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چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
هاي نواحي خشك هاي نواحي خشك هاي نواحي خشك هاي نواحي خشك عنوان يكي از پوياترين لندفرمعنوان يكي از پوياترين لندفرمعنوان يكي از پوياترين لندفرمعنوان يكي از پوياترين لندفرمه ه ه ه ، ب، ب، ب، بهاهاهاهاافكنهافكنهافكنهافكنهتحول مخروطتحول مخروطتحول مخروطتحول مخروطعوامل موثر در عوامل موثر در عوامل موثر در عوامل موثر در ن تحقيق به بررسي ن تحقيق به بررسي ن تحقيق به بررسي ن تحقيق به بررسي اياياياي

ها نظرات مختلف و گاه متضادي ارائه ها نظرات مختلف و گاه متضادي ارائه ها نظرات مختلف و گاه متضادي ارائه ها نظرات مختلف و گاه متضادي ارائه افكنهافكنهافكنهافكنهگيري و تحول مخروطگيري و تحول مخروطگيري و تحول مخروطگيري و تحول مخروط كلي در خصوص شكل كلي در خصوص شكل كلي در خصوص شكل كلي در خصوص شكلبه طوربه طوربه طوربه طور. . . . پرداخته استپرداخته استپرداخته استپرداخته است

ا هدف شناخت هر چه بيشتر عوامل ا هدف شناخت هر چه بيشتر عوامل ا هدف شناخت هر چه بيشتر عوامل ا هدف شناخت هر چه بيشتر عوامل بببب((((جاجرودجاجرودجاجرودجاجرودافكنه افكنه افكنه افكنه مخروطمخروطمخروطمخروط اين مقاله سعي شده تا با بررسي  اين مقاله سعي شده تا با بررسي  اين مقاله سعي شده تا با بررسي  اين مقاله سعي شده تا با بررسي كه دركه دركه دركه درشده استشده استشده استشده است

اي اي اي اي در اين تحقيق از تصاوير ماهوارهدر اين تحقيق از تصاوير ماهوارهدر اين تحقيق از تصاوير ماهوارهدر اين تحقيق از تصاوير ماهواره. . . . تحليل قرار گيردتحليل قرار گيردتحليل قرار گيردتحليل قرار گيردنظرات ارائه شده مورد نظرات ارائه شده مورد نظرات ارائه شده مورد نظرات ارائه شده مورد ))))گيري و تحول آنگيري و تحول آنگيري و تحول آنگيري و تحول آنموثر در شكلموثر در شكلموثر در شكلموثر در شكل

IRS) ) ) ) 2002200220022002((((هاي هاي هاي هاي  توپوگرافي رقومي، نقشه توپوگرافي رقومي، نقشه توپوگرافي رقومي، نقشه توپوگرافي رقومي، نقشه1:250001:250001:250001:25000 و  و  و  و 1:2500001:2500001:2500001:250000هاي هاي هاي هاي ، نقشه، نقشه، نقشه، نقشه1:550001:550001:550001:55000هاي هوايي هاي هوايي هاي هوايي هاي هوايي ، عكس، عكس، عكس، عكس

در در در در . . . . افزارهاي تهيه نقشه و پردازش تصاوير رقومي استفاده شده استافزارهاي تهيه نقشه و پردازش تصاوير رقومي استفاده شده استافزارهاي تهيه نقشه و پردازش تصاوير رقومي استفاده شده استافزارهاي تهيه نقشه و پردازش تصاوير رقومي استفاده شده استشناسي و نرمشناسي و نرمشناسي و نرمشناسي و نرم زمين زمين زمين زمين1:1000001:1000001:1000001:100000 و  و  و  و 1:2500001:2500001:2500001:250000

ي مورد نياز ي مورد نياز ي مورد نياز ي مورد نياز هاهاهاهاهمچنين بمنظور تهيه نقشههمچنين بمنظور تهيه نقشههمچنين بمنظور تهيه نقشههمچنين بمنظور تهيه نقشه. . . .  استفاده گرديد استفاده گرديد استفاده گرديد استفاده گرديدPCI و و و وIlwisافزار افزار افزار افزار زمينه پردازش تصاوير رقومي از نرمزمينه پردازش تصاوير رقومي از نرمزمينه پردازش تصاوير رقومي از نرمزمينه پردازش تصاوير رقومي از نرم

 با عمليات  با عمليات  با عمليات  با عمليات در عين حال در بسياري از موارددر عين حال در بسياري از موارددر عين حال در بسياري از موارددر عين حال در بسياري از موارد. . . . شدشدشدشد استفاده  استفاده  استفاده  استفاده Arc\GIS و  و  و  و Microstation ، ، ، ،Freehandافزارهاي افزارهاي افزارهاي افزارهاي از نرماز نرماز نرماز نرم

افكنه و تهيه عكس و لوگ نسبت به تهيه افكنه و تهيه عكس و لوگ نسبت به تهيه افكنه و تهيه عكس و لوگ نسبت به تهيه افكنه و تهيه عكس و لوگ نسبت به تهيه هاي طبيعي و مصنوعي موجود بر سطح مخروطهاي طبيعي و مصنوعي موجود بر سطح مخروطهاي طبيعي و مصنوعي موجود بر سطح مخروطهاي طبيعي و مصنوعي موجود بر سطح مخروطميداني و مشاهده ترانشهميداني و مشاهده ترانشهميداني و مشاهده ترانشهميداني و مشاهده ترانشه

در نهايت نيز با استفاده از در نهايت نيز با استفاده از در نهايت نيز با استفاده از در نهايت نيز با استفاده از . . . . شواهد مستدل و دقيق جهت كنترل و گردآوري اطالعات تكميلي، اقدام گرديدشواهد مستدل و دقيق جهت كنترل و گردآوري اطالعات تكميلي، اقدام گرديدشواهد مستدل و دقيق جهت كنترل و گردآوري اطالعات تكميلي، اقدام گرديدشواهد مستدل و دقيق جهت كنترل و گردآوري اطالعات تكميلي، اقدام گرديد

نتايج اين تحقيق نتايج اين تحقيق نتايج اين تحقيق نتايج اين تحقيق . . . . كتونيكي در منطقه اقدام گرديدكتونيكي در منطقه اقدام گرديدكتونيكي در منطقه اقدام گرديدكتونيكي در منطقه اقدام گرديد  نسبت به تعيين اثر حركات ت  نسبت به تعيين اثر حركات ت  نسبت به تعيين اثر حركات ت  نسبت به تعيين اثر حركات ت3333vf و و و وsmf2هاي تجربي هاي تجربي هاي تجربي هاي تجربي فرمولفرمولفرمولفرمول

افكنه جاجرود حاصل عملكرد عوامل طبيعي شامل تغييرات اقليمي، حركات افكنه جاجرود حاصل عملكرد عوامل طبيعي شامل تغييرات اقليمي، حركات افكنه جاجرود حاصل عملكرد عوامل طبيعي شامل تغييرات اقليمي، حركات افكنه جاجرود حاصل عملكرد عوامل طبيعي شامل تغييرات اقليمي، حركات دهد كه تحول مخروطدهد كه تحول مخروطدهد كه تحول مخروطدهد كه تحول مخروطنشان مينشان مينشان مينشان مي

....بوده استبوده استبوده استبوده است) ) ) ) در كوتاه مدتدر كوتاه مدتدر كوتاه مدتدر كوتاه مدت((((و عوامل انسانيو عوامل انسانيو عوامل انسانيو عوامل انساني) ) ) ) در دراز مدتدر دراز مدتدر دراز مدتدر دراز مدت((((تكتونيكي و تغيير سطح اساستكتونيكي و تغيير سطح اساستكتونيكي و تغيير سطح اساستكتونيكي و تغيير سطح اساس

ليمي، حركات تكتونيكي، ورامين، جاجرودها، تغييرات اقافكنهمخروط::::ييييكليدكليدكليدكليدهاي هاي هاي هاي واژهواژهواژهواژه

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 در ارتباط با عوارض علياي 1873 در سال )Drew(افكنه براي اولين بار توسط درئواصطالح مخروططور كلي ه ب

ها شده است كه نكات افكنهتعاريف زيادي از مخروط.(Lecce,1990,5) بكار برده شده استسندحوضه 

افكنه توسط مخروط"باشديكي از اين تعاريف به شرح ذيل مي. ف وجود داردمشترك زيادي بين اين تعاري

فرهنگ و بستر ("شودميتشكيل  بر روي يك دشت باز  شدنپخشآبراهه و ها بعد از عبور از  جريانرسوب

....)Rachoki, 1981, 3به نقل از ) (1966

1-E-mail: maghsoud@ut.ac.ir          :09123906019 :نويسنده مسئول

2- Mountain front sinuosity 
3- Valley- floor width- to- height ratio 
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نواحي كره زمين مانند نواحي يخچالي در نواحي خشك و ساير باشند كه ها از جمله عوارضي ميافكنهمخروط

افكنه به  بسياري از محققان معتقدند كه تشكيل مخروط.شوندهاي آتشفشاني ديده ميو نواحي اطراف مخروط

را عمدتاً عارضه مناطق خشك دانسته و در توجيه آن محيط اقليمي ارتباطي ندارد و بسياري ديگر نيز آن

هاي فوق را هاي حاصل از بارانوسيله جريانه رسوبات انباشته شده در حوضه آبخيز بهاي و تخليهاي دورهباران

. عنوان مي نمايند

 كلي به طور. هايي است كه قسمت اعظم آن در نواحي خشك و نيمه خشك قرار دارد از جمله كشورايران

 و نيمه خشك حي خشكنواقلمرو  گسترش . خشك قرار داردكشور در قلمرو مناطقاز وسعتدوسوم حدود

ها از جمله اين افكنه مخروط.نيز ديده شودايرانسبب شده تا تمام عوارض شناخته شده نواحي خشك در 

ي هاكاربريدر حال حاضر بسياري از مراكز جمعيتي و . اندباشند كه در مناطق مختلف ديده شدهعوارض مي

جالب توجه ). علت وجود شرايط مناسبه ب(اندگرفتهها شكل افكنههاي انساني بر روي مخروطمختلف فعاليت

ها افكنهنيز بر روي همين مخروط) گيري تمدن انسانيدر تاريخ شكل(هاي انسانيكه بسياري از استقرارگاهاين

.اند گرفتهشكل

هاي بسياري بر روي آن از اهميت افكنه جاجرود بعلت نزديكي به تهران و استقرار شهرها و آباديمخروط

هاي انساني بر روي اين ي مختلف و گسترش روزافزون فعاليتكاربري هاوجود . باشداي برخوردار ميويژه

تحقيق حاضر اگرچه در زمره تحقيقات بنيادي محسوب . سازدمخروط شناخت ابعاد مختلف آن را ضروري مي

.يز مورد استفاده قرار گيردتواند در شناخت مخروط موثر واقع شده و در تحقيقات كاربردي نشود اما ميمي

و در هر يك به يكي از ها در سطح جهان انجام شده است افكنه كلي تحقيقات زيادي در مورد مخروطبه طور

,(همكارانهاروي و در اين خصوص .  توجه شده استهامخروطهاي ويژگي 1999, 1Harvey and et al(در

 ساحل جنوب شرق اسپانيا يهاافكنهمخروطتحول بر را اترنر  تاثير تغييرات اقليمي سطح اساس در كويتحقيق

ب دريا و مرحله آگذاري را منطبق با دوره يخچالي و باال بودن سطح  رسوب اين تحقيق.مورد بررسي قرار دادند

.دانسته استفرسايش را منطبق با دوره بين يخچالي و پائين بودن سطح آب 

 رسوبات بدون ساختمان ،خود در مطالعات )Sweeney and loope, 2001, 31(چنين سوئيني و لوپهم

ضمناً. ندهاي پر رسوب ناهمگن دانستاي و جريانهاي صفحه حاصل سيالب راهاي اليه اليهمشخص و ماسه

در پژوهشي ديگر در خصوص سطوح فعال .ها را به شروع اقليم مرطوب نسبت دادندايجاد مخروطمحققان فوق 

 ,Gomez-Villar and Garsia Ruiz(ي مختلف در منطقه پيرنه ايتالياكاربري هاها و تاثير افكنهو غير فعال مخروط

Scally and(اسكالي و اوونز. به كاهش حدود سطوح فعال اشاره شده است) 127 ,2000 Owens, 2005, 46 (

 رسوبات سطحي همگن را عامل اصلي ايجادجريان پر رسوب نا،گذاريدر تحقيقي پيرامون فرايند رسوب

Ritter andريتر و همكارانتوسط در تحقيقي ديگر .ندنداها ميافكنهمخروط et al., 2000, 63) ( به نقش غالب

تأثير تكتونيك، تغييرات سطح اساس و در اين تحقيق . شده استها اشاره افكنهتغييرات اقليمي در تحول مخروط

در تحقيقي ) Harvey, 2002,67(هاروي.انسته شده استافكنه ناچيز دسنگ شناسي حوضه در تحول مخروط



مخروط افكنه جاجرود: بررسي عوامل موثر در تحول ژئومورفولوژي مخروط افكنه ها مطالعه موردي75

بريده شدن قاعده مخروط  را مورد توجه قرار داده وهاافكنهسطح اساس در تقطيع مخروطاقليمي نقش تغييرات 

. كندها را ناشي از پائين رفتن سطح اساس ذكر ميافكنه

,Field(فيلد 2001, از طريق فرايند تصرف را هاي گيسويي يانها و متروك شدن جرتغيير مسير كانال) 93

Sorriso-Valvo and( و همكارانهمچنين سوريسو والوو. داندميجريان  et al., 1998, 169(اي ايجاد مقاله در

 Viseras and et(در تحقيقي ويسراس. انددانستهاي و دائمي هاي صفحهحاصل سيالبرا هاي بزرگتر مخروط

al., 2003, همچنين . استدادهتحليل قرار را مورد افكنه ت بر تحول مخروطساالراندگي و فرونشتأثير ب) 181

 درياچه جنوب اسپانيا تحول ها وافكنهبا بررسي سيستم مخروط) Harvey,2003, 151(هاروي و همكاران

. دانندو اقليمي ميهاي تكتونيكي  عملكرد توامان فعاليترا نتيجهها افكنهمخروط

,Beaumont(يومونت را ها آنهاي جنوبي البرز دامنههاي مخروط افكنهمورفومتري با مطالعه)251 ,1972

ها را در اين مناطق افكنه مخروطيو.  سال اخير در ايران وجود ندارد750داند كه حداقل در محصول شرايطي مي

تاثير تحوالت تكتونيكي را ) 38-47، 1376،نژادعباس(نژاد در تحقيق خودعباس .داندجز عوارض فسيل شده مي

)113-1382،103، يماني و مقصودي(مقصودييماني و .بر تحول و ايجاد مخروط افكنه ها بررسي نموده است

كوير سيرجان را مورد آبريزافكنه تنگويه در حوضه هاي گيسويي سطح مخروطدر مطالعات خود تحول كانال

در تحقيق . ندها معرفي نمود را بعنوان عامل اصلي تغيير مسير كانال در نهايت عامل تكتونيكي وبررسي قرار دادند

 به نقش توامان تغييرات اقليمي و تحوالت )151-1382،137يماني و مقصودي، (ديگري يماني و مقصودي

عابديني (عابديني و رجايي.دناشاره دار) كوير سيرجان(مطالعههاي ناحيه موردافكنهتكتونيكي در تحول مخروط

ارتباط بين مساحت حوضه و مساحت مخروط را مورد تأ ئيد قرار داده و به رابطه )73-1385،89 رجايي،و

،1382شايان، (در پژوهشي ديگر.اندشتهداافكنه اشاره معني دار بين مقدار رسوب دريافتي و وسعت مخروط

.  استشدهبررسي هاي زمين ساختيها با فعاليتها و ارتباط آنتغييرات طولي و گستردگي مخروط) 113-99

خيام و كه و در آخر اين.داندميها جنس مواد در حوضهاز ر أثترا مشكل حوضه ها اين تحقيق ابعاد ونتايج 

عملكرد شاخص مهمي براي ارزيابي را ها افكنهمخروطبا مطالعات خود ) 1-1382،10خيام و مختاري،(مختاري

.دانند ميتكتونيكهاي فعاليت

ها بويژه افكنهمخروطگيري و شكلهدف از اين تحقيق شناخت هر چه بيشتر عوامل موثر بر تحول كلي به طور

شناسايي و ،اهداف عمده تحقيقدر واقع . باشدميافكنه جاجرود كه بر سطح دشت ورامين گسترده شده مخروط

.باشدوق ميافكنه فبررسي شواهد تكتونيكي، اقليمي و انساني موثر در تحول مخروط

موقعيت منطقه مورد مطالعهموقعيت منطقه مورد مطالعهموقعيت منطقه مورد مطالعهموقعيت منطقه مورد مطالعه

 كيلومتري اين شهر 40باشد كه در جنوب شرق شهر تهران و حدود  ميجاجرودافكنه منطقه مورد مطالعه مخروط

ري، پاكدشت و هاي ي اين عارضه در استان تهران و در محدوده شهرستانراز نظر تقسيمات كشو.قرار دارد

- ورامين-قرچك–افكنه، و جاده تهران  مشهد از نزديكي رأس مخروط–هران جاده ت. ورامين واقع شده است
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موازات همين جاده همچنين راه آهن تهران به گرمسار نيز تقريباً به . گذردميافكنه پيشوا از نزديكي قاعده مخروط

ر طول ورامين گسترده شده است و دافكنه جاجرود بر روي دشت مخروط. كندو از جنوب آن عبور مي

.  است شمالي گسترش يافته35°28´30تا 35°10´ شرقي و عرض جغرافيايي51°49´تا51°30´جغرافيايي

) بعد از پارچين(گذاري رودخانه جاجرود بعد از خروج از كوهستانافكنه جاجرود حاصل رسوبمخروط

 چند رودخانه كوچك در ،ه دماوندافكنه جاجرود شامل رودخانه جاجرود، رودخانحوضه آبريز مخروط. باشدمي

باشد كه بعد از مي) حوالي رود هن و بومهن(هاي بين رودخانه جاجرود و دماوندشمال لواسان و همچنين شاخه

گردنه امام زاده هاشم در شرق و قله توچال در غرب و يكسري ارتفاعات تا مرز . پيوندندمحل سد لتيان بهم مي

.)1شكل (دهندريز رودخانه را تشكيل مي متر خط تقسيم آب حوضه آب4000

 كيلومتر مربع 1858 كيلومتر مربع و مساحت حوضه آبريز جاجرود 1214افكنه جاجرود مساحت مخروط

افكنه جاجرود نيز از شيب مخروط.  مي باشد65/0نسبت مساحت مخروط به مساحت حوضه آبريز نيز . باشدمي

 درصد در بخش 15/1 درصد در راس مخروط به 55/1ته و از رأس به سمت قاعده مخروط روندي كاهشي داش

اين درحالي است كه شيب كلي مخروط . درصد كاهش مي يابد61/0مياني مخروط و سپس در قاعده مخروط به 

.باشد درصد مي79/0برابر 

يا (افكنه جاجرود در دسته سومشيب مخروط)Blissenbach ،1954(بندي بليسنباخبا توجه به تقسيم

توان به طول شعاع نسبتاً افكنه جاجرود را ميدليل شيب كم مخروط.  قرار مي گيرد)هايي با شيب كممخروط

هاي البرز جهت و فضاي نسبتاً زيادي كه در دامنه) افكنه كيلومتر از راس تا قاعده مخروط35بيش از (طوالني آن

. گسترش آن وجود دارد نسبت داد

ه و حوضه آبريز جاجرود موقعيت مخروط افكن1111شكل شكل شكل شكل 
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هاهاهاهامواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

1:25000 و 1:250000هاي ، نقشه1:55000هاي هوايي ، عكس)IRS)2002اي در اين تحقيق از تصاوير ماهواره

و نرم افزارهاي تهيه نقشه و پردازش تصاوير شناسي  زمين1:100000 و 1:250000هاي نقشهرقومي، توپوگرافي 

ه همچنين ب.  استفاده گرديدPCI وIlwisافزار ر زمينه پردازش تصاوير رقومي از نرمد. رقومي استفاده شده است

Microافزارهاي ي مورد نياز از نرمهامنظور تهيه نقشه station ،Freehand و ،Arc\GISشايان .  استفاده گرديد

رسي پيشينه تحقيق و به منظور بروعمليات ميداني ، كنترل و گردآوري اطالعات تكميليبرايكهذكر اين

 اين تحقيق يك كليبه طور. دشاي استفاده ها از روش كتابخانههنافكهاي مختلف مطالعه بر روي مخروطروش

ابتدا محدوده مورد مطالعه با استفاده . روش توصيفي و تحليلي استفاده شده است در آن ازتحقيق بنيادي است كه

هاي نيمرخافكنه يل شيب و توپوگرافي مخروطجهت تحل و سپس هاي توپوگرافي تعيين حدود گرديداز نقشه

.توپوگرافي مورد نياز ترسيم شد

با تهيه تركيب  بهره گرفته شد كه IRSبه منظور تعيين سطوح فعال و غير فعال مخروط از تصاوير ماهوارهاي 

هاي هوايي از عكسدر اين قسمت . رنگي كاذب نسبت به جدا سازي سطوح فعال از غير فعال اقدام گرديد

ترتيبينه اب.  كار استفاده گرديدتدقيق حدود سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح نيز به منظور 1335 سال 1:55000

عمل ه اي استفاده بهاي هوايي و تصوير ماهواره جداسازي سطوح فعال از غير فعال از تفسير بصري عكسبراي

.آمد

هم هاي هاي موجود و منحنيافكنه از نقشههاي سطح مخروطرفتعمق آبهاي حوضه و تحليل آبرفتبراي 

شناسي  همچنين در اين قسمت شواهد ژئومورفولوژي و زمين.ها بهره گرفته شدعمق آبرفتنيمرخ تهيه و عمق 

.ها بوده اندكمك موثري براي تحليل وضعيت عمق آبرفت

هاي طبيعي و مصنوعي موجود بر سطح ده ترانشه بسياري از موارد با عمليات ميداني و مشاهدردر عين حال 

 در نهايت نيز با استفاده از . اقدام گرديددقيقتهيه شواهد مستدل و افكنه و تهيه عكس و لوگ نسبت به مخروط

 شاخص .نسبت به تعيين اثر حركات تكتونيكي در منطقه اقدام گرديدو ساير شواهد vf و smfهاي تجربي فرمول

smfآيد از رابطه زير بدست ميوسي جبهه كوهستان يا شاخص سين:

Smf =شاخص سينوسي جبهه كوهستان

Lmf =طول جبهه كوهستان در امتداد پايكوه

Ls =طول خط مستقيم در جبهه كوهستان

و ) 3 تا 1,4(، براي مناطق با فعاليت متوسط بين)1,6 تا 1( براي مناطق بسيار فعال تكتونيكي بينSmfشاخص 

 مي باشد5 تا بيشتر از 1,8كوهستاني غير فعال تكتونيكي از حدود براي جبهه 

:شود يا شاخص نسبت پهناي كف دره به ارتفاع دره از رابطه زير محاسبه ميVFشاخص 

( ) ( )[ ]scrdscldfw EEEEvVF −+−= /2

fwv =پهناي كف دره

Ls
LmfSmf =
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ldE =ارتفاع سمت چپ دره

rdE =ارتفاع سمت راست دره

scE =ارتفاع كف دره

افكنه جاجرودافكنه جاجرودافكنه جاجرودافكنه جاجرودمخروطمخروطمخروطمخروطو ساختماني و ساختماني و ساختماني و ساختماني شناسي سطحي شناسي سطحي شناسي سطحي شناسي سطحي زمينزمينزمينزمين

 شامل كنگلومراي معادل سازند هزاردره است كههاي پليوسن و كواترنر نهشتهشناسي سطحي منطقه بيشتر زمين

شود تحت عنوان سازند هزار دره نيز افكنه ديده ميال مخروطاين واحد كه بيشتر در ارتفاعات شم.باشدمي

 واحدهاي متعلق ).1، 1356اميني، (انداند و در محدوده شهر تهران نيز بخوبي مورد مطالعه قرار گرفتهشناخته شده

ها، ها و در پهنه دشتهاي آبرفتي در كناره رودخانهكه بصورت پادگانهاست هاي كهنبه كواترنر شامل آبرفت

هاي جديد، هاي قديمي، پادگانهافكنههاي بادبزني شكل در دامنه ارتفاعات، مخروطگسترش يافته، انباشته

.شودهاي جديد را شامل ميويژه در جنوب مخروط و آبرفته هاي سولفات سديم بپهنه

:عبارتند از است كه هاييها و ناوديسها و طاقديسشناسي ساختاري داراي گسلمنطقه از نگاه زمينهمچنين 

گسل پارچين-

گسل كهريزك-

گسل ايوانكي-

 ناوديس گسترش يافتهدوتوان گفت كه سطح مخروط بر روي  مي)2شكل(موجودهاي  بر اساس نيمرخضمناً

پليوستوسن، سازند هزاردره، رسوبات ميوسن و ميوپليوسن گسترش و كواترنر بر اين اساس در زير رسوبات . است

.يافته است

)Anonymous, 1964(نيمرخ زمين شناسي مخروط افكنه ورامين: 2222شكلشكلشكلشكل

يافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيق

از ميان اين سه .داردافكنه جاجرود مل در تحول مخروطا كلي تمام شواهد موجود نشان از تاثير سه عبه طور

جزء عواملي است كه بويژه در ) مل انسانياع(ل سومشود و عامعنوان عامل اساسي شناخته ميهعامل، دو عامل ب

صورت شماتيك درج شده ه ب13در شكل و اثرات آن  اين عوامل .هاي اخير تاثيرات مهمي را داشته استهده

:عبارتند ازفوق الذكرعوامل . است

 تكتونيكيحركات-1
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تغييرات اقليمي-2

هاي انسانيفعاليت-3

ها نقش عوامل افكنهقيق نيز گفته شد در بسياري از تحقيقات بر روي مخروطهمانگونه كه كه در پيشينه تح

برخي تنها به نقش تغييرات اقليمي . ها مورد بررسي قرار گرفته استافكنهاقليمي و تكتونيكي در تحول مخروط

.هاي تكتونيكي بسنده كردنداي ديگر تنها به نقش فعاليتاشاره نمودند و عده

افكنه جاجرودافكنه جاجرودافكنه جاجرودافكنه جاجرودنيكي در تحول مخروطنيكي در تحول مخروطنيكي در تحول مخروطنيكي در تحول مخروط تكتو تكتو تكتو تكتوحركاتحركاتحركاتحركاتنقش نقش نقش نقش 

. ها توسط بسياري از محققان مورد تأكيد قرار گرفته استافكنهتأثير حركات تكتونيكي بر تحول مخروط

ها مورد بررسي قرار افكنههمانگونه كه در پيشينه تحقيق نيز ذكر گرديد در ايران نيز تأثير اين حركات بر مخروط

. اندجاجرود نيز حركات تكتونيكي نقش موثري داشتهافكنهگيري مخروطبدون شك در شكل. گرفته است

در ذيل به برخي شواهد تكتونيكي.باشدشواهد يافت شده در منطقه نيز نشاندهنده تكتونيك فعال اين منطقه مي

.گرددافكنه جاجرود اشاره ميموثر بر تحول مخروط

ه معرف حركات اخير تكتونيكي است ككواترنرران سوم و ايجاد تپه ماهورهاي وسيع برروي سازندهاي دو-1

 متر در شمال ورامين 300 متر در رأس مخروط شروع شده و تا 100وجود رسوبات ضخيم آبرفتي كه از -2

. افزايش مي يابد

عمق بخوبيهاي هم هاي منطقه براساس شواهد موجود و همچنين نيمرخ ترسيم شده از منحنيعمق آبرفت

دهد كه نشان مي) 3شكل(عمق آبرفتنيمرخ . دهدافكنه را نشان ميوزيع رسوبگذاري بر سطح مخروطچگونگي ت

اين درحاليست كه . ها در راس مخروط نسبتاً كمتر بوده و در وسط مخروط به حداكثر خود مي رسدعمق آبرفت

 متر در حوالي رأس 100ز ها اعمق اين آبرفت. يابدافكنه نيز كاهش ميها در انتهاي مخروطضخامت آبرفت

در اواسط مخروط متر300، و به بيش از 250، 200، 150شود و سپس به فاصله كمي به افكنه شروع ميمخروط

يابد و سپس در جنوب شرق كه در شمال شرق شهر ورامين قرار دارد مي رسد و بال فاصله بعد از آن كاهش مي

از . اند برجا گذاشته شده و در وسط آنها در محل محور مخروطدر واقع بيشتر آبرفت. يابدورامين افزايش مي

. خوبي تغييرات عمق آبرفت مشخص شده استه ب) 3شكل(نيمرخ عمق آبرفت

)Ananymos،1964با استفاده از نقشه(افكنه عمق آبرفت در امتداد محور طولي مخروط3333شكل شكل شكل شكل 
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با يك افزايش ناگهاني به حداكثر خود كه بيش گردد عمق آبرفت از رأس مخروط همانطور كه مالحظه مي

 متر 275بيومونت به وجود .  متر است مي رسد و سپس تدريجاً در جنوب غرب ورامين كاهش مي يابد300از 

علل افزايش ميزان عمق . (Beaumont,1972,256)كند كيلومتري جنوب ورامين اشاره مي19مواد منفصل در 

شهر ورامين و كاهش آن در شمال و جنوب غرب ورامين را مي توان شرقآبرفت در شمال شرق و جنوب

:گونه ذكر نموداين

هاي ها جلوي پيشروي جرياناين كوه. وجود كوه گچي و طاقديس كوه سرخ در شرق شهر پيشوا-

.گيرندگذاري آنرا در اين قسمت از دشت ميافكنه و رسوبموجود بر روي مخروط

ها افكنه آبرفتمي دشت و وجود فضاي الزم براي گسترش مخروطعلت شيب عموهدر جنوب شرق ب-

.نماينداي پيدا ميضخامت قابل مالحظه

علت وجود گسل كهريزك و باالراندگي قطعه شمالي اين گسل امكان هدر قسمت جنوب غرب ب-

همين علت از ضخامت آبرفت كاستهه گذاري وسيع وجود نداشته و بها و رسوبگسترش آزاد جريان

.)هاي ث و ج نيمرخ5شكل (شده است

افكنه جاجرودهاي ترسيم شده بر روي مخروط محل نيمرخ4444شكلشكلشكلشكل

افكنه جاجرودشده بر سطح مخروطهاي طولي و عرضي ترسيمنيمرخ5555شكل شكل شكل شكل 
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بيان شده ) 1972(بولبا توجه به مطالب ارائه شده و نظرات موجود در خصوص عمق آبرفت كه توسط -

افكنه وان گفت كه مخروطتمي10شكلدست آمده از ه و همچنين اطالعات ب)169، 1382كي نژاد، (است

ي است كه بيشترين ضخامت آبرفت آن در قسمت وسط بوده و به يهاافكنهمخروطجاجرود از آندسته از

مورد ادامه حركات تكتونيكي را بر اساس نظر بول اين . شودسمت رأس و قاعده از ضخامت آن كاسته مي

. دهدگذاري نشان ميدر حين رسوب

دشت ورامين رودهـا در هنگـام ورود به 1هاي اصلياي كلية كانال بريدگي در قسمت علي-3

هاي  گوگل، نقشهموجود در سايتتصاوير ،IRSاي ، تصاوير ماهواره1335هاي هوايي سال مشاهده عكس

دهنده اين واقعيت است كه قبل از ورود رودخانه جاجرود به دشت  و عمليات ميداني نشان1:25000توپوگرافي 

در اين قسمت رودخانه داراي . افكنه بستر رودخانه شديداً حفر شده استهمچنين در راس مخروطورامين و 

هاي موجود در اين بخش به خوبي مشخص باشد، اين مورد از بريده شدن مسير قناتفرسايش جانبي زيادي نيز مي

افكنه نيز ادامه س مخروطأتا راين حفر حتي . رسد متر نيز مي15 تا 12عمق رودخانه در اين قسمت به . باشدمي

هاي قديمي را بريده است و بر سطحي كه پائين تر از سطح فعلي در واقع در اين قسمت رودخانه آبرفت. يابدمي

كنيم كه رودخانه در اين بخش از مخروط به هفت سطح مختلف برخورد مي. يابدافكنه است جريان ميمخروط

.را شديداً بريده استآن

)6شكل ( شده در رأس مخروط4هاي تقطيعخروطوجود م-4

موقعيت مخروط افكنه جاجرود و مخروط هاي تقطيع شده6666شكلشكلشكلشكل

1 - Feeder chanel
2- Fan segmentation
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افكنة مخروطسطح عدم تقارن -5

 اختالف ناشي از نيمرخ الف-5در شكل (پارچين در شمال و كهريزك) تراستي(هاي فعالوجود گسل-6

افكنه در جنوب غرب مخروط) استباالراندگي قسمت شمالي گسل كهريزك بخوبي مشخص

 كه ادامه حركات تكتونيكي متوسط را Vf وSmfاعداد و ارقام بدست آمده، حاصل از محاسبة شاخص هاي -7

. دست آمده استه ب1,33 معادل Smfدر اين خصوص براي محدوده مورد نظر شاخص . دهنددر منطقه نشان مي

 باشد نشان دهندة فعاليت تكتونيكي زياد در محل است و 6/1 تا 1در واقع چنانچه شاخص بدست آمده بين 

.باشندهاي تكتونيكي ميه فعاليتماد نيز نشان دهندة فعاليت تكتونيكي متوسط و ا3 تا 4/1شاخص بين 

 هر چه شاخص كمتر باشد نشاندهنده فعاليت بيشتر .)1جدول (مي باشد8/2منطقه برابر Vfشاخص از طرفي 

زياددر واقع هر دو شاخص نشاندهنده فعاليت. شانه حفر و به عمق رفتن رودخانه استتكتونيكي بوده و ن

.باشندتكتونيكي در منطقه مي

افكنه جاجرود در محدوده مخروطvf و smfهاي آمده از محاسبه شاخص مقادير بدست1111جدول جدول جدول جدول 

مقادير بدست آمدهمقادير بدست آمدهمقادير بدست آمدهمقادير بدست آمدهنوع شاخصنوع شاخصنوع شاخصنوع شاخص
smf33/1
vf8/2

 كه فرسايش هاي قديمي بر روي سازند هزار دره و مخروطهاقسمت علياي حوضهوجود عوارض بدلندي در -8

.سازندقهقرايي و ادامة حركات تكتونيكي و تغييرات شيب را مسجل مي

بگذاري در اين قسمت از  رسوتوقفوجود فرسايش خندقي در انتهاي مخروط نشان از عدم فعاليت مخروط و -9

)7شكل (مخروط است

 سطوح فعال و غير فعال مخروط افكنه جاجرود ::::7777شكل شكل شكل شكل 

افكنه بر اثر حركات گسليهاي قديمي موجود بر سطح مخروطجايي مسير قناته جاب-10

ها هنگام عبور از گسل كهريزك عميق شدن و تغيير مسير كانال-11
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افكنه  حفر شده در اواسط و انتهاي مخروط5هاي گيسوييوجود كانال-12

تواند الگوي فعاليت تكتونيكي را در نزديكي پيشاني كوهستان آشكار افكنه نيز ميوطشكل كلي يك مخر

افكنة ساده افكنه شكل مخروطي دارد، خطوط منحني ميزان در عرض يك مخروطبعلت اينكه مخروط. سازد 

 خطوط ، گرفتهافكنه ساده نيست و تحت تاثير عدم تقارن قراردر جايي كه مخروط. اي شكل هستندتقريباً دايره

. اي نيستدهد و در اين صورت دايرهافكنه سطوح بيضوي شكل را تشكيل ميمنحني ميزان درعرض مخروط

آل برروي منحني وسيلة منطبق كردن يك بيضوي ايدهه  را بنجايي كه شرايط مناسب است ميزان عدم تقار

گيري طول محور ه بدين ترتيب با اندازههايي كه برعرض يك مخروط قرار دارند مي توان محاسبه نمود كميزان

: بدست خواهد آمد)β( ، بيضي قابل اندازه گيري است، در نتيجه ميزان عدم تقارن(b) و محور كوچك(a)طولي

β =arccos((b/a)2 sin2α +cos2α )0.5)
بر اساس محاسبات . ),301Keller ,1996( شيب مخروط در طول محور كوتاه بيضي مي باشدaدر اين معادله 

هـاي تكتـونيكي را نـشان     تعيين شـده كـه مقـدار انـدك جابجـايي ناشـي از فعاليـت       22′برابرβانجام شده مقدار 

.دهدمي

هاي تكتونيكي بر تحول مخروط افكنه جاجرود را مي توان در سه فعاليتدر انتها با توجه به شواهد فوق، تأثير 

:مرحله ذكر كرد

راندگي بخش كوهستانراندگي بخش كوهستانراندگي بخش كوهستانراندگي بخش كوهستانباالباالباالباال----1111

اين عمل. توان در اختالف ارتفاع حاشيه گسل پارچين ديدراندگي بخش كوهستان كه شواهد آن را ميباال

شتر مخروط بر روي سطح دشتهاي تقطيع شده در قسمت رأس مخروط و گسترش بيموجب ايجاد مخروط

.)8شكل(هاي تقطيع شده استاين شرايطي بوده كه در گذشته سبب توسعه مخروط. شده است

فرونشيني قاعده مخروطفرونشيني قاعده مخروطفرونشيني قاعده مخروطفرونشيني قاعده مخروط----2222

افكنه شده و در غرب مخروطشيب فرونشيني قاعده مخروط بويژه بعد از گسل كهريزك سبب ايجاد بريدگي 

.دنبال داشته استه ها را در قاعده مخروط بهمچنين حفر كانال

افكنهافكنهافكنهافكنهراندگي بخش بااليي مخروطراندگي بخش بااليي مخروطراندگي بخش بااليي مخروطراندگي بخش بااليي مخروطباالباالباالباال----3333

اين بخش كه بين رأس مخروط و اواسط مخروط و حد فاصل بين گسل پارچين و گسل كهريزك قرار دارد در 

. حال حاضر در حال باال آمدن بوده و بخش فعال مخروط افكنه به اين قسمت منتقل شده است

5- Braided river



138784، پاييز 65 شماره– طبيعيهاي جغرافيايپژوهش

ط هاي تقطيع شده مخروط افكنه جاجرود رتبه بندي زماني مخرو8888شكل شكل شكل شكل 

افكنه جاجرودافكنه جاجرودافكنه جاجرودافكنه جاجرودتأثير تغييرات اقليمي در تحول مخروطتأثير تغييرات اقليمي در تحول مخروطتأثير تغييرات اقليمي در تحول مخروطتأثير تغييرات اقليمي در تحول مخروط

در مورد . ها نظرات متفاوت و گاه متضادي ارائه شده استافكنه تغيير اقليم بر مخروط اثردر خصوص

قليمي نيز بر تحول افكنه جاجرود شواهد حاكي از آن است كه همگام با تأثيرحركات تكتونيكي تغييرات امخروط

. اند موثري نقش خود را ايفاء نمودهبه طورافكنه مخروط

 متناوب سطح به طورهاي با انرژي زياد و كم، آيد كه جرياننگاري مقاطع موجود چنين بر مياز اليه

دي بن بدون اليه)رس و سيلت(وجود چندين متر عناصر ريزدانه. افكنه را تحت تأثير قرار داده استمخروط

چنين شرايطي همراه . )10 و 9شكل (اي با انرژي كم داردهاي صفحهمشخص نشان از يك دوره آرامش و جريان

از طرف ديگر وجود . دنبال داشته استه افكنه را نيز بهاي متناوب و اعتدال هوا بوده كه گسترش مخروطبا بارش

دهنده جرياني با انرژي بيشتر شز رسوبات نمايدانه تر و رنگ قرمتر بهمراه عناصر درشتهاي كم ضخامتاليه

چنين جرياني داراي قدرت فرسايندگي بيشتر . )9شكل (شود كه در شرايط آب هوايي خشك بيشتر ديده مياست

 در واقع وجود هوازدگي فيزيكي شديد در حوضه آبريز در اثناي دوره .باشدبوده و قادر به حفر بستر نيز مي

هاي پر انرژي را چنين جريانبوده، هاي اقليمي خشك  خاص دوره كهاي شديدي دورههاخشك و همچنين باران

هايي مشاهده شد كه حاكي از وجود جريان پر رسوب ناهمگن بوده در بعضي موارد نيز اليه. شده استسبب مي

 در قسمت كه نشان دهنده نسبت باالي رسوب به آب بوده و شواهدي از دوره هاي طوالني فراهم شدن رسوبات

.باشدميها در دوره خشك علياي حوضه
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توان تا گيري از مطالعات انجام شده باستانشناسي ميهاي انجام شده از مقاطع موجود وهمچنين بهرهبا بررسي

،در مقاطع بررسي شده. دافكنه را تجزيه و تحليل نموهاي موجود در سطح مخروطحدودي ويژگي آبرفت

هايي با مسلماً اليه.  كلي خصوصيات متفاوت مشاهده گرديدبه طوربندي و ها، دانههايي با ضخامتآبرفت

 و رنگ 6هاي تشكيل دهنده همگن يا ناهمگن، درشت دانه يا ريز دانه و داراي الميناسيونضخامت متفاوت، دانه

تواند مي) 8و 7شكل (هاي ترسيم شدهبررسي لوگ. گذاري داردمتفاوت نشان از شرايط متفاوت محيط رسوب

هاي ترسيم شده در درجه اول توجه به لوگ. اطالعات ارزشمندي را در اين خصوص در اختيارمان قرار دهد

و در نهايت اينكه چه عواملي در اين تغييرات نقش اساسي را ايفا . دهدها را نمايش ميمتفاوت بودن اندازه دانه

هاي باراني يا با رطوبت بيشتر شرايط متفاوت وجود دوره هاي خشك يا كم باران و دوره. نمايندمي

لوگهاي ترسيم شده نمايش دهنده اليه هاي ضخيمي از عناصر ريزدانه رس . گذاري را بوجود آورده استرسوب

. و سيلت است

6- Lamination

مربوط بهوگ ترسيم شده از اطالعات ل9999شكل شكل شكل شكل 

)ترسيم توسط نگارنده(شناسي شهر پيشواهاي باستانحفاري

 لوگ منطقه فرديس شهر قرچك10101010شكلشكلشكلشكل

)ترسيم توسط نگارنده(
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در پيشوا و فرديس (نه ورامينافكبر روي مخروطگذاري در دو بررسي جداگانه  نرخ رسوبكليبه طور

 پدرامي .)7شناسي و لوميناسانسبا استفاده از روش چينه(متر براي هر هزار سال ذكر شده است2درحدود ) قرچك

 در حوالي ورامين و قرچك اشاره كگذاري در بخش فرارو گسل كهريزبه كاهش اين نرخ رسوب

در حوالي ورامين ذكر  متر 10 به 16از را  هولوسن يهانامبرده كاهش ضخامت آبرفت) 17، 1364پدرامي، (دارد

.  رسوب گذاري آبرفتهاي هولوسن در همه جاي ايران ثابت نبوده و متفاوت استنرخشايان ذكر اينكه. نمايدمي

در ). 8، 1364پدرامي، ( متر در هر هزار سال برآورد شده است1,4نرخ حدود عنوان مثال در درياچه مهارلو اين هب

 متر در هر هزار سال بيان 1 دشت دهلران و در خصوص متر در هر سال1,54رب كرمانشاه اين نرخ به حوضه غ

. (Kirkby, 1977,251-288)استشده

اين . باشندبندي مشخص ميكه قسمت اعظم رسوبات مشاهده شده بدون ساختمان و اليهجالب توجه اين

هاي  و سيالب8صورت جريان وراي ساحله شد كه ببادسته از رسوبات رسي و سيلتي ميمورد شامل آن

رسوبات ريزدانه تر گفته شد گونه كه پيشهمان در واقع .افكنه را تحت تأثير قرار داده استاي مخروطصفحه

هاي ها، نهشتهوراي ساحل بوده و اين در حاليست كه در مسير كانالمقارن با انرژي كم رودخانه و حاصل جريان 

وجود افق هوازده و ) 5، 1364پدرامي، (پدرامي. شده استنشين مي كه نياز به انرژي بيشتري داشته تهتردانهدرشت

4و در واقع اواخر اين دوره كه حدود  ) 8000 تا 4000(قرمز رنگ را نشانه اقليم خشك بعد از دوره بين يخچالي

گذاري و ايجاد سطح ش سرعت رسوبداند كه همراه با كاهمي) اواخر عصر گرمگاهان( هزار سال  قبل5تا 

.فرسايش بوده است

هاي قرمز رنگ كم هاي ضخيم رس و سيلت و اليههاي مشاهده شده اليه كلي تقريبأ در تمام نيمرخبه طور

.شوددهد، ديده ميرا نشان مي) و سطح خاگزايي(ضخامت كه هوازدگي و شرايط خشك

.اندافكنه جاجرود نقش داشتهول مخروط كلي تغييرات اقليمي به سه صورت در تحبه طور

هاي خشكهاي خشكهاي خشكهاي خشك دوره دوره دوره دوره----1111

آمده ايجاد سيل و افزايش رواناب فراهم ميگياهي شرايط براي در دوره هاي خشك با كاهش بارندگي و پوشش

افزايش رواناب باعث عمل حفر مخروط و جابجايي نقطه تقاطع در سطح مخروط و در نهايت كمك به . است

Parsons(نيز مطابقت دارد)1979، 1991(بولاين نظر با نظر . شده استقطيع شده ميهاي تتشكيل مخروط and

Abrahams,1994, 596( .تواند تأثير شايان ذكر اينكه جريان پايه رودخانه جاجرود در هنگام ورود به دشت نمي

 است كه داراي چنين  بلكه اين جريان سيالبيداشته باشدو يا فرسايش و حفر بستر گذاري چنداني در رسوب

.افتاده استهايي كه در اثناي دوره هاي خشك اتفاق ميسيالب. باشدهايي ميتواناي

7- Luminescence
8- Over bank flow
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هاي سيلت و اليه(دهندهاي متفاوت را نشان ميهاي متفاوت آبرفتي حاصل جريان مقطع قسمتي از رودخانه جاجرود كه اليه::::11111111شكل شكل شكل شكل 

) درهم ناهمگنهاي با آبرفتهاي ضخيم اليههاي نازكي از ماسه و ميان اليهه همرارس ب

هاي مرطوبهاي مرطوبهاي مرطوبهاي مرطوب دوره دوره دوره دوره----2222

شرايط وجود افكنه همراه بوده است بعلت هاي بيشتر بر سطح حوضه و مخروطهاي مرطوب كه با بارندگيدوره

. تجزيه فيزيكو شيميايي در حوضه با افزايش بار جريان و بار رسوبي ريزدانه رودخانه جاجرود همراه بوده است

 تداوم و دبي بيشتري كه حالت طغياني كمتري داشته وارد دشت ورامين باجاجرود رودخانه تحت اين شرايط 

ه كردهمين امر در اين دوره موجب گسترش بيش از پيش مخروط افكنه جاجرود را فراهم مي. شده استمي

. است

تغيير سطح اساستغيير سطح اساستغيير سطح اساستغيير سطح اساس----3333

هاي داخلي ايران و حتي درياي خزر بوده سطح اساس در چالهاقليمي در ايران تغييرات يكي از اثرات تغييرات 

. هاي بسته داخلي توسط برخي محققين مورد توجه بوده استها و چالهتغييرات سطح اساس درياچه.  است

,Krinsley, 1970( متري آب درياچه اروميه55افزايش كرينسلي در اين خصوص به   در  متري30افزايش ، )311

,Krinsley, 1970 كوير سيرجان ريز، شواهد باال بودن درياچه نمك در  و نيهاي زريوار، توسعه درياچه)(230

مرطوب در (سرمادر دوره هاي ايران يا و همچنين شواهد باال بودن سطح آب در اكثر پالحوالي جزيره سرگرداني

 پالياي مورد مطالعه اشاره 60ز تر بودن پنجاه و سه پاليا ا در ضمن نامبرده به شواهد مرطوب.اشاره دارد)ايران

,Krinsley, 1970(داشته است  متر باالتر از 350خورشيد دوست سطح درياچه اروميه در پليوستوسن را).315

هاي آبي هاي پر آبي پهنهدر حال حاضر نيز در سال) 151، 1368خورشيد دوست، (داندسطح امروزي آن مي

كه سطح اساس رودخانه جاجرود مسيله با توجه به اين. گيردر ميهاي كم آبي قراسطح درياچه باالتر از سال

 مهمترين اثر  شايد.داشته استافكنه تحول مخروطپائين رفتن سطح اساس بدون شك تأثير خود را بر باشد، مي

در چنين شرايطي رود سعي در ايجاد تعادل در نيمرخ. تغيير سطح اساس بر هم خوردن نيمرخ تعادل رودخانه باشد

در . تدريج با فرسايش قهقرايي به تعادل دوباره مي رسده  با حفر بستر خود بدر اين مرحله معموالً رود. خود دارد

در  تغيير سطح اساس از شواهدتواند هاي گيسويي حفر شده در انتهاي مخروط ميها و كانالواقع وجود خندق

.باشداين منطقه 
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افكنه جاجرودافكنه جاجرودافكنه جاجرودافكنه جاجرودهاي انساني در تحول مخروطهاي انساني در تحول مخروطهاي انساني در تحول مخروطهاي انساني در تحول مخروطتأثير فعاليتتأثير فعاليتتأثير فعاليتتأثير فعاليت

هاي انسان بر در واقع گسترش فعاليت. گرددهاي گذشته بر نميافكنه خيلي به زماننقش انسان در تحول مخروط

خير جاجرود كه در كنار ابر شهر تهران قرار دارد تأثير انكار ناپذيري را بر سطح افكنه حاصلروي مخروط

به افكنه جاجرود  تحول مخروطبرعوامل انساني موثر. استمخروط و عوامل تاثير گذار بر تحول مخروط داشته 

:كه عبارتند ازچهار دسته تقسيم مي شوند 

؛)مانند سد لتيان( رودخانه جاجرودايجاد سدهاي ذخيره اي در حوضه آبريز-1

؛)12شكل (هاي مصنوعي بر سطح مخروطايجاد سدهاي انحرافي و كانال-2

؛هاطح كانالي مختلف بر سكاربري هاايجاد -3

؛هاي مختلف بين كانالكاربري هاايجاد -4

كاهش مقدار رواناب و رسوب در نتيجه .انددادههر يك از عوامل فوق بنحوي مخروط را تحت تأثير قرار 

اي در حوضه آبخيز، تغيير در مسير رواناب و الگوي زهكشي سطح مخروط در نتيجه ايجاد ايجاد سدهاي ذخيره

ي كاربري هاهاي گيسويي در نتيجه ايجاد ايجاد مانع بر سر مسير كانالهاي مصنوعي،  كانالسدهاي انحرافي و

هاي ت فعاليتاز جمله اثراها  بين كانالح در سطوكاربري هاها بر اثر ايجاد جديد در مسير كانال و تجميع كانال

گذاري را در سطح ي نه تنها نرخ رسوبهاي انسان بنابراين فعاليت.باشدميجاجرود افكنه انسان در تحول مخروط

.ها را نيز تحت تاثير قرار داده استمخروط كاهش داده است بلكه الكوي كانال

افكنههاي ايجاد شده در مسير رودخانه جاجرود هنگام گسترده شدن بر سطح مخروطكانال سد انحرافي وتصويري از12121212شكل شكل شكل شكل 
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گيريگيريگيريگيريبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجه

افكنه ها و بويژه دهد عوامل بسيار زيادي در تحول ژئومورفولوژي مخروطق حاضر نشان مي كلي تحقيبه طور

هاي هوايي، اي، عكساز تصوير ماهوارهاستفاده هاي ميداني و بررسي. افكنه جاجرود نقش دارندمخروط

 تعيين فعاليت هايگيري از شاخصو بهرهاي شناسي و همچنين منابع كتابخانههاي توپوگرافي و زميننقشه

سازد كه عوامل اقليمي، تكتونيكي و نتيجه تحقيق مشخص مي. دننماياطالعات ارزشمندي را فراهم مي،تكتونيكي

 با وجود اين آنچه در اين .نمايندافكنه جاجرود ايفاء ميانساني هر يك نقش موثري در ايجاد و تحول مخروط

) عالوه بر تغييرات اقليمي و حركات تكتونيكي(هاافكنهروطتوان در خصوص عوامل موثر در تحول مختحقيق مي

. هاي انساني استو اثر فعاليت) اگرچه خود ناشي از نتيجه تأثيرتغيير اقليم است(اشاره نمود، تغييرات سطح اساس

مطالعه دهند اما براي اثبات تأثير دقيق هر عامل نياز به شواهد موجود تأثير هر يك از عوامل را بخوبي نشان مي

همراه تاريخ نگاري اليه ه  ب،هاي بيشترافكنه با تهيه لوگواقع با مطالعه جزئيات سطح مخروطدر .باشدبيشتري مي

ويژه ه افكنه جاجرود بتوان شناخت بيشتري از عوامل موثر در تحول مخروطها و بررسي گرده هاي گياهي مي

ژئودتيك استفاده نمود در دقيق توان از دادهاي جديد و از طرفي چنانچه ب. دست آورده عوامل اقليمي موثر ب

كه براي مشخص نمودن  نتيجه اين.كردتري ارائه  دقيقتوان اظهار نظرخصوص حركات تكتونيكي موثر نيز مي

.باشدهاي بيشتر و جزيي نياز ميافكنه جاجرود به بررسيميزان تاثير هر يك از عوامل ذكر شده در تحول مخروط

ن يهاي انساني و همچنهاي گيسويي بر اثر فعاليتكه در حال حاضر با توجه به تغيير الگوي كانالكر اينشايان ذ

عنوان يك عامل مهم در تحول مخروط ه  عامل انساني ب،كنترل آب و رسوب ورودي در سطح مخروط افكنه

. اري نموده استشدت سطوح فعال و غير فعال مخروط را دستكه  و اين عامل بافكنه محسوب مي شود
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