنجان) از نوع سردسیری میباشود،
در ارتفاعات شرقی و غربی چمن سلطانیه آثوار سویرکهوای یخچوالی
کواترنری وجود دارد که دال بر حاکمیوت یخچوال در دورههوای سورد
کواترنری در منطقه است .آبراهههایی که از ارتفاعات اطراف به سومت
چمن سلطانیه سرازیر میشوند به دلیل شیب بسیار کم سطوح ارضی ،یا
در خاک فرو میروند ،یا با رسیدن به چمن و حتوی قبول از آن ،تقریبوا
راکد شده و بهصورت آبراهههای دوشاخهای در نقشوههای توپووگرافی
نمایش داده میشوند .از طرفوی نقواا ارتفواعی منفورد بیوانگر سوطوح
مستوی یا با شیب بسیار کم نیز در داخل و اطراف چمون سولطانیه ،در
نقشههای توپوگرافی منعکسشده است .چنین انعکاسی از سطوح ارضی
در نقشههای توپوگرافی ،دال بر پالیوا بوودن منطقوه قلموداد میگوردد
(رامشت .)1393 ،در این زمینه مطالعات متعددی انجام پذیرفته که بوه
چند نمونه از آن اشاره میشود :ژیانگ و هوانوگ ( ،)2001بوه بررسوی
خشکسالی و تنشهای گرما به برگهای چمونهوای فصول خشوک
پرداختهاند و نتایج این بررسی نشوان داد کوه خشوکی باعوه کواهش
کیفیت چمنهای فصل سرد میشود که پیامد آن کاهش در رشد ریشه،
پتانسیل آب برگ و کاهش در ذخیرهسازی کربوهیودراتهوا مویشوود.
کارو و دانکن ( ،)2003در پژوهشی به بررسی مقاومت انواع چمنها در
برابر خشکسالی و پایداری در برابر طوفان اقدام نمودهانود .نتوایج ایون
مطالعه بر روی چمنها بیانگر آن است که با کواهش محتووای نسوبی
آب ،کیفیت چمن نیز کاهش قابلتوجهی مییابود .مگنوی و همکواران
( ،)2003نشان دادند که بافت سبک شنی منجر بوه افوزایش سوطحی
چمن و میزان عبور بهتر آب در پروفیل خاک میگردد .هویت (،)2013
به بررسی تغییرات فصلی درحرکت یوخ بوه دلیول ذوب آن پرداختوه و
نتایج حاکی از شتاب حرکت یخ در اوایل فصل تابستان مویباشود کوه
بهصورت موقتی انجام میگیرد .حرکت یخ بیشتر در قسمت حاشویه آن
است و در قسمتهای دیگر سرعت و فشار کمتور مویباشود .وانوگ و
همکوواران ( ،)2013بووه بررسووی یخچالهووای طبیعووی و دریاچووههووای
یخچالی در فالت تبت مرکزی پرداخته و نتایج نشان مویدهود کوه بوا
عقبنشینی یخچالها سطح دریاچههای یخچالی افزایشیافتوه اسوت.
یخچالهای طبیعی از سال  1977تا  22( 2010درصد) از پوشش خود
را از دست دادند .داورپناه و خلفی ( ،)1387بوه بررسوی رونود تغییورات
چمن سلطانیه با استفاده از  RS-GISپرداختهاند که نتایج این بررسی

 -2روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه
حوضه آبریز سلطانیه با وسعت  664/34کیلومترمربع از شاخههای
قزلاوزن میباشد و در موقعیت جغرافیای  48درجه و  35دقیقه تا 49
درجه و  5دقیقه عرض شمالی و  36درجه و  19دقیقه تا  36درجه و 35
دقیقه طول شرقی قرار دارد (شکل .)1
حوضه موردمطالعه در مسیر ترانزیتی زنجان -قزوین و راه ارتباطی
زنجان -قیدار -همدان قرار دارد .حوضه آبریز سلطانیه توسط کوههای
شمالی حوضه زنجانرود (کوههای طارم (بخشی از ارتفاعات البرز
مرکزی)) و کوههای جنوبی سلطانیه محدودشده است .بیشترین ارتفاع
حوضه موردمطالعه  2759متر و کمترین ارتفاع  1740متر میباشد.
متوسط بارش سالیانه حوضه  358میلیمتر و متوسط دما  9درجه
سانتیگراد است که بیشترین ایام سال شرایط سرد بر منطقه مستولی
میگردد .بخشی از حوضه آبریز موردمطالعه را چمنی فراگرفته است.
چمن سلطانیه در سراب زنجانرود ،مرتفعترین نقطه فالت زنجان و ابهر
است که در  35کیلومتری شرق زنجان و  2کیلومتری شمال شهر
سلطانیه قرار دارد .این چمن در شکلگیری شهر تاریخی سلطانیه نقش
داشته است.
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جدول  -1طول دوره آماری ( 1395 -1377ماًخذ :سایت هواشناسی
کشور)

دما

ارتفاع

نام ایستگاه

11/36

1666

زنجان

10/28

1800

قلتوق

10

1950

ذاکر

10/7

1728

نیماور

10/5

1800

خیرآباد

جدول  -2طول دوره آماری (1392-1356ماًخذ :سایت هواشناسی
کشور)

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (ماًخذ :نگارندگان)

 روش مطالعه
برای بررسی فضایی ،چمن سلطانیه در وسعت بزرگتری در حوضه آبریز
سلطانیه موردبررسی قرار گرفت .برای رسیدن به اهداف تحقیق ،از نقشه
توپوگرافی ( 1:50000برگهای سلطانیه  ،5762Iخمارک ،5762IV
بوئین  5763 IIو دیزج  ،)5763IIIنقشه زمینشناسی  1:100000برگ
سلطانیه و طارم ،مدل رقومی ارتفاعی ( 30*30 )DEMو نرمافزارهای
 Global mapper20, Google Earth, ArcGIS 10.5و
 Excelاستفاده شد؛ چندین بار از چمن سلطانیه بازدید میدانی به عمل
آمد و یافتههای اسنادی مورد ارزیابی قرار گرفت .در بازدیدهای میدانی
شواهدی از تراسهای دریاچهای و تغییرات شیب دال بر پلوویال بودن
محیط یافت نشد .از تصاویر ماهوارهای  2000( SRTMو  )2015برای
بررسی دقیق تغییرات ایجادشده در وسعت چمن در نرمافزار ENVI 5
استفاده گردید .عالوه بر آن براساس آبراهههای دوشاخه و نقاا ارتفاعی
منفرد منعکسشده در نقشههای توپوگرافی  ،1/50000بیانکننده سطوح
دریاچهای گذشته چمنزار تعیین حدود گردید .با استفاده از دادههای
اقلیمی شرایط اقلیمی کواترنری بازسازی و تحلیل شد .برای ترسیم
نقشههای همدمای و همبارش حال ،ابتدا بین ارتفاع با متوسط دما و
متوسط بارش سالیانه ایستگاههای هواشناسی داخل و اطراف حوضه،
روابط خطی برآورد گردید (جداول  1و )2؛ سپس با اعمال روابط
بهدستآمده در الیه  DEMمنطقه ،نقشههای همدما و همبارش
ترسیم و تحلیل گردید.

بارش

ارتفاع

نام ایستگاه

318/82

1682

صائین قلعه

352/13

1785

سلطانیه

368/02

2075

ارهان

341/45

1800

قلتوق

348/75

1980

چرگر

298/11

1666

زنجان

392/69

2054

قیدار

در مناطق کوهستانی لندفرمهایی بهصورت نیمدایره وجود دارد که در
زمستان و فصول بارشی ،مملو از برف میشوند گاه این برف تا چند سال
باقی میماند و یخچالهای کوچک را تشکیل میدهد .این نیم
دایرهوارها دال بر فرسایش یخچالی در ارتفاعات هستند و درواقع نقش
کاسه را در ذخیره یخ دارند (سپهری .)15 :2008 ،این چال برفها بعد از
پایان دوره یخچالی بهصورت حفرههای یکسوی باز باقی میماند که در
نقشههای توپوگرافی بهخوبی ردیابی میشود این نکته را باید به
یادداشت آنچه در نقشههای توپوگرافی شناسایی میشود آثار برجایمانده
سیرکهای یخچالی است و نه خود سیرکها (رامشت.)68 :1392 ،
برایناساس آثار سیرکی موجود در ارتفاعات اطراف حوضه آبریز سلطانیه
شناسایی شد و ارتفاع برفمرز حوضه با استفاده از روشهای رایت و
بورتر و درنهایت ارتفاع خط تعادل آب و یخ برآورد و تحلیل گردید
(روابط  1و  .)2بهاینترتیب که ابتدا ارتفاع سیرکهای شناساییشده در
محیط  ArcGISبهصورت نزولی رتبهبندی و سپس تعداد آنها در
 0/6ضرب شد؛ عدد بهدستآمده در رتبه سیرکهای مرتبشده،
مشخص شد؛ درواقع روش رایت با تعیین مکان سیرکها و گذراندن خط
 60درصد از آن ،برفمرز دائمی تعیین میشود (جعفربیگلو و همکاران،
.)1393
R= n×60
رابطه ()1
رابطه (X=)Hmax-Hmin( /100×60 R=Hmin+X )2
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که  nفراوانی کل سیرکها در حوضه موردنظر X ،تفاوت ارتفاع
برفمرز دائمی از ارتفاع پایینترین سیرک شناساییشدهHmax ،
باالترین ارتفاع سیرک Hmin ،پایینترین ارتفاع سیرک و  Rارتفاع
برفمرز است (قهرودیتالی و همکاران .)1394 ،برای بررسی دقیقتر
ارتفاع برفمرز از روش بورتر نیز استفاده شد؛ ازنظر بورتر ،یخچال زمانی
سیرک را پر میکند که خط برفمرز خیلی باالتر از میانگین ارتفاع کف
سیرک نباشد (رابطه .)3
رابطه ()3

h

× Mo

=
که  Moارتفاع کف سیرک L ،حد پایین طبقه نما دار d1 ،تفاضل
فراوانی طبقه ماقبل طبقه نما دار از فراوانی طبقه نما دار d2 ،تفاضل
فراوانی طبقه مابعد طبقه نما دار از فراوانی طبقه نما دار و  hاختالف
ارتفاع طبقه نما دار است (سیف و همکاران.)1394 ،
برای ترسیم نقشه همدما زمان گذشته ،از ارتفاع برآورد شده خط برفمرز
دائمی به روش رایت استفاده شد؛ ارتفاع برفمرز برآورد شده در رابطه
خطی دما و ارتفاع قرار داده شد و سپس دمای کنونی آن ارتفاع برآورد
گردید .با احتساب دمای صفر درجه دوران گذشته برای ارتفاع برفمرز
کواترنری ،حدود تغییرات دمایی آن زمان از شرایط کنونی برآورد گردید.
مقدار تغییر برآورد شده از دمای کنونی هرکدام از ایستگاه کسر شده و
رابطه بین ارتفاع و دمای گذشته برآورد و با استفاده از الیه رقومی
ارتفاع ،خطوا همدما گذشته نیز ترسیم و تحلیل گردید .ارتفاع خط
تعادل آب و یخ برآورد شده با احتساب دمای پنج درجه برآورد و تحلیل
گردید.

شکل  -2موقعیت آبراهه دوشاخه و نقاط ارتفاعی منفرد در اطراف چمن
سلطانیه و روستای ویر (ماًخذ :نگارندگان)

برداشت اولیه هر محققی از سطوح ارضی موجود در محدوده
موردمطالعه ،وجود یک ژئونرون حقیقی است که بستر دریاچه گذشته را
نمایش میدهد ،درصورتیکه این سطوح ارضی یک چمنزار طبیعی است
که هرچند بهصورت مستوی و کم شیب ظاهر میگردد ولی آبراهههای
دوشاخهای اطراف آن ارتفاع واحدی ندارند و ثانیا آبراهههای دوشاخهای
بهطور کامل آن را محصور نمیکنند به این دلیل از آن بهعنوان ژئونرون
مجازی یادشده است .جعفری و بختیاری در بررسی هیدرو-ژئونروتیک
حوضه آبی قزلاوزن به آبراهههای دوشاخهی سلطانیه اشارهکرده و از
آنها بهعنوان ژئونرون مجازی یاد میکنند که با مشخصهی متمرکز
نشدن آب ،سرعت کم ،بستر وسیع ،حرکت ورقهای آب و پایین بودن
دما ،بهعنوانمثال سلطانیه که قبال در مجاورت ژئونرون مجازی بوده ،در
حال حاضر نیز بهعنوان یک ژئونرون شبه مجازی عمل میکند که
تمرکز آب در آن بهصورت خطی نمیباشد .ولی شواهد میدانی حاکی از
آن است که آب جاری در چنین آبراهههایی به علت حجم کم و شیب
مالیم بستر ،در طول ماههای سرد ،یخزده یا در زمین نفوذ میکند و به
پاییندست منتقل نمیشوند و بهصورت دوشاخه درمیآیند که از آنها
بهعنوان ژئونرون مجازی یاد میشود .مسلما در طی دورههای سرد
کواترنری شرایط برودتی بسیار حادتر از شرایط کنونی بوده در سلطانیه
(سراب زنجانرود) و بقیه مناطق ارتفاعی باالتر از  2000متر چنین
شرایطی حکمفرما بوده است (جعفری و بختیاری .)1395 ،روستای
اسدآباد در شمال چمن ،مرز دشتسر و دشت را مشخص نموده است و
در غرب چمن روستاهای قلعه و المکی قرار دارد .چمن سلطانیه بهعنوان
یکی از لندفرمهای شکلگرفته در سیستمهای شکلزای مختلف
برودتی -رطوبتی -حرارتی توسط آبادیهایی همچون قلعه ،المکی،
قرهبالغ ،خیرآباد ،مشکآباد و حسینآباد محدودشده است که در طی
زمان با گسترش مزارع ،چمن را مورد تهدید قراردادهاند .عالوه بر
گسترش مزارع ،عبور راه ارتباطی زنجان -سلطانیه -قیدار از وسط چمن
(شکل  )3و لوله انتقال گاز به سلطانیه که اولی با عرضی بیش از  40متر
و طول  4/8کیلومتر و دومی با عرض بیش از  16متر و طول  2کیلومتر
چمن را تخریب نموده است؛ که مسیر ارتباطی ،مساحتی حدود 1
کیلومتر و مسیر لوله انتقال گاز  0/5کیلومتر از چمن سلطانیه را اشکال
کردهاند و موجب نابودی و تغییر پوشش گیاهی در چمن شدهاند.

 -3نتایج
برآیند فرایندهای مختلف در طول زمان نهایتا به ظهور لندفرمهای
مختلفی منجر شده است .بعضی از لندفرمها براساس فرم ظاهری
مشابهی که دارند در نگاه اول اینطور به نظر میرسند که براساس یک
فرایند به وجود آمدهاند ،درصورتیکه وقتی بهدرستی موردبررسی قرار
گیرند مشخص میگردد که سیستمهای شکلزای یا فرایندهای مختلف
میتواند لندفرمهای مشابه را ایجاد نمایند .سطوح مستوی که بهوسیله
آبراهههای دوشاخهای در نقشههای توپوگرافی تعیین حدود میشوند
یکی از این لندفرمها هستند .در نقشههای توپوگرافی هر جا رودخانهای
به علت شیب یا کاهش شدید دبی قادر به ادامه جریان نباشد با آبراهه
دوشاخهای نمایش داده میشود .به عبارتی آبراهه دوشاخهای به همراه
نقاا منفرد ارتفاع در نقشههای توپوگرافی  ،1/50000داللت بر سطوح
مستوی دارد که براثر آبهای راکد شکلگرفتهاند .در شرق سلطانیه
سطوح ارضی وجود دارد که آبراهههای دوشاخهای ،بخصوص در غرب
آن بهوفور دیده میشود .آبراهههای دوشاخهای که در حوضهی آبریز
سلطانیه وجود دارند به دو بخش آبراهههای شمال روستای ویر و
آبراهههای اطراف و داخل چمن سلطانیه تقسیم میشوند .ارتفاعی که
آبراههها در شمال ویر دوشاخه شدهاند از  1828متر تا  1875متر متغیر
است .ولی در اطراف چمن این ارتفاع از  1752متر تا  1822متر میباشد
و ارتفاع آبراههی دوشاخهای داخل چمن  1768متر است که در این
ارتفاع خارج از چمن نیز آبراههای دوشاخهای شده است (شکل .)2
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شکل  -3مسیر عبور راه ارتباطی زنجان -سلطانیه -قیدار در داخل چمن

شکل  -5تپه قلعه در داخل چمن (ماًخذ :نگارندگان)

(ماًخذ :نگارندگان)

با استفاده از تصاویر ماهوارهای روند تغییرات چمن و اطراف آن
موردبررسی قرار گرفت .محدوده چمن براساس آبراهههای دوشاخه
مشخصشده و تغییراتی که از سال  2000تا  2015ایجادشده در تصاویر
 6و  7قابلمشاهده است؛ که ازجمله این تغییرات میتوان به کاهش
وسعت چمن (سال  2000وسعت چمن تقریبا  132کیلومترمربع و سال
 2015به  65کیلومترمربع کاهش مییابد) که به کاربریهای دیگر
تبدیلشدهاند اشاره کرد و همینطور پهنههای آبی در سال  2015به
دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی کاهش مییابد.

غیر از عبور راه ارتباطی سلطانیه  -قیدار و عبور خط لوله گاز ،گسترش
مزارع ،وجود آبادیهایی در اطراف چمن و گسترش اراضی کشاورزی
آنها (قرهبالغ و قلعه) ،کاوشهای باستانی شناسی در داخل چمن،
شرایط آبوهوایی و خشکسالی (که اگر خشکسالی ادامه یابد ،چمن
سلطانیه به کانون ریز گرد تبدیل میشود) ،موجودات حفار مثل موش
کالهو (به دلیل خشکسالی تعداد آنها نیز بیشتر شده است) ،تخریب
چمن برای ایجاد جایگاه سوخت  CNGو تعیین حدود مرز در بعضی از
مکانها نه به دلیل حفاظت از چمن بلکه حفاظت از تپههای باستانی در
تخریب چمن سلطانیه نقش داشتهاند (شکل  4و )5؛ در مناطقی که
شیب سطوح ارضی بسیار کم و سطح آب زیرزمینی باالست از
قدیماالیام ایجاد تپههای باستانی رایج بوده است ازجمله تپههای داخل
چمن ،تپه قلعه در نزدیکی روستای قلعه و در شمال غرب شهر سلطانیه
هست.

شکل  -6چمن سلطانیه سال 2000

شکل  -4تغییر پوشش گیاهی چمن به دلیل انتقال لوله گاز از داخل چمن
و آثار فعالیت موجودات حفار (ماًخذ :نگارندگان)

شکل  -7چمن سلطانیه سال 2015
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شواهد منعکسشده در نقشههای توپوگرافی محل ،مثل دوشاخهای شدن
آبراههها و نقاا ارتفاعی منفرد اطراف و داخل چمن دال بر پالیا گونه
بودن محیط است درصورتیکه براساس بررسیهای میدانی ،در هیچ
قسمتی از سطوح ارضی اطراف چمن ،ارتفاع بهطور ناگهان تغییر نکرده
که بهعنوان ساحل در نظر گرفته شود؛ چمن در همه جوانب ،شیب بسیار
مالیمی به سمت زنجانرود دارد؛ که تبیینکننده این است که با آبراهه-
های دوشاخهای نمیتوان پالیا را تعیین حدود کرد؛ پس از عبور آبراههها
از گالسیها و دشتسرهایی که براساس نقشههای زمینشناسی ،در
جنوب زیربنای آهکی و در شمال زیربنای آذرین دارند و رسیدن به مارن
و رس مرکزی ،بستر جریانشان عریض شده و با توجه به شیب کم ،در
ارتفاع متفاوت ،تقریبا راکد میگردند (شکل .)8
شکل  -9قشه همدما کنونی حوضه آبریز سلطانیه (ماًخذ :نگارندگان)

یخچالهای طبیعی به دلیل وابستگی حساس به آبوهوای محلی و
منطقهای از شاخصهای مهم آبوهوایی هستند (ماکسیمیوک و
همکاران)2016 ،؛ ازاینرو آثار لندفرمی سیرکهای یخچالی بخش
شرقی و غربی حوضهی آبریز ،در ارتفاع بین  2162تا  2536متر
شناسایی گردید (شکل .)10

شکل  -8نقشه زمینشناسی حوضه آبریز سلطانیه (ماًخذ :نگارندگان)

با توجه به دمای پایین منطقه و برودت هوا (بیشتر روزهای سال دمای
هوا پایین و شرایط سرد بر حوضه حکمفرما است) نهتنها اکثر بارشها
بهصورت جامد و برف است بلکه ذوب تدریجی آنها نیز مانع از ایجاد
روانابهای شدید در منطقه میگردد .برای بررسی تغییرات اقلیمی
ازجمله دما و بارش باید دمای فعلی و بارش حوضه موردمطالعه و نحوه-
ی تغییرات آن برآورد گردید؛ به این منظور رابطهای بین ارتفاع و دما و
ارتفاع و بارش برآورد گردید و با اعمال روابط در الیه ارتفاع رقومی
منطقه ( )DEMنقشههای همدما و همبارش ترسیم شد .براساس
رابطه بین دما و ارتفاع (رابطه  )4به ازای هر  100متر افزایش ارتفاع
 0/45درجه سانتیگراد دما کاهش مییابد (شکل  .)9بیشترین دما
 10/76درجه سانتیگراد و کمترین دما  6/17درجه سانتیگراد و اختالف
دمای متوسط ساالنه در منطقه  4/58درجه سانتیگراد است؛ که
نشاندهنده پایین بودن دما حتی در شرایط کنونی و تسلط دمای صفر
درجه سانتیگراد در اغلب ماههای سرد سال بر منطقه است.
(رابطه  )4دما 0/85

=

شکل  -10سیرکهای موجود در حوضهی آبریز سلطانیه (ماًخذ:
نگارندگان)

با توجه بوه روابوط ( 1و  )2حوداکثر ارتفواع از حوداقل ارتفواع سویرک
شناساییشده کم شد و حاصل آن بر عدد  100تقسیم و عدد حاصل در
عدد  0/6ضرب گردید .عدد بهدسوتآمده بوا کمتورین ارتفواع سویرک
شناساییشده جمع شد و به اینترتیوب ارتفواع برفمورز کوواترنری بوه
روش رایت  2268متر برآورد گردید .درروش بورتر ابتدا سیرکها ازنظر
ارتفاعی بافاصله  100متر طبقهبندی شد و فراوانی نسبی سیرک در هر
یک از طبقات به دست آمد (جدول  .)3ارتفاع برفمرز دائمی کواترنری
در طبقهای قرار دارد که سیرک بیشوترین فراوانوی را داشوته باشود .بوا
مشخص کردن طبقه نما دار طبق رابطه ( )3عمل شده است.

T= - 0/0045 H + 18/594
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برای ترسیم نقشهی همبارش کنونی از دادههای اقلیمی جدول ()2
جدول  -3توزیع ارتفاعی سیرکهای حوضه سلطانیه (ماًخذ :نگارندگان)

فراوانی

ایستگاههای موجود در داخل و اطراف حوضه سلطانیه استفاده شد؛ به

ارتفاع سیرک

اینگونه که بعد از مرتب و بازسازی دادهها ،در محیط اکسل ،بین ارتفاع

2

2100-2200

و بارش رابطه خطی برآورد گردید (رابطه )6؛ سپس براساس این رابطه و

9

2200-2300

به کمک الیه رقومی ارتفاع ،نقشهی همبارش فعلی ترسیم شد (شکل

4

2300-2400

3

2400-2500

2

2500-2600

×100=2258/33

)12؛ بیشترین بارش حوضه  485/54میلیمتر و کمترین بارش 326/10
میلیمتر است .اختالف میانگین بارش حوضه  159/44میلیمتر میباشد.
رابطه (0/77 )6

P= 0/1588 H + 49/794

Mo=2200 +

ارتفاع برفمرز روش بورتر  2258متر برآورد گردید که تفاوت ناچیز آن
با روش رایت ( 2268متر) قابلاغماض است .با استفاده از روابط
رگرسیونی و ارتفاع برفمرز دمای فعلی  7/85درجه سانتیگراد میباشد.
بدین ترتیب در سردترین دوره حاکم بر منطقه از ارتفاع  2268متر به
باال برف بهصورت دائمی در تمام طول سال وجود داشته است و متوسط
دما بر روی این خط (ارتفاع) معادل صفر درجه سانتیگراد بوده است .با
قرار دادن ارتفاع برف دائمی کواترنری در رابطه ( ،)4دمای فعلی آن
ارتفاع برآورد گردید؛ تفاوت دمای کنونی آن از صفر درجه سانتیگراد،
افت دما نسبت به دورههای سرد کواترنری است .دمای کنونی ارتفاع
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برفمرز 7/85 ،درجه سانتیگراد هست؛ این عدد را از دمای ایستگاهها
کسر و دمای دورههای سرد کواترنری آنها برآورد میگردد؛ سپس بین

بر این اساس میتوان گفت آبوهوای کنونی منطقه ،معتدل متمایل به
سرد و مرطوب است .با توجه به نقشههای همدما در زمان گذشته و حال
مشخص میشود که دما درگذشته نسبت به حال بسیار سردتر بوده
بهگونهای که در ارتفاعات به زیر صفر درجه سانتیگراد میرسیده؛
براساس نقشه همبارش ،ارتفاعات همچنین دارای بیشترین بارش هستند
و با توجه به افزایش بارش در دورههای سرد کواترنری ،شرایط برای
گسترش یخچالهای کواترنری قرین بهیقین بوده است .با توجه به
اینکه خط تعادل آب و یخ در  5درجه سانتیگراد زمان کواترنری قرار
داشته ،ارتفاع خط تعادل آب و یخ  1147/5متر برآورد میشود که در
خارج از منطقه بوده است .پس میتوان نتیجه گرفت که در طی دوره
یخچالی منطقه کال زیرپوشش یخ و برف بوده و بهصورت شیت یخی در
محل کنونی چمنزار نمایان میشده است .البته براساس نقشه
زمینشناسی ،خاک یکدست سفیدی که در عمق  60سانتیمتری قرار
دارد نیز مانع از نفوذ آب به اعماق میشود و آب را در سطح الیه فوقانی
خاک در نزدیکی سطح نگهداری میکند و چمن را بهصورت دائمی
آبیاری میشود.

ارتفاع با دماهای حاصله رابطه سنجی صورت گرفت (رابطه  )5و با
استفاده از این رابطه نقشه همدمای دورههای سرد کواترنری ترسیم شد
(شکل )11؛ کمترین دمای گذشته  -1/72درجه سانتیگراد و بیشترین
دما  2/86درجه سانتیگراد بوده است و اختالف دمای گذشته حدود
 4/58درجه سانتیگراد میباشد.
رابطه (0/85 )5

T= - 0/0045 X +10/692

 -4نتیجهگیری
چمن سلطانیه با وسعت  35کیلومترمربع قسمتی از فالت زنجان-ابهر
را در برگرفته است (شکل  .)13این فالت از فاصله گرفتن دو رشته
موازی که در جهت شرقی-غربی کشیده شده تشکیل یافته ،ارتفاعات
شمالی شامل کوههای طارم است و جزئی از رشته جبال البرز مرکزی

شکل  -11نقشه همدمای گذشته حوضه آبریز سلطانیه (ماًخذ:
نگارندگان)
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حوضه آبریز سلطانیه از شاخههای قزلاوزن و چمن سلطانیه ،در سراب
زنجانرود و در محدوده سیاسی استان زنجان میباشد .به دلیل شیب کم
سطوح ارضی در اطراف چمن ،آبراههها در این محدوده بهصورت
دوشاخهای در نقشههای توپوگرافی  1/50000منعکسشده است؛ آب یا
به زمین فرو میرود یا راکد میماند؛ براساس یافتههای رامشت ()1395
چنین شواهدی همراه با نقاا ارتفاعی منفرد در پاییندست آبراهههای
دوشاخهای ،در تعیین حدود دریاچههای گذشته یا شروع سطح اساس
محلی بسیار مؤثر است؛ ولی در بررسیهای میدانی ،در اطراف آبراهه-
های دوشاخه ،شواهد تغییر شیب یا تغییر رسوب و لندفرم دریابار مانندی
دال بر پالیا بودن منطقه دیده نشد .دمای فعلی حوضه موردمطالعه که
با استفاده از روابط رگرسیونی بهدستآمده است  7/85درجه سانتیگراد
میباشد و ارتفاع برفمرز و خط تعادل آب و یخ به ترتیب  2268و
 1147/5متر بوده است؛ بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که منطقه
موردمطالعه درگذشته به دلیل سرمای حاکم بر منطقه و ریزشهای
جوی بهصورت جامد ،تحت حاکمیت فرایند یخچالی بوده است .در
راستای یافتههای نعمتالهی و رامشت ( )1385در بررسی دشت نمدان
اقلید ،مناطقی که ارتفاع باالتر از ارتفاع خط تعادل آب و یخ داشته باشند،
به دلیل سردی هوا و بارشهای جامد ،در دورههای سرد کواترنری،
بهجای یخچال ،شیتهای یخی دارند که بهمرورزمان سطوح ارضی کم
شیب به وجود میآیند .چنین مناطقی بعد از دورههای سرد ،در صورت
وجود آب ،معموال بهصورت چمنزار درمیآیند .قرارگیری چمن سلطانیه
در یک اقلیم متمایل به سرد( ،در اغلب اوقات سال ،خیرآباد ،نزدیکترین
ایستگاه به چمن سلطانیه ،سردترین ایستگاه استان زنجان معرفی
میشود) همراه با الیه گلسفید در عمق  60سانتیمتری زمین ،شرایط را
برای بقای این میراث اقلیمی وابسته به دورههای سرد کواترنری تا حال
حاضر فراهم نموده است؛ ولی خشکسالیهای اقلیمی چند سال گذشته
همراه با تغییرات کاربری چمن به اراضی کشاورزی و خدماتی ،این
میراث کهن را در معرض نابودی قرار داده است .از متولیان امر استدعا
دارد آن را دریابند.

محسوب میشود و ارتفاعات جنوبی در این ناحیه به کوههای سلطانیه
معروف شده است( .رنجبر و کرمی .)1391 ،کاوشهای زمینشناسی و
تحتاالرضی نشان میدهد که در تمام منطقهای که به چمن سلطانیه
معروف است ،یکی از عجیبترین پدیدههای زمینشناسی همیشه
وضعی پیش میآورد که آب باران به اعماق زمین نفوذ نکند .براساس
این بررسی ،در عمق (حدود)  60سانتیمتری سرتاسر دشتی که به
چمن سلطانیه معروف است ،سنگ سفید سختی زمین را پوشانده که
آب باران به این حد که میرسد ،متوقف میماند و ذخیره میشود .از
عمق (حدود)  60سانتیمتری ،آب به پایینتر نفوذ نمیکند و چمن را
همیشه سرسبز نگه میدارد .به خاطر همین چمن ،مغوالن این خطه را
انتخاب کردند (گیالنی .)1352 ،ارتفاع دشت سلطانیه نسبت به اطراف
بیشتر است و تپه اهللاکبر که بافاصلهی یک کیلومتری از چمن
واقعشده (ارتفاع  1822متر) مرز زنجان رود با ابهر رود ،یا خط تقسیم
آب دو حوضه خزر و ایران مرکزی است .زنجانرود از چمن سلطانیه و
کوههای آق داغ در آن حوالی سرچشمه گرفته و پس از عبور از بخش
حومه زنجان و اراضی چایپاره و دریافت رودخانههای محلی کوچک در
حوالی رجعین ،به قزلاوزن میپیوندد .مسیر زنجانرود در داخل چمن
سلطانیه به شکل مئاندری میباشد.

شکل  - 13نمایی از چمن سلطانیه در فصل بهار (ماًخذ:
نگارندگان)
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