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 چکیده
نوع جخایرطت در  تغییرهمچنین  و مفرسررا  رر فرط ندهایشرررط ط یعی م جو ت تغییر در  هرگونه تغییر در

و در  هاآبرفتشررریمیا م و فیی  م  یهامژگ وجو ت تغییر در  درنها تتغییرطت ط ن و  شرررودمججحیطم 

تغییرطت جحیطم، تغییر در جییطن سولفات  یهاشاخصهطز  م   .گرددمج هاه لا بندیش لو  رنگ ،بندیدطنه

سازندها ن انه جخایرطت جحیطم در جحدوده جورد  جییطن سولفات و کلر د در رطتییتغ .در سرازندها طسرت

ج نم آن طست که شرط ط سخت  به ،رودمجج رخص فرطتر  یهاآسراانهجطال ه طسرت زجانم که جییطن آن طز 

بررسرررم تغییرطت جحیطم در  جنظوربهط ن جقاله  در جحیطم و  ا خ ررر م بر جحیط ماکمیت  افاه طسرررت.

قابل تفسرریر و طز نظر  هاه لاجورد دسررارو و  هادطدهج ررخص که  یهاجحدودهشررد در  مسرر  گذشرراه،

 یهانهنموشیمیا م  یهامژگ وو همچنین  ه ال ،هانهیچ ،برخوردطر بودندنیی طز طهمیت ز ادی  شناسمباساان

جربوط به مفاری در جحدوده  یهادطدهو برطی پیگیری تغییرطت طز  ردیقرطر گبررسررم  جورد بردطشررت شررده،

طیلاعات لازم کست   sdیهاروشپالئوپدولوژ ک و  یهادطدهطسرافاده طز با  و گرد د گیریبهره شرهر تعر ی

که  دهدجخالف جحدوده جورد جطال ه ن رران جم یهابخشماصررل طز بررسررم جقدطر کلر د در  ج ناا .شررد

در جییطن کلر د بخصوص  نوسان بی رار شده طست، ppm 0888طز جحدوده طز   مهابخشجقدطر کلر د در 

 ت ررد د خ رر م و ژهبهبه ج نم وقوع تغییرطت شررد د در شرررط ط جحیطم  در آنوقوع تغییرطت جحسرروو 

الف جخ یهابخشبردطشت شده طز  یهانمونهطست. ناا ج ماصل طز طساناد به طفیط ش جییطن کلر د در جحیط 

که ط ن جحدوده در دوره پلیساوسن با سرجا ش جحیط جوط ه شده طست. بررسم  دهدمج تعر ی ن اندشرت 

ر ی  بندیدطنه تجمع ،دهد کهجمتهیه شرده در جحدوده جیدطن ساعت ن ان  یهانمونه   در بندیدطنهترکیت 

 هایدطنه رنید ک به سطح، به درصد  عاً تقر یهاه لادر  دوباره .رسدمجدرصرد  988به  ترن یپا هایدر عمق

                                                           
                                                                               83911943199Email: M_bayati@tabrizu.ac.irنو سنده جسئول:   9
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طست که مضور  جلامظهقابلجاری  94جاری تا  94بادی در طعماق  یهاجاسرهمضرور  طلعاه .شرودمجطفیوده 

 .کندمجماکمیت شرط ط خ ک در جحیط م ا ت سازندها طز  یطیدطنه ربادی و ترکیت  یهاجاسه

 تعر ی دشت طقلیمم گذشاه، رطتییتغ ،ک پالئوپدولوژ جحیطم، جخایرطت :هادواژهیکل

 مقدمه -8

    هو نوع رسوباتم طست که بر ای گذطشا شرط ط جحیطم در هر جحدوده  غرطفیا م ت یین کننده شرط ط ز سام

ر مال تغییر د دطئمطنسان ثابت نعوده و میات علل جخالف ط ن شرط ط جحیطم در یول تار خ زجین و تار خ  به .شودمج

ه ظاهر شده و جنجر ب و تماجم طبن تغییرطت در میات گیاهم و  انوری و طلعاه در شرط ط ز ست طنسانمطست بوده 

 هاه اهندر رسوبات و گذشاه ییرطت جحیطم جهمم طز شوطهد تغ بخش طست.شده و طفول و ش وفا م تمدن  هاجها رت

رطت در طب اد طز ط ن تغیی مبخ  با طساناد به ط ن شوطهد نوع ط ن تغییرطت رط پیگیری نمود. توطنمجو بر ای جانده طست 

م ه قد مدر رسوبات جدفون شد  یریگیپقابلو طب اد آن  بارزتر بودهو طثرطت آن بسیار  طندبودهجخایرطت جحیطم و عمده 

 م،یعی م و تغییر در شرط ط طقلیمم جو ت تغییر در نوع فرسا ش آب در شرط طتغییر  هرگونهعنا ت به ط ن ه  با طست.

 هابرفتآشیمیا م و فیی  م  یهامژگ وو تغییرطت در نوع فرسا ش جو ت تغییر در  شودمج جخایرطت  و نوع یباد

ررسم ببا جطال ه ط ن تغییرطت و  توطنمج ،شودمج هاه لا بندیش لو  رنگ ،بندیدطنه تغییر درجو ت  درنها تو 

و  گفت که خاک پی ره یعی م توطنمج دروطقع عمقم دطساان گذشاه تغییرطت رط بازخوطنم کرد. یهاخاک یهامژگ و

 یهاتی الفد ناجیک و گاه دربرگیرنده شوطهدی طز د ناجیک ماکم  طست که خصوصیات آن ن ان دهند طثرطت طقلیم و 

طنسانم  یهاتیف الآب و هوط م و  یهامدگرگون جوطد جادری در یم زجان طست. یبر روتوپوگرطفم  ریتأثز سام تحت 

. بافت خاک جاندمجو ط ن آثار در یول زجان در خاک باقم  گرددمجخاک  یهامژگ وو طنوطع کاربری باعث تغییر در 

ت ط ن پژوهش با عنا  در جحیطم و وقوع تغییرطت طقلیمم طست. یهامآشفاگج رف و شاخص بسیار جهمم طز و ود 

 و ت یه شود. دیتأک هاشاخصهبه ط ن وطق یت س م شده طست به ط ن 

 اد جخالف و با جحققان طز طب توسط و طنسانم، یعی م یهاتیف الآن بر سرا ر  ریتأثو نحوه تغییرطت جحیطم گذشراه 

های ( تحول لندفرمHernandez and  Julia,2012 ) و  ولیا هرناندز ه طسررت.جانوع جورد بررسررم قرطر گرفا یهاروش

نگاری و  با طسافاده طز تار خ هاآن جربوط به کوطترنر و همچنین جییطن فرسرا ش در شرمال شرقم طسنانیا رط جطال ه کردند.

 ) هم ارطن و کوسرررار پدوژنیک جییطن تحول لندفرم های رط جطال ه نمودند. یهاکربناتهمچنین با تو ه به توسررر ه 

Kuster et al.,2014با طسرررافاده طز  رط ( تار خ تغییرکاربری ها و ع س طل مل پدوژنیک در هلوسرررن در شرررمال آلمان

بررسررم در رسرروبات جحدوده  شررناسررمباسرراان یهادطدهآزجا  ررگاهم و طیلاعات آرکولوژ  م و همچنین  یهاروش

ری در دوره کارب یهاتیف البادرفام در طثر ترطکم سرر ونت گاهم و  یهاتیف البه ط ن نایجه رسرریدند که  هاآن کردند.

طز جییطن  م یت کاساه شده  90تسرر ع شرده و در طثر تسرر ع فرسرا ش به تدر ج تا قرن   AD 91تا  94و  99زجانم 
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بادرفام و نوع ف الیت طنسرران در یول هولوسررن رطبطه  یهاتیف ال که بین رسررندمججحققین به ط ن نایجه  ن ط طسررت.

در جورد  یططرزندهجاری به ناا ج  9تا  9 یهاعمقبا طسرافاده طز لو  های بردطشت شده در  هاآن جسراقیمم و ود دطرد.

( ,.Tooth et al  2009)ن ط. توث و هم ارطندافاه طنسررانم بر   د گر دسررت  یهاتیف الجاقابل تغییرطت جحیطم و  ریتأث

سیلابم در بخ م طز آفر قا در کوطترنر رط جورد  یهادشتطنسرانم بر  یهاتیف ال ریتأث  OSLبا طسرافاده طز تار خ نگاری 

( ,.Schute et al 2009) و هم ارطن شوته طنسانم در گذشاه رط ج خص نمودند. یهاتیف البررسرم قرطر دطدند و نحوه 

سررال با طسافاده  9188در یول  9دلاای لوت شررا ن یهانه راهنین تغییرطت طقلیمم رط بر چوهم هایکاربرتغییرطت  ریتأث

و دطجنروری جفرط در نحوه رسوب  یک اورز به ط ن نایجه رسریدند که  نگل زدط م، هاآن بررسرم کردند. 91طز کربن 

  درنها تدر طلگوی ژئوجورفیک دلاای جذکور جن  س شرررده و  هاتیف الگرذطشررراه و ط ن  ریترأثگرذطری و جقردطر آن 

 جردطبم و باتلاقم در یم زجان کاهش  ابد. یهاطیجحجو ت شده طست که جحدوده  صورت گرفاه یهاتیف ال

 ا  و هازلیله ،هالابیسررردر قالت وقوع جحدوده دشرررت تعر ی تغییرطت جحیطم  در برا عنا ت به شررروطهد تار خم،

 ریأثتبر نوع ز ست وقوع تماجم آنها به تنوع رخ دطده طسرت و  همچنین تجربه بارش  برف سرنگین خ ر سرالم ها و 

 عقی هیطره قعل طز جیلاد، دشررت تعر ی به لحاد دطرط بودن جنابع یعی م ینم و شرررط ط جحیطم جسرراعد، در گذطرده طسررت.

 مجها رطن جساقر در ط ن دشت، یهاطنسان جن أ ش وفا م رط در خود  ای دطده بود. یهاتمدن ،شرناسمباسراانشروطهد 

دط م و درسطح طبا یدطجنرور ک اورزی، یهاتیف ال به جخالف، یهابخشطزجحدوده های شرمالم بود که با طساقرطر در 

طرخود خود و مام در ج ان طسررراقر یهاتیف الطز تغییرطت طقلیمم درکلیه  جاأثرصرررن ام پردطخاند و  یهاتیرف رالبره 

یرطت عمده رخ دطده در شررررط ط یتغو دشرررت تعر ی با و ود  جان آذربا (.490 :9913طف رررار،کردند )جاد تغییرطتم رط ط 

جطال ات طساسم در زجینه کست طیلاعات علمم با طساناد  هنوز گذشراه، یهاتمدنسرابقه تار خم ینم طز نظر  جحیطم و

وشت ط ن گذطر بر سرررن ریتأثطت جحیطم که وجخایربه شروطهد پالئوپدوژئوجورفولوژ  م در جورد شررط ط طقلیمم ماکم 

ج خص طز  مله گورساان   یهاجحدودهدر  شرده طسرت تحقیق سر م  ن ط در ، صرورت نگرفاه طسرت.بوده هاتمدن

جربوط به هیطره سوم قعل طز  یهاطسر لت د ر نه در عمق ز اد در آن ج رخص بوده و یهاخاکعصرر آهن که نیمرخ 

ز طو تحلیل و تحقیق جیدطنم جد نظر قرطر گیرد و  هانمونهعنوطن جحدوده بردطشررت  به جیلاد رط در خود  ای دطده طسررت،

 شود. گیریبهره برگرفاه طز ج ان  اد شده، یهادطده

  هاروشمواد و  -2  

 یهاجحدوده م شرده طسررت در جورد نظرسرطف پاسرخ به سرئوطلات یرش شرده و تحقق طهد یبرط در ط ن پژوهش،

نیی طز طهمیت ز ادی برخوردطرند،  شررناسررمباسرراانقابل تفسرریر و طز نظر  هاه لاجورد دسررارو و  هادطدهج ررخص که 

ط ن  درط ن جنظور  به بررسررم قرطر گیرد. جورد بردطشررت شررده، یهانمونهشرریمیا م  یهامژگ وو همچنین  ه لا ،هانهیچ

                                                           
1 Lutschine  
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در جحدوده شهر سرازجان قطار شرهری  یهایمفارجربوط به  یهادطدهجیدطنم طقدطم شرده و طز  یهامبررسربه پژوهش 

 بندیدطنهولا ه بندی  طزبررسم نید ک  یبرط و طز جاخصرصران جربویه طیلاعات لازم کسرت شده طست. گیریبهرهتعر ی 

 هایگودبردطرو  هایمفارکه   مهاجحدودهشررده طسررت با مضررور در  مسرر  سررازندهای ت رر یل دهنده دشررت تعر ی،

در  یهایریگو در جوطرد لیوم طندطزه  طز نید ک جورد بازد د جیدطنم قرطرگیرند هاه لا متماج ،(9) دولصرررورت گرفاه 

 جحل صورت گیرد.
 

 نمونه برداری در محدوده شهری تبریز  هایچاهکمشخصات  -8جدول 

Test pit Station Depth (m) X Y Z 

WTP-1 A2-1 16 607093.0 4216476.0 1350 

TP-1 N2 5.8 619876.1 4214915.05 1485.4 

TP-2 M2 8 618850.51 4215035.19 1474.15 

TP-6 I2 15 615364.56 4215383.95 1423.24 

TP-7 H2 15 614822.44 4215477.59 1414.20 

TP-10 E2 7 612119.80 4215506.65 1381.40 

TP-11 D2 8.3 611025.10 4215564.09 1375.03 

TP-12 C2 7.2 610283.42 4215557.52 1369.10 

TP-13 B2 12 609158.46 4215958.39 1361.59 

TP-14 A2 15 607861.64 4216536.35 1353.97 

ETP1 O2 9 620590.49 4214986.48 1505 

ETP2 P2 10 622030.77 4212944.94 1564 

ETP3 Q2 5 622322.43 4212017.13 1597 

ETP4 S2 4 622635.92 4211282.9 1630 

ETP5 R2 10 622936.49 4210665.35 1603 

 

 ز ر طسافاده شود: یهاکیت ندر پژوهش ز ر س م شده طست طز 

 یپالئوپدولوژ یهادادهاستفاده از  -2-8

لازم طز آزجا  ررات جربویه صررورت  یهادطدهج ررخص پیگیری و  یهاج اندر د ر نه   یهاخاکدر ط ن پژوهش، 

 .طنددهشد ر نه در رطبطه با شررط طم جحیطم ماکم بر گذشاه ت  یل  یهاخاک گرفاه در جورد آنها کسرت شرده طسرت.

رو و  جقدطر هسرراند. یطدطنههوجوو بوده و دطرطی سرراخامان  فاقد ج ررخصررم دطرند، ی روجورفولوژیج ،هاخاک ن ط

در جورد  توطنمج هاخاکط ن  phبررسرررم جقدطر رو و جییطن  با د گر طسرررت. یهاخراکجافراوت طز  هراآن phجییطن 

و ژه با ترکیعات ج ررخص، در  یهاطفقو ژه  برطسرراو و ود  یهاه لا ن ط وضرر یت ماکم بر گذشرراه قضرراوت نمود.

اک  لف خجخا یهاطفقجورد ماکمیت شرررط ط طقلیمم خاص تفسرریر گرد ده طسررت. با تو ه به توز ع درصررد رو در 
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جخالف س م شده  یهاعمقدر  هاه لادر  هاروط ن پژوهش بر طسراو توز ع درصد  در .شردهج رخص نسرعم زجان 

 .  تار خ گذشاه پیگیری شود هاخاکشیمیا م و فیی  م ط ن  یهامژگ وبا تو ه به  طست 

 آزمایشگاهی  یهاروشو  SED یهاروشاستفاده از  -2- 2

 طسرراناد به سررطوش ژئوجورفیک و ترکیت وبا با طسررافاده طز آن،ژئوجورفولوژ  م طسررت و  کاجلاًط ن روش  ک روش 

طز  با طسافادهدر ط ن جقاله  دروطقعقضراوت نمود.  توطنمجد گردرجورد شررط ط نه راه گذطری گذشراه  یهاروشآن با  

وقا ع  آنها دطساانعم نسجسراقر بر روی رسوبات کوطترنر و ت یین سن  یهاخاکو ژگم ط ن روش سر م شرده طسرت 

غرطفیا م   یهاجحدوده گذشاه  یهامژگ وت یین  در خاک، بندیدطنهبررسرم توز ع  .شرودیعی م و طنسرانم بازخوطنم 

  مهاریتفس ،و شن لتیس با ت یین درصد رو،ط ن پژوهش سر م شرده طسرت  در .برخوردطر طسرت یطژه وطز طهمیت 

   شود.طز شرط ط جحیطم ماکم طنجام  جاأثرطنسانم  یهاتیف الج اعری در جورد گذشاه و نحوه 

 بحث و نتایج -9

توپوگرطفم طز طقلیم سررررد و نیمه خ رررک برخوردطر  یهامژگ وطز جوق یت  غرطفیا م و  جاأثرشرررمال یرب ط رطن 

جییطن  گاه ،تزجانم جاغیر بوده طس یهابازهطسرت طجا چنین وضر یام تحت تاثیرتغییرطت طقلیمم  هانم در یول تار خ و 

خایره جحیطم  دی  ک  جشررط ط خ رک رط ن ران دطده طست و خ  م در  یهامژگ و کاجلاًریوبت طفیط ش و گاه 

دهه بارش  1مدود  مبررس تغییرطت مام در  ک بازه زجانم کوتاه نیی قابل جلامضره بوده طست. ن ط ظاهر شرده طسرت.

رط طنجام دطده  یطجلامظهقابلبارش جاهانه تغییرطت  یطنی( ج9891-9349که در یم ط ن بازه زجانم ) دهردمجتعر ی ن ررران 

 طست 

 مواد آلی سازندها در دشت تبریز مقدار و کلر ،phسولفات،میزان  بررسی -9-8

 یون سولفات -9-8-8

طسررت. زجانم که جییطن  هاآبتغییرطت جحیطم، تغییر در جییطن سررولفات در سررازندها و  ا  یهاشرراخصرره  م طز 

( 9جحیطم جریوب و  ا به ععارتم جلا م طست ) دول ط شرط طست، PPm 988و سرازندها کمار طز  هاآبسرولفات در 

خ  م بر جحیط ماکمیت و  ا ج نم آن طسرت که شرط ط سخت جحیطم  به ،رودمجفرطتر  9488که ط ن جییطن طز  مزجان

رط طفیط ش دطده طسرررت  هاخاکدر خ ررر م جحیط ترطکم نمک تهد دکرده و جخایره جحیط رط به ععارت د گر  رافاه و 

( 9بردطشت شده و طیلاعات درج شده در ش ل ) یهانمونهناا ج ماصرل طز سرنجش جییطن سرولفات  یعق (.9)شر ل 

یجم بخ رم طز سازندهای دشت تعر  در گفت که دشرت تعر ی جخایره طقلیمم رط درگدشراه تجربه کرده طسرت. توطنمج

رط   ا شد د گیری نمودکه ط ن دشت در یم زجان شرط ط جحیطم بسیار شد د و جهینا توطن با طسراناد به جییطن سرولفات،

بی ارشده  488طز ط ن دشت جقدطر سولفات طز   مهابخشهمچنان ماکم طز ط ن طست که در  نمودطر تجربه کرده طسرت.
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جذکور در جورد کلر نیی  جوطرد .(9 دولباشد )طز ماکمیت  ک دوره خ ر م شرد دناشم شده طجرجم توطند ن ط طسرت.

خص بردطشت شده بسیارج  یهانمونهتغییرطت بارز در شرط ط جحیطم طز تفاوت بین سولفات در  وقوع صرادق طسرت.

یط ش جییطن سولفات جاری طف 94و  98که در عمق  دهدمججییطن تغییرطت در طعماق جخالف خاک ن ان  مبررسر طسرت.

 .(9ش ل طست )بسیار بارز 
 

 میزان سولفات حل شده و شرایط محیطی -2جدول 
 ppmمقدار سولفات قابل حل  شرایط محیطی

 988کمار طز  جلا م

 9988تا  988 جاوسط

 9488تا  9988 شد د

 4888تا  9488 بسیار شد د

 4888بی ار طز  فوق طل اده شد د

 

 
 متعدد هاینمونهمیزان سولفات در  -8شکل

 TDS ویون کلسیم بررسی -9-8-2

 .در بررسرم شرط ط جحیطم گذشاه طست شریمیا م جورد تو ه در سرازندها یهامژگ وجییطن  ون کلسریم طز د گر 

کرباات  یطنیج جیلم طکم وطلان در لیار در تغییر طسرررت. 99تا مدطکثر  9جورد جطال ه تغییرطت  ون کلسررریم طز  درجحدوده

 ن و آذر یهاسررنگماصررل طز  آب .ابد مجکلسرریم ج ادل در طفق سررطحم تمام لندفرم ها پا ین بوده و با عمق طفیط ش 

به ییر طز  TDS ( جقدطر9بردطشرت شده )ش ل یهانمونهعنا ت به  با طسرت. TDSجااجوفیک دطرطی جقدطرکم کلسریم و 

رسروبم کلسریم به صرورت کربنات کلسیم  یهاسرنگ در .(9جحدوده جورد جطال ه پا ین طسرت )شر ل در  ک جورد،
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به ییر طز  ک  TDSبردطشت شده جقدطر  یهانمونهبه  ت باعنا .شودمجو سولفات کلسیم پیدط  تیکلسر ،م ییجن ،کربنات

 (.  9جحدوده جورد جطال ه پا ین طست )ش ل در جورد،

 

 
 شدهبرداشت مختلف  هاینمونهدر  TDSو مقدار   clمیزان -2شکل

 

 در رسوبات دشت تبریز PHیون بیکربنات و میزان  بررسی -9-2

وسیله ف الیت هطکسرید کربن تولید شده ب ید ، ون کربنات و بم کربنات ععارتند طز دی طکسرید کربن طتمسرفر جن رأ

نات تا سطح یلظت کرب شوندمججخالف کربنات سد م که باعث  یهامکانکربناته و  یهاسرنگ جو ودطت زنده خاک،

جییطن بی ربنات در جحدوده دشررت  دهدمجن رران  مبررسرر بالا برود. باشررندمجز رزجینم که با آن در تماو  یهاآبدر 

در بررسم تغییرطت . شرودمجدر یرب و مدطکثر آن در شرمال یرب د ده  9414کمار ن آن  تعر ی بسریار جاغیر طسرت و

طسید اه و باز بودن آب و  ا خاک توسط پارطجار  یطنیج طهیمت برخوردطر طسرت. طز  PHجحیطم گذشراه طسراناد به جییطن

PH  ز ر زجینم جحدوده تغییرطت یهاآب در .شودمجبه صورت در  اطندطزه گیری  ج مولاًج رخص جم شودکهPH   طز

 طرطضررم پسررت دشررت تعر ی دطرطی  یهاخاک. کندمجتغییر  041تا  049جورد جطال ه طز  درجحدوده .باشرردمج 044تا  144

PH  .د آلم و جخالف طرطضم رطبطه نید  م با جوط یهاشر لظرفیت تعادل کاتیونم با عمق در  رطتییتغ بی راری طسرت

و دشت  یطاچه دربه ترتیت در دشت آبرفام  CECسطحم بی ار ن و کمار ن جقدطر  یهاطفقدرصرد رو دطشاه و در 

پا ین بوده که دلیل ط ن طجر درصررد رو پا ین در طفق سررطحم شرر ل  CEC ن جقدطر ج رراهده گرد د و بی ررار یطدطجنه

و نسعت  ذب  ECتغییرطت هدط ت طل ار  م  روند طست. یطاچه درطرطضرم تنه نسرعت به طفق سرطحم دشت آبرفام 

در لندفرم های جخالف ج رابه   د گر طسرت و بی ار ن جییطن نسعت  ذب سد م و هدط ت طل ار  م   SARسرد م 

 .  شودمجدر طرطضم پست د ده 
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 برداشت شده در اعماق مختلف      هاینمونهنتایج حاصل از آزمایشات تجزیه شیمیایی  -9شکل
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 ح(                                                 ث(             

منصور، ب( اطراف محدوده  در اعماق مختلف در محدوده  الف ( محدوده منصور و so4,cl ph,قدارم-4شکل

( در محدوده باغ خ مدرسه طالقانی، شت( ح جانبازان ث( میدان ساعت  و میدان ت(، پ(   بالاتر از منصور و

 گلستان  

 

 

 
 مختلف سازندهای دشت تبریز هایعمقسازندهای در   PHپهنه بندی میزان  -5شکل

 

0

5

10

0

5

10

15

0 20 40 60

p
h

cl

عمق به متر

کلرید به درصد   ph

0.01

0.1

1

8

8.5

9

9.5

0 10 20 30

cl
,s

o
4

p
h

عمق به متر

ph درصد سولفات 



 و   م شماره سم                               غرطفیا و جخایرطت جحیطم                                                                                             90

 

که هم  دهدمججخالف شهر ن ان  یهاجحدودهدر   PH جربوط به جییطن سرولفات و کلر د و 4تا 9بررسرم طشر ال 

تا  94در رطبطه با  نقطه بردطشرت شده و هم در رطبطه با طعماق جییطن ترکیعات بسیار جافاوت طست بطوری که در طعماق 

ر به دلیل تغییرطت جحیطم و  ا تغییر درکاربری ها د توطندمجکه  ابد رمججاری جییطن سرررولفرات بره   عراره طفیط ش  94

خاک  PH کاربری برروی جییطن رطتییتغ .کندمجسرطح دشرت باشردکه به صرورت تمرکیسولفات درخاک خودنما م 

در مالی ه طز  ابد مجبه بالا بر جییطن مل شرردگم آهن طفیط ش  1طز   PH طفیط ش با (.Hoch et al.,2002گذطرد )تاثیرجم 

 Golterman,1983 ) ابد مجطفیط ش zn جییطن  4کمار طز  PH در .شودمجب د طز جییطن مل شردگم کلسریم کاسراه به  1

and li et al.,2013.) بودن  بالاPH ن بنابرط .گرددمججو ت جسرموجیت گیاهان و در نایجه کاهش ترطکم پوشش گیاهم 

هنه پ یهانق هدر درک شررط ط جحیطم و ز سرام باشرد. بررسرم  عاجل قابل طسراناد توطندمجخاک  PHبررسرم جییطن 

که ط ن  هرچند .شرررودمجتغییرطتم در طعماق جخالف د ده PH ( که در جییطن1شررر لدهد )مجن ررران PH بندی جییطن

م وطخاتغییرطت با عنا ت به   ن ن ط ط ن تغییرطت رط جلامظه نمود. هاپهنهدر جحدوده  توطنمجتغییرطت عمده نیسررت ولم 

 به تغییرطت در شرط ط جحیطم جربوط شود. توطندمجدر نوع سازندها 

 بررسی میزان کلرید در رسوبات دشت تبریز   -9-9

ده طز طز جحدو  مهابخشجقدطر کلر د در  دهد کهجمن ان  دشت تعر ی جخالف  یهابخشبررسرم جقدطر کلر د در 

0888 ppm  ،در جییطن کلر د بخصرروص وقوع تغییرطت جحسرروو در آن به ج نم وقوع  نوسرران بی ررار شررده طسررت

ت ررد د خ رر م جحیط طسررت. شررا د با طسرراناد به طفیط ش جییطن کلر د در  و ژهبهتغییرطت شررد د در شرررط ط جحیطم 

گفت که ط ن جحدوده در دوره پلیسرراوسررن با  توطنمججخالف دشررت تعر ی  یهابخشبردطشررت شررده طز  یهانمونه

 ن ترن یپاکه طنرژی جحیط در  طندکرده(. جوطد دطنه ر ی در جوطق م رسوب 1ش جحیط جوط ه شرده طسرت )ش ل سررجا 

 کلر د  ا پا دطری کلر د در نید  م سطح رسوبات بی ار به طقلیم سردتر جربوط طست. لیت ر  سرطح خود بوده طسرت.

 Lepie andشود )مجر پلیساوسن  افت ذکر طسرت که  ک کلر د ینم در رسروبات در تیل های  خچالم عصر ان شرا

Gingle,2003:35) 

 

 
 مختلف دشت تبریز هایمحدودهمختلف ودر  هایعمقمقدار کلرید در -6شکل 
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 ظاهری وزن مخصوصمیزان تغییرات در  خاک وبافت  یهایژگیونوع کاربری با استناد به  در تغییراتبررسیی -3-4

   در سازندهای دشت تبریز

جوطد جادری جاسره سررنگ رنگین و  جن رأتنه با  یهاخاککه  دهدمجدشرت تعر ی ن رران  یهاخاکبررسرم و ژگم 

جارن های طلوطن جربوط به دورطن سروم زجین شرناسرم جا لق به جیوسن دطرطی ت اجل خاکرخ و ضخاجت سلوم کم بوده 

طی آبرفام جربوط به پلیوسرن دطر جوطد جن رأبا  یطاچه دردشرت آبرفام  یهاخاکطجا  ندریگجم و در رده طنام سرول قرطر

ماصررل طز  یهاخاک مبررسرر .رندیگمجت اجل خاک رخ و ضررخاجت سررلوم بالا بوده و در رده طر دی سررول قرطر 

جییطن جوطد  رطتییتغ رسم ط ن تغییرطت درکاهش طندطزه ذرطت، یهاخاککه در  دهدمجبردطشرت شرده ن ران  یهانمونه

و رسرروب جوطدی جانند کربنات کلسرریم و آهن آزطد شررده و   م ابجا سررالوم، ضررخاجت و رنگ خاک، ریوبت آلم،

نها برطی آاک و طسرراناد بر خبرطی بررسررم تاثییر شرررط ط طقلیمم برو ژگم های  .کندمجسرررعت ت اجل خاک خودنما م 

 وزن درک شرررط ط گذشرراه سرر م شررده در ط ن جطال ه وزن جخصرروص سررازندها در طعماق جخالف بررسررم گردد.

بررسم وزن جخصوص ودر ه ت اجل ساخامان خاک طست.  تخلخل ،بافت وص ظاهری خاک تاب م طزجوطدآلم،جخصر

جاری طز جییطن وزن جخصررروص ظاهری  94تا 98که طز عمق  دهدمججخالف ن ررران  یهاعمقجخالف طز  یهرانمونره

 ن ط .(0ش لشود )مجطفیوده به ب د بر جییطن  رم جخصوص  94و طز عمق  شرودمجدر ب ضرم طز نقاط کاسراه  هانمونه

 رییتغ .طمنمالا جربوط به تغییرطت کاربری در جحدوده جورد جطال ه در گذشرراه به دنعال تغییرطت طقلیمم باشررد توطنمجطجر 

کاربری طرطضررم جرت م هم طیلت سررعت تخر ت سرراخامان خاک و کاهش جییطن جوطد آلم و در نایجه سررعت کاهش 

. با عنا ت به طشراغال ساکنین گ اه دشت تعر ی به دطجنروری گرددمجتخلخل و طفیط ش  رم جخصروص ظاهری خاک 

 ر جورد نقش تغییرطت کاربری بر تغییربردطشت شده طز طعماق جخالف د یهانمونهبا طسراناد جخصروص ظاهری  توطنمج

که  رم جخصوص ظاهری در ش ل  دهدمج تعر ی ن رانهادر دشرت  مبررسر (.3و0شر لدطد )خاک نظر  یهامژگ و

رسم و جارطکم آن  به دلیل بافت طمامالاًگذشاه نسعت به د گر لندفرم ها بی ار بوده که  یطاچه درطرطضرم دشرت آبرفام 

 یهاطفقکمار طز  یطاچه درطرطضم به  ی دشت آبرفام  یهاش لر طفق سطحم همه جخصروص ظاهری د  رم طسرت.

فق نسعت دطد که جنجر به طفیط ش ترطکم ط یطاچه دربه چرطی دطم در دشت آبرفام  توطنمجله رط ز ر ن طسرت که ط ن جسئ

ت جوطد آلم فاکاور تاب م طز باف ن بنابرط طفیط ش  رم جخصروص ظاهری ط ن طفق نسعت دطد. ااً نهاسرطحم ط ن لندفرم و 

ط لیت و طسر میایت نسرعت بی اری رط در رطبطه با بقیه وطمدها به  یهامکان یطدطجنهو تخلخل خاک طسرت. در دشرت 

که جقدطر رو در رطساای شمال و  نوب بی ار  دهدمجبردطشت شده ن ان  یهانمونه مبررس .طنددطدهخود طخاصراص 

بافت و  درشت رسوبات به دلیل طرتفاع کمار نسعت به تنه، یطدطجنهدشت  ( درضرم پسرتشرده )طز دطجنه به سرمت طرط

ز ر ن ج رراهده  یهاطفقآهک و رو طز طفق سررطحم و تجمع آهک و طجلاش ثانو ه در  یشررسررا ررو ینم طز سررنگر یه،

 یهاعمقر ی دطنه در جخالف شهر ن ان دهنده درصد بالا جوطد  یهاجحدودهجوطد در  بندیدطنهترکییت  مبررس .شرودمج
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درصررد جوطد رو و  48جرکیی شررهری جانند جحدوده جیدطن سرراعت بیش طز  یهاجحدودهجثال در  یبرط جخالف طسرت.

(. 0و1)ش ل  دهدمجرو و رو جاسرره ت رر یل –کم ضرخاجام طز سرازندها رط جاسره  یهاه لارو لوم هسراند و در 

در  ر ی بندیدطنه تجمع ،دهد کهجمتهیه شرده د ر جحدوده جیدطن سراعت ن ان  یهانمونهدر  بندیدطنهبررسرم ترکیت 

 هایدطنه رنید ک به سرطح بردرصد  عاً تقر یهاه لادر  دوباره .(0و1)شر ل  رسردمجدرصرد  988به  ترن یپا یهاعمق

 یهاجاسهطست که مضور  جلامظهقابلجاری  94جاری تا  94بادی  طز طعماق  یهاجاسرهمظصرور  طلعاه .شرودمجطفیوده 

 (.0و1ش لکند )مجسازندها طز ماکمیت شرط ط خ ک در جحیط م ا ت  یطیدطنه ربادی و ترکیت 

 

 
 مختلف   هایعمقظاهری مواد در مخصوص  وزن  -1شکل 

 

 دهدمججخالف دشت تعر ی ن ان  یهاقسمتبردطشرت شده طز  یهانمونهو نوع خاک در  بندیدطنهبررسرم توز ع 

 یهالش طست )و رسم  ملایس لوجم،– مرس سیلام،–جحدوده جورد بررسرم طیلت رسم  یهاخاککه در مالت کلم 

قرطر  یطه لابین  در ه تغییرطت در شررررط ط جحیطم و تغییرطت در نوع  کاربری طسرررت. ریتأث(. و ود رو تحرت 0و1

رسررم در نایجه  یهامکاندر  تفاوت دطرد.  phوسرریله در ه تخر ت سرراخاار ورجم کولیت ها بسرراگم به هگرفان ب

دطجنروری و دطجدطری  یهاتیف الرسرررم زجانم بی رررار توسررر ه جم  ابندکه  یهامکان .دهردمج تغییرطت کراربری رخ

جییطن رو در رطبطه طست با  ش طفیط .ابد مججییطن رو طفیط ش  هایسوزیول آتش  در (.Bain,2007شرود )بی رارجم 

(. طفیط ش در Bartley,2017:1139طنسررانم طسررت )  یهادخالتو خ رر سررالم ها و  اهانیگ تغییر در ت دطد میوطنات،

فصرررلم باشرررد و  ا طفیط ش  یهاخ  اری طز ذوب  یهارودخانهناشرررم طز  توطندمجت دطد رسررروبات ر ی دطنه همننین 

بررسررم جحدوده ذرطت ر ی در جحده تعر ی ن رران   .(Khan,2013 باشررد )نامیه  ک رراورزی و چرط توطم در یهاتیف ال

 یهاه لادرصد  48بیش طز  م ن  جاری زجین تحت گسراره ذرطت ر ی طسرت. 98عمق  یهاه لاکه پهنه ز ادی طز  دهدمج
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جاری به یرف سطح زجین طز درصد ذرطت ر ی  98. طز عمق دهدمججاری رط ذرطت ر ی رو و سریلت ت  یل  98عمق 

جحدوده د گر تعر ی طز تدطوم  در .دهدمجرط رو ت رر یل  هاه لادرصررد ترکیت  98تنها  هاه لاو در ط ن  شررودمجکاسرراه 

 یهاه الده بی ار ترکیعات درشار ت  یل دهن هاجحدودهودرط ن  شودمججا ر ل طز ترکیعات ر ی کاساه  یهاه لاگسراره 

شاهد  توطنمجدشت تعر ی  یهاقسمتکه در بی ار  دهدمجبررسرم نمودطرهای ترسمم ن ان سرطحم و عمقم طسرت. 

 .رسدمجدرصد  08به بیش طز  هاعمقجخالف بود که در ب ضم طز  یهاعمقمضور و توز ع  بی ار رو و سیلت در 

 بررسی سازندهای زیرین در سایت در موزه عصر آهن -6

در نیمرخ رسوبات وطقع در جحدوده در جوزه عصر آهن که جربوط به شوطهد و ود تمدن ش وفا در  هاه لابررسرم 

ط ن  در (.3و0و ترکیت و ضخاجت آنها بسیار جافاوت طست )ش ل هاه لاکه نوع  دهدمج من ان سرال قعل طسرت، 9888

جخالف  یهادورهکه در دشررت تعر ی در  ددهمجکه ط ن طجر ن رران  طندشرردهدر سررطوش جخالف ط جاد  قعرها جحدوده،

جافاوت طنعاشراه شرده و قعور در ز ر رسروبات ضخیم جدفون و ج ان دوباره  جن رأتوسرط د ناجیک ماکم رسروباتم با 

ذشاه که طنسان گ دهدمجن ان  شوطهد توسرط طنسران در  ک سطح د گر برطی به خاک سناری در نظرگرفاه شده طست.

عنا ت به کوهساانم بودن جحدوده و جحدود بودن زجین برطی  با جنروری ج رغول بوده طست.به دط عمدتاًدر ط ن دشرت 

 .کندمجطمامال بی ار خودنما م  ن ط ک ت و همچنین سرد و خ ک بودن و  ا گرم و خ ک بودن جنطقه،
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 ت(                                                 پ(   

 

 
 خ(                                                  ث (      

نزدیک به میدان ساعت  پ( در  هایمحدوده( میدان ساعت وب در(  خاک الف بندیدانهتوزیع  -1شکل 

محدوده   در( چهارراه آخونی ث( در محدوده  گازران و محدوده منصور و خ درمحدوده( محدوده قراملک و ت

  محدوده  لاله در( چ محدوده باغ گلستان و در( خ میدان چابازان و آبرسان و

 

 
 مختلف  هایعمقمقدار مواد آلی در  -3شکل
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 بافت خاک در سازندهای حدوده های مختلف تبریز  -81شکل
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جا بیرگم رط  اب یهاسررنگکه بارها رودخانه به مالت یغیانم رسرریده و  رسرردمجنظر  به ،هاه لابا تو ه به تدطوم  

هم ج جحیطم بسرریار جخایر برخورد نمود که باز طز توطنمجزرد نیی  یهاخاکرسرروبم به  یهاه لابین  در کرده طسررت.

شررقم طسرت که توسط باد  یهاقسرمتهای زرد در  جارن زرد، یهاخاکط ن  جن رأ رسردمجنظر  به .کنندمجم ا ت 

جربوط به زجانم طست که طز ترطکم  پوشش  م ن  .طندشدهد گر دشرت بر ای گذطشراه  یهاجحدوده ابجا شرده و در  

اولم شرط ط خ  م بر جحیط جس م ن  گیاهم در سرطح کاسراه شرده و به باد فرصرت  ولان بی اری دطده شده طست.

دوره خ  م  ک  که جحدوده جورد جطال ه ب د طز تجربه  ک دوره جریوب، دهدمجط ن لا ه ن ان شرده طسرت. مضور 

طز طیرطف توسط باد بردطشت و در جحدوده دشت تعر ی بر ای گذطشاه  جوطد بر جحیط جسراولم شده و در طثر  ولان باد،

 .سرریلابم ر ی دطنه طسررت یهاجاسررهقرطر گرفاه طسررت که ن ررانه دهنده مضررور  یطه لاشررده طسررت. در ز ر لا ه جذکور 

طجر ن ران دهنده ط ن طست که تدوطم طساقرطر  ن ط جانند لا ه جاسره بادی  ندطن ز اد نیسرت. عاً تقرضرخاجت ط ن لا ه هم 

 قعل باد دطده طسررت. ک دوره جریوب چندطن ز اد نعوده و در  ک دوره کوتاه  ای خود رط به جحیط خ ررک با  ولان 

نسرعم فرصرت ت ر یل خاک رط فرطهم سراخاه طست و با   آرطجش طزط ن ه شررط ط جریوب آثار خود رط بر زجین بگذطرد،

طسراقرطر تمدن در دشت با جخایرطت  دی همرطه ن ده  شرودمج ج رخص  افت شرده، هاه لاکه در بین   مهانهیسرفال

دوره آرطجش که به تمدن  هانهیسررفالو  ذیال خاک همرطه با شررن ر ی، جا رر ل طز یهاه لاعنا ت به ضررخاجت  با طسررت.

بلند جدت بوده و با عنا ت به دفن جردگان همرطه با سلاش و ظروف یذط  نسعااًدوره  ن ط فرصرت شر وفا م دطده طسرت.

 طهمیت و به همین دلیل به سررلاش طندبودهکه به علت وفور ن مات هموطره توسررط دشررمن در ت ر   رسرردمجبه نظر 

نار ک بد ن ج نم طسررت که در ن ط به سررلاش برخورد نمود. توطنمجمام در کنار زنان دفن شررده هم  .بودند قائلز ادی 

 یهایگسرسوبی  نی    اا  هراه  یا  یهاهیلا دسرت به سلاش بعرند. توطنسراندمججردطن بلند قاجت زنان نیی برطی دفاع 

لایه ها دییا یک یالای  حیط  حکایه  نیه .یانووو   هیز یاابردهر یا  یه لاحظهقایلهسوووه اوه ها تووو وا ه  یهر داواهوه

 ی د ر ها ر دااهه  هاهن ر د تا ح هسوواتاًیزرگ  یه ره  هفتاد    یا هییکه هین  ح  د   یهالابیسوواه  رسوو   هظا  یه .ای   

 ای یاذهرد.یاج یه لاحظهقایلرسوبی  یا ت ا ه  یهاهیلاهسوه  ل  یا هین حا  در هیاا  غییان تبههسوته در  ح  د  د رتا 

تغییرطت وطقع شده در جحیط به جرطتت شد د بوده که  م ن  طست. هاعمقدرصردی جوطد آلم در ب ضرم طز  988 ش طفیط

(. بررسرررم وزن 98و99طفیط ش دهد )شررر ل یطجلامظهقابلتوطنسررراره جییطن جوطد آلم جامرکی  رافاه در خاک رط بطور 

 هانمونهجاری وزن ظاهری  4تا  94که در بین  دهدمجتهیه شرده طز ج ان و طعماق جخالف ن ان  یهانمونهجخصروص 

د دطرکاهش بیانگر طفیط ش درصرررد جوطد آلم در خاک طسرررت که در ط ن جحدوده تمرکی بی ررراری  ن ط .ابد مجکاهش 

ت و شرن و جاسره در  ک ضخاجت کم ر ی و سریلام طسر عمدتاًبافت خاک  (. در جحدوده جورد جطال ه98و99شر ل)

جوطد آلم طز د گر جوطرد قابل طساناد طز درک رخدطدهای  یطنیج .شودمجدرصرد رط شراجل  99تا  4  نم طز  شرودمجرد ف 

که در ب ضم طز طعماق  دهدمججخالف و طز طعماق جخالف تهیه شده ن ان  یهاج انکه طز   مهانمونه طز گذشراه طست.
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 طسرررررت. هرراه ررلرراآلررم برره جرررطتررت برری ررررراررر طز سرررررا ررر جرریرریطن تررمرررکرری جرروطد 

 
 لایه بندی رسوبات موزه عصر آهن  -88شکل 

خاک -2،آوار ریخته شده-1

ماسه -3،متراکم بدون سنگریزه

ماسه -4،سفید هایدانهبادی با 

خاک  -5،ریز  هایدانهسیلابی با 

و آثار  هاسنگریزههمراه  با 

خاک متراکم -6،ستخوان و سفالا

خاک همراه -7،همراه با سنگریزه

 -8،و ذغالبا استخوان و سفال 

خاک همراه با شن ریزو سفال و 

خاک همراه با شن و  -9،ذغال

خاک همراه با شن ریز  -11،سنگ

-11،سفید و آثار اوجاق هایدانهو 

 -13،آثار اوجاق-12،آثار اوجاق

خاک همراه  با ماسه سنگریزه و 

-15،گلی هایتوده-14،ذغال

خاک -17،گلی هایلایه-16،سنگ

همراه خاک -18،همراه با خاکستر

-19ای،رودخانه هایسنگبا 

 هایدانهرسوبی شن ریزو  هایلایه

خاک زرد همراه با شن -21،سفید

-21،سفید آهک هایدانهریز و 

همراه با  ایرودخانهلایه  رسوبی 

خاک زرد -22،ماسه و سنگ ریز

 هایدانههمراه با سنگریزه و 

 بستر شنی رودخانه -23،سفید

خاک -25،بستر سنگی-24و

 هایدانههمراه با سنگریز و زغال و 

خاک همراه با ذغال -26،آهکی

فراوان و دانه ههای سفید و 

خاک زرد  هایلایه-27سنگریز 

سفید  هایدانهروشن با ذغال و 

 آثار خشت  -28و  آهکی 
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آلم  کربن یطنیج ن ران طز وفور پوشرش گیاهم در سررطوش گذشرراه طست. هاه لاتمرکی ز اد جوطد آلم در ب ضرم طز 

 مزه   ،شیت ریتأثط ن جوضروع به دلیل  طمامالاًطسرت و  یطرودخانهجربوط به طفق سرطحم در دشرت آبرفام  طمامالاً

ها طسررت که تجمع جوطد آلم در سررطح گرد ده طسررت. به دلیل چرطی دطم و در ط ن لندفرم ترجارطکمناجناسررت و پوشررش 

رخ ها جییطن بی ار خاک در .پوشرش گیاهم جارطکم جییطن کربن آلم در طفق سرطحم تنه بی رار طز سرا ر لندفرم ها طسررت

لوژ  م به دلیل ف الیت بالای بیو طمامالاًکه  ابد مججنظمم کاهش  نسررعااًطح به عمق به صررورت کربن آلم خاک طز سرر

که زجانم که در سازندهاکلر د به مدطکثر رسیده  دهدمجنمودطرهای تهیه شده ن ان  مبررس سرطحم طسرت. یهاطفقدر 

جحدوده زجانم  ن ( ط98طز جییطن جوطد آلم کاسراه شرده طسرت. همچنان که در چینه بندی سازندها ج خص طست )ش ل

شدن شرط ط سخت  سخت .آهک ج خص شده طست سرفید یهادطنهسرازندهای جا ر ل طز خاک زرد همرطه با شرن ر ی و با 

ط ن  طقعدرو رط نه رراه کند.  مهاه لابا پوشررش گیاهم تنک توطنسرراه چنین   مهاجحدودهزش باد در جحیطم همرطه با و

بد ن ج نم طسرت که  ن ط بد ن ج نم طسرت که زجانم که جحیط خ رک شرده برجییطن کلر د خاک طفیوده شرده طسرت.

ه اساه شده طست. همچنان کزجانم که جحیط خ رک شرده برجییطن کلر د خاک طفیوده شده و طز ترطکم پوشش گیاهم ک

زرد ت رطر شرده طسرت که ط ن طجر ن ان دهنده ت رطر  یهاخاک و در چینه بندی ج رخص شرده طسرت، 98در شر ل 

که ریوبت ز ادی به جحیط تیر ق شده بر جییطن ترطکم پوشش گیاهم طفیوده شده  مزجان شررط ط خ رک جحیطم طست.

ماکم طز ط ن طسررت که در رشررد و طدطجه  هاافاه  .ابد مجو یول سرریل کاهش  ابد مجکه طرتفاع طفیط ش  مزجان طسررت.

ضررخیمم طز  یهاه لابا مضررور  م ن  .(Evzywicka et al.2017:285) کندمجمیات گیاهان یول سرریل طهمیت پیدط 

 در ات بود.یدطنه ر ی و ماکمیت آرطجش جحیطم با د در طناظار ترطکم پوشررش گیاهم و در نایجه تمرکی م یهاملابیسرر

شرراهد  توطنمجو در همین لا ه نیی  شررودمججاری بی ررار د ده   94جحدوده جورد جطال ه تمرکی جوطد آلم در جحدوده 

 .(99و98گذشاه بود )ش ل  یهاتمدنمضور زیال و آثار ط اق طز 

 گیرینتیجه -4

نایجه گرفت که دشت تعر ی بارها دساخوش یغیان  توطنمجو سرازندهای ز ر سرطحم  هانه راهبا تو ه بررسرم  

خ ک و جریوب د گری نیی جاحمل  یهادوره بیر ، یهالابیسدشرت علاوه طز تجربه  ن ط شرده طسرت. هارودخانه

برخورد نمود که  توطنمجزرد نیی  یهاخاک به ،هالابیسرسروبم ناشرم طز بر ای گذطری  یهاه لابین  در شرده طسرت.

 یهاقسمتهای زرد در  جارن زرد، یهاخاکط ن  جن أ رسردمجنظر  به .کنندمجباز طزجخایرجحیطم بسریارجهم م ا ت 

جربوط به زجانم طست که شرط ط خ  م بر جحیط جساولم شده طست.  م ن  .طندشدهشررقم طسرت که توسط باد  ابجا 

دوره خ ر م سخام رط  ک  جطال ه ب د طز تجربه  ک دوره جریوب، که جحدوده جورد دهدمجمضرور ط ن لا ه ن ران 

طز طیرطف توسرط باد بردطشرت و در جحدوده دشرت تعر ی بر ای گذطشاه  جوطد جاحمل شرده طسرت و در طثر  ولان باد،

 .سرریلابم ر ی دطنه طسررت یهاجاسررهقرطر گرفاه طسررت که ن ررانه دهنده مضررور  یطه لاشررده طسررت. در ز ر لا ه جذکور 
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طجر ن ران دهنده ط ن طست که تدوطم طساقرطر  ن ط جانند لا ه جاسره بادی  ندطن ز اد نیسرت. عاً تقرضرخاجت ط ن لا ه هم 

 قعل  ک دوره جریوب چندطن ز اد نعوده و در  ک دوره کوتاه  ای خود رط به جحیط خ ررک با  ولان باد دطده طسررت.

نسرعم فرصرت ت ر یل خاک رط فرطهم سراخاه طست و با  آرطجش طزط ن ه شررط ط جریوب آثار خود رط بر زجین بگذطرد،

طسراقرطر تمدن در دشت با جخایرطت  دی همرطه ن ده  شرودمج ج رخص  افت شرده، هاه لاکه در بین   مهانهیسرفال

دوره آرطجش که به تمدن  هانهیسررفالو  ذیال جا رر ل طز خاک همرطه با شررن ر ی، یهاه لاعنا ت به ضررخاجت  با طسررت.

 دهدمجدشت تعر ی ن ان  یهاقسمتبردطشت شده طز رسوبات کلیه  یهانمونه  مبررس شر وفا م دطده طست.فرصرت 

 یهاورهدطولیه شرررط ط جحیطم دشررت تعر ی بسرریار جافاوت طز طجروز و مام جافاوت طز  یهاتمدنزجان طسرراقرطر  در ،که

نسان طولیه ط یهاتمدنکه در یول طساقرطر  دهدمجن ان  هامبررسو ناا ج ماصل طز  شروطهد قعل طز طسراقرطر بوده طسرت.

سرراکن در ط ن جحدوده  غرطفیا م شرراهد چند ن وطق ه آب و هوط م بوده طسررت و برطسرراو ط ن وقا ع طقلیمم توطنسرراه 

 سرررطح ج ان دفن جردگان رط تغییر دهد و مام نوع کاربری زجین رط تغییر دهد. ط ن ه تغییرطت طقلیمم  به چه نحوی در

ت که تحقیق با د گف یهاافاه طسرراناد به  یعق طز شرررط ط طجروزی بوده طسررت، ترجریوبدشررت عمل کرده و آ ا طقلیم 

کنونم طقلیم ماکم هم خوطنم  یهامژگ وبرخورد شررد که  با  یهاه لاط ن بررسررم در طعماق جخالف دشررت به  یمدر

دطد که شرررط ط ز سررام در دشررت تعر ی وضرر یت بهاری  ن رران ترن یپا یهاعمقجییطن جوطد آلم در  مبررسرر ندطشرراند.

یطن جوطد آلم جی قب ضم طز طعما در .پیدطکنددطشرت و با ماکمیت طقلیم جریوب پوشرش گیاهم توطنساه گسارش ز ادی 

با تو ه . باشرردمجتیر ق ریوبت ز اد به جنطقه  یطن ررانهکه ط ن طجر  رسرردمج ترن یپابالا و  یهاعمقبه چند ن برطبر 

ه تعر ی ب د طز تجربه  ک دور دشررت نایجه گیری کرد که، توطنمجسررازندها در طعماق جخالف دشررت  یهاه لاترنیت 

 در رنگ و توطنمجشد دی رط تجربه کرده طست که شوطهد وقوع چنین شرط طم رط  مخ ر سرال جریوب و دوره سررد،

 هامونهنبردطشت شده و بررسم جییطن کلر د در  یهانمونهرسرم طسراناد به بر با عمقم ج راهده نمود. یهاه لا بندیدطنه

شدن  یتر رجحیطم سخت شده و با عنا ت به  ط شرط نایجه گرفت که در زجان طسراقرطر طنسران در دشت تعر ی، توطنمج

 هاه لاخاجت خ  م با تو ه به ض تدوطم ترکیعات رسروبات نوع کاربری زجین توسرط طنسران نیی تغییر پیدط کرده طست.

ن ان  دتوطنمج طز دشت،  مهابخشدر  رسروبات کلاسرایک درشرت مضرور تعر ی ز اد بوده طسرت. یهابخشدر کلیه 

در  هامبررس طست.بوده که ط ن شررط ط با طقلیم جریوب در رطبطه  رسردمجنظر  به .باشردز اد  یهاروطنابدهنده وقوع 

 (Schulte et al.,2008 ) و هم ارطن شررولاه .جریوبت تر طسررت یهادورهکننده وقوع  د یتأهم عر  نیی  یهاجحدوده

رسرروبم  یهاموضررهورود رسرروبات کلاسررایک به  cal Bc 488بو ژه cal Bc  9888-1888در یول تا یدکرده طند که 

 کرده و به ط عار طنساندشوطرتر دشت رط پسرت  یهاجحدودهدر  یک راورز چنین شررط طم، وقوع طفیط ش  افاه طسرت.

رسرروبات دلاا م در جحدوده  مضررور دطجنروری رونق گرفاه طسررت.به تدر ج  به طرتفاعات نقل ج ان کرده و سرراکن 

ج ابه  یهاعر در  مبررس .کندمج د یتأچنین شررط طم رط  وقوع نید ک به دشرت تعر ی طز مله جحدوده بسراان آباد.



 و   م شماره سم                               غرطفیا و جخایرطت جحیطم                                                                                             90

 

عصررر وقوع ط ط جریوب تروگرم تر و شرررماکمیت  ( وAD 348-9948طقلیمم قرون وسررطم ) یهامآنوجالطز وقوع 

شرروطهد  و ود .کندمجم ا ت  ترخ رکبا شررط ط طقلیمم خنک ترو طنطعاق آن  ( وAD 9188 -9188 خم کوچک ) 

زرد در جحدوده  یهاخاک مضررور .کندمججسرراند در دشررت تعر ی نیی طز ماکمیت چنین شرررط طم در دشررت م ا ت 

که  دهدمجن ان  هامبررس. در دوره  اد شده طست جورد جطال ه ن ران طز ماکمیت شرط ط خ ک و سرد دردشت تعر ی

دوره گرجار طز طجروز بوده و  ن ط و تا قرون وسرطم  ک دوره گرم در نیم ره شمالم طتفاق طفااده طست. 9988-9888در 

 یهاه لاگیطرش شرده طست. بررسم  948و   148 یهادورهف دنیا بین جخال یهابخشسرال یول ک ریده و در   188

در تغییر رنگ گرم رط  یهادورهشرروطهد وقوع چنین  توطنمجسررازندهای طیرطف دشررت تعر ی در موطلم بسرراان آباد 

 ده توطم گرد هالابیسررسررهند و وقوع  یهاخچال گرم با ذوب  یهادورهط ن  مضررور .سررازنده پیگیری نمود یهاه لا

 Little iceدو فاز ) گرددمجدوباره شرررط ط سرررد بر جنطقه ماکم  هفده و نوزده  یهاقرنو  9488و  9388 نیب .طسررت

Age). وفور کلر د در جحدوده جورد جطال ه در ط ن دوره تغییرطت طقلیمم باعث تغییر شررریوه زندگم شرررده طسرررت. در 

    اد شده طست. یهادورهدر دشت تعر ی در  سرجا شچنین بردطشت شده م ا ت طز وقوع  یهانمونه

 کتابنامه

 رط ین. چاپ طول ودوم،  لد به آذربا جان شرقم، نگاهم .9913؛ ط رج طف ار،

 جدرو علوم طنسررانم، ن ررر ه .در فرسررا ش پذ ری آنها هاخاکشرریمیا م  هایو ژگم نقش .9909؛ جر م بیاتم خطیعم،

 . 18-49 ص ،19 شماره

 
Depreux.Bruno Depreux, Amélie Quiquerez, Carole Bégeot, Christian Camerlynck,Anne-

Véronique Walter-Simonnet, Pascale Ruffaldi, Rémi Martineau., 2019. Small headwater 

stream evolution in response to Lateglacial and Early Holocene climatic changes and 

geomorphological features in the Saint-Gond marshes (Paris Basin, France), Geomorphology 

345:106830. 

Dera,Guillaume,Agathe Toumoulin, Kenneth De Baets., 2016. Diversity and morphological 

evolution of Jurassic belemnites from South Germany,Palaeogeography, 

Palaeoclimatology,Palaeoecology 457: 80–97. 

Dörschner,Nina, Tony Reimann, Dirk Wenske, Christopher Lüthgens, Sumiko 

Tsukamoto,Manfred Frechen, Margot Böse., 2012.Reconstruction of the Holocene coastal 

development at Fulong Beach in north-eastern Taiwan using optically stimulated 

luminescence (OSL) dating,Quaternary International 263: 3-13. 

García,Antonio F.,Shannon A. Mahan., 2014.The notion of climate-driven strath-terrace 

production assessed via dissimilar stream-process response to late Quaternary 

climate,Geomorphology 214:223–244. 

Gary E. Stinchcomb, Steven G. Driese, Lee C. Nordt, Peter M. Allen., 2012.A mid to late 

Holocene history of floodplain and terrace reworking along the middle Delaware River valley, 

USA,Geomorphology 169: 123–141. 



 93                                    های ...   و ژگمگذشاه با طساناد به  مطیجخایرطت جح مبررس                   سال ه ام           

   
Georg Stauch, Bernhard Diekmann Opitz,Stephan, Bernd Wünnemann, Bernhard Aichner, 

Elisabeth Dietze, Kai Hartmann,Ulrike Herzschuh, Janneke IJmker, Frank Lehmkuhl, Shijie 

Li, Steffen Mischke, Anna Plotzki., 2012. Late Glacial and Holocene development of Lake 

Donggi Cona, north-eastern Tibetan Plateau, inferred from sedimentological 

analysis,Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 337: 159–176. 

Guerrero,Jesús, Francisco Gutiérrez, Pedro Lucha., 2008.Impact of halite dissolution subsidence 

on Quaternary fluvial terrace development:Case study of the Huerva River, Ebro Basin, NE 

Spain,Geomorphology, 100:164–179. 

Hérail,Gérard, Sarah Hall, Dan Farber, Laurence Audin, María Pía Rodríguez, Sébastien 

Carretier, Reynaldo Charrier, Marianne Saillard, Vincent Regard., 2013. Geochronology of 

pediments and marine terraces in north-central Chile and their implications for Quaternary 

uplift in the Western Andes,Geomorphology 180: 33–46. 

Histon,Kathleen., 2012. Paleoenvironmental and temporal significance of variably colored 

Paleozoic orthoconic nautiloid cephalopod accumulations,Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology 367: 193–208. 

Iglesias,Virginia, VeraMarkgraf,CathyWhitlock.2016.17,000 years of vegetation, fire and 

climate change in the eastern foothills of the Andes Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology 457:195–208. 

Kolstrup, Else., 2007.OSL dating in palaeoenvironmental reconstructions.A discussion from a 

user.s perspective,Estonian Journal of Earth Sciences 56,: 157.166. 

Küster, Mathias, Alexander Fülling, Knut Kaiser, Jens Ulrich., 2014. Aeolian sands and buried 

soils in the Mecklenburg Lake District,NE Germany: Holocene land-use history and pedo-

geomorphic response,Geomorphology 211: 64–76. 

Michal Lichter, Dov Zviely, Micha Klein., 2010.Morphological patterns of southeastern 

Mediterranean river mouths:The topographic setting of the beach as a forcing 

factor,Geomorphology 123: 1–12. 

Premathilake,Rathnasiri., 2006.Relationship of environmental changes in central Sri Lanka to 

possible prehistoric land-use and climate changes,Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology 240: 468–496. 

Schulte,Lothar, Ramon Julià, Francesc Burjachs, Alexandra Hilgers., 2008. Middle Pleistocene 

to Holocene geochronology of the River Aguas terrace sequence (Iberian Peninsula): Fluvial 

response to Mediterranean environmental change,Geomorphology 98: 13–33. 

Tooth,S., H. Rodnight, T.S. McCarthy, G.A.T. Duller, A.T. Grundling., 2009.Late Quaternary 

dynamics of a South African floodplain wetland and the implications for assessing recent 

human impacts,Geomorphology 106:278–291. 

 


