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  GIS تحلیل قلمروهاي ژئومورفیک حوضه هامون با استفاده از تکنیک

  2، محسن پورخسروانی1عبداهللا سیف

Mohsen_pourkhosravani_٢٠٠٧@yahoo.com  

  چکیده

  

میان گسل هاي اصلی هریرود در غرب و گسل چمن هامون فرونشست تکتونیکی کم عمقی است که به صورت دشتی هموار

 این پژوهش سعی .است هاي هندوکش و شاخه هاي سرچشمه گرفته از ایران پایانه تجمع آبافغانستان در شرق قرار گرفته و

که نتایج این تحقیق نشان می دهد .  به تحلیل قلمروهاي ژئومورفیک حوضه هامون بپردازدGISدارد با استفاده از تکنیک 

ین منطقه هاي شکلزاي فلوویال، زمین ساخت و بادرفتی در ا قلمروهاي ژئومرفیک پالیاي هامون حاکی از عملکرد سیستم

و سطوح ) دشت سر( در غرب حوضه، سطوح مقعر)کوهستان(  سطوح ارضی محدبها باعث ایجاد عملکرد این سیستم. است

 درصد 9 هموار کف پالیا است که داراي شیب اندك صفر تا هاي صاف و ینمنطبق بر زمسطوح مستوي . مستوي شده است

حاصل ، هاي مختلف مانند مخروط افکنه، گالی، پهنه هاي ماسه اي و تپه شاهد در این حوضه  فرم وجود ژئوهمچنین . است 

اترنر تشکیل عموما از رسوبات کو هامون از تنوع زمین شناسی چندانی برخوردار نبوده،حوضه. است عملکرد این سیستمها 

 از طرف دیگر وجود تپه شاهدهاي گوناگون در این ناحیه .است قابل نفوذ  غیر،شده و بدلیل وجود عناصر ریز دانه رس و سیلت

  .بیانگر عملکرد فرایند فرسایش براي یک مدت طوالنی است

   .پالیا، ژئومورفیک، سیستم شکلزا، هامون : کلیديواژه هاي

  

  

                                                
استادیار دانشکده جغرافیاي دانشگاه اصفهان.  1

)مسول مکاتبات( دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي دانشگاه اصفهان.  2
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مقدمه

کاربردي پس از توصیف منطقی و ژنتیک ژئومرفولوژي    

 به تفسیر  ، پدیده ها و طبقه بندي موضوعات بر مبناي آن

حالت ژنتیک . و توضیح علمی و منطقی آنها می پردازد

پدیده ها یکی از مهمترین ویزگی هایی است که در 

ژئومرفولوژي نوین مورد توجه خاصی قرار می گیرد، جنبه 

ین خصوصیات ژنتیکی در کاربردي ژئومرفولوژي با هم

زیرا ژنتیک در ژئومرفولوژي، تدوین اصول و . ارتباط است

قواعد پیدایش اشکال مختلف ناهمواري ها و شکل بندي و 

تحول بعدي آنها را به صورت منطقی و مستدل امکان پذیر 

تدوین این قوانین بر اساس تغییر پذیري . می سازد

. جام می شودفرمهاي سطح زمین با آهنگهاي متفاوت ان

ژئومرفولوژي با فراهم آوردن اطالعات دقیق از 

مرفودینامیک محیط و شناخت فرم هاي پایدار ویا ناپایدار 

و محاسبه میزان پایداري و همچنین عوامل موثر در 

پایداري لندفرمها و یا آسیب پذیري آن در ارتباط با نوع 

فعالیت در خدمت انسان قرار می گیرد در این صورت 

وم کامال کاربردي پیدا می کند که می تواند راهگشاي مفه

قسمت عمده . تدوین اصول راهبردي مدیریت محیط گردد

پوشیده از آب ) ائوسن(خاك ایران تا اوایل دوران سوم 

هاي ساختمانی همراه با  در دوره  ائوسن فعالیت.بود

تشدید شرایط اتشفشانی به تدریج با خروج بخشهاي 

 در نتیجه ارتفاعات البرز .ي همراه شدکناري و پست مرکز

زاگرس و ایران مرکزي همچنین ارتفاعات شرق ایران و و

مکران ظاهر شدند در دوره میوسن دریا به کلی از مرکز 

یاهاي متعددي ها و پالایران رها شد و سپس فرورفتگی

کنون موقعیت خود را به صورت بر جاي گذاشت که تا

 و غالبا به صورت حوضه دریاي نمک، کویرهاي گوناگون

هاي داخلی و حوضه هاي بسته یا بخش انتهایی جریان

از  ).50 ،1382معتمد، (هاي نمک دار حفظ کرده است

هامونتاالب. استجمله این چاله هاي بسته تاالب هامون 

کهاستایرانشیرینآبدریاچهمهمترینوبزرگترین

آوردبرمربعکیلومتر5700حدودمساحت آنحداکثر

درو الباقیایراندرآنمربع کیلومتر3280. استشده

در% 32وایراندر%68حدود(داردقرارافغانستانکشور

هاموننامهايبهقسمتسهازهامونتاالب).افغانستان

کهشدههیرمند تشکیلهامونوصابريهامونپوزك،

همسطحترازیکدروپیوندندمیهمبهپرآبیمواقعدر

ازهامونآبمازاد. دهندمیتشکیلرامجموعه تاالب

وشدههدایتشرقجنوبسمتبهشیلهرودخانهطریق

نامبهبزرگیطبیعیکودالدرمسافتیاز طیپس

سطحتغییرات. می ریزدافغانستانداخلدرگودزره

دریاچه. دهدمینشانمختلفهاي سالدرراهادریاچه

سال ازوبودهپرآب1377سالتا1369سال ازهامون

کامال1381سال در وشدهخشککمکمبعدبه1378

هاي سالدرهادریاچهسطحتغییرات. شده استخشک

  .استگردیدهدرج)1(شمارهجدولمختلف

  

  مختلفسالهايدردریاچهمساحت) 1(جدول

  1364  1365  1366  1367  1368  1369  1370  1377  1378  1379  سال

  km2(  0  2400  5072  5480  5249  4850  3799  3552  4074  4132( دریاچهسطح 

  

سالیانهآبدهیتغییراتروند1371 تا 1362سال از

دبیبیشترینکهبودهافزایشیروندیکهیرمندرودخانه

 روند تغییرات 1375 و از سال 1369 -70سال بهمربوط

  سال اخیر رسیده6کاهشی بوده که به حداقل خود در 

  ). 1389سلیقه و همکاران، ( است
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  (Whitney,2006،3)موقعیت سه قسمت تاالب هامون، اقتباس از ) 1(شکل

  

 با مطالعه پالهاي شصت 1970اولین بار کلینسلی در سال 

 قلمرو پالیاي هامون را بررسی و رخساره هاي  ،گانه ایران

کلینسلی، ( موجود در اطراف پالیا را تفکیک نموده است

با استفاده از تصاویر ماهواره ) 1384(سیف). 148، 1381

اي براي نخستین بار به بازسازي قلمروهاي ژئومورفیک 

دیرینه پالیاي گاوخونی پرداخته و چهار سطح تراسهاي 

) 1377(صمد فتوحی. دریاچه اي را شناسایی نموده است

هاي ژئومورفیک در پالیاي داراب را مورد  تحلیل سیستم

هاي  ده و در پایان به منظور کنترل سیستمتوجه قرار دا

برداري بهینه از آن با ذکر  ژئومورفیک پالیاي داراب و بهره

ها  ، توصیه به پیروي از آن چند قاعده و فرمان سیستمی

تهیه و به طور کلی  ).299، 1377فتوحی،(نموده است

استفاده از نقشه جهت تحلیل موضوعات گوناگون 

 از اهمیت بسیار باالیی برخوردار جغرافیایی و نمایش آنها

 صورتی نمادین  کههاي ژئومورفولوژينقشه ، جملهاز. است

اي به  ضمن نمایش پدیده است واز یک طبقه بندي علمی

صورت نماد، وابستگی آن پدیده به فرایندي را که در 

زا هاي شکل، تطور تاریخی، سیستمان آن شکل گرفتهجری

وجود آورنده آن را در  قالب کار فرایندهاي به  و و ساز

با توجه به . ، نشان می دهدنمادهاي از قبل تعریف شده 
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هاي ژئومورفیک در بستر تاریخی اینکه بسیاري از پدیده

ها از اند، ترسیم این نقشهحیات انسان نقش اساسی داشته

هاي ژئومورفولوژي نقشه .اي برخوردار استاهمیت ویژه

آورد تا بتواند روابط  به وجود میبراي بیننده این امکان را

این ویژگی . ها را درك کندفضایی موجود بین پدیده

تحلیل بیننده را به سوي جامع نگري، کل نگري و روش 

-قیاس در مقابل روش تجردگرایانه و استقرایی هدایت می

نمادهاي به کار گرفته در نقشه عالوه بر توزیع مکانی . کند

اي از یک  مفهومی بسیار پیچیدهبار، ها و زمانی پدیده

کند که از طریق نوشتاري و پدیده را به بیننده القاء می

رامشت، .(گفتاري شاید امکان آن وجود نداشته باشد

هاي ژئومورفولوژي شناسایی در تهیه نقشه).7 - 4، 1385

هاي ارضی، تفکیک سطوح ها  و فرآیندها، رخسارهفرم

ها و سمبولیزه کردن هارضی، نمایش زمان رخدادي پدید

ابزار سه گانه انجام عملیات . گیرندها اساس کار قرار میآن

هاي توپوگرافی، نقشه شناسایی فرم و فرآیند عبارتند از

ي هاي هوایی و پردازش تصاویر، بررسی و مشاهدهعکس

این پژوهش  ).60 ،1388موسوي، (میدانی مستقیم است 

 به بررسی و تحلیل GISسعی دارد با استفاده از تکنیک 

  .   قلمروهاي حوضه هامون بپردازد

  موقعیت منطقه مورد مطالعه

4000مساحتباسیستاندشتدرهاموندریاچه

بزر  آبیپرفصولدر) 5(عمق متوسطومربعکیلومتر

و شمالدرکهاستکشورشیرینآبدریاچهگترین

سهبهوگرفتهسیستان قراراین دشتغربیشمال

این.استشدهتقسیمهیرمندوصابوريپوزك،متقس

مرزي، پریانخانهسیستان، رودرودخانهطریقازدریاچه

بندان، وافغانستانازرودرود، خاشرود، چخانفراه

. شودمیتغذیهدیگرکوچکچند رودخانهوشورو

صابوريهیرمند،هامونسهازهاهامونتاالبیمجموعه

درطورکلیبههیرمندهامون. استشده تشکیلپوزكو

دیگرهاموندوبهنسبتوشدهواقعایرانخاكداخل

کیلومتر2500حدودهاموناینمساحت. استبزرگتر

  ). 1382تفرج نوروز و همکاران، (استمربع

  

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه) 2(شکل

  روش تحقیق 

 کتابخانه این تحقیق مبتنی بر بازدیدهاي میدانی، منابع

 و تصاویر DEMاي و استفاده از نقشه هاي توپوگرافی، 

 منظور ابتدا با زمین به این. ماهواره اي صورت گرفته است

مرجع کردن نقشه هاي توپوگرافی منطقه مطالعاتی منطقه 

 سپس رخساره هاي .مورد نظر تحدید حدود گردید
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ا مختلف ژئومورفیک مانند سطوح، مواد مادري و ژئوفرمها ب

 ، نقشه هاي DEMاستفاده از نقشه هاي توپوگرافی، 

زمین شناسی و تصاویر ماهواره اي مشخص و نقشه هاي 

سپس از تلفیق .  ترسیم گردیدArc GISآن در محیط 

 نقشه ژئومورفولوژي منطقه  ،نقشه هاي رخساره ها

  .مطالعاتی تهیه گردید

   مطالعاتیمنطقهزمین ساخت 

افغانستان ی آن درهاي شرق دشت سیستان و قسمت

تحت عنوان دلتاي هیرمند در آخرین دوران زمین شناسی 

هاي حاصل از آب  رسوبات و آبرفتدر اثر انباشته شدن

هاي جاري به ویژه هیرمند پر شده و به شکل کنونی در

بنابراین هامون فرونشست تکتونیکی کم . آمده است 

میان گسل هاي عمقی است که به صورت دشتی هموار

صلی هریرود در غرب و گسل چمن افغانستان در شرق ا

پایانه تجمع آبهاي هندوکش و شاخه قرار گرفته است و

بررسی ها نشان. هاي سرچشمه گرفته از ایران می باشد

می دهد که این دریاچه در دوره پلیوستوسن گسترش 

یخچال هاي رشته بیشتري داشته که دلیل عمده آن ذوب

رودخانه   رسوب گذاري.ستکوههاي هندوکش بوده ا

جا ه رسوبات خود را در دریاچه هامون بهیرمند آخرین

می گذارد و اراضی مناسبی را جهت کشاورزي، منابع

طبیعی ، دامداري و حیات وحش ایجاد می نماید ؛ اما 

خشکسالی بستر برداشت همین اراضی مستعد، در زمان

ه ار را برسوبات ریزدانه شده و طوفان هاي شدید گرد و غب

  .آورندوجود می

مجموعهوهاهامونشاملهیرمندرودخانهسفلیبخش

یاهیلمندبلوكنامبهزمین ساختیدیدازآناطراف

در اثر حرکات ). 47، 1356نبوي، ( استمعروفهلمند

اواخر)پاسادنین(آلپیکوهزاییهايفعالیتوتکتونیکی

کهآمدوجودبهفرورفتگیکواترنر نوعیاوایلوترشیاري

ویژه بهاطرافجاريهاي آبجامدبارتخلیهمحل

نسبتا مسطحدشتنهایتدروگردیدهیرمندرودخانه

وجودبهرا)آنمجموعه اطرافوهاهامون(سیستان 

مرزحوالیدرشرقجنوبازدشتاینشیب. آورد

هاهاموننزدیکیدرغربشمالبه طرفافغانستان

رغم علیساختیزمینواحداین. شودمیکاسته

زیرمورفولوژیکیعوارضتوسطنسبییکنواختی

  : یابدمیخاصتنوعوگوناگونی

درهیرمندوصابريپوزك،يگانهسههايهامون-الف

  دشت؛غربوشمال

درخواجهکوهشکلگنبديومدوربرجستگی-ب

612ارتفاعو کیلومتر2/ 5تا2قطربهوهیرمندهامون

هاییسنگازواستدشتعارضهعترین مرتفکهمتر

  . استشدهتشکیلآهکوجنس بازالتاز

شرقجنوبدرطبیعیهايچالهیاهاحفرهوجود-پ

ها؛نیمهچاهنامبهناحیه

دریکیآنهاترین مهمکهايماسههايتپهوجود-ت

ونیاتکوملکیيامتداد رودخانهدرزابلشرقشمال

  باشد؛میلوتکونوقلعهروستاهايبیندردیگري

شرقشمالوشرقدرايدریاچههايتراسوجود-ث

  تاسوکی؛

راشیلهيرودخانهغربدرسیستاندشتغربیحد-ج

شمالازگسلاین. دهدتشکیل میهریرودگسلادامه

جنوبی –شمالیراستايباشرقیجنوبتاکشورشرقی

نامبهمطالعهمورديمنطقهدرآنامهادوداردادامه

برجستهچهرهگسلاین. شودمینامیدهزاهدانگسل

فروسببخودحرکاتباکهبودهمنطقهمرفوتکتونیک

هاموندریاچهآوردنوجودبهدروشدهپهنهافتادن این

لشکري پور و غفوري، ( استداشتهاساسیواصلینقش

بودهلغزراستحرکتايدارزاهدانگسل). 255، 1377

مریدي، ( ختم می شودسفیدابهگسلبهشمالدرو

شواهدي دال بر قطع آبرفت هاي کواترنر ). 7، 1373

. توسط این گسل نشانگر تکتونیک فعال در منطقه است

گزارش دادند که ) 100 ، 1367( زمردیان و پورکرمانی

گسلفرورفتگیصورتحاشیه دشت سیستان به

توجهبا. تامل داردجايشدهگرفتهنظردر) عادي(نرمال

متر20حدودزابلدشتافتادگیپاییننظریهاینبه

میگسلآینهاحتماالکهايوسیله دیوارهبهواست
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این قسمت. می شودجدادشتمرتفعبخشاز ،باشد

دیگري بامرتفعنقاطمجددا بانیمههچااطرافدردشت

تقریبا شکلوشدهمحدود متر517ات495ارتفاع

این کهراآنچهشاید  .گیردمیخودبهفروزمین را

حاشیهاند،هکردتصور گسلآینهعنوانبهمؤلفان

ساختهآنهارويسوخته برشهرکهباشدهاییتراس

کهلغزشی-فشاريسیستمبهتوجهبازیرا. استشده

فعالیتاستکمحاسیستاندشتيمناطق حاشیهبر

میقرارد تردیدمورراگستره) عادي(نرمالهايگسل

افتادگی فرویکمنطقهایندرهانهاموکل. دهد

مثلمجاورمناطقآمدنباالکه حاصلاستتکتونیکی

غرب دشتجنوبوغربغرب،شمالشمال،هايهکو

سیستان معروفخوردهجوشمنطقهبهکهاستزابل

شدهتشکیللغزشی-فشارشیو کارسازیکدروبوده

 Camp and Griffis  ،1982 ،221 ،Tirrul et al(اند

وجودجملهازشناسیزمینشواهد). 130، 1983، 

سیستاندردشتریزدانهیکنواخترسوباتزیادضخامت

( اپیروژنیو)کوهزایی(اروژنیحرکاتدرتعادلگواه

( باشدمیمندهیرآبریزحوضهودر دشت) زاییخشکی

  ). 1383ابراهیم زاده و همکاران، 

  

  
  )219، 1370درویش زاده، ( زون جوش خورده سیستان)4(شکل                        نقشه زمین شناسی حوضه هامون       ) 3(شکل                           

  

  یافته هاي تحقیق

  تحلیل جنس اراضی

زایی از اهمیت  ر شکلتعیین جنس اراضی و تاثیر آن ب

دلیل آن از یک سو به علت . فراوانی برخوردار است

مقاومت متفاوت سنگ هاي گوناگون در مقابل عوامل 

فرسایش است و از سویی دیگر رفتارهاي متفاوت هر یک 

یک نوع سنگ در یک . از آنها در اقلیم هاي گوناگون است

گر اقلیم خاص ممکن است مقاوم باشد ولی در اقلیمی دی

رفتار نوعی دیگر از سنگ ها ممکن است . فرسایش یابد

مقاومت متفاوت انواع . کامال برعکس سنگ پیشین باشد

سنگ ها در مقابل عوامل تکتونیکی هم می تواند واجد 

از این رو تاثیر . اشکال بسیار گوناگون سطح زمین باشد

. زایی پیچیده و جالب توجه است جنس اراضی در شکل

ا از نظر جنس اراضی به هشت بخش حوضه هامون ر
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ها شامل مواد آذرین،  تقسیم نموده ایم که این بخش

رسوبات آبرفتی، رسوبات دریاچه اي، نمکزار، سنگ آهک، 

 همان. ماسه سنگ، کنگلومرا و رسوبات فلیش می باشد

  نشان می دهد رسوبات آبرفتی و دریاچه) 5(گونه که شکل

 را به خود  اي بیشترین درصد جنس اراضی هامون

  . اختصاص داده اند

  .داده اند

  سطوح ارضی حوضه هامون

ز لحاظ فرم اگر بخواهیم اراضی واقع در حوضه هامون را ا

توانیم در یک نگاه کلی دو تقسیم بندي نماییم می 

 سیستم -1: تشخیص دهیمسیستم ارضی را در آن

   اراضی پست- 2 کوهستانی

سیم می اراضی پست به دشت سر و سطوح مستوي تق

هاي مختلفی در مورد تشکیل دشت سر بیان  تئوري. گردند

در یک طبقه بندي سه حالت براي پدي . شده است

  :مانتاسیون در نظر گرفته شده است 

حالتی که آن را گسترش پدیمنت به سمت کوهستان ) 1

گویند که در این زمینه سه تئوري مختلف تبیین شده  می

  :است 

اصلی زهکشیگسترش جانبی توسط خطوط 

عقب نشینی موازي دشت سر و کوهستان به وسیله ي 

شیت واش و با کمک هوازدگی در نقطه ي تقاطع شیب 

کوهستان و دشت سر 

 فوقترکیبی از دو فرضیه

ها به  حالتی که در آن بین تجمع واریزه ها و انتقال آن) 2

در این حالت نقطه . سمت سطح اساس تعادل وجود دارد

و  شت سر و کوهستان هم اشکال تراکمیي تقاطع بین د

هم اشکال فرسایشی دارد که به طور مداوم ایجاد شده و از 

میزان رسوب تجمع یافته به صورت مخروط . روند بین می

هاي دشت سر مساوي با میزان  افکنه در بعضی قسمت

رودخانه ها به . عمل پدیمانتاسیون در سایر قسمت هاست

  .دهند را تغییر می  تراکمیطور مداوم مناطق فرسایشی و

در حالت سوم، فرسایش در محل تقاطع دشت سر و ) 3

چربد به طوري که  کوهستان بر میزان تجمع واریزه ها می

به سمت   مرز بین دشت سر فرسایشی و دشت سر تراکمی

این حالت را گسترش . شودسطح اساس کشیده می

،  Ritter et al( نامند پدیمنت به سمت حوضه می

دشت سر ها محل پخش سیالب هستند به ). 296، 1978

شود  ها دیده می هاي متمرکز کمتر در آن  طوري که جریان

هاي تخریبی متمرکز در  ، بنابراین وقوع سیالب و فعالیت

 در منطقه مورد مطالعه سه سطح .ها بسیار کم است آن

که سطوح محدب منطبق بر ارتفاعات . مشاهده می گردد

 شرق منطقه مطالعاتی قرار گرفته اند و می باشند که در

سطوح مقعر یا دشت سر که از خط کنیک کوهستان 

ر دریاچه شروع شده و تا سطوح مستوي که منطبق بر بست

  ).6شکل (  امتداد داد ،است
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  ضی حوضه هاموننقشه سطوح ار) 6(شکلنقشه مواد مادري حوضه هامون                       ) 5(شکل                     

  

   ژئوفرم

ترین و آخرین واحد تقسیمی در ژئومورفولوژي  کوچک

هاي اراضی انعکاسی از تعادل بین  فرم. فرم اراضی است

عملکرد نیروها و اطالعات سطوح مانند شیب اراضی، 

جنس اراضی، وضعیت پوشش گیاهی و میزان نفوذپذیري 

رم به گونه اي که می توان از روي ف. سطوح می باشد

  . اراضی به فرآیند حاکم بر روي آن پی برد

 نشان می دهد از جمله ژئوفرم) 7(گونه که شکل همان

گر عملکرد سیستم  هاي موجود در حوضه هامون که بیان

ه ها هستند زاي فلوویال می باشد مخروط افکن شکل

  بیان،هاي متعدد در این منطقههمچنین وجود تپه شاهد

از . استت در این منطقه گر دوره فرسایش طوالنی مد

 نشان دهنده عملکرد ،طرف دیگر وجود پهنه هاي ماسه اي

از جمله  .زاي بادرفتی در این منطقه است شکلسیستم 

شیب اندك کف حوضه ، شرایط الزم براي تشکیل دریاچه 

به عبارت دیگر وجود شیب بسیار کمی که بتواند آب . است

ارد و مانع از هاي سطحی را به صورت ساکن در خود نگهد

حوضه هامون از . ضروري است، جریان یافتن آن شود 

) 8(با توجه به شکل. شیب بسیار کمی برخوردار است

 مشخص می گردد که قسمت اعظم حوضه هامون را زمین

  .  درصد تشکیل می دهند9هاي داراي شیب صفر تا 
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  نقشه جهت شیب حوضه هامون) 9                        (ه هامون شکل        حوضنقشه شیب) 8(شکل                  

  

 

هاي به طور کلی می توان گفت هدف از ترسیم نقشه

ي اشکال سطحی، مواد ژئومورفولوژي، ثبت اطالعات درباره

ها و در مواردي  ژئوفرمهاي به وجود آورندهمادري، فرآیند

،  شودهایی که به این گونه تهیه مینقشه. هاستسن آن

هاي زمین  حاوي اطالعات اساسی در خصوص سیستم

  توانند در اغلب مسائل هستند و می

محیطی از قبیل مطالعات کاربردي زمین، منابع طبیعی و 

هاي سطحی و زیرزمینی و نظائر آن مفید کشاورزي، آب

در نهایت با تلفیق نقشه ).1: 1386فر،فروغی(واقع شوند

نقشه ژئومورفولوژي رخساره هاي مختلف حوضه هامون 

  . این منطقه ترسیم گردید
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  نقشه ژئومورفولوژي حوضه هامون) 11(شکل       نقشه ژئوفرمهاي حوضه هامون                          ) 10( شکل                               

  

  نتیجه گیري

هاي  شناخت اشکال ژئومورفیک و به تبع آن سیستم

اثیر بسزایی در شناخت قابلیتها  و شکلزا می تواند ت

این نوع . محدودیتهاي مناطق گوناگون داشته باشد

شناخت نقش مهمی را در تشخیص نوع کاربري اراضی، 

هاي محیطی و به طور کلی مدیریت  استفاده بهینه از توان

دریاچه هامون به عنوان تنها . صحیح و اصولی محیط دارد

در یک منطقه بیابانی در دریاچه آب شیرین داخلی ایران و 

صورت شناخت جنبه هاي گوناگون آن می تواند تاثیر 

. زیادي بر شکوفایی و پیشرفت این منطقه داشته باشد

تحلیل قلمروهاي ژئومرفیک پالیاي هامون حاکی از 

عملکرد سیستمهاي شکلزاي فلوویال، زمین ساخت و 

حاکمیت این سیستمهاي . بادرفتی در این منطقه دارد

زا به طور هماهنگ لندفرمهاي گوناگونی را در این شکل

طبق نتایج بدست آمده این . منطقه به جاي گذاشته است

 که تقریبا )کوهستان( پالیا داراي سطوح ارضی محدب

تشکیل یک حوضه بسته را داده اند و در اطراف پالیاي 

و سطوح مستوي ) دشت سر( ، مقعرهامون قرار گرفته اند

هاي صاف و هموار کف پالیا است، می  که منطبق بر زمین

همانگونه که نقشه شیب این نشان می دهد قسمت . باشد

 که شرایط استزیادي از این منطقه داراي شیب اندکی 

از طرف . الزم را براي تشکیل دریاچه فراهم نموده است

ترین میزان از مواد مادري تشکیل دهنده  دیگر بیش

 تشکیل می دهند که منطقه  مطالعاتی را مواد آبرفتی

. بیانگر حاکمیت سیستم شکلزاي آبرفتی در دوره اي 

همچنین وجود پهنه هاي ماسه اي و اشکال فرسایش 

بادي نظیر تپه هاي ماسه اي گوناگون نشان دهنده فعالیت 

 منطقه هامون از تنوع .گسترده باد در این منطقه است

بات عموما از رسوزمین شناسی چندانی برخوردار نبوده،

دلیل وجود عناصر ریز دانه رس و ه کواترنر تشکیل شده و ب

از طرف دیگر وجود تپه  .است قابل نفوذ  غیر،سیلت

گر عملکرد فرایند  بیان، شاهدهاي گوناگون در این ناحیه 

  . فرسایش براي یک مدت طوالنی است
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