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تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطهافکنه در مرکز ایران

امید بیات؛ گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
*
حمیدرضا کریمزاده ؛ گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان

مصطفی کریمیان اقبال؛ گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین خادمی؛ گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چكيــده
با وجود شرایط زمینشناختی و اقلیمی مناسب جهت تشکیل و تکوین مخروطهافکنهها و اهمیت این لندفرم در تأمین منابع
آب و خاک در مناطق خشک ،دربارة این لندفرم مطالعات محدودی در ایران انجام شده است .هدف از این پژوهش شناسایی،
نقشهبرداری ،و بررسی نحوة تکوین سطوح ژئومورفیک بر یک مخروطهافکنه در شرق اصفهان و مطالعة تشکیل و تکامل خاکها
در سطوح آن است .نتایج نشان میدهد حوضة آبخیز مخروطهافکنة مورد مطالعه ،از نظر تکتونیکی ،فعال بوده و دو واقعة
رسوبگذاری اصلی برای مخروطهافکنههای شرق اصفهان وجود داشته است .سطوح ژئومورفیک مخروطهافکنة مورد مطالعه،
بر اساس موقعیت توپوگرافی ،درجة بریدگی ،و تکامل پدوژنیکی خاکها ،شناسایی شد .کاربرد شاخص بریدگی پیشنهاد میکند
ِ
ژئومورفیک غیرفعال مناسبتر است .خاکهای موجود بر سطوح ژئومورفیک آهکی با مراحل
این شاخص برای مقایسة سطوح
مختلف مورفولوژی کربناتهای پدوژنیکاند .نتایج شاخص بریدگی با مورفولوژی کربناتهای پدوژنیک در خاکهای سطوح
ژئومورفیک همخوانی دارد .سیستمهای ردهبندی پیشنهادشده برای خاکهای قدیمی بهخوبی قادر به ردهبندی خاکهای سطوح
ِ
های جدی ِد طبقه ِ
ژئومورفیک مورد مطالعه بودند و کاربرد این مدل ِ
بندی خاک برای مناطق دیگر هم توصیه میشود.

واژگان كليدي :سطوح ژئومورفیک ،تکتونیک ،خاکها ،مناطق خشک ،اصفهان.

* نویسنده مسئول

تلفن03113913558 :

E. mail: karimzadeh@cc.iut.ac.ir
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مقدمه

مخروطهافکنهها لندفرم غالب در بسیاری از مناطق فعال
تکتونیکی زمیناند (.)1997 ,Blair & Mc Pherson
با گسترش این لندفرم در نواحی اقلیمی مختلف از
جنب قطبی تا حارهای مرطوب (;1997 ,Harvey
 ،)2005 ,.Harvey et alمخروطهافکنهها ،به عنوان
لندفرم مشخصة مناطق کوهستانی خشک و نیمهخشک،
مورد توجه بسیاری از محققان بوده است (& Eghbal
,.Ritter et al ;1997 ,Harvey ;1993 ,Southward
.)2004 ,Oguchi & Oguchi ;2000

 )1993( Eghbal & Southwardچینهنگاری
و تشکیل خاکها بر سطوح ژئومورفیک
مخروطهافکنههای دایسکتشدة بیابان موهاوی را
بررسی کردند و با استفاده از اطالعات پالئومگنتیک
و خصوصیات خاکها چهار دورة رسوبگذاری ،طی
 782هزار سال گذشته ،برای مناطق جنوبِغرب امریکا
شناسایی کردند .بررسی مخروطهافکنههای مناطق
خشک مرکزی نوادا هم نشان داد تغییرات اقلیمی همراه
1
با تغییرات اکولوژیکی و افزایش فواصل بین بوتهای
سبب ناپایداری لنداسکیپ و افزایش جریانات سیالبی
طی کواترنر پایانی شده است (.)2000 ,.Ritter et al
 )2004( Oguchi & Oguchiتکوین ژئومورفیک یک
مخروطهافکنه در مناطق خشک سوریه ،طی کواترنر
پایانی ،را شامل فازهای تجمع و سیمانیشدن رسوبات
و تشکیل تالوس ،دایسکتشدن فن و رسوبگذاری
جریانات دبری 2و ،در نهایت ،انتقال انتخابی ذرات از
تالوس و ایجاد شکاف 3در کانال فن بیان کردند .به
طور کلی ،شناخت ژئومورفولوژی مخروطهافکنههای
مناطق خشک در ارتباط با منابع آب زیرزمینی ،آبیاری
اراضی کشاورزی ،و ایجاد سکونتگاههای انسانی
دارای اهمیت است (.)1997 ,Harvey
با وجود شرایط زمینشناختی و اقلیمی مناسب
جهت تشکیل و تکوین مخروطهافکنهها و اهمیت این
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لندفرم در تأمین منابع آب و خاک در مناطق خشک
(،)2005 ,Arzani ;1997 ,Blair & Mc Pherson
مطالعات محدودی در ایران انجام شده است .نخستین
بار  )1972( Beaumontمخروطهافکنههای پایکوههای
البرز در ایران را مطالعه کرد .مطالعة مخروطهافکنههای
حاشیة پالیا میقان اراک توسط Yamani & Asadian
( )2004نشاندهندة اهمیت فعالیتهای تکتونیک در
تکوین مخروطهافکنههای این منطقه استArzani .
( )2005رخسارههای رسوبی در مگافن منطقة ابرکوه
را بررسی و مطالعه کرد و دریافت رسوبگذاری
صفحهای فرایند اصلی تشکیل این لندفرم طی
کواترنر بوده است .چینهنگاری و تغییرات محیطی
مخروطهافکنههای شرق ایران طی پلیستوسن پایانی
و هولوسن را  )2011( Walker & Fattahiمطالعه
کردهاند.

منطقة شرق اصفهان در زون فعال تکتونیکی
سنندج -سیرجان واقع شده است و طی ترشیاری و
کواترنر تحت تأثیر فعالیتهای تکتونیکی ،تغییرات
اقلیمی ،نوسانات سطح دریاچة گاوخونی ،تغییرات
رودخانة زایندهرود ،و جریانهای سیالبی قرار داشته و
امروزه در معرض فرایندهای فرسایش بادی قرار گرفته
است ( .)2002 ,Karimzadehمجموعه عوامل فوق
سبب تشکیل و تکوین الگوهای پیچیدة لندفرمها در
منطقة شرق اصفهان شده است .بنابراین ،پژوهش حاضر
به منظور شناسایی ،نقشهبرداری ،و بررسی نحوة تکوین
سطوح ژئومورفیک بر یک مخروطهافکنه و مطالعة
تشکیل و تکامل خاکها در سطوح ژئومورفیک آن در
منطقة خشک شرق اصفهان انجام شد.

روششناسی
منطقة مورد مطالعه

منطقة مورد مطالعه در استان اصفهان و بخش شرقی
دشت زایندهرود در فاصلة حدود  50کیلومتری
1. Inter scrub
2. Debris
3. Incision

شناسی
نشریه مرتع و روش
مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،2تابستان  ،1392از صفحه  191تا 206
آبخیزداری،
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ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ دﺷﺖ زاﻳﻨﺪهرود در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺣﺪود  50ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮبِﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ

22و دقیقه و 01
درجهﺔ و
شرقی و
 52ثانیة
ﻣﺤﺪودة27
دقیقه و
شکل .)1
گرفته.(1است (
جنوبِشرقی
ﺷﺮﻗﻲ
 2732ﺛﺎﻧﻴ
دﻗﻴﻘﻪ و
درﺟﻪ و 04
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﺔ
قرار) ﺷﻜﻞ
اصفهاناﺳﺖ
شهرﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺻﻔﻬﺎن
ثانیة شمالی قرار دارد.
دارد.و 04
درجه
محدودة 52
مطالعه
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار
در 01ﺛﺎﻧﻴﺔ
دﻗﻴﻘﻪ و
مورد 22
افکنةدرﺟﻪ و
مخروطه 32

اصفھان

درياچه سد زاينده رود

منطقه مورد
درياچه گاو خونی مطالعه

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه در استان اصفهان ،مرکز ایران

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮان
اﻗﻠﻴﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻚ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  15/2درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اقلیم فعلی منطقة مورد مطالعه خشک تا بسیار
مسلح ،تصاویر ماهوا رهای لندست (،)7 ETM Landsat
ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  120ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و داراي اﻟﮕﻮي ﻓﺼﻠﻲ در رژﻳﻢﻫﺎي دﻣﺎ و ﺑﺎرش اﺳﺖ.
برداری شد.
و بازدیدهای مکرر میدانی شناسایی و نقشه
خشک با میانگین دمای ساالنه حدود  15/2درجة
ﭼﻴﻨﻪﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﻞ ژوراﺳﻴﻚ ،ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ،و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﻮاي ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﺑﻮده ،اﻣﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲواحدهای
زﻣﻴﻦکنترل
ژئومورفیک و
سطوح
اﺳﺖ )1976پس از
ﺷﺪهیمتر
120ﺪه میل
گرادﻴو
اﺻﻔﻬﺎن در زون
شناساییﺔ ﺷﺮق
 .(Zahedi,ﻣﻨﻄﻘ
حدودﭘﻮﺷﻴ
ساالنه ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ
بارش رﺳﻮﺑﺎت
میانگینﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
ﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ
سانتی ﺑ
ژئومورفیک
سطوح
خاک
پروفیل
بارشﻴﻜﻲاست.
هایازدما و
رژیم
ﺳﻨﻨﺪج-فصلی
و دارای الگوی
ﻲ اﺳﺖ.
ﻏﺮب -برﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ
هایﺷﻤﺎل
ﻣﻮازي
نقشه،ﮔﺴﻞﻫﺎي
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و داراي
ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﺘﻮﻧ
ﺷﺪه و
درواﻗﻊ
ﺳﻴﺮﺟﺎن
منابع طبیعی
حفرﻳﻨﺪشدآﻏﺎزﻳو،ﻦ بر
شامل
مطالعه
منطقة مورد
شناختی
زمین
غالب
حفاظتﻣﻨﻄﻘﺔ
راهنمای ﭘﺪوژﻧﻴﻚ
اساسژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ-
در ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮا
دﺷﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻮه-
ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد
ﮔﺴﻞﻫﺎ
ﺖ اﻳﻦ
چینههای ﻓﻌﺎﻟﻴ
امریکا ( ،)1979 ,SCS-USDAمطالعه و تشریح و
کرتاسه بوده،
2002کنگلوموای
آهک ،و
شیل
.(Karimzadeh,
سنگاﺳﺖ )
ژوراسیک،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرد
نمونهبرداری شد .نمونههای خاک ،پس از خشکشدن
اما بیشتر سطح منطقه با رسوبات کواترنر پوشیده شده
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در سایه ،کوبیده شده و از الک  2میلیمتری (مش )10
است ( .)1976 ,Zahediمنطقة شرق اصفهان در زون
ﻟﻨﺪﻓﺮمﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس
زمینشناختی سنندج -سیرجان واقع شده و از لحاظ
اسیدیته در گل
عبور داده شد .پس از تهیة گل اشباع،
 1/40000ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ  1/50000ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ
تکتونیکی فعال است و دارای گسلهای موازی شمال
اشباع با استفاده از دستگاه  pHمتر مدل  620متر اهم
ﻣﺎﻫﻮارهاي ﻟﻨﺪﺳﺖ ) ،(ETM Landsat 7و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
تعیین شد .هدایت الکتریکی ،پس از استخراج عصارة
غرب -جنوب شرقی است .فعالیت این گسلها سبب
ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ و ﻛﻨﺘﺮل واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ،ﭘﺮوﻓﻴﻞﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺣﻔﺮ ﺷﺪ و ،ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎي
الکتریکی در
اشباع ،با استفاده از دستگاه هدایتسنج
ایجاد ساختار کوه -دشت شده است که فرایند آغازین
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ) ،(SCS-USDA, 1979ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﺎك ،ﭘﺲ از
تصحیحات الزم
گیریﮔﻞ شد
مطالعه
ژئومورفیک-
اﺷﺒﺎع،واﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در
اندازهﺗﻬﻴﺔ
آزمایشگاه ﭘﺲ از
دمایﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ.
ﻣﺘﺮي )ﻣﺶ (10
مورد 2ﻣﻴﻠﻲ
منطقة اﻟﻚ
پدوژنیکﺷﺪه و از
ﺳﺎﻳﻪ ،ﻛﻮﺑﻴﺪه
در تکوینﺧﺸﻚﺷﺪن در
,Karimzadeh
اﺷﺒﺎع ،به روش
ﻋﺼﺎرةکلسیم
کربنات
انجام
برای
شد.اﺳﺘﺨﺮاج
ﭘﺲ از
25ﻳﻜﻲ،
دمایﺖ اﻟﻜﺘﺮ
ﺷﺪ .ﻫﺪاﻳ
.)2002دﺳﺘﮕﺎه  pHﻣﺘﺮ ﻣﺪل  620ﻣﺘﺮ اﻫﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از
است ( ﮔﻞ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ
تیتراسیون برگشتی اندازهگیری و کربن آلی خاک به
٣
روش مطالعه
روش اکسیداسیون تر تعیین شد (.)1996 ,USDA
لندفرمها و سطوح ژئومورفیک منطقة مورد مطالعه با
توزیع اندازة ذرات ،پس از حذف مواد آلی و یونهای
استفاده از تفسیر عکسهای هوایی پانکروماتیک با
محلول ،با روش پیپت انجام شد ( .)Ibidپس از تشریح
مقیاس  1/40000سازمان نقشهبرداری کشور ،نقشههای
مورفولوژیکی و انجامدادن آنالیزهای فیزیکوشیمیایی،
توپوگرافی  1/50000سازمان جغرافیایی نیروهای
طبقهبندی خاکهای مطالعهشده در قالب سیستمهای
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ردهبندی امریکایی ( )2010 ,Soil Survey Staffو
ردهبندی جهانی ( )2006 ,FAOانجام شد .عالوه بر این،
سیستمهای ردهبندی پیشنهادشده توسط Nettleton et
 )2000( .alو )2006( Kraslinkov & Calderon
برای طبقهبندی خاکهای قدیمی بهکار رفت.

برآورد ک ّمی پویایی تکتونیکی منطقة مورد مطالعه
با استفاده از شاخص سینوزیتة جبهة کوهستان)SMF( 1
انجام شد .این شاخص تعادل بین شرایط اقلیمی،
فرسایش ،لیتولوژی ،و نیروهای تکتونیکی را نشان
میدهد ( .)2001 ,Burbank & Andersonشاخص
سینوزیتة جبهة کوهستان با استفاده از خط تراز در محل
3
شکست شیب (کنیک پوینت) ،2و نرمافزار الویس
محاسبه شد .همچنین ،با توجه به اهمیت بریدگی
سطوح ژئومورفیک )1985( Ponti ،شاخص ک ّمی
به نام شاخص بریدگی 4پیشنهاد کرد .این شاخص
با استفاده از نقشههای توپوگرافی محاسبه میشود و
مقادیر آن با افزایش سن سطوح معموالً افزایش مییابد.
جهت محاسبة این شاخص سه خط تراز بر هر سطح
ژئومورفیک انتخاب شد و طول آنها با استفاده از
نرمافزار الویس محاسبه گردید (.)1985 ,Ponti
برای تخمین شدت تجمع رس در افقهای آرجیلیک
از شاخص تجمع رس( 5معادلة  )1استفاده شد.
معادلة 1

CI
C
I = ∑ (B − C )T

در این معادله  Bدرصد رس در افق آرجیلیکC ،
درصد رس در مواد مادری ،و  Tضخامت افق آرجیلیک
است .در صورتی که پروفیلی از چند افق  Bتشکیل شده
باشد ،مجموع افقهای پروفیل محاسبه میشود.
 )1983( Levine & Ciolkoszمدلی برای تخمین
زمان پدوژنز افقهای آرجیلیک با استفاده از شاخص
تجمع رس ارائه کردند (معادلة  .)2با استفاده از این

معادله میتوان مدت زمان تشکیل افق آرجیلیک ،پروفیل
خاک و سن تقریبی لندفرمها را محاسبه کرد.
معادلة 2

)Log (A) = 1.81 +0.998 × Log (CI

در این معادله  CIشاخص تجمع رس و  Aسن
مطلق بر حسب سال است .این معادله فرض میکند که
افزایش سن خاک همراه با افزایش درصد رس است و،
در واقع ،مدت زمان پدوژنز را محاسبه میکند.

نتایج
تکوین سطوح ژئومورفیک
مورفولوژی و توالی سطوح ژئومورفیک

مطالعات سنجش از دور و مشاهدات میدانی داللت بر
وجود دو نسل مخروطهافکنهها در منطقة مورد مطالعه
دارد :نسل مخروطهافکنههای قدیمی در کنار جبهة
کوهستان و باالدست مخروطهافکنههای جدیدتر قرار
گرفتهاند (شکل .)2

قرارگرفتن مخروطهافکنههای قدیمی در باالدست
مخروطهافکنههای جدید از جاجرود (,Maghsoodi
 )2008و حاشیة کویر میقان (,Yamani & Asadian
 )2004از ایران ،شمالغرب سوریه (& Oguchi
 ،)2004 ,Oguchiو د ّرة آنتلوپ در کالیفرنیا (,Ponti
 )1985گزارش شده و نشاندهندة باالآمدگی حوضة
آبخیز در اثر حرکات تکتونیکی استYamani et .
 )2008( .alقرارگرفتن مخروطهافکنههای قدیمی در
باالدست نسل جدیدتر مخروطهافکنهها در دامنههای
کوههای کرکس را به باالآمدگی تدریجی جبهة کوهستان
و فرونشست سطح اساس (چالة اردستان -کاشان)
نسبت داده و آن را نمونهای از فعالیتهای تکتونیکی
زون سنندج -سیرجان معرفی کردهاند .مخروطهافکنههای
)1. Sinousity of Mountain Front (SMF
2. Knick point
3. Ilwis
)4. Dissection Index (DI
)5. Clay Accumulation Index (CI
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Qf2
Qf1

شکل  .2مخروطهافکنههای قدیمی ( )Qf1و جدید ()Qf2

ﺷﻜﻞ  .2ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ) (Qf1و ﺟﺪﻳﺪ )(Qf2

مقدار زیاد
مطالعه به
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦمورد
قدیمی در منطقة
ﺣﺎﺷﻴﺔکرتاسه در
 (Maghsoodi,وآهک
منابع عظیم سنگ
ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪ با
وجود)2008
توجه ازبهﺟﺎﺟﺮود
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
شدتﻲ ودربهﺑﺎﻻدﺳﺖ
ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤ
ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪ
توان ،وآندرة
(Oguchi
افکنه&
Oguchi,
این2004
ﺳﻮرﻳﻪ )
اندﺮان ،ﺷﻤﺎلﻏﺮب
ی اﻳ
سنگ از
(Yamani
& Asadian,
درﻘﺎن )
شدهﻮﻳوﺮ ﻣﻴ
ﻛ
الیههای
2004نقاط دارای
برخی
بریده
ها را منشأ
ها ،می
مخروطه
باالدست
گرفت.اﺳﺖ.
نظرﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ
ﺣﺮﻛﺎت
آﺑﺨﻴﺰ در
ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔﻲ وﺣﻮﺿﺔ
یو
ﺷﺪه
ﮔﺰارش
(Ponti,
1985
Bullﺎﻟﻴ(ﻔﺮﻧﻴﺎ )
آﻧﺘﻠﻮپ در ﻛ
(شکل-3الف).
شده
سیمان
های
وجود الیه
)1991
سیمانیشدن
اﺛﺮ در
آهکی
سیمان
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪةسنگریزه
ﻫﺎي
داﻣﻨﻪ
در
ﻫﺎ
اﻓﻜﻨﻪ
ﻣﺨﺮوﻃﻪ
ﺪﺗﺮ
ﻳ
ﺟﺪ
ﻧﺴﻞ
ﺑﺎﻻدﺳﺖ
در
ﻲ
ﻤ
ﻳ
ﻗﺪ
ﻫﺎي
اﻓﻜﻨﻪ
ﻣﺨﺮوﻃﻪ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ
(
2008
)
Yamani
et
 al.مخروطهافکنهها را نشاندهندة قدمت آنها
در رسوبات
رسوبات توسط کربناتها طی اقلیم خشک آخرین دورة
1
و
داده
ﻧﺴﺒﺖ
ﺎﺷﺎن(
ﻛ
اردﺳﺘﺎن
ﺔ
ﭼﺎﻟ
)
اﺳﺎس
ﺳﻄﺢ
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ
و
ﻮﻫﺴﺘﺎن
ﻛ
ﺔ
ﺟﺒﻬ
ﻲ
ﺠ
ﻳ
ﺗﺪر
ﻲ
ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔ
ﺑﻪ
را
ﺲ
ﻛ
ﺮ
ﻛ
ﻫﺎي
ﻮه
بیان کردهﻛاست .الیههای سنگی در مخروطهافکنههای
یخچالی در نتیجة شرایط پایدار و کاهش فرایندهای
آن را ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ زون ﺳﻨﻨﺪج -ﺳ ِﻴﺮﺟﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد
هم گزارش
رودخانهای در مخروطهافکنههای سوریه
شرق اصفهان از سیمانیشدن سنگریزههای زاویهدار
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﺷﺪت و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط داراي ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲاﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  -3اﻟﻒ((1991) Bull .
شده است (.)2004 ,Oguchi & Oguchi
آهکی توسط سیمان آهکی ایجاد شدهاند (شکل -3ب).
وﺟﻮد ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲﺷﺪه در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎ را ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﻗﺪﻣﺖ آنﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ در
ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن از ﺳﻴﻤﺎﻧﻲﺷﺪن ﺳﻨﮕﺮﻳﺰهﻫﺎي زاوﻳﻪدارِ آﻫﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻤﺎن آﻫﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺷﻜﻞ
اﻟﻒب( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﻲﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻣﻨﺸﺄ
 -3اﻟﻒ
ب
ب 10
ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه و ﺳﻴﻤﺎن آﻫﻜﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻴﻤﺎﻧﻲﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎ ﻃﻲ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ آﺧﺮﻳﻦ دورة ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ
در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪاي در ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي ﺳﻮرﻳﻪ ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) & Oguchi
.(Oguchi, 2004
ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻦ و ﺳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﭘﺲ از
ﺳﻨﮕﻲﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
ﻧﺴﺒﻲ ،ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي  Qf1و  Qf2و  Qf3از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ) (DIﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ در ﺳﻄﻮح
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﭘﺎﺳﺦ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Oguchi & Oguchi, 2004ﺷﻜﻞ 4
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲِ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
شکل  .3الیههای سنگی در مخروطهافکنههای قدیمی از نمای دور (الف) و نمای نزدیک (ب)

)ب()ب(
ﻧﺰدﻳﻚ
ي دور
ﻣﺨﺮوﻃﻪ
درﻲ در
ﻫﺎيﻲﺳﻨﮕ
ﺷﻜﻞﻳﻪ .3ﻻﻳ
يﻳﻚ
)اﻟﻒ(ﻧﻤﺎويﻧﻤﺎﻧﺰد
)اﻟﻒ( و
ﻗﺪﻳازﻤﻲﻧﻤﺎازيﻧﻤﺎدور
ﻫﺎيﻤﻲ
اﻓﻜﻨﻪ ﻗﺪﻳ
اﻓﻜﻨﻪﻫﺎي
ﻣﺨﺮوﻃﻪ
ﻫﺎيﻪﺳﻨﮕ
ﺷﻜﻞ  .3ﻻ
١٠

). Last Glacial Maximum (LGM

ﺶ،ﺑﺮﻳوﺪﮔﺑﺮﻳﻲﺪﮔﻲ
ﻓﺮﺳﺎﻳﻓﺮﺳﺎ
ﻗﺪﻣﺖ،
ﺗﻮانراآنﻧﺎﺷراﻲﻧﺎﺷازﻲ از
ﻛﻪ ﻣ
Qf1Qf1
ﻚرﻓﻴﻚ
ژﺋﻮﻣﻮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻳﻴﻦﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺶ،ﻳ و
ﻗﺪﻣﺖ،
ﻲ آن
ﺗﻮان
اﺳﺖﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﻄﺢﻮرﻓﻴ
ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ
٥
1.
Glacial
ﺷﺎﺧﺺ
Lastﻳﺮ
ﻣﻘﺎد
ﺎﻓﺖ ﻛﻪ
درﺎﻳ ،درﻳ
)(LGMﻴ
ﻛﺎﻟﻴﺎ،ﻔﺮﻧ
ﺗﺮاسﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ
 ،(1985ﺑﺎ
) Ponti
داﻧﺴﺖ.
ﻚرﻓﻴﻚ
ژﺋﻮﻣﻮ
ﻦﺪ اﻳﻦ
ﺷﺪﻳ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
Maximumﻛﻪ
ﺎﻓﺖ
آﺑﺮﻓﺘﻛﺎﻟﻲﻴﻔﺮﻧ
آﺑﺮﻓﺘﻲ
ﺗﺮاسﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ
 ،(1985ﺑﺎ
) Ponti
داﻧﺴﺖ.
ﺳﻄﺢﻮرﻓﻴ
ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣ
ﺷﺪﻳﺪ اﻳ
)ﺳﻄﺢ
اﻣﺮوزي
ﻓﻌﺎلﻓﻌﺎل
ﻫﺎيﻫﺎي
آﺑﺮاﻫﻪآﺑﺮاﻫﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردﻣﻮرد
ﻣﺨﺮوﻃﻪﺔاﻓﻜﻨﺔ
ﺷﻮد .در
ﺎد ﻣ
ﺳﻦ ﺳﻦ
ﺪﮔﻲاﻓﺰاﺑﺎﻳﺶاﻓﺰاﻳﺶ
)ﺳﻄﺢ
اﻣﺮوزي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨ
ﻲ در
ﺷﻮد.
ﺗﺮاسﻳﻫﺎﺎد زﻣﻳﻲ
ﺗﺮاسﻫﺎ ز
ﺑﺮﻳﺪﮔﻲﺑﺮﻳ ﺑﺎ
11 11
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
دارايداراي
(Qf2
ژﺋﻮﻣﻮﻚرﻓﻴﻚ
ﺳﻄﺢﺳﻄﺢ
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل )
ﻫﺎي ﻫﺎي
ﻟﻮب ﻟﻮب
واﺳﻂ و
ﺣﺪﻲ ﺣﺪ
ﺪﮔﺑﺮﻲﻳﺪﮔ
ﻣﻘﺎدﻳﻳﺮ
(Qf3يدارا
رﻓﻴﻚرﻓﻴﻚ
ژﺋﻮﻣﻮ ژﺋﻮﻣﻮ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
(Qf2
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴ
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل )
واﺳﻂ و
يﻳﺮ ﺑﺮ
ﻣﻘﺎد
 (Qf3دارا
ﺗﺤﻮل
ﻓﻌﺎﻟﻴوﺖ و
ﺗﻮانﻲﻧﺎﺷازﻲ از
Qf2ﻣﻲرا ﻣﻲ
ﺳﻄﺢﺳﻄﺢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
Qf3Qf3
ﺳﻄﺢﺳﻄﺢ
ﺷﺎﺧﺺﺪﮔﺑﺮﻲﻳﺪﮔﻲ
ﺑﻮدنﻳﺮﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺸﺘﺮﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﺮﻳﺪﮔﻲﺑﺮﻳﺪﮔﻲ
ﺗﺤﻮل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮان ﻧﺎﺷ
 Qf2را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﻳ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺎد
اﺳﺖ .ﺑﻴ
ﻣﻘﺎﺔﻳﺴﺔ
ﺑﺮايﺑﺮاي
ﺷﺎﺧﺺ
ﻦ اﻳﻦ
رﺳﺪ
ﻲ ﻣﻲ
ﻧﻈﺮ ﻣﻧﻈﺮ
واﻗﻊ ،ﺑﻪ
داﻧﺴﺖ .در
ﺗﺪرﻳﺠآنﻲﻫﺎ آنﻫﺎ
ﺮﺷﺪﮔ
اﻓﻜﻨﻪ و ﭘ
ﺑﺮ روي
ﻣﻘﺎﻳﺴ
ﺷﺎﺧﺺ
رﺳﺪ اﻳ
واﻗﻊ ،ﺑﻪ
داﻧﺴﺖ .در
ﺗﺪرﻲﻳﺠﻲ
ﺮﺷﺪﮔﻲ
ﻣﺨﺮوﻃﻪ و ﭘ
ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪ
آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎروي
آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ ﺑﺮ

ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ
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ﺷﻜﻞ  .3ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ در ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ از ﻧﻤﺎي دور )اﻟﻒ( و ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﻳﻚ )ب(
تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطهافکنه در مرکز ایران

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ  Qf1اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن را ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺪﻣﺖ ،ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ،و ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ
ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ داﻧﺴﺖ ،(1985) Ponti .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاسﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
بریدگی
میدانی و
)ﺳﻄﺢشد .ایجاد
بررسی
ژئومورفیک
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪسطوح
ﻣﻮرد()DI
اﻣﺮوزي
آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎل
هوایی ،ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﺔ
هایﺷﻮد .در
عکس ﻣﻲ
تفسیرﻫﺎ زﻳﺎد
ﺳﻦ ﺗﺮاس
مطالعاتاﻓﺰاﻳﺶ
پس ازﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﺑﺎ
11
ژئومورفیک
سطوح
محیط
توجه به
شدﺮ ﺑﺮو،ﻳ با
ژئومورفیک
پاسخﻣﻘﺎدﻳﺮ
ژئومورفیکﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻚ  (Qf2داراي
در ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴ
بریدگیﺳﻄﺢ
ﻟﻮب ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل )
واﺳﻂ و
ﺪﮔﻲ ﺣﺪ
شناساییﻣﻘﺎدﻳ
 (Qf3داراي
سه سطح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ
شناختهﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اقلیمی ﻧﺎﺷﻲ از
تغییرات ﻣﻲﺗﻮان
ﺳﻄﺢ  Qf2را
ﺳﻄﺢ  Qf3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﻳ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
هایﺑﻮدن
اﺳﺖ.ناﺑمﻴﺸﺘﺮ
فن و سنﺑﺮﻳﺪﮔﻲ
ﺗﺤﻮل(Oguchi
شده واست
سریعی به
 Qf2و
 Qf1و
نسبی ،به
Qf3ﺪﮔازﻲقدیم
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﺷﺎﺧﺺ
رﺳﺪ اﻳﻦ
واﻗﻊ ،ﺑ&ﻪ ,ﻧﻈﺮ ﻣ
ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪ و ﭘﺮﺷﺪﮔﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آنﻫﺎ داﻧﺴﺖ .در
گذاری روي
آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ ﺑﺮ
شاخص بریدگیِ
Oguchi
مقادیر
شکل 4
2004ﻲ).
شدند.
به جدید نام
ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ژئومورفیک شاخص
برای شناسایی دقیقتر سطوح

سطوح مورد مطالعه را نشان میدهد.
1.9
1.8

ﻣﺨﺮوﻃﻪ اﻓﻜﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ

1.7

Qf1
Qf2
Qf3

1.5

مخروطه افکنه ھای نسل جديد

1.4
1.3

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ )(DI

1.6

1.2
1.1
1
1580

1560

1540

1520

1500

1480

1460

1440

ارﺗﻔﺎع ﺧﻂ ﺗﺮاز )ﻣﺘﺮ(

ﻣﺨﺘﻠﻒ
سطوح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ
در ﺳﻄﻮح
بریدگی در
شاخص ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ
مقادیر ﺷﺎﺧﺺ
 .4ﻣﻘﺎدﻳﺮ
شکل .4
ﺷﻜﻞ
ژئومورفیک مختلف
Qf2ﻫ)ﻮاﻳﻲ
ﻋﻜﺲ(ﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻄﻮح ﺑﺎ
سطحﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ،
شاخصرﻓﻴﻚ در
ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮ
غیرفعال
لوبهای
مربوط به
مربوط به
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲاین
ﭘﺲ ازمقدار
بیشترین
اﻧﺠﺎماینﺷﺪامر ناشی از
است.
)ﺷﻜﻞ  .(5ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮبﻫﺎي
فعالیت فرایندهای فرسایش و تخریب سطح ژئومورفیک
ژئومورفیک  Qf1است که میتوان آن را ناشی از قدمت،
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ) (Qf2اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻗﺪﻳﻤﻲ ) (Qf1و
فرسایش ،و بریدگی شدید این سطح ژئومورفیک
قدیمی ( )Qf1و جوانبودن سطح ژئومورفیک  Qf3است.
ﺟﻮانﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ  Qf3اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻳﻚ ﻟﻨﺪاﺳﻜﻴﭗ ﻗﺪﻳﻤﻲ )رﻟﻴﻜﺖ( در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪ
عالوه بر این ،بقایای یک لنداسکیپ قدیمی (رلیکت) در
دانست ،)1985( Ponti .با بررسی تراسهای آبرفتی
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  Cfrﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪ.
کالیفرنیا ،دریافت که مقادیر شاخص بریدگی با افزایش
محیط مخروطهافکنه شناسایی و  Cfrنامگذاری شد.
سن تراسها زیاد میشود .در مخروطهافکنة مورد مطالعه
١١
 .3.3.2تکتونیک و تکوین سطوح . Lobe
ژئومورفیک
آبراهههای فعال امروزی (سطح ژئومورفیک )Qf3دارای
تکتونیک به صورت مستقیم با ایجاد توپوگرافی ،تأثیر بر
مقادیر بریدگی حد واسط و لوبهای 1غیرفعال (سطح
٦
گرادیان شیب ،ایجاد فضا برای ذخیرة رسوبات ،و تغییرات
ژئومورفیک  )Qf2دارای کمترین مقادیر بریدگی است.
سطح اساس مخروطهافکنه و به صورت غیرمستقیم با
بیشتر بودن مقادیر شاخص بریدگی سطح  Qf3نسبت
تأثیر بر شدتهای فرسایش بر تکوین مخروطهافکنهها
به سطح  Qf2را میتوان ناشی از فعالیت و تحول
دارای اهمیت است (Harvey et ;2000 ,.Ritter et al
آبراههها بر روی مخروطهافکنه و پُرشدگی تدریجی
 .)2005 ,.alبه طور کلی ،تکتونیک و اقلیم فاکتورهای
آنها دانست .در واقع ،به نظر میرسد این شاخص برای
مؤثر در تکوین مخروطهافکنهها در مقیاسهای زمانی بلند
مقایسة سطوح ژئومورفیک غیرفعال مناسبتر است.
و کوتاهمدت بیان شدهاند (.)2005 ,.Harvey et al
پس از شناسایی سطوح ژئومورفیک در مطالعات
بسیاری از محققان شاخص سینوزیتة جبهة کوهستان،
اولیه ،نقشهبرداری این سطوح با استفاده از عکسهای
به عنوان شاخصی از فعالیتهای تکتونیکی ،به کار
هوایی انجام شد (شکل  .)5همان طوری که در این شکل
بردهاند (Yamani et ;2001 Burbank & Anderson
مشخص است ،بیشتر سطح مخروطهافکنة مورد مطالعه
1. Lobe
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ﻣﻮرد مطالعه
افکنة مورد
ژئومورفیک مخروط
شکل
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺨﺮوﻃﻪهاﻓﻜﻨﺔ
سطوح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ
شماتیک ﺳﻄﻮح
تصویر ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ
 ..5ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻜﻞ 5

 )2001مقادیر
Burbankﻮ (
Andersonو &
تحت تأثیر اقلیم بوده و معیاری از فعالیتهای تکتونیکی
رﻓﻴﻚ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣ
 .3.3.2.)2008 ,.alﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ
,Burbankو 2001
اي &
Anderson
تکتونیکیﺑﺮ ﮔﺮادﻳﺎن است
مناطق فعال
شاخص
نزدیک به  1این
همان طور که
) .ﺳﻄﺢ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ذﺧﻴﺮة رﺳﻮﺑﺎت،
ﺷﻴﺐ( ،اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎ ﺑﺮ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ
ویژة ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
ﺻﻮرت راﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ
سینوزیتهاﺳﺖبرای جبهة
شاخص
ﺗﻜﻮﻳﻦمی
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ 1ﺑﺮنشان
شاخصﺷﺪتﻫﺎيجدول
تکتونیکی مقدار
ﻣﺨﺮوﻃﻪفعال
اﺳﺎس مناطق
بیان کردند .در
داراي اﻫﻤﻴﺖ
دهد،اﻓﻜﻨﻪﻫﺎ
ﻣﺨﺮوﻃﻪ
این ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﻓﻜﻨﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
شرق اصفهان)
افکنه
(مخروطه
مطالعه
کوهستان مورد
etبشدن
 al.,غال
تکتونیکی و
کاهشetنیروهای
کم است) ،اما ،با
های ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺛﺮ در
ﻫﺎي ﻣﺆ
اﻗﻠﻴﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ و
 .(Ritterﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ،
2000; Harvey
al., 2005
درet al.,
2005
شودﺑﻴﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ
یﻣﺪت
ﻛﻮﺗﺎه
ﺑﻠﻨﺪم و
جبهةﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي
اﻓﻜﻨﻪﻫﺎ در
فرایندهایﻣﺨﺮوﻃﻪ
.(Harveyاست که نشاندهندة فعالیت
حدود 1/93
کم ) و
دار م
زﻣﺎﻧﻲوخ
کوهستان پیچ
فرسایش،
اﻧﺪ
ﺑﺮده
ﻛﺎر
ﻪ
ﺑ
،
ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ
ﻫﺎي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
از
ﺷﺎﺧﺼﻲ
ﻋﻨﻮان
ﻪ
ﺑ
،
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن
ﺔ
ﺟﺒﻬ
ﺔ
ﺳﻴﻨﻮزﻳﺘ
ﺷﺎﺧﺺ
ن
ﺎ
ﻣﺤﻘﻘ
از
و مقدار ﺑﺴﻴﺎري
تکتونیکی نسبت ًا شدید است و این امر میتواند داللت
شاخص بیشتر میگردد .در مناطق مرطوب ،به
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺰدﻳﻚ
(2001
) Burbank
& Anderson
.(Burbank
& Anderson
;2001
هایYamani
al.,و et
)
سنندج -سیرجان
شناختی
زمین
تکتونیکی زون
بر فعالیت
جبهة
ممکن است
فرسایش،
 2008نیر
زیادبودن
علت
باشد.ﻛﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ،ﺑﺎ
آلپیﺷﺎﺧﺺ
زایی اﻳﻦ
کوهﻣﻘﺪار
فازﻴﻜﻲ
آخرینﺗﻜﺘﻮﻧ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎل
در
ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺎن
ﻴ
ﺑ
ﻲ
ﻜ
ﻴ
ﺗﻜﺘﻮﻧ
ﻓﻌﺎل
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ة
ﮋ
ﻳ
و
را
ﺷﺎﺧﺺ
ﻦ
ﻳ
ا
1
ﺑﻪ
طی
کوهستان تغییراتی داشته باشد ،اما در مناطق خشک کمتر
Formatted Table

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ و ﻏﺎﻟﺐﺷﺪن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ،ﺟﺒﻬﺔ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﻴﭻوﺧﻢدار ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ
کوهستان
واحد
برای
سینوزیته
دامنهﻴ وو
جبهة
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎنﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
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) Yamaniزون
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ
ﻮﻫﺴﺘﺎن در داﻣﻨﻪﻫﺎي ﻛﺮﻛﺲ ﮔﺰارش
ﻲﺔ ﻛ
ﺟﺒﻬ
ﻨﻮزﻳﺘﺔ
ﺷﺎﺧﺺ ﺳ
 1/80را ﺑﺮا
 1/08ﺗﺎ
زﻣﻴﻦﻣﻘﺎدﻳﺮ
(2008
et al.

)2008
Yamaniﻧﺪ .وalآنetرا (
سنندج -سیرجان
زمین در
مسطحاتی
زونﺮﺟﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺳﻨﻨﺪج -ﺳﻴ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
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سینوزیتةﺑﺮرﺳﻲ
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ﻛ
در این
.(Maghsoodi,زون زمینشناختی دارد (.)2008 ,Maghsoodi
فعالیتهای
دهندة
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زونﻫﺎيزمین
خیلی ﺑﻪشدید تا
هایﻳﻦ
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ﺗﺸﻜﻴﻞ
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شدیداﻓﻜﻨﻪ
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مخروطه
توجه به
شناختی و ﻣﻘﺎدﻳﺮ با
ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎل ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ) ;Bull, 1991
کردند .اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق
اﻓﻜﻨﻪﻫﺎي
سنندج -ﻣﺨﺮوﻃﻪ
همچنین،ﻣﺪلبررسی
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 (Burbank & Anderson, 2001و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺴﻞ اول ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺟﺒﻬﺔ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن در ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ در آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺎز ﻛﻮهزاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از آن و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻴﻼﺑﻲ
ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،دو دورة اﺻﻠﻲ رﺳﻮبﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖWalker & .
 (2011) Fattahiﺑﺮ آناﻧﺪ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ دورة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎ در ﺷﺮق و ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮان در ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

198

تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطهافکنه در مرکز ایران

و مقادیر شاخص ، SMFبه نظر میرسد تشکیل و تکوین
مخروطهافکنههای منطقة شرق اصفهان با مدل کالسیک
برای مناطق فعال تکتونیکی مطابقت دارد (;1991 ,Bull
 )2001 ,Burbank & Andersonو به صورت تشکیل
نسل اول مخروطهافکنهها بر روی جبهة کوهستان در
نتیجة شدت فعالیتهای تکتونیکی در آخرین فاز کوهزایی
باشد .پس از آن و با کاهش فعالیتهای تکتونیکی،
جریانات سیالبی سبب بریدگی مخروطهافکنههای قدیمی
و تشکیل نسل جدید مخروطهافکنهها در پاییندست
مخروطهافکنههای قدیمی شده است .در واقع ،دو دورة
اصلی رسوبگذاری برای مخروطهافکنههای شرق
اصفهان وجود داشته است)2011( Walker & Fattahi .
بر آناند که آخرین دورة تشکیل مخروطهافکنهها در
شرق و مرکز ایران در حدود  30هزار سال قبل (دورة
یخچالی ورم) آغاز شده و در حدود  9هزار سال قبل به
پایان رسیده است و پس از آن فرایندهای سیالبی طی
دورههای مرطوب اوایل هولوسن سبب بریدگی سطوح
ژئومورفیک شده و نیمة دوم هولوسن با غالبیت شرایط
خشکی در مرکز و شرق ایران همراه بوده است.
خاکها در سطوح ژئومورفیک
خصوصیات مورفوژنتیکی و فیزیکوشیمیایی خاکها

خاکها به عنوان ابزاری قوی برای تطابق رسوبات
الف
A

زمینشناختی و سطوح ژئومورفیک (& Eghbal
 ) 1993 ,Southwardو شناسایی آثار تغییرات
اقلیمی طی دورههای پایداری لنداسکیپ (,Bull
 )1991دارای اهمیتاند .به طورکلی ،تشکیل خاک

در مخروطهافکنهها در دورههای پایداری لنداسکیپ
و دورههای زمانی بین وقایع رسوبگذاری و بهویژه
در لوبهای غیرفعال رخ میدهد (Blair & Mc
.)1997 ,Pherson

خاکهای قدیمی در مخروطهافکنهها و ،بهویژه،
در سطوح قدیمی فقط در نقاطی مشاهده میشود که
سطح اصلی فن حفظ شده است و در بیشتر نقاط با
فرایندهای فرسایش و رسوبگذاری بعدی حذف یا
مدفون شدهاند (.)1985 ,Christenson & Purcell
مطالعة مقاطع مخروطهافکنههای قدیمی ( )Qf1در شرق
اصفهان هم نشاندهندة مدفونشدن خاک اصلی این
سطح ژئومورفیک توسط رسوبات آبرفتی جدیدتر است.
فقط در منطقة قارنه ،با وجود پوشش اندک رسوبات
آبرفتی جوانتر ،یک خاک قدیمی بسیار متکامل مشاهده
میشود .این خاک قدیمی در ارتفاع حدود  1605متری
از سطح دریا قرار گرفته و از دو بخش اساسی تشکیل
شده است :رسوبات جدید (افقهای )C ,A؛ یک افق
پدوکمپلکس قدیمی (از افقهای تجمع کربنات و
افقهای تجمع رس) (شکل .)6

Qf1

ب

C
Bk
Btk
Bkm

شکل  .6خاک قدیمی سطح ژئومورفیک  Qf1از نمای دور (الف) و نزدیک (ب)

ﺷﻜﻞ  .6ﺧﺎك ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ  Qf1از ﻧﻤﺎي دور )اﻟﻒ( و ﻧﺰدﻳﻚ )ب(

رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ از ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰهﻫﺎي ﻋﻤﺪﺗﺎً آﻫﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت
از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد در ﻓﺎزﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻟﻨﺪاﺳﻜﻴﭗ و ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ،از ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻨﮓﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﻖﻫﺎي  Aو  Cداراي
ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازة ذرات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده )ﺟﺪول  (2و ﻫﺮ دو از رﺳﻮبﮔﺬاري ﺳﻴﻼﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .درﺻﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻫﻚ در اﻓﻖ  Aﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ آﻫﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﻖ اﺳﺖ .ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻓﻖ  Cﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺸﻮﻳﻲ
اﻓﻖ  Aو ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آﺑﺸﻮﻳﻲ و ﺗﺠﻤﻊ اﻣﻼح در اﻓﻖ  Cﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول .(2
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رسوبات جدید از تجمع سنگریزههای عمدت ًا
آهکی تشکیل شده و فاقد تکامل است .به نظر میرسد
تشکیل این رسوبات از انتقال مواد در فازهای ناپایدار
لنداسکیپ و ،عمدت ًا ،از منشأ سنگهای آهکی کرتاسه
باشد .افقهای  Aو  Cدارای توزیع اندازة ذرات مشابه
بوده (جدول  )2و هر دو از رسوبگذاری سیالبی در

محیط مخروطهافکنه ایجاد شدهاند .درصد بیشتر آهک
در افق  Aناشی از ورود مواد جدید آهکی به این
افق است .شوری بیشتر در افق  Cمیتواند ناشی از
آبشویی افق  Aو عمق کم آبشویی و تجمع امالح در
افق  Cباشد (جدول .)2

جدول  .2خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیکوشیمیایی خاکها در سطوح ژئومورفیک مورد مطالعه

اﻓﻖ
ﺳﻄﺢQf1
A

 ECeدرﺻﺪ ﻣﻮاد درﺻﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي درﺻﺪ درﺻﺪ درﺻﺪ
ﺿﺨﺎﻣﺖ رﻧﮓ ﻣﺎﻧﺴﻞ pH
)ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ( )ﺧﺸﻚ( ﮔﻞ اﺷﺒﺎع dS/m
آﻫﻚ ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎ ﺷﻦ ﺳﻴﻠﺖ رس
آﻟﻲ
0-25

25-42

10YR6/3

80-83

7.5YR5/4

7/5

102-107

10YR5/4

7/6

120-125

7.5YR6/3

C
2Bkb

42-80

4Bkb

83-86

6Btb

107-112

3Btb

5Bkb
7Btb

8Bkmb

125+

A

0-17

ﺳﻄﺢ Qf2

10YR6/4

7.5YR6/4
10YR6/4

10YR6/4

10YR6/3

2Btk

A
C1
C2
zz

6-45
+45

3/4

7/5

73-125

0-6

3/3

8/7

5YR4/4

ﺳﻄﺢ Qf3

7/5

5/9

0/26

7.5YR5/4

Btk
C1

+125

7/4

8/8

7/5

17-48

48-73

8/3

12/6

0/09

8/9

7.5YR4/6

3C

8/0

4/7

7/5

7/6

7/4

5/4

7.5YR5/4

7/3

10YR6/4

10YR5/4

5/2

7/3

7.5YR5/4

10YR5/3

9/5

9/4

7/4

0/49
0/18

41/4
29/5
71/8

43/5

0/07

92/6

0/45

28/6

0/07

0/06

0/29

0/08
0/15

10/2

0/08

4/8

0/07

0/18

81/6

35/9

III
III
III
-

54/1
60/3

18/7
26/8

16/3

12/9
8/7

9/7

21/2

15/9
59/7

19/4
58/6
63/3

35/0
56/1

25/1
23/8
56/3

34/2

82/6

IV

31/2

-

73/0

14/6

12/4

27/2
29/6
31/6

I
I-II

48/6
63/2

34/4

20/5
11/9
24/4

7/9

1/5

0/51

42/8

-

69/1

16/6

7/9

1/6

0/16

29/8

-

70/8

12/2

بخش زیرین این نیمرخ خاک از افقهای تجمع
کربناتها با مقادیر باالی آهک و مورفولوژی پیشرفته

53/8

27/4

25/4

8/1

21/6

58/7

-

1/7

23/8

13/9

56/3

0/45

24/7

32/8

-

68/7

15/2

13/8

30/9
24/8
41/1
28/5
14/2

17/5
17/0

تشکیل شده است که نشاندهندة شدت فرایندهای
پدوژنز در زمان طوالنی برای تشکیل آنهاست .افقهای
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تجمع رس در توالی با افقهای تجمع کربناتها مشاهده
شده و دارای ساختمان قوی و درصد باالی ذرات در
اندازة رس است که تأکید مجدد در شدت فرایندهای
پدوژنز در گذشته است .افقهای تجمع کربنات ثانویه
در مراحل پیشرفتة مورفولوژی بوده (جدول  )2و دارای
مقادیر آهک بین  71/8تا  92/6درصد هستند .مطالعة
کانیشناسی افق پتروکلسیک ( )Bkmدر این نیمرخ
خاک توسط )2011( et al. Bayatنشان داده است
تشکیل بلورهای کلسیت در دورههای اقلیمی مرطوب با
مقادیر پایین  18Oδرخ داده و پس از آن طی دورههای
خشکتر با تشکیل و انتقال فیبرهای پالیگورسکیت
همراه بوده است .افقهای تجمع رس دارای آهک بسیار
کمتر ،اما دارای شوری و مقدار مواد آلی بیشتری هستند.
به نظر میرسد بافت ریز این افقها مان ِع اکسیداسیو ِن
شدی ِد این الیهها و سبب افزایش مواد آلی در این افقها
نسبت به افقهای مجاور شده است .تجمع امالح و
نمکها در نتیجة فرایندهای ثانویه بعد از انتقال و تجمع
رس است و ،با توجه به موقعیت این نیمرخ خاک و
وجودنداشتنِ آب زیرزمینی ،احتماالً ،باد نقش مهمی
در تأمین گچ و نمک در این نیمرخ خاک ایفا کرده
است .در فاصلة حدود  4کیلومتری از این پروفیل مناطق
پالیایی با تجمع گچ و نمک وجود دارد (شکل .)5

در مجموع ،بخش قدیمی این پروفیل داللت
دارد بر حاکمیت شرایط اقلیمی و محیطی مناسب
گذشته برای پدوژنز در این منطقة خشک فعلی .آنالیز
ایزوتوپهای پایدار کربن کربناتهای پدوژنیک این
سطوح ژئومورفیک هم نشان میدهد که پوشش گیاهی
غالب در زمان تشکیل این کربناتها گیاهانی با سیستم
فتوسنتزی  C4و به شکل علفزار و لنداسکیپ پایدار
بوده است .مقادیر ایزوتوپی اکسیژن هم نشاندهندة
تشکیل کربناتهای مورد مطالعه طی دورههای یخچالی
(سرد و مرطوب) است (.)2010 ,.Bayat et al

نیمرخ خاک شمارة  ۲بر روی مخروطهافکنة
جدیدتر و سطح ژئومورفیک ( )Qf2در ارتفاع ۱۵۹۴
متر واقع شده است .این نیمرخ خاک دارای توالی

تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطهافکنه در مرکز ایران

از افقهای تجمع رس و کربنات ،به صورت توأم ،و
افقهای  Cناشی از رسوبگذاری سیالبی در محیط
مخروطهافکنه است (جدول  .)2افقهای  Btkمحل
تجمع رسهای سیلیکاتی همراه با پوستههای رسی و
تجمع آهک به شکل پودری بر سطح خاکدانههاست.
تجمع آهک پودری بر روی ساختما ِن افقهای آرجیلیک
ناشی از اضافهشدن آهک پس از تشکیل افق آرجیلیک
و نشاندهندة پلیژنتیکبودن این خاک در نتیجة
دورههای اقلیمی مختلف است ( .)1991 ,Bullافقهای
 Cناشی از تجمع سنگریزهها و فاقد شواهد پدوژنیک
و نتیجة رسوبگذاری طی فازهای ناپایدار ژئودینامیک
لنداسکیپ است .مقدار مواد آلی در این پروفیل بسیار
کم و در دامنه  0/07درصد تا  0/18درصد و بیشترین
مقدار آن در افقهای تجمع رس مشاهده میشود
(جدول  .)2مقدار آهک در کل پروفیل یکنواخت است
که ناشی از تغذیة مواد مادری آهکی است.

پروفیل شمارة  3بر روی آبراهههای فعال و در
محیط مخروطافکنه با تکامل پروفیلی  C2-A-C1قرار
دارد .تکامل پروفیلی ضعیف این خاک را میتوان به
سن کم و ناپایداری محیط ،به علت فرایندهای سیالبی
در محیط مخروطهافکنه ،نسبت داد (شکل  .)7افقهای
 Cناشی از رسوبگذاری سیالبی با تجمع مقدار زیاد
سنگریزههای زاویهدار آهکی با رنگ تقریب ًا یکسان و
فاقد هر نوع شواهد پدوژنیک هستند.
شوری بسیار پایین این نیمرخ خاک را میتوان به
فعالیت سیالبهای محیط مخروطهافکنه نسبت داد.
درصد مواد آلی در این سطح ژئومورفیک بیشتر از
سطح ژئومورفیک دیگر است که به علت فعالبودن
آبراههها و فراوانی رطوبت و پوشش گیاهی بیشتر
در این سطح ژئومورفیک است .درصد آهک در
این نیمرخ خاک با عمق کاهش مییابد که ناشی از
اضافهشدن مواد مادری کربنات به سطح است .توزیع
اندازة ذرات در این نیمرخ خاک هم نشاندهندة
درصد باالی شن است که داللت بر جوانبودن و
حداقل فرایندهای پدوژنز است .در مجموع ،تکامل

ﺗﺠﻤﻊصفحه
 ،1392از
شماره ،2
ﻧﺎﺷﻲدورهاز ،66
ایران،
206ﺰهﻫﺎي زاوﻳﻪدار آﻫﻜﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ
 191تاﺳﻨﮕﺮﻳ
ﻣﻘﺪار زﻳﺎد
تابستانﻲ ﺑﺎ
ﮔﺬاري ﺳﻴﻼﺑ
رﺳﻮب
طبیعی C
منابعاﻓﻖﻫﺎي
مجله.(7
آبخیزداری)،ﺷﻜﻞ
نشریه مرتع وﻧﺴﺒﺖ داد
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﺪوژﻧﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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Qf3

C1

شکل  .7تصویری از نیمرخ خاک سطح ژئومورفیک Qf3

ﺷﻜﻞ  .7ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻧﻴﻤﺮخ ﺧﺎك ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ Qf3

پدوژنیکی مخروطهافکنة مورد مطالعه در شرق
باشد .مورفولوژی کربناتهای پدوژنیک در تراسهای
ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﻤﺮخ ﺧﺎك را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﻼبﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد .درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در
اصفهان با مخروطهافکنههای جنوب غرب امریکا
شده به روش
رودخانهای طالقان هم با سن مطلق تعیین
اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎلﺑﻮدن آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﻮﺷﺶ
alﻲﻳ(et
Moeini
& Mc
مشابه
تطابق مناسبی
)2009
ﻧﺎﺷﻲ از
ﺎﺑﺪ ﻛﻪ
ﻛﺎﻫﺶ .ﻣ
توسط ﻋﻤﻖ
لومینسانسﺧﺎك ﺑﺎ
Blairآﻫﻚ در اﻳﻦ ﻧﻴﻤﺮخ
اﺳﺖ .درﺻﺪ
استﻮرﻓ(ﻴﻚ
ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣ
اسپانیا اﻳﻦ
شرقﺑﻴﺸﺘﺮ در
و جنوبﮔﻴﺎﻫﻲ
1997
,Pherson
است.
نشاناﻳﻦداده
ﺧﺎك ﻫﻢ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺷﻦ
ﻧﻴﻤﺮخ
ﺷﺪن).ﻣﻮاد ﻣﺎدري ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ .ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازة ذرات در
اﺿﺎﻓﻪ

اﻓﻜﻨﺔ ﻣﻮرد
ﻣﺨﺮوﻃﻪ
ﭘﺪوژﻧﻴﻜﻲ
ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﭘﺪوژﻧﺰ اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع،
افکنة ﻓﺮاﻳﻨﺪ
مخروطهﺣﺪاﻗﻞ
ﺟﻮانﺑﻮدن و
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
نیمرخاﺳﺖ
موردﻫﺎيمطالعه
محیط
ﻛﻪ در
خاک
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و مقایسة
تجمع رس
های
پدوژنز افق
زمان
محاسبة
Blair
& Mc Pherson,
آرجیلیکاﺳﺖ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺷﺮق
ﻏﺮب ا
ردیفاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي
یکﻣﺨﺮوﻃﻪ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ
را میتواندربهﺷﺮق
گرفت
ﺟﻨﻮبنظر
زمانی در
صورت
مورد مطالعه
ژئومورفیک
در) سطوح
های
ﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺟﻨﻮبافق
(,Birkeland
 .)1999.(1997مورفولوژی و مقادیر آهک در
نشان میدهد ،در مجموع ،برای تشکیل هر سانتیمتر از
Birkeland,
)
ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻈﺮ
در
ﻲ
زﻣﺎﻧ
ﻒ
ﻳ
رد
ﻳﻚ
ﺻﻮرت
ﻪ
ﺑ
ﺗﻮان
ﻲ
ﻣ
را
ﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻮرد
ﺔ
اﻓﻜﻨ
ﻣﺨﺮوﻃﻪ
ﻂ
ﻴ
ﻣﺤ
در
ﺧﺎك
ﻧﻴﻤﺮخ
کربناتهای پدوژنیک خاکهای مورد مطالعه نشاندهندة
خاک سطح  Qf1وقت بیشتری صرف شده (جدول)3
 .(1999ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻫﻚ در ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎي ﭘﺪوژﻧﻴﻚ ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة اﻓﺰاﻳﺶ آﻫﻚ و ﺗﻜﺎﻣﻞ
که باعث مقدار رس بیشتر و درصد کربنات کمتر در
افزایش آهک و تکامل مورفولوژی این کربناتها
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ اﺳﺖ )ﺟﺪول  .(2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎي
خاک این سطوح شده است .آنالیزهای کانیشناسی
با افزایش سن سطوح ژئومورفیک است (جدول .)2
ﭘﺪوژﻧﻴﻚ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎي ﭘﺪوژﻧﻴﻚ در
هم تفاوت ترکیب کانیشناسی رس در خاکهای
بنابراین ،کاربرد مورفولوژی کربناتهای پدوژنیک هم
ﺗﺮاسﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪاي ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻟﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ  (٢٠٠٩) Moeini et al.ﺗﻄﺎﺑﻖ
سطوح ژئومورفیک و غالبیت کانیهای اسمکتیت
نسبی سطوح ژئومورفیک مفید
ﻧﺸﺎنسن
تخمین
میتواند در
داده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
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ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﺴﻞﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻪاﻓﻜﻨﻪﻫﺎي ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آﺛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺪوژﻧﻴﻚ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻲ ،و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎي ﭘﺪوژﻧﻴﻚ ﺧﺎكﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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و پالیگورسکیت بهترتیب در بخش رس افقهای
آرجیلیک سطوح ژئومورفیک  Qf1و  Qf2را نشان
میدهد (.)2011 ,.Bayat et al

با توجه به مقادیر شاخص سینوزیتة کوهستان
(جدول  ،)1تکامل پدوژنیکی خاکها (جدول  )2و نتایج
آنالیزهای ایزوتوپی ( )2010 ,.Bayat et alو کانیشناسی
( ،)2011 ,.Bayat et alبه نظر میرسد تکتونیک نقشی
اصلی در شکلگیری نسلهای مخروطهافکنههای شرق
اصفهان داشته است و آثار تغییرات اقلیمی در تکامل
پدوژنیک ،ترکیب کانیشناسی رسی ،و مقادیر ایزوتوپی
کربناتهای پدوژنیک خاکها حفظ شده است.

فرایندهای فرسایش و رسوبگذاری بعدی سبب
ازبینرفتن افقهای الوویال ،1تخریب سطح ژئومورفیک
قدیمی ،و مدفونشدگی خاک آن شده است.
ردهبندی خاکها

جداول  4و  5ردهبندی خاکها در سطوح ژئومورفیک
مورد مطالعه را نشان میدهد .مدفونشدن بیش از 85
سانتیمتر از افقهای قدیمی توسط حدود  42سانتیمتر
مواد خاکی جدید در پروفیل سطح ژئومورفیک Qf1
(افقهای  Aو  )Cبه ردهبندی این خاک به عنوان یک
خاک قدیمی مدفون در طبقهبندی امریکایی منجر شده
است .اما ردهبندی جهانی )WRB( 2قادر به شناسایی این
تکوین پدوژئومورفیک نیمرخهای خاک واقع در
خاک قدیمی ،به عنوان خاک مدفون ،نیست .در سطح
محیط رسوبگذاری مخروطهافکنهها را میتوان با تئوری
 Qf2یک خاک قدیمی سطحی )رلیکت( وجود دارد که
چرخة  Kتفسیر کرد ( .)1991 ,Bullطی دورههای فعال
ردهبندی امریکایی به تجمع رس (تحت ردة آرجید) و
تکتونیکی و ناپایداری لنداسکیپ فرایندهای فرسایش
ردهبندی جهانی به آهکیبودن (کلسی سولز) اولویت
و رسوب و تشکیل مواد مادری رخ داده است .سپس،
داده و آن را طبقهبندی میکنند .در جدیدترین سطح
لنداسکیپ،
پایداری
خاکیاﻓﻜﻨﻪ
ژئومورفیکﻣﺨﺮوﻃﻪ
ﻫﺎي ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ
ردهﺑﻨﺪي ﺧﺎك
در دورههای آرامش تکتونیکی وﺟﺪول .4
فاقد تکامل پدوژنیکی وجود دارد
1999محیطی
شرایط اقلیمی و
همزمان با دورههای
Formatted Table
هر دو ردهبندی 1998
Soil
یخچالیﻮرﻓباﻴﻚ
ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣ
WRBجهانی بهخوبی این امر
امریکایی و
Taxonomyکه
Qf1گیاهی و تشدید فرایندهای
مختلف ،گسترش پوشش
Luvic
Calcisols
این سطح ژئومورفیک
بندی
 Thaptoمیدهند .در طبقه
 Alfic Torriorthentsرا نشان
پدوژنز سبب تشکیل و تکامل
رژیمLuvic
Calcisols
هوادیدگی ژئوشیمیایی وQf2
رطوبتی توجه دارد و
Typicهبندی امریکایی به
 Calciargidsرد
ژئومورفیک مورد مطالعه شده است.
خاکها در سطوح
Typic
Qf3
(Calcaricآهکیبودن).
 Regosolsرسوبات
بندی جهانی به ویژگی
 Torriorthentsرده

Formatted Table

Formatted Table

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ردهﺑﻨﺪي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺧﺎكﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺪﻓﻮن(2006) Kraslinkov & Calderon ،
ﻣﺨﺮوﻃﻪافکنه
ﻚمخروطه
ژئومورفیک
ﻫﺎيسطوح
ﺧﺎكهای
ﺑﻨﺪي خاک
ردههبندی
 .4رد
اﻓﻜﻨﻪ
ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴ
جدول .4
ﺟﺪول
ردهﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺧﺎكﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺪﻓﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس  WRBاراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
WRB
1998
Soil Taxonomy
1999
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ
ردهﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ
ﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺧﺎك
وﻳﮋﮔﻲ
رﻃﻮﺑﺘﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ( و ﻛﺎرﺑﺮد
اﻗﻠﻴﻤﻲ )رژﻳﻢﻫﺎي
)ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ( ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
14
Luvic
Calcisols
Thapto
Qf1
ﺧﺎكﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﺑﻨﺪي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪ
Alficداراي
WRBTorriorthents
ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ردهﺑﻨﺪي
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻌﻴﺎر
اﺳﺖ .ﺟﺪول  5ردهQf2
Nettleton Luvic
et al. Calcisols
Typicاﺳﺎس ردهﺑﻨﺪيﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
Calciargidsﻚ را ﺑﺮ
ﺑﻨﺪي ﺧﺎكﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴ
Calcaric Regosols
Typic
Qf3
Torriorthentsدﻫﺪ.
 (2006) Kraslinkov & Calderonﻧﺸﺎن ﻣﻲ
) (2000و
ژئومورفیک
ﻲسطوح
ﺧﺎكهای
بندی خاک
 .5رد
جدول
(2006) Kraslinkov & Calderon
ﻗﺪﻳﻳﻤﻤ
ردههﺑﻨﺪي
ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ردهﺑﻨﺪي ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻚ
ﻣﺪﻓﻮن،ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴ
ﺳﻄﻮح
قدیمیﻲ
ﻫﺎي ﻗﺪ
ﻫﺎي
ﺧﺎك
ﺑﻨﺪي
در .5
ﺟﺪول
ردهﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺧﺎكﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺪﻓﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس  WRBاراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
& Kraslinkov
Nettleton et al
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ
ردهﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ
Soils
دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺧﺎك
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
)(2000ﺣﺮارﺗﻲ( و ﻛﺎرﺑﺮد
اﻗﻠﻴﻤﻲ )رژﻳﻢﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﻲ و
)ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ( ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
Calderon
)(2006
Qf1ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪ ،14ﺳﻴﺴﺘﻢ ردهﺑﻨﺪي  WRBداراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺧﺎكﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻌﻴﺎر
Luvic InfraCalcisols Kryptic Paleoaridisols
Buried
Nettleton et al.
ﺑﻨﺪي ﺧﺎكﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ را ﺑﺮ اﺳﺎس ردهﺑﻨﺪي
اﺳﺖ .ﺟﺪول  5رده
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي -
Qf2
Enduric Paleoaridisols
Relict
) (2000و  (2006) Kraslinkov & Calderonﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
) (2000ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ردهﺑﻨﺪي اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﺳﺖ .وﺟﻮد اﻓﻖﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎ ﺑﻪ 1. Eluvial
2. World Refrence Base for Soil Resources
16
ﺟﺪول 15 .5
)(WRBﻚ
ﺳﻄﻮح ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴ
ردهﺑﻨﺪي ﺧﺎكﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ

Formatted Table

ردهﺑﻨﺪي Nettleton et al.
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎكﻫﺎ در ردة ﭘﺎﻟﺌﻮارﻳﺪﻳﺴﻮﻟﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ واژة ﭘﺎﻟﺌﻮ اﺷﺎرهاي اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺎك ﻗﺪﻳﻤﻲ .واژة
18
17
Kraslinkovﻛﻨﻨﺪة آن
 Nettletonﺑﺮاي ﺧﺎك&ﺳﻄﺢ  Qf2ﺑﻴﺎن
واژة اﻧﺪروﻳﻚ
ﻛﺮﻳﭙﺖ ﺑﺮاي ﺧﺎك ﺳﻄﺢ  Qf1ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﻣﺪﻓﻮنﺷﺪن آنalو et
ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ
Soils
Calderon
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺧﺎك ﻗﺪﻳﻤﻲ رﻟﻴﻜﺖ اﺳﺖ .ردهﺑﻨﺪي (2000) & Calderon
ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ
)(2006ﺑﺮاي ﺧﺎك
 (2006) Kraslinkovﻓﻘﻂ
Luvicﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﺎك ﻣﻮرد
 Krypticاﻳﻦ ردهﺑﻨﺪي،
Paleoaridisolsﻛﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
ردهﺑﻨﺪي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
Qf1و از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود
InfraCalcisols
Buried
19
داراي اﻓﻖﻫﺎي Qf2
ﺷﺪﮔﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ-ﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎك
 Paleoaridisolsﻣﺪﻓﻮن
در ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ
اﻳﻨﻔﺮاآرﺟﻴﻚ و ﭘﺘﺮوﻛﻠﺴﻴﻚ
Enduric
Relict
ﻟﻮوﻳﻚ اﻳﻨﻔﺮاﻛﻠﺴﻲ ﺳﻮﻟﺰ 20ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ردهﺑﻨﺪي واژة اﻳﻨﻔﺮا اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮنﺑﻮدن ﺧﺎك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
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با توجه به ناتوانی ردهبندی جهانی در طبقهبندی
خاکهای قدیمی مدفونKraslinkov & Calderon،
( )2006ردهبندی جدیدی برای خاکهای قدیمی مدفون
بر اساس  WRBارائه کردند .در واقع ،به علت وابستگی
بیشتر سیستم ردهبندی امریکایی (تاکسونومی) به اطالعات
اقلیمی (رژیمهای رطوبتی و حرارتی) و کاربرد ویژگیهای
دینامیک خاک جهت توصیف معیارهای مشخصه ،1سیستم
ردهبندی  WRBدارای قابلیت بیشتر جهت طبقهبندی
خاکهای قدیمی است .جدول  5ردهبندی خاکهای
قدیمی سطوح ژئومورفیک را بر اساس ردهبندیهای
پیشنهادی  )2000( .Nettleton et alو & Kraslinkov
 )2006( Calderonنشان میدهد.
ردهبندی  )2000( et al. Nettletonتقریب ًا مشاب ِه
ردهبندی امریکایی است .وجود افقهای تجمع کربناتها
به قرارگرفتن خاکها در ردة پالئواریدیسولز 2منجر
میشود که واژة پالئو 3اشارهای است به وجود خاک
قدیمی .واژة کریپت 4برای خاک سطح  Qf1نشاندهندة
مدفونشدن آن و واژة اندرویک 5برای خاک سطح
 Qf2بیانکنندة آن است که یک خاک قدیمی رلیکت
است .ردهبندی )2006( Kraslinkov & Calderon
فقط برای خاکهای قدیمی مدفون بهکار میرود و
از معیارهای مشابه با ردهبندی جهانی استفاده میکند.
طبق این ردهبندی ،خاک مورد مطالعه دارای افقهای
اینفراآرجیک 6و پتروکلسیک در عمق یک متری از سطح
مدفونشدگی است ،بنابراین ،به عنوان خاک لوویک
اینفراکلسی سولز 7طبقهبندی میشود .در این ردهبندی
واژة اینفرا اشاره دارد به مدفونبودن خاک مورد مطالعه.

بحث و نتیجهگیری

ی و جدید در منطقة
نسلهای مخروطهافکنههای قدیم 
مورد مطالعه با کاربرد تفسیرهای سنجش از دور،
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روشهای ژئومورفولوژی ،و مطالعات میدانی شناسایی
شدند .مخروطهافکنههای قدیمی در منطقة شرق اصفهان
در کنار کوهستان و باالدست مخروطهافکنههای جدیدتر
قرار گرفتهاند وبهشدت و به مقدار زیاد بریده شده و دارای
الیههای سنگی در برخی نقاط هستند .مخروطهافکنههای
نسل جدید در پاییندست مخروطهافکنههای قدیمی
قرار گرفتهاند و ،بر اساس موقعیت توپوگرافی و تکامل
پدوژنیکی خاکها ،شامل دو سطح ژئومورفیک ( Qf1و
)Qf2اند .نتایج کاربرد شاخص سینوزیتة جبهة کوهستان
نشاندهندة فعالیت تکتونیکی شدید منطقة شرق اصفهان
واقع در زون زمینشناختی سنندج -سیرجان است.
مطالعات محققان دیگر هم فعالیت شدید تکتونیکی در
این زون زمینشناختی طی ترشیاری و کواترنر را نشان
میدهد .مقادیر شاخص بریدگی نشان داد بیشترین مقدار
شاخص بریدگی مربوط به سطح ژئومورفیک  Qf1است
که میتوان آن را ناشی از قدمت ،فرسایش ،و بریدگی
شدید این سطح ژئومورفیک دانست .مقایسة شاخص
بریدگی برای سطوح ژئومورفیک جدیدتر نشان میدهد
این شاخص برای مقایسة سطوح ژئومورفیک غیرفعال
مناسبتر است.
خاکهای موجود بر سطوح ژئومورفیک آهکی با
مراحل مختلف مورفولوژی کربناتهای پدوژنیک هستند.
نتایج شاخص بریدگی با مورفولوژی کربناتهای پدوژنیک
در خاکهای سطوح ژئومورفیک همخوانی دارد .بنابراین،
مورفولوژی کربناتهای خاکساز هم میتواند شاخص
مناسبی از سن نسبی سطوح ژئومورفیک مورد مطالعه
باشد .کاربردِ شاخص تجمع رس برای تخمین زمان پدوژنز
افقهای آرجیلیک در سطوح ژئومورفیک نیز هماهنگی
خوبی با شواهد ژئومورفولوژی ،کانیشناسی ،و ایزوتوپی
نشان داد .در مجموع ،تکوین پدوژئومورفیک مخروطهافکنة
مورد مطالعه با تئوری چرخة  Kمطابقت نشان داد.
1. Diagnostic Criteria
2. Paleoaridisols
3. Paleo
4. Krypt
5. Enduric
6. Infraargic
7. Luvic Infracalcisols
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ردهبندی خاکها با استفاده از سیستمهای ردهبندی
جهانی و تاکسونومی امریکایی انجام شد و ،با توجه به
ناتوانی ردهبندی جهانی در طبقهبندی خاکهای قدیمی
مدفون ،ردهبندیهای پیشنهادی et al. Nettleton
( )2000و  )2006( Kraslinkov & Calderonبهخوبی
قادر به ردهبندی خاکهای قدیمی سطوح ژئومورفیک
مورد مطالعه بودند و کاربرد این مدل ِ
های جدی ِد

تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطهافکنه در مرکز ایران

طبقه ِ
بندی خاک برای مناطق دیگر هم پیشنهاد میشود.

سپاسگزاری

از آقای مهندس محمد صدر ارحامی جهت همکاری
در مطالعات میدانی سپاسگزاری میشود .همچنین ،از
داوران محترم جهت ارائة پیشنهادهای مناسب ،که سبب
بهبود کیفیت مقاله شد ،قدردانی میشود.
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