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چکیده
پالیای میدانگل در قطرویه ازنظر تقسیمات سیاسی ،جزء استان فارس و کرمان ،در محدودۀ شهرستان نیریز واقع شده و شمال
شرق این حوضه به استان کرمان متصل است .پالیای میدانگل ،بین زون سنندج -سیرجان و چینخوردگیهای زاگرس قرار گرفته
است و مساحت آن  005134555متر مربع و بین عرضهای  02درجه و  33دقیقه تا  03درجه و  33دقیقۀ شمالی و طول  01درجه و 03
دقیقه تا  00درجه و  41دقیقۀ شرقی قرار دارد .هدف از این پژوهش ،بررسی خصوصیات مورفومتری پالیای میدانگل در دورۀ کواترنر
است؛ بههمیندلیل با استفاده از نقشۀ توپوگرافی ،تصاویر ماهوارهای ،نقشۀ زمینشناسی ،نقشۀ گسلها ،نقشۀ ژئومورفولوژی ،نقشۀ
خاکشناسی منطقه ،در این پالیا اقدام شد .برای تهیۀ نقشۀ تراسهای موجود در پالیای میدانگل و همچنین بررسی علت قبض و
بسطشدن محدودۀ مورد مطالعه در دورۀ کواترنر از نرمافزار  Arc GISاستفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد ،در مرز پالیا و دشتسر
فرسایشی میزان تراز سطح ایستابی باالتر است .این موضوع به جنس رسوبات این قسمت مربوط میشود .بهگونهای که در این قسمت،
رسوبات متوسطدانه قرار گرفته و با حرکت بهسمت پالیا به رسوبات ریزدانه و نسبتا شور مرطوب تمایل پیدا میکنند .تغییرات تراز آب،
درنتیجۀ نوسانات میزان آبهای ورودی و خروجی (تبخیر) از حوضه صورت میگیرد.
واژههای کلیدی :پالیا ،کواترنر ،قبض و بسط ،رخسارههای ژئومورفولوژی ،قطرویه.
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مقدمه
«پالیا» به مناطق داخلی گفته میشوود کوه غالبوا
مسطح و پوشیده از نمک یا رسوبات تخریبی ریو دانوۀ
نمکدار است.این عوارض ژئومورفولووژییی وادودیایی
از بیابان یستند که وسعت قابل مالدظه ای در ایوران
دارنود(کوری پورریحوان و یمیواران )31 :1834 ،و پسووت
ترین بخش دوضۀ بستۀ یک پهنوۀ بیابوانی اسوت کوه
محوول تمرکوو روانووا بوووده (علیوو اده)474 :1831 ،
وجریانات داصل از بارندگی به نقطوه تمرکو (والیتوی،
 )37 :1831در پالیووا جموو موویشووود .پالیایووا دارای
سطوح یموار با شیب ک بوده و از نهشتهیای ری دانوه
پوشیده شده است .این سطوح بودون پوشوش گیوایی
بوده یا پوشش گیوایی نن خیلویانود اسوت .اصووال
خا یای پیرامون پالیایای ایران بوهدلیول بواالبوودن
سطح ایسوتابی ن یوای زیورزمینوی و نبوود زییشوی
مناسب ،مدام در معرض شوری قرار دارند؛ زیرا تبخیور
شدید و وجود نیروی کاپیالریته موجب تراک نمک در
افقیای مختلف خا و پهنهیای سطحی پالیا شده و
شرایط اکولوژی را بورای اسوتقرار گیایوان ،نوامسواعد
میکند .ایجاد پالیا در ایران یک پدیدۀ زموینشناسوی
است و انسان در نن ییچگونه نقشی نداشته است؛ زیرا
با درکات دینامییی دورۀ میو -پلیوسون در  7میلیوون
سال اخیر ،بسیاری از پالیایای ایران مانند کویر ب رگ
نمک و دشت لوت ایجاد شدهاند (زدمتیش و یمیاران،
.)14 :1831
در مردلۀ پرباران (یخچالی) ،سطح پالیایوا گسوتر
یافته ،شوری ن نن کمتور و رسوو یوا بیشوتر ر -
سیلیتی در مرک و درشتدانه در کنوارهیوا بووده و در
مردلۀ بین یخبندان ،سطح پالیایا کوچکتور ،شووری
ن بیشتر و رسو یوا بیشوتر تبخیوری و گچوی بووده
است (معتمد .)188 :1831 ،پالیایای شور نشاندینودۀ
تغییرات اقلیمی است ()Yan and Zheng 2015: 68
چالهیای داخلی ایران در دوران کوواترنر (چهوارم)
طی چینخوردگییای دورۀ اولیگوسن شیل گرفتوه و
در دوران نئوژن بهوسیلۀ مواد فرسایشی شوبیه موال
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شده است ،این رسوبات بوهوسویلۀ نخورین فواز پلیوو-
پلیستو سن کوهزایی نلپین چینخوردهانود .پالیوایوای
ایران بهطوورکلوی یموۀ صوفحات داخلوی و یمچنوین
بسیاری از چالهیوای بوین کویسوتانی را فوراگرفتوه و
عوامل اصلی تشییل دینده نن یا در کشور ماعبارتاند
از:خصوصیات سنگشناسی ،ساختمان ،پستی و بلندی،
وض زییشی و شرایط جوی محیط (کلینسولی:1831 ،
 .)11نبخی دووزۀ کویسوتانی زاگور دارای چنودین
دوضۀ نبری ازجمله :چاله میدان گول ،نویریو و چالوه
شیراز اسوت .موقعیوت منطقوۀ موورد تحقیوق پالیوای
میدانگل قطرویه است که بین زون سنندج -سویرجان
و چووینخوووردگییووای زاگوور قوورار گرفتووه و ازنظوور
سیاسی جو ء اسوتان فوار و کرموان اسوت .پالیوای
میدانگل در امتداد داشویۀ شومالی دووزۀ رورانودگی
زاگر و بهوسیلۀ سراشیبی پهنی از رسووبات نبرفتوی
مخروطافینه در امتداد شومال شورقی و دو رورانودگی
که دد جنوو غربوی نن را قطو کورده ،قورار گرفتوه
است .سنگیای تشییلدیندۀ دد نبوی میودانگول از
نوع سونگیوای متامورفیوک بووده و فقوط بوهصوورت
موضووعی در امتووداد دوود جنووو غربووی نن مقووداری
سنگیای مارنی و فلوشماسوهای متعلوقبوه کرتاسوه
فوقوووانی وجوووود دارد .پالیوووای میووودانگووول دووودود
 1114811111متر مرب وسعت دارد کوه  34درصود
نن را صفحات رسی و  14درصود نن را دووزۀ خوی
تشییل میدید .می ان بارندگی سواالنۀ ایون نبخیو از
 111میلیمتر در امتوداد ارتفاعوات بلنود دود شومال
غربی نن تا  131میلیمتر در داخل دشت نیری تغییر
میکند؛ ولی می ان بارنودگی دودود شورقی و جنوو
پالیای میدان گل با اف ایش فاصوله از مرکو بارنودگی،
ساالنه ددود  111-111میلویمتور دریافوت مویکنود
(کلینسلی.)181 :1831 ،
یوودا از ایوون مطالعووه ،تغییوور و تحوووالت پالیووای
میدان گل قطرویه ،در دورۀ کواترنر است .در رابطوه بوا
پالیایا ،مطالعات مختلفی صورت گرفته است.
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سووپهر و مدرسووی )1118( 1در پژویشووی شووواید
ژئومورفولوژییی پالیوای لووت را در دورۀ کوواترنر کوار
کردهاند .نتیجۀ این مطالعوات نشوان داد کوه در ایوران
زمینه و بستر ایجاد پالیا و جود داشته است
(.)Sepehr and Modaresi, 2013: 168-179

بووون و یمیوواران  )1111(1در پژویشوی سیسووت
ارزیابی و بازسازی محیطی پالیا را در اواخر کواترنر در
کان ا موورد بررسوی قورار دادنود و بوه ایون نتیجوه
رسووویدند کوووه فراینووودیای ژئومورفیوووک جوووایگ ین
فرایندیای رودخانهای-بوادی شوده ،ن و یووا تغییور
کرده و پالیا توسعه یافته است
(.)Bowe and Johnson, 2011: 146-161

محبوبی )1111( 8در پژویشی بوه تج یوهوتحلیول
ژئومورفولوژی و ییدرولوژی پالیای محمدنباد در شرق
ایران پرداخته و به ایون نتیجوه رسویدند کوه ترکیوب
شیمیایی ن یوای زیورزمینوی در پالیوای محمودنبواد
بهشدت تحتتأثیر سنگیای نتشفشانی و رسوبی قورار
گرفته است (.)Mahboubi and et al, 2005
اسوووتیوبن )1114( 4در مقالوووهای ،بوووه تحلیووول
ژئوموفولوژی پالیای سامیوار در بیابوان توار در ینود و
شواید رسو نن پرداخته و به این نتیجه رسویده کوه
رسوبات نواری و کانییای تبخیری ،تغییر عمودهای در
مواد شیمیایی ن در عموق  1متوری ایون پالیوا دارد
(.)Stueben and et al, 2004: 419-430

بال و یمیواران )1111( 1در تحقیقوی ،ارزیوابی
پالئوییدرولوژی پالیا در دورۀ کواترنر در ساالدا مودیانا
دوضۀ مرک ی ایرو ،اسپانیا کار کردند و به این نتیجوه
رسیدند که رخسوارۀ پالیوای سواالدا مودیانا عمودتا از
نوسانات ییدرولوژییی ،در تعامل ترکیوب ن نموک و
شوری اداره میشود(.)Blas et al, 2000: 1135-1156
مقصودی و یمیاران ( )1831در مقالوهای شوواید
ژئومورفولوووژییی تغییوورات سووطح اسووا در پالیووای
دوض سلطان در دورۀ کواترنر کوار کردنود و بوه ایون
1-Sepehr and Modaresi
2-Bowe, et al
3-Mahboubi
4-Stueben
5-Blas, et al
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نتیجووه رسوویدند کووه پالیووای دوووض سوولطان در دورۀ
کواترنر تحتتأثیر درکات نئوتیتونیوک و جابوهجوایی
گسلیا قرار گرفته و منجربه انحراا مسیر رودخانوه و
نی تقطی مخروطافینوهیوا و پادگانوهیوای نبرفتوی و
درنتیجه تغییرات سطح اسا در این پالیا شده اسوت
(مقصودی و علمی زاده.)117-173 :1831،
موسوی و یمیاران ( )1831در مقالهای پایش وضعیت
بیابانزایی در پالیای داج علیقلی را کار کردنود و بوه
ایوون نتیجووه رسوویدند کووه در ایوون منطقووه ،تغییوورات
گستردهای در ویژگوی اکوژئومورفولووژی وجوود دارد و
تحتتأثیر تغییر کواربری و کوایش تووان اکولوژیوک و
بیولوژیک و در معرض بیابانزایی با ریسوک بواال قورار
دارد (موسوی و یمیاران.)31-111 :1831 ،
رامشوووت و یمیووواران ( )1831در تحقیقوووی بوووه
تج یهوتحلیل ساختاری سیست یای ارضی ژئومورفیک
در دوضۀ میدانگل پرداختند و به این نتیجه رسویدند
که با تقسی بندی واددیای سیست یوای اراضوی ،کوار
برروی این سیست یا نسانتر میشود و با برنامهریو ی
بلندمدت میتووان در پیشورفت و اسوتفادۀ صوحیح از
اراضی منطقه کمک شوایانی کورد و از عوامول مخور
مثل بیابانزایی و سیال تا دد ممین جلوگیری کرد
(رامشت و یمیاران.)17-41 :1831 ،
پورخسوووروانی و یمیووواران ( )1833در مقالوووهای
تحلیل قلمروی ژئومورفیک دوضۀ یامون با استفاده از
تینیک  GISپرداختند و به ایون نتیجوه رسویدند کوه
تحلیل ژئومورفیوک پالیوای یوامون دواکیاز عملیورد
سیست یای شیلزای فلوویال ،زمینساخت و بادرفتوی
در این منطقه دیایت میکند (پورخسروانی و یمیاران،
.)74-38 :1833
منطقۀ مورد مطالعه
پالیای میدانگل در قطرویه که بین زون سونندج-
سیرجان و چینخوردگییای زاگر قرار گرفته اسوت
و مسادت نن  1114811111 111متر مربو و بوین
عرضیای  13درجه و  83دقیقوه توا  13درجوه و 87
دقیقۀ شمالی و طوول  14درجوه و  13دقیقوه توا 11
درجه و  14دقیقه شرقی قورار دارد .ازنظور تقسویمات
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سیاسووی جوو ء اسووتان فووار و کرمووان در محوودودۀ
شهرستان نیری واق شده و شمال شرق ایون دوضوه
به استان کرمان متصل است .بلندترین ارتفاع منطقوه،
«قالت سردو» نوام دارد کوه بوا  8114متور ارتفواع در
جنووو غوور دوض وۀ موووکور واقو شووده اسووت و در
پستترین نقطۀ دوضوه بوا  347متور ارتفواع در کفوۀ
قطرویه قرار دارد .چاله میودانگول در امتوداد داشویۀ



قرار داشوته و کوویر نن

شمالی دوزۀ روراندگی زاگر
عمدتا در داخل رشتۀ چینخوردگییای زاگور قورار
گرفته است و بوهوسویلۀ سراشویبی پهنوی از رسووبات
نبرفتی مخوروطافینوه در امتوداد شومال شورقی و دو
روراندگی که دد جنو غربی نن را قطو کورده قورار
گرفته است.

شکل  :4موقعیت جغرافیایی پالیای میدانگل

تهیه و ترسی  :نگارندگان1831 ،
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داده و روش
با توجوه بوه موضووع و یودا مووردبحو در ایون
پژویش ،رو انجام تحقیق بهصوورت تج یوهوتحلیول
نماری و پیموایش میودانی اسوت .بورای ایون منظوور،
دادهیا و نموار و اطالعوات مختلفوی از محودودۀ موورد
مطالعه گردنوری شده و رو یای گوناگونی نی بورای
تحلیل دادهیوا انتخوا و موورد اسوتفاده قورار گرفتوه
است؛ بنوابراین بوهصوورت کلوی یودا ایون پوژویش،
بررسووی تغییوور و تحوووالت ژئومورفولوووژییی پالیووای
میدانگل قطرویه ،در دوران کواترنر است.
نقشهیای توپوگرافی مورد استفاده در این تحقیوق،
شامل نقشهیایی بوا مقیوا  1:111111و 1:11111
پوشووش سراسووری ایووران اسووت کووه توسووط سووازمان
جغرافیایی نیرویای مسلح تهیوه شوده اسوت .مجمووع
نقشهیای فوق ،پالیای مورد میدانگل را تحت پوشش
خود قرار داده است که عبارتاند از :نویریو NH40-9
میدان گل  6948IIقطرویه  6948IIIبشونه  6948Iوزیوره
 6947Iدارا  .NH40-13نقشهیای زمینشناسی منطقوۀ
مورد مطالعه از نقشهیای  1/111111نیری ( .)H-IIنقشۀ
زمووینشناسووی  1/111111قطرویووه مربوووط بووه سووازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشوور اسوت و یمچنوین
نقشووۀ زمووینشناسووی  1/111111دارا ( )6947توسووط
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه شوده
است.
زمینشناسی منطقۀ مورد مطالعه
ایران ازلحاظ خصوصیات زموینشناسوی بوه وادودیای
سوواختمانی متمووای و کوچووکتووری تقسووی ش وده اسووت.
بهطورکلی عوواملی کوه موجوب تشوخی و تقسوی بنودی
واددیای زمینشناسی در ایران میشود ،شامل فعالیتیای
زمینسواختی و سوبک سواختمانی در وادودیای مختلوف،
روند عمومی واددیا ،دوضهیای رسوبی و نوع رسوبات نن،
سن واددیای مختلف و درنهایت فعالیوتیوای ماگموایی و
دگرگونی در یر وادد یستند (درویشزاده و محمدی1834 ،
 .) 14 :افراد مختلفی زمینشناسی ایران را به چند منطقوه
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یا زون ساختاری که دارای وضو زموینسواخت ،تاریخچوۀ
رسوبی و ساختار متفاوتی یستند ،تقسی کردهاند .کسوانی
ماننوود اشووتوکلین ،)1343( 1نبوووی ،)1811( 1افتخووارنووژاد
( )1813و بربریان و و جیسیپیکینگ )1331( 8ازجملوه
این افراد یسوتند (خسورو تهرانوی .)43 :1877 ،زونیوای
ساختاری موکور عبارتانود از -1 :زون زاگور ؛  -1ایوران
مرکو ی؛  -8البوورز؛  -4مشوورق و جنوو شوورق ایووران؛ -1
سوونندج-سوویرجان (درویووشزاده .)131 : 1871 ،چالووه
میدان گل در امتداد داشیۀ شمالی دوزۀ روراندگی زاگر
قرار داشته و کویر نن عمدتا در داخول یوک چالوۀ داخلوی
متعلق به دورۀ نئوژن قورار دارد (کرینسولی.)181 :1831 ،
درواقوو ایوون فرورفتگووی در زون دگرگووونی و نتشفشووانی
سنندج -سیرجان واق شده است؛ اما بخش جنوو غربوی
دوضۀ مورد مطالعه در زون ساختاری زاگر قرار دارد.
مطالعات زمینشناسی منطقه بهصورت جوام  ،توسوط
سووازمان زمووینشناسووی کشووور انجووام یافتووه و نتووای
بهدستنمده بیانگر این اسوت کوه منطقوه ،بخشوی از زون
سنندج-سیرجان محسو شده و شدیدا تحتتأثیر درکات
تیتووونییی قوورار گرفتووه اسووت .سوونگیووای دگرگووونی
پالئوزوییک در اثر روراندگییای متعدد در بعضی از مناطق
بهخصوص در شومال دشوت قطاربنوه بور روی سوازندیای
ژوراسیک رانده شده است .روراندگی زاگر از پدیدهیوای
ساختاری مهمی است که در تاریخچۀ تیامل منطقه نقوش
اساسووی دارد و بووا راسووتای شوومال غربووی-جنووو شوورقی،
کویستان نیریو را محصوور کورده اسوت و طوی فازیوای
کوهزایی سمیرین پیشین تا الرامید و براثور برخوورد قواره-
قاره شیل گرفته است .روراندگییایی کوه یمسوو بوا ایون
گسل در بارییۀ زون تراستی زاگر پدید نمده در ساختار
اشیال و شویلگیوری قطعوات بور جوای الیسوتولیتی کوه
مهمترین و عظی ترین ننیا در کویستان نیری میباشند،
از نقش اساسی برخوردار بوده است .تعیین جن اراضوی و
تأثیر نن بر شیلزایی از ایمیوت فراوانوی برخووردار اسوت.
دلیل نن از یک سو بوهعلوت مقاموت متفواوت سونگیوای
گوناگون است .یک نوع سنگ در یک اقلی خواص ممیون
1-Stocklin
2-Nabavi
3-Berberian and King .G. C. P
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است مقاوم باشد ،ولی در اقلیمی دیگر فرسایش یابد .رفتوار
نوعی دیگر از سنگیا ممین است کوامال بورعیو سونگ
پیشین باشد .مقاوموت متفواوت انوواع سونگیوا درمقابول
عوامل تیتونییی ی میتواند واجد اشیال بسویار گونواگون
سطح زمین باشد؛ ازاینرو تأثیر جن اراضی در شیلزایی،
پیچیده و جالب توجه است .دوضۀ میودان گول را ازلحواظ
جن به پن بخش تقسی کردهاند -1 :پهنهیوای نییوی؛
 -1سنگیای دگرگونی؛  -8کنگلومرا؛  -4فلیش؛  -1سوایر
رسوبات .اینیا را نبرفتیا ،مارنیا ،مارنیوای ژیوپ دار و
رسوبات تبخیری و تخریبوی پالیوا تشوییل مویدینود کوه



بیشترین مسادت را در بین سایر واددیای سنگی به خوود
اختصاص دادهاند (شیل  .)1این اراضی در سرتاسر دوضوه
پراکندهاند و بهعلت متأثرنشدن از فعالیتیای تیتونییی یا
سستی جنسشان واددیای دشت ،دشت سر ،پالیا و اراضی
پست واددیای تپه مایوری را شیل دادهاند .مسادت ننیا
 841/181کیلومتر مرب است که  47/83از سطح دوضه را
موویپوشووانند .در جوودول  ،1می و ان کیفووی دساسوویت بووه
فرسایش واددیای سنگی پالیوای میودانگول بوه نموایش
درنمده است (امینی.)88 :1833 ،

شکل  :0نقشۀ زمینشناسی پالیای میدانگل

تهیه و ترسی  :امینی1833 ،
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جدول  :4میزان کیفی حساسیت به فرسایش واحدهای سنگی پالیای میدانگل
شماره

واحدهای سنگی

میزان کیفی حساسیت به فرسایش

1

سنگیای دگرگونی و سازند تربور

ک

1

سازند جهرم و سایر واددیای نییی

متوسط

8

کنگلومرا و مارن

زیاد

4

نبرفتیا ،رسوبات تبخیری و رسوبات دریاچهای موقت

خیلیزیاد

مأخو :امینی1833 ،

بررسییی تأثیرخصوصیییات بافییت رسییوبی پالیییای
میدانگل
از ننجایی که رودیا ،شبیۀ نبرایهیا ،دریاچهیا در شورایط
ییدروژئومورفولوژییی ،رفتار جریانی متفاوتی را بوهصوورت
جریان عادی ،جریان مختلط ،جریان گلی و جریان سیالبی
نشان میدیند ،به اندازهگیری قطر ذرات رسووبی و تعیوین
درصد وزنی ننیا دانهسنجی یا گرانولومتری گفته میشوود
(سعادتمند و یمیاران .)1 :1831 ،در دوران کواترنر ،اقلی
دارای نوساناتی بوده و دورهیای سرد و گرمی را پشت سور
گواشته است .در دورهیای سرد در مناطقی مانند زاگور ،
مناطق داخلی ایران و البرز دریاچوهیوای بوارانی (پلویوال)

تشییل شدهاند ،که امروزه بسیاری از این دریاچهیا بور اثور
تبخیر خشک شده و اموروزه پالیوایوای ایوران را بوهوجوود
نوردهانوود؛ بنووابراین بووهمنظووور بررسووی تغییوور و تحوووالت
ژئومورفولوژییی پالیای میدانگل قطرویه در دورۀ کوواترنر،
اقدام به بررسی گرانولومتری رسووبات پالیوای میودانگول
میشود .این فرایند شوامل سوه مردلوۀ برداشوت میودانی،
مردل وۀ نزمایشووگایی و مردل وۀ تحلیلووی اسووت .یمچنووین
بهمنظور شناخت بهتر از ویژگییای رسوبات برداشتشوده
در این رودخانه ،اقدام بوه محاسوبۀ شواخ یوای رسووبی
میشود.

شکل  :3منحنی گرانولومتری تراسهای آبرفتی پالیای میدانگل

تهیه و ترسی  :نگارندگان1831 ،
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جدول  :0تعیین شاخصهای رسوب پالیای میدانگل با استفاده از منحنی گرانولومتری




نقطه

اندی کودفی
کالسمان

A1

1/14

1/87

A2

1/1411

1/17

8

A3

1/134

1/38

4/43

1/113

A4

1/1111

1/34

1/1

1/137

1/448

1/84

1/11

1/131

1/411

1/1871
A5
مأخو :یافتهیای تحقیق1831 ،

اندی

تراک

با توجه به شیل  8و جدول  1که منحنی ترا یای
نبرفتی و تعیین شاخ یای رسو پالیای میدان گول
است ،نشاندیندۀ وضو منحنوی در ارتبواط بوا وضو
رسو در دورۀ کواترنر در منطقۀ مورد مطالعوه اسوت.
برداشت شمارۀ  1در جدول  1اولین تراسوی اسوت ،در
پالیای میدانگل که ازنظر جن رسوبات و فرایندیای
فرسایش و رسو گواری ،بوه رسووبات کفوه پالیوا کوه
دارای رسوبات ری دانه ،شور ،گچوی و نییوی یسوتند،
شبیه است .دورۀ کواترنر را ازنظر ن و یوایی میتوان
به دو دوره تقسی کرد .دورهیای سرد یوا یموان دورۀ
یخچالی که با پایینرفتن سطح ن دریایوا بوهصوورت
جهووانی و بیووروننموودن فووالت قووارهیووا از زیوور ن و
فرسایش ،رسو گوواری یخچوالی و داشویۀ یخچوالی،
رسوبات دریاچهای و یمچنین با درجوهدورارت کمتور
یمراه بوده و دورهیای گرم یا دورۀ بین یخچالی که بوا
باالنمدن سطح ن دریایا و با درجوه دورارت و بوار
بیشتر و به زیر ن رفتن سطح زمین و فالت قوارهیوا،
یمچنوین فووراوانشودن خووا یوای فرسووایشیافتووه و
نهشتهیای دریاچهای است .با تناو این شورایط ن و
یوووایی در یوور دو دوره ،فراینوود برداشووت ،دموول و
رسو گواری صورت گرفته است .یرچند داللیت مواد
کربناتووه در ن سوورد بیشووتر اسووت؛ بنووابراین در بووین
دورهیای سردتر کواترنر ،الگویای انحاللوی و کارسوتی

اندی

اندی نظامیافتگی
رسو

اندی
نامتقارنی

1/11

1/174

1/711

1/118

1/418
1/411

قطر مؤثر

بیشتر بوده است .یرچند در دورهیای یخچوالی اروپوا،
در ایران دورهیای بارانی و بین بارانی داک بووده کوه
باعوو ایجوواد دریاچووهیووای (پلویووال) شووده اسووت.
بهطووریکوه رودخانوهیوا طغیوانی و سویالبی بووده و
رسوبات رودخانهیا و دریاچهیا بهصورت پادگانوهیوای
نبرفتی و ترا یای دریاچهای ،در پالیوایوای اموروزی
ایجاد شدهاند .با توجه به شیل منحنی رسوبات پالیای
میدانگل ،منحنی نن دارای خمیدگی خیلی باالست و
ن دیک به خط موازی با محوریاست .و رسووبات نن در
ن یای ساکن در داخل دریاچهیا و باتالقیای گوشته
رسو گواری شده است و جون رسووبات نن موارنو
الی و ر و بیشتر رسوبات تخریبی و تبخیری است.
کودفی کالسمان (اندیس کرومبین) :برای تعیین
درجۀ منظ بودن یا نامنظ بودن رسو از این شاخ
استفاده شده که از رابطۀ ( )1محاسبه میشود.
اندیس کودفی کالسمان (کرومین)( رابطه)4
=Q

که در نن  Qاندی

کودفی کالسومان و  𝜑 71و 11

 φبهترتیب  11 ،71درصد قطر ذرات رسو است .در
این شاخ یرچند عدد بهدست نمده کوچکتر باشد،
منحنی منظ تر است.
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0/1250.045
 0 / 04
2
0 / 177  0 / 054
Q : A2 
 0 / 0615
2
0 / 22  0 / 052
Q : A3 
 0 / 084
2
0 / 175  0 / 064
Q : A4 
 0 / 0555
2
0 / 126  0 / 051
Q : A5 
 0 / 0375
2
Q : A1 

در شاخ اندی کودفی کالسمان (کورومین) کوه
منظ و نامنظ بودن منحنی رسوبات را نشان میدید،
یرقدر دو دد اصلی قطر ذرات یعنی قطور مواک یم و
مینیم رسو اختالا کمتری داشته باشود ،رسوو
یینواختتر و منظ تور اسوت و درصوورتیکوه یورچوه
رسو نامنظ تور باشود ،منحنوی گسوتردهتور و دارای
شیب کمتر است و یمچنین اعودادی کوه از محاسوبه
بهدست مینید ،یرچه کوچکتور باشود نشواندینودۀ
منظ بودن منحنی رسوبات است .با توجه به منحنی و
درصد قطر ذرات انودی کوودفی کالسومان رسووبات
پالیای میدان گل ،اعداد بوهدسوت نموده (کوچوکتور)
نشان میدید که جن رسوبات ری دانه و یینواخوت و
منحنووی نن از نظ و خاصووی برخوووردار اسووت؛ امووا در
نمونهیای  A2و  A3شاید تفاوتی بوا بقیوۀ نمونوهیوا،
ازنظر اندازۀ بیشوتر در پراکنودگی قطور ذرات و دارای
نظو بیشووتر یسووتی  .یمچنووین در نمونوۀ  A5نشووان
موویدیوود کووه رسوووبات ایوون نمونووه ،انوودی کووودفی
کالسمان کمتری نسوبتبوه بقیوۀ نمونوهیوا دارد کوه
ناشیاز رسو گواری در دورهیای مرطو تر است.
اندیس قطر مؤثر (ضریب نامنظمی رسوب)
برای تعیین می ان تخلخل رسوبات از این شاخ
به شرح زیر استفاده میشود.

=I

اندیس قطر مؤثر (رابطه)0

در رابطووۀ ( I )1انوودی تووراک و   41و11
بهترتیب  11 ،41درصد قطر ذرات رسو است .یرگاه
عدد به دست نموده بو رگتور باشود ،رسووبات مونظ
خواید بود.

0/072
 2 / 12
0/034
0/120
I :A 2
3
0/04
0/150
I :A 3
4/69
0/032
0/125
I :A 4
2/5
0/05
0/091
I : A5 
 2 / 11
0/043
I : A1 

ایوون شوواخ  ،مقوودار تخلخوول رسوووبات را تعیووین
میکند .که  d 11قطر  % 11رسو و  d 41قطر %41
رسو اسوت .یرگواه  I >1باشود ،رسوو را مونظ و
ب رگتر از نن به نسبت ب رگی نامنظ گویند .بوا توجوه
به درصد قطر ذرات رسوبات پالیای میدان با استفاد از
اندی قطر مؤثر نشان میدید کوه در برداشوت دوم و
سوم رسوبات ،دارای میو ان درصود تخلخول بیشوتر و
نامنظ تر از برداشتیای اول و چهارم و پنج اسوت و
نن ی و موویتوانوود بووهعلووت طغیووانی و سوویالبیبووودن
جریانیا در دورۀ کواترنر باشود و یمچنوین مطالعوات
نشوووان داده اسوووت کوووه در دورۀ بوووارانی ،وضوووعیت
رسو گواری بهصورت نامنظ بوده است و امیان دارد
برداشووت رسووو یووای دوم و سوووم در زمووان بووارانی
رسو گواری صورت گرفته باشد .یرچند که یور پون
برداشت رسو از پالیوای میودان گول دارای مقوداری
تخلخل و جن رسوبات نامنظ است.
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بورای بررسوی پالژیوای

اندیس تراکس :این شاخ

اندکس نظامیافتگی رسوب (رابطۀ )1

دریایی ،دریاچهای و رودخانوهای بووده و از رابطوۀ ()8
زیر بهدست مینید:
اندکس تراکس (رابطۀ )3
= SO

در رابطۀ ( SO )8اندی

تراک

و 11 ،11 ، 71

 بووهترتیووب  11 ،11 ،71درصوود قطوور ذرات رسووو
است.
 1 / 37
 1 / 17

0 / 045  0 / 125
2

0 / 054  0 / 179
2

 0 / 83
 0 / 94
 1 / 34

 0 / 064 

 0 / 091

0 / 052  0 / 23
2

 0 / 120

0 / 064  0 / 178
2

 0 / 11

0 / 055  0 / 126
2

 0 / 072 

SO : A 1 
SO : A 2 
SO : A 3 
SO : A 4 
SO : A 5 

این شاخ با مطالعاتی که برروی پالژیای دریایی،
دریاچهای و رودخانهای صورت میگیرد که دداکثر و
دداقل ،دد متوسط ننیا عبارتاند از :پالژیای
دریایی ،1/11 ،1/18 ،1/14 ،پالژیای دریاچهای،
 ،1/11 ،1/13 ،1/11پالژیای رودخانهای،1/41 ،
 8/13 ،1/84است .با توجه به اعداد بهدستنمده از
رسوبات پالیای میدانگل که ج پالژیای دریاچهای
یستند .نشان میدید که رسوبات برداشتیای سوم و
چهارم ری تر و یینواخت نسبتبه برداشتیای اول و
دوم و پنج از پالژیای دریاچهای است.
اندیس نظامیافتگی رسوب
این شاخ نحوۀ انتشار و اندازۀ دانوهیوای رسووبی را
نسبتبه متوسط نن مشخ میکند .ایون شواخ از
رابطۀ ( )4زیر محاسبه میشود.




=φi
در این رابطه (  i )4شاخ نظامیافتگی رسوو ،
بهترتیوب  31 ،14 ،34و  1درصود قطور ذرات رسوو
است .درصورتی که عدد بهدست نمده بوین  1توا %81
باشد ،رسووبات خیلویمونظ  ،بوین  81توا  11درصود
منظ  ،بین  11تا  71درصود نسوبتا مونظ  ،بوین 71
درصد تا  1منظ  ،متوسط بین  1تا  1نامنظ و بین 1
تا  4بسیار نامنظ خواید بود.
𝜑 : A 1  0 / 21  0 / 036  0 / 35  0 / 03  0 / 076
6/6

4

𝜑 : A 2  0 / 25  0 / 045  0 / 44  0 / 035  0 / 113

4
6/6
0
/
31

0
/
027
0
/
41
 0 / 029
𝜑 : A3 

 0 / 128
4
6/6

𝜑

0 / 23  0 / 053 0 / 39  0 / 041

 0 / 097
4
6/6
𝜑 : A 5  0 / 178  0 / 043  0 / 41  0 / 037  0 / 090
4
6/6
: A4 

این شاخ  ،درصد می ان مونظ و نوامنظ انتشوار و
اندازۀ دانهیای رسوبی را نشان میدیود .بوا توجوه بوه
درصدیای منظ و نامنظ بودن اندی نظوامیوافتگی
رسووو  ،اعووداد بووهدسووت نمووده از شوواخ انوودک
نظامیافتگی ،برروی رسوبات پالیای میودانگول نشوان
میدید که نحووۀ انتشوار و انودازۀ دانوهیوای رسووبی
پالیای میدانگل ،بین  1تا  81درصد است و رسووبات
نن خیلی منظ میباشد.
اندکس نامتقارنی
در ایوون شوواخ  ،غلبووۀ ذرات درشووت و یووا ریوو در
مجموعوۀ رسوووبی نسووبتبووه متوسووط انوودازۀ دانووهیووا
مشخ میشود که از رابطۀ ( )1زیر بهدست مینید.
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اندیس نامتقارنی (رابطۀ )0

=Ski
در رابطۀ ( Ski )1اندی نامتقارنی ،بهترتیب ،34 ،31
 14 ،11و  1درصوود قطوور ذرات رسووو اسووت .عوودد
بهدست نمده درصورت مثبتبودن فراوانی ،ذرات ری و
درصورت منفیبوودن فراوانوی ،ذرات درشوت را نشوان

میدید .یمچنین درصورتی که عدد بهدسوت نموده 8
درصد تا  1باشد ،نامتفارنی شدید بهطرا ری  ،بین 11
درصد تا  8نامتقارنی متوسط بهطرا ذرات ریو  ،بوین
 -11تا  11درصد دانهبندی نمونه و متقارن یا متعادل،
بین  -81تا  -11درصد نامتقارنی زیاد بوهطورا ذرات
درشت و بین  -81تا  -1درصد نا متقارنی بسویارزیواد
بهطرا ذرات درشتدانه است.

0 / 036  0 / 21  2  0 / 064 0 / 03  0 / 35  2  0 / 064

 0 / 701
2   0 / 21  0 / 036
2   0 / 35  0 / 03

SKi : A 1 

0 / 045  0 / 25  2  0 / 091 0 / 035  0 / 44  2  0 / 091

 0 / 613
2   0 / 025  0 / 045
2   0 / 44  0 / 035

SKi : A 2 

0 / 027  0 / 31  2  0 / 120 0 / 029  0 / 41  2  0 / 120

 0 / 425
2   0 / 31  0 / 027
2   0 / 41  0 / 029 

SKi : A 3 

0 / 053  0 / 23  2  0 / 11 0 / 039  0 / 41  2  0 / 11

 0 / 463
2   0 / 23  0 / 053
2   0 / 41  0 / 039 

SKi : A 4 

0 / 043  0 / 178  2  0 / 072 0 / 037  0 / 41  2  0 / 072

 0 / 652
2   0 / 178  0 / 043
2   0 / 41  0 / 037 

شاخ اندی نامتقارنی ،ذرات درشت و یا ری در
مجموعوه رسووبی ،نسوبتبوه متوسوط انودازۀ دانوهیووا
مشخ میکند .کوه عودد بوهدسوت نموده درصوورت
مثبتبودن فراوانی ذرات ری و درصوورت منفویبوودن
فروانی ذرات درشت نشان میدید .با توجوه بوه اعوداد
بهدسوتنمودۀ انودی نامتقوارنی از رسووبات پالیوای
میدانگل ،نشوان داد کوه درصود ذرات بوین  81توا 1
درصد و مثبت و دارای فراوانی ذرات ری است .بر ایون
اسا  ،نتیجوهگیوری مویکنوی کوه در دورۀ کوواترنر
بهدلیول تغییورات شورایط ن و یووایی در دورهیوای
مختلف نن ،رسوو یوا و کوانییوا زیوادی در میوان و
زمانیای مختلف رسو گواری شدهاند که یو ازنظور

SKi : A 5 

دانووهبنوودی ،جوون  ،موونظ و نووامنظ بووودن ،ازنظوور
فرسایشی برروی ننیا تأثیر زیادی گواشته است.
بررسی مورفوسکپی رسوبهای برداشتشیده از
پالیای میدانگل
در این مردلوه بورای انجوام مورفوسویوپی بورروی
دانهیایی انجام میگیرد که ضخامت ننیا کمتور از دو
میلیمتور باشود .بوین  11توا  111دانوه رسوو را در
ظرایای مخصوص که دارای مقدار کمی گودی بووده
و ته نن سیاهرنگ است ،گواشته و به کمک بینو کوولر
مییرومتردار یریک از دانهیا را مستقال موورد مطالعوه
قرار داده که دو نوع ماسۀ فرسوودهنشوده (  )Nonuseو
فرسودهشده ( )Useمشایده میشود.
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دریایی ،فرایندیای درکتیای توودهای ،فعالیوتیوای

در دورۀ کواترنر سه فرایند اصلی باایمیت بودهانود:
فرایند فرسایش ،رسو گواری و فرایند تشییل خوا ،
که این فرایندیا از مرتف ترین تا پستترین نقاط دنیوا
ازجمله ایران فعال بودهانود؛ بنوابراین از ارتفاعوات بواال
بهطرا دوضهیای داخلوی (پالیوا) کوه عبوارتانود از:
فراینوودیووای یخچووالی ،فراینوودیای بووادی ،فراینوودیای
دریاچهای ،فرایندیای یخ -بادی و یخ -نبی ،فرایندیای

نتشفشانی ،فرایندیای رودخانهای ،فرایندیای تشوییل
خا صورت گرفته است.
در جدول 8می ان درصد رسوبات تشوییلشوده در
پالیای میدانگل که میتواند براثر فرایندیای مختلوف
دورۀ کواترنر باشد ،یمچنین طول و عرض جغرافیوایی
و ارتفاع از سطح دریا را نشان میدید.

جدول  :3تعیین درصد میزان رسوبات آبی و بادی در پالیای میدانگل

شمارۀ نمونه

شمارۀ 1

شمارۀ 1

شمارۀ 8

شمارۀ 4

شمارۀ 1

E.L

نبی

11

18

11

18

17

E.M

بادی
ساییده نشده

14
11

11
11

18
14

4
11

4
13

طول جغرافیایی به درجه

14/741

14/744

14/711

11/14387

14/713881

عرضجغرافیایی به درجه

13/1334

13/1311

13/1383

13/31113

13/117

1131

1114

1171

1171

1117

نوع رسو

N.U

ارتفاع از سطح دریا به متر
مأخو :یافتهیای تحقیق1831،

25
20
15
10
5
0
EL.

NU.

EM
.

نمودار  :4درصد میزان رسوبات مورموسکوپیشدۀ برداشت اول در پالیای میدانگل

تهیه و ترسی  :نگارندگان1831 ،

رسوبات ،در مطالعه فرسایش نبوی و بوادی ،جایگواه
انیووارناپووویری دارد و بررسووی کیفووی و کمووی نن در
شناخت فرایندیای غالب فرسایشی و کنترل نن نقوش
بس ایی دارد .در یر دو دورۀ یخچوالی و بوین یخچوالی
کواترنر ،فرایندیای مختلوف فرسوایش صوورت گرفتوه

است .در دورۀ کوواترنر در منواطق یخچوالی یووازدگی
فی ییووی (تخریووب) فراینوود یوووازدگی غالووب اسووت و
درنتیجه نن قطعات کوچک و ب رگ زاویهدار میشوند،
درنتیجووه عموول یووخزدن ،خووا بووهیوو ریختووه و
نشووفتگییووایی در نن ایجوواد و باع و ایجوواد رسووو
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میشود .یمچنین به اثر ذو شودن یوخیوا و در عوین
جاریشدن ن  ،باع برخورد سنگیا و خوورد شودن
نن ،رسو گواری در دریاچهیا و چالهیا صورت گرفتوه
است .با توجه به شیل و جودول دانوهبنودی رسووبات
پالیای میدان گل ،نشان میدید که میانگین دانهیوای
بووا زوایووای سوواییده و فرسووایش کوو ( 11درصوود) و
دانووهیووای سوواییده شووده بووا میووانگین ( 84درصوود) و
دانهیوای گورد (  14درصود) اسوت .ازنظور شویل ،در
برداشت اول از رسوبات پالیای میودانگول ،در یور دو
گووروه سوواییدهنشووده و سوواییدهشووده وجووود دارد کووه

بیشترین درصد را ماسهیای ساییدهشودۀ درخشوان از
نوع نبی با ( 11درصد) و ماسهیای ساییدهشده از نووع
بووادی ( 14درصوود) و ماسووهیووای سوواییدهنشووده (11
درصد) است؛ بنابراین براسا مورفوسیپی از برداشت
اول رسوبات میدانگل ،نتیجهگیری میشود که درصود
ذرات ماسهای داصل از فرسایش نبی ،بیشتر است کوه
میتواند ناشویاز فراینودیای فرسایشوی نبوی در دورۀ
کووواترنر ،در ایوون منطقووه بیشووتر عموول کوورده باشوود.
نمودار ،1درصد رسووبات مورفوسویوپیشودۀ برداشوت
اول در پالیای میدانگل را نشان میدید.
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نمودار  :0درصد میزان رسوبات مورفوسکوپیشدۀ برداشت در پالیای میدانگل

تهیه و ترسی  :نگارندگان1831 ،

با توجه به نمودار 1و جدول دانوهبنودی رسووبات از
برداشت دوم پالیای میودانگول ،نشوان مویدیود کوه
دانهیایی با زوایای سواییدهشوده بوا فرسوایش کو بوا
میووانگین ( 41درصوود) و دانووهیووای سوواییدهشووده ،بووا
میانگین ( 11درصد) و دانهیوای گورد بوا ( 84درصود)
است .یمچنین ازنظر شیل ،یور دو گوروه ماسوهیوای
ساییدهنشوده و سواییدهشوده وجوود دارد؛ اموا درصود
ماسهیای ساییدهشده از نوع نبی بوا بیشوترین درصود
( 18درصد) و ماسهیای ساییده شده از نووع بوادی بوا
( 11درصد) و ماسهیوای سواییدهنشوده (  11درصود)
است .با این تفاوت که درصد ماسهیای سواییدهنشوده
که دارای ویژگییایی ازجمله دارای گوشهیوای تیو و

اغلب مسوطح و بوا زوایوای منفرجوه اسوت ،نسوبتبوه
ماسهیای ساییدهشودۀ بوادی در برداشوت دوم بیشوتر
است و از برداشت دوم رسووبات میودانگول مویتووان
نتیجه گرفت که علت بیشتربودن ماسوهیوای سواییده
نشده و مسطح میتواند مربوط به زمان پلیوسن باشود.
چون عناصور تشوییلدینودۀ سوازند پلیوسون گورد و
مسطح بوده و دارای رسوبات منظ و اغلوب از عناصور
نبرفتی شیل گرفته است .درصورتی که رسووبات دورۀ
بارانی گرد و مدور نیستند و این نشاندیندۀ نن اسوت
که رسوبات پلیوسن مسیر طوالنیتری را طوی کورده و
بیشتر در معرض فرسایش قرار گرفته است.
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نمودار  :3درصد میزان رسوبات مورفوسکوپیشدۀ برداشت سوم در پالیای میدان

تهیه و ترسی  :نگارندگان1831 ،

داک بوده است .بهطوری کوه رودخانوهیوا طغیوانی و
سوویالبی بوووده و رسوووبات رودخانووهای بووهصووورت
پادگانهیای نبرفتی تشییل شدهاند .یمچنوین در ایون
دوره ،ن و یوا فعالتر شده ،بهطوری که ی تخریب و
تج یه ،کوه نتیجوۀ نن رسوو گوواری الی ،یموراه بوا
عناصر به ایجاد ماسه و شن ری شده اسوت .یمچنوین
ییی از فرایندیای مؤثر در کوواترنر ایوران ،فراینودیای
بادی است که باع نهشتهیای خاصی به اس رسوبات
ل است و مویتووان نتیجوه گرفوت کوه فراینودیای
فرسایشووی نبووی و بووادی در دورۀ کووواترنر ،در پالیووای
میدانگل قابلتشخی و شناسایی است.

با توجه به نمودار 8و جدول دانوهبنودی رسووبات از
برداشت سوم پالیای میدان گول ،نشوان مویدیود کوه
دانهیایی با زوایای ساییدهنشده بوا فرسوایش کو 11 ،
درصد و دانهیای ساییدهشده با 11 ،درصد و دانهیوای
گرد با  14درصد ،است .یمچنین ازنظر شویل یور دو
گروه ماسهیای ساییدهنشده و ساییدهشده وجوود دارد؛
اما درصد ماسهیای ساییدهشده از نوع نبی با بیشترین
درصد 11،و ماسهیای ساییدهشوده از نووع بوادی18 ،
درصد و ماسهیای ساییدهنشده بوا 14درصود اسوت .از
مورفوسوویوپی برداشووت سوووم از رسوووبات پالیووای
میدان گل میتوان نتیجه گرفت کوه در دورۀ یخچوالی
کواترنر ،در ایران شرایط اقلیمی بوارانی و بوین بوارانی
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نمودار  :1درصد میزان رسوبات مورفوسکوپیشدۀ برداشت چهارم در پالیای میدانگل

تهیه و ترسی  :نگارندگان1831 ،
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با توجه به نمودار 4و جودول دانوهبنودی رسووبات ،از
برداشت چهارم پالیای میدانگل نشوان مویدیود کوه
دانهیایی با زوایای سواییدهنشوده بوا فرسوایش کو بوا
میانگین  41درصد و دانهیای ساییدهشده با  84درصد
و دانهیای گرد بوا  14درصود اسوت .یمچنوین ازنظور
شیل دارای یر دو گوروه ماسوهیوای سواییدهنشوده و
ماسهیای ساییدهشوده اسوت؛ اموا درصود ماسوهیوای
ساییدهشده از نوع نبی در برداشوت چهوارم یو دارای
بیشترین درصد با ( )14و ماسهیای ساییدهشده از نوع

بادی با  4درصد و ماسهیای ساییدهنشده با  11درصد
است .انجام مرفوسیوپی در برداشت چهوارم نشوان داد
که ماسهیای ساییدهشده از نوع بادی ،درصود کمتوری
نسبت بوه نبوی و سواییدهنشوده داشوته و ایون نشوان
میدید که فرایندیای بوادی در دورۀ کوواترنر در ایون
قسمت از منطقۀ مورد مطالعه نسبتبه بقیوۀ فراینودیا
کمتر صورتگرفتوه اسوت .نموودار ،1درصود رسووبات
مورفوسوویوپیشووده در برداشووت چهووارم در پالیووای
میدانگل را نشان میدید.

نمودار  :0درصد میزان رسوبات مورفوسکوپیشدۀ برداشت پنجم در پالیای میدانگل

تهیه و ترسی  :نگارندگان1831 ،

با توجه به نمودار  1و جدول دانوهبنودی رسووبات ،از
برداشت پنج پالیای میدانگول نشوان مویدیود کوه
دانهیایی با زوایای سواییدهشوده بوا فرسوایش کو بوا
میانگین  84درصد و دانهیای ساییدهشده با 41درصود
و دانهیای گرد بوا  14درصود اسوت .ازنظور شویل در
برداشت پنج یر دو گروه ماسهیوای سواییدهنشوده و
ماسهیوای سواییدهشوده دیوده مویشوود؛ اموا درصود
ماسهیای ساییدهشده از نوع نبی در این برداشت ی با
بیشترین درصد با  17درصد و ماسهیای سواییدهشوده

از نوع بوادی بوا کمتورین درصود بوا ( )4و ماسوهیوای
ساییدهنشده با ( )13درصد است .با انجام مرفوسویوپی
برروی برداشت پونج از رسووبات پالیوای میودانگول
نسبتبه فراینود بوادی بیشوتر

نشان داد که فرایند نبی
انجامگرفته و نن ی مویتوانود بوهدلیول جریوانیوای
سیالبی و طغیوانی داصول از ن شودن یخچوالیوا در
مناطق دیگر ایران و جریانیافتن ننیا و بار بهطوور
متناو در دورهیای مختلف کواترنر بوده است
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شکل  :1دانۀ ساییدهشده از نوع آبی

شکل  :0دانۀ ساییدهشده از نوع بادی

تهیه و ترسی  :نگارندگان1831 ،

تهیه و ترسی  :نگارندگان1831 ،

با توجه به توضیحات قبل پالیا ،دریاچهای است که
براسا تغییرات متناو ن و یوایی سرد (یخچوالی)
و گرم (بین یخچالی) در دورۀ کواترنر بهوجود نمدهاند.
یمچنین بهعلت تغییرات شدید اقلیمی و تبخیر زیواد،
و فرایندیای مختلوف فرسوایش در طوول زموان ،ایون
دریاچهیا به پالیای تقریبا خشک امروزی تبدیل شوده
است .برای بررسی تغییور و تحووالت و شناسوایی نووع
رسوبات پالیای میدان گول ،اقودام بوه انجوام نزموایش
مورفوسیپی بین 11دانه رسو برداشتشده از منطقۀ
مورد تحقیق ،انجام گرفته است .نتای بوهدسوت نموده
نشان داد که براسا فرایندیای مختلف فرسایش کوه
در دورۀ کووواترنر اتفوواق افتوواده ،فراینوود ذو بوورا
ارتفاعات و فرایند بادی بیشترین توأثیر را بورروی ایون
پالیا داشته و در اکثر ماسهیوا ،بیشوتر دانوهیوا از نووع
ساییدهشده از نوع نبی ،بهصورت یالهمانند و درخشوان
دیده میشوود و ایون مؤیود جواریشودن ن و مسویر
نسبتا طوالنی دمل رسو و جریانیافتن سیال یوای
طغیووانی و یمچن وین نبرفووتیووای رودخانووهای باع و
فرسایش نبی میشود و کوانییوایی ازجملوه کلسویت،
بیوتیت ،پیروکسین ،کوارت  ،امفیبول ،کانییای تیوره و
در دد گچ ،نیک و نمک بهجای میگوارد .با توجه بوه
نمونۀ مورفوسیپیشدۀ شومارۀ  ،1در جودول  1کوه از

اولین ترا پالیای میدانگل ،با  17دانه از نوع رسو
نبی است ،نشان میدید که در دورۀ کوواترنر بوهعلوت
تغییرات اقلیمی ،بیشترین نووع فرسوایش از نووع نبوی
بوده که از طبقوات مختلوف انباشوت رسووبات کوه در
ترا یوای دریاچوهای موجوود در پالیوای میودانگول
صورتگرفته ،قابل تشخی میباشد؛ اما دردالداضور
بهعلت اف ایش دما و تبخیور بیشوتر ،فراینود فرسوایش
نبی جایگ ین فرایندیای فرسایش بادی شده است.
نتیجه
نتای تحقیق نشان داد ،در مورز پالیوا و دشوت سور
فرسایشی می ان تراز سطح ایستابی بواالتر اسوت .ایون
موضوع به جن رسوبات این قسمت مربوط میشوود.
بهگونهایکه در این قسمت رسوبات متوسطدانوه قورار
گرفته و با درکت بهسمت پالیا به رسوبات ریو دانوه و
نسبتا شور مرطو تمایل پیدا میکنند .تغییرات توراز
ن  ،درنتیجو وۀ نوسوووانات میو و ان ن یوووای ورودی و
خروجی (تبخیر) از دوضه صورت میگیورد .در زموان
باال بودن سطح تراز ن  ،رسوبات کربناتوه (کلسویت و
دولومیت) ایجاد میشوند و با کایش تراز ن  ،رسوبات
سولفاته ازجمله ژیپ و سپ سولفاتیوای منی یووم
نهشته میشوند .طوی یوک سوییل کامول رسووبی در
محیطیای دریاچهای و پالیایا ،از پایین بهسومت بواال
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شوواید رسوووبات نواری ،کربناتووه ،سووولفاته و کلووروره
خواید بود .در این صورت تغییرات می ان کوانییوا ،از
نواری به کلروره در طول مغو ه پالیوا بایود بوهصوورت
منظ کایش نشان دید؛ ولی بهعلت تغییرات اقلیموی
و نوسووانات تووراز ن  ،ایوون رونوود در پالیووای قطرویووه
مشایده نمویشوود .نوسوانات سوطح ن را بوه کموک
کانییای موجود در پالیا میتوان بررسوی کورد .غالبوا
نوسانات سطح ن با تبدیل فواز سوولفاته بوه کربناتوه
(اف ایش تراز ن ) و تبودیل فواز کربناتوه بوه سوولفاته
(کایش تراز ن ) دیوده مویشوود .تنواو کوانییوای
تبخیری -نواری در پالیایا نی مدر بسیارعالی بورای
تعیین اقلی دیرینه است .بهطوریکه در دورهیوای ن
و یوووایی مرطووو توور ،بووهدلیوول اف و ایش بووار رسوووبی
رودخانهیا ،ورود بیشتر کانییای نواری به دوزه اتفاق
میافتد و در دورهیایی با ن و یوای گورمتور ،میو ان
رسوبات تبخیری اف ایش مییابند.
بررسوووی منحنوووی گرانولوووومتری نمونوووهیوووای
برداشووتشووده از منطقووه ،ایوون نیتووه را بووه استحضووار
میرساند کوه جون رسووبات منطقوۀ موورد مطالعوه
رسوبات در ابتدا پالیوا درشوتدانوه و در قسومتیوای
مرک ری دانه نبرفتی است .اندی قطر موؤثر رسووبات
نشاندیندۀ نظ رسو که خود گویای رسو گوواری
در یک محویط دریاچوهای اسوت .در انودی توراک
نمونووه  A8کووه از کووف پالیووا برداشووت شووده دارای
بیشووترین نظوو و نمونووۀ  A1دارای کمتوورین نظوو
رسوووبات اسووت .از محاسووبۀ رابط وۀ ناتقووارنی رسوووبات
نتیجه گرفته میشود که فراوانی رسوبات ری درمقابول
رسوبات درشت بیشتر است که ناشیاز رسوو گوواری
بهوسیلۀ ن یای راکد (دریاچهای) است .یمچنوین بوا
انجام نزمایش مورفوسیپی که از عمق  81سانتیمتری
رسوبات پالیای میدانگل نشوان داد ،رسووبات پالیوای
میدان در گوشته ناشیاز فرسایش نبی از دورۀ کواترنر
نشان میدید ،اما با گوشوت زموان بوهدلیول تغییورات

اقلیمی رسوبات ری دانه بهوسیلۀ بواد جابوهجوا شوده و
دردالداضر رسوبات درشتدانه بر جای گواشته است
و شاید قبض و خشکشدن پالیای میدانگل یسوتی .
پوو نتیجووه موویگیووری از عواموول و علووت قووبض و
خشکشدن پالیای میدانگول ،تغییورات اقلیموی دورۀ
کووواترنر اسووت؛ بووهطوووری کووه ایوون پالیووا در گوشووته
بهصورت دریاچوهای پورن بووده و بوهدلیول تغییورات
اقلیمی ،امروزه به پالیای میدانگل تبدیل شده اسوت.
این مطلب با مطالعات اقلی دیرینه برروی فالت ایوران
و مطالعات پدرامی ( )1871که معتقود اسوت ،قبول از
نخرین عصر یخ (ددود  11ی ار سال پویش) بوهدلیول
یوای بسیارخنکتر و بوار بسویارفوراوانتور ،بیشوتر
پالیایای ایران دریاچۀ دائمی داشتهاند ،مطابقت دارد.
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Introduction
Playa refers to internal regions, which are typically flat and covered by salt or salty fine-grained
clastic sediments. Playa is the deepest part of a closed basin of a desert area, which has smooth
surface with slight slope and is covered by fine-grained sediments. These surfaces have either no or
little vegetation. Basically, due to the high water table of underground waters and the lack of
appropriate drainage, the soils around the playas in Iran are always subject to saltiness because
intense evaporation and presence of capillarity force result in accumulation of salt in different soil
horizons and surface zones of the playas, which leads to inappropriate ecological conditions for
establishment of plants. Creation of playas in Iran is a geological phenomenon in which human plays
no role; since, as a result of dynamic movements during Mio-Pliocene period in recent 7million
years, many of the Iranian deserts such as Dasht-e-Lut and Dasht-e-Kavir (also known as Great Salt
Desert) have been created, which currently have growing desertification trend. During the rainy
(glacial) stage, surface of the playas was expanded, saltiness of water was reduced, and sediments
were mainly clay-silty at center and coarse-grained at boundaries; however, during the interglacial
stage, similar to the current period, surface of the playas were smaller, waters were saltier, and
sediments were mainly evaporite and gypsum. The internal depressions in Iran in quaternary (fourth)
period have been formed as a result of the folds during Oligocene period and then have been filled
with erosive matters such as molasses (soft greensand along with maroon and conglomerate). These
sediments have been folded by the last Plio-Pleistocene phase of Alpine orogeny. The playas in Iran
have generally surrounded all the internal plates as well as many of the inter-mountain depression.
The major environmental conditions that cause formation of playas in Iran include: petrologic
characteristics, structure, depth and elevation, drainage status, and climatic conditions of
environment.
Methods and Material
Respecting the subject and objective of the present study, it was conducted via statistical analysis and
field survey. For this purpose, various data, statistics, and information were collected from the study
area, and various methods were selected and used for data analysis. Therefore, in general, the present
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study is aimed to investigate the geomorphological changes of the playa in Meydan Gel in Qatruyeh
during quaternary period. The topographic maps used in this study, which covered the entire Iran,
included maps with 1:250000 and 1:50000 scale compiled by Geographical Organization of Armed
Forces. Also, these maps covered the playas in Meydan Gel including: Neyriz NH40-9, Meydan Gel
6948II, Beshneh 6948I, Vazireh 6947I, Darab NH40-13. As for the geological maps of the study
area, the 1:250000 map pf Neyriz (H-II) and 1:100000 map of Qatruyeh provided by GSI
Organization (Geological Survey & Mineral Explorations of Iran) were used. Moreover, the
geological 1:100000 map pf Darab provided by GSI was used as well.
Results and Discussion
Since, under hydromophological conditions rivers, waterways network, and lakes exhibit different
behaviors as regular flow, mixed flow, mud flow, and flood flow, measurement of the sediment
particles' diameter and determination of their weight percentage is called granulometry. During the
quaternary period, the climate has had some fluctuations and has passed warm and cold epochs.
During the cold epochs in regions such as Zagros, internal regions of Iran, and Alborz, some pluvial
lakes have been formed, most of which are currently dried due to evaporation resulting in formation
of playas in Iran.
In quaternary period, three main processes were important: erosion, sedimentation, and soil
formation. These processes have been active from the highest to the deepest points of the world,
including Iran. Therefore, from high elevations toward internal basins (playas), various processes
have been active, which include: glacial processes, aeolian processes, limnic processes, glaci-aeolian
processes, glaci-aquatic processes, marine processes, mass wasting (also known as mass movement),
volcanic activities, fluvial processes, soil formation processes.
Sediments are of an inevitable significance in aeolian and aquatic erosion studies, so that qualitative
and quantitative investigation of sediments plays an outstanding role in identifying and controlling
the dominant erosive processes. In both quaternary glacial and interglacial epochs, various erosion
processes have occurred. In quaternary period, at glacial regions of physical weathering
(degradation), the weathering process is dominant, and consequently the small and large pieces
become angled. As a result of freezing process, the soil is disrupted and some disturbances are
created in its structure, resulting in sedimentation. Once the ices are melted ad water is flown, the
rocks collide together, the smashing of which results in sedimentation in depressions and lakes.
Conclusions
Results of the present study showed that at the borderline of playa and erosive plain, the water table
would be at higher level, which is dependent on the genus of sediments in this part; so that, the
medium-grained sediments are placed at this section and then tend toward fined-grained and wet
salty sediments by moving toward the playa. The water level variations occur as a result of
fluctuations of the rate of input and output water (evaporation) from the basin. The high water level
causes carbonated (calcite and dolomite) sedimentation, while in case of low water level, the sulfated
sediments, including gypse and then magnesium sediments, are deposited. Through a complete
deposition cycle in playas and limnic environments, the clastic, carbonated, sulfated, and chlorinated
sedimentation process occur in a downward (top-down) direction. In such case, the minerals' content
variations from clastic to chlorinated along the playa's core must exhibit a regular reduction; whereas,
due to the climatic changes and water level variations, such trend is not seen in Qatruyeh playa. The
water level variations can be investigated using the minerals found in playa. The water level
variations are commonly associated with sulfated-to-carbonated phase conversion (increased water
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level) and carbonated-to-sulfated phase conversion (reduced water level). Alternation of evaporativeclastic minerals in playas is an excellent paleoclimatological evidence, so that during periods with
wetter climate, due to the increased sedimentary load of rivers, mainly the clastic minerals entered
the river; while, during the warmer periods, the evaporative sediments' content was increased.
Keywords: Playa, Quaternary, Contraction and expansion, Geomorphological facies, Qatruyeh.
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