
 995- 992صفحه  ،  1399  آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

  )دامنه  بازسازی شرايط پالئومحیطی کواترنر پسین در حوضه آبريز رودخانه بوژمهران

 جنوبی ارتفاعات بینالود( 
 

 3حمیده امینی،  2مرتضی فتاحی  ،1عذرا خسروی چنار
 

   leipzig.de-azra.khosravichenar@uniدانشگاه اليپزيگ، آلمان، مؤسسه جغرافیا،  ،دانشگاه اليپزيگ گروه تحقیقاتیعضو  1
2 ،ايران دانشگاه تهران، گروه فیزيك زمین، مؤسسه ژئوفیزيك، دانشیار،  mfattahi@ut.ac.ir 

 hiamini@ut.ac.ir،مؤسسه ژئوفیزيك، دانشگاه تهران، ايران  پژوهشگر،3

 چكیده 

 افكنه آبرفتی و سطوح ژئومورفیك مخروطهای  يابی پادگانهاين پژوهش به تحلیل خصوصیات مورفورسوبی و سال

ب هدف  کواترنربا  پالئومحیطی  تغییرات  حوضه ررسی  در  می  پسین  بوژمهران  رودخانه  پايه  آبريز  بر  پردازد. 

بندی شده  تقسیم  A8تا    A1های  سطح مورفورسوبی با نام  8رسوبی سطح اين مخروط به-های موروفوويژگی

نتايجاست.   از   A7وA6 ،A2،A5های  نمونه،  فیزيكی -آنالیزهای شیمیايی  براساس  نتیجه رسوبات حاصل  در 

،  A4  ،A1های  هايی با اقلیم سرد و خشك و با حاکمیت تخريب فیزيكی و نمونهای در محیطجريانات توده

A3    وA8  انرژی کمتری رخ داده است. همچنین بررسی نتايج   و های مداوم  اقلیم گرم و مرطوب با سیالب  

افكنه بوژمهران در دوران يخچالی  های آبرفتی باال دست مخروطنسل از پادگانه  5يابی نشان داد کهحاصل از سال

افكنه به پلیستوسن پايانی  گیری مخروط اما شروع شكلاند.  شكل گرفته   و سه نسل در دوران هلوسن  پلیستوسن

اند که بوژمهران در نیمه اول دوره هلوسن شكل گرفتهافكنه  گردد. اما بیشتر سطوح ژئومورفیك مخروط باز می

 نشان از اقلیم مرطوب در طی هلوسن آغازين دارد.  

 تغییرات پالئومحیطی، سالیابی، کواترنر، لومیسنانس، بینالود. کلیدی:  های واژه 
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Abstract 

In this study, we have reconstructed Morph Sedimentary Characterization and Dating of Alluvial 

Fan Surfaces with the Purpose of Investigating Late Quaternary Paleo-Environmental Changes in 

the Kalshour basin in the presently semi-arid region that is located in the southern slopes of the 

Binaloud Mountain Range in northeastern of Iran. Based on morpho-sedimentary features, the 

surface of this Alluvial fan is divided into 8 morphosporic surfaces that called A1 to A8, which 

are divided into the following patterns: 1) Sedimentary surfaces due to high energy debris flow, 

2) Sedimentary surfaces due to low energy of debris flow, and 3) Sedimentary surfaces due to 

floods without interference with debris flow. In general, the comparison of the results of chemical 

and physical analyzes shows: The A6, A2, A5 and A7 samples occurred as a result of debris flows 

in cold and arid climates with physical degradation and A4, A1, A3 and A8 samples occurred in 

warm and humid climate conditions with Continuous floods but less energetic. Also, the results 

of OSL dating method showed that 5 generations of terraces at the apex of the Boojmehran alluvial 

fan formed during the Pleistocene glaciation and three generations of these terraces belong to the 

Holocene era. However, the date of alluvial fan formation backs to the late Pleistocene. However, 

most of the geomorphic surfaces of the Boojmehran alluvial fan were formed in the first half of 

the Holocene period, indicating the humid climate of this area during the early Holocene.  
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 مقدمه      1

که تغییرات اقلیمی جزئی، منجر به های مناطق خشك نسبت به تغییرات اقلیمی حساسیت بااليی دارند به طوریحوضه 

(، لذا اين  1999شود )نانسون و توث،  ها میهای قابل توجه در رژيم جريانی، حمل و نقل رسوبات و الگوی کانالواکنش

؛ نانسون و  1998)رايد و همكاران،   مناطق از پتانسیل بسیار مناسبی جهت بازسازی تغییرات پالئومحیطی برخوردارند

منظور بازسازی شرايط پالئومحیطی ارتفاعات جنوبی بینالود  تا بهدر اين پژوهش نويسندگان بر آن شدند  (.  1999توث،

افكنه حوضه آبريز بوژمهران در های رسوبی مربوط به مخروطهای آبرفتی و توالیدر طی کواترنر پسین، به بررسی پادگانه

. با توجه به نتايج حاصل از مشاهدات میدانی، بررسی میزان بار  ( 1)شكل    بپردازند   بینالودرشته کوه  ارتفاعات جنوبی  

شده در پايین دست رودخانه با توجه به مساحت کم اين حوضه و همچنین تغییرات ايجاد شده در اين  رسوبی حمل  

ه ايجاد شده  های گذر اقلیمی گذشتتواند در نتیجه دورهحوضه نشان از نوعی ناتعادلی در منطقه دارد که اين تغییرات می

باشد. بنابراين اين منطقه از پتانسیل بااليی جهت مطالعه شواهد پالئوهیدروژئومورفولوژی و بازسازی شرايط رسوبگذاری  

الگوی رسوبگذاری در سطح مخروط افكنه و  و هیدروکلیماتولوژی در طی دوره کواترنری برخوردار است. بدين منظور، 

های فیزيكی و ژئوشیمیايی رسوبات عه و ارتباط آن با تغییرات اقلیمی، بررسی ويژگیهای آبرفتی حوضه مورد مطالپادگانه

ها با  سنجی توالی آبرفتسن های حمل کننده آنها و همچنین تكامل وجهت ارزيابی رژيم بارش و شدت و قدرت سیالب

تغییرات   دربرگیرندههای ابزاری  هشرق ايران مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اينكه دادتغییرات پالئومحیطی شمال 

مدت هستند و لذا تغییرات پالئومحیطی کواترنر با استفاده اين منابع میسر نیست، لذا جهت نیل به بازسازی اقلیمی کوتاه

افكنه های آبرفتی و سطوح رسوبی مخروطتغییرات پالئومحیطی، اقدام به سالیابی و آنالیزهای مورفورسوبی رسوبات پادگانه

در    یناگهان  راتییتغ .  الف و ب(-2)شكل    دخانه بوژمهران با استفاده از روش لومینسانس و آنالیزهای شیمیايی گرديدرو

  ی بر جا  ها خچاليدر رسوبات و    ی زوتوپ يو ا  يیایمیش،  یكيزیطور متناوب اثرات خود را به اشكال گوناگون فآب و هوا، به

 راتییکار رخداد تغ و  زمان، اندازه و ساز يی امكان شناساعت، یشواهد موجود در طب یبا کشف و بازساز  که گذاشته است

 .شودیم  جاديا نیزم گذشته ستزيطیدر آب و هوا مح  یناگهان

 

 
 محدوده مورد مطالعه در دامنه جنوبی ارتفاعات رشته کوه بینالود. - 1شكل  
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 سطوح ژئومورفیك سطح مخروط افكنه رودخانه بوژمهران. -ب - 1شكل   پادگانه های آبرفتی در طول رودخانه بوژمهران.  -الف - 1شكل  

 

 روش تحقیق      2

هاای مادرن کمی همچون آناالیزهاای هاای کالسااایاك باازديادهاای میادانی و روشروش انجاام اين پژوهش مبتنی بر روش

نمونه  14در مطالعه حاضار تعداد  يابی به روش لومینساانس فروسارخ صاورت گرفته اسات. ژئوشایمیايی و تكنیك ساال

افكنه  )باالدسات مخروط  های آبرفتی در مسایر رودخانه بوژمهراننمونه رساوبی از پادگانه  7رساوبی برداشات شاده اسات که 

صاورت سایساتماتیك و  اکندگی بهنمونه از ساطوح ژئومورفیك مخروط افكنه برداشات شاده اسات. اين پر  8مورد مطالعه( و 

بر سااطح مخروط افكنه  های آبرفتی و همچنین تغییر بافت رسااوبات و تغییر مساایر رودخانهبر اساااس طبقات پادگانه

طور خالصاه مراحل انجام اين هاما ببا توجه به اينكه ابعاد اين تحقیق گساترده اسات نظر گرفته شاده اسات. بوژمهران در

غربالگری   (2يدهای میدانی و برداشت رسوبات،  مرحله مطالعات مقدماتی و تهیه نقشه های مبنا و بازد (1  :تحقیق شامل

اده از روش ساالیابی  ساالیابی رساوبات با اساتف (3(،  ICP-MASSو   XRF) های ژئوشایمیايیرساوبات و انجام آزمايش

برای جلوگیری از  ی رساوبی،هانمونه برداشاتالزم به ذکر اسات که در مرحله    باشاد.، میتحلیل نتايج (4لومینساانس و  

در هر نمونه رسااوبی برای تعیین   اند.متری زمین برداشاات شاادهسااانتی  30نفوذ نور و امواج الكترومغناطیساای از عمق 

و هوايی منطقه در آن دوره رساوبگذاری، با اساتفاده از تحلیل چهار عنصار حسااس به تغییرات محیطی يعنی  شارايط آب

های منیزيم، منگنز و اساترانسایوم به کلسایم نتايجی از تغییرات شارايط يم، منگنز و اساترانسایوم نسابتکلسایم، منیز

دست آمد. سپس بر حسب  بندی از شرايط محیطی بههای مورد آزمايش يك تقسیمدست آمد و بر اساس نمونهمحیط به

ها با تغییرات زمانی آنها مقايسه و تطبیق فروسرخ، اين ويژگیيابی اين رسوبات به روش لومینسانس نتايج حاصل از سال

داده شااد. سااپس تغییرات صااورت گرفته در محدوده مورد مطالعه با ديگر فازهای جهانی و باالخی آساایای مرکزی و  

 شرق ايران تطبیق داده شد.شمال

 

 گیری نتیجه      3

پا  بر  ژئومورفولوژيكی  سطح  وجود هشت  حاصل،  نتايج  اساس  ويژگیبر  مخروطيه  سطح  در  موروفورسوبی،  افكنه های 

  A8تا    A1های  تغییرات محیطی و اقلیمی به خوبی قابل تمیز است که اين سطوح مورفورسوبی با نام  بوژمهران در نتیجه 

( سطوح رسوبی در نتیجه جريان مواد 1شوند:کلی اين سطوح به سه بخش زير تقسیم میطوربندی شده است. بهتقسیم

جريان آب بدون دخالت    ( سطوح رسوبی در نتیجه 3جريان مواد با انرژی کم و    ( سطوح رسوبی در نتیجه 2با انرژی زياد،  

تر،  دارای میانه پايین  5Northو    A2  ،A5  ،A6  ،A7  ،1North  هایشناسی نمونه جريان مواد. بر پايه مطالعات رسوب

رسو بقیه  به  نسبت  بیشتری  کشیدگی  و  ضعیف  کلسیم،  جورشدگی  اکسیدهای  عناصر  میزان  همچنین  هستند.  بات 

  A4و    A1  ،A3  ،A8هایآلومینیوم و سیلیس و همچنین نسبت عناصر منیزيم به کلسیم و منگنز به کلسیم در نمونه

دهنده شرايط اقلیمی  ترتیب نشانيابد که بهکاهش می 3Northو  A6 ،A2  ،A5 ،A7 ،1North  هایافزايش و در نمونه

کننده  طورکلی با توجه به نتايج آنالیزهای ژئوفیزيكی و ژئوشیمايی سیالب حملمرطوب و سرد و خشك است. بهگرم و  

ها در  نین اين سیالبرای سرعت بسیار زياد بوده است همچدا  5Northو    A2  ،A5  ،A6  ،A7  ،1Northهای  در نمونه 
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اقلیم گرم    A8و    A4  ،A1  ،A3های  اند. در نمونههايی با اقلیم سردوخشك و با حاکمیت تخريب فیزيكی رخ دادهمحیط

اقلیم سردو مرطوب با سیالب انرژی کمتری رخ داده است. بنابراين چهار سطح رسوبی در نتیجه  اما با   و  های مداوم 

و دو پادگانه آبرفتی    ر سطح اين مخروط قابل مشاهده است؛خشك و چهار سطح رسوبی در نتیجه اقلیم گرم و مرطوب د

صورت  های با سرعت کم موجب برجای گذاری اين رسوبات بهجريان   کهطوریاند. بهخشك شكل يافته وره سرد ودر د

های  دهد نمونهطورکلی مقايسه نتايج حاصل از آنالیزهای شیمیايی و فیزيكی نشان میههای آبرفتی گرديده است. ب پادگانه

A6  ،A2  ،A5  ،A7  ،1North    5وNorth  هايی با اقلیم سرد و  ای در محیطدر نتیجه رسوبات حاصل از جريانات توده

های مداوم اما با  اقلیم گرم و مرطوب با سیالب  A8و    A4  ،A1  ،A3های  خشك و با حاکمیت تخريب فیزيكی و نمونه

نمونه رسوبی   5،  (3)شكل    يابی به روش لومینسانس فروسرخانرژی کمتری رخ داده است. همچنین بر طبق نتايج سال

مخروط سطح  به  و  افكنهمربوط  پادگانهنمونه  4ها  به  مربوط  سالرسوبی  آبرفتی  سطوح های  قدمت  که  شدند  سنجی 

هزار سال قبل برآورد شده    55/4و    00/8،  48/10،  81/12،  19/13ترتیب قدمت  افكنه بوژمهران بهژئومورفیك مخروط 

يابی، بیانگر يك  نالیزهای مورفورسوبی و ژئوشیمیايی و نتايج حاصل از سالاست که هر کدام از اين سطوح با توجه به آ

شمال در  اقلیمی  يافتهدوره  پايه  بر  هستند.  ايران  مرتفعشرق  قدمت  پژوهش  اين  از  حاصل  آبرفتی  های  پادگانه  ترين 

اين بازه )نمونه  ارتفاع  T3برداری شده در  از دوره وورم باز   و  هزار سال برآورد شده است؛  50/87ترم  27  ( با  به قبل 

، 3Northوورم شكل گرفته است. نمونه بعدی با نام  -گردد. با توجه به سن آن، اين پادگانه در دوره بین يخچالی میندلمی

گردد. با توجه به سن آن،  يابی به اواسط دوره وورم باز می. بر طبق محاسبات سالهزار سال قبل است 81/40مربوط به 

وورم شكل گرفته است. که با توجه به نتايج آنالیزهای شیمیايی، اين دوره در  -دوره بین يخچالی میندل  اين پادگانه در

هزار سال قدمت دارد   12/19حدود  که    7Northنمونه رسوبی    ه است.ايران بسیار خشك و همراه با تبخیر بسیار باال بود

که حدود   6Northباشد. پادگانه آبرفتی  می(  Last Glacial Maximum: LGM)  و مربوط به اواخر حداکثر يخچالی

طورکلی اهمیت و نوآوری اين پژوهش در مرحله اول بر ارائه نتايج سالیابی  ههزار سال تخمین زده شده است. ب  81/6

اين نتايج منجر به بازسازی  اشاره دارد که  های آبرفتی  و پادگانهای  مطلق به روش لومینسانس در رسوبات مخروط افكنه

که سرگذشت اين بازه زمانی در بسیاری از نقاط   اقلیمی در کواترنر پسین شده است  های گذرشرايط پالئومحیطی و دوره

 شرق ايران با ابهامات زيادی همراه بوده است.  دنیا و باالخی در آسیای مرکزی و شمال

 

   

 . IRSLبه روش   (A2)نمونه  رسوبات سالیابی شده ای از نمونه   نتايج -3شكل  
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