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   باستاني پاسارگادنظرهاي آبي در شكل گيري متأثير سامانه
  

  3 فيروزه آقا ابراهيمي ساماني ،2 بهناز امين زاده ،*1 بهرنگ بهرامي
  كارشناس ارشد مهندسي طراحي محيط زيست دانشگاه تهران-1

  دانشيار دانشكدة شهرسازي دانشگاه تهران-2
  س ارشد مهندسي طراحي محيط زيست دانشگاه تهرانكارشنا-3

   18/02/86:تاريخ پذيرش....11/07/85: تاريخ دريافت 
  

  چكيده
شناسي و هاي باستان در رابطه با كاوشبيشتر تاريخي طبيعي پاسارگاد كه در شمار آثار ميراث جهاني است، ةتحقيقات و مطالعات منطق

 سيوند – پلوار ةمسير بستر باستاني رودخانو پاسارگاد  باستاني ةكه موقعيت دقيق مكاني درياچازآنجايي. كشف آثار به جا مانده است
تعيين حريم توانند در  مياند،مجموعهتعريف منظر طبيعي پاسارگاد، و نحوة سازماندهي و تركيب عناصر اين معيارهاي ارزشمندي در 

روش كار . دقيق مكاني بستر درياچه است موقعيت  كشف،اين تحقيق اصلي دف هبنابراين، كننداين مجموعة با ارزش نيز كمك حفاظتي 
شناسي، و مطالعات ميداني است كه منجر به اي، استفاده از مستندات تاريخي و باستانهاي ماهوارهبر اساس پردازش تصاوير هوايي و داده

سي، آبهاي زير زميني، پوشش گياهي و اقليم منطقه شده هاي زمين شناسي، زمين ريخت شناهاي بستر طبيعي شامل ويژگي اليهةتهي
 هخامنشي در ة تنگ بالغي و تعيين مسير بستر رودخانه در دورة درةنتايج تحقيق منجر به كشف بستر يك درياچه باستاني در دهان. است

 پاسارگاد و سازماندهي و پراكنش ابنيه ةعگيري منظر مجموشكلثير آن و رودخانه باستاني در أ ت،د و پس از اثبات وجود درياچهشاين دشت 
آثار داخل محوطه درياچه و رودخانه با تحليل ثانويه اطالعات، ارتباطات فضايي و ساختاري ميان . مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

 تبيين و  است، شاهية مجموع ورود به داخلةها، بستر باستاني رودخانه، باغهاي پاسارگادي، آرامگاه و بويژه نحو شامل كاخكه ،پاسارگاد
  .شودميتعريف 

  
  شناسيهاي باستانكاوش-تاريخي-هاي آبي، منظر طبيعي سامانه- هخامنشية دور- پاسارگادةدرياچ: ي كليديهاواژه

  

  سرآغاز
 تاريخي طبيعي پاسارگاد در دشت مرغاب در استان فارس ةمحوط
راز و در كيلومتري شمال شرقي شي 130 دشت مرغاب در. واقع است

سال از پاسارگاد . غرب راه اصلي شيراز به اصفهان واقع شده است
عنوان ميراث جهاني در فهرست آثار جهاني ه توسط يونسكو ب1383

 ديرين تمدن از ةارزش و اهميت اين محوطه از لحاظ سابق. ثبت شد
هاي پس از وري بزرگ هخامنشي و تمدنتدوران نوسنگي تا ظهور امپرا

ن و گردشگران بيشماري از داخل ا است كه هرساله محققآن سبب شده
  . و خارج از كشور از آن بازديد كنند

    باستاني پاسارگاد توسطةاي در مورد منطقمطالعات گسترده
انجام شده كه منجر به كشف آثار و ابنيه به جا مانده از آن  شناسانباستان

 از ديوالفوا و كرزن ،استولز. كست،، محققاني چون فالندن. دوران است
در . شناسي در منطقه پرداختندباستانهاي اولين كساني بودند كه به كاوش

گيري از  سايكس و جكسون طرح و ترسيم آثار را با بهره1281سال 
-جوهاي اين باستانوها و جست كاوشةدر ادام. دندكرتصاوير متعدد آغاز 

استروناخ  فلد، پوپ وهرتس، اشميت تحقيقاتي متعدد هايشناسان، گروه
 آثار و ابنيه و ارتباطات ميان آنها گشودند دربارةگره از رمزهاي بيشماري 

در پي اقدامات سامي و همكارانش حريم حفاظتي ). 1379 ،استروناخ(
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 شاهي پاسارگاد ةپاسارگاد به شكل حصاري فلزي دورتا دور مجموع
هاي وش كازير نظر تاريخي فوق ةكشيده شده و از آن پس محوط

كنترل شده، حفاظت و مرمت آثار باستاني و اقداماتي نظير آن قرار 
  ).1351 ،سامي(گرفته است 

 ة احداث سد سيوند در امتداد رودخانةدر حال حاضر با اجراي پروژ
  هاي  مطالعات و كاوشة تنگ بالغي، دامنة سيوند و در-پلوار

اد به محيط گران از محوطه تاريخي پاسارگشناسان و مرمتباستان
 1384از سال . پيرامون آن و به دره تنگ بالغي كشيده شده است

بويژه كشور  ،هاي متخصص زيادي از كشورهاي مختلف دنياگروه
 تنگ بالغي و ة آثار موجود در درة شناسايي و كاوش كليبرايفرانسه 

كار شدند تا بتوانند قبل از آبگيري سد سيوند و به ه انتقال آن مشغول ب
آب رفتن آثار تاريخي اين منطقه، آنها را شناسايي كنند، اما آنچه در زير 

ها و مطالعات ناديده گرفته شده، بررسي بستر طبيعي منطقه اين كاوش
  هاي حفاري. و ارتباط تنگاتنگ آن با آثار به جا مانده است

در حال حاضر از عوامل مهم تخريب محيط طبيعي شناسي باستان
ساخت وسازها، حضور گردشگران و پيامدهاي توسعه  .منطقه است

 بدون ،زيست محيطي مربوط به آنها و حفاظت يكسويه از آثار باستاني
طبيعي سبب تسريع در روند تخريب بستر توجه به عوامل و شرايط 

 بنابراين با توجه به اهميت محيط طبيعي . شده استنطقهت مطبيع
گر، در كنار مطالعات گسترده پيرامون آثار و ارتباط متقابل آنها با يكدي

 لزوم انجام مطالعات گسترده ،شناسي در منطقهتاريخي و باستان
  .محيطي ضروري است

بستر طبيعي دشت مرغاب داراي آب و هواي مناسب براي 
 سيوند، - پلوارةجريان دائمي رودخان. سكونت و حيات انسان است

و هواي مناسب جريانات فصلي و باال بودن سطح آب زير زميني و آب 
در برخي از مطالعات گذشته،  .بر غناي پوشش گياهي دشت افزوده است

 باستاني در دشت مرغاب و در داخل محوطه ةشناسان به رودخانباستان
 ،Pope;1379 ، استروناخ;1351 ،سامي(پاسارگاد اشاره كرده اند 

اره  پوپ به مكان درياچه اشفقطشناسان اما در ميان اين باستان). 1947
 باستاني پاسارگاد در باالي تل ةرا در شمال محوط كرده و موقعيت آن

بررسي ميداني وضع زمين ). 1شكل شمارة (تخت تعيين كرده است 
- نشان مي باستانيةها در اين بخش از محوطهاي اليهبسترو رخساره

اي هاي مرتبط با رسوبات درياچهكدام تناسبي با اليه، هيچدهد كه

 ي است،ي طبقات صخره اي كنگلومرا،ز آنجا كه ساختار زمين انداشته و
وجود نمي آورد و احتمال وجود هشرايط مناسب براي تشكيل درياچه را ب

هاي گيري درياچهزيرا شكل ،درياچه در چنين مكاني بسيار ضعيف است
پشت سدهاي طبيعي اصوال در شرايط خاصي از توپوگرافي، آب شناسي، 

هاي و رخساره گيرد زمين ريخت شناسي صورت ميآبهاي زيرزميني و 
-در چنين محيط. شود در بستر آنها انباشته مياطرافمتفاوتي از رسوبات 

 گذاشتههايي رسوبات محيط كم انرژي و با سرشت سيلت رسي برجاي 
ها بوده و ها و مسيل رسوبات رودخانهةشوند كه متفاوت از رخسارمي

 يا ،ها چنين درياچهةگستر. د را دارندهريك زمين ريخت شناسي خاص خو
-.استتعيينقابلآنهابنديوتيپآبگيرهايي از طريق بررسي جنس رسوبات

گيري و سن هاي ژئوفيزيكي و حفاري مغزهگيري از بررسيبا بهرهامروزه
توان چگونگي شرايط جغرافياي طبيعي و اقليمي ادوار ها ميسنجي نمونه

چنين . مشخص ساخت و روند تكويني آنها رامختلف را با دقت تعيين 
گيري و ميرايي چنين هايي براي پي بردن به نحوه و زمان شكلپژوهش

تري در تقويم زماني و تغيير هاي دقيقتهشعوارضي الزم است تا بتوان دا
  . (Dorbin, et.al., 1998, Parasnis, 1997)دست آورد هادوار ب

  
 روش كار

هاي ق تلفيقي از مطالعه و بررسيروش پژوهش در اين تحقي
ها و تفسير تصاوير از پردازش داده. دورسنجي و برداشت ميداني است

اي، دانسته هاي بسياري از وضعيت سيماي كنوني منطقه و آثار و ماهواره
شناسي هاي باستانبقاياي برجاي مانده از اعصار كهن و نتايج كاوش

هاي و عكس TM و  ETMيهادر اين پژوهش از داده. حاصل شده است
هوايي سياه و سفيد برداشت شده در ادوار مختلف استفاده و نتايج با 

 GPS (Garmin III( هاي ميداني و تعيين مختصات جغرافيايي بابررسي
مكان و مختصات  شده تا در برداشت ميداني سعي.تكميل شده است
در ساختاري  رض عواياي شناسبه دليلشناسي و توپوگرافيجغرافيايي زمين

 – پلوار ة باستاني و بستر باستاني رودخانة بويژه درياچ،سطح دشت مرغاب
شناسي، انطباق داده شده در وضعيت دقيق آنها هاي باستانبا نقشهسيوند 

  . روشن شود
هاي اطالعاتي از طريق پردازش تصاوير، تفسير  اليهةپس از تهيه كلي

اي  مجموعه،GISنها در سيستم موضوعي و كنترل ميداني و ساماندهي آ
ها و دژ تل هاي قابل تلفيق و ارزيابي در ارتباط با بقاياي قلعهاز دانسته
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 كاخها در شمال مجموعه پاسارگاد و راه ةتخت در روي تپه و مجموع
آبهاي سنگي كه جريان آب را به چهارباغهاي پاسارگادي و محل 

  اين . دد، شناسايي و مشخص شدنكننآرامگاه هدايت مي
 جغرافيايي و ةها داراي مشخصات دقيق از موقعيت مكاني، گستراليه

معيارهاي زير در شناسايي . هستندرويكردهاي زماني مترتب بر آنها 
  :شدند باستاني استفاده ةمكان و احتمال وجود درياچ

   ؛توپوگرافي-
 ؛هاالگوي آبراهه-
 ؛مشخصات زمين شناسي-
 ؛رژيم آبهاي زير زميني-
 رض زمين ريخت شناسي؛عوا-
شناسي هاي رسوبي دوران چهارم زمين فروهشتهةرخسار-

 ؛)كواترنر(
 ؛خاكهاي پوششي-
 ؛پوشش گياهي-
 ؛آثار تاريخي-
 .شرايط آب و هوايي دوران باستان-

ها، تهيه اطالعات مربوط به هريك از اين معيارها از پردازش داده
هاي پايه دادهاطالعات موضوعي و تفسير و مقايسه آنها روي 

  .اندهاي هوايي و برداشت ميداني تعيين شدهدورسنجي، عكس
  
  هاي دشت مرغاب ويژگي
نظيري از هنر و خالقيت از  دشت مرغاب آثار بيةدر منطق :تاريخ

تمركز اين آثار . خوردچشم مي به دوران نوسنگي تا دوران اسالمي
 حفاظت و وزير نظر اي است كه  حصار كشي شدهةبيشتر در محوط

. است ، و يونسكو ايراننظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
 ها وها، تل تخت، زندان سليمان، نهرهاي سنگي، كوشكبقاياي كاخ

بستر چهار باغها و سرانجام آرامگاه منتسب به كورش كبير بنيانگذار 
تمدن بزرگ پارسيان، همگي از باارزشترين بقاياي سنگي مربوط به 

اي هپراكندآثار عالوه بر اين مجموعه، . دهستن پيش از ميالد 330-560
در بخش جنوبي ( تنگ بالغي ة در درخصوصدر دشت مرغاب و ب

ها، و هاي تاريخي سه هزار ساله، آتشكده تپهةحوطشامل م ،)دشت
هاي نوسنگي، غارها و بقاياي ابزارهاي انسان، هاي باستانيخرابه

هاي دوران باستان، بقاياي يك كاخ ي، كارگاههاي اشكانها، خانهاستودان
جاده عريض سنگي معروف به جاده شاهي  تابستاني هخامنشي و بويژه

 ,Ghirshman)( ه استقرارگرفتشناسان هاي باستانمورد بررسي و كاوش

1976 , Godard, 1962 , Herzfeld, 1941 )در حال ). 2 شكل شمارة
كارشناسان چندين موسسه هنگي، حاضر نيز عالوه بر سازمان ميراث فر

يتاليا، فرانسه، آلمان، استراليا، ژاپن و از جمله ا شناسي خارجيباستان
 ، تنگ بالغيةهاي تاريخي موجود در در در حال بررسي محوطهلهستان

هاي هاي ذوب فلز، غار و سكونتگاهميالد، كوره شامل تپه هاي پيش از
، )فرقه داران(فرمانروايان فارس پيش از ميالد، گورهاي سنگي مربوط به 

 كيلومتر مرز سنگي مربوط 7دو قبرستان مربوط به دوران اشكاني، بيش از 
هاي باستاني هستند كه در صورت به دوران اشكاني و ديگر محوطه

اما آنچه در كليه اين . آبگيري سد در دست احداث به زير آب خواهد رفت
هاي بستر طبيعي ت بررسي ويژگيها از قلم افتاده اسها و پژوهشتحقيق
 سيوند كه پس –امتداد رودخانه پلوار يابي سد سيوند در مكان. استمنطقه 

 تنگ بالغي و ارتفاعات بخش جنوبي دشت مرغاب ةاز عبور از ميان در
شود، از ديدگاه حفاظت از مناطق تاريخي طبيعي وارد دشت فروردين مي

ا رسيدن تانه در طول جاده شاهي امتداد مسير رودخ. استبسيار نامناسب 
به دشت فروردين، كوه مقدس مهر و تخت جمشيد به عنوان پايتخت دوم 

 طوالني و پر پيچ ةو جاي جاي اين در) پس از مرگ كورش(هخامنشيان 
تداوم پويايي از ومبين  و خم مملو از آثار تاريخي و فرهنگي سرزمين ايران

 غارنشيني تا دوران اسالمي استتمدن و تاريخ ايران باستان از دوران 
(Aminzadeh & Samani, 2006) .  

و آب تشكيل شده ) به معناي چمن( مرغاب از دو جزء مرغ ةواژ: طبيعت
زميني با بستر شامل  بررسي اسناد و مدارك تاريخي اين محل را .است

محيط تاالب مانندي را   وكردهرسي مناسب رشد چمن و وفور آب معرفي 
هاي كر و   آبريز رودخانهةدشت مرغاب در حوز. كندعي ميدر گذشته تدا

 ة اين رودخانه، مسيل ابولوردي، رودخانةوسيله ب وسيوند قرار گرفته است
 ةد كه از آن ميان رودخاننشو هاي شرقي تغذيه مي آباد و دره  مباركةدر

 ة موقعيت اين جلگه در حوز.اند سيوند دائمي و بقيه فصلي و موقتي–پلوار 
 جنوب حاره ة عمل كننده در منطقساز و كارهاياي است كه  گونه بريز بهآ

هاي كشف مطالعه معابر و آبراهه. ي حاكم استهاي جوبر ميزان ريزش
ها دهد كه همگي اين آبراههشناسان نشان ميهاي باستانشده در كاوش

  پاسارگاد به سمت جنوب در جريان بوده و از ميان كاخها عبورةاز محوط
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 محيطي سرسبز و پرآب دهندةنشانها وفور بقاياي اين آبراهه. كردندمي
يز تا اواسط بهار انجام يبارندگي در اين حوزه به تناوب از اوايل پا. است
اين منطقه داراي هويت اقليمي نيمه خشك سرد تا خشك . پذيرد مي

ميزان هوموس خاك . است رويشي كوتاه و تبخير متوسط ةسرد، دور

زمستاني و بهاري آب و هواي  هايو بارش ر سطح بااليي قرار دارددشت د
بومي منطقه فراهم   بويژه جامعه گياهان،مناسبي براي رويش انواع گياهان

  ).1382 ،بهرامي( اند آورده

  

  
 

  

  1947موقعيت درياچه در شمال پاسارگاد ، توسط پوپيابي  تهيه شده ازمكاننقشة): 1(شكل شمارة 

 درياچه باستاني

 لوارپرودخانه 

  آرامگاه كورش

  درة تنگ بالغي
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استحكامات بيروني  : 9آرامگاه كورش : 8آتشدان ساساني : 7حوضچه سنگي : 6روستاها : 5 پلوار ةرودخان: 4پاسارگاد : 3 تنگ بالغي ةدر: 2   دشت مرغاب: 1:راهنماي نقشه 
: 21غار يزدي : 20هاي ساساني سنگ نبشته: 19هاي هخامنشي سفال: 18 زندان :17دوتلون : 16 شاهي ةجاد: 15تل خاري : 14تل تخت : 13تخت گوهك : 12پل : 11چهار باغ :10

  خرابه هاي دوران اسالمي: 28 مقدس ةمحدود: 27غارهاي باستاني : 26كوشك : 25كاروانسراي سنگي : 24كاخ دروازه : 23كاخ بارعام : 22كاخ اختصاصي 
هاي ميداني و با استفاده از  شاهي بر اساس برداشتة و تصوير جادشناسي پردازش شده دشت مرغاب باستانة نقش):2(شكل شمارة 

GPS(Garmin)  
  

اي كوهستاني از سلسله جبال زاگرس بلند  دشت مرغاب ناحيه
هاي زاگرس گرفته و خوردگي است كه شكل و سيماي خود را از چين

منظر كوههاي .حاصل بستر ناوديس و سازندهاي نرم و كم مقاوم است
 منظر دشتي ةدر پس زمين و متنوع متعددباغارهاياي صخره خورده و چين

 رودخانه سيوند با نوار سبز درختان بيد و نيزارها در طول مسير ةو حاشي
 .)3 شكل شمارة (شود دسترسي از شيراز تا پاسارگاد، همواره ديده مي

وجود كوههاي كوچك و تيرانداز و كوه بالغي در جنوب و جنوب غربي 
ارتفاعات بادگير در امتداد . سازد ات اقليمي خاصي را فراهم مي تغيير،منطقه

ي فصلي بيشتري در كوهها و هاي جوجهت اصلي باد سبب ريزش
   .شود هاي مابين آنها مي دره

هاي نفوذ ناپذير است و در نتيجه بارششيلي  سنگ ،بستر منطقه
ي و  روي بستر و در طبقات آواري، فرسايشيمامبتي و آبهاي جاري جو
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 آب ة متر تجمع يافته و سفر40آبرفتي به ضخامت متغير حداكثر تا 
آبهاي جاري اين منطقه از دهانه تنگ بالغي . دنساز زيرزميني را مي

 تنگ بالغي شيب طبقات به سمت شمال ةدر دهان. شوند تخليه مي
سازد كه تمامي رسوبات   سرريز زيرزميني پنهاني را مينوعياست و 

 ة جاري در پشت آن انباشته شده و اضافه آن به تنگآبرفتي و آبهاي
هاي به همين لحاظ در فصول باراني و سال. شود بالغي تخليه مي

هاي كم باران اگرچه پرباران سطح آب زيرزميني باال آمده و در سال
 ة آب زيرزميني درمحدودة اما به دليل غني بودن سفر،رود ين مييپا

آبهاي . هي مطلوبي برخوردار است تاريخي پاسارگاد از آبدةمحوط

برداري از  بهره.  نمك كم و كربناتي استةمنطقه عموماً شيرين با درج
هاي كشاورزي، مصارف خانگي، دامداري و منابع زيرزميني، آبياري زمين

 سيوند – پلوار ةهاي قنات، چاههاي منفرد و رودخان صنعتي از سيستم
   پاسارگاد باال بوده و هرچه ميزان ذخيره آب در جنوب. دشو تأمين مي

  كه طوريهب. شود رود، از غناي آن كاسته مي به سمت شمال محوطه مي
  هاي كم بارش هاي ابولوردي و شمال پاسارگاد در سالدر بلندي
  شيب سطح آب زيرزميني تابع شيب . دشو دهي مي فاقد بهره

  هاي آب زيرزميني بسته است  توپوگرافي بوده واز نوع سفره
  ).1381،ساماني (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بستر باستاني رودخانه: 5 تنگ بالغي ةدر: 4 سيوند –رود پلوار : 3پاسارگاد : 2دشت مرغاب : 1:راهنماي نقشه 
   گسل                        رسوبات پاي دامنه      امتداد طبقه و جهت شيب      

  تاقدیس    سازند سورمه و فحليان                                                                    بستر رودخانه  
                                                     

  رسوبات رودخانه اي عهدحاضر                        رسوبات رودخانه اي با سيلت و رس بادي                                     سازند كژدمي       
  

  سازند داريان                                                                      سازند گدوان                                          رسوبات دشت عهد حاضر                                   
  هاي ميدانيو برداشت اي، تصاوير هواييي ماهوارهبا استفاده از پردازش داده ها  زمين شناسي دشت مرغابةنقش): 3(شمارة شكل 
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شناسي و  شرايط اقليمي منطقه، وضعيت توپوگرافي، ساختار زمين
بيش  و بومي گياهان منطقه كمةجنس خاك سبب شده است كه جامع

هاي ريزش. كند زاگرس تبعيت منطقه جغرافيايي پوشش گياهي الگوي از
ت اين پوشش گياهي را به ي مناسب منطقه و خاك غني آن كيفيجو

 دشت ةاز سويي قسمت وسيعي از گستر. طرز چشمگيري باال برده است
هاي زراعتي مرغوب تبديل شده و اين تغيير الگوي پوشش به زمين

. گذارد  را به نمايش ميايعمده ةگياهي در سي سال اخير توسع
در . تغييرات فوق سبب كاهش چشمگير گياهان بومي منطقه شده است

اي جايگاه زارها و درختان حاشيه سيوند بيشه–متداد رودخانه پلوار ا
   . اندانواع پرندگان بومي و مهاجر منطقه

  هاي تحقيق يافته
 وجود درياچة پاسارگاد

 سازمان 1 : 50000 و 1 : 250000هاي توپوگرافي مطابق نقشه
  سازمان نقشه برداري1 : 25000 توپوگرافي ةجغرافيايي ارتش و نقش

  اي با  ناحيهرد و كوهستاني مرتفع قرار داةكشور، پاسارگاد در منطق
اين ناحيه از نوع فالت . هاي بين كوهستاني استكوههاي بلند ودشت

 و با رشته ست متر نسبت به سطح دريا1800 تا 1400با ارتفاع بيش از 
اين دشت بين .  متر محاط شده است2500 تا 2200كوههايي با ارتفاع 

تنگ مرغاب، تنگ سعادت آباد، تنگ (ني از طريق چهار تنگه كوهستا
. هاي منطقه فارس مرتبط استبه ديگر دشت) كله بادي و تنگ مهرآباد

از لحاظ زمين شناسي محدوده در ناوديس بازي جاي دارد كه تراز 
واسطه تراوايي اندك، سنگ بستر مناسبي را براي هآن بفرسايشي
 سازدمي زمين   ژرفاي   به سطحي اي آبه  فرورفتن   از جلوگيري

.(James & Wind,1965; EP-NIOC, 1979)  
 ،)4 شكل شمارة( زمين شناسي تهيه شده از منطقه ةبر اساس نقش

اي در پايين دست هاي آبرفتي و بادرفتي و رسوبات درياچهفروهشته
شود كه  تنگ بالغي ديده ميةدشت مرغاب ودر بالفصل دهن

 هايمجموعه سنگ شناسي متفاوت از ديگر مشخصات فيزيكي و
پديده حاصل از (اين عوامل حاصل فرسايش . آواري و تخريبي دارد

 خيزش و باالشدگي ةواسطهبوده كه ب) فرسايش و انحالل سنگ آهكي
هاي در گذشته. اندمنطقه و پايين افتادن تراز آب زيرزميني حاصل شده

 اما امروزه اثري ،وجود داشتههاي كارستي فراواني در منطقه دور چشمه
شود و محدود به شماري از آنها در ترازهاي توپوگرافي از آنها ديده نمي

 آبدهي آنها در فصل بهار باالترين رقم را نشان طوركليبهبوده و  تر پايين
 آبهاي ،هاي فصلياين ويژگي سبب شده است تا با بارش. دهدمي

زايش يافته و تراز آب زيرزميني رقم  تخريبي اف–زيرزميني در سري آبرفتي
). 5 شكل شمارة(هاي منطقه را بسازد عمق كمتري داشته باشد و آبخوان

 دشت مرغاب است ةترين سيستم تغذيه كنند سيوند اصلي– پلوارةرودخان
 آبهاي سطحي را ة بالغي تخليةكه از سوي شمال بدان وارد شده و از تنگ

اين رودخانه در . پيوندد سعادت آباد ميبر عهده دارد و در نهايت به دشت
واسطه مقاومت هكند كه بداالني تبعيت مي–ايتنگ بالغي از طرح تنگه

اين ويژگي . استهاي مجاور آن هاي بستر و محدودهمتفاوت از سنگ
مختص مناطقي است كه از طبقات متفاوت سست و سخت تشكيل شده 

ه با ديوارهاي پرتگاهي و هاي باريك و كوتادر اين شرايط دره. باشد
 اصلي ةد و در آن آبها از دره هاي باريك به رودخانشوپرشيب ايجاد مي

هايي به عنوان سد طبيعي در بستر رودخانه عمل چنين دماغه. پيوندندمي
سازند كه بارزترين كنند و سدهاي طبيعي كوچكتري را در فرادست ميمي

اب در مدخل تنگ بالغي باشد  طبيعي دشت مرغةتواند سد درياچآنها مي
عوامل زير در تشكيل اين درياچه . ردكه بين تنگه تا پاسارگاد گسترش دا

  :هستنددخيل 
وجود سازند غير قابل نفوذ شيلي رسي و آهكي رسي با ساختمان -1

  .ناوديسي در بستر دشت
آواري به ضخامت متغير از چند متر –وجود فروهشته هاي تخريبي-2

ر از جنس شن، قلوه سنگ، ماسه با تخلخل و  مت30تا بيش از 
  .نفوذپزيري زياد كه استعداد ساختن آبخوان را دارد

 و ارتفاعات مجاور كه همه هاوفور آبهاي سطحي ورودي از بلندي-3
  .دنرس پست و كم ارتفاع تنگ بالغي ميةآنها در نهايت به محدود

سازندهاي (شيب رو به شمال طبقات از جنس شيل و آهك -4
هاي غير قابل نفوذ به صورت اليهه ببيشتركه ) كژدمي و داريان

 آبهاي منطقه ة و مانع از تخليكندشكل بازدارنده طبيعي عمل مي
  .دشو تنگ بالغي ميةباالدست به در

 پس از فرسايش است ةدر شرايط و موقعيت كنوني كه حاصل دور
   در ينبيق اما اين طبقات ،شيب طبقات به سمت شمال باختري است

 سال پيش 3000تا  2000هاي پيشين ارتفاع بيشتري داشته و در زمان
 تنگ ة درةبنابراين در دهان. كندعنوان درياچه طبيعي عمل ه قادر بوده ب

  بالغي سد طبيعي منجر به تشكيل درياچه شده و اين عارضه 
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ثير قرار داده است وبي ترديد در أمنطقه را تحت ت طبيعي محيط
 پاسارگاد نيز نقش مهمي را ةظر باستاني دشت و محوطگيري منشكل

  .ايفا كرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بستر باستاني رودخانه: 5 تنگ بالغي  ةدر: 4 سيوند  –رود پلوار : 3پاسارگاد  : 2دشت مرغاب  : 1:راهنماي نقشه 

                       رشته قنات داير           آب زيرزميني          ةسفر                      

 

 رشته قنات باير        چشمه                 

 
 

  هاي ميدانياي، تصاوير هوايي و برداشتهاي ماهوارهبا استفاده از پردازش داده  آبريز دشت مرغابزة حوة نقش):4(شكل شمارة 
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  هاي درياچة پاسارگادويژگي
بت، پوشش گياهي و تفاوت در سنگ شناسي، نوع خاك، رطو

ها قابل درك جنس رسوبات در جنوب پاسارگاد نسبت به ساير بخش
اي و ديگر هاي هوايي، تصاوير ماهوارهاين تفاوت در عكس. است

براي شناخت اين عوارض از . عوارض قابل تشخيص و تفكيك است
هاي هاي مختلف پردازش تصاوير استفاده و آشكارسازيروش

  . دشو احتمالي درياچه معين ةتا محدودمتفاوتي انجام شده 
شيب تراز آب زيرزميني و گراديان سيستم هيدروديناميك از 
شمال به جنوب و از فرادست به سمت تنگ بالغي بوده و در مدخل 

صورت طبيعي مقادير زيادي از آبهاي هو ب رسددره به سطح زمين مي
ين محل شود از ازيرزميني دشت همچنان كه امروز نيز ديده مي

 يعني ،هاي دشتوجود تفاوت در فروهشته.  استشدهتخليه مي
هاي كوهستاني و مسير رودخانه در هاي محيط پرانرژي دامنهآواري

مقابل رسوبات دانه ريز و كم انرژي باالدست مدخل تنگ بالغي 
اين محدوده آبهاي ورودي انباشته در نشان از آن دارد كه در گذشته 

ساخته است و سرريز آب ي يك سد طبيعي را مي مخزنةشده و درياچ
با فرسايش .  تنگ بالغي جريان داشته استةاين سد طبيعي به در

هاي بستر  تنگه پايين افتاده، بازدارندهة ارتفاعي دهنهايطبقات رقم
-هتري ب پايينهايطبيعي فرسايش يافته و در نتيجه تراز تخليه رقم

  .شك شده است مورد اشاره خةخود گرفته و درياچ
پاسارگاد در جايگاهي ويژه در زاگرس قرار دارد و شرايط اقليم 

 يخچالي و گرم ةپس از دور. ادوار يخچالي را در خود ثبت كرده است
شدن زمين با وفور باران و افزايش آبها و گرم شدن محيط، فرسايش 

 ترهاي كارستي فراوانها و تسطيح منطقه شديدتر شده، چشمهبلندي
هاي هيدروديناميك عمق آبهاي  و با قدرت گرفتن سيستمشده

پس از حاكم شدن . زيرزميني كمتر شده و آبخيزي فزوني يافته است
شرايط اقليمي خشك و گرم از حجم آبها كاسته شده، تراز آبهاي 

ها كم آب و خشك شده و بسياري از تر افتاده، چشمهزيرزميني پايين
با  .(Krinsely, 1970; Rieben, 1966)اند ها خشك شدهتاالب

 خالي ة دشت مرغاب، منطقةكاسته شدن منابع آب و چمنزار در منطق
در واقع تغيير شرايط . از سكنه شده و آباداني رو به افول گذاشته است

 شده كه زيستگاه آنان باعث كوچ مردماني را ،محيطي و كمبود منابع
نظر ه ب. ه بوده استو منابع حياتيشان كامال به منابع طبيعي وابست

رسد اين كوچ پس از انتقال پايتخت هخامنشيان به سمت دشت مي
-در دشت مرغاب پديده. استفروردين و تخت جمشيد روي داده 

ها در مدخل تنگ بالغي هايي چون فرسايش طبقات و تخريب اليه

 در حقيقت منابع آبهاي ،اتفاق افتاده و با عميق ترشدن تدريجي دره
 سطح االرضي تخليه و موجب خشك شدن تدريجي زيرزميني و

  .درياچه شده است
 تقريبي درياچه با تصوير هوايي پردازش شده از منطقه ةمحدود

 آن با بستر ةو اختالف در جنس خاك و نوع پوشش گياهي محدود
تر مرز بستر درياچه با انجام تعيين صحيح. پيرامونش تعيين شده است

اي و هوايي يري از تصاوير ماهوارهگمطالعات ژئوفيزيكي و بهره
شكل  (استتر و با وضوح تصويري باالتر از منطقه امكان پذير دقيق

  ). 5شمارة 
  تأثير رودخانه و درياچه باستاني در شكل گيري پاسارگاد 

وجود عوارض در ساختار زمين به شكل ارتفاعات بخش جنوبي 
 و همچنين و جنوب غربي كوههاي كوچك، تير انداز و تنگ بالغي

صورت ه  اين منطقه را ب ، ماهورهاي بخش شمالي دشت مرغابةتپ
 مناسبي براي انتخاب اين يدراهبراي طبيعي درآورده و شرايط قلعه

جريان . پايتخت هخامنشيان فراهم شده استاولين عنوان ه محل ب
 ةسيوند كه بستر قديمي آن از ميان كاخها و ابني–مي رودخانه پلواريدا

كرده و آثار آن هنوز بر روي زمين و تصاوير هوايي د عبور ميپاسارگا
 كه  راقابل رديابي است، آب شرب و ساير نيازهاي مردم منطقه

كرده و دشت مرغاب را به مين ميأاند تدامدار بوده  يا، كشاورزبيشتر
شكل محيطي حاصلخيز، سرسبز، جذاب و مناسب براي سكونت 

  .درمي آورده است
جمع ونه تنگ بالغي ادر دهطبيعي  زيرزميني شرايط خاص سد

موجب به وجود آمدن در فصل بارش  بخصوص ،آن شدن آب
.  استشدهميدر بخش جنوب و غرب آرامگاه كورش كبير اي درياچه

كه ذكر  جريان عمومي رودخانه از شمال به جنوب بوده و همچنان
به شد پس از آبياري باغهاي پاسارگادي و عبور از داخل محوطه 

 حياتي با نيرويعنوان يك ه حضور درياچه ب. پيوسته استدرياچه مي
 تنگ بالغي منظر بكري را خلق ةهاي طبيعي تا دهانانواع جاذبه

  .كرده استمي
 پاسارگاد از بخش جنوبي محوطه و ةامروزه ورودي به مجموع

 باستاني طراحي شده است و ةاز كنار آرامگاه درست در محل درياچ
است كه كاخ معروف دروازه و كاخهاي ديگر در بخش ي حالاين در

اثبات حضور درياچه در بخش جنوبي . شرقي محوطه قرار دارند
ه ب. سازدمحوطه موقعيت اين كاخها را در بخش شرقي مستدل مي

هاي مختلف باغها در قسمت رسد مكانيابي ابنيه و چهارنظر مي
 و منظري كه وجود بادر نظرگيري موقعيت درياچه و رودخانهمحوطه
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 يصورت مدله نتايج حاصل از اين تحقيق ب. داشته اتفاق افتاده است
تواند منظر باستاني منطقه را معرفي سه بعدي تهيه شده است كه مي

  ). 6شكل شمارة  (كند
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: 2دشت مرغاب : 1:راهنماي نقشه
به سمت ها و نظاميان و عوام از دره تنگ بالغي مسير كاروانروازهكاخ د: 7بستر باستاني رودخانه : 6بستر جديد رودخانه : 5 باستاني ةدرياچ: 4 تنگ بالغي ةدر: 3آرامگاه كورش 

مدل سه بعدي منظر پاسارگاد در اوج فرمانروايي هخامنشيان): 6(شكل شمارة                                              پاسارگاد

توان اهميت نقش آب را در سازماندهي فضايي در مجموعه پاسارگاد مي
هاي تحقيق تجزيه و تحليل يافته. دكرها بخوبي مشاهده ساخت و ساز

ها، دهد كه حركت كارواندر مورد درياچه و مسير رودخانه نشان مي
سپاهيان و ساير مردم از دشت فروردين وشهر استخر به سمت پاسارگاد 

 كوه ةصورت معبري عريض در دامنه  سنگي شاهي كه بةاز طريق جاد
 ةآنها پس از ورود به دهان. شده استام ميتنگ بالغي ساخته شده، انج
 جنوبي و ة سيوند عبور كرده و از حاشي–تنگه از روي رودخانه پلوار

شرقي درياچه به سمت ورودي پاسارگاد كه در بخش شرقي بوده است 
در قسمت ورودي كاخ دروازه ساخته شده و اين . حركت مي كردند،

به همين . استين بخش موضوع خود دليلي براي استقرار ورودي در ا
دليل نيز آرامگاه كورش كبير در منتهي اليه بخش جنوبي محوطه و 

ورودي به داخل مقبره . روي منظر درياچه ساخته شده بودهبويژه روب
ده شو رو به منظر درياچه گشوده ميشته كورش در غرب بنا قرار دا

خش نام مدوس شهرت داشته از به باستاني نيز كه بةرودخان. است
شده  باغهاي پاسارگادي ميةشرقي و شمال شرقي محوطه وارد مجموع

و با عبور از زير پل سنگي در داخل مجموعه جريان يافته و سرانجام در 
بنابراين آرامگاه با . پيوسته استبخش شرقي آرامگاه به درياچه مي

 غربي ةاين مجموعه با مرز درياچه در حاشي.شده استمنظرآب احاطه مي
در . شده استالي، و مرز رودخانه در حاشيه شرقي محصور ميو شم

بخش شمالي با قلعه تل تخت و استحكامات بنا شده بر فراز آن احاطه 

شده و اين تركيب عناصر طبيعي و مصنوع، سبب حفاظت طبيعي و مي
ها از مسير به اين ترتيب كليه ورود و خروج.  آن مي شده استراهبردي

. گرفته و تحت كنترل حكومت بوده استداده شده صورت شرح
هاي مختلف منتقل  آب را به بخش،هاي سنگي در داخل مجموعهآبراهه

. شده است مياستفادهده و براي آبياري باغهاي پاسارگادي نيز كر  
  نتيجه گيري

 و مرغاب دشت ةمنطق در محيطي با انجام مطالعات دراين تحقيق
 در نويي نتايج ،بالغي  تنگةرد ةدهان در زميني زير طبيعي سد كشف

 زير سد وجود.دش هئارا باستان دوران در منطقه طبيعي منظر با ارتباط

 اي درييدي بر احتمال وجود درياچهأبالغي تتنگةدردهانزميني

 اين بحث نوين.استمحوطه  فرادست دره و بخش جنوبي وغربي

 ده وباستان را معرفي كرچگونگي منظر بستر طبيعي دشت در دوران 

 يابي ساخت و سازهاي هخامنشيان اعم ازگيري و مكانلنحوة شك

 همچنين ارتباطات. اختسمجموعه شاهي و آثار مرتبط با آن را شفاف 

ميان آثار پراكنده در داخل محوطه شامل كاخها، بستر باستاني 
 ورود به داخل ة نحوخصوصباغهاي پاسارگادي، آرامگاه و ب رودخانه،
نتايج حاصل از اين تحقيق را . كردتبيين و تعريف شاهي را  مجموعه

  :موارد زير برشمرد توان درمي
مطالعات زمين نياز به هاي تاريخي تشريح بستر طبيعي پهنه -1

 .داردآب شناسي و  خاك شناسي،  زمين ريخت شناسي،شناسي،
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 پاسارگاد از ةدر آغاز شكل گيري تمدن بزرگ هخامنشي، منطق
عي وجود درياچه، رودخانه و تپه ماهورها، هاي طبيلحاظ ويژگي

  .كرده است مناسبي فراهم ميراهبرديموقعيت 
هاي طبيعي خود و عناصر طبيعي چون دشت مرغاب با ويژگي-2

 منظر ، باستانيةهاي شمالي، رودخانه و درياچكوههاي جنوبي، تپه
طبيعي جذاب، زنده و حيات بخشي را در پيرامون محوطه ايجاد 

 .ه استكردمي
 باستاني توسط پوپ از لحاظ زمين ةموقعيت تعيين شده درياچ-3

هاي اين تحقيق ريخت شناسي و آب شناسي صحيح نبوده و يافته
تعيين دقيق  .ده استكريابي موقعيت دقيق اين درياچه را مكان

دن علت استقرار كاخها و كرورودي به داخل مجموعه، مستدل 
مگاه بر حسب موقعيت درياچه و هاي پاسارگادي و آراچهارباغ

 شكل صحيحي از چگونگي منظر باستاني منطقه ،رودخانه باستاني
 .گذاردرا به نمايش مي

منظر درياچه در انتخاب محل استقرار آرامگاه و تعيين در ورودي -4
 . داخل مقبره اهميت اساسي داشته استهب

- باستانها و مطالعات فوق در انجام كاوش اطالعاتاستبديهي-5
 الگوهاي حفاظتي منظر فرهنگي كه تركيبي از ةشناسي، و ارائ

عالوه بر آن . ، اهميت بسياري دارنداندحفاظت اثر و بستر طبيعي 
شناسي و هاي باستانيابي دقيق كاوشتوانند راهنمايي در مكانمي

  .دنهاي متعدد باشوسيلة حفاريه بدر نتيجه تخريب كمتر محيط
  تشكر و قدرداني

 مقاله برگرفته از طرح پژوهشي دانشگاه تهران مي باشد بدينوسيله ينا
  .ازمسئولين محترم قدرداني مي گردد
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