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  چكيده
هـاي اصـلي مجموعـه    هاي برودتي به عنوان يكـي از پديـده  اثر تغييرات اقليمي با ظهور دوره

اقليمي در ايـن مقطـع زمـاني، يعنـي      لذا بررسي قوانين اصلي تغييرات. كواترنري مطرح است
در پژوهش حاضر با رديـابي شـواهد   . كندكواترنري اهميت دارد كه امروزه اقليم ما را كنترل مي

هاي يخساز كواترنري بازسازي شرايط حرارتـي و رطـوبتي فـاز اقـل يعنـي      ژئومورفيك كانون
هاي زيه و تحليل دادهتج. سردترين فاز دمايي حاكم در حوضه رودخانه كرج بررسي شده است

 Global Mapperو   Surferدست آمده با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي و نـرم افزارهـاي  به
دهد كـه در  بارش گذشته نشان ميدما و همهاي همتطبيق و مقايسه نقشه. صورت گرفته است

تحمـل كـرده   تر از عهد فعلـي را  فاز اقل، حوضه رودخانه كرج شرايط اقليمي سردتر و مرطوب
برابر  5/1درجه سانتيگراد كمتر از زمان حال بوده و بارش  7ميانگين دماي ساالنه، حدود . است

ترين حـد  دهد كه در فاز اقل، پايينهمچنين نتايج حاصل از پژوهش نشان مي. افزايش داشت
ـ هاي يخچالي حوضه كرج بر مرز درياچهپيشروي زبانه ك آن اي منطبق بوده كه اسناد ژئومورفي

محـل پـارگي درياچـه در روسـتاي     . دست آمده استويژه منطقه ماهدشت بهدر دشت كرج به
سيستم اسـت كـه تحـت تـأثير     متروپل كرج نمونه بارزي از يك هردينگ. شش رديابي گرديد

  .هاي اقليمي فاز اقل و در امتداد خط تعادل آب و يخ شكل گرفته استجريان
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  مقدمه
شرايط اقليمي . مورفولوژي كنوني سطح زمين در واقع ساخته فرايندهايي است كه در كواترنر جريان داشته است

ساخته شده در هاي اين زمان براي از بين بردن شكل. هزار سال پيش برقرار گرديده است 10 -12كنوني دنيا از حدود 
شود كه علت وجودي به اين سبب در اغلب نقاط دنيا از جمله ايران اشكال زيادي مشاهده مي. پلئيستوسن كافي نيست

- به كمك شرايط امروزي تا حدودي مي). 67، 1381جداري عيوضي، (توان با فرايندهاي كنوني تفسير كرد ها را نميآن

اين اصل . هاي گذشته استشناسي اين اصل وجود دارد كه شرايط حاضر كليد زماندر زمين. آن باخبر شد توان از گذشته
عنوان شده است، گرچه قبول آن امروزه با اشكاالتي همراه  1بار توسط چارلز الير به نام اصل يونيفورميتاريسمكه اولين

  ).4، 1386رامشت و همكاران، (است ولي كليات آن مورد قبول اغلب دانشمندان قرار گرفته است 
هاي متعدد يخچالي، كاهش بسيار محسوس دما و گسترش مكرر فرايندهاي يخي در كواترنر به امروزه با تكيه بر فرم

شدت با عناصر محيطي خود در تعامل و تعادل هستند و چون حساسيت زيادي در برابر ها بهيخچال. اثبات رسيده است
هاي رو بسياري از يخچالاز اين. شودها منعكس ميدهند، اندك تغييري در شرايط محيطي، در آنها از خود نشان ميآن
به عبارت ديگر، . آيندشمار ميس محيطي بههاي مطلوب و حساسي در شناخت تغيير اندك و غير محسواي شاخصدره

هاي برفهايي كه توسط يخبه عبارت ديگر يخچال). 55، 1381رامشت،(شود ها تعريف ميخط تعادل طبيعي توسط آن
هاي دائمي جريان يافته تا سرانجام در تر از سطح برفتوانند تا صدها متر پايينخوبي ميشوند بهانباشته شده پشتيباني مي

ي يخ متوقف شوند و ي گرما و ذوب زبانهواسطهشود، بهارتفاع خاصي كه از آن تحت عنوان خط تعادل آب و يخ ياد مي
  ).204، 1389زاده، تقي(شود ي يخي شروع ميي آبذوبان معبر يا زبانهاز آن نقطه به بعد است كه منطقه

همچنين . وت بودن اقليم گذشته نسبت به حال استشواهد ژئومورفيك موجود در حوضه رودخانه كرج حاكي از متفا
هايي از دشت كرج كشف شده كه بيانگر موقعيت برتر شناسان در قسمتهاي زيادي از آثار مدني توسط باستاننمونه

رو در از اين. باشددر گذشته مي) 2هاسيستمهردينگ(هاي مدني وابسته به عوامل محيطي محيطي جهت استقرار كانون
فاز اقل در زمان رخدادي . كواترنر پرداخته شود 3حاضر سعي گرديده به بازسازي شرايط محيطي كرج در فاز اقل پژوهش

پس از تعيين شرايط اقليمي فاز اقل در . حاكم بوده است شود كه در طي كواترنر بر حوضهاي گفته ميبه سردترين دوره
. هاي هردينگ دشت كرج پرداخته شدي آن با سيستمو رابطهحوضه، به نقش اين شرايط در تحوالت ژئومورفيك حوضه 
  : فرضياتي كه در اين بحث مورد توجه قرار گرفته عبارتند از

تغيير در رفتار و تبديل آن به سيستم جريان،موجب  هاي يخسازي رودخانه كرجتغيير در سيستم كانون -
  .است و حجم تغييرات آبي در حوضه شده هيدرولوژيكي رودخانه

  . در اندازه شهرستان كرج شده است سيستمهردينگب و يخ در اين منطقه منجر به تشكيل يك آخط تعادل  -
هاي جواني پيشنهاد كرد كه در براي مطالعه رسوب 1829در سال  4اصطالح كواترنري يا دوران چهارم را دونوآيه

ن مطالعات فراواني در ارتباط با تعيين سن كواترنر پس از آ. اندهاي دوران سوم حوضه پاريس قرار گرفتهنشستباالي ته
در  1، گودري1839در سال  5توان به مطالعات چارلز الينها ميو آثار برجاي مانده از اين دوران انجام شد كه از جمله آن

  ).  9، 1382معتمد، (اشاره كرد  1969در سال  2، دانتون و آرمسترانگ1888
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، 16به اكسيژن  18اد به چند روش از جمله روش تعيين نسبت ايزوتوپ هاي اكسيژن با استن 3تئوبالد 1972در سال 
ي هاي حاصل از كريوتورباسيون، روش مطالعهي يخچالي مانند وجود آثار يخ و حفرهي تشكيالت حاشيهروش مطالعه

هاي سرما در متوسط دورهگيرد كه دماي هاي دائمي، چنين نتيجه ميهاي فسيل و باالخره روش تعيين خط برفخاك
درجه سانتيگراد در  4ها و اي يخچالدرجه سانتيگراد در مناطق حاشيه 12تا  8دوران چهارم نسبت به عصر حاضر به 

  .درجه دانسته است 5تئوبالد در تمام سطح كره زمين متوسط پايين آمدن دما را در حدود . شده استمناطق گرم بالغ مي
شناس انگليسي، در قرن نوزدهم ، زمين4ترنري ايران شايد نخستين بار توسط بالنفوردتغييرات آب و هوايي كوا

اي، نواحي مركزي با تأكيد بر پراكندگي وسيع رسوبات درياچه 1873بالنفورد در . ميالدي مورد توجه قرار گرفته باشد
ارچه تصور نموده بود كه از اواسط اين هاي آبي بسيار گسترده و حتي يكپفالت ايران را طي دوره پلئيستوسن عرصه پهنه

  . دوره به تدريج رو به خشك شدن نهادند
نخستين نظريه مخالف همزماني . قرن بيستم تحت سلطه نظريه اي بود كه به دوره هاي باراني معروف شده بود

اولين اظهارنظري  5هانس بوبك. مطرح گرديد) 1959، 1963(هاي باراني با عصرهاي يخچالي در ايران توسط بوبك دوره
تر از وي معتقد بود كه در طول دوره يخبندان، اقليمي سرد و خشك. كلي را درباره اقليم ايران در كواترنري منتشر ساخت

 6نجمله شارالوآاز  .اندبه نتايجي بر خالف نظريه وي دست يافته محققين بعدي غالباً .امروز بر ايران حاكم بوده است
هاي البرز و زاگرس، در كوهستان 1963بوبك همچنين در سال . تر از امروز اعتقاد داردو مرطوباست كه به اقليم سرد 

حرارت متوسط ساليانه تر از مرز برفي فعلي دانسته و درجهمتر پايين 800-600ارتفاع خط مرز برف در زمان يخبندان را 
  . رد كرده استدرجه كمتر از زمان حال برآو 4-5دوران يخبندان وورم را در حدود 

با مطالعه بر روي گرده گياهان در درياچه زريبار، شرايط خشك و سردي را در طي دوره  1963در  7زيست و رايتوان
بر روي ارتفاعات زاگرس در امتداد )  1968 ،1963(هاي نيز در سالرايت . يخبندان كواترنري در اين منطقه نشان دادند

همچنين در .متري رديابي كرده است 1800دائمي برف در دوره وورم را در ارتفاع مرز ايران و عراق كار كرده و خط 
هاي كوچك تا ها را در درهمتر و يخرفت 3000رايت سيرك يخچالي جبهه شمالي را در ، جنوب غرب ازنا در اشتران كوه

و جنوب شرق ايران مركزي ، منطقه كرمان 1968و همكاران در سال  8هوكورايده .متر مشاهده كرده است 2600ارتفاع 
- واي از دوزيستان، استدالل كردند كه در گذشته آبرا مورد بررسي قرار دادند و به استناد وجود انواعي از گياهان و گونه

طي مطالعه پالياهاي ايران به اين  1970در سال 9كرينسلي. تر بوده استهوا در اين منطقه نسبت به امروزه مرطوب
تا  5هاي بيروني زاگرس شمالي و البرز، ميانگين دماي ساالنه در طول حداكثر گسترش وورم، دامنه نتيجه دست يافت كه

معتقد  1336در  10رومن گرشمن. متر پايين آمده بود 1800هاي دائمي تا درجه سردتر از حد كنوني داشته و خط برف 8
هاي فالت ايران از دوره باران كه طي آن حتي درههاي يخ پوشيده بود، است كه در زماني كه قسمت اعظم اروپا از توده

  .گذشتمرتفع در زير آب قرار داشت مي
حاصل . هاي دائمي را در دوره وورم بازسازي كرده استدر يك گزارش، مرز برف 1982منوچهر پدرامي در سال 

ره اصلي كرج را حدود همچنين پدرامي ضخامت يخ در د. هاي ايران استمطالعات وي نقشه خط برف دائمي كوهستان

                                                                                                                                               
1- Gaudry 
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4 - Blanford 
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10 - Ghirshman 
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هاي سرگردان نظيري از سنگنسبت به انتشار تصاوير بي) 1371(محمدحسين رامشت . متر برآورد كرده است 150

. هاي يخي تا اين ارتفاع تأكيد ورزيده استمتري شيركوه يزد اقدام كرده و به پايين آمدن زبانه 1600يخچالي در ارتفاع 
وجود يك ، به منطقه زفره يهاكوهستانو برآفتاب هاي نسار ي بين دامنهااي مقايسههدر طي بررسي 1381وي در سال 

در اين دامنه اشاره نموده و نظريه كياس را در ژئومورفولوژي يخچالي ايران مطرح رفولوژيكي وپديده غير متعارف ژئوم
با ) 1388(زماني . در ايران اشاره نمود اي دوران چهارمبار به وجود يخسارهاي منطقهاو در همين سال براي اولين. كرد

- هاي كواترنري در البرز مركزي، حد يخبندان كنوني را در دامنهاي تحت عنوان شواهد و حدود گسترش يخچالمطالعه

 . متر به دست آورده است 5605هاي شمالي متر و در دامنه 4938هاي جنوبي 

، گنجي )1933(توان به مطالعات باسك اترنري در ايران ميهواي كوواز مطالعات ديگر انجام شده در خصوص آب 
هايي در و رساله) 1386(، يماني )1381(عيوضي ، جداري)1367(، محمودي )1367(، معتمد )1355(، سياهپوش )1978(

  . ها اشاره نمودحد كارشناسي ارشد و دكتري زير نظر اساتيد دانشگاه
- تعيين سيستم) 2بازسازي اقليم گذشته حوضه كرج ) 1هدف عمده  به طور كلي در پژوهش حاضر سعي شده چهار

بازشناسي ) 4هاي يخبندان و باراني و بازسازي درياچه قديمي كرج در دوره) 3هاي ژئومورفيك منطقه در حال و فاز اقل 
  . هوايي كواترنري بررسي گرددوسيستم منطقه با توجه به تغييرات آبهردينگ

  
  عهمحدوده مورد مطال. 2

درجه و  35دقيقه و  10درجه و  36هاي جغرافيايي كيلومترمربع، در بين عرض 1076حوضه آبخيز كرج با مساحت 
اين ). 1شكل (دقيقه شرقي واقع شده است  59درجه و  50دقيقه و  35درجه و  51دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  47

ر و جاجرود، از غرب به حوضه كردان و طالقان و از حوضه از شمال به حوضه رودخانه چالوس، از شرق به حوضه ال
گردن واقع در رودخانه كرج كه سد اميركبير روي آن بنا شده است، از كوه پاالن. شودجنوب به حوضه رود كن محدود مي

اين رود بعد از عبور از جانب شرقي شهر كرج، در جنوب ورامين پس از پيوستن با . گيردالبرز مركزي سرچشمه مي
رود، كندوان، آزادبر، سيدك، رود، واليتتوان وارنگههاي مهم آن مياز شاخه. شوداجرود به درياچه نمك منتهي ميج

- ها و آبهاي موجود در اين حوضه، حاصل فرايندهاي فرسايشي يخچالدره. سپهساالر، شهرستانك و ارنگه را نام برد

شود كه از لحاظ جهت، تابع ها مشاهده ميي در اين كوهستانهاي بسيارشكستگي. هاي جاري در دوره كواترنري است
: 1976بربريان،(باشد هاي كواترنري ايران ميها از جمله گسلاين گسل. هاي محدوده البرز مركزي استامتداد گسل

186 .(  
ي طالقان يا كرج مدتي جزء مازندران و زماني قسمتي از ري بوده و گاهي از روستاهادهد نشان مياطالعات موجود 

ها بيشتر از راهي بوده كه از طريق سگزآباد و آمد كاروانوتا پيش از حمله مغول رفت. شده استشهرستانك محسوب مي
ولي اهميت كرج در  ،ترجيح داده شد مسير قبليري به  -كرج -راه قزوين ،به بعد ورود مغوالناز . رفتشهريار به ري مي

هاي ايجاد شده ها و قلعهدوره صفوي به دليل قرار گرفتن بر سر راه قزوين به تهران و تبريز بيشتر شد و كاروانسراها، پل
  .در حاشيه اين جاده به آن هويت بخشيده است

كرج به عنوان وي در قرن چهارم هجري قمري از . اندكه از كرج ياد كرده است از مورخين معتبرييكي مقدسي 
حمداهللا .در اوايل قرن هفتم هجري قمري ياقوت حموي نيز كرج را تابع ري دانسته است. يكي از قراي ري نام برده است

هاي عراق عجم از كن و كرج را از واليات تابع طالقان برشمرده و در ذكر رودخانه ،مستوفي در قرن هشتم هجري قمري
در مورد وجه تسميه نام كرج .ن به طور دقيق قابل تطبيق بر روي رودخانه كرج استهاي آبرد كه ويژگيكوهرود نام مي
هاي كالك و قلعه دختر زيرا در تپه آتشگاه و كوه. كرج از كلمه كراج به معني بانگ و فرياد است: چنين آمده است

-شد و در موقع جنگ بدينزي ميافروباني آتششهرستانك و بزقلعه اشتهارد در ايام تابستان براي خبر رساندن و ديده
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 برنامه 

ي اليه
 60كه 

العات 
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ا ارتفاع محاسبه
ده از مرز برف د
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هاي شم در كوه

 اين رودخانه ك
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دهد كهشان مي
ميليمتر 23نيز
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شدت با عنها به

د، اندك تغييري
 و حساسي در ش

ها تعريف ميآن
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 9 ...نقش تغييرات اقليمي فاز اقل در تحول

 
هاي دائمي جريان يافته تا سرانجام در ارتفاع تر از سطح برفتوانند تا صدها متر پايينخوبي ميشوند بهپشتيباني مي

شود و از آن نقطه به بعد ياد مي 1يخواسطه گرما و ذوب زبانه يخ متوقف شوند كه از آن با نام خط تعادل آب و خاصي به
  ). 204، 1389زاده، تقي(شود است كه منطقه آبذوبان معبر يا زبانه يخي شروع مي

هاي هاي بلند در نقشهها به سينوسمعابر يخچالي با يك تغيير آهنگ ناگهاني در آرايش خطوط تراز و تبديل آن
 Uزا در امان باقي بمانند داراي مقطع  چه از فرسايش نيروهاي شكلاين معابر چنان. آيندتوپوگرافي به نمايش در مي

هاي ناشي از ذوب يخ در دليل وقوع مگاسيالبي كرج بهدر حوضه. ي آبشخور معروفندنام درهشكل بوده و به
شكل خود را تا حد زيادي از  Uهاي جاري قرار گرفته و فرم پاراگليشيال، معابر يخچالي تا حد زيادي مورد فرسايش آب

هاي با اين وجود در برخي نواحي، شاهد آثار كاوشي يخچالي هستيم كه به عنوان اسناد مورفيك از ويژگي. انددست داده
براي . دهندي كرج گواهي ميي اقليمي حوضهمنحصر به فردي برخوردارند و مشخصاً حركات يخچالي را در پيشينه

متر و  200متر، ضخامت  5800ي شهرستانك به طول برد كه در درههايي نام ميز يخرفتا) 1388(نمونه، زماني 
ي معلق باالي آدران را از نيز دره) 1382(معتمد ). 6شكل (ي اصلي قرار دارد كيلومترمربع در انتهاي آبراهه 5/3مساحت 

  .شواهد فرسايش يخچالي در منطقه دانسته است
  

  
  )1387زماني : برگرفته از(ك معبر يخي شهرستان: 6شكل 

  
روي كرده و در ارتفاع هاي يخساز حوضه، در جهت شيب به سمت جنوب پيشزبانه يخي كرج پس از تغذيه از كانون

در واقع اين ارتفاع خط تعادل آب و يخ منطقه مورد . گرددتدريج بر سينه دشت محو ميمتري آثار كاوش آن به 1300
اين امر . دماي فاز اقل كواترنر مطابقت دارددرجه سانتيگراد در نقشه هم 10دماي خط هم شود كه بامطالعه محسوب مي

توان به دماي بسيار پايين حوضه، موازنه مثبت يخچالي ناشي از دماي بسيار اندك، بارش كافي و تبخير بسيار كم را مي
  . داد در ارتفاعات باالدست منطقه و در نهايت به ضخامت باالي زبانهيخي نسبت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Water-Ice Equilibrium 
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اليه شرقي شهر كرج عميقاً شكافته اي كرج را در منتهيافكنهمعبر يخچالي كرج در طول مسير خود رسوبات مخروط

هاي اصلي رخ داده افكنه گيري مخروطبايستي در آخرين فاز تكاملي حوضه و پس از شكلاست، بنابراين فاز يخچالي مي
  . كيلومتر به دست آمده است 92دست، رود تا پايينه وارنگهاي بزرگ كرج، از حوضطول يخچالي دره. باشد

-متر شروع به ذوب مي 1300هاي يخي پس از عبور از معابر يخچالي و رسيدن به ارتفاع همانگونه كه ذكر شد زبانه

ارتفاع  از. شودگردد، به عنوان خط تعادل آب و يخ شناخته ميذوبان يخ محسوب مياين ارتفاع كه مرز آب. كرده است
هاي برداري آبي در واقع از اين مرز به بعد جريان. گرددمذكور به بعد شواهدي دال بر وجود معابر يخچالي مشاهده نمي

 1200هاي يخي فعاليت داشته و عمل فرسايش روي دشت كرج را تا سطح اساس محلي در ارتفاع ناشي از ذوب زبانه
اي داشته كه در هاي درياچهآبهنشان از داغمذكوررفيك در ارتفاع وهد ژئومشوا). 7شكل (اند متر منطقه بر عهده داشته

هاي يخي قادر به ورود به اگرچه زبانه .كرده استهاي يخي تغذيه ميدشت كرج گسترش داشته و از آب ذوبان زبانه
هاي يخي به درياچه زبانهولي براي پيوستن مستقيم  ،بذوبان بوده استآمتري منطقه  1300درياچه نبوده وحدود ارتفاع 

  .مدن بيشتر الزم نبوده تا چنين امري محقق شودآمتر پايين 100تنها 
  

  
  بندي معابر سيالي فاز اقل در حوضه مطالعاتي براساس شاخص خطوط تعادلطبقه: 7شكل 

  
  اي بودن دشت كرجشواهد درياچه. 3.4

دليل هاي سيكلونيك زمستاني همراه بوده كه بهطوفانگيري يخچال در خاور نزديك احتماال با گذر پيدايش و شكل
اند، توأم هاي هوايي قرار گرفتههايي كه در مقابل مسير جريانويژه در كوهستانكاهش دما يا بارش مقادير زيادي برف به

نواحي  زايي و توسعه يخچال دراين فرايند در شرايط اقليمي مرطوب و خنك افزايش منجر به عمل يخچال. بوده است
هاي پست افزايش بارندگي در زمين. ها را به حركت واداشته استهاي انبوه حاصل از ذوب يخكوهستاني شده كه توده

شود كه بخشي از دانه ميها در فصول بهار و زمستان و نيز قابليت حمل رسوبات درشتموجب افزايش حداكثر سيالب
توان پلوويال ناميد درستي مياين شرايط را به. ها فراهم گشته استهتر اين حوضاين رسوبات از مناطق يخچالي مرتفع

هاي باراني در ايران همزمان با دوره شناسي نيز ثابت كرده كه آخرين دورهمطالعات دقيق چينه). 21، 1377بروكس،(
در (ايران دوران چهارم ها در در نتيجه بايد گفت كه سطوح ارتفاعي و چاله). 48، 1369تريكار،(يخچالي رخ داده است 
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ها همان قلل كننده آب آنترين تأمينوجود آورده است كه مهمهاي متعدد را بهاندازي از درياچهچشم) ي مرطوبدوره

اند، امروزه جز شواهد تر دوران چهارم مملو از آب بودهها كه در دوران سرد و يا مرطوباين  درياچه. مجاور بوده است
  ). 25، 1380رامشت، (شود ها ديده نميآب در آن ژئوموفيك اثري از

  : شواهد فرم شناسي دال بر وجود درياچه قديمي در دشت كرج عبارت است از
  

  ايآبهشواهد داغ) الف
شود كه به صورت همگرا هاي متعددي ديده ميآبه، آثار داغتر از خط تعادل آب و يخ در منطقهمتر پايين 100حدود 

هاي منفرد دوشاخه ها كه به صورت آبراههآبهداغ. اندافكنه كرج قرار گرفتهاي در جنوب غرب مخروطتهبه سمت چاله بس
هاي قديمي يا شروع سطح اساس محلي در دهنده حدآب درياچهشوند، نشانديده مي 1:50000هاي توپوگرافي در نقش
هايي، نقطه ارتفاعي منفرد نيز ديده ين دست چنين آبراههدر اينگونه موارد معموال در حوالي پاي. هاي دور مي باشدگذشته

اي قابل رديابي در هاي درياچههاي مذكور به يكديگر، بقاياي تراسبا متصل كردن آبراهه). 53، 1385رامشت،(شود مي
آباد از اي در روستاي محمودبراساس مطالعات ميداني صورت گرفته در منطقه، شواهد تراس درياچه. منطقه خواهد بود

هاي آب. متر به دست آمده است 1200اي در ارتفاع باالترين سطح تراس درياچه. توابع ماهدشت كرج مشاهده گرديد
  . شده استي مزبور وارد ميهاي يخي تماما به صورت همگرا به درياچهحاصل از ذوب زبانه

  نقاط ارتفاعي منفرد) ب
زمين بسيار آرام شود به جاي ترسيم خطوط تراز، نسبت به دادن هاي توپوگرافي هرجايي كه ميزان شيب در نقشه

-زيرا در بستر آب. باشدهاي ساكن يا راكد مياين نقاط ارتفاعي نشانه عملكرد آب. شودهاي ارتفاعي منفرد اقدام ميرقوم

در ). 52، 1385رامشت،(بود يابد و دوم اينكه رسوبات بسيار ريزدانه خواهد هاي بسيار آرام تكوين ميهاي راكد اوالً شيب
  .شودمحدوده ياد شده، نقاط ارتفاعي منفرد به وفور ديده مي 1:50000نقشه توپوگرافي 

  
  هاي شاهدتپه) ج

باشد كه بعضاً در امتداد خطوط سينوسي هاي راكد ميهاي شاهد كوچك و منفرد يكي از شواهد عملكرد آبوجود تپه
هاي روان ادامه يابد در محل تغيير سطح اساس يعني بين دو خط تعادل تخريبي آب كه فراينددر صورتي. شودمشاهده مي

رامشت، (شود هاي شاهد منجر ميها و درنهايت ايجاد تپهآن 1آب پي در پي، تكوين ترازهاي سينوسي به چند مداله شدن
1385 ،76 .(  
  
  گري و آجرپزيهاي سفالكوره) د

بدين صورت كه به هنگام پايين رفتن . اوليه الزم براي توليد سفال بوده است هاي سفالگري گوياي وجود مادهكوره
و الي بستر درياچه به سفالگري با استفاده از رسوبات و گل . اندكردهآب درياچه افرادي كه در اين دشت زندگي مي

  . اندشدهمشغول مي
علت آن نيز به . اندشرق درياچه مذكور قرار گرفتهاي است كه بيشتر در هاي آجرپزي نيز از شواهد ديگر درياچهكوره

) 8(در شكل  .واسطه وجود ماده اوليه ساخت آجر يعني خاك رس است كه در منطقه و در بستر درياچه وجود دارد
  . شودتصويري از بستر هموار و رسي درياچه ديده مي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . سينوس هاي پنجه اي نامنظم و با جهات متفاوت. 1
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  در منطقه ماهدشت تصوير بستر رسي درياچه: 8شكل 

  
  
  
  
 باستاني هايتپه) ه

هاي وابسته به آب اين هاي گذشته خود شاهدي بر وجود مدنيتهاي باستاني در بستر يا حاشيه اغلب درياچهوجود تپه
دست آمده است پزي بههاي سفالسفال و بقاياي كورهها شواهدي از خردهدر اكثر اين تپه. باشدها ميدرياچه

  ). 12، 1380رامشت،(
هاي سياه و قرمز و بقاياي استخوان هايي با رنگدر دشت كرج وجود دارند كه آثار سفالينه هاي باستاني متعدديتپه

هاي باستاني فهرست تپه) 1(در جدول . ها دال بر وجود مدنيت وابسته به درياچه در گذشته اين دشت استانساني در آن
  .استپراكنده در دشت كرج و در محل درياچه فرضي آمده

  
  هاي باستاني در محل درياچه كرجتپه: 1جدول 

 موقعيت باستانيتپه  رديف
  مهرشهر-كرج تپه گلستانك  1
 بهشتدشت -ماهدشت-كرج تپه دشت بهشت  2
  آبادروستاي حسين -ماهدشت-كرج تپه حيدرآباد  3
  روستاي جعفرآباد -ماهدشت-كرج تپه جعفرآباد  4
  لرروستاي خاتون -اشتهارد-كرج لرتپه خاتون  5
  روستاي رحمانيه -اشتهارد-كرج آبادتپه پلنگ  6
  راه اشتهاردجنوب پليس -اشتهارد-كرج تپه كردچشمه  7
  آبادروستاي خرم -اشتهارد-كرج آبادتپه خرم  8
  آبادروستاي علي -اشتهارد-كرج آبادتپه علي  9
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  اسامي محلي. و
هاي وسيعي از فالت ايران از نظر آب االرضي قسمتتواند در روشن كردن وضع سطحزمينه ديگري از تحقيق كه مي

- يا بركه و باتالق و جنگل و غيره مينحوي حاكي از درياچه و و گياه مفيد واقع گردد عبارت از اسامي محلي است كه به

  :توان به اسامي زير در منطقه مورد بحث اشاره نمودجمله مياز آن. باشند و امروزه خشك هستند
اسم «: نويسدمي» پيرامون آب و هواي باستاني فالت ايران«سياهپوش در كتاب خود تحت عنوان  :زهرابوئين

- و غيره در بين اسامي دهات ايران وجود دارد كه ممكن است همه و يا پاره هايي از قبيل بوئين، بوي دشت، بوكانمحل

هرجا كه داراي . خيزداي سواحل برميها و پارهها نمودار بويي باشد كه در نتيجه پوسيدگي مواد آلي از باتالقاي از آن
جالب توجه است كه نام » .ررسي استهاي باستاني شايان بها و باتالقهايي از اين قبيل باشند از نظر وجود مرداباسم

زهرا به قدمت تمدن شهري بوئين. زهرا در غرب دشت كرج، از اسامي قديمي قزوين نيز بوده استبوئين عالوه بر بوئين
  .گرددسال قبل بازمي 9000

 هاياز سرزمين و است »دشت آبي«مخفف دشتبي : نويسدچنين مي» مينودر«در كتاب  ) 1337(گلريز  :دشتبي
دشتبي در اعصار قديمه آبادان و داراي . است نامي وكهن است كه نام آن در اكثر تواريخ قبل از اسالم وبعد از اسالم آمده

  . سزائي بوده و قبل از ورود آرياها با طوايف جنگجو و سلحشور مارد يا مرد مجاور بوده استه اهميت ب
و در آن واليت ... «: نويسدمي» تومانين اصفهان«القلوب درجايي تحت عنوان كتاب نزهت :خانهگاوميش

درحاليكه امروزه گاوخوني از هرگونه سبزي عاريست و وسعت » .مرغزارهاست چون گاوخانه و هر شكاري درو باشد
ي به احتمال قوي اجداد گاوهاي اهلي شده«: نويسدمي) cattle(المعارف بريتانيكا نيز تحت كلمه دائره. گيري نداردچشم

بوده كه در ازمنه ماقبل تاريخي در اروپا، آسياي جنوب غربي و آفريقاي شمالي يك ) auroch(روپا نوعي از گاو وحشي ا
هاي گياهي و كه اين زمان مصادف با دوره باراني گذشته و گسترش جنگل و تنوع گونه» .اندگسترش وسيع داشته

آباد متردر روستاي يوسف 3خانه با ارتفاع حدود تاني گاوميشتپه باس). 1352،16سياهپوش،(جانوري در فالت ايران است 
خانه از وجود يك مدارك سفالي تپه گاوميش. مترمربع را داراست 13750از توابع مالرد واقع شده است و وسعتي حدود 

 روستاي مرادتپه -اشتهارد-كرج مرادتپه  10
  روستاي گمرگان -اخترآباد -اشتهارد-كرج تپه سلبي تپه  11
 روستاي بيدگنه -اشتهارد-كرج آبادتپه شيرين  12
  آبادروستاي يوسف -بي بي سكينه-مالرد خانهتپه گاوميش  13
  آباديوسف -بي بي سكينه-مالرد شاخ تپه  14
  روستاي ارسطو -بي بي سكينه-مالرد تپه ارسطو  15
  روستاي امريه -سكينه بي بي-مالرد تپه اميريهآق  16
  روستاي سلميان -بي بي سكينه-مالرد تپه سلميان  17
  آبادروستاي زاغ -بي بي سكينه-مالرد تپه خاكي  18
  غرب دهستان بي بي سكينهشمال-مالرد تپه حسين آباد  19
  دبانلوروستاي شش -بي سكينهبي-مالرد تپه ششآق  20
  روستاي كوشك -بي بي سكينه-مالرد تپه كوشك  21
  روستاي حصار-مالرد تپه حصار سالپوش  22
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هاي ستخوانبراساس آثار سفالينه منقوش و قطعات پراكنده ا. آباد حكايت داردفرهنگ پيش از تاريخي در منطقه يوسف

  ). 1380سازمان ميراث فرهنگي،(اند انساني، قدمت اين تپه را هزاره ششم قبل از ميالد دانسته
كننده آن كيلومترمربع بوده كه بخشي از منابع تغذيه 480مساحت درياچه قديمي كرج در باالترين سطح خود، حدود 

توان، بارش مستقيم بر سطح كننده آن ميمنابع ديگرتغذيهاز . دادهاي يخچالي تشكيل ميهاي حاصل از ذوب زبانهرا آب
در زمان فعلي آب درياچه خشك . اندشدهدر به درياچه وارد ميهايي دانست كه از ارتفاعات جارو و حلقهدرياچه و رواناب

  ).9شكل (باشد مصب رود شور درياچه حوض سلطان مي. شده و رود شور در بستر آن جريان دارد
  

  
  موقعيت درياچه قديمي در منطقه كرج :9شكل 

  
هاي ميداني كه در با بررسي). 10شكل (محل پارگي درياچه در روستاي شش از توابع ماهدشت به دست آمده است 

انجام گرفته و نيز شواهد ژئومورفيك حاكم مانند وجود يك گالي نسبتاً عميق و ) محل خروجي درياچه(روستاي شش 
ساختي دخالت نداشته شود كه در پارگي درياچه هيچگونه عامل تكتونيكي يا زمينگونه استنباط مياي، ايندرياچه تراس

هايي كه در درياچه. ها در محل پارگي استاست كه از جمله شواهد آن فقدان هرگونه دره عميق ناشي از اين فعاليت
اتفاق افتاده و بالطبع حجم عظيمي از آب به طور ناگهاني ها بوده به علت اينكه شكست بهتكتونيك منشاء پارگي آن

با توجه به ). 54، 1385پوردهقان، (بايست شديد عمل نمايد ها ميدست آنيكباره رها گرديده فرسايش در پايين
هايي كه دچار همچنين درياچه. بازديدهاي ميداني به عمل آمده از محدوده مورد مطالعه، مقاطع مذكور مشاهده نگرديد

عنوان شاهدي بر ها بهاي در اطراف خود هستند و از آنهاي درياچهساختي نشده است، داراي آثار پادگانهينپارگي زم
هاي بستر درياچه و در محل سرريز، با توجه به اينكه در كناره). 21، 1380رامشت،(شود حاكميت دوران مرطوب ياد مي

ترين دليل پارگي درياچه را بايد سرريز و در نتيجه آن فرسايش عمدهاي قابل رديابي است، بنابراين هاي درياچهآثار تراس
  . ديواره جنوبي درياچه دانست كه باعث تخليه تدريجي آب و در نهايت خشك شدن درياچه شده است
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ولي دشت كرج به دليل . گذار از سيستم جنب يخچالي به فلوويال و در امتداد خط تعادل آب و يخ شكل گرفته است

 هاي انساني و تشكيلركز جمعيتاي، پتانسيل الزم براي تمبرخوردار بودن از سيستم ژئومورفيك فلوويال و محيط درياچه
هاي باستاني فراواني در اين دشت وجود دارند كه تحت تأثير شرايط ها و تپهمحوطه. اندهاي شهري را دارا بودههردينگ

اند، نمايانگر رونق مدنيت شهري در دشت دست آمدهآثار باستاني ارزشمندي كه از اين مناطق به. اندفوق شكلگرفته
از » مصر -النهرينبين -شناسي ايرانمباني باستان«نيز در كتاب خود تحت عنوان ) 1376(شهميرزادي . شندبامذكور مي

در اين منطقه كه در مسير . اندبرد كه سه رأس آن در سه كانون مدني قزوين، اشتهارد و كرج قرار داشتهمثلثي نام مي
  . ونقي جريان داشته استجاده ابريشم واقع شده بود، مراودات فرهنگي و تجاري پرر

نشيني ها به سمت ارتفاعات باال عقبدر فاز حرارتي با افزايش دما و تبخير از يك سو و كاهش نسبي بارندگي، يخ
دنبال پسروي آب درياچه به ساحل هاي مدني براي دستيابي به منابع مطمئن آبي به سمت ارتفاعات و يا بهنموده و كانون
هاي اخير با افزايش امنيت، تغيير ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي و همچنين تغيير در چه در سدهاند، اگرآن كوچ نموده
ها نقل هاي جمعيتي دوباره به سمت دشتهاي ارتباطي، زندگي در ارتفاعات به سادگي ميسر نبوده و كانونوسايل و راه
باال همگي از روستاهاي قديمي حوضه كرج  براي نمونه روستاهاي بيلقان، حصارك، كالك پايين و. اندمكان كرده

  . اندهستند كه در مناطق مرتفع بنا شده
ها و نقاط هموار، روستاهاي مزبور به علت عدم احداث در قرون اخير با گرايش جمعيت از ارتفاعات به سمت دشت

بود بافت منطقه از خصوصيات هاي ارتباطي از رونق افتاد و شهر كرج رونق يافت و چون بنيان اقتصادي آن زراعتي راه
  ). 42، 1386عبدعلي،(روستايي برخوردار گرديد 

شود، در گذشته شامل روستاهايي تابع حوزه كن، شهرستان  ناميده مي) شهر كرج(اي كه امروز كرج بزرگ  محدوده
آباد پرگيرك،  بيلقان، عليآباد  پير، بيلقان، حسينشميران، ساوجبالغ و شهريار بوده است و كالك، سرجو، حصار، وسيه، باغ

، )ورگرد(آباد، وهرجرد  آباد، صوفي آباد، حاجي تپه مرادآباد، بيدستان، صحراي ويان، جوادآباد، نهر رستم، دره دروا، حسن
آباد مهرشهر، پيشاهنگي، گلدشت، جو  دژ، نوزمين، سياه كالن، كسين، كارخانه قند، حسين جاده، شنبه دلمبر، حيدرآباد، ميان

آهن، شهر صنعتي، اطراف امامزاده طاهر و امامزاده  آباد راه اد، سرحد آباد، آسيا برجي، سرآسياب، ده كرج، حسينمردآب
پورتال (استهاي اخير در محدوده شهر كرج قرار گرفته كه درسال گرفته حسن، باغ فالحت و مناطق ديگري را در بر مي

  .)1389شهرداري كرج،
تفاعات كندوان در شمال، حوضه كن و شميرانات در شرق، دشت شهريار در جنوب و در حال حاضر متروپل كرج از ار

در خود ) 1389آمارنامه استانداري البرز،(نفر  2300000زهرا و دشت قزوين در غرب گسترش يافته و جمعيتي بالغ بر بوئين
  . جاي داده است

  
  گيرينتيجه
اي و هاي توپوگرافي، تصاوير ماهوارهناسي از طريق نقشهشهاي صورت گرفته در اين پژوهش مبتني بر فرمبررسي

براساس روش . بنا به اهداف در نظر گرفته شده، ابتدا به بازسازي اقليمي منطقه پرداخته شد. مشاهدات ميداني بوده است
ماي عصر يخ به دبارش و همهاي همبا تطبيق و مقايسه نقشه. متر برآورد گرديد 2692رايت، مرز برف دائمي در ارتفاع 

درجه سانتيگراد نسبت به فاز فعلي و افزايش حجم  7اين نتيجه دست يافتيم كه كاهش دماي حوضه كرج در حدود 
بنابراين با وجود حاكميت شرايط رطوبتي و كاهش شديد تبخير متأثر از . برابر حجم فعلي بوده است 5/1بارش به ميزان 

وجود آمدن يك سطح اقليمي مرطوب و سرد در منطقه وجود براي به هاي ممكنفرضهاي در حد صفر، پيشبرودت
متري به دست آمد  1300هاي يخچالي در كرج، ارتفاع هاي يخي درون درههمچنين حداكثر پيشروي زبانه. داشته است

نمود كه اي را در دشت كرج اثبات هاي انجام شده وجود درياچهپژوهش. محسوب شد كه خط تعادل آب و يخ در منطقه
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هايي را ايجاد كرده و موجب سرريز درياچه شده هاي يخي، مگاسيالبدر ابتداي فاز گرم، آب حاصل از ذوب سريع زبانه

هاي انجام شده مشاهدات و بررسي. محل پارگي درياچه در روستاي شش از توابع ماهدشت كرج رديابي گرديد. است
هاي مدني نيز، در الگوهاي چينشي كانون. اندتكتونيك به دست ندادهشواهدي را دال بر پارگي درياچه بر اثر عوامل 

در اين دوره مزارع، . اندهاي يخچالي در ارتفاعات گسترش نداشته و روي دشت متمركز بودهگذشته به دليل پيشروي زبانه
ج متأثر از خط تعادل آب به بيان ديگر، مدنيت موجود در دشت كر. اندهاي شناور در حوضه وجود داشتهباغات و هردينگ

هردينگ روستايي كرج در ابتدا در خط تعادل آب و يخ شكل گرفته و ضمن . و يخ و خط تعادل آب و خشكي بوده است
  .رودشهر، امروزه قطب اقتصادي منطقه به شمار ميگسترش خود با تغيير كاركرد از يك روستاي پايكوهي به كالن
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