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)فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا    

  1390 بهار، 28شماره ، سال نهمدوره جديد، 

  

  سلطانسلطان  در پالياي حوضدر پالياي حوض  ييرات سطح اساسييرات سطح اساستغتغشواهد ژئومورفولوژيكي شواهد ژئومورفولوژيكي 
  

   2زادهو هيوا علمي 1مهران مقصودي

  

  چكيده

بخش حوضه بسته  نيترعارضه پست نيا. باشند مي رانيا يابانياز عوارض شاخص مناطق ب اهايپال

 ليبه دل. دربر دارد زدانهير يهااز نهشته دهيو پوش بيرا با سطوح هموار، كم ش يابانيپهنه ب كي

به  نتوا يآنها م نيترارتباط صورت گرفته، كه از مهم نيدر ا يمطالعات كم ،و بعد مسافت يخشك

از تغييرات  يدر بردارنده آثار و شواهد با ارزش اهايپال. و بروكس اشاره نمود ينسليكر يكارها

سلطان واقع در  حوض يايهد، پالشوا نيا يبررس يبرا. باشنديم) كيتكتون و يمياقل( سطح اساس

و بر پايه اطالعات  GISو  ياهاي ماهواره منظور با استفاده از داده نيانتخاب شد؛ به ا لهيحوضه مس

و  ااز قبيل انحراف رودخانه ه يكيحاصل از بررسي منابع و مشاهدات ميداني، آثار مورفولوژ

موثر ارتباط برقرار  يرهايمتغ نيو ب دهيگرد ليو تحل هيتجز ،يليبه روش تحل ،ها افكنه مخروط

در عين حال با استفاده از تصاوير . اندشده ليتحلو  هيحاصله تجز جياست و نتا دهيگرد

به بررسي چگونگي جابجايي و تغيير مسير  2007و 2005   ،2000سالهاي  IRSاي ماهواره

با استناد به شواهد . اندشده ليو تحل هيحاصله تجز جيسرانجام نتا ،منطقه پرداخته شده يها رودخانه

حركات  ريدهد كه محدوده مورد مطالعه در كواترنر تحت تاثينتايج نشان م ،يكيژئومورفولوژ

 عيتقط زيها و ن رودخانه ريها قرار گرفته، كه منجر به انحراف مسگسل ييجابجا -كينئوتكتون

  . شده است ايپال نياساس در اسطح  راتييتغ و در نتيجه يهاي آبرفت ها و پادگانه افكنه مخروط

  .سلطان ، حوضافكنه مخروطتقطيع  پاليا، ،تغيير سطح اساس ،نئوتكتونيك: واژگانكليد

                                                
 
  .استاديار دانشگاه تهران.  1

    .فنون دريايي خرمشهر، دانشكده صنايع طبيعي دريا، گروه محيط زيست دكتري از دانشگاه علوم و.  2
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  مقدمه

به اشكال ژئومورفيك فرورفته و محصوري گفته  ،هاي حوضه انتهايييا درياچه 1پاليا

 شود ت ميحداقل ناهمواري يافداراي شيب و  شود كه در مناطق بياباني با سطوح كم مي

ليوستوسن هستند كه طي پهاي اين عوارض يادگار درياچه). 228ص1991گوديه(

ترين  از مهم اند وهاي بين يخچالي توام با خشكي محيط به شكل كنوني در آمده دوره

محدوده كنوني پالياهاي امروزي، ساحل همان  .آيندهاي شور به حساب ميمحيط

حلي با شيب بسياركم و رسوبات ريزدانه تبخيري و صورت پادگانه ساههاست كه ب درياچه

گردد و آخرين حركات تكتونيكي تغييراتي در شكل آنها پديد آورده و تخريبي متمايز مي

، در مناطقي هاي زيرزميني آبباالي سطح و  هاي سطحي ليكن هنوز به دليل واردات آب

ايجاد پاليا در ايران يك . اندرا تشكيل داده فصليهاي مانند محدوده مورد مطالعه، درياچه

شناختي است و انسان هيچ نقشي در آن نداشته، زيرا با حركات ميوپليوسن در پديده زمين

در تشكيل پالياها عالوه ). 179ص1371زاده، درويش( اندميليون سال اخير ايجاد شده هفت

زيادي از  تكتونيكي، عوامل فرسايش مناطق خشك و نيز نهشته شدن حجم بسيار لبر عوام

اي در عرض هاي ماسههاي سيلت در محل اتصال رودها و تشكيل تپهمواد در اندازه

مطالعات  در ايران تاكنون). 44ص1385مقدم، رضايي( ها نيز دخالت دارند مجاري رودخانه

هاي خشكي شديد، دور بودن از راه ؛است چنداني در مورد پالياها به رشته تحرير درنيامده

عد مسافت و نبود امكانات، باعث عدم شناخت و بررسي دقيق اين عوارض شدهارتباطي، ب

در ) 1379( بوذري ،سلطانحوض در) 1373( سليميان، )1371(در اين ميان؛ معتمد . است

 چاله ميقان در) 1383( يماني و اسديان ،كوير اردكاندر ) 1382( مهرشاهي ،درياچه نمك

بررسي عوامل در جاجرود با  )1387(، مقصودي در پالياي كهك) 1385( مقدمرضايي و

تحقيقاتي را انجام در پالياي گاوخوني  2)1982(؛ و بروكس ها افكنه موثر در تحول مخروط

                                                
 

1. Playa 
2. Brookes   
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ترين مطالعات را در مورد پالياهاي ايران بر كامل 1)1970(در اين ميان كرينسلي . اند داده

و استفاده از تصاوير  اساس شواهد ميداني، مطالعات آزمايشگاهي، رسوب شناسي

همچنين كارهاي ارزشمندي در سطح جهان صورت گرفته . اي، انجام داده است ماهواره

پالياي مونگرو در اسپانيا را بررسي نموده و  2)2005(است، از جمله، كاستاندا و همكاران

هاي سطحي پاليا را  نيز با استفاده از سنجش از دور جريان 3)2006( فرنچ و همكاران

  .اند آورد كردهبر

ايران امروزه با شرايطي خشك تا بسيار خشك روبه رو هستند، ولي شواهد  يداخل يهاچاله

دهد كه تغييرات قابل توجهي در اوضاع اقليمي و طبيعي اين مناطق در  ژئومرفولوژيك نشان مي

رو در  نيطول دوران چهارم روي داده كه گاه بسيار متفاوت از وضعيت كنوني بوده است؛ از ا

 نيتر باشند كه از پستيم) كيو تكتون يمياقل( سطح اساس راتيياز تغ يو شواهد آثاربردارنده 

   ).134،ص1381،يمهرشاه( شود يآنها مشاهده م ينواح نيها تا بلندترچاله نيقسمت ا

سطح اساس در  راتييتغ يكيشواهد و آثار مورفولوژ يشناخت و بررس قيتحق نيهدف از ا

در  ،يكينئوتكتون يهاو جنبش يمياقل راتييتغ رياثت تباشد كه تحيلطان مس حوض يايپال

رود و  ريها، انحراف مسافكنهمخروط يكيشواهد مورفولوژ نيا. اند گذاشته شده يمنطقه برجا

 يشوند كه در ادامه مورد بررسيمشاهده م يخوبسلطان به در چاله حوض ي مجاورهاگسل

  .رنديگيقرار م ليوتحل

  

   

                                                
 

1. Krinsley 
2 . Castaneda,C.et,al. 
3.  French,H.et.al 
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  هاواد و روشم

و  يكيشواهد ژئومورفولوژ ميمشاهده مستق قياز طر يدانيبر انجام كار م يروش كار مبتن

 قياز طر ميمستقريمشاهدات غ زيو ن يها و انحراف شبكه زهكشافكنه مخروط ژهيوهب

 يط نيهمچن. باشديم IRSيا ماهواره ريو تصاو كياسترئوسكوپ ديبا د ييهوا يها عكس

حدود و  نييتع يبرا قيتحق يبه عنوان ابزار اصل يهاي توپوگراف نقشه از يدانيم كار

استفاده  يوشبكه زهكش يشناسنيهاي زم انطباق با داده نيو همچن يمورفومتر ت،يموقع

هاي مربوط به فرآيندها و الگوهاي  و تحليل ههاي سنجش از دور، تجزي داده. شده است

استفاده قرار  موردتسهيل ساخته و از اين رو  هاي مختلف را تغييرات در طي زمان و مكان

و ژئورفرنس شده و با  يهندس حيتصح 1IRSاي  ماهواره ريمنظور تصاو نيبه ا. اندگرفته

مناسب جهت انجام  يانتخاب باندها ،يمختلف پردازش رقوم يها كياستفاده از تكن

انواع  يچشم ريو تفس 3PCA يهاي اصل مولفه ليتحل ،2OIFمحاسبه شاخص ق،يتحق

 يواحدها ،يفيطهاي  يژگيو يشده از منطقه و بررس هيهاي ته 4FCCو  يرنگ ريتصاو

هاي هاي اطالعاتي ارتفاع عالوه بر نقشههمچنين براي تهيه اليه. ديهمگن جدا گرد يفيط

است و  استفاده شده 5SRTMهاي مدل رقومي ارتفاعتوپوگرافي براي باالبردن دقت از داده

و  قيپس از تلف. استتهيه شده Global Mapper ا استفاده از نرم افزارهاي عرضي ببرش

 ييكه از مطالعات صحرا ينيزم اتيحاصله با نقشه واقع جينتا سهيها و مقا داده يبندطبقه

روش حضور  قيو از طر ديگرد ليو تحل هيتجز يليها به روش تحل بود، داده دست آمدههب

و  ميمستق ديمراحل د نيا يتمام رد. است دهير گردموثر ارتباط برقرا يرهايمتغ نيب

 تيها قابل رو و نقشه ريو كوچك كه در تصاو يجزئ يهاانتقال داده در يدانيمشاهدات م

با  يهاي اطالعات هيدر ادامه ال. كار محسوب شده است كيتكن نيمهمتر ،نبوده است

                                                
 
  .ميالدي 2007و  2003، 2005مربوط به سالهاي LISS-IIIسنجنده  .١

2. Optimum Index Factor  
3. Principle Component Analysis 
4. False Colour Composite 
5. Shuttle Radar Topography Mission 
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و پردازش آنها  مبا ادغا و سپس هيته GIS (ArcGIS,Ilwis(و RS ياستفاده از نرم افزارها

سطح اساس بر اثر حركات  راتيياقدام و تغ ايپال يكيژئومورفولوژ يهايژگيو يبه بررس

 ليمورد بحث و تحل انحراف رود نيافكنه و همچنها، مخروطگسل ييجابجا يكينئوتكتون

  .شده است هيته ايپال يقرار گرفته و نقشه پالئوژئومورفولوژ

 
  محدوده مورد مطالعه

كيلومترمربع وسعت، در شمال غربي درياچة ) 1200 تا 240( 330باسلطان  الياي حوضپ

قم  -كيلومتري جنوب تهران و در حاشيه بزرگراه تهران 85، كيلومتري شمال قم 35 ،نمك

 كرج و شور رود ،رود مسيلههاي  افكنهمخروط وسيلههبك نم درياچهز ا چالهاين . قرار دارد

 ميزان بارندگي درياچه متناسب با ورود آب واين شكل  وسعت و .دشومى جدا جاجرود و

 يافته وگسترش  آن قع پرآبي سطحاطوريكه درموبه ؛فصول مختلف سال متفاوت است در

 و 80درياچه بزرگي به طول  و پوشاندباتالقي پيرامون را مي  زار شوره اراضي پست و

 نوسان است درياچه پيوسته درترتيب سطح آب  دهد، بدينيكيلومتر تشكيل م 60عرض

و برحسب  دهيخشك و مرطوب فراوان د يهادوره سلطان حوض اچهيدر. )1 شكل(

 است در آمده ريباتالق و كو اچه،يصورت دربه چاي قره اي رود شور يتغييرات مجرا

منطقه متوجه  ينيرزميزو  يسطح يانهايتمام جر ا،يپست پال تيموقع ليبه دل). 3و2شكل(

را  يميدا اچهيدر ليو تشك آمدهباال ينيرزميز يسطح آبها جهيشود و در نتيم نقطه نيا

مره  سلطان و حوض حوضهاي  اين درياچه شامل دو چالة جدا از هم به نام. داده است

   .شوند است كه با آبراهة باريكي به هم وصل مي

غربي كشيدگي ـ  بيضوي شكل است و در جهت شرقي )سلطان حوض( حوضة غربي −

داراي  .باشد رد، شيب آن از شرق به غرب و مركز چاله در جنوب غربي آن ميدا

   .كيلومتر مربع است 5/106و مساحت  دريا سطح از متر 790بلندي
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سلطان  حوضشرقي، مانند جنوب -غربيبا جهت شمال ،)مره حوض( حوضة شرقي −

افزون بر  و تاس دريا سطح از يمتر 800 تر با ارتفاعمرتفع كمى ولى ؛شكل بيضى

   .گيرد چاي نيز بهره مي قره شور و يها، از رودهارواناب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطان كه در آن سطوح احتمالي آب درياچه در  نقشه هيپسومتري پالياي حوض: 1شكل 

  ).باشد ارتفاعات به متر مي( است مرطوب، نشان داده شده )2(خشك و  )1(هاي دوره

  

مره شده و    آب ابتدا وارد حوض ان،يو جهت جر يوگرافتوپ بيش ،يبا توجه به مورفولوژ

شود و هنگامي كه    سلطان مي   پس از پر شدن آن، از مسيل دو حوض گذشته، وارد حوض

گردد و سرريز اين دو    مي مره باز   سلطان چند متر باالتر آمد، به طرف حوض   آب در حوض

با توجه به . شود   ة نمك تخليه ميرود شور به درياچ يو هرزآبها يچاله از جنوب شرق

باالتر نخواهد آمد و مازاد آن از  يناز حد معيسلطان  آب در حوض چگاهياختالف سطح، ه
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 اچهيجنوب در متري پادگانه شش نيحد مع نيا. زدري نمك مي اچهيمره به در حوض قيطر

  . كند مي مشخصسلطان  است كه حداكثر ارتفاع آب را در حوض

  

  

  

  

  

  

  
  سلطان اي از درياچه حوض تصوير ماهواره :2شكل

  )در دو فصل خشك و مرطوب(

پوسته نمكي آبدار درياچه : 3شكل

  سلطان حوض

  

  شناسي زمين

 شرقييجنوب  -غربيبا جهت شمال يعيوس سيشمال منطقه به صورت طاقد يشكل عموم

ئوسن و ا يسازندها ياو دار شود يقطع م يو فرع ياصل يها گسل لهيوسهباشد كه ب يم

 يرس هاي ها، كفه آبرفت ،يآبرفت هاي با پادگانه اياست كه در سطح پال يكواترنر هاي نهشته

است  سيصورت تاقدبه يشامل ارتفاعات زيدر جنوب ن. شود ينمك مشخص م اچهيو در

سلطان  حوض يدر مورد فرورفتگ .دهند يم ليتشك يتيآندز هاي را تودهآن يكه هسته اصل

 يو داداش130ص1356معتمد و پورمعتمد،( را در نظر گرفت يگسل منشأ شتريب دباي

دوران دوم  يپالتفرم داشته و ط التح ك،يدر طول پالئوزوئ ايپال نيا). 248،ص1370يآران

كامالً  يبيدگرش نيبوده، چنانكه عالوه بر چند يساخت منطقه پرتحرك نيو سوم از نظر زم

 زين ينفوذ يتيگران هاي و توده يفشانآتش يها صورت سنگهب ييماگما تيمشخص، فعال

 رسوباتكه  شده ياحاطه م عمقيكم يايتوسط در وسنيـ م گويدر ال. شود يم دهيدر آن د

با  عمقيكم ييايدر يسر جهيو در نت كند يم رييتغ ييايميتا ش يبيمثبت از تخر يآن با توال

و گچ و  يبيتخر يها مارن، آهك ل،سنگ، شي متنوع شامل كنگلومرا، ماسه يها رسوب
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از آن ) وسنيگوميسازند ال اي ييايردرينئوژن ز(شده است كه به نام سازند قم  جادينمك ا

  . شود ينام برده م

  

  قيتحق يها هتافي

   :فعاليت گسلها - شواهد نئوتكتونيك

شده طي نئوژن با سازوكار كششي است كه هاي تشكيل از جمله حوضه 1حوضه مسيله

 يها گسل. درياي سرخ در يك رژيم فشاري به وجود آمده است مقارن با تداوم بازشدگي

بر اساس شواهد . باشند مي يمواز يآتشفشان يمنطقه عموما با جهت رشته كوهها ياصل

 غالباً -هاي آهكي مانند بودين( كننده حاشيه حوضههاي كنترل رخنمون يافته در طول گسل

راوند در غرب و  -ر شرق، قم در راستاي گسترش پهنه گسله سياه كوه د) سازند قم

هاي مذكور از  شود كه تنوعي در عملكرد گسل مشخص مي وبسفيدآب در جن -مرنجاب 

ساختي اين تحوالت زمين. فشاري صورت گرفته است -كششي به لغزشي -لغزشي

هاي رخنمون يافته در  ويژگي. هاي اطراف حوضه است مترادف با عملكرد چرخشي بلوك

است كه در ارتباط با فعاليت گسل  2جدا شده - نگر حوضه كشيدهفرونشست منطقه نشا

حوضه در  اين). 35،ص1379،بوذري( راوند ايجاد شده است -سنگي قم خميده پي

صورتيكه چاله ميقان اراك هم تا گذشته وسعت بسيار بيشتري نسبت به امروز داشته به

 ليكه هم اكنون به دل 3استرفته  هاي آن به شمار مي اواخر پليوستوسن يكي از زير حوضه

در . داده است لياي را تشك ها حوضه جداگانه گسل تيو فعال يساخت نيزم ديحركات شد

                                                
 
، فرونشست قماز نامهاي ديگر آن  .دهند ميحوضه بزرگ مسيله تشكيل  ،نمكو حوض مره ، سلطانسه درياچه حوض .1

  .وچاله قم است حوضه تبخيري درياچه نمك

2. Pull-apart  
هاي  اي، مورفولوژي مخروط افكنه ات و جهش گرابني گسلهاي حاشيهبررسي شواهد موجود از جمله موقعيت، جه.  3

هاي  اي قديمي وخط تقسيم بين حوضه قديمي و جديد وهمچنين بررسي اختالف ارتفاع موجود بين سطوح مخروط افكنه

زار  همچنين وضعيت زمينهاي شوره). 120،ص1383اسديان و يماني(كند  ميقان و چاله مسيله اين مسئله را اثبات مي

  .مجاور و شرايط توپوگرافي و مورفولوژيكي داللت بر وسعت خيلي بيشتر اين درياچه در گذشته دارد
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دوره  نيا يرا متحمل شده است، در ابتدا ياديز يكشش يطول دوره كواترنر منطقه فازها

 جاديباعث ا يبعد شيمنطقه كامالً باال آمده و فرسا نيپاسادن ييفاز كوهزا براثر

 يبيصورت دگرشهب ييكوهزا نياثرات ا. است دهيها گرد افكنه و مخروط يآبرفت هاي دگانهپا

 نيتراز مهم. باشد جوان مي يها يو شكستگ تر يميقد يها ها و گسل آبرفت نيب

و  يدر اطراف گسل اصل. شود آن مربوط مي كينئوتكتون تيگسل به فعال نيا يها يژگيو

هاي خشك در رابطه با  آبراهه ييه به آن، جابجاوابست يفرع يهادر طول گسل يحت

 يهامطالعه عكس قياز طر دهيپد نيا. ها اتفاق افتاده است لغز گسلراست حركت عمدتاً

  .است انياي منطقه كامال نما ماهواره ريو تصاو ييهوا

منطقـه،   يهـا گسـل  تيـ سطح اساس فعال راتييتغ يكيشواهد مورفولوژ نيتراز مهم يكي

و سلسـله   يميقـد  يهـا  ها و مخـروط  پادگانه زيو ن اچهيدر هيموجود در حاش يها مخروط

رود و چالـه   دره قـم  رياسـت كـه در مسـ    يو توپـوگراف  يو مكان يمراتب آنها از نظر زمان

سطح اساس موجب تحول و  راتييكه تغ جااز آن). 4شكل( شود سلطان مشاهده مي حوض

 راتييـ توانسـته موجـب تغ   كه مي يتنها عامل نيگردد، بنابرا ها مي افكنه شدن مخرط يميقد

منطقـه در طـول دوره    يهـا  گسل يها شود، جهش متوال افكنه مخروط نيدر ا يرسوبگذار

 يميهاي قد مذكور از قاعده مخروط يهانكته قابل توجه آن است كه گسل. باشد مي رياخ

ست خط گسل دنييها و در پاگسل نيهاي جوان در سطح فرو رو ا كند و مخروط عبور مي

 يشرق در كوههاجنوب -غرببا جهت شمال يو ممتد يگسل طوالن. اند شده مي ليتشك

. ابـد ي مـي  انيچاي پا افكنه رودخانه قره شود كه در راس مخروط مشاهده مي منطقه يجنوب

گـردد كـه    افكنه محو مي رسوبات مخروط لهيوسهنقاط ب يدر بعض طگسل فق نيا يآشكار

 نيبه ا). 59،ص1352،ينسليكر( منطقه است نيدر ا كيت نئوتكتوندهنده حركاخود نشان

اند  ها قرار گرفتهعملكرد گسل ريهاي منطقه تحت تاث افكنه هم پادگانه و هم مخروط بيترت

 ةاچيدر يارتفاعات و فرورفتگ فاصلحد. اند جابجا شده يو عمود يصورت افقهو اغلب ب

بـه   جيشده است كه ضخامت آن به تدر هديپوش ديجدهاي  آبرفت ةليسلطان به وس حوض
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 انگريـ كـه ب ) 128،ص1356معتمد و پورمعتمد( شود يم شتربيسلطان  حوض ةاچيطرف در

  .است يكيتكتون ينيفرونش كي ايو  ايسر با پالارتباط دشت

  

  افكنه مخروط

 دهيـ افكنه كوچك د چند مخروط وافكنه بزرگ  سلطان دو مخروط حوض يايپال هيدر حاش

را  اياز نصف وسعت پال شيچاي ب هاي رود شور و قره افكنه مخروط انيم نيدر ا. شوند مي

  .دربر دارند

را  يمـ عظي افكنـه  مخـروط  ايمحدوده وارد شده و در شرق پال يغربرودشور به شمال •

 يدر بخش شمال. گردد ، شاخه شاخه ميمره حوض يايپال يكيوجود آورده كه در نزدب

دهد در گذشـته آب   وجود دارند كه نشان مي يرگيخشك د يمجراها ،يكنون يمجرا

بـه طـرف غـرب     نيدر پـائ  ياصـل  ةخداشته و شا انجري مره حوض يدر دشت آبرفت

 مايقها هم مست از آب يو مقدار شده مره، وارد آن مي حوض يشمال يةو در زاو دهيچيپ

 قيـ از طر چـاي  قرهمره و رود  حوضهاي  كه هرزآب شود مياي  آمده، وارد تنگه نيپائ

رود شـور،   قسـاب  انيحاصل از جر يميافكنه قد مخروط .روند نمك مي ةاچيآن به در

و جنـوب شـرق    يدر قسـمت جنـوب   ييهـا شده و پادگانه عيصورت تقطههم اكنون ب

رودشـور در بـاال دسـت     يميوجـود مخـروط قـد   ). 5شكل( وجود دارد يفعل انيجر

در  زيـ و فراز حوضـه آبخ افكنه  مخروط جوان نشان دهنده فرو نشست قاعده مخروط

 . 1باشد مي يكيمثبت حركات تكتون يراستا جهينت

 يرود بر دشت آبرفتـ  چاي و قم از تراكم بار جامد رود قره چاي رود قره افكنه مخروط •

 ةكف( و رس لتيمانند س يكواترنرهاي  وجود آمده و با رسوبهسلطان ب شرق حوض

چـاي   رود قـره  يميقد انياي از جر افكنه نشانه مخروط نيا. شده است دهيپوش) يرس

                                                
 
گردد و  نقش تغييرات اقليمي در تحول مخروط افكنه ها عموما در بافت و حجم رسوبگذاري منعكس مي.  1

  .)122،ص1383اسديان  و يماني( ها نقش كمتري دارد در ايجاد اختالف مخروط افكنه
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 نيـ ا). 5شـكل ( اسـت شـده  عيـ ده و تقطيـ اكنـون بر باشـد كـه هـم    مـي  ايـ طرف پالبه

 يبا گسل اصـل  يسلطان كه مواز حوض اچهيدر يجنوب غرب هيافكنه در حاش مخروط

ــه ــت، ب ــاس ــورت خط ــن يص ــوبات روش ــت   رس ــوده اس ــور نم ــه را محص ــر چال  ت

راس بستر خشك آن، بـا   يكيچاي در نزد رود قره ني؛ همچن)59،ص1352،ينسليكر(

 رييـ رسد كـه تغ  كند و به نظر مي به داخل چاله حركت مي يغربطرف شمالگردش به

 ). 6شكل( باشد يكيآن در اثر حركات تكتون يمجرا يرهايمس

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

كه بهترين تركيب را نشان ميدهد  5-3-4با تركيب باندي   PCAاي از محدوده مورد مطالعه تصوير ماهواره: 4شكل

  .باشد سلطان مي چاي و انحراف مسير رود آنها در پالياي حوض هاي رود شور و قره افكنه باندي براي نمايش مخروط

  

  هاي سطح پاليا آمار دبي رودخانه: 1جدول

 دبي متوسط ساالنه  ايستگاه  نام رود

(m3/s)  

  حجم كل آب تخليه شده

(Mm3/s)  
  410  13  بيلقان  كرج

  245  8/7  لتيان سد  جاجرود

  38  2/1  پل اشتهارد  شور

  180  7/5  عباس آباد قم  قمرود

  پديده انحراف و تحول شبكه آبها
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ميليـون   410تـا   38مـي ريزنـد، از   سـلطان  حوض يايپالحجم كل آبدهي رودهايي كه به 

بـارش   متريليم  126اين پاليا با كهيبا وجودهمچنين ). 1جدول( مترمكعب متفاوت است

 يبـه صـورت   ها يدخالت آب در تحول ناهموار، است رانيا ينواح نيتر از خشك ،انهيسال

ـ القعرها در سراسر پال تراكم و عمق خط. باشد مي انيمشخص و نما ريچشمگ  عهو توسـ  اي

ـ ا. سـازد  را منعكس مـي  نديفرا نينقش ا تياهم يكوه انيم يها دشت حاصـل   يژگـ يو ني

 راتييتاكنون و تغ گوسنيسال از آغاز ال ونيليدر طول دهها م يجار يقدمت عملكرد آبها

سـطح اسـاس    راتييو تغ ديجد يكيحركات تكتون ريتاث. باشد سطح اساس در كواترنر مي

درازمدت و (يكيژئومورفوژ راتييتغ ميطور مستقهكه ب يسطح يها انياز همه بر جر شيپ

چـون   يواهدبـا اسـتفاده از شـ    تيـ شـود و در نها  را به دنبال دارد، ظاهر مـي ) مدت كوتاه

 ليهـا و تشـك   افكنـه  و تكامـل مخـروط   عيتقط ،يانحراف شبكه زهكش ،يهاي آبرفت پادگانه

و  زانيـ توان به تغييرات سطح اسـاس و م  مي يميقد يها مخروط يجوان رو يها مخروط

شـور،   يرودهـا  ريانحـراف مسـ   دهيـ پد انيـ م نيدر ا. برد يآن در حوضه پ يسرعت نسب

  ).6كلش( باشديتحول شبكه آبها م كرج شاخصه-چاي و جاجرود قره

  

  جايي و جهت تغيير مسير رودهاي مجاور پاليا گيري ميزان جابه اندازه:  2جدول

  جهت جغرافيايي انحراف  جهت تغيير مسير  جايي ميزان جابه  نام رود

  جنوبي  طرف راست جريان به  كيلومتر 7/31  جاجرود

  شرقي  طرف راست جريان به  كيلومتر 3/26  شور  رود

  شمالي  انيجر چپطرف  به  كيلومتر 9/24  چاي قره

  

هاي منطقه مورد مطالعه با دامنه نوسانات شديد فصلي و ساليانه، نمونه بارز جريان  رودخانه

در بخش سفلي سطح  نيهمچن). 1جدول( باشند مي 2اندروئيك ناحيه يك در 1اندورئيسم

                                                
 

1. Endoroeisme 
2. Endoreique 
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ساز وكار . )2جدول( اند ر مسير دادهتغيي اراًكواترنر كر ياساس ثابتي ندارند و در نتيجه ط

) 8و7هايشكل( همچنين در. باشد اين تغيير مسيرها ناشي از علل زمين شناسي مي

  .استهاي عرضي از محدوده نمايش داده شده برش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  افكنه و  آن مخروطهاي نقشه ژئومورفولوژي محدوده مورد مطالعه كه در: 5شكل

  .است  يش شدهتغيير مسير شبكه زهكشي نما
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نمايش انحراف شبكه آبها در روي تصاوير : 6شكل

كه در سه شكل و با  QuickBirdماهواره 

  .اند مشخص شده A,B,Cحروف التين 

 انحراف جاجرود به جنوب و سمت راست جريان، - 

 شور به طرف راست و جنوب غربي؛   انحراف رود 

 طرف درياچه نمكچاي به شرق و به انحراف قره -

  )مسير قديمي �   سير جديد وم ←(

 
 

  
 

  برش عرضي شماتيك شمالي جنوبي پاليا :7شكل

  ).استشدهنمايش داده  5محل برش در نقشه (

  
 ).استشدهنمايش داده  5محل برش در نقشه ( غربي پاليا برش عرضي شماتيك شرقي :8شكل
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 ايشمال شرق پال يها كرج و جاجرود كه در قسمت يرودها :رودهاي كرج و جاجرود 

در . شوند مي رينمك سراز اچهيشده و به طرف در يكيبا هم  خانيدارند، در بند عل انيجر

 يـي زا حركـات كـوه   ريافكنه جاجرود تحت تـاث  مخروط يو شرق يجنوب هيمنطقه، حاش نيا

شـده و سـطح    جادياي ا چالهدوران چهارم باال آمده در مقابل در غرب و جنوب آن  لياوا

بـه  كيلـومتر   7/31به ميـزان رود  يشرق انيجر بيترت ني، به ااستكرده رييا تغاساس روده

هـاي   پادگانـه . )A6شكل و2جدول( كرده است داينمك انحراف پ اچهيطرف جنوب و در

كرج و جاجرود در  يسابق رودها انيمتر ارتفاع، نشانه جر 5با حدود  ريمس يقسمت شرق

 ، حاشـيه شـمالي آن  )درياچـه نمـك  ( له مسيلهدر مقابل فرونشيني چا. باشند محل مي نيا

هاي قبلي  باال آمده و بواسطه آن مسير رود با پيچ و خم) سلطان و حوض 1منطقه سياه پرده(

  . گود افتاده وسياه پرده توسط آب بند عليخان بريده شده است

 - يجهت شمال غرب رود كه در شمال پاليا جريان دارد تا مقابل سياه پرده نيا :شور رود

 يها كند و وارد دشت مي دايانحراف پ يدارد و از آنجا به طرف جنوب غرب يجنوب شرق

ميزان انحراف  .آورد وجود ميهافكنه بزرگ رودشور را ب شود و مخروط مي ريقلعه د يشمال

 بيبا توجه به ش؛ )B6شكل و 2جدول( باشد كيلومتر به طرف شرق مي 3/26 رود شور

توان استنباط كرد كه در آن زمان  مي ي،شرقد آن به طرف جنوبپرده و امتدا اهيكم س اريبس

سلطان گود نبوده و  مره و حوض بوده و چاله حوض يسطح اساس باالتر از سطح كنون

. بوده است ريآبها دشت كو نيرا نداشته و احتماالً مصب تمام ا يهم سطح فعل لهيچاله مس

پرده باال آمده و چاله  اهيافكنه س خروطبا م ييطبقات سرخ باال سيبعدها در كواترنر طاقد

 ريرود شور مس د،يشدن به سطح اساس جد كيواسطه نزدهسلطان فرونشسته و ب حوض

شروع شده، رود شور  يديجد يشيسپس دوره فرسا. گرفته است شيرا در پ سلطانحوض

 ريل مسرا در طو يهاي آبرفت پادگانه ييقهقرا شيو فرسا حفر كردهمتر  20افكنه را  مخروط

                                                
 
شده است و  باشد كه آب در اين محل در سطح زمين پخش مي سياه پرده در واقع دلتاي قديمي رود شور مي .1

  . متر ارتفاع دارد 20در حال حاضر پادگانه طرف چپ رود شور است كه از بستر رود 
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افكنه  مخروط يدر جنوب شرق شوررود يميقد يمجراها. وجود آورده استهرود شور ب

دهد  شوند كه نشان مي مي دهيد ايدر سطح پال ياي و شن هاي ماسه صورت رگههآن ب يفعل

 اچهيبه در ماًيداشته و آب آن مستق انيجر يرود شور در گذشته به طرف جنوب شرق

سلطان باعث كاهش جريان  انحراف رود شور به طرف حوض. 1شده است مي رينمك سراز

گودي بسترها در اين قسمت مربوط به و  عليخان شده هاي شرقي رود بند آب در شاخه

  . باشد جريان سابق رود شور مي

رود در پل دالك بـا   چاي و قم سلطان دو رود قره در جنوب حوض :رود قم -چايرود قره

كند و مسير خود را با بستري پوشيده از  مك حركت مين اچهيشده و به طرف در يكيهم 

مره نشان  رود به طرف حوض نياز ا ييوجود مجرا. دهد قلوه سنگ و شن و ماسه ادامه مي

در  يگـر يشده و مصـب د  نمك نمي اچهيوارد در چاي قرهدهد كه در گذشته تمام آب  مي

 عيحوضـه وسـ   كيهم كه در آن زمان با اتصال به  ستسلطان داشته ا مره و حوض حوض

مـره   هاي حوض مداوم در كف چاله يرسوبگذار بيترت نيبه ا. اند داده مي ليواحد را تشك

بـاال آمـدن كـف     باعـث چاي،  قرهشور و  يرودهاهاي  افكنه سلطان و در مخروط و حوض

. نمك، منحـرف شـده اسـت    اچهيرود به طرف در قم -چاي رود قره ريحوضه شده و مس

پـس از   ؛)C6شـكل  و 2جـدول ( باشد كيلومتر به طرف شمال مي 9/24ميزان اين انحراف 

هـاي   برده و دره نيبه شدت خط بستر را پائ يكاوش شيرودخانه، فرسا نشدن اي دوشاخه

كـه آبـدار    يشـرق  ةشاخ. حفر كرده است) متر 15در حدود ( يقيتنگ، جوان و عم اريبس

 يبـه طـرف جنـوب شـرق     يزرگرفته و سپس انحراف ب ياست، ابتدا به سمت شمال شرق

انحراف بـزرگ  . شود نمك وارد مي  اچهشاخه شده و به دري شاخه يگرفته، در دشت آبرفت

 كيـ وجـود   ةچاي به طرف شمال شرق و سپس به طرف جنوب شرق بـه واسـط   رود قره

چاي،  است كه رود قره نيامر، ا نيعلت ا. بلند در جنوب انحراف رود است ةمخروط افكن

 ةدر دهان يتراكم مواد آبرفت. نمك داشته است اچهيبه طرف در يميقد تر يجنوب ريمس كي

                                                
 
  .ريخته است نمك ميدرياچه به در آن زمان آب رود شور با جاجرود و كرج  يكي شده و .  1
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 رنگي اهيس ةداده كه امروزه به شكل كف لياز مواد نرم تشك يبزرگ افكنة مخروط ر،يمس نيا

كفه، امروزه در حدود  نيسطح ا. پراكنده وجود دارداي  ماسههاي  است كه در سطح آن تپه

 نيـ در جنوب ا .)40، ص1350يمستوف( است چاي قره رود يمتر باالتر از دشت آبرفت 30

در  يو حتـ  دهنـد  تر آب را نشان مـي  يميقد انيهستند كه جر ييارهايو شها  يدگيكفه، بر

 ينمـك، جـار   ةاچـ يهرزآبهـا بـه سـمت در    رها،يمس نياز اها  يهم در ترسال حاضرزمان 

عمده آن بوده هاي  خهاز شا يكيحداقل  چاي، قرهرود  افكنة مخروطاي  ماسه ةكف. شوند مي

باشد سطح مخروط باال آمده  ادزي افكنه در مخروط يكه تراكم مواد نرم آبرفت نيو پس از ا

را در  يكنون ريچاي، مس رود قره جهيدر نت. شده است ودزدن آب در بستر ر و باعث عقب

 نـة افك بلند مخروطهاي  نيبرخورد با سرزم ةواسطبه يگرفته ول شيدر پ يقبل ريشمال مس

بـه   يكتـر يدو چاله چون سطح اسـاس نزد  نيصورت ا نيبه ا. سابق، آن را دور زده است

نمك بوده، آب آن بـه طـرف شـمال     اچهياز سطح در ترنيياند و كف آنها پا چاي بوده قره

 يمواد آبرفت) تمركز( نشستدو حوضه با ته نيبه ا اديوصول آب ز جيبه تدر يرفته ول مي

. تر شده اسـت  ده كه كف دو حوضه پر شده و سطح آنها كوچكدر كف دوچاله همراه بو

حوضه را دو تكه نمـوده و كـف آن را بـاال     جيافكنه حاصل از آن به تدر مخروط نيهمچن

امـروزه   بيترت نيمسدود شد و به ا چاي قره ياز جنوب توسط دلتا زيمره ن حوض ،آورده

  .نمك برگشته است اچهيآب به طرف در
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  ينتيجه گير

از  ،دنباش دهنده شرايط طبيعي گذشته ميكه نشان 1هاي ژئومرفولوژيك غير فعال پديده •

اي و ماندابي  قبيل خطوط ساحلي ديرينه در حاشيه پاليا، و نيز وجود رسوبات درياچه

دهنده  ، همگي نشانپاليادر عمق بسيار كمي زير سطح امروزي ) سيلت و رس( ريزدانه

 .باشند يمكواترنر تغييرات شرايط محيطي در 

هاي انباشتي و پرشدگي  هاي اين پژوهش در مورد هر يك از حوضه با توجه به يافته •

توان آبگيرهاي داير و يا خشك  هاي بسيار جوان كواترنري، مي ها با نهشته اين حوضه

  .ها دانستتشكيل شده در راستاي گسل را دليلي برفعال بودن اين گسل

هـا   تحـول و قـديمي شـدن مخـرط افكنـه     از آنجا كه تغييرات سطح اسـاس موجـب    •

يـرات رسـوبگذاري در ايـن    يتوانسـته موجـب تغ   بنابراين تنها عاملي كه مي ،گردد مي

  .باشد ها شود، جهش متوالي گسلهاي منطقه در طول دوره اخير مي افكنه مخروط

در سراسر منطقه  يو مشخصه اصل يشناخت نيزم دهيپد نيدر حقيقت گسل كارسازتر •

چاله . شده است) كيتكتون( يشناخت نيحركات زم نيشتريتحمل بكه م باشد مي

 جادياست كه در ا يددمتع يهاعمل گسل ساخت و نيزم دهيپد جهيسلطان نت حوض

 لهموجب تراكم رسوبات در چا شيو فرسا بيداشته و سپس تخر ياساس يچاله نقش

  .است دهيگرد كنواختيهموار و  يسطح جاديو ا

اي عموماً  هاي رودخانه همانند پادگانه ديهاي قديمي به جد بديهي است تكرار مخروط •

 . است يشناس نيدر گذشته زم يكيهاي تكتون نشانگر فازها و تنش

بوده و  كيعملكرد تكتون زانياز م يسلطان ناش حوض يايهاي پال افكنه تحوالت مخروط

 يها گسل تيفعال ديتجد. مسئله است يايها گو مخروط نيا اديز بياختالف ارتفاع و ش

سلطان موجب حفر مجدد  حوض يايسطح اساس در پال يكيتكتون راتييو تغ يكوهيپا

  .شده است يهاي آبرفت پادگانه شيدايپ جهيها و در نت افكنه بستر رود در سطح مخروط

                                                
 

1. Fossil  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


       175               شواهد ژئومرفولوژيك تغييرات سطح اساس در پالياي حوض سلطان                           

  

 

هاي  حاكي از ادامه فعاليت )2جدول و 6شكل( ها از مسير اصلي خود انحراف آبراهه •

ها ارتباط مستقيمي  افكنه موقعيت مخروطهمچنين . باشد يتكتونيكي كواترنردر منطقه م

هاي منابع رسوبي تغذيه كننده آنها دارد، به هاي تكتونيكي نئوژن و ويژگي با فعاليت

افكنه و توالي رسوبي آنها به خوبي  ها در نيمرخ مخروط طوري كه آثار اين ويژگي

 . مشهود است

حركات  ريمطالعه در كواترنر تحت تاثدهد كه محدوده مورد  نشان ميه حاصل نتايج •

 زيها و ن رودخانه ريگسلها قرار گرفته، كه منجر به انحراف مس جابجايي -كينئوتكتون

شده است و با استناد به شواهد  يهاي آبرفت ها و پادگانه افكنه مخروط عيتقط

ه و قرار داشت يدر منطقه پرتحرك ايپال نيكه ا تگرف جهيتوان نت مي يكيژئومورفولوژ

شده  ايپال نيسطح اساس در ا راتييباعث تغ كينئوتكتون ژهيو به و يمياقل راتييتغ

آثار فضايي  ،عوامل تأثيرگذار همچنان وجود دارند و به طبع آن نيبه نظر مؤلف. است

 .برجا خواهد گذاشت طقهانداز طبيعي اين من در چشم) هر چند در درازمدت( جديدي
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