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 1داود مختاري

 

 هادیشهر  -ژئومورفولوژی دشت جلفا

 

 52/90/05 مقاله: رشیپذ خیتار  90/90/09 مقاله: افتیدر خیتار

 

 چكيده

های شمالی ایران در امتداد رودخانه ارس است که در حد فاصل کرانه هادیشهر یکی از دشت-چاله تکتونیکی جلفا

ه قره داغ واقع شده است. هدف این پژوهش، شناخت وجوه مختلف جنوبی رودخانه ارس و بخشی از رشته کو

های مورفودینامیک این دشت و در بعد کاربردی آن، حفظ امکانات زیستی آن در ژئومورفولوژی و سیستم یا سیستم

ل فرم، از روش ارگودیک و تحلی-فرایندهای فوق است. برای نیل به اهداف پژوهش و تحلیل روابط ارتباط با سیستم

تحول اشکال فعلی در نقاط مختلف و با سنین متفاوت استفاده شده است. بازسازی سیر تکاملی منطقه با استفاده از 

ها صورت طریق مطالعات میدانی مکرر و پی جویی سطوح چینه بندی نهشته روش تحلیل ساختار رخساره ای از

ساختمان آن، وجود حرکات انبساطی، چشم  گرفته است. در این پژوهش، نقش تکتونیک در ایجاد دشت و وضعیت

انداز فعلی دشت، ساختار مخروط افکنه های کواترنری منطقه و حفظ فضای رسوبگذاری در دوره کواترنری مورد 

های تأثیرگذار ترین شاخصمطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش، عوامل تکتونیکی و لیتولوژیکی مهم

های یک پدیمنت را دارد، مخروط باشند. این دشت ویژگیمتری واحدهای ژئومورفولوژیکی میهای مورفوبر ویژگی

ترین چالش ژئومورفولوژیکی آن از بین رفتن پوشش ترین واحد ژئومورفولوژیکی آن است، مهمافکنه دره دیز مهم
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ی انسان بر روی کم ضخامت نهشته های کواترنری سطح پدیمنت است و نوع واکنش ژئومورفیک به اثرگذار

 هادیشهر، نشانگر حاکمیت نوعی تغییر ژئومورفیکی است. -های سطح زمین دشت جلفافرایند

 

های رودخانه ای، دشت ژئومورفولوژی دشت، چاله تکتونیکی، تحول ژئومورفولوژی دشت، سیستم کليدواژه ها:

 .هادیشهر، شمال غرب ایران-جلفا

 

 مقدمه

ژی توانسته است روابط ن مسائل ژئومورفولوژی به شمار می آیند. علم ژئومورفولوتریفرم جزو اصلی-فرایندروابط 

هایی را که در مقاطع زمانی فرایندهای فعال را به نحو احسن تحلیل نموده و فرایندموجود بین اشکال چشم انداز و 

لیل سرعت تغییراتی است مختلف این اشکال را تحت تأثیر قرار می دهند، شناسایی کند. رسالت دیگر این دانش تح

های ژئومورفولوژیکی در مقایسه با عمر انسان و فرایندکه در چشم انداز اتفاق می افتد. سرعت کم فعالیت اکثر 

ها در مکان و زمان در نتیجه تغییرات محیطی یا وجود آستانه های ذاتی، ضرورت فرایندپیچیدگی روابط متقابل 

 Alexander et)  می کندها را ایجاب  ها با لحاظ سرعت تغییر آنحول آنمقایسه اشکال در مقاطع مختلف دوره ت

al., 2008: 83.) ها و های مهم و قابل توجه ژئومورفولوژی تشخیص اشکال پایدار ناهموارییکی دیگر از رسالت

نت یا کاربری های طبیعی و انسانی، برای سکوفرایندمناطقی است که احتمال خطرات ناگهانی و یا تدریجی ناشی از 

 .(Goudie, 2004: 423) ها کمتر باشدزمین در آن

شجاع، سلگرد و شاهمار( در سطح ) هادیشهر و جلفا( و روستایی) های شهریحال با توجه به استقرار سکونتگاه

های فوق باشد. مطمئنا (، انجام این پژوهش می تواند گامی در جهت نیل به رسالت9شکل ) دشت مورد مطالعه

های اقتصادی گردشگری در این خطه از کشورمان، لزوم ل شهر جلفا به منطقه ویژه اقتصادی و گسترش فعالیتتبدی

ها طلب خواهد کرد که یافته مطالعات آمایش سرزمین در بستری از اشکال ژئومورفولوژیکی را جهت برنامه ریزی

 های این تحقیق می تواند پاسخگوی بخشی از این نیازمندی باشد. 
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 : موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه1شكل 

های انسانی در تضاد قرار می گیرند وجود مخاطرات طبیعی سیر های طبیعی چشم انداز با فعالیتفرایندزمانی که 

 های دست نخورده توسط بشر، بر تعداد چنین خطراتی افزوده شده وصعودی پیدا می کند. با افزایش اشغال زمین

زایش خسارات جانی و مالی ندارد. در حال حاضر مدیریت زمین در نواحی در حال توسعه مثل اف نتیجه ای جز

( نبود یا ضعف ادارات مسئولیت پذیر دست اندرکار در مدیریت 9دشت مورد مطالعه، با مشکالت چندی از قبیل 

وقعیت اقتصادی ناکارآمد به ( م3های موجود، ( کمبود داده های الزم و اطمینان پائین کمیت و کیفیت داده5زمین، 

( عدم برخورداری 4های مالی فراوان از طرف دولت است، و ها مستلزم حمایتطوری که مدیریت زمین در آن

 .(Alcántara-Ayala, 2002: 108)، روبروست مسألهجامعه از دانش مدیریت زمین و عالقمندی پائین به این 

های شمالی ( یکی از دشت9:9334؛ عابدینی، 9302ناسی کشور، سازمان زمین ش) هادیشهر-چاله تکتونیکی جلفا

کوه) ایران در امتداد رودخانه ارس است که در حد فاصل کرانه جنوبی رودخانه ارس و بخشی از رشته کوه قره داغ

دهد که بخش اعظم این دشت در های مقدماتی منطقه نشان میهای دیوان داغی و قره گوز( واقع شده است. بررسی

طوری که نهشته های مربوط به اواسط کواترنری از یک وضعیت انباشتی به وضعیتی فرسایشی تغییر یافته است به

ویژه در قسمت میانی دشت دیده می هاوایل کواترنری بریده شده و آثار آن به صورت پادگانه های آبرفتی مرتفع ب

های مصادف بوده است، نهشته های آبرفتی در بخش  ینشوند. پس از این رویداد که احتماال با کوهزایی های پاسادن

جا گذاشته شده اند و امروزه این فضای رسوبگذاری به مخروط افکنه هپست دشت و در امتداد بستر رودخانه ها ب
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های مهم منطقه مثل دره دیزچای و لیوارجان چای محدود شده است. با تغییر های پایکوهی و بستر رودخانه

هایی به صورت تپه هایی طولی در سطح ز یک حوضه انباشتی به حوضه ای فرسایشی، ناهمواریوضعیت منطقه ا

رسوبات نئوژن و کواترنری( ) اند که علی رغم ارتفاع کم با توجه به برخورداری از لیتولوژی نامقاومدشت ظاهر شده

ها های جاری است بر روی آنعمل آب های فرسایشی که به نظر عمدتافراینداز دینامیک بسیار باالیی برخوردارند و 

 اثر می گذارند. 

از سوی دیگر بخشی از این دشت در محل شهر جلفا در دشت سیالبی رودخانه ارس واقع شده است و تغییرات 

های رودخانه ای ارس را در دشت سیالبی متعلق به خود آن تشدید کند و بدین فرایندتواند بستر و دبی آن می

 ا برای ساکنین فراهم آورد .ترتیب مشکالتی ر

های آن، از هایی به نام اوچ تپه در شرق شهر جلفا با توجه به گسترش شهر جلفا به طرف پایکوهوجود ناهمواری

 جمله موارد قابل توجه ژئودینامیکی است که انجام چنین پژوهشی را توجیه می کند. 

غربی که -و وجود تپه های طولی در جهت شرقی رودخانه ارس() با توجه به جهت شیب کلی دشت به طرف شمال

های سطحی عمل می کنند، همه ساله شاهد آب های سنگین به صورت سدی در مقابل جریانبه هنگام بارش

ای هچنین وجود کوهستانهای جنوبی آن هستیم. همویژه در قسمتهگرفتگی در بخش بزرگی از سطح دشت و ب

دشت مرند( از طریق تنگه دره دیز به ) ود رودخانه دره دیز از دشت مجاورور مرتفع در ضلع جنوبی دشت و نیز

ها نظر می رسد بخشی از عوامل مورفودینامیکی دشت در خارج از محدوده دشت قرار دارند که تعیین ماهیت آن

 مستلزم تحقیق و بررسی است. 

 

 پيشينة تحقيق

های دامنه ای منطقه دره دیز و دیوان داغی در ناپایداری به تفصیل در مورد عوامل مورفوژنز (9334) آقای عابدینی

های لیتولوژیکی دشت ساختمان و ویژگی جلفا نیز در مورد 9: 999999ناسی است. در نقشه زمین ش کردهبحث 

مطالبی ذکر شده و مقاطعی از این دشت ترسیم شده است که به نوعی مبنای کار در این پژوهش نیز خواهد بود. با 

ل در بررسی منابع انجام شده، به غیر از دو منبع فوق که یکی از نظر محدوده مطالعاتی و دیگری از نظر این حا

موضوعی با این پژوهش متفاوت هستند، نشانه ای از مطالعات ژئومورفولوژیکی انجام یافته در ارتباط با دشت 

ناطق کشور و دنیا در ادبیات این دانش از های سایر منیامد. ولی بحث ژئومورفولوژی دشت دستبههادیشهر  -جلفا
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توان های زیادی از آن را میهای تحقیقاتی نمونهها و گزارشجایگاه خاصی برخوردار است و در البالی پایاننامه

چه مسلم است این است که نگارنده مقاله برای تکمیل اطالعات خود در این زمینه ناگزیر باید بر مطالعات یافت. آن

های هوایی های حاصل از نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی، عکسفته در سایر مناطق دنیا و ایران و یافتهانجام یا

 تر بازدیدهای میدانی تکیه می کرد.و ماهواره ای و از همه مهم

ش بررسی منابع موجود داخلی نشان داد که مطالعه موردی که بتواند از نظر موضوعی و یا محلی با اهداف این پژوه

هماهنگی داشته باشد، وجود ندارد و یا الاقل امکان دسترسی بدان توسط مجری طرح فراهم نشد. شاید این عدم 

های جامعه اطالعاتی در داخل کشور قطعیت در مورد وجود یا عدم وجود پیشینه تحقیقی را بتوان به حساب کاستی

(، 9334یوسفی، ) به موضوعاتی مثل سایزموتکتونیک گذاشت. البته الزم به ذکر است که منابعی چند وجود دارند که

یزدانیان، ) های آذرین(، پترولوژی سنگ9333پورایوبی، ) پالئوایکنولوژی رسوبات تریاس، ژوراسیک و کرتاسه

ها موضوع مورد مطالعه را پوشش نمی (، وجود دارند ولی یافته های آن9332میرحیدری، ) ( و هیدروژئولوژی9335

 دهد.

-، به تحلیل( UNDP-GEF2, 2005) ارس -ملل متحد در ادامه پروژه کاهش فرسایش در حوضه آبریز کوراسازمان 

آمده در این  دستبهپرداخته است. نتایج  (UNDP-GEF, 2007) ارس -های آسیب شناسی حوضه آبریز کورا

ها و ...، در مورد ستمگزارش در موضوعات مختلف از جمله سیالب، فرسایش کناری رودخانه، تحلیل رفتن اکوسی

 مسیر رودخانه ارس در محدوده منطقه مورد مطالعه تاحدودی قابل تعمیم است.  

ها و روند در بررسی منابع خارجی، با عنایت به اقبالی که در کشورهای پیشرفته به مسائل ژئومورفولوژی دشت

های فرایندارتباط با موضوعاتی مثل اهمیت  ها وجود دارد منابع مختلفی را می توان یافت که درمورفودینامیکی آن

، (5992همکاران،  )انصاری و هاها در دشتژئومورفولوژیکی و رسوبگذاری در ورود و پراکنش آلودگی

 ای های رودخانه، مورفودینامیک سیستم(5990، 3)گرینفل و همکاران های سیالبیژئومورفولوژی و دینامیک دشت

و  پراساد( هاژئومورفولوژی تکتونیک دشت (5990، 0و سایتو 5992، 2پینتروهین و 5993، 2و ورهار 4سیوتسکی)

                                                                 
2 - United Nations Development Programme-  Global Environments Facility 

3 - Grenfell, et al 

4 -Syvitski 

5 - Verhaar, et al 

6- Pinter & Heine 

7- Saito 
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 هاای دشتهای رودخانه(، سیستمالف9332مختاری، ، 9003، 99، سینگو تاندون5992، 0، الرئو3،5990همکاران

 ها بحث شده است. در آن (5992، 11سینها وهمکاران)

 

 هامواد و روش

های ژئومورفیکی های زمین شناسی و واحدهای ژئومورفولوژیکی، سیستمیژگیهای مورفومتری دشت، وویژگی

 اند.هایی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهگییژترین وهای محیطی دشت مهمفعال در دشت و توان

ررسی ابعاد هادیشهر بالطبع روش تحقیق و ب -با توجه به ماهیت تحقیق و لزوم بررسی ژئومورفولوژی دشت جلفا

فرم انجام شده است. برای نیل به چنین هدفی و با توجه به ضرورت، از روش -فرایندموضوع از طریق تحلیل روابط 

های دینامیکی در طوالنی مدت و تحلیل تحول اشکال فعلی در نقاط یا همان بررسی رفتار سیستم 95ارگودیک

ر تکاملی منطقه با استفاده از روش تحلیل ساختار مختلف و با سنین متفاوت استفاده شده است. بازسازی سی

های تحلیل رسوبات رودخانه ترین تکنیکترین و متداولکه یکی از قوی (Miall, 1985, 1996: 261) 93ایرخساره

های رسوبی را با توان ارتباط عمودی و افقی مجموعهای می باشد، انجام شده است. از طریق این نوع تحلیل می

ن داد و در باز سازی هیدرولیک دیرینه منطقه از آن کمک گرفت. این تکنیک بر چگونگی پراکنش همدیگر نشا

رخساره ای و سطوح چینه بندی مربوطه برای ایجاد سناریوی نهشته گذاری تأکید دارد. در طی مطالعات میدانی 

حاشیه مخروط رودخانه ای د در امتداد دره های مکرر تصاویری از مقاطع موجود در دامنه های پرتگاهی موجو

چنین سطح آن تهیه شد و از طریق پی جویی سطوح چینه بندی نهشته ها تحلیل ساختار رخساره ای بر افکنه و هم

های سن یابی مطلق، ناچار به سن نسبی و تقدم و روی همین تصاویر انجام گرفت. به دلیل عدم دسترسی به روش

 ه یکدیگر اکتفا شده است. های ژئومورفولوژیکی نسبت بتأخر پدیده

های شکل ساز موروثی و فعلی  در ارتباط با شرایط فرایندبا عنایت به ماهیت موضوع که در آن پیدایش دشت، 

های زمین شناختی و عوامل مورفوژنیک مورد بررسی قرار می گیرند و با توجه به عدم وجود توپوگرافیکی، ویژگی

داده های لیتولوژیکی و مورفومتری از طریق تحلیل نقشه های توپوگرافی، زمین  پیشینه تحقیقاتی، الزم بود که ابتدا

                                                                 
8 -Prasad, et al 

9 - Larue 

10 - Singh & Tandon 

11 - Sinha et al 

12 - Ergodic 
13 -Facies Architecture Analysis 
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شود. ضخامت الیه های زمین  هایت بازدید های میدانی جمع آوریشناسی، تصاویر ماهواره ای و هوایی و در ن

( تعیین شده 9302سازمان زمین شناسی کشور، ) شناسی رسوبات منطقه با استفاده از مقاطع زمین شناسی نقشه جلفا

 است.

های مورفوژنیک فعال در سطح دشت شناسایی و واحدهای ژئومورفولوژیکی از همدیگر در مرحله بعد، سیستم

های فعال حوضه مورد بررسی فرایندتفکیک و سپس بر اساس اطالعات باال  تکامل مورفولوژیکی و همچنین نوع 

 قرار گرفته است.

شرق به واحدهای کوهستانی منتهی غرب و شمالکه خود از جنوب و شمالهادیشهر  -واحد توپوگرافی دشت جلفا

ترین واحد توپوگرافیکی و موضوع این تحقیق می باشد. محدوده این دشت با استفاده از نقشه می شود، مهم

 (.5شکل ) توپوگرافی و بر اساس شیب زمین صورت گرفته است

 
 هادیشهر-جلفا در سطح دشت پراکنش واحدهای ليتولوژیكی :2شكل 

 

ها بخش اعظم دشت ترین واحدهای ژئومورفولوژیکی هستند که مخروط افکنه های آنهای رودخانه ای مهمسیستم

های آبریز و مخروط افکنه های مورد مطالعه و همهادیشهر را به خود اختصاص داده اند. محدوده حوضه-جلفا
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تعیین Google Earth ای سخه ژئورفرانس شده تصاویر ماهوارهها با استفاده از نهای مورفومتری آنچنین ویژگی

 شده است. 

 های رودخانه ای منطقه مورد مطالعه در چهار دسته جای می گیرند:بر این اساس، سیستم

 شرق دشت(جنوب و جنوب) های دامنه ارتفاعات قره گوزسیستم -

 غرب دشت(جنوب) های دامنه ارتفاعات دیوان داغسیستم  -

 غرب دشت() های دامنه ارتفاعات علی باشیسیستم -

 شرق دشت(شمال) های دامنه ارتفاعات اوچ تپهسیستم -
 

 هادیشهر و ساختمان آن -شكل گيری دشت جلفا

منطقه مورد مطالعه متشکل از مجموعه ای از ساختارهای بشدت تغییر شکل یافته ای است که در طول زمان تحت 

که در توضیحات نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه و دینامیکی قرار گرفته اند. با این تأثیر نیروهای تکتونیکی و

(، اثرات فاز های کوهزایی بایکالین، کالدونین و هرسینین و آثار 9302سازمان زمین شناسی کشور، ) نواحی مجاور

هادیشهر را باید  -دشت جلفا فازهای خشکی زایی واریسکن و پاالتینین شناسایی شده است ولی، ایجاد و تکامل

های تکتونیکی شدیدی دانست که در نتیجه فازهای کوهزایی آلپی منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند. پیامد ناآرامی

های شدید آتشفشانی همراه بوده است که در نتیجه آن مجموعه ای از ها در اوایل ترشیاری با فعالیتاین نا آرامی

های ستبر وابسته به ائوسن در منطقه برجای ارن، ماسه سنگ، کنگلومرا و پیرو کالستیکگدازه های آندزیتی، م

 (.  3شکل ) گذاشته شده اند. این مجموعه پهنه هایی از منطقه مورد مطالعه را نیز پوشش داده است

 
 هادیشهر و ساختمان چاله مانند  فضای رسوبگذاری آن -: مقطع زمين شناسی از دشت جلفا 3شكل 
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برای عوامل مورفودینامیک  94هادیشهر و بدنبال آن ایجاد فضای رسوبگذاری -تردیدی نیست که ایجاد دشت جلفا

های تکتونیکی است ولی، عملکرد این عوامل تنها به ایجاد چاله تکتونیکی محدود نشده و در نتیجه عملکرد فعالیت

های ه تأثیر گذار بوده است. در طول این مدت بخشطول ترشیاری و کواترنری نیز همواره بر تکامل ساختمانی منطق

های جاری نیز بوده است. ویژه عمل کاوشی و انباشتی آبهمختلف دشت تحت تأثیر عوامل مختلف مورفودینامیک ب

ای های دشت و همچنین به عنوان محیط رودخانهرودخانه ارس نیز به نوبه خود، هم به عنوان سطح اساس رودخانه

های نقش مهمی در تحول ژئومورفولوژی دشت داشته است به طوری که در کتاب( Hooke, 2008: 3) دینامیک

به نقل از سفرنامه شاردن( که نشان  9303جاللی عزیزیان، ) تاریخی جلفای قدیم به یک آمفی تئاتر تشبیه شده است

 های اخیر می باشد.از فعالیت کاوشی شدید این رودخانه در زمان

  

 شت از زمان ایجاد تا پلئيستوسنروند تحول د

توان گفت که دشت با نگاهی به نقشه زمین شناسی جلفا و مالحظه پراکنش رسوبات پالئوژن و نئوژن در منطقه می

تر است که در دو سوی رودخانه ارس و در حدفاصل کوهمورد مطالعه در واقع بخشی از یک چاله تکتونیکی وسیع

های شرق شهر سیه رود( کوه) چامتال () های کامتالر جلفا( در غرب آن و کوههای غرب شهکوه) های علی باشی

کیلومتر در عریض  32کیلومتر و عرضی در حدود  29در شرق آن، واقع شده است. این چاله وسیع به طول متوسط 

آن بیشتر  وسیله رسوبات سنوزوئیک پر شده است ولی پراکندگی رسوبات قدیمی تر در نیمه غربیه ترین قسمت( ب

های کیامکی داغ، قره گوز و دیوان داغ محدود می شود. لذا تحوالت دشت است. این چاله در جنوب خود به کوه

 های این چاله بزرگ دانست.هادیشهر را نمی توان جدای از تحوالت سایر بخش -جلفا

رینه بودن رودخانه ها در هر ( در محدوده چاله مذکور و ق4شکل ) ای دو سوی رودخانه ارسبررسی شبکه رودخانه

ای منطقه نیز از نوعی اشتراک برخوردار است. علت انطباق تقریبی دو طرف نشان می دهد که تکامل شبکه آبراهه

مصب رودخانه های منطقه را باید در تکامل تکتونیکی انبساطی منطقه جستجو کرد که با حرکات کششی خود زمینه 

 پی آن تطبیق رودخانه ارس در امتداد این فرو افتادگی را فراهم آورده است. فروافتادگی بخش میانی چاله و در

                                                                 
14 - Accommodation space 
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 : انطباق تقریبی مصب رودخانه های چاله تكتونيكی واقع در حد فاصل جلفا و سيه رود4شكل 

 تبریز( 1: 202222برگرفته شده از روی نقشه توپوگرافی ) 

باط با باالآمدگی ارتفاعات جنوبی و شمالی منطقه نیست. قطع بی تردید تشکیل چاله تکتونیکی در این منطقه بی ارت

ای ای انباشتی به حوضههای دیوان داغ و قره گوز و تبدیل منطقه از حوضهگذاری در کرتاسه میانی در کوهرسوب

ت وسیله رسوبات سنوزوئیک، بر اثر فاز کوهزایی استیرین بوده اسهکاوشی و فرسایشی و در پی آن پرشدگی چاله ب

 اندتر شده و به شیارهای عمیقی تبدیل شدههای مختلف فرونشینی در آذربایجان فعالکه در نتیجه آن حوضه

 (.240: 9309درویش زاده، )

گذاری در اوایل چه مسلم است این است که ساختار کلی چاله تکتونیکی و عملکرد آن به عنوان فضای رسوبآن 

 جنوب بر وسعت فضای -ا گسترش عرض چاله در جهت شمالسنوزوئیک شکل گرفته است و پس از آن ب

 گذاری افزوده شده است. رسوب

 بر اساس مدارک موجود، زیربنای دشت مورد مطالعه بر روی رسوبات کنگلومراهای قرمز ائوسن زیرین قرار دارد

نیکی انبساطی جاگذاری این رسوبات روند گسترش دشت در اثر حرکات تکتوه(. به نظر می رسد بعد از ب3شکل )
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ای ضخیم جاگذاری رسوبات در حوضه رسوبگذاری مذبور فراهم آمده است. وجود الیههآغاز گردیده و زمینه برای ب

های ائوسن به ضخامت بیش از رسوبات زود فرسای تیپ فلیش، ماسه سنگ با میان الیه های مارن و پیرو کالستیک

نگر وجود فضای رسوبگذاری آرام در طول ائوسن آغازین، میانی و متر بر باالی پی سنگ فوق االشاره نشا 9599از 

 اند.پسین است. این رسوبات به صورت هم شیب بر روی هم قرار گرفته

های ( شکل فعلی کوه949: 9309درویش زاده، ) های ایرانالیگوسن آغازی همزمان با سایر قسمت-در ائوسن پایانی

های رسوبی وابسته به دوره پیرنه( ترسیم گردیده است. اگر چه سنگ) ی پیرنینمنطقه مورد مطالعه در اثر فاز کوهزای

های وابسته به آن که الیگوسن در منطقه شناحته نشده است ولی پیدایش گنبدهای نفوذی داسیتی و همچنین گدازه

 لیگوسن و در اثر باالمی تواند در پیوند با رخداد کوهزایی پیرنین باشد به زمان الیگوسن نسبت داده می شود. در ا

 ارتباط و آمده در مستقل واحدی صورت به هادیشهر–(، دشت جلفا 3و  5شکل ) آمدگی گنبدهای نفوذی اوچ تپه

 قطع زیادی حدود تا رود سیه -جلفا بزرگ تکتونیکی چاله هایبخش سایر از آن مورفودینامیکی و مورفوتکتونیکی

 .گردید

گذاری در د گنبدهای نفوذی اوچ تپه موجبات گسیختگی در روند رسوبدیده می شو 3همان طوری که در شکل 

اند. گذاری چاله تکتونیکی را فراهم آورده و باالآمدگی سری ائوسن را در اطراف خود موجب شدهحوضه رسوب

ره های بعدی همواهای اوچ تپه واحد توپوگرافیکی خاصی را ایجاد نمودند که در دورهپس از این رویداد ناهمواری

 صورت یک پهنه فرسایشی عمل نموده و رسوبات روی گنبدها را در دو تپه از سه تپه موجود، پاک کرده است.  ه ب

چنان حفظ گردیده و هادیشهر پس از حرکات تکتونیکی اولیگوسن هم-گذاری دشت جلفابا این حال فضای رسوب

جاگذاری رسوبات هاز سوی دیگر، زمینه بتداوم حرکات انبساطی تکتونیکی از یک سو و پیشروی دریای میوسن 

( و در پی پسروی دریا  9302سازمان زمین شناسی کشور، ) متر 299مارنی را در سرتاسر دشت و با ضخامتی حدود 

متر فراهم  52در اواخر میوسن بجاگذاری کنگلومراهای قرمز با میان الیه های ماسه سنگی را به ضخامت بیش از 

های دارای گچ، های تبخیری دریای میوسن نیز که در منطقه شامل مارنکم ژرفا و رسوب هایآورده است. نهشته

ها در پیرامون جلفا و شمال و غرب هادی ترین برونزد آننمک، کنگلومرا، ماسه سنگ و آگلومرا می باشند و بیش

با قلوه های ولکانیکی وابسته  شهر می باشد با ناهمسازی حاصل از عملکرد فاز پایانی آلپ، و زیر واحد کنگلومرایی

گیرند. در ادامه عملکرد فاز پایانی آلپ و بطور مشخص اثرات فاز کوهزایی پاسادنین به به دوره پلیوسن قرار می
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ها و ایجاد سطوح فرسایش پی نهشته های کواترنر در این منطقه هستند که در سرتاسر آن قابل صورت ناهمسازی

 مشاهده است. 

گذاری ادامه داشته است به طوری که ت این است که تا اواخر پلیوسن روند گسترش فضای رسوبچه مسلم اسآن

اند. بعد از رخداد فاز کنگلومرای نیمه متراکم( در قسمت میانی دشت برجای گذاشته شده) رسوبات پلیوسن

ل داشته است و تپه های دنباه کوهزایی پاسادنین که موجبات تمایل رسوبات پلیوسن در قسمت میانی دشت را نیز ب

( و تپه ماهورهای دشت گوردیان نتیجه عملکرد همین رویداد هستند. نتیجه 5شکل ) بایر واقع در شمال هادیشهر

( مرتفع شدن ارتفاعات و 034:  9309درویش زاده، ) به استثنای حوضه خزر() این رویداد همانند سایر مناطق ایران

هادیشهر شکل -. پس از این رویداد سیمای فعلی چشم انداز دشت جلفاهای گود بوده استفرونشستن سرزمین

گرفت و به نظر می رسد بعد از این مرحله است که نقش عوامل تکتونیکی کمرنگ تر شده و عوامل مورفودینامیکی 

 تحوالت سطح دشت مورد مطالعه را کنترل می کنند. 

 ره تحت تأثیر دو عامل اصلی بوده است:ها پس از این دوهای انباشتی و کاوشی رودخانهفعالیت

 تغییرات سطح اساس رودخانه ارس. -9

 ها در نتیجه تغییرات اقلیمی و حرکات تکتونیکی کم اهمیت محلی. تغییرات در نیروی خالص رودخانه -5

 

 روند تحول دشت از پلئيستوسن تا امروز

بسیار بلند با شیب بسیار کم و نزدیک به افق هستند ترین رسوبات کواترنری منطقه شامل پادگانه های آبرفتی قدیمی

سیه رود به صورت پراکنده و پهنه هایی هموار و کم شیب دیده می شوند. -که در سطح چاله تکتونیکی بزرگ جلفا

های این نوع این رسوبات، کنگلومرای نیمه متراکم است که درجه سخت شدگی آن کم بوده و سیمان سستی قلوه

سازمان زمین شناسی ) ها دیده می شودهای سیلتی نیز در میان این آبرفتدر بر گرفته است. عدسی کنگلومراها را

 (.5شکل ) اند(. این پادگانه ها در چند افق بر روی رسوبات زیرین خود قرار گرفته9302کشور، 

اند مشخص شده Qth فا با رنگ زرد و با حروف اختصاریجل 9: 999999این رسوبات که در نقشه زمین شناسی  

های دیگر در دشت جلفا مستقیما بر روی رسوبات مارنی و قرمز رنگ میوسن قرار گرفته اند در حالی که در قسمت

 (.2شکل ) از جمله در محل آسیاب خرابه بر روی نهشته های تیپ فلیش ائوسن قرار دارند
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 فليش: استقرار الیه کنگلومرایی کواترنری بر روی رسوبات تيپ  0شكل 

جایی در این رسوبات حاکی از پایداری نسبی تکتونیکی منطقه بعد از فاز کوهزایی هفقدان شواهدی از تمایل و جاب

پاسادنین است. از این زمان به بعد است که باید تحوالت ژئومورفولوژیکی منطقه را مدیون عوامل دینامیکی دانست 

اند. نتایج پژوهش قبلی در منطقه منطقه را شکل بخشیدهکه در طول پلئیستوسن و هولوسن سیمای چشم انداز 

های تکتونیکی از نوع ب( نیز مؤید این است که از اواخر پلئیستوسن تا امروز فعالیت9332مختاری، ) آسیاب خرابه

ه کوهزایی که بتواند رسوبات جدید منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، اتفاق نیفتاده است. بر همین اساس و با توجه ب

جاگذاری این رسوبات به دوره هسن نسبی که توسط نگارنده برای رسوبات کنگلومرایی فوق تعیین شده است، ب

 (. 25: 9332مختاری، ) ( بر می گردد92سانگامونین) های قبل از دوره بین یخچالی بین وورم و ریس

است، در  (Qt1) ه های قدیمیاستقرار پی نهشته های فاز بعدی رسوبگذاری در سطح دشت جلفا که شامل پادگان

کنگلومرای نیمه متراکم(، حاکی از این است که بریدگی رسوبات اخیر قبل از ) سطحی پائین تر از پادگانه های بلند

بجاگذاری پادگانه های قدیمی صورت گرفته است. به عبارت دیگر اگر قبول کنیم که دشت جلفا در دوره قبل از 

جاگذاری کنگلومراهای نیمه متراکم را پشت سر گذارده هره انباشتی همراه با بآخرین دوره میان یخچالی یک دو

توان گفت که در آخرین دوره بین یخچالی این دشت تبدیل به یک سطح فرسایشی شده و رودخانه ها است، می

گلومرایی های دشت عالوه بر بریدن رسوبات کنبستر خود را در آن به عمق برده اند به طوری که در اکثر قسمت

نیمه متراکم، رسوبات میوسن زیرین را نیز بریده و موجب تظاهر این رسوبات در سطح دشت شده اند. البته 

                                                                 
15 - Sangamonian 
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هایی از دشت نقش محافظ را برای ضخامت زیاد و مقاومت نسبی رسوبات کنگلومرای نیمه متراکم در قسمت

 (.2شکل ) رسوبات نامقاوم میوسن ایفا نموده است

 هادیشهر هستند-های مشرف به دشت جلفامی که در واقع شامل مخروط افکنه های واقع در پایکوههای قدیپادگانه

هایی از سیلت می های گردشده به همراه عدسیهای دارای کنگلومرای سست با قلوه(، متشکل از آبرفت0شکل )

 باشند.

 
 امقاوم مارنی ميوسن و نقش محافظتی آن: استقرار الیه نسبتا مقاوم کنگلومرای کواترنری بر روی الیه ن 6شكل 

هادیشهر این امکان را می دهد تا ساختار  -های مختلف دشت جلفاخوشبختانه وجود مقاطع ژئوالکتریک قسمت

های منطقه را مورد بررسی قرار دهیم. بر اساس این مقاطع، اکثر مخروط های قدیمی و مخروط افکنهزیرین پادگانه

های قره گوز و علی باشی ساختاری گوه مانند دارند که ه در ضلع جنوبی دشت و در پایکوهویژههای منطقه بافکنه

 ای دورتر از جبهه کوهستانی قرار دارندها در فاصلهتر آنها در جبهه کوهستانی و قسمت ضخیمقسمت نازک آن

و فرسایش مواد سطح های تکتونیکی (. وجود چنین وضعیتی از نظر تکتونیکی به معنی توقف فعالیت3شکل )

 ها در پائین دست مخروط افکنه می باشد.مخروط افکنه و انباشت آن

مخروط افکنه لیوارجان( دارای ) 9مشاهده می شود نمودار مخروط افکنه شماره   3همان طوری که در شکل 

دلیل هه نه بها نشان داد که کاهش ضخامت رسوبات در پائین دست مخروط افکننیمرخی عدسی مانند است. بررسی

های بایر بوده است که گذاری به آن سوی تپهگذاری، بلکه بدلیل انتقال فضای رسوبتداوم باالآمدگی در حین نهشته

هایی از مخروط افکنه اصلی در ورای ارتفاعات بایر برجای در نتیجه آن مقادیر زیادی از رسوبات در قالب شاخه
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-مخروط افکنه فوق نیز همانند سایر مخروط افکنه های واقع در پایکوه اند لذا، می توان گفت ساختارگذاشته شده

 های قره گوز می باشد.

دهند. الگوی دیگری از ساختار مخروط افکنه ای را نشان می 3شکل  95و  5نمودارهای مخروط افکنه های شماره 

هادیشهر، قسمت ضخیم -لفاساختار گوه مانند این مخروط افکنه ها که برخالف سایر مخروط افکنه های دشت ج

گذاری دهد که این مناطق قبل از نهشتهها در پائین دست است، نشان میها در باالدست و قسمت نازک آنآن

های آبریز این دو ها در محدوده حوضهمخروط افکنه ها باالآمدگی شدیدی را تجربه کرده اند. بالطبع تمرکز گسله

ای مؤثر بوده گذاری مخروط افکنهو گسلی رورانده در ایجاد فضای رسوبای مثل گسل دره دیز سیستم رودخانه

 است.

محدوه مورد مطالعه حاکی از این است ( Qt1) به طور کلی می توان گفت که ساختار مخروط افکنه های کواترنری

وجود  های تکتونیکی از نوع باالآمدگی در طول بجاگذاری رسوبات در فضاهای رسوبگذاری منطقه،که فعالیت

نداشته است به عبارت دیگر در طی این زمان، نوعی آرامش تکتونیکی نسبی بر منطقه حاکم بوده است و 

 مورفولوژی دشت مورد مطالعه از عوامل دینامیک بیرونی تأثیر پذیرفته است. 
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 های مختلف مخروط افكنه ها: ضخامت نهشته های مخروط افكنه ای در قسمت 8شكل 

 

ها نشان های سطح دشت و انباشتگی رسوبات در پائین دست این مخروط افکنهرأس همه مخروط افکنهبریدگی در 

هایی از پلئیستوسن پایانی و هولوسن تغییرات اقلیمی موجب تغییر در نیروی فرسایشی می دهد که گرچه در دوره

حال حاضر کل سطح دشت رودخانه ها و در مقاطعی انباشت رسوب در سطح مخروط افکنه ها شده است، در 

های مختلف های کواترنری در قسمتگذراند که نتیجه آن بریدگی نهشتههادیشهر مرحله ای کاوشی را می-جلفا

 ها می باشد.   دشت و حتی بریدگی رسوبات زیرین آن

وی های جوان کواترنری منطقه به طور مستقیم بر رنکته مهم دیگر در مورد این مقاطع این است که نهشته

رسوبات نامقاوم و مارنی  (،Ec1) های گذشته متشکل از رسوبات متشکل از کنگلومرای قرمز اوایل ائوسنناهمواری

-رسد ناهمواری(. به نظر می3شکل ) اندبرجای گذاشته شده (Ec2) و کنگلومرای قرمز ائوسن میانی( Mmg) میوسن

های زمین ساختی آخرین فرسایشی باشند، مرهون جنبش های فوق بیشتر از آن که نتیجه عملکرد عوامل دینامیکی و

ها و رسوبات کواترنری فاز کوهزایی آلپین در منطقه هستند زیرا فضای رسوبگذاری کواترنری فعلی که مخروط افکنه

 اند، در دوره پلیوسن و حتی پلئیستوسن آغازین تحت تأثیر فرسایش بوده است.در آن انباشته شده
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 عال در سطح دشتعوامل مورفوژنيک ف

وضعیت ژئومورفولوژیکی سطح دشت را نشان می دهد. بر اساس این شکل مورفولوژی فعلی دشت تحت  0شکل 

ها و مخروط افکنه تراس) هاهای سطحی و اشکال انباشتی حاصل از آنای است و آبهای رودخانهکنترل سیستم

 اند.ها( سطح بزرگی از دشت را اشغال نموده

دهد که در گذشته گستره ( نشان می0شکل ) های دوره کواترنریهای رودخانه ای بویژه تراسپراکندگی تراس

های واقع در جنوب دشت را زهکشی می کردند، دو یا چند هایی که دامنه های کوهستانهای سیالبی رودخانهدشت

صورت ه های سیالبی بها، آثار دشتدخانههای سیالبی فعلی بوده است. بعد از بریدگی روبرابر بیشتر از دشت

 ای در امتداد دره های بریده شده باقی مانده است. های رودخانهتراس

های یعنی تغییرات اقلیمی، فعالیت ( Scott eaton et al., 2003: 15) هااز میان سه عامل اصلی مؤثر در ایجاد بریدگی

منطقه کامال مشهود است. بسترهای نسبتا مسطح و عریض  تکتونیکی و اسارت رودخانه، نقش دو عامل اول در

دهد که منطقه مورد مطالعه در اواخر دوره کواترنری وضعیت نسبتا پایداری ها در سطح دشت نشان میرودخانه

ها در سطح دشت حاکی از این است که کف های مختلف بستر رودخانهداشته است و تظاهر سنگ مادر در قسمت

 ا در هیچ دوره ای عمیق تر از امروز نبوده است. هبستر رودخانه

( فضای رسوبگذاری که متاثر از 9 جلفا تحت تاثیر عوامل زیر بوده است: -طور کلی معماری دشت هادیشهربه

تغییرات سطح اساس رودخانه  -3ای در تدارک رسوب؛ های رودخانه( عملکرد سیستم5های تکتونیکی؛ فعالیت

 ( عمل انسان4ارس و 

هولوسن(، اقلیم  -پلئیستوسن) هار گروه مخروط افکنه ای مورد مطالعه در این طرح دارای وجوه مشترکی مثل سنچ

هایی بین مخروط افکنه های آبریز، گرچه مشابهتمی باشند. از نظر لیتولوژی حوضه نیمه خشک() حاکم بر منطقه

های حوضه های تغذیه کننده ع هر کدام از گروههای دامنه شمالی قره گوز و دیوان داغ وجود دارد ولی در مجمو

خوبی هها بها بر ساختار رسوبی مخروط افکنههای لیتولوژیکی خاص خود را دارند که اثر آنها ویژگیمخروط افکنه

چه که در مورد این مخروط افکنه ها جالب توجه است تفاوت در عملکرد عوامل ایجاد مشهود است. با این حال، آن

های مورفومتریک موجود های مختلف منطقه مورد مطالعه است و تفاوتاسب برای رسوبگذاری در قسمتفضای من

 (.9جدول ) می باشد مسألهبیانگر این 
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ای را داراست. این هادیشهر، مخروط افکنه دره دیز جایگاه ویژه-های مختلف دشت جلفادر میان مخروط افکنه

(، تنها مخروط افکنه دشت است که 0شکل ) ت را اشغال کرده استمخروط افکنه که بیش از یک سوم سطح دش

هادیشهر و در آنسوی تنگه دره -های مشرف به دشت جلفابخش بزرگی از حوضه آبریز آن در خارج از ناهمواری

هایی متفاوت از قرار دارد. همین عامل باعث شده است که این مخروط افکنه ویژگی« دشت االکو»دیز در دشتی بنام 

های ژئومورفولوژیک فراینددینامیک این مخروط افکنه نیز عمدتا متأثر از  های دیگر را داشته باشد.مخروط افکنه

ترین مسایل مطرح در هادیشهر است. همین عامل، یکی از مهم-حوضه آبریز خود در خارج از محدوده دشت جلفا

دنبال دارد. ههای مسئول را بها و ارگانی سازمانارتباط با مدیریت مخاطرات طبیعی در دشت جلفا است که غافلگیر

های مشرف به آن و به دنبال آن وقوع های شدید در محدوده دشت و ناهمواریمثال، در اکثر موارد به هنگام بارش

سیالب در سطح مخروط افکنه های منطقه، در سطح مخروط افکنه دره دیز خبری از سیالب نیست و بر عکس، به 

های سطح دشت وضعیت عادی است ولی در بارش سنگین بر روی دشت االکو، گرچه در سایر قسمت هنگام تمرکز

 های شدید هستیم.      سطح مخروط افکنه دره دیز شاهد وقوع سیالب

های مجاور آن که آید این است که به غیر از مخروط افکنه دره دیز و برخی مخروط افکنهچه از شواهد بر میآن

گذاری است، نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد فضای ها نشانگر تجربه باالآمدگی شدید قبل از نهشتهنمورفولوژی آ

ها رسوبگذاری را تنها می توان در ایجاد واحدهای توپوگرافی خالصه نمود. بنابراین، ایجاد و تکامل مخروط افکنه

ی توپوگرافی و رفتارهای هیدرولوژیک رودخانه هاهای دور تادور دشت مورد مطالعه تابع تغییر در ویژگیدر پایکوه

های آبریز بوده است. به های ژئومورفولوژیکی در حوضهفرایندهای تکتونیکی و ها در پایکوه و عملکرد فعالیت

ها یعنی ترین الگوی مورفولوژی مخروط افکنههای منطقه از نوع سادههمین دلیل است که ساختار اکثر مخروط افکنه

 ها در باالدست قرار دارد.   است که قسمت نازک آنگوه مانند 
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 های مختلفهای رودخانه ای منطقه مورد مطالعه به تفكيک گروههای مورفومتری سيستمنتایج تطبيقی ویژگی -1جدول 
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 عامل تأثیر گذار

میانگین 

در  nضریب 

رابطه بین 

مساحت 

مخروط افکنه 

و مساحت 

 حوضة آبریز

زیادی غیر متعارف اندازه  933/9 33/9 042/9 392/9

ها در رابطه مخروط افکنه

های آبریز تغذیه با حوضه

 4و  5های کننده در گروه

های متعدد در محدوده وجود گسل -

 هاخرد شدگی آنو  5های گروه حوضه

 شکل  ()

های آدرین هوازدگی شدید سنگ -

ها و شیب زیاد در گروه محدوده حوضه

4   

میانگین 

در  nضریب 

رابطه شیب 

مخروط افکنه 

ها و شیب 

 هاآن

زیادی غیر متعارف اندازه  -350/9 -590/9 -992/9  -549/9

ها در شیب مخروط افکنه

ها در رابطه با مساحت آن

  5گروه 

های آبریز رک رسوب از حوضهتدا

های متعدد و بدلیل وجود گسل

ها با توجه به هوازدگی شدید سنگ

 شمالی بودن دامنه

مقدار  میانگین

ضریب 

 گراولیوس

ها در کشیدگی زیاد حوضه 39/9 43/9 33/9 34/9

 3و  بویژه  9گروه 

ها کشیدگی اندک حوضه

 4و  5در گروه 

ها : موازی بودن مرز حوضه9در گروه 

 با مرزهای لیتولوژیک

: استقرار واحدهای 5در گروه 

لیتولوژیک به صورت عمود بر شیب 

 توپوگرافی

: لیتولوژی یکسان و تبعیت 3در گروه 

 شکل حوضه ها از شیب توپوگرافی

: جهت گیری کوه گچی قلعه 4در گروه 

 سی 

تغییرات 

ضریب 

گراولیوس 

 بین حوضه ها

و   9ر گروه تغییرات زیاد د زیاد کم کم زیاد

 4بویژه گروه 

 5تغییرات اندک در گروه 

 3و 

-: تغییر در لیتولوژی سنگ9در گروه 

 های برونزده

: قطع مرزهای واحدهای 5در گروه 

 لیتولوژیک مشابه بوسیله مرز حوضه ها

 : لیتولوژی یکسان3در گروه 

: تغییرات متأثر از جهت 4در گروه 

 دامنه ها 

میانگین 

نسبت 

به  عرض

خروط طول م

 افکنه

کشیدگی زیاد مخروط  244/9 330/9 20/9 325/9

و   9افکنه ها در گروه 

 3بویژه 

کشیدگی اندک مخروط 

 4و  5افکنه ها در گروه 

: کاهش نسبت بدلیل 5در گروه 

محصور بودن مخروط افکنه ها در 

داخل کوهستان و قطع منتهی الیه 

وسیله مخروط ه مخروط افکنه ها ب

 افکنه دیگر
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: کاهش نسبت بدلیل قطع 4ه در گرو

وسیله رود ه منتهی الیه مخروط افکنه ب

ارس و قطع منتهی الیه مخروط افکنه 

 وسیله مخروط افکنه دره دیز.ه ها ب

میانگین 

نسبت عرض 

به طول 

 حوضة آبریز

کشیدگی زیاد حوضه ها  440/9 302/9 202/9 320/9

 3و  بویژه  9در گروه 

کشیدگی اندک حوضه ها 

 4و  5در گروه 

: موازی بودن مرز حوضه ها 9در گروه 

 با مرزهای لیتولوژیک

: استقرار واحدهای 5در گروه 

لیتولوژیک به صورت عمود بر شیب 

 توپوگرافی

: لیتولوژی یکسان و تبعیت 3در گروه 

 شکل حوضه ها از شیب توپوگرافی

: جهت گیری کوه گچی قلعه 4در گروه 

 سی

میانگین زاویة 

 رفت و روب

اکثر  4و  5در گروههای  2/33 22/23 03 93/20

ها دارای مخروط افکنه

ای با مورفولوژی نیم دایره

زاویه جاروب نسبتا زیاد 

 هستند.

این   3و  9در گروهای  

تر و مورفولوژی زاویه کم

ها قدری کشیده تر آن

 است. 

: افزایش زاویه بدلیل 4و  5در گروه 

محدود نشدن بوسیله سایر مخروط 

 افکنه ها

: کاهش زاویه بدلیل 3و  9در گروه 

محدود شدن مخروط افکنه ها بوسیله 

 مخروط افکنه های مجاور
 

میانگین در 

صد آبراهه 

های بریده 

 شده

کمترین بریدگی در گروه  32 33/23 94 49/32

ترین بریدگی در و بیش 5

  4گروه 

وجود گسلهای متعدد در محدوده  

 و خرد شدگی آنها 5حوضه های گروه 

 شکل  ()

قرارگیری مخروط افکنه 

های با بریدگی و بدون 

 بریدگی در کنار همدیگر

تأثیر عوامل اوتوسیکلیک از جمله 

تکتونیک و لیتولوژی در قسمتهای 

 مختلف توده کوهستانی

بریدگی در سطح تمامی  -

 –ها افکنه مخروط

های سطح مخروط بریدگی

ها از رأس مخروط افکنه

 هانتهای آنافکنه تا ا

های فرایندتغییر عمده در روند  -

ژئومورفولوژیکی در اواخر پلئیستوسن 

 و بویژه هولوسن

 پائین رفتن سطح اساس -

 

 های تکتونیکی ماهیت عملکرد ناحیه منبع و کیفیت مکانیسم های فروروی را تنظیم می کنند. در کنار فعالیت

های فضای گییژعنی ایجاد فضای رسوبگذاری اولیه و بعضا تأثیر در وهای تکتونیکی کواترنری یترین اثر فعالیتمهم
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هایی با اشکال متفاوت، نقش گذاری در طی نهشته گذاری مخروط افکنه ها و در نتیجه ایجاد مخروط افکنهرسوب

موجود های های آبریز نیز اساسی بوده است و بی نظمیها در ایجاد اشکال مختلف ناهمواری در حوضهاین فعالیت

 است.  مسألهها بیانگر همین های طولی آبراهه های اصلی تغذیه کننده مخروط افکنهدر امتداد نیمرخ

های آبرفتی کواترنری در امتداد تنگه دره دیز و بریدگی راس مخروط افکنه دره دیز نشانگر این است وجود تراس

ونیکی و تغییرات اقلیمی نقش چندانی در تغییرات های تکتهای ژئومورفولوژیکی ناشی از فعالیتفرایندکه عملکرد 

مورفولوژی مخروط افکنه ها نداشته است بلکه این تغییرات ناشی از تداوم فروروی دشت در قسمت میانی آن به 

همراه پائین رفتن سطح اساس رودخانه ارس بوده است. همین عامل باعث شده است تا به مرور زمان شاهد 

های های ارس به سمت جنوب دشت هستیم. بر روی مخروط افکنهسایش قهقرایی از کنارهفر فرایندپیشروی آرام 

بریده شده زبانه انباشتی مخروط افکنه در محلی به نام نقطه عطف که در آن اختالف ارتفاع بستر آبراهه بریده شده با 

 Blair and(1994) به نظر ای بریده شده کهد آبراههسطح مخروط افکنه به صفر می رسد، تشکیل می شود. وجو

Mcpherson هادیشهر -های دشت جلفاای است، در مورد مخروط افکنهنشانگر بلوغ یک سیستم مخروط افکنه

بدلیل عدم وجود حرکات تکتونیکی عمودی در کنار سایر عوامل مؤثر در تدارک رسوب، فروروی دشت در قسمت 

 میانی و پائین رفتن سطح اساس می باشد. 

ای کم ضخامت از های کامل یک پدیمنت را داراست که سطح آن را الیههادیشهر ویژگی -لی دشت جلفابه طور ک

اند به طوری که در های جاری همین سطح را مورد فرسایش قرار دادهنهشته های کواترنری پوشانده است و آب

 ثل بدلندها را ایجاد نموده استهای مادر برونزد پیدا کرده و اشکال ژئومورفولوژیک مهایی از دشت سنگقسمت

 (.0شکل )

 

 نقش انسان در سيمای ژئومورفيكی دشت

هادیشهر بر کسی پوشیده -امروزه نقش انسان در تغییر سیما و تکامل واحدهای ژئومورفولوژیک همانند دشت جلفا

ا پیشرفت های اخیر بهای منطقه مورد مطالعه اشاره رفت در سالنیست و همان طوری که در مبحث ویژگی

 های اقتصادی دشت مورد مطالعه دستخوش تغییراتی جدی شده است. تکنولوژی و به پشتوانه تصمیم
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کیلومتری غرب جلفا بر روی رودخانه ارس دانست که با  49در  92ها را شاید احداث سد ارسترین این تصمیممهم

ی خارج گردید. بدین ترتیب بخشی از احداث آن جریان آب رودخانه شکلی منظم به خود گرفت و از حالت تشنج

دشت سیالبی رودخانه ارس در محدوده شهر جلفا قابلیت استفاده یافت و در پی آن شهر جلفا تا لبه کرانه های بستر 

این رودخانه گسترش پیدا نمود. در واقع نقش انسان در این منطقه به صورت اشغال بخشی از دشت سیالبی 

زیر آب رفتن ه است لذا، هر گونه تغییر در نظم جریان رودخانه ارس و در نتیجه ب رودخانه ارس نمود پیدا کرده

هایی از شهر دنبال داشته باشد. یقینا به زیر آب رفتن بخشهدشت سیالبی می تواند خسارات جبران ناپذیری را ب

 ها بوده است.ریزیهدر پی افزایش دبی رودخانه، نتیجه عدم لحاظ حریم رودخانه در برنام 9330جلفا در سال 

های عمرانی در سطح دشت، آبراهه های پراکنده سطح مخروط افکنه ها یا به طور کلی با افزایش جمعیت و فعالیت

در بخش  مسألهها و تاسیسات ایجاد شده در ظاهر حفاظت شوند. این حذف شده و یا محدود می شوند تا سکونتگاه

های شهرسازی و عمرانی به حذف بخش بزرگی از ی یافته و فعالیتانتهایی مخروط افکنه دره دیز شکل بحران

 ,.Ritter et al) ای انجامیده است. لذا با توجه به حاکمیت سیستم مورفوژنتیک نیمه خشکسیستم مخروط افکنه

در منطقه و امکان وقوع سیالب، به نظر می رسد مالحظات ژئومورفورفولوژیکی از این قبیل جزیی  (41 :1995

 یی ناپذیر از هر گونه فعالیت آمایشی در منطقه می باشد.  جدا

هایی مثل دشت مورد مطالعه، تغییراتی است که در ترین آثار عمل انسان بر روی دینامیک دشتشاید یکی از بزرگ

ها اتفاق می افتد. این تغییرات شامل احداث بندهای انحرافی، های آبریز و به تبع آن در دبی رودخانهحوضه

ها باشد. با توجه به این که خود ها، اسکان  و استقرار صنایع و احداث سد بر روی رودخانهشاورزی، چرای دامک

هادیشهر در حال حاضر یک دشت فرسایشی است لذا کلیه حوضه های داخل کوهستان و سطح خود -دشت جلفا

 دشت مشمول چنین تغییراتی هستند.

نه ارس به وسیله شهر جلفا و اسقرار قسمت اعظم این شهر بر روی اشغال بخش بزرگی از دشت سیالبی رودخا

دشت سیالبی، یکی دیگر از مسائل ژئومورفولوژیک دشت مورد مطالعه است. با وجود تنظیم دبی جریان در 

                                                                 
عرض شمالی می باشد. حجم مخزن  30́ 32 ˝طول شرقی و  42́ 90 ˝متری قرار گرفته است و موقعیت جغرافیایی آن در  040محل سد در ارتفاع  -0

نماید.  های کشاورزی پائین دست را آبیاریهکتار از زمین 949999میلیون متر مکعب است وذخیره آبی آن می تواند  9299سد در وضعیت عادی 

متر مکعب در ثانیه می  933میلیون متر مکعب است و دبی متوسط رودخانه ارس در محل سد،  599حداقل حجم مخزن در زمان کم آبی حدود 

 (.Pilpayeh et al., 2010: 235)باشد
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ها بخش بزرگی از شهر جلفا به زیر آب دنبال افزایش بارندگیهو ب 30رودخانه ارس بوسیله سد ارس، در بهار سال 

 به عنوان دشت سیالبی با آسیب پذیری باال نشان داده شده است(.   0این بخش در شکل ) ترف

های عمرانی و برداشت شن و ماسه از سطح های حجیم برای فعالیتبرداریبه نظر می رسد در حال حاضر خاک

شمالی آن است که مطمئنا  ویژه در نیمههترین مسأله تهدید کننده تعادل شکننده دشت بترین و شاید اصلیدشت مهم

های جاری، نتیجه ای جز ورود دشت به یک مرحله بحران ژئومورفولوژیک نخواهد به همراه عمل فرسایشی آب

های کواترنری سطح دشت از بین رفته و رسوبات مارنی میوسن داشت بحرانی که در آن الیه کم ضخامت نهشته

 ظاهر شده اند.  

 

 نتيجه گيری

انداز در حال توسعه ای است که گسترش  هادیشهر شاهد آن هستیم چشم-ضر در دشت جلفاچه در حال حاآن

های ارتباطی، خطوط انتقال انرژی، امکانات گردشگری و صنایع مختلف های اقتصادی، مراکز جمعیتی، شبکهفعالیت

است که هرکدام  واحدهای ژئومورفولوژیکی بدون شک نشستگاه تمامی این افق های توسعه، می شود. را شامل

های ها می تواند مشکالتی را به دنبال داشته باشد. بررسیهای خاصی دارند. عدم توجه به این ویژگیویژگی

های مختلف ژئومورفولوژیکی انجام شده در این تحقیق، وضعیت مورفوتکتونیکی و مورفودینامیکی حاکم در بخش

های ه مسائل مختلف مرتبط با عوامل مورفوژنز از قبیل فعالیتدر این گزارش ب دشت را تا حد امکان نشان می دهد.

های انسانی، از نظر ماهیت و مقیاس پرداخته شده است. نقش این های رودخانه ای و فعالیتتکتونیکی، سیستم

های مربوط به عمران و آمایش سرزمین منطقه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و شناسایی و عوامل در برنامه ریزی

های ژئومورفولوژیکی از جمله اقدامات زیربنایی است که قبل از هرگونه اقدام برای ایجاد تأسیسات ارزیابی پدیده

 عمرانی باید صورت گیرد.

وجود واحدهای توپوگرافی و زمین شناختی و به تبع آن واحدهای ژئومورفولوژیکی متعدد در منطقة مورد مطالعه 

ای را در مل مورفولوژیکی خاصی فعالیت دارند، شرایط مورفودینامیکی پیچیدهعوا که در هرکدام از این واحدها

 منطقه موجب شده است. 

های مورفومتری واحدهای های تأثیرگذار بر ویژگیترین شاخصعوامل تکتونیکی و لیتولوژیکی مهم

واقع در مجموعه  هایژئومورفولوژیکی می باشند. در ارتباط با مسائل زمین ساخت و ژئودینامیک نقش گسل

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 117                                                                                                                               هادیشهر  -ژئومورفولوژی دشت جلفا

 

های نفوذی اوچ تپه در شمال منطقه مورد مطالعه، ( درجنوب دشت و توده3شکل ) دیوان داغ -کوهستانی قره گوز

شده در کواترنری حرکاتی  در سیمای مورفولوژیکی فعلی منطقه کامال روشن است به ویژه این که گسل های یاد

 (. 9334عابدینی، ) داشته اند

هادیشهر را می توان در  -ن گزارش نقش عوامل تکتونیکی در شکل گیری و تحول دشت جلفابر اساس نتایج ای

 چند بند بیان نمود:

نقش تکتونیک در ایجاد دشت و تأثیر آن در ساختمان دشت از سنوزونیک به بعد. به طوری که این دشت را در  -9

 زمره چاله های تکتونیکی قرار می دهد.

غربی -تر است که در دو سوی رودخانه ارس و در جهت شرقیاز یک دشت بزرگدشت مورد مطالعه بخشی  -5

کشیده شده است و انطباق تقریبی مصب رودخانه های دو سوی رودخانه ارس، نشانه کشش و وجود حرکات 

 تکتونیکی انبساطی در این دشت است.

 ست.    از نظر زمین ساخت، چشم انداز فعلی دشت نتیجه فاز کوهزایی پاسادنین ا -3

جایی در رسوبات نئوژن و نهشته های کواترنری نشانگر پایداری و حاکمیت هنبود شواهدی از تمایل و جاب -4

 آرامش تکتونیکی در این دوره ها است.

های کواترنری منطقه به غیر از مخروط افکنه دره دیز و یک مخروط افکنه دیگر در ساختار مخروط افکنه -2

های آبریز تغذیه کننده آمدگی در این دوره در حوضه های تکتونیکی از نوع باالهد که فعالیتدمجاورت آن، نشان می

آمدگی شدید قبل از نهشته  به وقوع نپیوسته است. ولی ساختار دو مخروط افکنه فوق الذکر نشانگر تجربه باال

 گذاری این مخروط افکنه ها بوده است. 

ای آبریز، ادامه فروروی در قسمت میانی دشت، حفظ فضای رسوبگذاری هعلی رغم آرامش تکتونیکی در حوضه -2

 در دوره کواترنری را نیز تداوم بخشیده است.

های جغرافیایی منطقه فعالیت شدیدی را در دوره ای تحت تأثیر ویژگیهای رودخانهها نشان داد که سیستمبررسی

 ها در منطقه مورد مطالعه عبارتند از:عه این سیستمترین نتایج مطالهای مختلف زمین شناسی داشته اند. مهم

های آبریز و مخروط افکنه های منطقه حاکی از تأثیر عوامل های مورفومتری حوضهتفاوت در ویژگی-9

 ها نسبت به عوامل بیرونی مثل اقلیم است. اوتوسیکلیک مثل شرایط تکتونیکی، لیتولوژیکی و موقعت آن
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های مورفوژنتیک فعال در چشم انداز دشت های اصلی سیستمت شدید خود یکی از بخشها با فعالیاین سیستم -5

 هادیشهر هستند.-جلفا

شواهد موجود از جمله نبود آثاری از رسوبات اوایل پلئیستوسن و استقرار نهشته های اواسط این دوره به  -3

 در پلئیستوسن زیرین است.صورت دگر شیب بر روی رسوبات میوسن نشانگر وقوع تغییرات شدید محیطی 

ها نشانگر تغییرات قابل توجه محیطی در پلئیستوسن باالیی و انتقال فضای رسوبگذاری بر روی مخروط افکنه -4

 هولوسن است.

رودخانه ارس نیز به نوبه خود نقش مهمی در تحول ژئومورفولوژی منطقه داشته است. پائین رفتن سطح اساس  -2

( احداث سد ارس در باالدست منطقه مورد مطالعه و به تبع آن افزایش نیروی 9دو عامل  این رودخانه ارس در اثر

دنبال آن افت سطح هو ب (Renssen et al., 2007) ( پائین رفتن سطح اساس کلی دریای خزر5خالص رودخانه و 

 هادیشهر زمینه تشدید فرسایش در سطح دشت را فراهم کرده است.-اساس در دشت جلفا

ها، مورفولوژی فضای رسوبگذاری چاله ها و ساختمان آنهد ژئومورفولوژیک مثل مورفومتری مخروط افکنهشوا -2

تکتونیکی جلفا و مورفولوژی آمفی تئاتر مانند دشت سیالبی جلفا، تداوم افت سطح اساس در قسمت میانی دشت 

ه طرف شمال و طول زیاد شعاع مخروط ها بسیه رود را تأیید می کند. تمایل جریان در سطح مخروط افکنه -جلفا

 های دیگر این روند است. ها، از نشانهافکنه ها در منتهی الیه شمالی مخروط افکنه

با توجه به آرامش تکتونیکی دشت مورد مطالعه در کواترنری، نقش عوامل اقلیمی و تغییرات آن در این دوره در 

 . تر می شودشکل گیری سیمای ژئومورفیک دشت پر رنگ

هادیشهر، نشانگر حاکمیت  -های سطح زمین دشت جلفافرایندنوع واکنش ژئومورفیک به اثرگذاری انسان بر روی 

است. مظاهر این تغییرات در سطح دشت به قدری زیاد است که به نظر می رسد در کنار  90نوعی تغییر ژئومورفیکی

 های انسان نیز ضرورت دارد.   ز دستکاریمالحظات تغییرات اقلیمی، توجه به تغییرات ژئومورفیکی حاصل ا

 ( آمده است. بر اساس این نتایج:0شکل ) آمده در ارتباط با ژئومورفولوژی دشت در نقشه مربوطه دستبهنتایج کلی 

 هادیشهر یک پدیمنت است. -دشت جلفا-9

                                                                 
 ,.Remondo et al) رموندو و همکاران ویارائه شده توسط ( Global geomorphic change) ئومورفیکی جهانیاین اصطالح برگرفته از ایده تغییر  -3

 می باشد.  (81 :2005
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ولوژیکی سطح آن های ژئومورففرایندبیش از یک سوم سطح دشت تحت اشغال مخروط افکنه دره دیز است که -5

 های مشرف به آن کنترل می شود.از خارج از محدوده دشت مورد مطالعه و ناهمواری

ترین چالش ژئومورفولوژیکی دشت مورد مطالعه از بین رفتن پوشش کم ضخامت نهشته های کواترنری مهم -3

جاری بسیار حساس  هایسطح پدیمنت است که می تواند تظاهر رسوبات مارنی زیرین که در مقابل عمل آب

 دنبال داشته باشد.  ههستند، را ب

هادیشهر را تحت کنترل -های عمرانی فعلی سطح دشت تکامل دشت جلفابا توجه به این که در حال حاضر، فعالیت

دارند، این پژوهش، ضرورت داشتن و لحاظ اطالعات ژئومورفولوژیکی قبل از هرگونه تغییر در چشم انداز منطقه را 

می نماید و می تواند با تشریح پدیده های مورفودینامیکی اصلی، چگونگی اثر گذاری انسان بر دشت را در گوشزد 

 حال حاضر و در آینده توجیه نماید.   
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