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Abstract
Wetlands are the remnants of pluvial lakes which have
evolved following the retreat of glaciers in the late Pleistocene
era and have overcome the hot conditions and the
development of evaporative deposits in the Holocene era.
Most arid and semi-arid areas, desert lakes, playas and similar
landforms have been disturbed as a result of human activities.
Recently, mineral extraction prompts destruction of the playa
surfaces and irregularities in the incoming water in order to
create a new evolution in these geo-systems. This new
evolution provides a suitable situation to change the microlandforms, and these irregularities or turbulences in
geodynamic systems are the best evidence for converting them
to other systems and, also, they can be studied by fractal
geometry. In this study field studies were conducted in the
winter of 2015 in order to examine the situation of the
Gavkhuni playa southeastern Isfahan Province and the
changes in micro-landforms and, in these, 109 mud cracks in
the wetland zone of Gavkhuni playa were examined. Among
them, 61 well developed mud cracks were used in the
calculations. By using the fractal geometry perimeter-area
model on these micro-landforms, their turbulence could be
examined, and the DAP, derived from the fractal model, was
valued at between 1/27 - 1/44; this expresses the confusion
and irregularities in the micro-landforms of that region. The
logarithmic graph of the fractal model showed a linear
relationship between the log of perimeter and the log of area
on that micro landform and, so, the correlation coefficient R2 is
greater than 0.96. Increasing chaos in the Gavkhuni playa
shows the evolution in the geodynamic system and its
transformation into a new ecosystem that it can yield to
produce serious risks in this area.

چکیده
تاالبها باقیمانده دریاچههای بارانی هستند که در اثر پسروی یخچالها
در اواخر عصر پلئیستوسن و غلبه شرایط گرم و توسعه رسوبات تبخیری
 پالیاها و لندفرمهای، دریاچههای کویری.عصر هولوسن به وجود آمدهاند
 در نتیجااه،مشااابه آن در بساایاری از مناااطخ خشاان و نیمااهخشاان
، در حاالحاضار.فعالیتهاای انساانی دچاار اخاتالل و آشاشتگی شادند
 همچنااین، پالیااا،برداشاات منااابد معاادنی و در نتیجااه تخریااو ساایو
 موجو تحول جدیدی در این ژئوسیستمها شده،بینظمی در آب ورودی
 این تحوالت زمینه دگرگونی در میکروفرمهای این مناطخ را فراهم.است
 بهطوریکه میتوان این دگرگونی را شاهدی بر بینظمی یا آشوب،آورده
در سیستم شکلزایی حاضر و گذار آن به سیستم دیگار دانسات کاه باه
 بررسایهاای، در این تحقیاخ.وسیله هندسه فرکتالی قابل بررسی است
میدانی دربااره وضاعیت پالیاای گااوخونی در جناوب شاره ا اشهان و
در منیقاه1101 تغییرات ایجادشده در میکروفارمهاای آن در زمساتان
 تار گلای در زون مرطاوب پالیاای190 انجام شد کاه طای آن ابعااد
 تر گلی که بهخوبی توساعه11گاوخونی بررسی شد و از بین آنها ابعاد
مسااحت- با بررسی هندسی فرکتالی محایط. محاسبه شدند،یافته بودند
 باهدساتآمادهDAP . میزان آششتگی آنها بررسای شاد،در میکروفرمها
 که گویای آششتگی در منیقاه، را نشان داد1/11  تا1/22 مقادیری بین
 نمودار لگاریتمی نیز ارتباط خیی بین لگاریتم محایط و مسااحت.است
R2  بهطوریکاه ضاریو همبساتگی،فرمهای مورد نظر را آشکار ساخت
 حااکی از، افزایش آشاشتگی در منیقاه. بود9/01 بهدستآمده بزرگتر از
تحول سیستم شکلزایی و تبدیل تاالب به اکوسیستمی جدید بوده است
.که میتواند مخاطرات جدی را در این منیقه به همراه داشته باشد
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رویکرد فرمشناسی در استراتژی مدیریت تاالبها و پالیاها...

 -1مقدمه
تغییرات آب وهوای جهانی تقریباً  12هزار سال قبل
از میالد در نتیجه پس روی پهنه های یخای و یخچاالهاا
به وجود آمد و متعاقو آن دریاچه ها در نواحی فروافتاده
بسته ظاهر شدند .در اثر گرم شادن هاوا و غالاو شادن
تبخیر نسبت به بارش ،این دریاچه ها خشاکیده شادند و
بعضاای از پالیا هااای کنااونی را ب اه وجااود آورنااد[ .] 1در
بسیاری از مناطخ خشان و نیماهخشان ،دریاچاه هاای
کویری ،پالیاها و لندفرم های مشابه در نتیجه فعالیتهای
انسانی دچار اختالل و آششتگی شده اند  .انحراف در مسیر
آب هااا و یااا اسااتشاده مصاارفی از آب هااای ساایحی و
زیرزمینی ،باعث تغییر در حجام آب ورودی باه پالیاهاا،
خشن شدن دریاچاه هاا و توساعه کاانون هاا ی برداشات
فرآیندهای بادی در این مناطخ شاده و در حوضاه هاای
آبریز تغییرات آب و هوایی به وجود آورده است .پالیاهاا
بااه دلیاال وجااود نهشااته هااای تبخیااری و شاایمیایی،
سااایت هااا یی طبیعاای باارای توسااعه فعالیاات هااای بااادی
هساتند  .آشااشتگی هااا و اخااتالالت انسااانی و یااا خشااکی
سیستم های پالیا ،منجر به انتقال بادی ماسه و گردوغبار
شده است که ایان عامال معماوالً توساط خشاکی آب و
حذف پوشش گیاهی از حوضه هاا ی انتهاایی دریاچاه هاا
ورت پذیرفته است[ .]2در دهه اخیر تغییرات اقلیمای،
کمبود بارندگی ،فعالیت های انسانی و سو ء مدیریت منابد
آب ،ساابو کاااهش ورودی آب بااه تاااالب هااا شااده و
خشن شدن فصلی یا دائمی آنها را به دنبال داشته است.
این خشکی منجر به رسوب کاانی هاای محلاول باهویاژه
نمن ها شده و تاالب ها را باه پالیاا تبادیل کارده اسات.
بررسی مسیر حرکت و مراکز تشدید کنناده طوفاانهاای
گرد و غبار ،انیباه مکانی را باا پالیاهاا در حوضاه هاای
انتهایی نشان می دهد که وجود مواد منشصل ،عدم وجود
پوشش گیاهی ،خشاکی بساتر زماین ،وجاود کلرورهاا و
سولشات ها در سای زماین و هماواری زماین از شارایط
مناسو تشدید و تداوم توده های گرد و غبار است[.]1
میکرولندفرم ها از جمله پدیاده هاا یی هساتند کاه
تغییرات کوتاه مدت ناشی از دخالت های انسانی را ثبات
می کنند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند .از جملاه
این میکرولندفرم ها تار هاای گلای هساتند  .پالیاهاا را
میتوان مجموعه ای از میکرولندفرم های گوناگون با تنوع
رسوبات تخریبی و امال ،تبخیری دانست .آنها باقیماناده
دریاچااه هااا ی پلئیستوساان هسااتند کااه طاای دوره

بین یخچاالی تاوام باا خشاکی محایط باه شاکل کناونی
درآمده اند و از محیط های شور بهحساب میآیند .بیشاتر
پالیاها و تاالبهای ایران حوضه هاای انتهاایی در قلمارو
خشن و نیمه خشن با میانگین بارندگی کم هستند .این
تاالبها در دورههای بارانی در کواترنر شکل گرفته اناد و
از طریخ رودها و مسیلهای ورودی تداوم مای یابناد  .در
حالحاضر به دلیل برداشت منابد معدنی و تخریو آنها و
همچنین بینظمی در آب ورودی به این مکانهاا تحاول
جدیدی بر آنها حاکم شاده اسات .ایان تحاوالت جدیاد
سبو ایجاد تغییراتای در میکرولنادفرم هاای آنهاا شاده
است ،که میتواند شااهدی بار باینظمای یاا آشاوب در
سیستم شکل زایی حاضر و گذا ر آن باه سیساتم دیگاری
باشد[ . ]1این بینظمی توسط هندسه فرکتالی یا برخالی
قابل بررسی است[.]5
هندسه فرکتال مناساو تارین ابازار ریاضای بارای
تو یف بینظمی و آششتگی پدیده های پیچیاده طبیعای
با اساتشاده از پارامترهاای قابالاعتمااد اسات .بناابراین،
مشاهیم فرکتاالی مایتواناد بارای مادل ساازی و تعیاین
تغییرات هندسای ناواحی در خیار ماورد اساتشاده قارار
گیرد[ .]1با معرفی هندسه فرکتاالی توساط منادلبرو در
سال  2991به عنوان هندسه طبیعات ،توجاه بسایاری از
پژوهشگران به این هندسه نوین جلاو شاد  .از آن زماان
تاااکنون پژوهشااگران توانسااته انااد پدی ادههااای پیچی اده
طبیعی را بهخوبی با این هندسه مدل کنناد و از طرفای
رفتااار فیزیک ای بسایاری از فرآیناادهای طبیعای نی از بااا
بهرهگیری از رواباط هندساه فرکتاالی قابال پایشبینای
اساات[ .]2مخاااطرات طبیع ای زی اادی از قااانون تااوانی
(فرکتال) آماره های اندازه  -فراوانی تبعیت میکنند[.]8
مندلبروت اولین مدل محیطا مساحت را در 1022
برای ارزیابی محیط ها و مساحت هاای درون مجموعاه ای
از پدیده های شکلیافته منظم ایجاد کرد .این به ا یال،
مدل جزیرها شکاف برای بررسی هندسه منااطخ اباری و
برای مشخص کردن درجه پیچیدگی اشکال ابرها استشاده
شد[ . ]0همچنین ،برای انادازه گیاری سایو ،شکساتگی
روی قیعات فلز به کار رفت [ .]19با این حال ،ایان مادل
گاهی در آزمایش های مشاابه نتاایج متنااق ارائاه داده
اسااات[ .]11در  ،1001مااادلی توساااعهی افتاااه از نظااار
مولتی فرکتالی ایجاد شد[ .]12در  ، 1005مادل عماومی
فرکتالی نیز درباره محیط ها و مساحت های مجموعه های
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فشارهای حا ل از فعالیت هاای انساانی مانناد برداشات
بی رویه از منابد آبی ،ورود آالینده های مختلاف و تاأمین
نشاادن حقابااه آن از رودخانااه زاینااده رود ،بااه شاادت در
معاارض تغییاارات اکولوژیاان قاارار داشااته و بساایاری از
ارزش های زیستگاهی و اکولوژین خاود را از دسات داده
است[ .]18افزایش تقاضای آب و آلودگی ناشای از رشاد
جمعیت ،نعت و توسعه کشاورزی در اطاراف رودخاناه
زاینده رود باعث شده تا کیشیت آب رودخاناه نسابت باه
دهه ها ی اخیر به شدت دچار تنزل شود[ .]10کااهش 15
متری سی آب زیرزمینی و خشن سالی بلند مدت حاکم
بر باتاله گااوخونی  ،بایالن منشای آب را در دهاه اخیار
تشدید کرده است[.]29
خشن شدن تاالب ضامن از دسات رفاتن تماامی
کارک ردهای مثبت آن ،مشکالت زیست محییی ،اقتصادی
و اجتماعی فراوانی برای مردم منیقه ایجاد خواهد کارد.
ازجمله مهم تارین ایان مشاکالت ،مای تاوان باه کااهش
مقاومت خا منیقاه در مقابال فرساایش باادی اشااره
کرد ،به طوری که با از دست رفتن رطوبات خاا  ،بافات
ناارم و ریزدانااه بسااتر خشاان کااه ا نباشااته از انااواع
آالینده های زیست محییی و اماال ،نمان اسات  ،در اثار
وزش باد به هوا بلند شده و گردو غبارهای شدید را باعث
خواهد شد .متاسشانه در اورت وقاوع چناین پدیاده ای،
عالوه بر نابسامانی های اقتصادی ایجاد شده ،به دلیل آلوده
بودن رسوبات تاالب ،ب یماری های خیرناکی ممکن اسات
مااردم منیقااه و حتاای شااهرهای ا ااشهان و یاازد را
تهدیدکند[.]21
هاادف ایاان پااژوهش ،بررساای میاازان تغییاارات
ایجاد شده در میکروفرم های بااتاله گااوخونی باوده کاه
براساس آن میتوان به وضعیت کلی منیقه دست یافات
و پیاماادهای احتمااالی ناشاای از خشاان شاادن تاااالب و
تغییرات اکولوژین آن را بررسی کرد.

شکلیافته مانظم فرکتاالی باا مسااحت فرکتاالی ( )Aو
محیط فرکتالی ( )Pمعرفی شد .این مدل عماومی بارای
جاادا کااردن ناهنجاااری هااای ژئوش ایمیایی از زمینااه بااا
مشخص کردن توزید اثر ع نا ر در سیو ،کاانیهاا و باا
الگوهای مدل آبراهه ای به کار برده شد[ .]11نمونه هاایی
از آشوب iنیز در دره های رودهای هنجن و طامه منیقاه
کاشان بررسی شده است[ .]11همچنین ،الگوی فرکتالی
در پالیاهای حوض سالیان و گااوخون ی بررسای شاد کاه
نتیجه اش در میکرولندفرم های موجود در تاالب ها ،گاواه
بینظمی یا آشوب در سیستم شکل زایی حاضر و گذر آن
بااه سیسااتمی پالیاگونااه بااود[ 15و  .] 11نتااایج بررساای
فرکتال در الگوی سیالب تهران نشان داد که به دلیل بی
نظمیهای رخ داده در تهران ،اساتشاده متغیرهاای ماثثر
در بهینااه سااازی مساایر ساایالب تهااران قاباالاسااتشاده
نیست[.]5
سیستمهای ژئومورفیان باه نیروهاای بیرونای مانناد
اقلیم و فعالیتهای انسانی واکنش نشان میدهند که ماهیت
واکنش ،باه نیارو و شارایط سیساتم بساتگی دارد .واکانش
میتواند با تأخیر زمانی به ورت بازخورد برگشاتپاذیر و یاا
برگشت ناپذیر (به حالت اول) باشاد[ .]11باهدلیال تحاوالت
اقلیماای رخداده نظیاار خشکسااالی و تغییاارات حا اال از
مااداخالت انسااانی در اکوسیسااتمهااای مناااطخ خشاان و
نیمهخشن ،و به علت حساسایت میکرولنادفرم هاای ایجااد
شااده در ایاان مناااطخ بااه ایاان تغییاارات ،از طریااخ بررساای
الگوهای حاکم بر میکرولندفرمهای موجود در این سیستمها،
میتوان تغییرات الگو و نظم موجود در آنها را بررسی کرده و
به تغییرات سیستم پی برد .میکرولندفرمها بهدلیال کوچان
بودن با محیط اکولوژیکی خود بیشاتر در ارتبااط هساتند و
بنابراین تغییرات حا له را بهخوبی در خود ثبت میکنناد و
مکانی مناسو برای بررسی تغییارات هساتند .حوضاه آبریاز
زایندهرود در ایران مرکزی ،یکی از حوضههاای آبریاز تحات
تنش آبی است .افزایش در مصارف آب باعاث شاده تاا ایان
حوضه تحت تنش آبای ماداوم قارارگرفتاه و آب کمای وارد
خروجی این حوضه یعنی پالیاا (بااتاله) گااوخونی شاود تاا
حدی که در سالهای اخیر این منیقه زیستمحییی کاامال
خشن شده و خسارات زیستمحییای زیاادی باه منیقاه و
کشور وارد شده است[.]12
متاسااشانه در سااال هااای اخیاار ایاان اکوسیسااتم
ارزشمند و بااهمیات ،تحات تاأث یر فشاارهای اکولوژیان
ناشی از عوامل طبیعی مانناد خشان ساالی و همچناین

 - 2مواد و روش ها
 - 1- 2منطقه مورد بررسی
تاالب گاوخونی یکی از  1128تااالب جهاان اسات
که در کنوانسایون باین المللای  1025رامسار باه عناوان
تاالب بین المللی شاناخته شاد .ایان منیقاه در جناوب
شره ا شهان بین عرض جغرافیایی ' 12° 21و '12° 99
شاامالی و طااول جغرافیااایی ' 52° 10و ' 52° 11شاارقی
قرار دارد (شکل.)1
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شکل -1تصویر ماهوارهای پالیای گاوخونی ،سنجنده  TM2ماهواره لندست]22[)2912( 1

مورد نظر بود .برای تعیین فرکتال موجود در میکروفرمهاای
گلی ،در زمستان  ،2915باا پیماایش در بخاش مرطاوب از
 190فرم کوچن گلی-نمکی تصویربرداری شد .انتخاب فصل
زمستان به این دلیل بوده که در اثار بارنادگی ،اماال ،نمان
موجود روی میکروفرمها شسته شده و به راحتی قابل بررسی
باشند .شکلهای  2و  1تعدادی از فارمهاای اخیار را نشاان
ماایدهااد .باارای بررساای الگااوی فرکتااالی حاااکم باار
میکرولندفرم های ژئومورفولوژین در پالیای گاوخونی و برای
انجام محاسبات ،از تصاویر تهیهشده از تر های گلی منیقه
استشاده شد و مدل فرکتالی محیط-مساحت بهکار برده شد.
بر این اساس ،از بین  190نمونه 11 ،عدد از میکروفرمها کاه
از لحاظ مرزی بهخوبی توسعه یافته بودند انتخاب و ابعاد آنها
بهطور دقیخ در نرمافزار اتوکد محاسبه شد.

تاالب گاوخونی در آستانه ورود باه کاویر (مارز میاان
اکوسیستم آبی با خشکی) واقد شاده و انعکاسای از شارایط
حااکم بار ایان دو اکوسیساتم اسات .پالیاای گاااوخونی در
انتهاااییتاارین قساامت حوضااه آبریااز زایناادهرود ،واقااد در
زیرحوضه گاوخونی قراردارد[ .]21سی پالیاا حادود 1121
متر باالتر از سای دریاسات .ایان منیقاه دارای آبوهاوای
خشن بوده و دامنه دمای آن از حادود -12 C°در زمساتان
تا  +11 C°در تابستان تغییار مایکناد .بااد از تماام جهاات
میوزد ولی جهت غالو از جنوب-جنوب غربی اسات کاه در
اواخر زمستان و اوایل بهار بیشترین فراوانی را دارد[.]21
 -2-2روش تحقیق
در سال  2911بخاشهاای خشان تااالب گااوخونی
بررسی شد و در این تحقیخ ،زون خشن و داخلی گااوخونی
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شکل -2میکروفرمهای گلی منیقه مرطوب پالیای گاوخونی
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شکل -3میکروفرمهای گلی منیقه مرطوب پالیای گاوخونی
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مدل فرکتال محیط–مساحت ین مدل ریاضی دربااره
محیط ) (Pو مساحت ) (Aفرکتالهای شاکلیافتاه باهطاور
مشااابه اساات .ایاان ماادل بااه ااورت معادلااه  1بیااان شااده
است[𝑃 ∝ 𝐴1/2𝐷𝐴𝑃 :]25
کااه در آن  Pمحاایط تاار هااای گلاای A ،مساااحت
تر های گلی و ∝ نشااندهناده تناساو اسات DAP .تاوان
محیط–مساحت است که میتواند به ورت معادلاه  2نشاان
داده شود ،که  DPو  DAبه ترتیو ابعاد فرکتالی محیط ) (Pو
مساحت )(Aهستند2𝐷𝑃 /D𝐴 = D𝐴𝑃 :
اگر تنها مجموعه ای با "مساحت نرماال" باا 𝐷𝐴 = 2
بررسی شود 𝐷𝐴𝑃 = 𝐷𝑃 ،خواهد شد ،بنابراین مدل( )1شکل
ا لی توسعهیافته توساط منادلبرو[ ]21اسات .اگار 𝐴𝐷 < 2
باشد ،در این حالت 𝑃𝐷 > 𝑃𝐴𝐷 خواهاد شاد .بارای تعیاین
توان  DAPمحیط-مساحت ،مجموعه دادههای  Pو  Aترسایم
شده به ورت مقیاس  ،Log- Logرابیه خیی بین  Log Aو
 Log Pرا نشان میدهد ،که میتواند توسط ین خط راسات
با روش حداقل مربعات بارازش داده شاود .شایو رگرسایون
خیی میتواند به عنوان 𝑃𝐴𝐷  12بر پایه معادله  ،1تخمین زده
شود:
𝐴 𝐷𝐴𝑃 log

1
2

[ .]28عالوه بر این ،پیچوخم مرز توسط  DPدر رابیه= 𝑃𝐴𝐷
𝐷 ،2 𝐷𝑃⁄در ورتیکه  DAتوساط روشهاای دیگار نظیار
𝐴

روش جعبه شمارش محاسبه شده باشد ،میتواناد مشاخص
شااود[ 19و  .]20در مجمااوع  DAPدامنااهای از  1تااا  2دارد؛
اگ ار  DAPبراباار  1باشااد آنگاااه  𝑃 ∝ 𝐴1/2مجموعااههااای
شکلگرفته منظمی را مانند مربدها یا دایرهها نشان میدهد.
ارزش باالتر  ،DAPفشردگی بیشتر شکل را بیاان مایکناد و
اگر  DAPبرابر  2باشد آنگاه 𝐴 ∝ 𝑃 برقرار میشاود .بار ایان
اساس ،باا افازایش ارزش  DAPاز  1باه سامت  2بار میازان
آششتگی و بینظمی محیط نسبت به مسااحت پدیاده ماورد
بررسی افزوده میشود ،که نشاندهنده افازایش آشاشتگی در
رویداد پدیده است.
نتایج و بحث
پااس از بررساای ماادل فرکتااال ،نتااایج حا اال از
انااادازهگیاااری ابعااااد فرکتاااالی محااایط-مسااااحت روی
میکروفرمهای گلی ،در جدول 1نمایش داده شده است.
در این پژوهش بررسی مدل فرکتال  ،تغییارات شاکل
میکروفرمهای گلی را در پالیاای گااوخونی مشاخص کارد و
مقادیر  DAPهر کدام از میکروفرمها محاسابه شاد .مقاادیر
 DAPبهدستآمده در این تحقیخ دارای مقداری باین 1/22
تا  1/11است ،که بیانکننده بینظمی در محیط ایان تااالب
اساات .همچنااین نمااودار لگاااریتمی محاایط و مساااحت
ترسیمشده و مقدار ضریو همبستگی آن مشخص کارد کاه
ارتباااط خیاای بااین لگاااریتم محاایط و لگاااریتم مساااحت
میکروفاارمهااای گلاای برقاارار اساات ،بااهطااوریکااه ضااریو
همبستگی  R2بهدستآمده بزرگتر از  9/01است (شکل.)1

log 𝑃 = 𝐶 +

اگر  𝐷𝐴𝑃 = 2باشد ،پاس 𝐴 ∝ 𝑃 باوده و تغییارات
محیط نرخی مشابه با مساحت دارد .به عبارت دیگر ،محایط
مانند مساحت عمل میکناد ،باه طاوریکاه  DAPمایتواناد
بینظمی محیط را مشخص کند[.]22
روش های دیگری برای مشخص کردن تغییرات شکل
وجود دارد .بهعنوان مثال ،از سمی واریوگرام 1برای مشاخص
کردن ویژگیهاای ناهمساانگاردی اساتشاده مایشاود و یاا
تکنینهای (GIS)5تغییرناپذیری مقیاس را تعمیم مایدهاد

1.5
1.9
2.9
1.5
1.9
9.5
9.9
1

5

1

1

2

لگاریتم مساحت

1
y = 0.4945x + 0.7095
R² = 0.9698

شکل -4نمودار لگاریتمی محیط-مساحت میکروفرمهای گلی زون مرطوب تاالب گاوخونی
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جدول -1ابعاد مورفومتری تر های گلی پالیای گاوخونی
شماره نمونه

محیط ()mm

مساحت ()mm2

DAP

شماره نمونه

محیط ()mm

مساحت

()mm2

DAP

1

010/1

18051/1

1/201

32

1115/1

51219/0

1/281

2

229/1

28155/8

1/201

33

1121/8

12251/1

1/221

3

1911/8

12501/1

1/281

34

852/1

11211/1

1/202

4

112

11101/1

1/119

35

028/2

11108

1/280

5

518/5

11229/1

1/199

33

205/1

1910/2

1/112

3

821/5

19151/2

1/222

33

101/5

1590/2

1/115

3

122/1

18881/2

1/198

38

595/8

8522/1

1/121

8

121/0

11228/1

1/111

39

211/8

2921/1

1/119

9

051/5

10151/1

1/201

40

1211/1

18922/1

1/125

10

098/2

11202

1/289

41

221/1

11012/1

1/151

11

150/1

12012/0

1/201

42

222/1

1290/8

1/101

12

1122/2

51111/5

1/201

43

112/0

1111/1

1/119

13

111/8

22511/5

1/201

44

181/1

11189/1

1/121

14

588/8

11201/5

1/111

45

1111/2

12129/1

1/111

15

521/1

11951/5

1/201

43

1192/1

11515/1

1/111

13

121/1

5251/2

1/182

43

118/1

1888/5

1/101

13

111/2

1590/1

1/111

48

185/0

8515/1

1/112

18

518/1

0119

1/129

49

151/1

2081/1

1/119

19

150/2

19151/8

1/121

50

151/2

2295/2

1/115

20

511/5

12110/2

1/119

51

119/0

5890/0

1/118

21

211/1

18115/2

1/112

52

111/5

12855/0

1/118

22

1912/2

11091/2

1/202

53

011/1

12811/2

1/191

23

1851/5

120125/5

1/228

54

111/2

12811/2

1/111

24

1515/2

191189/0

1/221

55

1889/2

191820/5

1/191

25

1112/1

11108/1

1/222

53

101/8

11918/2

1/111

23

1911/0

10115/1

1/111

53

511/1

11822/2

1/111

23

802/5

10258/1

1/281

58

011/1

19110/2

1/280

28

201

12828/8

1/281

59

192/0

11510/2

1/110

29

1911/0

10112/1

1/201

30

191/1

12019

1/192

30

1919/8

15111/1

1.122/1

31

518/8

12112/8

1/151

31

1510

05119/5

1/222

میکرولندفرمها تر های گلی ،اشاکال نمکای-گلای هساند.
روابااط مورفااومتری اشااکال اخیاار در واحاادهای یکسااان
تعریفشدنی است و عمدتاً تغییر نمایکناد .تغییار در ابعااد
هندسی میکرولندفرم ها میتواند بیانگر تغییر واحد مذکور یا
تبدیل سیستمی در واحد مذکور باشاد .در ساالهاای اخیار
تاالب گاوخونی با پدیاده خشاکی و کامآبای ناشای از قیاد
رودخانه زایندهرود مواجه بوده است که سبو شده اسات تاا
این تاالب دچار تحول سیستم شاکلزایای شاود و چهارهای
پالیامانند به خود بگیرد .پالیاها باا افازایش ورودی آبهاای
سیحی ،سبو گسترش پهناههاای کاویری خواهناد شاد و

 -3نتیجهگیری
باااتالههااای کنااونی دریاچااههااای پلویااال یااا بااارانی
باقیمانده آخرین دوره سرد و مرطوب هستند که نسابت باه
تغییرات محییی حساس هستند زیرا حیات آنها وابساته باه
میزان آب ورودی است و چنانچه قید شود و یا کاهش یابد،
تغییاارات بزرگتااری در آن رخ خواهااد داد .تجمااد امااال،
تبخیری مانناد ساولشاتهاا و کلرورهاا باه هماراه رساوبات
تبخیری هنگام کاهش آبهای ورودی و یا تغییارات اقلیمای
لندفرمهای کوچکی ایجاد میکند که تغییرات کوتاه را ثبات
میکنند و نسبت به آن واکنش نشان میدهند .از جمله ایان
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 بدین منظور.هیچگاه به سیستم تاالب بازگشت نخواهند کرد
و برای در پدیدههای نامنظم و تعیین الگوریتم حااکم بار
میکرولندفرمهای تاالب گاوخونی و بررسی میزان بینظمی و
.تغییر شکل آنها از مدلهای فرکتاالی اساتشاده شاده اسات
- محاسبهشده بر اساس مدل فرکتاالی محایطDAP مقادیر
، را شامل شاده اسات1/11  تا1/22  مقادیری بین،مساحت
که نشاندهنده شدت تغییر میکروفرمهای گلی و تمایل آنها
 مقایساه نتاایج ایان.به افزایش آششتگی و باینظمای اسات
] در زون خشن15[ تحقیخ با پژوهش قهرودی و علی نوری
.نمکی حوضسلیان شباهتها را در ابعاد فرکتالی نشاان داد
همچنین از مقایسه یافتههای این تحقیخ با پژوهش قهرودی
] در زون خشاان گاااوخونی نتااایج یکسااان14[ و خاادری
] در5[ اگر نتاایج پاژوهش قهارودی و درفشای.به دست آمد
رابیه با پیام رخاداد مخااطره تغییارات فرکتاالهاای ماورد
 در غیرقابل پایشبینای باودن مخااطرات باه دلیال،بررسی
،رخداد تغییرات مورفومتری فرکتالهای در نظر گرفته شاود
واکنش باتاله گاوخونی نسبت به کاهش جریان آب غیرقابل
 زیرا بررسی تحوالت کاواترنر در حوضاههاای.پشبینی است
انتهایی نشان میدهد که تحول سیستم شکلزایی آنهاا باه
 میتواند منجار باه تغییارات ژئوشایمیایی کاانیهاای،پالیا
 تغییرات کاانیهاای محلاول نیاز سابو.محلول آن میشود
 و نتیجاه آن تحاول،بههمخوردن نظم بیولاوژیکی آن شاده
سیستم شکلزایی حاضار و تبادیل تااالب باه اکوسیساتمی
.جدید است
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