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 چكیده
 هولوسن دورة طول در مرطوب و خشک هايدوره شناسایي و اقلیم تأثیر تحت گذاريرسوب تاریخچة

 نخوردهدست رسوبي هايمغزه از منظور بدین. است حاضر پژوهش موضوع جازموریان پالیاي در

 از متر 7 ژرفاي بیشینة با رسوبي مغزة پنج تعداد. شد استفاده دیرینه اقلیم شرایط بازسازي براي

 بررسي و برداشت دستي گیرمغزه از استفاده با جازموریان پالیاي مختلف مناطق بستر زیر رسوبات

 رنگ، آلي، مواد و تخریبي رسوبات تركیب رسوب، ساخت و بافت براساس رسوبي هايرخساره. شد

 هايبررسي به توجه با. شدند تفكیک و شناسایي ماكروسكوپي هايمؤلفه سایر و گیاهي بقایاي وجود

 هايمحیط به متعلق تفكیک قابل رسوبي رخسارة هشت رسوبي، هايرخساره تغییر و شناسيرسوب

 در اقلیمي وقایع از زماني برآورد جهت. شد شناسایي بادي و دلتایي اي، دریاچه پالیایي، اي،رودخانه

 4/0 جازموریان پالیاي در گذاريرسوب متوسط میزان. شد سنجي قبلي استفادهسن نتایج از منطقه

 متفاوت رسوبات مختلف هايعمق براي گذاريرسوب میزان این، وجود با. باشد مي سال در مترمیلي

 خشک محیط در غالبا جازموریان پالیاي در شده ثبت رسوبي هاي توالي اینكه به توجه با و. است

 با ولي. است مشكل شناسي كاني و ژئوشیمیایي آنالیزهاي انجام بدون دقیق تفكیک اندشده نهشته

 هايمغزه با پالیا مختلف هايبخش پوشش و رسوبي هايرخساره و شناسيرسوب تغییرات به توجه

. داشت اذعان هولوسن به نسبت پایاني پلیستوسن در مناسب رطوبتي شرایط وجود به توانمي عمیق

 مدت با و یكباره خشک هايدوره جازموریان، پالیاي در رسوبي هايرخساره نوع تغییر به توجه با

 .اندشده ظاهر منطقه در مرطوب هايدوره به نسبت تركوتاه زمان
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 مقدمه

های دههثبت شده است، در رسوبات بستر  دیرینه که در و اقلیم های رسوبیطبررسی محیجهت ها دریاچهة رسوبات مطالع
، 3سولوچینا و همکاران ؛2011، 2؛ لگلر و همکاران2010، 1)کلیک و کلیک ی مورد توجه قرار گرفته است ّبه طور جد ،اخیر

با حساسیت و  محیطی و اقلیمی وقایع ثبت در ایالعادهفوق توان ایدریاچه (. رسوبات2014، 4؛ روپ و همکاران2012
های توان مناطقی برای تشخیص محیطای را میبنابراین، رسوبات دریاچهدارند.  زیاد ربسیا پذیریتفکیک میزان و وضوح باال

 و شواهد از استفاده با باید دیرینه جغرافیای و محیط مطالعه جهت بنابراین. (2006 5)پیک و کیم دیرینه در نظر گرفت
 ایزوتوپ میزان ها،دریاچه و دریاها کف رسوبات در شواهدی چنین. نماییم بازسازی و کشف را ها داده مستقیم، غیر مدارک

 شرق جنوب .است گیاهی ثبت شده هایگرده درختی و رشد هایحلقه قدیمی، هایخاک فسیل، هایصدف در اکسیژن
 هایدوره در میانی هایعرض غربی بادهای و هند اقیانوس تابستانة مونسون از حاصل هایبارش دریافت دلیل به ایران
 نموده تجربه کواترنری اواخر طی را اقلیمی و هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی شرایط از پیچیده ای تاریخچة مختلف، زمانی

 بوم زیست و آبریز حوضة که شده واقع ایران و جهان مناطق ترینخشک از یکی در منطقه این. (1395است )حمزه، 
 محیطی تغییرات مطالعة جهت مهم بسیار منطقة یک جهت، این از و است حساس محیطی تغییرات به شدیداً آن شکنندة
 آزمایشگاه یک همانند منطقه این واقع در و است حال و گذشته بارانی ترسالی شرایط و هاخشکسالی های چرخه از حاصل
 ای،رودخانه آبی، بادی، فرایندهای)زمین  چهره دهنده تغییر مختلف فرآیندهای از حاصل هایفرم ژئومورفولوژی بزرگ

 ترینعمده از یکی به داخلی هایدریاچه و هاتاالب شدنخشک اخیر هایسال در. بوجود آورده است را...(  و آتشفشانی
 است.  شده تبدیل محیطیزیست مخاطرات

 جنوب در 27-˚41' تا 27-˚10'جغرافیایی های عرض و 59-˚14' تا 58-˚40'جغرافیایی هایطول جازموریان بین پالیای
 متری 500-360 حدود ارتفاع در (1بلوچستان و شرق استان کرمان ) شکل شماره  غرب استان سیستان و و ایران شرقی

 حدود که است مربع کیلومتر 69600 حدود آبریز حوضه (. مساحت1399دارد )یمانی و همکاران،  قرار آزاد هایآب سطح از
 باقی کیلومتر 3000 حدود و کوهپایه و دشت را آن مربع کیلومتر 32440 و کوهستانی مناطق را آن مربع کیلومتر 34160

 مواقع در و مربع کیلومتر 3300 پرآبی زمان در پالیا . مساحت(1373افشین، )دهد می تشکیل زار شوره و باتالق را مانده
 رسدمی کیلومتر 45 به پرآبی هنگام آن تقریبی عرض و کیلومتر 100 آن طول باشد.می مربع کیلومتر 2500 آبی کم

 جنوب کیلومتری 52 حدود در و پالیا غربی شمال در(  متر3741 ارتفاع) بارز هایکوه .(1336 پتروف، :1373 افشین،)
 شمالی قسمت ارتفاعات ترینمهم از جازموریان پالیای شرقی شمال در( متر 3503 ارتفاع) بزمان و جیرفت شهر شرقی
 . (1است )شکل  آبریز حوضه
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 )ترسیم نگارندگان( هاي كشوربندي استانجازموریان و موقعیت آن در تقسیم حوضه آبریز پالیاي: 1شكل 

 
 گیرد می سرچشمه متری 1500 ارتفاع از کیلومتر 275 حدود طول به غربی -شرقی عمومی جهت با که بمپور دائمی رود

 -غربی شمال عمومی جهت با که رود هلیل و ریزد می جازموریان پالیای به مشرق از بمپور شهرستان آبیاری از پس و
 استان از هایی قسمت آبیاری از پس و گیرد می سرچشمه متری 3300 ارتفاع از کیلومتر 387 حدود طول به شرقی جنوب
 لحاظ از .(1379 جعفری،)ریزد  می دریاچه به مغرب از جنوب رودبار شهرستان در جازموریان بخش جمله از کرمان
 که دارد تعلق( شناسی زمین دوم دوران از) کرتاسه دوره به منطقه این سنگی واحدهای الیه ترینقدیم شناسی،زمین

 رسوبات همچنین. است پوشانده را آن( شناسیزمین سوم دوران از)ائوسن  تا پالئوسن هایدوره به متعلق دریایی هاینهشته
 ،شده تشکیل قبلی رسوبات روی بر ایماسه هایآهک و مارن و سنگماسه از تناوب به که جازموریان مشرق و جنوب
 یدر بخش یجو یهازشیساالنه ر نیانگیم. است منطقه این در دریایی شرایط برقراری دهندهنشان که هستند دریایی

در سال است )کاردان و همکاران،  متریلیم 150از  شیو در ارتفاعات ب متریلیم 100کمتر از  انیجازمور یایگسترده از پال
 زیگرم و خشک و ن یوزند. به سبب وزش بادها یم یغالب در تابستان و زمستان از شمال و شمال غرب ی(. بادها1388
 ،یو پورکرمان انی: زمرد1373 ن،یاست )افش متریلیم 4000تا  3300 نیب اچهیآب در ریتبخ زانیدر طول سال، م ادیز یگرما

ای که باید به آن اشاره نمود اینکه پالیای جازموریان با توجه به موقعیت قرارگیری آن نکته(. 1368 ،زهی: وا1368

های حاصل از بادهای غربی عرضهای میانی در فصول سرد سال و هم از شرق کشور، هم از بارش در جنوب

زمانی مختلف بهره مند بوده بارشهای حاصل از مونسون تابستانه اقیانوس هند در فصول گرم سال در دوره های 

های بسته در دیگر نقاط کشور و بویژه غرب و شمال یان را از دیگر پالیاها و دریاچهاست که این شرایط جازمور

براساس تیپ  غرب که آب مورد نیاز آنها مطلقا از بارش حاصل از بادهای غربی تأمین می شود، متمایز می نماید.

تفکیک است. در بخش و حاشیه غربی تیپ غالب رسوبات ماسه گلی می باشد. در مرکز  رسوبات، پالیا به دو بخش قابل
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و بخش اصلی پالیا تیپ غالب رسوبی گل می باشد. با توجه به شدت زیادتر بادها در بخش و حاشیه غربی پالیا نسبت به 

که تیپ رسوبات از گل به ماسه گلی ای از مرکز پالیا است بگونه مرکز، مقدار ذرات ماسه ای رسوبات در این بخش بیشتر
 . (1389 محمدی،) تبدیل شده است

 گذشته در پالیا این بر که خاصی ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی شرایط تواندمی جازموریان پالیای بستر رسوبات مطالعه
 گذشته دوران در را پالیا این آبی کم و آبی پر هایدوره تغییرات الگوی آن بر عالوه. نماید تعیین را است بوده حاکم

 مهمی مسائل از یکی است، بوده صورت چه به پالیا هیدرولوژی و اقلیمی رسوبی، تاریخچه که موضوع این. نماید بازسازی
 شرایط بررسی به است آن بر پژوهش این لذا. باشد می جازموریان پالیای بستر رسوبات مطالعه نیازمند آن فهم که است

 پالئوژئومورفولوژی، مطالعات انجام. بپردازد گذشته در پالیا زاییشکل های فرآیند و هیدرولوژیکی شرایط محیطی، اقلیمی،
 تواند می گذشته، در را پالیا این آبی کم و آبی پر های دوره تغییرات الگوی و پالیا این در دیرینه تغییرات تاریخچه تعیین

 استفاده با تا نماید، کمک آن گذشته های دوره در آب سطح تغییرات روند و ایران شرق جنوب در موثر عوامل بهتر درک به
 و شاخص بعنوان را آن و کرد اقدام آن آینده تحوالت و کنونی شرایط تحلیل به نسبت بتوان تغییرات این روندیابی از

 .داد ارائه کشور مناطق سایر در مطالعات این بسط برای الگویی

 

 كار روش و مواد
پردازش  و گیری، عملیات آزمایشگاهی، عملیات صحرایی و مغزهقبلی آوری اطالعاتانجام این پژوهش شامل جمعمراحل 

ها براساس های رسوبی مغزههای اقلیم دیرینه، تغییرات رخسارهباشد. به منظور بررسیگیری میتفسیر و نتیجه  ها وداده
ی رسوبات، ساخت های رسوبی، آثار و محتویات فسیلی، بقایای شواهد ماکروسکوپی )نوع سطوح الیه بندی، فرم هندس

مغزه رسوبی دست نخورده با بیشینه  5گیاهی، رنگ و تغییرات آن( و نیز شرایط محیط رسوبگذاری، اقدام به برداشت تعداد 
 . یدندتهیه گرد Handy Augerگیر دستی از نوع ها توسط یک عدد مغزه(. مغزه2و شکل 1متر شد )جدول  7عمق 

 
 موقعیت و سایر مشخصات مغزه هاي برداشت شده در پالیاي جازموریان :1جدول 

 عرض جغرافیایي طول جغرافیایي نام مغزه
ارتفاع از سطح 

 دریا )متر(

عمق مغزه 

متر()سانتي  

تعداد 

 نمونه

jaz-1 58°54'24"E 27°38'11"N 361 700 14 

jaz -2 58°49'30"E 27°27'5"N 357 700 21 

jaz -3 58°46'56"E 27°12'24"N 354 400 9 

jaz -4 58°32'38"E 27°33'28"N 363  600 17 

jaz -5 59°10'5"N 27°18'46"N 351 500 14 
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( انجام مي Pushingبراي حفاري در رسوبات مختلف، حفاري بصورت ) Handy Augerتصویري از مغزه گیر -A -(2شكل 

براي حفاري در رسوبات نرم و  C- Gouge Augerبراي حفاري در رسوبات سفت دانه ریز ،  B- Edelman Augerشود،  

 (2008، 1باتالقي دانه ریز )ایگلكامپ

 
 و پیشروی زمان، طول پالیا در  آب سطح و اقلیمی تغییرات بررسی رسوبات، نوع و رسوبگذاری وضعیت تعیین از پس

 هامغزه برداشت موقعیت گردید سعی پالیا، گیاهی محتوای و رسوبات نوع بر تغییرات این تأثیر و ساحلی خطوط پسروی
 پوشش پالیایی رسوبی هایمحیط گردد، میسر پالیا بستر رسوبات از ضخامت بیشترین برداشت امکان که باشد ایگونهبه

 پراکندگی و فواصل با پالیادرسطح  هامغزه موقعیت. شود برداشت نمونه یک حداقل همگن واحد هر در شود، داده حداکثری
محیط  تفسیر امکان شده برداشت هایمغزه و باشد مشاهده قابل آنها در اقلیمی تحوالت که مناسب طوری تعیین گردید

 دوربین با شده، برداشت هایمغزه از(. 3 شکل) باشند دارا را منطقه در اقلیمی بازسازی راستای در رسوبی متنوع های
 از بردارینمونه سپس و شد نوشته دقت به رسوبی های رخساره و هامغزه توصیف. گردید تهیه عکس دیجیتالی عکاسی

  (.4 شکل) گرفت صورت رسوبات نوع و رخساره تغییر به توجه با مربوطه آنالیزهای برای گیرمغزه داخل
 

 
 موقعیت مغزه هاي برداشت شده در سطح پالیاي جازموریان: 3شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eijkelkamp 
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: اندازه گیره عمق و ضخامت برداشت C: نحوه قرار گیري افراد و انجام مغزه گیري، B: نمایي از پالیاي جازموریان، A. 4شكل 

: انجام شستشو بعد از هربار مغزه گیري جهت جلوگیري از الودگي هاي احتمالي با E: توصیف رسوبات حفاري شده، Dمغزه، 

برداشت  : نمونه اي از مغزهG(، Soil augerمونه اي از مغزه خارج شده از چاه ): نFتوالي رسوبي، در  رسوبات باالیي و زیرین

 (Gouge augeشده )
 

( انجام 1994کونچی )شده توسط لوئیس و مکهای ذکرایشات براساس دستورالعملها و نحوه آزمسازی نمونهروش آماده
شناسی و اکتشافات معدنی کشور مورد گاه سازمان زمینبندی در آزمایشهها جهت انجام آزمایش دانگرفت. نیمی از نمونه

ها و نتایج بندی گردید. براساس مشاهدات صحرایی، توصیف مغزهاستفاده قرار گرفت و نیمی دیگر جهت بایگانی بسته
 Subها به واحدهای رسوبی تفکیک و ستون چینه شناسی آنها رسم گردید و زیرمحیط رسوبی )آزمایشگاهی، مغزه

environmentگراسس و -؛ والرو1996، 2؛ الی و همکاران2001، 1( هر واحد تعیین گردید )بنیسون و گلدشتاین

 Analysette(. به منظور تعیین اندازه ذرات رسوبی، نمونه ها در داخل الک شیکر مرطوب مدل5( )شکل 1998، 3همکاران

ها از هم های مختلف دانهدقیقه اندازه 30مدت متوسط آلمان قرار گرفته و به روش تر و به  Fritschساخت شرکت   3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Benison, K. C. & Goldstein, R. H  
2. Li, J., Lowenstein, 
3. Valero- Garces, B. L et al 
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بندی ذرات دهنده رسوبات مشخص شد. دانهشدن، وزن شده و درصد ذرات تشکیلها پس از خشکجدا گردیدند. این نمونه

 رفت.بندی لیزری مورد آنالیز قرار گ( توسط دستگاه دانه1389؛ محمدی، 2005، 1میکرون )سیرو و همکاران 63ریزتر از 

 
 هاي پژوهشیافته

 هاي رسوبيها و محیطرخساره
ها غالبا رسوبات رس، سیلت، ماسه، (، هشت رخسارة رسوبی اصلی شناسایی شد. رخساره6مغزة مورد مطالعه )شکل  پنجدر 

همراه بقایای گیاهی و رسوبات تبخیری )ژیپس و نمک( بود که در بیشتر موارد تناوب  حدواسط )ترکیبی(گراول و رسوبات 
تغییرات در اندازه ذرات بین رس تا گراول با توجه به تغییرات  (.5و تداخل در رسوبات ذکر شده به کرات دیده شد )شکل 

جه به شرایط رسوبگذاری، حضور ماده آلی، ها و تغییرات رنگ رسوبات با توفرآیند، انرژی محیط و میزان ورودی رودخانه
در رسوبات  (.1390)لک و همکاران  ها بوده استها، در طول مغزه، تغییرات شوری و دما و وقوع خشکسالیpHمیزان 

مشاهده  ای و پالیاییای، دلتایی، دریاچهشامل رسوبات بادی، رودخانه های مورد مطالعه در مجموع پنج محیط رسوبیمغزه
باشد. محیط ای رنگ و خشک با جورشدگی باال و دانه متوسط میقهوه ای،های محیط بادی غالبا ماسهشد. رخساره

ای، ای )دشت سیالبی( با رسوبات گلی و گل سیلتی معموال سفت، فاقد ماده آلی و دارای ژیپس ثانویه و رنگ قهوهرودخانه
ریز همراه با ماده آلی، نرم و آبدار های احیایی( گلی و دانه)محیط رنگبز تا سیاهبه رنگ سای با رسوبات رخساره دریاچه

های دلتایی دارای تناوب تر )سیلتی( مشخص شد. محیطهای رسوبات دانه درشتهای نازک، با میان الیههمراه المینهبه
های منتهی به حوضه آبی به خاکستری نرژی رودخانهدرشت به دلیل تغییرات فراوان رژیم اریز و دانهبسیار زیاد رسوبات دانه

های پالیا وجود بسیار زیاد شود. مشخصه محیطای مشاهده میهای فصلی خاکستری متمایل به قهوهو در دهانه رودخانه
ه شرایط باشد. الزم به ذکر است کای تیره میرنگ قهوه، رسوبات بهاولیه و ثانویه های تبخیری از جمله نمک و ژیپسکانی

 باشد.های مورد بحث به اختصار به قرار زیر میهای موجود در مغزهباشد. رخسارهمحیط پالیایی میجازموریان امروزی 

 ة رسيرخسار (Cl) :های ها قابل مشاهده است و به رنگای مغزههای متنوع در ستون چینهاین رخساره با رنگ

رنگ در ای سیاههای اکسیدان، مادة آلی لکهای تیره نمود دارد. لکهقهوهای روشن و خاکستری تیره و روشن، قهوه

هایی کوچک صورت عدسیبهماسه گاهی  این رخساره در بین رخسارهشود. این رخساره در برخی موارد مشاهده می

بیانگر  دهد کهیرا نشان مآلی  ةماد ةتیره شرایط احیایی محیط و حضور مقدار قابل مالحظرنگ  قابل مشاهده است.

ای حاکی از (. در بخش شمالی پالیا تناوب متوالی این رخساره با رخساره ماسه1996 2)ریدینق ای استمحیط دریاچه

های تغییر در رژیم و انرژی آبالمیناسیون بیانگر دارای  رسوباتباشد. وجود ای در محیط دلتا میغلبه فرایند رودخانه

قابل مشاهده است.  Jaz-1و  Jaz-5 ،Jaz-3های باشد که به کرات در مغزهپالیا میورودی از شمال، غرب و جنوب 

معرف ( و 5بوده )شکل ای در اثر هوازدگی و وجود اکسید آهن به رنگ قهوهاین رخساره ای رنگ قهوه همچنین وجود

(. این 1996)پالیا( )الی و همکاران  مقدار بارندگی ناچیز بوده است( با 1381)موسوی حرمی رسوبات دوره خشک 

ها به بیش اندازه این بلوراست. در برخی نقاط  درشت بلور ژیپسای رنگ و حاوی های مختلف، قهوهرخساره در عمق

های دلیل تماس با شورابهصورت ثانویه و بههای ژیپس بهرشد و تشکیل این کریستال رسد.متر نیز میسانتی 5از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Siiro, P et al 
2. Reading, H. G. 
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(. این رخساره غالبا مربوط به محیط رسوبی دشت سیالبی و 1978د )ایگستر و هاردی، گیرصورت می 4SOغنی از 

 (.5شود )شکل ای و پالیا میبصورت محدود محیط دریاچه

 سیلت رس ةرخسار( يSiC:) های این رخساره غالباً در مغزهJaz-5 ،Jaz-3  وJaz-1 ای( با های حاشیه)غالبا در مغزه

شود. رسوبات ای در این رخساره دیده میشود. رنگ خاکستری تیره تا روشن و قهوهوجه مشاهده میضخامت قابل ت

، 1)لک و همکاران ایدریاچه پالیایی و این رخساره بیانگر محیطاین رخساره دارای بلورهای ژیپس و نمک می باشد. 

باشد )شکل منتهی به دریاچه )مئاندری( می هایهای کروسی اسپلی رودخانه( و در برخی مواقع مربوط به محیط1390

( این رخساره با کاهش میزان رس و افزایش سیلت تقریبا Jaz-5(. همچنین در مغزه شمالی پالیای جازموریان )5

  باشد.دهنده محیط بادی میهای رسی و رس سیلتی، نشانهمراه المینهبصورت سیلت خالص به

 ( رخسارة رس سیلتيClS:)  های برداشت شده در پالیای سیلتی با ضخامت قابل توجه در ستون مغزهرخساره رس

های های مختلف قابل مشاهده است. رنگها و خصوصیات متفاوت در عمقجازموریان وجود دارد. این رخساره با رنگ

بینابینی ذکر  هایای روشن تا تیره و رنگسیاه، خاکستری تیره، خاکستری روشن، طوسی، سبز تیره تا روشن، قهوه

های ماده آلی های اکسیدان، لکههای نمک، ژیپس، لکهشود. وابسته به نوع محیط رسوبی دارای بلورشده دیده می

های دهنده محیطباشد و نشانباشد. محیط رسوبی این رخساره با توجه به خصوصیات مختلف جانبی متفاوت میمی

 (.5باشد )شکل می ایهای رودخانهای و پالیایی و محیطدریاچه

 ( رخسارة گلMu:) غربی  های حاشیهبندی ظریف در ستون مغزهرخسارة گل با ضخامت تقریباً زیاد و فاقد المینه

متر قابل مشاهده است. این  6تا  3های های طوسی تا طوسی متمایل به سبز در عمقوجود دارد. این رخساره با رنگ

ای روشن های خاکستری، قهوههای مختلف قابل مشاهده است. رنگدر عمقها و خصوصیات متفاوت رخساره با رنگ

باشد. های نمک و ژیپس میهای اکسیدان، کریستالشود که وابسته به نوع محیط رسوبی دارای لکهتا تیره دیده می

از حاشیه غربی های برداشت شده مغزه مربوط به باشدحالت متراکم داشته و چسبنده میرنگ که بشدت ای قهوه گل

و  ، فشردگی، چسبندگیکم آب بودن دلیلبهای دارد که متر به پایین گسترش قابل مالحظه 4های پالیا در عمق

رسوبات مربوط به پهنه گلی و یا رسوبات دشت دهنده این رخساره نشانبود. حفاری در آن بسیار سخت ، تراکم باال

(. در 5اند )شکل است که رسوبات مدت طوالنی از آب خارج شده عمده یسالشکهای خسیالبی است و شاخص دوره

دهنده باشد ولی غالبا نشانمجموع محیط رسوبی رخساره گلی با توجه به خصوصیات مختلف جانبی متفاوت می

باشد های شمالی پالیا( میای و بصورت محدود محیط حاشیه پالیا )غالبا در مغزهرسوبات دشت سیالبی رودخانه

 (.5ل )شک

 ( رخسارة ماسهSa:)  رنگ خاکستری به ، متوسط، از جنس ذرات تخریبیریز تا دانه ة دانهماساین رخساره شامل

ای و گلی با ضخامت خیلی ها تناوبی از رخساره ماسهای روشن تا زرد است. در برخی مناطق و عمقتا قهوه روشن

ای دیده در بین رخساره ماسه هایی کوچکصورت عدسیبهگلی  رخساره کم قابل مشاهده است. در برخی موارد نیز

 های وارد شده به دریاچه تشکیل و درحاشیه دریاچه نهشته شده است لذاشود. این رخساره غالبا در دلتای رودخانهمی

ای رنگ ریز قهوههای نیمه غربی وجود ماسه های دانه(. در مغزه2004ت )لک و همکاران، ای اسبیانگر محیط دریاچه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lak, R et al 
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های ماسه بادی پالیای جازموریان های بادی در غرب پالیا و تحت تاثیر تپهو خشک، حاکی از فعالیت و غلبه فرایند

 اند. مطالعةنهشته شده آبی و بادی تحت تاثیر دو فرآیند پالیای جازموریانبستر های بادی (. ماسه5باشد )شکلمی

با توجه به ستون  .است گذشته اقلیمی شرایط دهندةب بازتا ،منطقهبات رسو در عامل دو این متناوب فعالیت اثرات

 پالیاهای بادی در بستر های خشک که با رسوبگذاری نهشته، دورهجازموریانهای برداشت شده از شناسی مغزهچینه

 شود.دیده میمتفاوت با ضخامت متری بسته به موقعیت مغزه  7بیش از عمق و از سطح تا و مناطق اطراف همراه بوده 

 Jaz-3های ضخامت و تدام بیشتر و در مغزه Jaz-1و  Jaz-5 ،Jaz-4های ههای بادی در مغزمیزان رسوبگذاری ماسه

-ای روشن و رخسارهای قهوههای ماسهانجام گرفته است. حضور رخسارهپالیایی رسوبات  مقطعی بابصورت  Jaz-2و 

های خشکی و بادخیزی متناوب است های آبی کم عمق به همراه دورهمحیط ای رنگ دلیلی بر حضورهای گلی قهوه

 .(6)شکل  (1367)موسوی حرمی، 

 رخسارة ماسة گلي و گل ماسه( ايMS :)های ای و ماسه گلی با ضخامت محدود در ستون مغزهرخساره گل ماسه

های مختلف قابل مشاهده است. غالبا ها و خصوصیات متفاوت در عمقبرداشت شده وجود دارد. این رخساره با رنگ

های اکسیدان، شود که وابسته به نوع محیط رسوبی دارای لکهای روشن دیده میهای سبز تیره تا روشن و قهوهبه رنگ

باشد. محیط رسوبی این رخساره با توجه به خصوصیات مختلف های ژیپس ثانویه میهای ماده آلی و کریستاللکه

 (.5باشد )شکل های دشت سیالبی رودخانه و پالیا میدهنده محیطباشد ولی غالبا نشانجانبی متفاوت می

 ( رخسارة سیلتSi :)های شمالی و جنوبی پالیا متری مغزه 4تا  1ای روشن، در عمق رخسارة سیلت با رنگ قهوه

(Jaz-5  وJaz-4 با ضخامت حداکثر ،)محتوای گیاهی و صدفی  شود. این رخساره فاقد هرگونهمتر مشاهده می 5/0

است. این رخساره تحت تاثیر فرایند بادی با شدت کم در پهنه های پالیایی ایجاد شده است. این رخساره به رخساره 

 های گلی و ماسه ای محدود می شود. 

 هاي گراولي و گراولرخساره( دارG) :رسوبات های ورودی به صورت مخلوط با این رخساره غالباً در دهانة رودخانه

ها به های فصلی و ورود آنهای رودخانهدرشت توسط جریاندیگر قابل مشاهده است که در نتیجة حمل رسوبات دانه

رنگ ایدار قهوهای از رسوبات گراولهای اکسیدان در زمینهمحیط پالیا تشکیل شده است. در رسوبات این رخساره لکه

های شرق کند و در مغزهای یا سیالبی حکایت میها از محیط رودخانهسارهشود. این رخای دیده مییا متمایل به قهوه

 (. 5و غرب در ورودی رودخانه هلیل رود و بمپور قابل مشاهده است )شکل 
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اي در : گل قهوهBاي مربوط به محیط آبرفتي، : گل گراولي قهوهAهاي موجود در مغزه هاي پالیاي جازموریان: رخساره-(5شكل 

اي مربوط به هاي كرم و گاه قهوهرنگ: رخساره سیلت به Cعمق ها داراي الیه بندي و در برخي عمق ها فاقد الیه بندي،برخي 

: رخساره گل ماسه اي قهوه اي رنگ مربوطه به محیط Eهاي بادي(، : رخساره ماسه قهوه اي رنگ خشک )ماسه Dمحیط پالیایي،

: H: سیلت رسي به رنگ هاي مختلف در عمق هاي مختلف، Gدر عمق هاي مختلف،  سیلتي به رنگ هاي مختلف : رسFپالیایي، 

: ژیپس درشت بلور Iرخساره رس بصورت تناوبي با سایر رخساره ها قابل مشاهده است مربوط به محیط هاي پالیایي، دریاچه اي، 

 هاي غني از سولفاتثانویه تحت تاثیر محلول
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 شده از پالیاي جازموریانبرداشتهاي اي مغزهچینهستون  :6شكل 
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 نرخ رسوبگذاري در پالیاي جازموریان

میلی  4/0(، نرخ متوسط رسوبگذاری در پالیای جازموریان حدود 2019با توجه به نتایج سن سنجی واعظی و همکاران )
تا  92/0تا  01/0ای که در عمق های مختلف از های مختلف متفاوت است بگونهمتر در سال است. این میزان در قسمت

هزار سال گذشته به مراتب کمتر  10(. نرخ رسوبگذاری در مرکز پالیای جازموریان در 2باشد )جدول میلی متر در سال می
میلی متر در سال می باشد که این میزان  1/0از دوره های قبلی بوده است. برای دوره هولوسن نرخ رسوبگذاری حدود 

(. میزان نرخ رسوبگذاری در پالیای جازموریان در 7میلی متر در سال است )شکل  5/2د  برای پلستوسن پایانی چیزی حدو
( 1389، یوسفی راد و همکارانطول هولوسن با توجه به دیگر مطالعات انجام شده در ایران، قابل مقایسه با پالیای میقان )

(، تاالب هشیالن 2021 سال )جلیلیان و همکاران، میلی متر در 4/0میلی متر در سال، پالیای گاوخونی با نرخ  25/0با نرخ 
متر در میلی 4/0( با نرخ متوسط 1395میلی متر در سال، تاالب هامون )حمزه،  3/0( با نرخ 1393، صفایی راد و همکاران)

 175/0نرخ ( با 1986میلی متر در سال و دریاچه ارومیه )کلتس و شهرابی،  22/0( با نرخ 1386سال و دریاچه مهارلو )لک، 
باشد. همچنین نرخ رسوبگذاری در پلیستوسن پایانی در پالیای جازموریان قابل مقایسه با میلی متر در سال می 3/0تا 

(، تاالب زریبار 1398متر در سال )درویشی خاتونی و همکاران، میلی 22/1دریاچه های محدوده زاگرس، تاالب آبزالو 
متر در سال، کالردشت میلی 7/1متر تا میلی 5/1( با میزان 2006و همکاران  ؛ واسیلیکوا2001)استیونس و همکاران 

متر میلی 1( با میزان متوسط 1394متر در سال و تاالب شادگان )شهبازی و همکاران میلی 3/1( با میزان 1392)رمضانی 
توان تغییرات متر در سال مییلیم 4/0شده با نرخ متوسط های برداشتدر سال قابل مقایسه است. با توجه به عمق مغزه

 هزار سال گذشته در جنوب شرق ایران را بازسازی کرد. 28اقلیمی و محیطی حداقل 
 

 (2019هاي سن رادیوكربن و سن كالیبره شده )واعظي و همكاران، داده: 2جدول 
Depth 

(cm) Lab. no 

Measured 14C 

age (years BP) 

Mean calibrated 14C 

age (years BP) 

6 Poz-96034 122± 0.76 98 

10 Poz-96031 2890±90 3032 

34 Poz-87779 3420±35 3670 

62 Poz-87780 4695±30 5397 

90 Poz-85096 8400±50 9433 

160 Poz-85047 9570±130 10970 

260 Poz-85050 10370±90 12233 

320 Poz-96033 7830±180 8690 

329 Poz-87782 11130±80 12985 

390 Poz-87783 10890±70 12771 

454 Poz-87784 12440±80 14570 

486 Poz-85052 15810±140 19085 

 



 1401 پاییز، 2 هشمار دهم،یازسال  ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 100

 

 
 (2019عمق و نرخ رسوبگذاري براي رسوبات بستر پالیاي جازموریان )واعظي و همكاران،  -مدل سن  :7شكل 

 

 بحث

تیار ما خبا دالیل، زمان و بزرگی تغییرات اقلیم در ا ارزشمندی در رابطه تواند اطالعاتبازسازی شرایط اقلیمی گذشته می
 اقلیمی شرایط با ایدوره گیرد،می بر را در گذشته سال 11800 زمانی نظر از دوره هولوسن که (.1999، 1برادلي) قرار دهد

با چندین  هولوسن اقلیم دهدمی نشان اخیر هایسال در تحقیقات انجام شده. شودمی گرفته نظر در پایدار و گرم نسبتاً

 (.1977 همکاران، و بوند ؛1997 همکاران، و الی ؛2008 ،2همکاران و نوسان اقلیمی کوتاه مدت همراه بوده است )فوردین

 هایپیچیدگی دلیل به. اندبوده ترمالیم یخچالی، دورة آخرین در رخداده تغییرات با مقایسه در نوسانات اقلیمی این هرچند
 دوره این اقلیمی تغییرات درک و شناسایی برای جهان سراسر در ایگسترده مطالعات دور هولوسن، اقلیمی شرایط بر حاکم

 داده روی جهان مختلف مناطق در تقریباً دوره هولوسن اقلیمی تغییرات دهندمی نشان این مطالعات. است پذیرفته صورت
 این احتماال بخشی از .باشد داشته وجود جغرافیایی مختلف مناطق بین هاییتفاوت هاآن زمان وقوع نظر از شاید و است

 به توجه (. با1386است )عساکره،  مختلف نقاط در اقلیمی هایپدیده زمانی دلیل عدم تقارن به گذاریتاریخ در ناهماهنگی
 هوایی و آب تغییرات مختلف، مناطق هایدریاچه گرفته اند لذا قرار اقلیم تاثیر تحت متفاوت بصورت مختلف مناطق اینکه

 مرتبطی هوایی و آب الگوی از آسیا جنوب و آفریقا مختلف، مناطق بین در. نمایندمی ثبت متفاوتی هایصورت به را
 . (8)شکل  (2003 کوهن،) برخوردارند

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bradley RS. 
2. Feurdean, A 
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درجه شمالي در طول  30تا  9هاي شمال آفریقا و جنوب آسیا  در كمربند عرض جغرافیایي تغییرات سطح تراز دریاچه :8شكل 

 (2003با اندكي تغییر از كوهن ) سال گذشته 18000

 

و  های مختلف آبییندآهای برداشت شده از رسوبات بستر پالیای جازموریان، به فعالیت فرای مغزهبا بررسی ستون چینه
ها از حاشیه دریاچه به توان پی برد. این فرایندهای مختلف رسوبی در طول پلیستوسن پایانی و هولوسن میبادی در محیط

و شمال به شمت بخش  شرق وای که از غرب شود. بگونهانگشتی( میسمت مرکز دچار تحوالت و تغییرات جانبی )بین
 شود.می یی تبدیلو بادی به رسوبات پالیا آبرفتی رسوبات مرکزی

های رسوبی های رسوبی و محیطهای موجود در مغزه، نوع رخساره(2019واعظی و همکاران ) سنجیبا توجه به نتایج سن
های فراوان بوده است در نتیجه آورد رسوبی هزار سال پیش، منطقه جازموریان تحت تاثیر بارش 28شناسایی شده، حدود 

رود اتفاق افتاده است. انرژی و حجم شدگی پالیای فعلی با رسوبات آبرفتی هلیلحاشیه غربی پراز غرب پالیا باال بوده و در 
های وارد شده و در نتیجه میزان باالی بار رسوبی حمل شده به پالیای جازموریان، باعث شده که در موقعیت باالی آب

با توجه به بررسی رخساره های رسوبی شیب  .های مربوط به محیط رودخانه ای مشاهده شود، رخسارهJaz-1فعلی مغزه 
شدن در جهت شیب با ورود رسوبات از هلیل رود انجام گرفته است. در غالب حوضه جازموریان از غرب به شرق بوده و پر

غرب پالیا )دلتای هلیل رود( تلفیقی از محیط های رودخانه ای، دلتایی، پالیای و بادی بوده است. به نظر می رسد بخش 
بی پالیا با توجه به اینکه بار رسوبی زیادی داشته ارتفاع بیشتری نسبت به بخش های شرقی  ایجاد کرده و محل مغزه غر

Jaz-1 رایط دریاچه ای را نداشته است. این در حالی است که در بخش های مرکزی محیط پالیایی حاکم شت قهیچ و
در  (. در این دوره زمانی Jaz-2متر  5/5زی رسیده است )عمق های رسوبات آبرفتی به بخش های مرکبوده و بندرت زبانه

دریاچه ای حاکم بوده است. در بخش های شمالی و جنوبی پالیای  -های شرقی حوضه رسوبات پالیایی و پالیاییبخش
یگر شده اند. جازموریان نیز با توجه به تغییرات رخساره فراوان محیط های رودخانه ای، بادی و پالیایی مکرر جایگزین یکد

هزار سال گذشته تا اوایل هولوسن شرایط تا  20هزار سال قبل ادامه داشته است. از حدود  20شرایط ذکر شده تا حدود 
حدودی خشکتر از دوره قبل رقم خورده است. در این دوره زمانی تقریبا در تمام مغزه های برداشت شده رسوبات پالیایی 

با توجه به موقعیت مغزه برداشت  Jaz-4شرایط خشک تر می باشد. البته رخساره های مغزه و بادی غلبه دارند. که حاکی از 
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( نیز رسوبات بادی بخش قابل توجهی از Jaz-3شده شرایط محیط رودخانه ای و بادی برقرار بوده است در مغزه جنوبی )

تا  16500از حدود  Older Dryasهای ساله دیریخبندان 6400توالی رسوبات را بخود اختصاص داده اند. در این دوره 
( 2009)راپ،  سال پیش رخ داده 11600تا  12800پیش از شروع هولوسن از  Younger Dryasسال پیش و  14500

(. با شروع هولوسن، افزایش دما 1392ها آب و هوای نیمکره شمالی سردتر شده است )عزیزی و همکاران، که در این دوره
شدن رسوبات پالیایی، دلتایی و آبرفتی شده است و پیشروی منجر به نهشته (،1997)کوفی و کالو،  درجه سانتیگراد 10تا 

(. این وضعیت تا مناطق مرکزی جازموریان نیز ادامه داشته است. نکته 9خشکی به سمت دریاچه اتفاق افتاده است )شکل 
از بخش ساحلی به سمت دریاچه گسترش پیدا کرده های پالیایی ابتدا نهشته Younger Dryasقابل توجه اینکه، بعد از 

اند و سپس نهشته های دلتایی از غرب جازموریان وارد حوضه شده و بخشی از نهشته های پالیایی را از طریق فرسایش 
متری در سانتی 120تا  50رنگ در عمق حدود  های بادی زردآبی به بخش جنوبی حوضه منتقل نموده است. وجود ماسه

باشد. سال پیش می 8200یند بادی حدود آی بخش شمالی، غربی و شرقی پالیای جازموریان حاکی از فعالیت فرهامغزه
مصادف با رخداد احتماال های بادی در بستر حاشیه غربی پالیای جازموریان همراه است، این دوره که با گسترش ماسه

)شکل  (2009)راپ،  زمین در طول هولوسن می باشد میانی( در تغییرات دمایی کره -سال پیش )هولوسن پیشین 8200
9 .) 

 
)راپ،  (هزار سال گذشته )مقادیر دما از مغزه هاي یخي گرینلند بازسازي شده است 20 در زمین دماي كره تغییرات :9شكل 

2009) 

 
عمل کرده و النهرین بصورت سرد و خشک سال در منطقه طول کشیده است در منطقه بین 300این رخداد که بیش از 

سال پیش بهمراه  9000های موسمی در حدود همزمان با رخدادهای یخرفتی در منطقه اطلس شمالی، ضعیف شدن جریان
های با توجه به اینکه رخساره(. 2006 )پارکر و همکاران،رخدادهای خشکی شدید در جنوب غرب آسیا )خاورمیانه( شده است 

 و شدت بسیار زیاد گسترش داشته است. نشان دهنده افزایش Jaz-5و  Jaz-1 ،Jaz-4رسوبات بادی در مغزه های 

 در شدید بادهای عملکرد دارند ( عقیده1983کمپ ) و باشد. جاکسباد در رسوبات بستر جازموریان می وزش فراوانی

 بین شرقی جنوب – غربی شمال جهت کیلومتر در 20پهنای  و کیلومتر 200طول  با کانالی حفر هولوسن موجب اواسط

 دشت عنوان به اکنون هم که گردیدههامون حوضه  شرقی جنوب گوشة حوضه هامون و شمال هایافکنة رودخانهمخروط
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( در رسوبات بستر هامون و مطالعات 1395سال پیش در مطالعات حمزه و همکاران ) 8200رخداد  .شودمی شناخته جهنم

های بادی گزارش شده است. وجود رخساره ماسه بادی در یز ظهور ماسه( در پالیای گاوخونی ن2021جلیلیان و همکاران )
سال پیش نشان  4200ای روشن با سنی حدود متری همچنین رسوبات به رنگ قهوه 5/0در عمق حدود  Jaz-1مغزه 

منطقه های پالیایی در حاشیه غربی باشد. این دوره با پیشروی رخسارهدهنده یک دوره خشک کوتاه مدت دیگر می
دهنده عدم فعالیت شدید بادها در مقایسه های بادی با ضخامت کم در این دوره نشانشود. وجود ماسهجازموریان ظاهر می

 سال گذشته در 4200خشکی  سال پیش می باشد. این دوره خشک، انطباق تقریبی مناسبی با واقعة 8200با خشکی 

شمالی، در خاورمیانه، مریکایآای های درون قارهکه در بخش (2003ن، )استابواسر و همکارا شمالی نشان می دهد نیمکرة
؛ 2006ر و همکاران، ؛ پارک2005)بوث و همکاران،  هایی از آفریقا و آسیا با وسعت باالی خشکی گزارش شده استبخش

هلیل رود( و شرق بطور کلی در پالیای جازموریان ورود رسوبات آواری رودخانه ای از غرب )رودخانه (. 2003کوهن، 
ن دو بخش به خود اختصاص داده است. در ایانه بمپور( اتفاق افتاده است. و ضحامت قابل توجهی از توالی را در خ)رود

ثیر ماسه ای بادی در نهشته های بستر پالیای أبات پالیایی و بادی نشان دهنده تسوبخش های شمالی و جنوبی تکرار ر
ثیر تغییرات اقلیمی کوتاه مدت قرار أبوده و کمتر تحت ت حاکم محیط پالیایی ،زی پالیاجازموریان می باشد. در بخش مرک

توان نتیجه گرفت حجم رسوبات آواری وارد  یگرفته است. با توجه به میزان باالی نرخ رسوبگذاری در پلیستوسن پایانی م
 . (10)شکل  وره زمانی استشده به حوضه بسیار باال بوده که نشان دهنده شرایط رطوبتی مناسب در آن د
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 هاي رسوبي در مغزه هاي برداشت شده در پالیاي جازموریانمحیطجنوبي  –انطباق تقریبي شمالي  : 10شكل 

 
 نتیجه گیري

در رسوبات  نتایج ذیل را بهمراه دارد:پالیای جازموریان  های رسوب شناسی، دیرینه اقلیم و دیرینه جغرافیاییبررسی 
وجود دارد.  و پالیایی ایدریاچهای، دلتایی، شامل رسوبات بادی، رودخانه محیط رسوبی پنجهای مورد مطالعه مغزه

محیط  باشد.ای رنگ و خشک با جورشدگی باال و دانه متوسط میای بادی قهوهمحیط بادی غالبا ماسه هایرخساره
 ای،و رنگ قهوهو دارای ژیپس  فاقد ماده آلی معموال سفت، گل سیلتیگلی و با رسوبات  )دشت سیالبی( ایرودخانه
نرم  ریز همراه با ماده آلی،گلی و دانههای احیایی( تا سبز روشن )مشخصه محیط با رسوبات خاکستریای دریاچهرخساره 

های دلتایی دارای شد. محیطمشخص  تر )سیلتی(دانه درشتهای رسوبات با میان الیههای نازک، همراه المینهو آبدار به
درشت به دلیل تغییرات فراوان رژیم انرژی رودخانه های منتهی به حوضه آبی به ریز و دانهتناوب بسیار زیاد رسوبات دانه

های شود. مشخصه محیطی با توجه به فصلی بودن رودخانه های حوضه آبریز مشاهده میخاکستری تیره تا قهوه ا رنگ
باشد. میزان نرخ ای تیره میرنگ قهوههای تبخیری از جمله نمک و ژیپس، رسوبات بهزیاد کانی پالیا وجود بسیار
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متر در میلی 1/0رسوبگذاری در پالیای جازموریان در بخش های مختلف متفاوت است این میزان در بخش های سطحی 

پالیای  هزار سال گذشته 25 طول حداقل متر در سال می باشد. به نظر می رسد درمیلی 4/0سال در بخش های عمیق تر 
جازموریان غالبا شرایط پالیایی را تجربه کرده است. با توجه تغییرات رخساره های رسوبی در طول مغزه های رسوبی 

دوره های مرطوب با رخساره های آبرفتی و  برداشت شده، دوره های خشک غالبا با گسترش ماسه های بادی در بستر پالیا
ر پلیستوسن پایانی نسبت به مواقع تا مرکز پالیا نیز کشیده شده است، مشاهده می شود. شرایط مرطوب تر د که در برخی

 شرایط هولوسن در پالیای جازموریان مشابه شرایط امروزی بوده است.  هولوسن در مغزه های برداشت شده مشهود است. 
 

 تقدیر و تشكر
آقای بامری، آقای بهزادی رئیس محترم شورای اسالمی روستای چاه کیچی  آقای یونس هوتی، نویسندگان مقاله از زحمات

نمایند. از فرماندار محترم که با روی گشاده ما را همراهی نمودند، قدردانی می کیچیو اهالی خوب و با صفای روستای چاه 
حترم اداره امور عشایر شهرستان دلگان جناب آقای مهندس شجاعی و معاون محترم ایشان جناب اقای بامری، رئیس م

 شهرستان دلگان جناب آقای بامری و آقای بمپوری از پرسنل آن اداره تشکر می کنند. 
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