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چکیده
یکی از موضوعات محوری در ژئومورفولوژی سیستمی ،شناسایی روند تغییرات در اشکال سطح زمین استت در حتال حاضتر در
این دیدگاه تالش بر این است که سطح پایداری ژئوسیستمهتا ،مترز تغییترات ،ناپایتداری و نیتز پتیشبینتی واکتنش فتر هتا و
فرایندهای سطح زمین شناسایی شود این نوشتار برآن است که در چتارچو دیتدگاه ژئومورفولتوژی سیستتمی ،پتارادایمهتای
تعادل ،آستانهها و مخاطرات محیطی را با هدف ادراک راهکارهای کاهش مخاطرات مبتنی بر منتاب کتابخانتهای و تحلیت هتای
آماری و دادههای ماهوارهای مورد بررسی تطبیقی قرار دهد در این راستا ابتدا هر کدا از این عناصر ،بهشتک مجتزا و ست بتا
ارتباط مفهومی بررسی شد در این تحقیق ،وضعیت سیستم دریاچۀ ارومیه بتهکمت تحلیت هتای آمتاری و ستنجش از دور از
قبی تحلی مولفههای اصلی ،ترکیب باندی کاذ و بررسی پروفی تغییترات انعکتاس آ دریاچته در طتی ستالهتای 1987
(دورة تعادل دریاچه)( 2007 ،1998 ،حد آستانه) و ( 2011مرگ اکوسیستم و فروپاشی) مطالعه شد نتایج ایتن تحقیتق نشتان
داد هر ژئوسیستمدر مراح مختلف از تغییرات محیط ،تحت تأثیر کاربریهای انسانی در وضعیتهای مختلفی قترار متیگیترد،
بهطوریکه با شناسایی شرایط تعادل(پایداری عناصر ژئوسیستتم) ،آستتانههتا (مترز تغییترات ژئوسیستتم) ،مختاطرات محیطتی
(ناسازگاری) و بالیا (وقوع مخاطره) ،میتوان روند تغییرات ژئوسیستتمهتا را ارزیتابی و متدیریت کترد در ایتن رویکترد ،پایتداری
ژئوسیستمها تحت تأثیر مراح یادشده قرار دارد و ضروری است شتاخ هتای متثثر بتر هتریت از مراحت متذکور بتهکمت
تکنی های متعدد ارزیابی ،مانند تکنیت هتای ستنجش از دور و بررستیهتای میتدانی مطالعته شتود نتتایج تحلیت توتاویر
ماهوارهای حاکی از تغییرات محسوس در سالهای  2007و  2011نسبت به سالهتای  1987و  1988استت نتتایج حاصت از
روشهای استفادهشده براساس این تواویر ،بهخوبی روند تغییرات را در سالهای بررسیشده نشان میدهتد و متیتوانتد ابتزاری
مفید در جهت شناخت بهتر تغییرات رخداده در این محیطها باشد
واژههای کلیدی :آستانههای بحرانی ،تعادل ژئومورفی  ،سنجش از دور ،سیستمهای ژئومورفی  ،مخاطرات محیطی

 نویسنده مسئول ،تلفن09121870792 :

Email: saffari@khu.ac.ir
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مقدمه
یکی از موضوعات محوری در مطالعات ژئومورفولوژی ،شناستایی رونتد تغییترات در فراینتدها و
اشکال سطحی است ] [35ژئومورفولوژیستهتایی ماننتد دیتوی  ،پنت و بتا مطتر کتردن
مدلهایی در زمینۀ چرخههای فرسایش ،تالش داشتهاند که تعادل ژئومورفی را بر اثر تغییرات
دورهای به اثبات برسانند و نیز به پیشبینی واکنشهای فر ها و فرایندهای سطح زمین در برابر
دگرگونیهای اقلیمی و ستایر تغییترات محیطتی ب ردازنتد ] [40امتا بایتد در ن تر داشتت کته
چگونگی روند تغییرات در پدیدههای ژئومورفی  ،اعم از تدریجی یتا در اثتر وقتوع بحترانهتای
ناگهانى ،حاکی از عملکرد فرایندهاى طبیعی است این رخدادها و تغییرات میتوانند سبب بروز
ناپایدارى در مقیاس بزرگ مانند ابعاد قارهای ،یا کوچ مانند حوضههتای آبریتز باشتند کته در
نهایت ،روند سیستمها را بهسوى تعادل و پایدارى هدایت میکننتد .ژئومورفولتوژی در مقیتاس
وسیعی با فعالیت انسان ها و مسائ آنها در ارتباط است مسائ ژئومورفی بترای دستتیابی بته
مدیریت محیط و تعادل ،باید متناسب با دینامیت محتیط و بتا در ن تر گترفتن نقتش عوامت
مورفوژنتی تن یم شود بههمین دلی  ،مطالعات ژئومورفی نیازمند تعریف مفاهیمی اساستی
برای فراهم آوردن اطالعات دقیق از مورفودینامی محیط و شناخت مناطق باثبات و ناپایتدار و
محاسبۀ حد پایتداری ژئوسیستتمهاستت و در ایتن صتورت متیتوانتد در زمینتههتای مختلتف
برنامهریزیهای محیطی بهکار گرفته شود ] [11در دیدگاه سیستمی یا جریتان متاده و انترژی،
تحلی های ژئومورفی براساس رابطۀ میان فتر و فراینتد صتورت متیگیترد ] [10استتفاده از
تحلی سیستمی ،در پژوهشهای ژئومورفی  ،بهعنوان نوعی روششناسی مناسب متیتوانتد در
رسیدن به نتایج مورد ن ر کم کند ،زیرا بهمثابۀ چارچو روششناسی در ارزیابی و متدیریت
سیستمهای ژئومورفولوژی مطر است ][21
با توجه به اهمیت این دیدگاه ،در طی دهههای گذشته مطالعات متعددی با رویکرد کتاهش
مخاطرات محیطی در سطح جهان صورت پذیرفته است بهطور کلی مفاهیم تعادل ،آستانههتا و
واکنشهای محیطی از مطالعات شیو  ]42[ 1در زمینۀ مفاهیم و کاربرد آستانههای ژئومورفی
و واکنشهتای پیچیتده در حوضتههتای زهکشتی شتروع شتده استت استتراک  2بته بررستی
واکنشهای ژئومورفی در برابر تغییرات محیطی و اقلیمی با تأکید بر وضعیت اقلتیم دیرینته و
تحلی آستانههای هیدرولوژی پرداخت [ ]44هانسو  3بته تحلیت حساستیت و واکتنشهتای
1. Schumm
2. Starkel
3. Hansom
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کوتاهمدت و بلندمدت و حد آستانههای سیستمهای ساحلی به تغییرات محیطی بهویژه افتزایش
سطح آ دریاها پرداخت [ ]36چورچ 1آستانههای ژئومورفیت در سیستتمهتای رودخانتهای و
رفتار رودخانه ها را بررسی کرد [ ]32فیلی بهمن ور بررسی دیدگاه تکاملی ژئومورفیت  ،بته
تحلی آستانهها و رفتار سیستمهای غیرخطی در واکنشستنجی لنتدفر هتا در برابتر تغییترات
محیط پرداخت [ ]40در ایران نیز در حال حاضر از ن ر جایگاه کتاربردی ،موضتوعات تعتادل و
آستانهها ،مطالعات کمتری را به خود اختواص داده استت رامشتت بته بررستی مفهتو تعتادل
بهعنوان عام توازن و پایداری در دیدگاههای عمتدة فلستفی در ژئومورفولتوژی یعنتی دیتدگاه
دیویسی ،فرایندی و سیستمی پرداخت [ ]10مختاری واکنش سیستم مخروطافکنه ای پرسیان
در کوههای کیامکی شمالغر و آستانۀ آن را در برابر تغییر اقلیم بررسی کرد []25
این نوشتار می کوشد در راستتای دیتدگاه ژئومورفولتوژی سیستتمی ،پتارادایمهتای تعتادل،
آستانههای بحرانی و مخاطرات محیطی مبتنی بر پایداری محیط در سیستمهای ژئومورفولتوژی
را بررسی کند هدف چنین مطالعاتی ،کاربردی کردن و جهتدهی مطالعتات ژئوسیستتمهتا بته
پایداری و مدیریت محیط است زیرا ژئوسیستمها مانند سیستمهای دریاچهای ،ستاحلی و  ،در
روند تغییرات محیطی و تکام خود در وضتعیت فعالیتتهتای تکتتونیکی ،تغییترات اقلیمتی و
فعالیت های انسانی(آنتروپوژنی ) سه حالت عمده را پتیش رو دارنتد و پشتت ستر متیگذارنتد
بهعقیدة نگارندگان ،ادراک وضتعیتهتای متعتدد ژئوسیستتمهتا در بستتر تغییترات محیطتی و
مدلسازیهای کمّی و کیفی بهمن ور بازسازی شرایط محیطی فعلی و آتی ،گا مهمی در تحقق
پایداری محیط از من ر ژئومورفولوژی محسو میشود ازاینرو در این پژوهش با طتر برختی
از رویکردها بهکم تحلی دادههای ماهوارهای ،سعی شده است این مفاهیم بررسی شود بهاین
ترتیتتب پت از مطالعتۀ جداگانتۀ تعتتادل 2و طبقتتهبنتتدی آن در سیستتتمهتتای ژئومورفولتتوژی،
آستانههای ژئومورفی ( 3آستانههای تغییر و آستانههای بحران) و مختاطرات محیطتی ،4تتالش
شده است ارتباط موضوعی میان سه مفهو بنیادی یادشده ایجاد شود بنابراین هدف و ضرورت
این تحقیق ،سوق دادن مطالعات ژئومورفولو ژی ن ری بته ژئومورفولتوژی کتاربردی در راستتای
تحقق پایداری محیطهای طبیعی است در این راستا دریاچۀ ارومیته و اکوسیستتم آن بتهطتور
موردی در چارچو دیدگاه یادشده و با استفاده از برخی تکنیت هتای ستنجش از دور بررستی
شده است
1. Church
2. Equilibrium
3. Geomorphic Thresholds
4. Environmental Hazards
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روششناسی
این پژوهش از نوع کاربردی است و با روش توصیفی ت تحلیلی اجرا شده استت بتهمن تور تحلیت
مفهومی رویکردهای ن ری ژئومورفولوژی ،گردآوری اطالعتات بتا استتفاده از منتاب کتابخانتهای و
پایگاههای اینترنتی انجا پذیرفت بهایتن ترتیتب بتا ارزیتابی تحقیقتات انجتا گرفتته تتالش شتد
رویکردهای مورد اشاره بهکم مناب یادشده تجزیتهوتحلیت شتود در ادامته بتهکمت دادههتا و
تکنی های سنجش از دور ،مفاهیم کاربردی این رویکردها بررسی شتد در ایتن راستتا از توتاویر
ماهوارة لندست  TM5استفاده و دادههای آن تا مرحلۀ رادیان توتحیح شتد یکتی از روشهتای
مناسب برای آشکارسازی تغییرات پدیدههایی از این دست ،بررسی چگونگی تغییرات انعکاستی در
طول موجهای مناسب است مطابق بررسیهایی که علویپناه و همکتاران [ ]22بتا تهیتۀ پروفیت
طیفی آ دریاچۀ ارومیه از تواویر لندست در دو طرف میانگذر انجا دادند ،در این تحقیتق نیتز
از پروفی طیفی در طول دریاچۀ ارومیه (شمال به جنو آن) استفاده شد اما برای نمتایش بهتتر
چگونگی این تغییرات ،نمودار تغییرات انعکاس آ  ،در باند  3لندست و در طی چهار ستال ،1987
 2007 ،1998و  2011تهیه شد تا مشخ شود تغییرات بازتابی که تحت تأثیر تغییترات غل تت
مواد موجود در آ  ،عمق و پارامترهای دیگر مرتبط با آ است ،در دو طرف میانگذر دریاچته بته
چه نحوی بوده است البته باید توجه داشت زمانی که از نمودار طیفی حاص از تواویر چهار ستال
استفاده میشود ،بخشی از تغییرات ثبتشده ،ناشتی از وضتعیتهتای متفتاوت اتمستفری و تهیتۀ
توویر است و به تغییرات دریاچه ارتبتاط نتدارد و حضتور ایتن مقتادیر اجتنتا ناپتذیر استت ،امتا
بههرحال بخش عمدهای از این تغییرات ثبتشده ،ناشی از تغییرات خود پدیتدة تحتت بررستی در
گذر زمان است در روش تحلی مثلفههای اصلی نیز با توجه به نمودار مقادیر ویژة بهدستآمتده و
شکست اصلی این نمودار ،سه باند اول حاص از این تبدی که حتاوی بیشتترین اطالعتات بودنتد،
برای ساخت توویر کاذ رنگی استفاده شتدند تتا تغییترات بازتتابی رخداده در همتۀ بختشهتای
دریاچه و نه صرفاً ی پروفی بررسی شود این توویر میتواند تا حد مناستبی جزییتات تغییترات
امال آ دریاچه را نشان دهد؛ گرچه کاهش عمق نیز میتوانتد در آن متثثر باشتد نمتایش کلتی
تغییرات انعکاس آ در توویر کاذ رنگتی( RGB )1-2-5تولیتد و بترای هتر یت از ستالهتای
بررسی نشان داده شد مطابق مطالعات پیشین در این دریاچه ،که برای مثال علویپناه و همکتاران
از ترکیب بانتدی 7-1-3استتفاده کترده بودنتد [ ،]22در ایتن مطالعته ترکیتب بانتدی، RGB125
بههمراه فیلتر خطی برای نمایش تغییرات استفاده شد
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بحث و یافتهها
تحلیل رویکردهای نظری ژئوسیستمها مبتنی بر پایداری محیط
 -رویکرد تعادل در ژئوسیستمها

آنچه از واژة تعادل در ژئومورفولوژی کالسی مطر میشود ،بهنوعی بیانگر دو حالت تعادلی در
فرایندهای ژئومورفی است :تعادل پویا یا دینامی در تفکر گیلبرت و تعادل ایستایی در تفکتر
دیوی ] [17اساساً گرایش بهسمت تعتادل دینامیت در همتۀ ژئوسیستتمهتا کته مبتنتی بتر
ن رهای گیلبرت است ،بهنوعی بازخورد منفی بین فرایندها در جهت جبتران شترایط بتهستمت
حالت پایداری است در ژئومورفولوژی می توان تعادل را برابری بیالن انترژی در چشتمانتداز ،در
ارتباط با همترازی نیروهای تخریبی و نیروهای تراکمی در واحد زمان دانست پاسخهای خطتی
و غیرخطی ژئوسیستمها در مقیاس زمانی ،دگرگونی لندفر ها را در چشماندازهای ژئومورفیت
بههمراه دارد چنین دگرگونیهایی که بازتا واکنش ژئوسیستمها بهسمت حفظ پایداری است،
تنوعی از لندفر ها و فرایندهای ژئومورفی را رقم میزند ] [17واژة تعتادل در ژئومورفولتوژی،
سابقهای تقریباً طوالنی دارد ایتن واژه هتم در ژئومورفولتوژی دیویستی و هتم در دیتدگاه هتای
کاتاستروفیسم و سیستمی بهکتار گرفتته شتده استت ،اگرچته از ن تر مفهتومی در هتر یت از
دیدگاهها دارای تفاوتهای ماهوی است ][10
تعادل در ژئومورفولوژی دیویسی ،بهدلی تسلط زمان یا دوره در تحول ناهمواریها بهعنوان
ی متغیر زمانی است که با گذشت زمان بر چشم اندازهای ژئومورفی تحمی میشود ][23
در دیدگاه کاتاستروفیسم (توادفی) ،بتهدلیت غلبتۀ فراینتدهای تغییتر اقلتیم ،تکتونیت و
آنتروپوژنی در تحول ناهمواریها ،تعادل بهعنوان حاکمیت ی فراینتد غالتب یتا تعتادل بتین
نیروهای عم کنندة فرایندها توصتیف متی شتود ] [9در عتین حتال آستتانه هتای ژئومورفیت
حاکمیت هرکدا از فرایندها را نشان میدهد ][10
در دیتدگاه ژئومورفولتتوژی سیستتتمی ،بتتهدلیت تستتلط پتتارادایم فتتر و فراینتتد مبتنتتی بتتر
سیستم های جریان انرژی ،تعادل رابطۀ معینی از نحوة ارتبتاط فتر و فراینتد در یت سیستتم
شک زا تلقی میشود ] [10بهعبارت دیگر در این دیدگاه تعادل مطابق با ن ر چورلی و کنتدی،
حالتی از ی سیستم است دارای پسخوراند منفی بین فر و فرایند ] [10در دیدگاه سیستتمی
تعادل ژئومورفی تبیینکنندة ارتباطی معین ،میتان ورودی و خروجتی یتا فتر یت سیستتم
شک زایی است ] [9ازاینرو تعادل در این دیدگاه از پیچیدگیهتای خاصتی برختوردار استت و
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برای ادراک آن ،به طبقهبندی انواع تعادل در سیستمهای ژئومورفولتوژی نیازمنتدیم؛ تعتادل در
هشت نوع مختلف طبقهبندی میشود (شک :[31])1

شکل  .1طبقهبندی تعادلهای هشتگانه برمبنای نظر چورلی و کندی [ ]31بهنقل از الورفلت]33[1

1. Elverfeldt

پایداری محیط در ژئوسیستمها با رویکرد به مخاطرات و تحلی های مبتنی بر دادههای ماهوارهای

53

 1تعتتادل ایستتتا :1در یت ژئوسیستتتم درحالتتت ایستتتا ،یعنتتی در یت دورة زمتتانی ،هتتی
تغییرپذیری روی نمیدهد ] [30این تعادل در مقیاس فضایی و زمانی بسیارکوتاه (چندستاعته)
وجود دارد ،مانند الگوی مستقیم رودخانهای؛
 2تعادل باثبات و پایا :2این نوع تعادل بعد از ی اختالل مختور ،به برگشت به وض سابق
تمای دارد این نوع تعادل زمانی است که ی سیستم بهطور دائم حتول یت تعتادل میتانگین
مشخ در نوسان باشد ] ،[24مانند الگوهای پیچانرودی در سیستمهای رودخانهای و تناوبی از
سطح تعادل در رفتار رودخانهها؛
3
 3تعادل ناپایدار (پایاسازی)  :این تعادل وقتی روی میدهد که آشفتگی کوچکی درون ی
سیستم ژئومورفی روی دهد و س بهسمت ی سطح تعادل جدید حرکت کند ] ،[38مانند
الگوی شریانی در سیستمهای رودخانه ای و تناوبی از سطح تعادل در رفتار رودخانهها که توسط
موان سنگی بهعنوان ی آشفتگی در بستر رودخانهها قرار میگیرد؛
 4تعادل فراپایدار :4تعادل فراپایدار زمانی روی میدهد کته یت سیستتم بتا آستتانههتایی
داخلی و بیرونی و در نتیجته ،بتا حالتت جدیتدی از حاکمیتت فراینتدهای ژئومورفیت روبتهرو
میشود ] ،[24مانند وقوع ی بتارش ستی آستا بتیش از حتد دبتی متوستط در یت سیستتم
رودخانهای یا عملکرد سونامی در سیستمهای ساحلی][37؛
 5تعادل یکنواخت لح های :5این نوع تعادل پیرامون مقدار متوسط ثابتی در نوستان استت
که ناشی از عم متقاب چرخههای پسخوراند در سیستم یا «تورف» سیستمی پیچیتده استت
] [31ازاینرو این تعادل بهطور دائمی در حالت میانگین ،دارای نوستان استت ،ماننتد تغییترات
دائمی شیب بستر رودخانه با استفاده از سیستم جریان انرژی در سیستم رودخانتهای ][45؛ یتا
شرایط نسبتاً ثابت انرژی موج در سیستمهای ساحلی ][37؛
 6تعادل ترمودینامی  :6در این نوع تعادل برخی ژئوسیستمها به حداکثر آنتروپتی گترایش
دارند ] [38آنتروپی رفتار توزی انرژی است که افزونبر تعیین کمّیت انرژی ،کیفیتت انترژی را
اندازهگیری میکند و این کیفیت ،اندازه گیری بین می در ی سیستتم استت و ازایتنرو ،حتد
بین می را در محیط نشان میدهد ] [28بهطور کلی این نوع تعادل ،بیشتتر متتأثر از دیتدگاه
دیویسی است ،زیرا تنها بر تحلی فر های ارضی تأکید دارد؛ مثال :ی سیستتم کوهستتانی در
1. Static equilibrium
2. Stable equilibrium
3. Unstable equilibrium
4. Metastable equilibrium
5. Steady state equilibrium
6. Thermodynamic equilibrium
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رسیدن به حالت تعادل خود تحت تأثیر باالآمدگی تکتونیکی ،گرایش بته حالتت حتداکثر ختود
(دشتگون) دارد؛
1
 7تعادل دینامیکی  :این تعادل بهعنوان نوسانات متعتادل پیرامتون یت میتانگین در ن تر
گرفته میشود که در جهتت مشتخ و قطعتی تغییتر متیکننتد ] [24و متوقعیتی استت کته
نوسانات ،پیرامون اندازهای متوسط قرار دارد که خود پیوسته در طول زمان تغییر میکنتد ایتن
عم نتیجۀ تغییرات کنترلشدة خارجی در مقدار واردات (افزایش روانا در دامنتههتا ،تخلیتۀ
رودخانهها و ) است بنابراین تعادل دینامیکی را مترادف تعادل متوسط متغیر متیداننتد ]،[31
مانند واکنش تدریجی ی سیستم ساحلی به تغییر اقلیم و افزایش سطح آ ][37؛
 8تعادل شبهپایدار :2این نوع تعادل به اثر آستانههتا در ژئوسیستتمهتا اشتاره دارد بتهایتن
صورت که اگر تعادل دینامیکی با ی آستانه برختورد کنتد ،حالتت سیستتم تغییتر متیکنتد و
نوسانات سیستم ،حول میانگین جدید بهوجود خواهتد آمتد ] ،[24ماننتد تحتول سیستتمهتای
فرسایشی در کواترنر در نتیجۀ تغییرات سیستمها از یخچالها به جنبیخچالی
 -رویکرد آستانهها در ژئوسیستمها

آستانه های ژئومورفی از مفاهیم اساستی در تئتوری سیستتمی استت ] ،[30زیترا کاربردهتای
بسیاری در شناخت تغییرات ژئوسیستمها دارد توجه به زمان آستانهها ،بهمن ور درک تغییرات
زمانی ،بهعلت اینکه آنها شرایط مرزی در وقوع تغییرات را نشان میدهند و عملکرد فراینتدها را
تعیین میکنند ،بسیار ارزشمند است ][39
در ژئومورفولوژی سیستمی ،بهدلی پیچیدگی بخشهتای مختلتف سیستتمهتای زهکشتی
(مانند پادگانهها ،سیستمهای آبرفتی و ) ،شناخت واکنشهای محیطی ژئوسیستتمهتا در برابتر
متغیرهای بیرونی مانند اقلیم ،تکتونی  ،تغییرات ایزوستاتی و تغییرات آنتروپوژنیت کتاربری
زمین از جایگاه ویژهای برخوردار است اگرچه مطالعات میدانی در درک بهتتر ایتن سیستتمهتا،
نقش مهمی در دستیابی به اطالعات بیشتتر در ایتن زمینته دارد ،ارزیتابی جتام واکتنشهتای
سیستم های ژئومورفی در برابر تأثیر فرایندها ،نیازمند مطالعۀ آستانههاست ] [42واژة آستتانه
که شیو و فاربریج در سال  1980آن را به حیطۀ مطالعات ژئومورفولتوژى وارد کردنتد ،معترف
لح های است که یت سیستتم بته عامت بیرونتی ماننتد بتروز تغییترات اقلیمتی ،تکتونیت و
فعالیتهای انسانی واکنش نشان میدهد ] [3بتهطتور کلتی آستتانههتا جداکننتدة حالتتهتای
متفاوت ی سیستم از یکدیگرند در واق با وقوع آستانه ،فرایندهای سیستتمهتای ژئومورفیت
1. Dynamic equilibrium
2. Dynamic metastable
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تغییر پیدا میکند ] [38در این وضعیت ،تغییرات زیادی در سطح زمتین ،بتدون تغییتر عوامت
کنترلکننتدة ختارجی از قبیت ستطح استاس ،تغییترات آ وهتوایی و فعالیتتهتای انستانی و
بهرهبرداری از زمین وجود دارد ] [41مفهو آستانههای ژئومورفی بیانگر وضتعیتی استت کته
عملکرد ی فرایند بهویژه در صدد رساندن سیستم به تعادل جدید استت کته ایتن وضتعیت ،از
ناحیهای به ناحیۀ دیگر در رابطه با ویژگیهای محلی و نحوة ترکیب عوام با یکتدیگر متفتاوت
است زمان انعکاس این تغییرات در رفتار سیستم ،معرف زمان آستانههاست ] [3بهاین ترتیتب،
بحرانهای محیطی در مقیاس سازوکار تحول ناهمواریها هرچه باشتند ،سترانجا بته تغییترات
قطعی ساختمان سیستمهای شک زایی منجر میشوند این تغییرات بهحتدی استت کته شتیو
استدالل میکند بهدلی تسلط آستانهها در سیستمهتای ژئومورفیت  ،لنتدفر هتا تحتت تتأثیر
شرایط ناپایداری قرار میگیرند و واکنشهای پیچیدهای از خود نشان میدهند ][40
حد آستانه با عل داخلی و خارجی ارتباط دارد آستانه ممکن است از عوام خارجی تتأثیر
پذیرد برای مثال وقوع تغییرات شدید اقلیمی و در نتیجه تغییرات اساسی در دینامی بیرونتی
زمین سبب اضمحالل پوشش گیاهی میشود و زمین را در معرض فرسایش قرار متیدهتد و در
نتیجه فر زمین را با گذشته متمایز میکند ] [5شیو [ ]41آستانههتای ژئومورفیت را بته دو
دستۀ داخلی (درونی) و خارجی (بیرونی) طبقهبندی کرده است ] [38تفتاوت اصتلی آنهتا ایتن
است که آستانههای درونی سبب تغییر ساختار سیستمها نمیشوند ،ولتی آستتانههتای بیرونتی
تحت تأثیر متغیرهای بیرونی ،درون ی سیستم ژئومورفی را دچار تغییر و دگرگونی میکنند
] [33ی سیستم ژئومورفی تنها با تغییر متغیرهای بیرونی بتا آستتانههتای ختارجی مواجته
خواهد شد ،مانند واکنش سیستمهای رودخانهها ،یخچالها و مواردی از این دست بته تغییترات
اقلیمی یا تکتونی که سبب خواهد شد فرایندهای مثثر بر سیستم ژئومورفیت تغییتر کترده و
خود را با شرایط جدید سازگار کند ] [40زمانی که حد آستانه در نتیجتۀ عملکترد فراینتدهای
بیرونی روی میدهد ،آستانۀ بیرونی یا خارجی نامیده میشتود ] [30شتاید شتناختهشتدهتترین
سرعت آستانههای بیرونی مربوط به میزان الگوی جابتهجتایی و انتدازة رستوبات باشتد در ایتن
راستا با افزایش پیوستۀ سرعت فراینتد رستوبگذاری ،سترعت حتد آستتانه بته حتد مربتوط بته
جابهجایی رسو میرسد و با کاهش تدریجی سرعت ،سرعت آستانه نیز متوقف میشتود ][34
آستانههای داخلی مربوط به خود سیستماند یعنتی تغییتر متغیرهتای داخت سیستتم موجتب
رویارویی سیستم با وضعیت آستانه خواهد شد بترای مثتال چترای بتیرویته در حوضتۀ آبریتز،
وضعیت فرسایش و رسو را بر هم خواهتد زد ] [38یتا اینکته رستوبات متتراکم سیستتمهتای
رودخانهای در اثر شیبهای تند آستتانهای بته حالتت عتد تعتادل در متیآینتد و پدیتدههتای
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فرسایشی را افزایش میدهند ] [5سیستمهتای ژئومورفیت ماننتد سیستتمهتای رودخانتهای،
دامنهای ،ساحلی ،بادی و از حساسیت زیادی به فرایندها و سیستمهای شک زایی برخوردارنتد
و الگوی شک گیری و تکام آنها بهدقت توسط حد آستتانههتای ژئومورفیت از قبیت اقلتیم و
هوازدگی ،باالآمدن سطح آ دریاها ،و تغییرات انستانی در کتاربری اراضتی کنتترل متیشتوند؛
ازاینرو وضعیت تعادل از حالت یکنواخت به حالتهای دیگر تغییر پیدا میکند ] [7بهطور کلی
حد آستانه ،گرایش دارد در پدیدههای ژئومورفی جدید به تعادل دست یابد ] [5بتا توجته بته
موارد مذکور میتوان گفت رمز درک تحول چشماندازهای ژئومورفولوژی با تعیین آستانه و بروز
تغییرات عمده در ارتباط است در این مورد میتتوان بته بتروز آشتفتگی در ستطو دامنتههتا،
فرسایش سیرکها و تشکی آبشارها در مسیر رودخانهها اشاره کرد ][3
در طبقهبندی دیگر ،آستانههای ژئومورفی را میتوان در دو بخش اصلی مطالعه کرد ]:[13
 1آستانههای تغییر ،که در مطالعات تعادل و طبقهبندی انواع تعادل استفاده میشود و بتهطتور
کلی به مفهو تغییر حالت ی فرایند تعادلی بته فراینتد تعتادلی دیگتر استت؛  2آستتانههتای
بحرانی ،که در حال حاضر بهدلی اغتشاشات محیطی ناشی از عامت آنتروپوژنیت و متداخالت
ناشی از تغییرات انسانی ،سبب تغییتر فراینتد یت حالتت تعتادلی بته فراینتدهای مختاطرهزا و
بهعبارت دیگر تغییر از مناب محیطی به مخاطرات محیطتی متیشتود آنچته بیشتتر در زمینتۀ
پایداری محیط مطر شده است ،مربوط به آستانههای بحرانی و مرز وقتوع مختاطرات محیطتی
است به طور کلی فرایندهای طبیعی از قبی تکتونی  ،تغییر اقلیم و باالآمدن سطح آ دریاهتا
و تغییرات ناشی از مداخالت ناآگاهانۀ انسان در واحدهای ژئومورفولوژی به گذر از حتد تعتادل
در سیستمها میانجامد و بحرانهای محیطی یا حوادث ناگوار غیر مترقبهای را بهوجود میآورد
بررسی و تحلی آستانههتای بحرانتی بته شتناخت و درک بیشتتر ژئومورفولوژیستتهتا دربتارة
مخاطرات محیطی در ژئوسیستمها بسیار کم میکند
 -مخاطرات محیطی در ژئوسیستمها

مفهو خطر اغلب «فرایندها ،موقعیتها و واکنشهایی تعریف متیشتود کته توانتایی وارد آوردن
خسارت بر چیزهای ارزشمند برای انسان را دارد» ] [19در حالت کلی اصتطال خطتر دارای دو
معنای متفاوت است ] [20فرایندهای طبیعی که بهطور بالقوه خستارتزا هستتند و حالتت یتا
وضعیت تهدیدکنندهای که احتمال رویداد آن وجود دارد؛ نتیجه و پیامد رویداد خطر میتوانتد
بزرگ یا کوچ و در عین حال مستقیم یا غیرمستقیم باشد بدیهی است این نتتایج بته ارزش و
سطح اهمیت آنها بستگی دارد ] [19وقوع مخاطرات محیطی به درجۀ آسیبپذیری کشتورها و
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واکنش انسانها نسبت به مخاطرات محیطی بستگی دارد اصوالً هدف از کتاهش خطتر ،تتالش
بهمن ور ایجاد روندی در کاهش یافتن دورههای بلندمدت مخاطرات بر سیستتمهتای انستانی و
نیز رسیدن به توانایی پیشتگیری معقوالنتۀ مختاطرات استت ] [43بتر ایتن استاس مختاطرات
محیطی ،حاص ناسازگاری فرایندهای طبیعت با سیستمهای انسانی است (شک )2

شکل .2مخاطرات محیطی و تقابل وقایع طبیعی و سیستمهای کاربردی انسان ][43

مخاطرات محیطی ،تنوع وسیعی از انواع مخاطرات است کته رویتدادهای طبیعتی ،حتوادث
تکنولوژی (ساختۀ دست انسان) و وقای اجتماعی (رفتارهای انسانی) را در بر میگیرد ] [6امتا
در عم تفکی مختاطرات محیطتی کتار بستیار پیچیتدهای استت ،زیترا مختاطرات محیطتی،
مثلفههای طبیعی و انسانی را بهصورت توأ در خود دارند ] [13برای مثال مختاطرات ناشتی از
سیال میتواند نتیجۀ مثلفههای طبیعی مانند تغییرات عناصر اقلیمی و افزایش فراوانی توفتان
و نیز مثلفههای انسانی بهویژه زهکشی زمین یا تخریب و نابودی پوشش گیاهی باشد ] [1اصوالً
این فرایندها ،بهدنبال عد تعادل موقتی در اجزای سیستم محتیط طبیعتی رخ متیدهنتد و در
مقیاس زمانی طوالنی ،پدیدههایی عتادی بتهشتمار متیرونتد ] [12از ستوی دیگتر ،مختاطرات
محیطی را میتوان در دو دستۀ مختاطرات تتدریجی بتا منشتأ عمتدتاً آ وهتوایی و مختاطرات
ناگهانی (کاتاستروفی ) با منشأ زمینی مطالعه کرد پاسخهای خطی ی ژئوسیستم به تغییرات
تدریجی یا پاسخهای غیرخطی به تغییرات ناگهانی ،به توانایی ژئوسیستتم در حفتظ پایتداری و
رسیدن به تعادل بستگی دارد ][16
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 -پایداری محیط در ژئوسیستمها :تعادل ،آستانهها و مخاطرات محیطی

ژئوسیستم ها مرزهای مشخ و محسوس دارند و از غیر خود متمایزند این مرزهتا را تنتاو و
توالی دورههای زمانی بهشک فراکتالی مشخ میکنند و تحتول آنهتا بتهشتک سیستتمهتای
دینامیکی غیرخطی و اغلب پیچیده صورت می گیرد برحسب حساسیت درونتی ژئوسیستتمهتا،
ویژگی آستانه در واکنش به تغییترات و نیتز شتدت و متدت اثرگتذاری عوامت ختارجی ،زمتان
واکنش ،زمان پاسخ و زمان آرامش در آنها متفاوت است گاهی تغییری کوچ در عناصتر اولیتۀ
یکی از بخشهای ژئوسیستم ،آن را به واکنش وامیدارد و سبب آشفتگی مقطعی میشود ][18
باتوجه به مباحث مطر شده در زمینۀ تعادل ،آستانههای بحرانی و مخاطرات محیطتی ،شتناخت
ویژگی پایداری سیستمهای ژئومورفی یا خاصیت انعطافپذیری اکوسیستم تا حدی مهم استت کته
هر فعالیت یا اقدامی که بدون شناخت اثر فعالیت در پایداری اکوسیستم صورت پتذیرد ،عمتالً نتوعی
ناپایداری اکوسیستتم را بتهدنبتال دارد از طرفتی ویژگتی سیستتمهتای بتاز (تحمت آشتفتگیهتای
سیستمی) که موجب ایجاد شرایط و فر های یکنواختتر در اکوسیستم میشود ،این امکتان را مهیتا
میکند که براساس شناخت این ویژگیها ،اکوسیستم بیشتتر یتا کمتتر انعطتافپتذیر را شناستایی و
مدیریت پایدار را در سیستمها لحاظ کرد .بهطور کلی هر اقدامی برای کاهش خطتر ،کتمهزینتهتتر از
اقداماتی است که برای بهبود وضتعیت بعتد از خطتر صتورت متیگیترد ایتن بیتنش هتماکنتون در
کشورهای توسعهیافته بهکار گرفته میشود ،چراکه پیشبینی و پیشگیری ،نتتایج مطلتو تتری دارد
افزایش هزینۀ بهبود وضعیت محیط یا افزایش هزینۀ بهبود آسیبدیدگی افراد و جوام  ،بته شکستت
برنامهها و اقدامات کاهش آسیب و بهدنبال آن افزایش فقر منجر میشود
در حال حاضر هر نوع اقدامی برای نجات دریاچتۀ ارومیته تردیتدآمیز استت ،زیترا پایتداری
ساختاری دریاچه آسیب دیده است ترمیم آسیبهای دریاچه بسیار پرهزینته و زمتانبتر استت
مقاو سازی و پایداری ساختاری کاهش مخاطرات بر این نکته تأکیتد دارد کته ایتن اقتدامات از
ابتدا باید در راستای پایداری محیط باشد تا آثار سوء مخاطرات کاهش یابتد و هزینتههتا کمتتر
شود ] [27از طرفی یکی از راهکارهای ادراک پایداری محیط ،تعریف دقیتق اصتطالحات حتوزة
مخاطرهشناسی و پایداری محیط است واقعیت مهم تر این است کته مفهتو مختاطره بتا دیگتر
مفاهیم نزدی خود آنچنان به اشتباه آمیخته شده است که در نوشتههتا و استتنادات بتهجتای
یکدیگر بهکار برده میشوند ،مانند خطر ،بحران ،مویبت یا بالیا ][26؛ این در حتالی استت کته
هرکدا از مفاهیم مذکور ،دربردارندة شرایطی منحور به خود است و میتوان این مفتاهیم را در
راستای روندی تکاملی تبیین کرد
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مطابق شک  ،3سیستمهای ژئومورفیت ممکتن استت بستته بته رونتد تغییترات محیطتی
(تغییرات اقلیمی ،بهرهبرداری و مدیریت انسانی ،مسائ تکتونی و ) در وضعیتهای مختلفتی
قرار گیرند :در مرحلۀ اول سیستم های ژئومورفی در صورت برقراری روند حالت تعادل و رونتد
میانگین بارش و سایر حالتهای تعادلی ،بتهعنتوان منتاب محیطتی در دستترس سیستتمهتای
کاربردی انسانی قرار خواهند گرفت؛ که میتوان آن را پایداری محیط نیز تعریف کترد از ستوی
دیگر ،تعادل در مقیاسهای زمانی و مکانی متنوعی شام کوتاهمدت و بلندمدت روی میدهد و
بنابراین سطح تعادل و پایداری نیز متناسب با نوع مقیاس آن مدن ر قرار متیگیترد در مرحلتۀ
دو تحت عنوان آستانههای بحرانی مرز بین حالت تعادل و مخاطرة محیطی است که هشتداری
برای جابهجایی مرز مناب محیطی به مخاطرات محیطی است و ختارج شتدن از حالتت تعتادل
قلمداد میشود مرحلۀ مخاطرات محیطی و تغییرات محیط ،ناسازگاری سیستمهتای طبیعتی و
سیستمهتای انستانی را بتهدنبتال خواهتد داشتت در آخترین مرحلته ،بالیتای محیطتی یعنتی
پدیدههایی همچون سیال ها و خشکسالیها و خستارات ناشتی از آنهتا چشتمگیر خواهتد بتود
ازاینرو پیشبینی درک حالت تعادلی و پایداری آن در سیستمهای ژئومورفی و پیشبینی حد
آستانهها و مدیریت محیطی سیستمها نگرشی نو در تفستیر پایتداری و شتناخت ظرفیتتهتای
محیطی سیستمها محسو شده و گا مهمی از ستوی جغرافیتدانان و ژئومورفولوژیستتهتا در
راستای تحقق پایداری محیط تلقی میشود

شکل .3حساسیت به خطر محیطی بهصورت تابع متغیر بودن عناصر طبیعی و درجة تحمل محیطی ،حالت
میانگین بارش بهعنوان مبنا و اساس ،مرحلة آستانههای زیان ،مرحلة خطر و بالیا بهعنوان مرحلهة نهایی ][43
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تغییرات ژئوسیستم دریاچة ارومیه و پایداری محیط
دریاچۀ ارومیه بزرگترین و شورترین دریاچۀ دائمی ایران و یکی از دریاچههای فوقاشباع از نمت
دنیاست این دریاچه بهدلی برخورداری از ارزشهای اکولوژی و منحوربهفرد ،بتهعنتوان یکتی از
تاال های بینالمللی در کنوانسیون رامسر ثبت شده است متأسفانه بهرغتم اهمیتت بستیار زیتاد،
سطح آن در سالهای اخیر در نتیجۀ تأثیرات توأ عوامت طبیعتی و انستانی کتاهش یافتته استت
] [29دریاچۀ ارومیه همانند دریاچههای آرال و مهارلو ،از جمله محیطهای دریاچهای است کته در
ستتالهتتای گذشتتته بتتهشتتدت تحتتت تتتأثیر شتترایط اقلیمتتی قتترار گرفتتته و رو بتته نتتابودی استتت
]([16شک های  7و  ) 8ایتن دریاچته در دورهای در حالتت تعتادل و در حکتم منتاب محیطتی و
سازگاری سیستمهای انسانی و طبیعی ،قابلیت بهرهبرداری داشت در دورهای ،اغتشاشات محیطتی
و عبور از حد آستانهها ،هشداردهی و بازگشت به حتد تعتادل را ضترورت بخشتید بتهدلیت عتد
رعایت معیارها و شرایط آستانهها و اعمال پسخوراند مثبت با اقدامات توسعۀ اقتوتادی در حوضته،
ازجمله راهسازی بر سطح دریاچه ،توسعۀ سدسازی ،افزایش حفر چاهها و کفشکنی چاههتای آ
برای دسترسی به آ بیشتر ،افزایش سطح زیر کشت محووالت آبی و تغییر نوع کشت از دیم بته
آبی؛ و عوام طبیعی ازجمله گرمایش جهانی ،کاهش بارندگی و افزایش تبخیر از ستطح دریاچته و
جلوگیری مثثر از برقراری توازن و تعادل طبیعی در بیالن آ  ،ی مخاطرة محیطی جبرانناپتذیر
در شمالغر ایران پدید آمده است ] [2در حال حاضر بهدلی بیتوجهی بته معیارهتای پایتداری
محیط ،این دریاچه وارد مرحلتۀ مترگ اکوسیستتم و مختاطرات محیطتی شتده استت و مستائلی
همچون هجو ریزگردها و سایر بالیای محیطی را در پی خواهد داشت که خسارات متعددی را بتر
پهنۀ محیط زیست کشور تحمی خواهد کرد (شک )4

شکل .4تغییرات حداکثر و حداقل حجم دریاچة ارومیه در دورة آماری  1345تا 1391
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در زمینۀ تغییرات ژئوسیستم دریاچۀ ارومیه ،تاکنون تحقیقات متنوعی از زوایتای گونتاگون
صورت پذیرفته است در این بخش بهمن ور بازنمایی مناسب تراز روند پایداری محیط در سطح
دریاچۀ ارومیه با رویکرد تعادل و عتد تعتادل ،از تکنیت هتای ستنجش از دور شتام تحلیت
مثلفههای اصلی ،ترکیب باندی کاذ و تغییرات انعکاس آ استفاده شد.
با توجه به پروفی  ABکه بر روی باند سو لندست و در امتداد شمال به جنو میتانگتذر
زده شد ،دو نوع تغییر در انعکاس آ در باند  3لندست مشاهده میشود :نخست اینکه انعکتاس
آ دریاچه از سال  1987تا  2007بهطور کلی و در تمامی بخشها افتزایش یافتته و در برختی
نواحی دریاچه این اختالف بسیار بیشتر است که متیتوانتد رابطتۀ مستتقیم بتا افتزایش امتال
بهخووص نم در آ دریاچه یا کاهش عمق داشته باشد (انعکتاس آ بتا افتزایش امتال آن
بیشتر میشود) دستۀ دو تغییرات در شیب پروفی طیفی مشاهده متیشتود در ستال 1987
شیب تغییرات از نقطۀ  Aبه  ،Bمنفی و نزدی به صفر بود که تنها سال با شیب منفی در بتین
چهار سال بررسیشده است این بدان معناست که بخشهای جنوبی انعکاس کمتری داشتهانتد
که ممکن است ناشی از کاهش مواد معلق آ یا افزایش عمق باشتد در سته ستال بعتد شتیب
انعکاسها روند مثبت پیدا کرد ،یعنی فرایند ذکرشده معکوس شد و این بار نواحیای از دریاچه
که در شمال میانگذر قرار دارند ،انعکاس کمتری نشان دادند ( ناشی از عمتق بیشتتر یتا متواد
معلق کمتر)(شک )5

شکل .5تغییرات طیفی سطح دریاچه در باند  3لندست  1987 ( TM5تا )2011
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از طرفی رونتد تغییترات شتیب نیتز در طتی ستالهتای  2007تتا  2011بیشتتر شتد کته
نشاندهندة تشدید وضعیت یادشده است همچنانکه مشاهده می شود ،این وضعیت بتهویتژه از
سال  2007به بعد به وضو روند تغییرات سطح آ دریاچه و مرزهتای ژئوسیستتم را از حالتت
تعادلی به عد تعادل نشان میدهد (شک  )6بنابراین کوچ تترین تغییترات بتهویتژه تغییترات
آنتروپوژنی در سیستمهای نامتعادل ،واکنش و پاسخ های شدیدی را از سیستم در بتر خواهتد
داشت که موجب مرگ اکوسیستم این دریاچه شده است
تحلیل مؤلفههای اصلی
براساس مطالعات ،با استفاده از تواویر ماهوارهای در ی دورة چهاردهساله ،احداث جادة شتهید
کالنتری تغییراتی در فرایند رسوبگذاری طبیعی ایجاد کرده کته عتالوه بتر مختت کتردن ن تم
طبیعی چرخۀ آ و پراکنش تهنشینی مواد معلق ،سبب تغییراتی در رونتد طبیعتی و وضتعیت
اکولوژیکی ژئوسیستم دریاچه شده است ][12
با تبدی مثلفههای اصلی و استتفاده از فیلترهتای مناستب ،توتویر شتک  6بترای ستال 1998
بهدست آمده که ی توویر سهباندی ) PCA(321شده است این توویر نحوة تغییرات انعکتاسهتای
آ را نشان میدهد همانطور که پیشتر بیان شد ،این تغییر در نتیجتۀ تغییتر متواد محلتول در آ
است بهن ر میرسد نواحی قرمز بیشتترین حجتم متواد معلتق را دارد و بعتد از آن نتواحی زرد و در
نهایت نواحی آبی حجم کمتری از مواد را دارا ستت البتته ایتن تفستیر نیازمنتد مشتاهدات میتدانی و
اندازهگیری آزمایشگاهی مواد معلق آ است ،اما با توجه به ستال توتویر ( )1998بتهن تر متیرستد
اطالعات میدانی کافی در این زمینه وجود نداشته باشد با اینحال مقایسۀ این روش با ستایر روشهتا
که همگی حاکی از روند خشکی از جنو به شمال دریاچهاند ،نتایج این روش را معتبرتر میکند
ترکیب باندی کاذب و تغییرات انعکاس آب
با توجه به توویر کاذ رنگی ) RGB (1-2-5شتک  ،7بتهن تر متیرستد آ دریاچته در ستال
 1998افزایش چشمگیری داشت (حد آستانه) و بهنوعی در دوران اوج اکوسیستم یا مرز هشدار
(آستانهها) قرار گرفت و برعک در سال  2007بسیار کمتر شد (شک های  7و  )8بهطوریکته
می توان گفت روند فروپاشی ،مخاطرات و مرگ اکوسیستم از این دوره آغتاز شتد و بتهنتوعی از
حالت پایداری پا به عرصۀ ناپایداری نهاد این روند کاهشی در سال  2011نیز ادامه داشت و بته
کاهش شدید آ دریاچه در بخش جنوبی میانگذر منجر شد این توویر نواحی دارای انعکتاس
سطحی آ متفاوت  -که ناشی از غل ت آ و تا حدی تغییرات عمق است -را نشان میدهد
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شکل  . 6روند تغییرات طیفی سطح دریاچة ارومیه در سال 1998

شکل .7تغییرات سطح دریاچة ارومیه بر روی تصاویر ماهوارهای لندست
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شکل .8نوسان سطح آب دریاچة ارومیه از تعادل تا مرگ سیستم در جزیرة مشت عثمان

نتیجهگیری
پایداری محیط با رویکرد کاهش مختاطرات در سیستتمهتای ژئومورفیت  ،نیازمنتد شتناخت و
ارزیابی ظرفیتهای محیطی پدیدهها در برابر واکنشهای ناشی از تغییر اقلیم و گرمایشجهانی،
فعالیتهای تکتونی  ،فعالیتهای انسانی و عام آنتروپوژنی است که آستانهها را بهعنوان مرز
تغییرات از پایداری و تعادل تتا وقتوع مختاطرات محیطتی پدیتدار متیکنتد بنتابراین شتناخت
آستانهها سبب می شود که ظرفیت تحم محیط شناسایی شود و براساس آن ،برنامهریزیهتای
محیطی با هدف کاهش وقوع مخاطرات انجا گیرد در این راستا مطالعات تاریخی -تجربی کته
مبنای مطالعاتی ژئومورفولوژی است ،بهترین راهبرد برای پیشبینی و جلوگیری از تبدی مناب
محیطی به مخاطرات و بالیتای محیطتی خواهتد شتد ،چراکته عرصتههتای مطالعتاتی از ستوی
جغرافیدانها و ژئومورفولوژیستها تنها قب از وقوع مخاطرات و بالیا مثثر خواهد بتود بتهطتور
کلی رسالت جغرافیدانان عور حاضر ،مدیریت پیش از بحران و پیشبینی ناسازگاریهای ناشتی
از روابتط انستتان و محتتیط در فضتتای جغرافیتتایی استتت ایتتن مهتتم تنهتتا در صتتورت شناستتایی
شاخ های مثثر در وقوع حد آستانهها و پیشبینی واکنش پایداری ژئوسیستمهتا و جلتوگیری
از وقوع شرایط بحرانی امکانپذیر است در این نوشتار با بررسی تعتادل ،آستتانههتای بحتران و
مخاطرات محیطی ،مشخ شد که پایداری محیط ،در ارتباط با وجتود ستطح تعتادل در رونتد
تغییرات سیستمهای ژئومورفی است در این راستا شناسایی وضعیت مرز تغییرات از مناب بته
مخاطرات ،گا مهمی در اجرایی کردن آثار کاهش مخاطرات خواهد بود نتایج بهدستتآمتده از
تواویر ماهوارهای لندست از سال  1988تا  2011با استتفاده از روشهتای تحلیت مثلفتههتای
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اصلی ،ترکیب کاذ باندی اشارهشده و چگونگی تغییرات انعکاسی ثبتشده بر مبنای باند ستو
این سنجنده در شمال و جنو میانگذر ،بهختوبی رونتد کتاهش آ دریاچته و بتهمتوازات آن
افزایش امال و کاهش عمق در بخشهای مختلف دریاچه را نشان میدهد با توجه به وضتعیت
فرایند مخاطرات در سطح دریاچۀ ارومیه و گذر آن از حد آستانه تحت تأثیر گرمایش جهتانی و
فعالیتهای آنتروپوژنی  ،این سیستم دریاچهای امروزه به فرایندی مخاطرهزا تبدی شده استت
و ضروری است سطح تعادل جدیدی برای وضتعیت ایتن محتیط تعریتف شتود در ایتن راستتا،
کارشناسان ن رهای متعددی را مطر کردهاند ،از جمله دو ن تر متفتاوت 1 :خشت کتردن و
تغییرات محیط از دریاچه به کویر (پارک اکوتوریستی) و نگرش کتویر بتودن ایتن منطقته؛ و 2
احیای آن توسط آبگیری از رودخانۀ ارس و دریای کاس ین اقدا دو اگرچه وضعیت کشاورزی
را تا حدودی ترمیم میکنتد ،بتیتتوجهی بته وضتعیت آستتانههتای بحرانتی در رودخانتۀ ارس،
مقدمه ای بر شروع سطح مخاطرات برای این رودخانه و دریتای کاست ین خواهتد بتود بنتابراین
اعمال اقدامات کارشناسیشده مطتابق دیتدگاه متخووتان مختلتف علتو زمتین ،کشتاورزی و
هیدرولوژی ،بهویژه اعمال رویکرد حوضهای در جهت دستیابی به سطح تعادل جدید بترای ایتن
منطقه ضروری است در این میان سازماندهی طر های منتاب آ وکشتاورزی درحوضتۀ آبریتز
دریاچه ،بررسی تغییرات انعکاسی آ دریاچه بتا استتفاده از دادههتای متاهوارهای در دورههتای
زمانی مختلف ،بازنگری کلیۀ پروژههای مناب آ در دست اقدا و بهرهبترداری درحوضتۀ آبریتز
دریاچه متناسب با در ن ر گرفتن ظرفیت محیطی و تقویت و توسعۀ فعالیتهای آبخیتزداری در
سطح حوضۀ آبخیز دریاچه از جمله اقدامات مثثر در این راستاست
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