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::هدف كلي درس  هدف كلي درس  
  هدف كلي اين درس آموزش معلومات و نكاتي در رابطه با وضعيت سازندهايهدف كلي اين درس آموزش معلومات و نكاتي در رابطه با وضعيت سازندهاي

ايران و ارتباط آنها در رابطه با  سازند هاي دوره كواترنر ميباشدايران و ارتباط آنها در رابطه با  سازند هاي دوره كواترنر ميباشد
::مفاهيم مورد تاكيدمفاهيم مورد تاكيد

، اثرات   ، اثرات     مقدمه و تعاريف، زون هاي  زمين شناسي و سازندها   مقدمه و تعاريف، زون هاي  زمين شناسي و سازندها   :  :  ماقبل كواترنرماقبل كواترنر) ) الفالف
بر سازند هاي كواترنربر سازند هاي كواترنر

رسوبات، ژئومرفولوژي، يخچال،  رسوبات، ژئومرفولوژي، يخچال،  ((تغييرات اقليم و شواهد آن تغييرات اقليم و شواهد آن : : كواترنر در دنياكواترنر در دنيا) ) بب
... ... لس ولس و

شواهد تغييرات اقليميشواهد تغييرات اقليمي:  :  كواترنر در ايرانكواترنر در ايران) ) جج
......يخچالي، رودخانه اي، بادي، آتشفشاني ويخچالي، رودخانه اي، بادي، آتشفشاني و: : فرايند هاي كواترنرفرايند هاي كواترنر) ) دد
حساسيت به فرسايش، حساسيت به فرسايش، : : اهميت فرايندها و سازندهاي كواترنر در ايراناهميت فرايندها و سازندهاي كواترنر در ايران) ) هه

  تاريخي، اهميت اقتصادي، منشاء يابي رسوب، پهنه بندي حركات توده اي  تاريخي، اهميت اقتصادي، منشاء يابي رسوب، پهنه بندي حركات توده اي  
و غيرهو غيره

:مفاهيم بنيادي
براي زنـدگي مـا مهـم       براي زنـدگي مـا مهـم       علوم زمين محيطي    علوم زمين محيطي    علم چيست، و چرا     علم چيست، و چرا     ••

است؟است؟
 پديده هاي طبيعي شامل زلزله هـا، آتشفـشانها،    پديده هاي طبيعي شامل زلزله هـا، آتشفـشانها،     تفكر علمي بر اساس اين باور است كه     تفكر علمي بر اساس اين باور است كه     ••

هـاي فيزيكـي هـستند كـه مـي تواننـد       هـاي فيزيكـي هـستند كـه مـي تواننـد          داراي علـت  داراي علـت  و فرسـايش   و فرسـايش   سيالبها  سيالبها ،،تغييرات اقليمي تغييرات اقليمي 
..قرار گيرندقرار گيرنداستفاده استفاده مورد مورد  و براي پيش بيني رويدادهاي بعدي  و براي پيش بيني رويدادهاي بعدي وندوندكشف شكشف ش

در علوم زميندر علوم زمين••
بدست   بدست    است و تجاربي كه دانشمندان    است و تجاربي كه دانشمندان   محيط  محيط    ،،زمايشگاه دانشمندانزمايشگاه دانشمندانآآ••

پديده هاي طبيعي نظير   پديده هاي طبيعي نظير   . .  فرايندهاي خود طبيعت مي باشند   فرايندهاي خود طبيعت مي باشند  آورندآورندمي مي 
دانشمندان مشاهداتي    دانشمندان مشاهداتي      فورانهاي آتشفشاني يا تغيير اقليم كره زمين برايفورانهاي آتشفشاني يا تغيير اقليم كره زمين براي

فراهم مي نمايند كه مي توانند براي تعيين علل آن رويدادها و شايد          فراهم مي نمايند كه مي توانند براي تعيين علل آن رويدادها و شايد          
..پيشگويي رويدادهاي بعدي استفاده شوند  پيشگويي رويدادهاي بعدي استفاده شوند  

: محتوي درس

سازند، زون، ستون چينه شناسي ماقبل كواترنر و    : تعاريف اوليه•
فرايند هاي مهم آن   

تغييرات اقليمي و شواهد آن    : پديد هاي كواترنر دنيا   •
علل تغييرات اقليمي   •
رودخانه اي، بادي، حركات توده اي،       : پديد هاي كواترنر در ايران    •

رسوبات، آتشفشان ها، لس ها، نهشته هاي     : انواع مواد كواترنري    
درياچه اي  

حساسيت به فرسايش در كواترنر، منشاء يابي رسوب، پخش سيالب      •
.... و 

روش هاي  سن نسبي و مطلق    : سن سنجي•



روش تدريس 
) ارائه ( سخنراني و توضيح، بحث به همراه يادگيري مشاركتي دانشجويان    -
 دقيقه 15-20: سمينار•
تغييرات اقليمي در كواترنر، علل تغيير آن     -
) بيابانها و فرسايش بادي، درياچه ها و پادگانه هاي كوهستاني(حساسيت به فرسايش   -
قابليت و كاربري اراضي، منابع آب -
منشاء يابي رسوب -
:منابع•
سازند هاي دوره چهارم، احمدي و فيض نيا، دانشگاه تهران    -
جغرافياي كواترنر، احمد معتمد -

-Quaternary Res.
-Qua. Geology
-Qua. Engineering Geo.
-Earth Surface Processes and Landforms
-Qua. Review
-Journal of Earth Science Reviews

: مقدمه
  كواترنر IUGSالمللى علوم زمين   انجمن بين1989بر اساس مصوبه •

.سيستمى از دوران سوم
 به 1994  از سال INQUAانجمن  بين المللي پژوهش هاي كواترنري •

... بعد
چرا كواترنر به دوره چهارم تنزل يافت؟     چرا كواترنر به دوره چهارم تنزل يافت؟     ••
 كوتا ه بودن زمان آن،    كوتا ه بودن زمان آن،   --11
 عدم مشاهده واقعه بزرگ مانند فعاليت هاي تكتونيك شديد،        عدم مشاهده واقعه بزرگ مانند فعاليت هاي تكتونيك شديد،       --22
 عدم نابودي جانداران و     عدم نابودي جانداران و    --33  
   عدم مشاهده ناپيوستگي   عدم مشاهده ناپيوستگي  --44

شناسى كواترنرى ايران  ها از زمين با وجود گستردگى و تنوع زياد، دانسته  •
. بسيار اندك است

هاى پس از سازندهاى      ها و نهشته   به طور معمول سنگ  •
را به سن    ) هزاردره، بختيارى (  پليستوسن  –كنگلومرايى پليوسن  

تر را   هاى كهن  اند كه به طور دگرشيب سنگ     كواترنرى دانسته    
. پوشاند مي

ساختى آلپ پايانى، سرزمين ايران     بنابراين به دنبال رخداد زمين      •
شناسى كنونى آن شكل گرفته است كه از       از آب خارج و ريخت  

هاى فرسايشى است كه از آن زمان       آغاز چرخه جمله نتايج آن،  
  .تاكنون بر پوسته ايران تحميل شده است    

هاى فرسايشى از  ، پديده رسوبى ايران–هاى ساختمانى  پهنهدر برخى •
. زمانه هاي قديمي تر، مربوط به كوهزايي پيرنه رخداد داده است

محيط رسوبگذارى، خاستگاه، چگونگى با توجه به عواملى مانند •
توان از انواع  ، مواد كواترنر ايران را ميفرسايشفرآيندهاى هوازدگى و 

: زير دانست
اى و  اى، درياچه  هاى قاره هاى تخريبى انباشته شده در محيط  رديف-

مخروط افكنه ها، دشت سرها، دشتهاي آبرفتي، پادگانه ها،  ( دريايى،  
) حركات توده اي و غيره

)خاكستر ها و آتشفشان ها( هاى آذرين   تكاپوهاى ماگمايى  و سنگ-
 ساختارهاي كارستيك و تراورتن ها -
 فرايند هاي بادي،  يخچالي و بادي يخچالي-



كفه رسي
باتالق رسي نمكي

الهار
پوشش گياهي

) Q1( آبرفتهاي قديمي 
بين جذر و مدي
) q2( آبرفتهاي جوان 

كفه نمكي
تلماسه

توفا و تراورتن
دشت سيالبي

مرداب
باتالق

ماسه بادي
پادگانه دريايي

كلوت
درياچه نمك

در منابع طبيعي بسيار مورد اهميت است چون بستر بيشتر فعاليتهاي در منابع طبيعي بسيار مورد اهميت است چون بستر بيشتر فعاليتهاي ••
سطح سطح  %   %  5050زيستي بشري را به خور اختصاص ميدهند و بيشتر از زيستي بشري را به خور اختصاص ميدهند و بيشتر از 

. . خشكي هاي زمينخشكي هاي زمين
در مناطق كوهستاني و دشت سرها كاربريهاي مفيد مربوط به كواترنر در مناطق كوهستاني و دشت سرها كاربريهاي مفيد مربوط به كواترنر ••

. . استاست
) ) تغييرات اقليميتغييرات اقليمي((مطالعات علمي و پالينولوژي رسوبات درياچه اي  مطالعات علمي و پالينولوژي رسوبات درياچه اي  ••
پخش سيالب، سدسازي، شهرسازي، پخش سيالب، سدسازي، شهرسازي، : : قابليت استفاده از اراضي كواترنري قابليت استفاده از اراضي كواترنري ••

دفن زبالهدفن زباله
فرسايش پذيريفرسايش پذيري••
در شرايط جاري و يا ماقبلدر شرايط جاري و يا ماقبل: : حركات توده ايحركات توده اي••
) ) فعال شدن ارگ در شرايط جاريفعال شدن ارگ در شرايط جاري((فرسايش بادي فرسايش بادي ••
لس هالس ها••
مخروط افكنه هامخروط افكنه ها••

: لزوم توجه به ماقبل كواترنر
جنس مواد  •
فرايند هاي غالب  •
ساختار زمين شناسي•
)دياستروفيسم: ( عوامل موثر بر كواترنر ايران مربوط به قبل از آن        •
گنبدهاي نمكي   -
مارن ها-
افيوليتها-
 منابع آب و سيلخيزي  -

درمطالعات چينه شناسي براي تمايز و رده بندي چينه ها وتعيين درمطالعات چينه شناسي براي تمايز و رده بندي چينه ها وتعيين ••
  ..واحد استفاده مي شودواحد استفاده مي شود33زمان زمين شناسي وتاريخ عمرزمين اززمان زمين شناسي وتاريخ عمرزمين از

 مرتب كردن اليه ها وتوده هاي سنگي به :واحدچينه شناسي سنگي-1•
وقتي تغييرات   : مورداستفاده در .  صورت واحدهاي اسم دار درهرمنطقه 

. سنگ شناسي درزمان ومكان باشد
ضخامتي از اليه هاي سنگ هاي رسوبي، بر : واحدچينه شناسي زيستي-2

تعيين سن نسبي ،پي بردن به :اهميت. اساس فسيل هاي موجود در آن
. وضعيت قرارگيري اليه ها وتشخيص نوع محيط رسوبي

: واحدچينه شناسي زماني و واحدهاي زماني زمين شناسي-3
ضخامتي از اليه ها ي رسوبي كه در فاصلة زمان :واحد چينه شناسي زماني•

. زمين شناسي معين تشكيل شده است
براساس فسيل ها، تعداد وتنوع جانوران،  : واحد زماني زمين شناسي•

انقراض آنها در زمان زمين شناسي كوتاه، حوادث كوهزايي و ناپيوستگي 
.  ها وهم ارز باچينه شناسي زماني است



مجموعه اي از اليه ها ي رسوبي كه بر اساس  مجموعه اي از اليه ها ي رسوبي كه بر اساس  : : تعريف سازندتعريف سازند
ويژگي سنگ شناسي، فسيل شناسي، حوادث كوهزايي و       ويژگي سنگ شناسي، فسيل شناسي، حوادث كوهزايي و       

ناپيوستگي ها،خصوصيات فيزيكي وشيميايي الكتريكي           ناپيوستگي ها،خصوصيات فيزيكي وشيميايي الكتريكي           
. . مغناطيسي ولرزه اي انتخاب مي شود   مغناطيسي ولرزه اي انتخاب مي شود   

 واحد سنگ چينه شناسي   واحد سنگ چينه شناسي  --
 متر روي زمين   متر روي زمين  100100 حداقل رخنمون    حداقل رخنمون   --
 حد جغرافيايي مشخص     حد جغرافيايي مشخص    --
 مقطع نمونه    مقطع نمونه   --
 ويژگي سنگ شناسي مشخص  ويژگي سنگ شناسي مشخص --
 سن معين  سن معين --

 رسوبي رسوبي--واحد ساختماني واحد ساختماني : : زونزون

 از سرزمين ايران در پركامبرين و پالئوزوئيك مشابه با صفحه عربي و جزئي
از مزوزوئيك به بعد ايران مركزي و البرز از   . بخش شمالي گندوانا بوده اند

 گندوانا جدا و به لوراسيا پيوسته اند اما زاگرس جزئي از حاشيه سكوي
 در بين اين دو قسمت اقياونس تتيس و نئوتتيس در   در بين اين دو قسمت اقياونس تتيس و نئوتتيس در  .عربي باقي مانده است

در اواخر كرتاسه دو صفحه بهم جوش در اواخر كرتاسه دو صفحه بهم جوش . . چند مرتبه ايجاد و از بين رفتچند مرتبه ايجاد و از بين رفت
    ..خوردند و شكل كلي امروزي بوجود آمدخوردند و شكل كلي امروزي بوجود آمد

دشت  ( منطقه ساختاري 9زمين شناسي ايران را به )  1968(اشتوكلين 
 سيرجان، بلوك لوت، كپه داغ، -خوزستان، ايران مركزي، البرز، سنندج

تقسيم )  كوههاي مكران و شرق ايران، زاگرس چين خورده، زاگرس رورانده
.  نمود كه داراي  زمين ساخت، تاريخچه ساختاري و رسوبي متفاوتند

.  زون مختلف تقسيم بندي نمودند5نبوي و درويش زاده ايران را به 

نقشه شماتيك تقسيم بندي 
ساختار زمين شناسي ايران 

) 1968اشتوكلين  (
خاستگاه جغرافيايي ايران در رفتارهاي تكتونيك    خاستگاه جغرافيايي ايران در رفتارهاي تكتونيك    

ايران در بخش مياني كمربند آلپ هيماليا واقع شده،  ايران در بخش مياني كمربند آلپ هيماليا واقع شده،  
در شمال ايرات پالتفرم توراني و در جنوب غرب آن  در شمال ايرات پالتفرم توراني و در جنوب غرب آن  

حركات همگرائي صفحات    حركات همگرائي صفحات    . . پالتفرم عربي قرار گرفتهپالتفرم عربي قرار گرفته
توراني و عربي و مقاومت توده اصلي ايران مركزي توراني و عربي و مقاومت توده اصلي ايران مركزي 

ناهمواري هاي اصلي زاگرس و البرز ايران را تشكيل  ناهمواري هاي اصلي زاگرس و البرز ايران را تشكيل  
..داده اندداده اند



ستون زمان چينه شناسي و فاز ستون زمان چينه شناسي و فاز 
هاي مختلف زمين ساختي در هاي مختلف زمين ساختي در 

ايران  ايران  

خالصه اي در مورد پوسته و زمين ساخت ايران
پوسته قاره اي زمـين از داخـل بـه خـارج از قـشرهاي دگرگـوني، گرانيتـي،          

قشر دگرگوني زيرين يك اليه     . دگرگوني بااليي و رسوبي تشكيل شده است      
ته شبه بازالتي است كه تركيب شيميايي آن مشابه با داخلي ترين قسمت پوسـ        

.قاره اي يعني بازالت است و نهايتا به گسستگي موهو مي رسد

سن قديمي ترين سنگ هاي دگرگوني مانند گنـيس و ميكاشيـست كـه در               
 ميليـارد سـال     4/1نواحي مياني ايران مركزي و شرق ايران برونزد دارند به           

. مي رسد

 ضخامت پوسته در ايران
، ) كيلومتر50 -55( در ناحيه رورانده زاگرس بيشترين -
،) كيلومتر40 -48( كوههاي شرق ايران -
،) كيلومتر40(  لوت مركزي و كوير نمك -
و در نواحي درياي عمان كم ضخامت     )  كيلومتر 35( سواحل درياي خزر     -

.مي باشد)  كيلومتر25(ترين 
بر اساس مطالعات پالئومغناطيس، ايـران مركـزي، البـرز، زاگـرس در              
طول پركامبرين پسين تا دوره پرمين به خشكي گنـدوانا متـصل بـوده              

.اما البرز در مزوزوئيك به جنوب اوراسيا متصل شده است. است
كوچك قاره شرق ايران از پالئوزوئيك تـا تريـاس بـه صـفحه تـوران                

 40نزديك شده و به آن چسبيده است كه ايـن حركـت بـا چرخـشي                 
ايـن  . درجه در جهت حركت عقربه هاي سـاعت همـراه بـوده اسـت             

.كوچك قاره در ژوراسيك از صفحه توران جدا گشته است



: وضعيت تكتونيك ايرانبازسازي احتمالي گندوانا    بازسازي احتمالي گندوانا    

فاز آسينتيك : پركامبرين
همچنين جدايش حوضه .  سنگ هاي دگرگون، گرانيتي و گسل دار

در ) دولوميت سلطانيه(نمكي زاگرس و رسوبات كربناته همزمان آنها 
  .البرز و ايران مركزي نتيجه عملكرد اين فازند

عملكرد فازهاي كوهزايي در ايران

:هرسي نين 
درياي تتيس قديم بسته شده و همزمـان بـا آن شـكاف اقيانوسـي در                

 -فرايندهاي آتشفشاني در منطقه سنندج. جنوب ايران ايجاد شده است
. سيرجان رخ داده است

) گسل هاي محدوده البرز    ( غربي -گسل هاي با روند شرقي   
:(A)گسل البرز    

هاي  اين گسل از سيلورين يا قبل از آن فعاليت داشته و شمال آن فاقد سنگ             
. ائوسن است هم چنين رخساره هاي دريايي شمال آن با البرز تفاوت دارد           

گسل هاي مهم ايران

اين گسل در بخش جنوبي البرز كشيده شده و      : (Af) فيروزكوه -گسل آبيك 
اين گسل از دوره لياس     .  فشم خوانده مي شود  -قسمتي از آن بنام راندگي مشاء      

.  فعاليت داشته است 
.  اين گسل چپ گرد و جدا كننده البرز از ايران مركزي است          : (S)گسل سمنان    



نمايش گسل هاي مهم ايران

گسل هاي مهم و    : مرز بين زون ها
يا فرو افتادگي ها و چاله هايي كه    

.در اعماق داري گسل هستند  

: گسل هاي البرز غربي و آذربايجان     
 جنوب شرقي و مرز  -گسل تبريز راست گرد و روند شمال غربي      : (T)  گسل تبريز  

. سنگ هاي آميزه رنگين آذربايجان غربي را مشخص مي كند         

.   جنوبي مي باشد و موثر در فرورفتگي درياي خزر   -روند شمالي   : (A) گسل آستارا

: گسل هاي ايران مركزي      
 -مانند ساير گسل هاي شمال كوير نمك با روند شمال شرقي        : (Td)گسل ترود  

. جنوب غربي است 

بين دو واحد ايران مركزي و بينالود    .در شمال كوير نمك است: (My)گسل ميامي   
كوير بزرگ ايران مركزي را در بخش شمالي        : (D)) كوير بزرگ (گسل درونه  

.  محدود مي كند و در اطراف آن آميزه هاي رنگين گسترش دارد       

: گسل هاي زاگرس    
مجموعه آميزه    .  جنوب شرقي است  -روند شمال غربي  :(Z)گسل زاگرس    

هاي افيوليت و راديوالريت هاي زاگرس در امتدا اين گسل تراستي قرار             
.  دارند 

باعث جابجايي     .  جنوبي دارد-راست گرد با روند شمالي    :(Kz)گسل كازرون    
. منطقه زاگرس از سكوي عربستان شده است      

.   جنوبي-روند شمالي  : زندان(M)گسل ميناب    

كامال رسوبي  كامال رسوبي  . .    زاگرس بزرگ ترين واحد ساختماني ايران است     زاگرس بزرگ ترين واحد ساختماني ايران است  
) ) سنندج سيرجان   سنندج سيرجان   (( مريوان  مريوان --گسل زاگرس حد فاصل بين اين زون و اسفندقه    گسل زاگرس حد فاصل بين اين زون و اسفندقه    

است است 
 عربستان بوده است    عربستان بوده است   ––تا دوره ترياس بخشي از پالتفرم ايران     تا دوره ترياس بخشي از پالتفرم ايران     

بسيار شبيه به كپه داغبسيار شبيه به كپه داغ
پالتفرم عربي و رسوبات رودخانه اي     پالتفرم عربي و رسوبات رودخانه اي     : : زير زون دشت خوزستان   زير زون دشت خوزستان   

تناوب آهك و سازند هاي شكل   تناوب آهك و سازند هاي شكل   . . دوران اول تا ترسير دوران اول تا ترسير :  :  زاگرس چين خورده زاگرس چين خورده 
و و ))ژئومرفولوژي ساختماني   ژئومرفولوژي ساختماني   ( ( گنبد هاي نمكي گنبد هاي نمكي پذير، تاقديس به همراه   پذير، تاقديس به همراه   

كارستيفيكاسيون  كارستيفيكاسيون  
افيوليتها  افيوليتها  عميق ترين قسمت حوضه رسوبي زاگرس،  عميق ترين قسمت حوضه رسوبي زاگرس،  : :  زاگرس خرد شده زاگرس خرد شده

زون زاگرسزون زاگرس



 سيرجان  سيرجان --زون سنندجزون سنندج
) ) عملكرد زون بنيوف براي چاله زاگرس در دروان دوم       عملكرد زون بنيوف براي چاله زاگرس در دروان دوم       ( ( 

 كيلومتر به موازات زاگرس70زون عمدتا آتشفشاني، با عرض 

) ) قديميترين، پيچيده ترين و بزرگترين زون      قديميترين، پيچيده ترين و بزرگترين زون      ((ايران مركزي   ايران مركزي   
 سيرجان سيرجان--شكل مثلثي  با مرز چاله با سنندجشكل مثلثي  با مرز چاله با سنندج••
)  )  متقاطعمتقاطع و  و عادي عادي ((  هاي دو طرفههاي دو طرفه  گسلگسلتاثير نيروهاي كششي دوران اول تاثير نيروهاي كششي دوران اول ••

. .  و گرابن يا دشت و چاله  در ايران مركزي و گرابن يا دشت و چاله  در ايران مركزي    ) ) كوههكوهه((هورستهورست
::فعاليت هاي ماگمايي فعاليت هاي ماگمايي 

 ساغند و ترود، اروميه  ساغند و ترود، اروميه ::پركامبرينپركامبرين
 ترود ترود::سيلورينسيلورين
 ساغند   ساغند  ::ترياسترياس

 گرانيت زايي شيركوه گرانيت زايي شيركوه::ژوراسيكژوراسيك
) ) آذر آواري آذر آواري ((آتشفشاني   آتشفشاني   : : ائوسنائوسن

: : زون شرق و جنوب شرقزون شرق و جنوب شرق
بلوك لوتبلوك لوت خاش، مكران و  خاش، مكران و --نهبنداننهبندان: : داري سه زير زونداري سه زير زون••
ي اما ي اما بلوك لوت يك قسمت ثابت و پايدار است و تحوالت آن مشابهه ايران مركزبلوك لوت يك قسمت ثابت و پايدار است و تحوالت آن مشابهه ايران مركز••

. . گسل كلمرد بين انها ايجاد جدايي نموده استگسل كلمرد بين انها ايجاد جدايي نموده است
سايش سايش وجود نهشته هاي قديمي و جديد و رسوبات آبي و بادي به همراه آثار فروجود نهشته هاي قديمي و جديد و رسوبات آبي و بادي به همراه آثار فر••

))كلوت هاكلوت ها( ( آبي و بادي آبي و بادي 

 سازندهاي قديمي تر از كرتاسه وجود ندارد: :  خاش خاش––زير زون نهبندان زير زون نهبندان 

    عمدتا از فليشهاي پالئوژنعمدتا از فليشهاي پالئوژن.  .  مرز پاكستان تا گسل بشاگرد و نهبندانمرز پاكستان تا گسل بشاگرد و نهبندان••
) ) توربيدتيتوربيدتي((داري دو مجموعه آميزه رنگي و  رسوبات فليشي داري دو مجموعه آميزه رنگي و  رسوبات فليشي ••
::رسوبات توربيديتيرسوبات توربيديتي••
لئوژن لئوژن رسوبات قسمتهاي عميق دريايي ناشي از جريان هاي آشفته در دو دوره پا  رسوبات قسمتهاي عميق دريايي ناشي از جريان هاي آشفته در دو دوره پا  ••

. . تشكيل شده اندتشكيل شده اند) ) فليش جديدفليش جديد( ( و نئوژن و نئوژن ) ) فليش قديميفليش قديمي((
    ..آيدآيد  جريانهاي آشفته در اثر اختالف چگالي بين دو مايع بوجود ميجريانهاي آشفته در اثر اختالف چگالي بين دو مايع بوجود مي••
اختالف چگالي در اثر درجه حرارت، شوري و يا ميزان ذرات معلق اختالف چگالي در اثر درجه حرارت، شوري و يا ميزان ذرات معلق ••
.  .   شود شوداختالف چگالي در اثر ميزان مواد معلق موجب تشكيل جريانهاي آشفته مياختالف چگالي در اثر ميزان مواد معلق موجب تشكيل جريانهاي آشفته مي••

ه تشكيل ه تشكيل جريانهاي آشفته از سه بخش جلويي يا پيشاني ، بدنه يا مركزي و دنبالجريانهاي آشفته از سه بخش جلويي يا پيشاني ، بدنه يا مركزي و دنبال
. . شده استشده است



رسوبات جريانهاي آشفته در اثر فرايند هاي كاتاستروفيك ايجا و در      رسوبات جريانهاي آشفته در اثر فرايند هاي كاتاستروفيك ايجا و در      ••
رسوبات در قسمت فالت قاره    رسوبات در قسمت فالت قاره    . . زمان ورود به دريا در زير حركت مي نمايد    زمان ورود به دريا در زير حركت مي نمايد    

: : و يا شيب ان مستقر ميشوند ولي    و يا شيب ان مستقر ميشوند ولي    
تكان هاي شديد  و  تكان هاي شديد  و   و يا  و يا زياد شدن وزن رسوبات و تجاوز از زاويه شيب تعادلزياد شدن وزن رسوبات و تجاوز از زاويه شيب تعادل••

.. دچار حركت ناگهاني  دچار حركت ناگهاني زلزله زير دريايي رسوباتزلزله زير دريايي رسوبات
باشد باشد    بخش مي بخش مي55نحوه استقرار در بستر عميق دريا به صورت سيكل بوما داراي نحوه استقرار در بستر عميق دريا به صورت سيكل بوما داراي ••

::كه عبارتند از  كه عبارتند از  
بندي تدريجيبندي تدريجي  اي با طبقه اي با طبقه   ماسهماسه: A :Aبخشبخش••
AAهاي ماسه ريزتر از بخشهاي ماسه ريزتر از بخش  دانهدانه: B :Bبخشبخش••
ماسه دانه ريز با ريپل ماركهاي ماسه دانه ريز با ريپل ماركهاي : C :Cبخشبخش••
 . .داراي اليه بندي با ضخامت نازك و موازيداراي اليه بندي با ضخامت نازك و موازيرسرس و  و سيلتسيلت  : D :Dبخشبخش••
رسوبات دانه ريز حاصل از جريان آشفته ورسوبات دانه ريز حاصل از جريان آشفته و) ) 11شامل دو قسمت شامل دو قسمت : E :Eبخشبخش••
ي  ي  رسوباتي كه پس از خاتمه جريان در يك محيط كامال آرام در قسمت فوقان   رسوباتي كه پس از خاتمه جريان در يك محيط كامال آرام در قسمت فوقان   ) ) 22  

انداند  توالي رسوب كردهتوالي رسوب كرده

: : اهميت رسوبات توربيديتياهميت رسوبات توربيديتي
. . عدم وجود مارن در شرقعدم وجود مارن در شرق

شيل و ماسه سنگ سبب ايجاد شيل و ماسه سنگ سبب ايجاد 
بار بستر بسيار زياد در رودخانه بار بستر بسيار زياد در رودخانه 

تا حد تا حد ( ( هاي اين مناطق مي شود  هاي اين مناطق مي شود  
7070(%(%

:: كپه داغ    كپه داغ   --زون البرززون البرز
.  .  رفته مي شودرفته مي شود تمامي ارتفاعات حاشيه خزر به عنوان يك واحد مورفوتكتونيك در نظر گ تمامي ارتفاعات حاشيه خزر به عنوان يك واحد مورفوتكتونيك در نظر گ

حاصل كوهزايي كاتانگايي و آلپي حاصل كوهزايي كاتانگايي و آلپي 
. . ن مركزين مركزيدر آذربايجان پيچيدگي به دليل برخورد زاگرس، سنندج و سيرجان و ايرادر آذربايجان پيچيدگي به دليل برخورد زاگرس، سنندج و سيرجان و ايرا

 قسمت مختلف قسمت مختلف66: : خط الراس البرز و دره هاي هراز و چالوسخط الراس البرز و دره هاي هراز و چالوس
. . گسلهاي فشاري و روراندگي هاي شديد در دامنهاي جنوبي و شماليگسلهاي فشاري و روراندگي هاي شديد در دامنهاي جنوبي و شمالي

). ). سازند كرجسازند كرج( ( آذر آواري سنگهاي رسوبي و آتشفشاني آذر آواري سنگهاي رسوبي و آتشفشاني : : بخش غربيبخش غربي
. . آتشفشانها بيشتر زير دريايي بوده استآتشفشانها بيشتر زير دريايي بوده است

))بجز مارن هاي ميوسنبجز مارن هاي ميوسن( ( بيشتر سازند هاي البرز مشكل رسوبزايي ندارند بيشتر سازند هاي البرز مشكل رسوبزايي ندارند 
)  )  گسل شمال تهرانگسل شمال تهران( ( گسل هاي البرز سازند هاي قديمي تر را دربرابر جديد گذاشته اند گسل هاي البرز سازند هاي قديمي تر را دربرابر جديد گذاشته اند 

: : كپه داغكپه داغ
حالت چين خورده تاقديس و ناوديسحالت چين خورده تاقديس و ناوديس. . كامال شبيه به زاگرس و لي بدون گنبد هاي نمكيكامال شبيه به زاگرس و لي بدون گنبد هاي نمكي

حضور لسهاحضور لسها

سري هاي ضخيم آتشفشاني ائوسن البرز و ايران مركزي در كپه داغ 
   ).تفاوت با البرز وايران مركزي(وجود ندارد 

بر اساس منشا و چگونگي تشكيل آنها بر اساس منشا و چگونگي تشكيل آنها : : در زمين شناسي در زمين شناسي ••
در ژئومرفولوژي بر اساس ناهمواري حاصل از آنها در ژئومرفولوژي بر اساس ناهمواري حاصل از آنها ••

ها  ها    تقسيم بندي سنگ  تقسيم بندي سنگ  
ماقبل كواترنر



سنگ شناسی ماقبل کواترنر  سنگ شناسی ماقبل کواترنر  
سيليسسيليس

شرايط تشكيل   شرايط تشكيل   
پر سيليس پر سيليس 

% % 5555بيش از بيش از 
متوسطمتوسط

5555--4545%%
) ) بازيبازي((كم كم 
4545--3535%%

الترابازي الترابازي 
% % 3535كمتر از  كمتر از  

جرياني و  جرياني و  ( ( خروجي خروجي 
))انفجاريانفجاري

----بازالتبازالتآندزيتآندزيتريوليت ريوليت 

ميكرو گابروميكرو گابروميكرو ديوريت ميكرو ديوريت ميكرو گرانيت ميكرو گرانيت نيمه خروجي نيمه خروجي 
  --پيروكسنيت پيروكسنيت گابروگابروديوريت ديوريت گرانيتگرانيتخروجي خروجي 

پريدوتيت پريدوتيت 

الترابازيها به همراه گابرو وبازالت  : دوران دوم: افيوليتها 
:خروجي هاي انفجاري  در ايران زياد هستند و بر اساس اندازه   

اگلومرا و برش  : 32 ميليمتر و   4-32 ميليمتر، توف الپيلي دار    4: توف
رسوبي، آذرين و دگرگوني   : سنگها در ايران ) فراواني ( ترتيب اهميت   

سنگهای رسوبیسنگهای رسوبی
نها آسنگ هاي رسوبي و ويژگي هاي ساختاري•
 مرحله برداشت، حمل، 4سطح زمين را مي پو شانند، در طي % 75•

رسوبگذاري و دياژنز ايجاد مي شوند
فشزده شدن، سيماني شدن، تبلور مجدد و جانشيني: دياژنز•
آواري و شيميايي، •
:  آواري به صورت بافت در برابر شيميايي1964فولك  •
دانه وخميره و تجمع مواد جامد سنگ مادر:  تخريبي -

، سيلتستون، گل سنگ)ميكرون62-2(كنگلو مرا و برش، ماسه سنگ 
 اووليت، ):آلوكميكال( آواري دانه و خميره داراي انتقال در حوضه رسوبي -

پيزوليت و انكوليت
) اورتوكم(عدم جابجايي :   بيوشيميايي– نهشته هاي شيميايي -

كربناته، فسفاته، آهندار، سولفاته و كلروره: بر اساس تركيب شيميايي
حد واسط تخريبي و شيميايي: مارن•

)پركامبرين:(دوران هاي زمين شناسي 
داراي سه زون البرز، زاگرس و ايران مركزي 

تنهــا در ايــران مركــزي . بيــرون زدگــي ســنگ كــم
و ) ساغند، جندق، كوه بنان، كرمان، جنوب كاشـمر       (

.مشاهده مي شود) جنوب شرقي گرگان(در البرز 
: پي سنگ گرانيتي و روي آن دگرگونيها

وجود توده هاي نمكي تحت نام سازند هرمز
بهترين نمونه زاگرس چين خورده است

تركيب گنبدها داراي ژيپس، انيدريد و ساير كانيهاي        
تبخير

به همراه گنبد هاي نمكي سنگهاي همراهي و متنوع         
يافت ميشود 

.  .   توده نمكي در كمربند زاگرس و  نواحي خليج فارس توده نمكي در كمربند زاگرس و  نواحي خليج فارس180180بيش از بيش از ••
سازند هرمز بيشتر در برگيرنده نمك و گچ و دولوميت، آهك سياه، ماسه سازند هرمز بيشتر در برگيرنده نمك و گچ و دولوميت، آهك سياه، ماسه ••

توده توده . . سنگ قرمز، كوارتز، هماتيت اليه اليه و نيز سنگهاي سيليسي مي باشدسنگ قرمز، كوارتز، هماتيت اليه اليه و نيز سنگهاي سيليسي مي باشد
  120120((هاي نمك بيشتر در الرستان و جنوب غربي خليج فارس گرد آمده اند هاي نمك بيشتر در الرستان و جنوب غربي خليج فارس گرد آمده اند 

).).دياپيردياپير
.  .  هيچ دياپير در نوار چين خورده خوزستان و لرستان يافت نمي شودهيچ دياپير در نوار چين خورده خوزستان و لرستان يافت نمي شود••

اين امر پيش از اين به نهشته گذاري نمكي نازك اليه يا بدون نمك اين امر پيش از اين به نهشته گذاري نمكي نازك اليه يا بدون نمك 
. . در بخش شمالي كمربند زاگرس نسبت داده شده استدر بخش شمالي كمربند زاگرس نسبت داده شده است

..عامل دمايي براي جايگيري دياپير هاعامل دمايي براي جايگيري دياپير ها  ••
، نمك نرم و شكل پذير و روان مي گردد، و در تمام طول   ، نمك نرم و شكل پذير و روان مي گردد، و در تمام طول   205205در دماي باالي در دماي باالي 

 متر، نمك  متر، نمك 70007000در ژرفاي بيش از  در ژرفاي بيش از  . . زمان فرايند نفوذ، شكل پذير استزمان فرايند نفوذ، شكل پذير است
  متحرك از ديدگاه هيدروديناميك همان گونه اي رفتار مي كند كه در بخش متحرك از ديدگاه هيدروديناميك همان گونه اي رفتار مي كند كه در بخش 

. . جنوبي زاگرس و ناحيه خليج فارس ديده مي شودجنوبي زاگرس و ناحيه خليج فارس ديده مي شود



بررسي هاي چينه شناسي كامبرين در بخش جنوبي زاگرس         بررسي هاي چينه شناسي كامبرين در بخش جنوبي زاگرس         ••
 متر نهشته هاي       متر نهشته هاي      1000010000 تا    تا   80008000چين خورده نشان دهندة    چين خورده نشان دهندة    

 متر    متر   70007000 تا   تا  50005000رسوبي است ولي برعكس در بخش شمالي   رسوبي است ولي برعكس در بخش شمالي   
حوضه رسوبي در زاگرس جنوبي شديدتر از       حوضه رسوبي در زاگرس جنوبي شديدتر از       . . ضخامت دارندضخامت دارند

. . حوضه شمالي در مزوزوئيك و سنوزوئيك نشست كرده    حوضه شمالي در مزوزوئيك و سنوزوئيك نشست كرده    
سري ديزو، سري رزو، سازند هرمز و راور و سلطانيه همگي    سري ديزو، سري رزو، سازند هرمز و راور و سلطانيه همگي    ••

مربوط به يك حوضه رسوبي ولي به دليل تفاوت اثر آتشفشاني و        مربوط به يك حوضه رسوبي ولي به دليل تفاوت اثر آتشفشاني و        
. .  سازند مختلف هستند  سازند مختلف هستند 44امالم و دولوميتي شدن   امالم و دولوميتي شدن   

::انوع گنبد نمكي و چگونگي ايجاد     انوع گنبد نمكي و چگونگي ايجاد     

نمك زياد و سنگ همراه كم، ترسير حركت نمك ادامه دارد  نمك زياد و سنگ همراه كم، ترسير حركت نمك ادامه دارد  : : فعالفعال••
نمك كم و سنگ همراه زياد، پركامبرين، داري پوشش گياهي نمك كم و سنگ همراه زياد، پركامبرين، داري پوشش گياهي : : غير فعالغير فعال••

خوب، عدم حركت نمكخوب، عدم حركت نمك
: : مراحل بيرون آمدن نمكمراحل بيرون آمدن نمك••
نسبت به سنگهاي اطراف و ايجاد حالت نسبت به سنگهاي اطراف و ايجاد حالت ) ) 11//88( ( اختالف چگالياختالف چگالي: : صعود نمكصعود نمك))11

نمك مانند يخچال به نمك مانند يخچال به . ( . ( پالستيك در اعماق و باال اوردن اليه هاي باالييپالستيك در اعماق و باال اوردن اليه هاي بااليي
)  )  طرف دامنه كوه هاي زاگرس در حال جريان است طرف دامنه كوه هاي زاگرس در حال جريان است 

ظهور در سطح زمين و تخريب شديد تاقديسظهور در سطح زمين و تخريب شديد تاقديس) ) 22
جريان يافتن نمك در شيب گنبدجريان يافتن نمك در شيب گنبد) ) 33
) ) سرگردانسرگردان((فرسايش شديد نمك و بجاي ماندن سنگ هاي همراه فرسايش شديد نمك و بجاي ماندن سنگ هاي همراه ) ) 44



: : هاي ايجاد شده پيرامون گنبدهاي نمكيهاي ايجاد شده پيرامون گنبدهاي نمكي  ساختساخت
) ) بدون هيچ روند خاصيبدون هيچ روند خاصي( ( هاي عادي با شبكه شعاعي و موازي هاي عادي با شبكه شعاعي و موازي    گسل گسل--
 اليه هاي كج شده باالي گنبدها كه اغلب تشكيل تاقديس مي دهند  اليه هاي كج شده باالي گنبدها كه اغلب تشكيل تاقديس مي دهند --
 چين هاي فشرده و تنگ در داخل گنبدها  چين هاي فشرده و تنگ در داخل گنبدها   --
.  .  شوندشوند  اي كه اطراف گنبدهاي نمكي ديده مياي كه اطراف گنبدهاي نمكي ديده مي  هاي حاشيههاي حاشيه   ناوديس ناوديس--

: : مدل هاي ايجاد گنبد نمكيمدل هاي ايجاد گنبد نمكي••
: : نيروهاي تكتونيكنيروهاي تكتونيك--11
: : نيروهاي ايزوستازينيروهاي ايزوستازي--22
ريفت اقيانوسي، ماگماي الكالن و هيدروترمال،  ريفت اقيانوسي، ماگماي الكالن و هيدروترمال،  : : مدل تكتونيك ايجاد نمكمدل تكتونيك ايجاد نمك--33

. . اشباع شدن محيط و نهشته شدن نمكاشباع شدن محيط و نهشته شدن نمك
ايزوستازي و  ايزوستازي و  : :  در جنوب غرب شيراز  در جنوب غرب شيراز 1414(( گنبد نمكي   گنبد نمكي  115115: : در زاگرسدر زاگرس••

.  .  ، سازند هرمز و جزاير شرقي، سازند هرمز و جزاير شرقي)) بند عباس تا شيراز گسلي بند عباس تا شيراز گسلي101101

:  :  عوامل تخريب منابع آبعوامل تخريب منابع آب
) ) نقطه اينقطه اي((گنبد هاي نمكي گنبد هاي نمكي ••
پراكنده و غير متمركزپراكنده و غير متمركز) ) 22تيپ تيپ ( ( مارن هاي نمكي مارن هاي نمكي ••

شمال كرمان، غير فعال  شمال كرمان، غير فعال  : : سازند راور سازند راور : : ايران مركزي  ايران مركزي  
جوان و قديم  جوان و قديم  : : شمال يزد و اردكان  شمال يزد و اردكان  

سازند هاي   سازند هاي   ( (  عدد جوان   عدد جوان  5151: : جنوب البرز و شمال كوير بزرگ  جنوب البرز و شمال كوير بزرگ  
آلوده كننده حبله رود   آلوده كننده حبله رود   ) ) قرمزقرمز

ايجاد خاك هاي سالونجاك   ايجاد خاك هاي سالونجاك   
مديريت خاص پوشش و آب  مديريت خاص پوشش و آب  

: اثر گنبد ها در تخريب منابع طبيعي و كواترنر 

.  چاله های کارستی در باالی گنبد نمکی مشاهده می شود
هاي شور حاصل  هاي كارستي و آبرفتي و نفوذ آب تأثير گنبد نمكي بر روي آب•

. ها از آنها به درون تاقديس پايين دست عامل شور شدن چاه 
هاي  مارنها و مقاطع مختلف به دليل  تغييرات كيفيت آب در سرشاخه : نيا فيض•

. تبخيري، گنبدهاي نمكي، معادن گچ و نمك
ه بر اساس مقاومت در برابر هوازدگي و فرسايش و در نتيجه مواد حاصل شد•

.مؤثر در تغيير كيفيت آب، دو گروه سازندي مطلوب و نامطلوب 
: در استان بوشهر•
منابع آب شور .  تأثير مستقيم گنبد نمكي دشتي بر كيفيت آب و خاك منطقه•

هاي گنبدهاي نمكي جهاني، كنار سياه، خوراب و زهكش دشت    در محدوده
به خاطر وجود . دهرم حدود يك سوم كيفيت آب رودخانه را ازبين مي برد 

 پيچيدگيهاي زمين شناسي و توپوگرافي موجود در منطقه تعيين اثر آلوده
.كنندگي گنبد ها بر روي منابع آب به سادگي امكان پذير نيست

: يان مضاعف ز
عدم استفاده ازاين ثروت خدادادي -
 شورآبها با تمام تركيبات ارزشمند موجب آلودگي زمينهاي كشاورزي و -

. منابع آب شيرين بي شمار مي شود



 باعث شور شدن چشمه ها و باعث شور شدن چشمه ها وگنبد نمكي كنار سياهگنبد نمكي كنار سياه
شورمنشاء گرفته از اين گنبدهاي كه داراي پتاس       هاي آب  چشمه. . رودخانه هاي مجاور شده استرودخانه هاي مجاور شده است

.هستند

رودخانه فيروزآباد

رودخانه شور

چشمه شور کنار سياه 

: نكات مد نظر در بررسي هاي منابع آب  
هاي زيرزميني و سطحي تجزيه شيميايي آب •
هاي اصلي دردو ماه آبان و اسفند  حداكثر اختالف در مقادير غلظت يون•
 (هاي  ها و كاتيون ها دستبه بندي خوشه اي آنيون  هر يك از اين ماهدر•

)Mg, Na, Ca, Cl, SO4, HCO3( غلظت كاتيونها و آنيونهاي اصلي
هاي استاندارد شده و استاندارد نشده  آناليزعاملي وفاكتوري دسته بندي داده•

)  معمولي(
)ها نسبت يون(هاي استاندارد به منظور تشخيص منشاء آلودگي آب   داده-1
ها از نظر شدت آلودگي  هاي استاندارد نشده به منظور تشخيص گروه داده -2

گنبد نمكي كنار سياه

بارزسازي اثرات گنبد نمكي بر كيفيت پوشش شبكه آبراهه توسط 
تصاوير ماهواره استر

اثرات گنبد قبل از نزديك شدن

اثرات گنبد پس ازعبورازحاشيه گنبد نمكي

: نتيجه گيري 
اهميت اقتصادي گنبدهاي نمكي به جهت تشكيل مخازن نفت و ) الف

. گاز ايران
 داراي اهميت بااليي گنبد هاي نمكي از نظر ذخيره مواد معدني) ب

نمك طعام و (در صورت نبودن موادمعدني بجز هاليت هستند 
در گنبدهاي نمكي مي توان با توجه به صنايع وابسته به ) صنعتي

. توجهي از پتاس ذخاير قابل. ثروتي سرشار دست يافت 
 نياز كشور است كه كاربرد اساسي     پتاس از جمله موادمعدني مورد

 تصويري و -صوتي ها، صنايع كننده براي تهيه كودهاي پتاس، پاك
. سازي دارد  صنايع شيشه

استفاده از گنبد هاي نمكي به جهت ذخيره سازي مواد نفتي يا ) ج
.دفع مواد زائد مي توان نام برد

فلززايي و مواد راديواكتيوازخصوصيات ديگرگنبدهاي نمكي مي ) د
باشد از جمله تمركز و كاني سازي عناصر ليتوفيل ميتوان از  

. هاي باريم، استرانسيوم، سديم، پتاسيم نام برد رگه



دوران پالئوزوئيك   
    برخي حوادث مهم  دوران پالئوزوئيك

 غلظت مناسب اكسيژن براي تنفس موجودات براي اولين بار در اين زمان  -
. وجود داشته است

اوراء در اليه هاي اتمسفرقشري از گاز ازن تشكيل شده ومانع از نفوذ اشعه م-
. بنفش به زمين شده است

.  تكامل وگسترش سريع دنياي جانوري در آغاز دوره كامبرين مي باشيم -
مالي  در دوره سيلورين در اثرچين خوردگي كالدونين بخشي از قاره نيمكره ش -

. از زير آب بيرون آمد
م  در دونين در اثر فرسايش كوههاي نيمكره شمالي رسوبات قرمز رنگي تما -

خ منطقه را پوشانده وبه اين دليل قاره نيمكره شمالي در دونين قاره سر
. ناميده مي شود) old red continent( قديمي 

.شته در نيمكره  جنوبي قاره گندوانا و در نيمكره شمالي اوراسيا قرار دا -
.  در پايان پا لئوزويك گروههايي از جانوران از بين رفتند  -
. پا لئو زئيك  به شش دوره تقسيم مي شود-

پالئوزيك زيرين 

اق پالئوزئيك زيرين با چرخه كوه زايي كالدونين كه در اروپاي شمالي اتف -
. افتاده مطابقت دارند

. رسوبات پالئوزئيك تحتاني بيشتر تخريبي است -
.  رسوبات پالئوزوئيك فوقاني بيشتر آهكي است-
. جلبكها و نهانزادان آوندي حائز اهميت اند:  دنياي گياهي پالئوزوئيك تحتاني-
نهانزادان آوندي وپيدايش : دنياي گياهي پالئوزوئيك فوقاني-

.     با زدانگان از اهميت ويژهاي برخوردار است 

دوران پالئوزوئيك در ايران

ي ايران در دوران پالئوزوئيك بخشي از گندوانا بوده و شباهت رخساره ها 
تشكيل دهنده اين زمان با نواحي همجوار چون افغانستان، پاكستان، 
. عربستان، عراق، تركيه ، سوريه و لبنان اين موضوع را ثابت مي كند

ب با پيدايش گسل ها در پركامبرين و جنبش اين گسل ها در پالئوزوئيك سب
و فروزمين ) تشكيل حوضه هاي رسوبي ضخيم(پيدايش ساختارهاي هورست 

. شده است) گرابن(

.تغييرات اقليمي در گذشته نظير كواترنر وجود داشته است          •
فراواني   .  محيط كم عمق دريايي تا قاره اي     :پالئوزوئيك زيرين•

)  ماسه سنگ و شيل( رسوبات  و سنگ هاي رسوبي تخريبي   
نمونه باز سازند اللون    ).   تخريب فيزيكي (نماينده اقليم خشك    

پس از آن اليه هاي دولوميت و شيل و آهك و از اردوويسين          . است
. تا دونين نبود اليه  

:پالئوزوئيك بااليي•
گسترش رسوبات كربناته ، فراواني رسوبات    :  از ويژگيهاي اين زمان    •

گسترش و شكوفائي گياهان وكوهزائي هرسي نين     .  سرخ رنگ
فراواني آهكها و غلب بودن فرايند هاي شيميايي كه نشانه اقليم            •

. مرطوبتر است



) البرز، زاگرس و ايران مركزي (وجود سه زون  : ايران در پا لئوزوئيك
به دليل تاثير پذيري .  گسترش طبقات پالئوزوئيك در ايران كمر است -

كم از جنبشهاي كوهزايي كالدونين وهرسي نين  
و به ويژه ماسه سنگهاي پالئوزوئيك زيرين ايران از سنگهاي تخريبي -

و درطبقات  پالئوزوئيك فوقاني سنگ هاي آهكي سرخ شروع 
.  ورسوبات شيميايي آلي وغير آلي گسترش بيشتري دارند 

.آثار كوهزايي هرسي نين بيشتر از كالدونين است  -

نمونه هاي از سازند هاي پالئوزوئيك در ايران  
.  سازند باروت بيشتر در نواحي شمالي و مركزي ايران گسترش وسيعي دارد•

. اين سازند بر روي سازند سلطانيه و در زير سازند زاگون قرار دارد
اين سازند از شيل هاي سيلتي و ماسه هاي دانه ريز قرمز : سازند زاگون•

رنگ همراه با مقداري شيل هاي سبز و بنفش تشكيل شده است
گسترش وسيعي در ايران دارد كه تغييرات ضخامت آن در  : سازند اللون•

 ماسه سنگ با سيمان سيليسي  .مناطق مختلف كامال محسوس مي باشد
و چينه بندي متقاطع 

:سازند ميال•
 سيلتستون، ماسه سنگدولوميت، مارن، شيل، ماسه سنگ، ماسه سنگ•
:سازند خوش ييالق•
 آهك ارگانيك:سازند جيرود•
آهك ارگانيك: سازند مبارك•

ايران در مزوزوئيك
 طبقات مزوزوئيك تحت تاثير فازهاي كوهزايي از سيمرين تا الراميد  -

قرارگرفته است
وت  رسوبات مزوزوئيك درمقايسه با رسوبات پا لئوزوئيك رخساره هاي  متفا-

. تري را نشان ميدهد
 مورفولوژي كنوني ، روندهاي زمين ساختي و حدود حوضه هاي رسوبي -

قسمت بزرگي از سنگهاي . كشورمان از اوايل  اين زمان سروسامان گرفت
ترياس در ايران آهكي و دو لوميتي است 

.  تنوع رخساره كرتاسه در ايران ، از ترياس و ژوراسيك بيشتر است  -
نده  در اين زمان بخش بزرگي از ايران را درياي وسيع، گرم وكم عمقي پوشا -

بوده

1افيوليتها، زغالها، سازندهاي آهكي و مارن تيپ   :  دوران دوم
پوسته هاي (افيوليت ها و آميزه هاي رنگي در مركز، شرق و زاگرس خرد شده 

). اقيانوسي قديم
مجموعه اي از سنگ هاي مافيك و اولترامافيك كه ممكن است منظم، : افيوليت

.  نداليه اليه و يا در اثر تنش هاي زمين ساختي با يكديگر مخلوط شده باش 
ه رنگين افيوليت؛ كمپلكس افيوليتيٍٍٍ، سري افيوليتي، آميزه افيوليتي و آميز

  .به عنوان يك واحد سنگ چينه اي. معروفند) كالرد مالنژ(
. تركيب شيميايي همانند پوسته اقيانوسي است

.  تندمجموعه هاي افيوليتي ايران، باقي مانده اشتقاق هاي درون قاره اي هس 
ي داشتن كروميت، سولفيد مس توده اي، كاني هاي گروه پالتين، عناصر خاك

از ويژگي هايي است كه به افيوليت ها ارزش اقتصادي مي دهند  ...كمياب و
يه منشاء مجموعه هاي افيوليتي پوسته اقيانوسي است و شاخص لبه ها و حاش

 .هاي قاره ها يا صفحه هاي قديمي هستند 



) ) اهميت علمي  اهميت علمي  ( ( افيوليتها و تكامل تكتونيكي ايران     افيوليتها و تكامل تكتونيكي ايران     
كشف مجموعه افيوليتي و     

كالرد مالنژهاي ايران به   
عنوان يك كليد مطمئن   

جهت بررسي تكامل   
. تكتونيك ايران 

كشف كالرد مالنژهاي ايران     
بر خالف  : نشان داد

اشتال ،  (نظريات پيشين 
)  اشتوكلين ،فورون  

سرزمين ايران از بهم    
جوش خوردن چندين    
قطعه مجزا شكل يافته    

.است

تاريخ تكوين صفحات تكتونيك ايران   تاريخ تكوين صفحات تكتونيك ايران   

.آميزه هاي و افيوليتها  يك رخساره تكتونيكي است 
 حضور آنها نشان دهنده جوش خوردن صفحاتي 
است كه بين آنها يك دره عميق يا يك اقيانوس  

.باريك وجود داشته است
سن جوانترين مجموعه افيوليت و مالنژهاي ايران به  

 پالئوسن مي رسد بنابر اين در –كرتاسه پاياني 
شروع دوران سوم اين قطعات بهم جوش خورده و 

.يكپارچه شده اند

: سنگ هاي سازنده مجموعه افيوليتي ايران از قاعده به سمت باال•
الترا بازيك، گابرو، گدازه، دايك،   : درنواحي باتنش هاي زمين ساختي كم•

سنگهاي اسيدي، دگرگوني و بيگانه
پيروكسن ) پريدوتيت( عمده ترين سنگ ها، اوليوين  :اولترامافيك ها•

در اثر دگرگوني به سرپانتينيت . كانه آرايي كروميت). پيروكسينيت ها(
. تبديل شده و ترد و شكننده مي شوند

 سنگ هاي بازيك دانه درشت كه از نظر ساخت در بيشتر جاها به :گابرو ها•
).  گاهي نيز اليه اي(صورت توده اي هستند 

 در پاره اي از نواحي افيوليتي ايران سنگ هاي گابرويي دچار دگر ساني •
.)گارنت،كلريت و رودنژيت(شده اند 

.  گدازه ها وگاهي خاكستر هاي آتشفشاني :گدازه هاي آتشفشاني•
دايك هاي گابروها را قطع مي كنندواز آن ها  :دايك هاي وگابروها•

.  جوانترند
ديوريت كوارتز دار به صوررت توده هاي كوچك   :سنگ هاي اسيدي نفوذي•

وگاه به صورت دايك و يا رگه هاي نازك

پراکندگی جغرافيايی آميزه های رنگين در ايران        پراکندگی جغرافيايی آميزه های رنگين در ايران        

 زاگرس و اطراف خرده  قاره ايران اصليكالردمالنژها در امتداد راندگي 
.مركزي مشاهده مي شوند

: تشكيل افيوليت ها در طي دو مرحله رخ مي دهد•
 شكافته شدن نسبتا سريع قشر خارجي زمين تا آستنوسفر براثر نيروي  -1

. كششي،  و خروج ماگماي بازالتي از طريق آن
  بر اثر نيروهاي فشاري شكاف اقيانوسي بسته و يك صفحه به زير صفحه -2

.ديگر فرورانش مي كند و صفحه ديگر روراندگي پيدا مي نمايد  
يك آميزه هاي رنگين مخلوطي از سنگ هاي افيوليتي به همراه آهك هاي پالژ

سفيد، ( به رنگ هاي مختلف )  راديوالريت (كرتاسه و سنگ هاي سيليسي 
. آنها خاص لبه يا حاشيه صفحه ها و قاره ها مي باشند .  هستند) قرمز، سياه



: اهميت افيوليت و آميزه هاي رنگي
و ) معادن كروميت و سرب و غيره( تاريخي و اقتصادي :   زمين شناسي-1•

.ژئوتوريسم
هوازدگي و سرپانتينيتي شدن، افزايش بار كف: فرسايش و رسوب-2•

به دليل امالح،آهن، منيزيوم و ساير عناصر :  پوشش گياهي خاص-3•
گياهان دارويي و ايجاد مديريت پوشش . سنگين

مارن هاي ايران

سنگ حد واسط تخريبي و شيميايي   : مارن•
پابده و   (قبل از ترسير، دريايي و آهكي     : 1مارن تيپ •

) گورپي
ترسير، امالح دار و درياچه اي و حساس به          : 2مارن تيپ •

الشكال عمده فرسايش  ). الوان(فرسايش 
•Ngm, gy1, gy2,   آغاجاري، ميشان و گچساران، قرمز

بااليي و پاييني  
.  كواترنر ايران يك كواترنر عمدتا مارني است  •

حساسيت  مارن ها به فرسايش
. زياد بودن سيلت در مارن هاي ايران    . نوع امالح، نوع رس و ميزان آن   •

  ::شاخص هاي فيزيكي رس هاشاخص هاي فيزيكي رس ها
 تا  تا PLPL ( (600600( ( كمترين رطوبت كه خاك حالت خميري مي گيردكمترين رطوبت كه خاك حالت خميري مي گيرد:  :  حد خميريحد خميري

 سانتي متر آب سانتي متر آب20002000
)  )  LLLL( ( درصد رطوبتي كه در آن خاك به حالت روان در مي آيد درصد رطوبتي كه در آن خاك به حالت روان در مي آيد : :  حد رواني حد رواني

 سانتي متر آب سانتي متر آب2020
 حد رواني  حد رواني --حدخميري  حدخميري  =  =  شاخص خميري شاخص خميري 

 واريختگي واريختگي
    هر چهار عامل باال تحت اثرنوع رس و ميزان امالحهر چهار عامل باال تحت اثرنوع رس و ميزان امالح  

و نوع امال و ميزان آنها، واريختگي، شكفتگيو نوع امال و ميزان آنها، واريختگي، شكفتگيCECCEC:  :  ويژگي هاي شيمياييويژگي هاي شيميايي



ه ذره كوچكتر باشد سرعت كنش بيشتر و از سوي ديگر رسوب چهر 
از سوي ديگر ته نشست ذرات درشت .  ديرتر انجام مي شودآنگذاري 

 125 ( در سرعت پايينتري انجام مي شود و حساس ترين ذرات سيلت 
. مي باشد) ميكرون

:ساختمان رس ها
 اليه هاي سيلس و   توالي•

آلومين

: انواع رس ها•
1 به   1رس هاي  •
يك اليه     : 2 به   1رس هاي  •

آلومين و دو اليه سيليس  

: انواع رس ها و ويژگی های آنها 

ميكا و (  محيط اسيدي، يون منيزيم و كلسيم آبشويي شده :  كائولينيت-1
)فلدسپات

جايگزيني آهن، منيزيم  و سيليس در آلومين (باالCEC:  مونت موريلونيت-2
 جايگزين شده siبجاي % 15 تا Alدر اليه سيليس نيز ) بجاي آلومينيوم

. است
بعلت وجود ).  فقط جانشيني در اليه آلومين(شبيه به ميكاي سفيد : ايليت-3

.آهن ومنيزيم سبز رنگ
بار منفي كم به دليل جانشيني (  پايين CECميكاي سياه، :   ورمي كواليت-4

) Alسيليس با 
شبيه به ورمي كواليت و بجاي آب بين اليه ها آهك نشسته است و :  كلريت-5

. منيزيم اليه آلومين خنثي شده است
  :اشكال آب در كاني هاي رسي•
يون هيدروكسيل•
ملكولهاي آب در بين اجزاي شبكه•

جايگزينی و شکستگی کناره ها : بار رس ها

: واريختگي در رس•
ايجاد  (ايجاد ميدان الكتريكي در اطراف رس ها و جذب كاتيونها         •

هر چه آب كمتر باشد فاصله يونها كمتر و ضخامت         ). اليه دوگانه
در رس هاي خشك با نفوذآب به دليل شرايط        .  اليه كمتر ميشود   

باالي كاتيوني و جذب سريع ملكولهاي آب هواي محبوس شده        
.سبب فشار به خاكدانه ها و خرد شدن آنها مي شود      

: اثر سزيم در واريختگي بسيار شديد است   •
 و غلظت امالح  CEC نوع رس، مقدار رس و     : ميزان تورم•
:  شعاع يوني•
شعاع يون هيدراته •



)امالح دار و بدون امالح(  داراي آب :2 به  1رس هاي 

مونت موريلونيت، ورمي كوليت، ايليت و كلريت•
باال و توده اي  CEcمحيط خشك و نيمه خشك، قليايي، •

: آماس پذيري در رس ها   

: شناسايي رس ها 

حرارتحرارت
XXاشعه اشعه 

ميكروسكپ الكترونيميكروسكپ الكتروني
: : اهميت شناسايي رس هااهميت شناسايي رس ها

در در ) ) مارن هامارن ها((بخش پايه سازند هاي حساس به فرسايش بخش پايه سازند هاي حساس به فرسايش 
ايران هستند ايران هستند 

تركيبات آهكي يا امالح دارتركيبات آهكي يا امالح دار+ + سيلتسيلت++رسرس: : مارنمارن



قانون براگ براي بازتابش   

•dhkl  ، فاصله بين صفحات در بلورطول موج اشعه ايكس
حداكثر بازتابش را نشان مجموعه اي از صفحات تنها در يك زاويه خاص   –

. ميدهند
صفحه نرمال و سالم  بايستي موازي بردار پراشي باشد–
جهت عمود بر صفحه يا سطح اتمي) : سالم(صفحه نرمال –
برداري كه زاويه بين تابش و پراش را دو قسمت مساور ميكند      : بردار پراش–
فاصله بين صفحات اتمي تعيين كننده موقعيت پيك بازتابي است –
. شدت پيك تحت اثر نوع اتم موجود در شبكه است–

 sin2 hkld
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Our powder diffractometers 
typically use the Bragg-

Brentano geometry.

 

•The incident angle, , is defined between the X-ray 
source and the sample.

•The diffracted angle, 2, is defined between the incident 
beam and the detector angle. 

•The incident angle  is always ½ of the detector angle 
2 . 

•In a :2 instrument (e.g. Rigaku RU300), the tube is 
fixed, the sample rotates at  °/min and the detector 

t t t 2 °/ i

X-ray 
tube

Detector

A single crystal specimen in a 
Bragg-Brentano diffractometer 

would produce only one family of 
peaks in the diffraction pattern.

2

At 20.6 °2, Bragg’s law 
fulfilled for the (100) planes, 
producing a diffraction peak.

The (110) planes would diffract at 29.3 
°2; however, they are not properly 
aligned to produce a diffraction peak 
(the perpendicular to those planes does 
not bisect the incident and diffracted 
beams). Only background is observed.

The (200) planes are parallel to the (100) 
planes. Therefore, they also diffract for this 
crystal. Since d200 is ½ d100, they appear at 
42 °2.

A polycrystalline sample should 
contain thousands of crystallites. 
Therefore, all possible diffraction 

peaks should be observed.

2 2 2

• For every set of planes, there will be a small percentage of crystallites that are properly 
oriented to diffract (the plane perpendicular bisects the incident and diffracted beams). 

• Basic assumptions of powder diffraction are that for every set of planes there is an equal 
number of crystallites that will diffract and that there is a statistically relevant number of 
crystallites, not just one or two.



: سازند هاي رس و مارن در ايران   
:  البرز-1•
•Ngc :ماسه سنگ و كنگلو مرا با سيمان آهكي
)عامل حفاظتي( دامنه منظم، برونزد سنگي، توده سنگي و واريزه •
•Ngm :  دامنه منظم، فرسايش سطحي، شياري : مان آهكي با امالح

آبراهه،
•Gy1 : شياري، سطحي، ابراهه، ) دوره وورم( مارن با امالح گچ و نمك كم

) دامنه شمالي(خندق، بدلند لغزش
•Gy2 :حركات توده اي به دليل شيب زياد :  مارن با امالح گچ و نمك زياد

و دامنه شمالي

پليوسن

) زاگرس(  جنوب و غرب-2

سازندها ي گروه فارس مربوط به دوره ميوسن•
PLcBكنگلومراي بختياري   •

NaAGآغاجاري  •

NgMiميشان  •

NgGaگچساران  •

آسماري•
پابده و گورپي•

:  ايران مركزي -3
دشت سرها و دشت هاي پاي كوهي د   : دشتهاي رسي

رمجاور سازندهاي گروه فارس و البرز با منشا مارني      
مربوط به دوره كواترنر

پايپينگ،  خندق، شياري، آبراهه،  كناري و فرسايش       
كاوشي باد 

: عوامل موثر در تخريب سازندهاي رس و مارن  
 نوع سازند، نوع خاك ،  امالح،  توپوگرافي،  اقليم ،   

 پوشش ،  عامل انسان 



:کواترنر در دنيا  

مرز كواترنر•
 ميليون بر اسا معيارهاي مختلف از قبيل سن 7 هزار سال تا 600•

نسبي و مطلق، تغييرات اقليمي، سطح آب درياها، پادگانه ها، پيشروي   
. و پسروي يخچال ها، مغناطيس و غيره

 ميليون سال9/1 تا 6/1: 1989در سال •
عدم يكسان بودن شواهد در تمام دنيا بنابراين بر اسا مجموعه اي از •

. اطالعات عمل شد
تقدم و تاخر: سن نسبي•
، ترمو لومينسنس14دندروكرونولوژي، راديو اكتي، كربن : سن مطلق•

.  مطالعه ميدان مغناطيسي گذشته زمين: مغناطيس  ديرين 
موجود در ) مغناطيس پس ماند(مغناطيس باقي مانده 

كانيهاي فرومغناطيس نيزميتواند وضعيت ميدان گذشته 
بهترين گواه بر مغناطيس پس . زمين را براي ماروشن سازد

.ماند از سنكهاي آتشفشاني به دست مي آيد

 مطالعات مغناطيس ديرين نشان مي دهد كه زاويه ميل و 
انحراف  مغناطيس در سنگهاي با سنين مختلف با هم 

اين موضوع نشان مي دهد  كه قطبها نسبت به . متفاوت اند
. يك قاره درطول زمان شناسي تغيير محل داده اند

اگر موقعيت قطبها را دردوره هاي مختلف : » سرگرداني قطبي«نظريه
زمين شناسي براي يك قاره معين رسم كنيم مسيرحركت  قطب 
مغناطيسي نسبت به آن قاره به دست مي آيد كه به آن منحني  

اين  گونه منحني ها درواقع  ) شكل زير(سرگرداني قطبي مي گويند 
نشان مي دهد كه چگونه موقعيت قطبهاي جغرافيايي نسبت به قاره 

  .تغيير كرده است

اگر سنگ در زماني مغناطيسي شده باشد كه جهت  
ميدان مغناطيسي عادي بوده، مغناطيس پس ماند 

موجود درسنگ برشدت ميدان مغناطيسي فعلي 
افزوده مي شود و درنتيجه ناهنجاريهاي مثبت ايجاد 

ودرصورتي كه سنگ در زماني مغناطيسي .مي گردد
شده باشد كه جهت ميدان مغناطيسي زمين واژگون 

بوده دراين صورت مغناطيس پس ماند موجود 
درسنگ درجهت عكس ميدان مغناطيسي فعلي 
.زمين بوده ويك ناهنجاري منفي ايجاد مي كند



: واحد های مرفواستراتوگرافی•

:پدواستراتوگرافی •

:فزهای کوهزايی•

)نئوتکتونيک     (واالشين و پاسادنين •

تشکيل و فرونشينی حوضه های رسوبی و تغيير در       •
. ساختارهای قبلی

: شواهد و اثرات نئوتکتونيک در ايران    •

:مهمترين الگوها وشواهد كواترنر
تغييرات سريع اقليمي،  يخچالي شدن، تغيير سطح آبها و سطح ژئوئيد، •

تغيير رژيم رودخانه ها، تشكيل پادگانه ها، پديدهاي خاكزايي و يا    
. فرسايشي، پديدهاي كارستيك

توصيف    )ژئوئيد  (» زمين وار «شكل زمين را با يك سطح تئوري به نام           : ژئوئيد•
  مي كنند،زمين وار عبارت است از شكل حاصل از ترازمتوسط درياها، وقتي                 

اين وار يك سطح مبناء در مشاهدات            . كه در زير خشكيها ادامه پيدا كند       
. نجومي و نقشه برداري است      

.  تغيير در سطح آبها سبب تغيير در سطوح ژئوئيد ميشود
.  متر200تا حد . سال قبل شواهد ائوستاتيك مشاهده ميشود20000

حركت پوسته به سمت . اثرات ائوستاتيك با اثرات ايزوستازي در تقابل است  
. باال در اثر اختالف وزن

باالآمدن حوضه آبي كمعمق و پخش آب آن در خشكي ها:  تاالسوكراتيك
:  ژئوكراتيك

در يخچالی سطح آب پس رفت
اثر ائوستاتيک بيشتر از ايزوستازی 

.است

: الگوهاي كواترنري

: تغييرات سريع اقليمي
: زونبندي اقليمي

بيشترين نواسانات در عرض هاي مياني
.   ميليون سال قبل2/2-4/2اولين يخچالها مربوط به 

سطح زمين يخچالي% 30: پليئستوسن
، )ضخامت يخچال(مورن ها، ارتفاع مرتفعترين سنگهاي سرگردان  :  شواهد

اي دراملين ها، شيارهاي روي بستر سنگ ها، نهشته هاي  ناهمگون، نهشته ه 
. درجه58حد پايين آنها .  بين يخچالي



تشكيل يخچال از برف  
انواع يخچالها

):   متری3900( متر 2900: الپی يا کوهستانی  •
سيرکها، درهای و کالهکهای يخی 

:   قاره ای•

Cirque Glacier

Mount Edith Cavell, Jasper National Park, Canada

: انواع رسوبات يخچال هاي كوهستاني
: سطحي
كناري: جانبي
مياني
بستر 

پيشاني

Tongas National Forest, Alaska



Icecap and Continental

Sentinal Range, Antarctica

Alpine Glacial Erosion

Origin of Hanging Valley

: دوره های يخچالی در دنيا

كاالبرين D-Gگونزقبل از الستر   نبراسكا600000

سيسيلينG-Mميندلالستر كانزاس400000

تيرنينM-Rريس سالايلي نويز 150000

ورسيلينR-Wوورمويچسل ويسكانسين 18000

قاره ايسال
 آمريكا-كانادا

اروپاي  
شمالي 

دوره بين اروپاي مياني
يخچالي 

پادگانه 
دوره  (دريايي 

)هاي گرم

شرايط اثرات تغييرات اقليمي كواترنر و
ايران

 با کاهش و افزايش تدريجی دما مناطق بزرگ اقليمی از     
.قطب به سمت استوا و برعکس تغيير مسير داده اند     

 جانوران وگياهان نيز به متابعت از نوسانات اقليمی به     
. مهاجرتهای تناوبی پرداختند    

 شرايط شکل زايی متناوب باعث استقرار ناهمواريهای         
.پولی ژنيک در کنار يا روی هم شد  

اقليم در حال حاضر  سال پيش 18000اقليم زمين در



 مبانی تغييرات اقليمی کواترنر در ايران

 -شواهد مربوط به حضور پادگانه های آبرفتی       
 فسيل شناسی و رسوب شناسی       -گرده شناسی 

ثابت ميکند که اقليم ايران در کواترنر چندين بار        
. تغيير کرده است 

فرضيه هاي متحمل در اقليم كواترنر ايران

 آيا ايران همزمان با دوره های يخچالی دارای اقليم      
سرد تر و مرطوب تر از حال حاظر بوده         

 آيا بارش در دوره های يخچالی کمتر و شرايط سرد        
تر وجود داشته  

 حد برفهای دائمی در کوه های مرتفی ايران در دوره      
های يخچالی تا چه حد پايين آمده   

روابط دما و بارش بين استوا و قطب در كواترنر 
 در دوره يخبندان اختالف دما بين قطب و استوا شدت يافته 

.است
بدنبال اختالف دما،تقويت گردش عمومي اتمسفر،تشديد  

فعاليتهاي سيكلوني وپيشروي جبهه قطبي بارش در مناطق 
.خشك ونيمه خشك افزايش يافته  

در عرضهاي متوسط، پاره اي نقاط داراي شرايط سرد و  
مرطوب وبعضي تحت استيالي شرايط سرد و خشك بوده  

. اند

پيشينه مطالعات يخچال شناسي ايران  
،توضيح سيرک ها  1890ژاگ دومرگان در سال     
و قليان کوه  3800اشتران کوه در ارتفاع    

مطالعات جدی هانس بوبک در کردستان و     
زرد کوه  در  1934دزيو

1982 مطالعات پدرامی در سال  



يخچال های فعال فعلی ايران  

 سيرك هاي يخچالي در ارتفاعات    – علم كوه 
 7 متري قرار گرفته و يك زبانه  4700و4820

.كيلومتري را تغذيه مي كنند   
 دماوند و سبالن آثار  – در زرد كوه بختياري   

. يخچالي مشاهده شده است 

تغييرات برف مرز ايران در پلئوستوسن     

 به نظر بوبك و شوايتزر پايين آمدن ارتفاع خط    
متر پايين تر از حد امروزي   1000تا800برف حدود 

.بوده 
 رايت پايين آمدن برف مرز را در كوه هاي   

.داند متر مي1800كردستان تا حد    

   شواهد مورفيك نوسانات سطح آب خزر
پادگانه هاي ساحلي خزر كه توسط اونق ،اهلرز      

وديگران مطالعه شده نوسانات آب اين درياچه ها    
 متر از سطح آبهاي آزاد ثابت 210 تا 16در محدوده 

 .مي كند
:اروميه

ژان دومرگان نوسانات سطح آب درياچه را محدوده    
 كيلومتر ميداند 6000تا 4000بين 

 متري 270 و75،160كوهله سه پادگانه در ارتفاعات،    
نسبت به تراز فعلي تشخيص داده 



رفتار هاي يخچالي ايران و مطابقت آن با نوسانات يخبندان
  جهاني

پيدايش يخچالهاي سيركي، دره اي ، پايكوهي و آثار 
كاوشي و تراكمي يخ در ايران ثابت مي كند كه تغييرات   

برودتي و حرارتي در ايران همزمان با پيشروي و پسروي   
.يخچالها بوده است

همزماني نوسانات سطح درياچه هاي داخلي ايران با    
سيكلهاي يخچالي

در دوره هاي يخچالي رژيم هاي برودتي با سيستم هاي  •
رطوبتي همراه بوده بنابر اين سطح درياچه هاي پلويال  

گسترش يافته و بر عكس در دوره هاي بين يخچالي 
.سطح درياچه ها فروكش كرده است 

 ديدگاه هانس بوبك وپالئوكليماي ايران
 با تاكيد بر مطالعات يخچال شناسي نظريه دوره     -

. هاي سرد راارائه داد
 دردوره يخبندان وورم يك اقليم سرد وخشك بر   -

. ايران حاكم بوده است
درجه كمتر از حال حاضر بوده    3-4 ميانگين دما  -

. است

تئوري دورانهاي سرد و مرطوب -كرينسلي  
 اختالف ناحيه اي سيستم هاي بارشي ،دمايي حال حاضر 

.در پليستوسن هم وجود داشته است
. شدت اختالفات بمراتب بيش از حال حاضر بوده است

 شرايط آب و هوايي سرد تر و مرطوب تر از حال حاضر دبي    
رودخانه ها را افزايش داده و سطوح داخلي درياچه اي را  

.بوجود آورده است

تغييرات درجه حرارت در آخرين دوره سرد نسبت به حال حاضر        

 درجه را براي داخل   3-4 بوبك كاهش حرارتي را 
. درجه مي داند 5فالت ايران و براي اروميه 

 درجه براي   8 تا  5 كرينسلي كاهش دما را تا حد      
 درجه در نظر گرفته  8 ات 5جبهه هاي داخلي    

 درجه   18 پدرامي كاهش حرارت را براي تهران تا  
.مي داند



تحليل نهايي اقليم ايران در كواترنر 
 با توجه به شواهد موجود اقليم ايران در آخرين دوره سرد   

.به مراتب سرد تر و مرطوب تر از حال حاضر بوده 
 تغييرات حرارتي و رطوبتي براي مناطق مختلف، متفاوت 

.است 
 تغييرات برودتي و رطوبتي از مدل حال حاضر پيروي مي 

. كنند
 تراسهاي درياچه اي ، رودخانه اي ، سطوح پلويال و   

.شواهد اكولوژيك شواهد تغيير به شمار مي روند

مناطق مورفوكليماتيك ايران از ديدگاه بوبك  

 منطقه مورفوديناميك يخچالي   
 منطقه سوليفلوكسيون  

 منطقه فلويال 
نيمه خشك  =  منطقه پديمانتاسيون  

خشك  =  منطقه قلمروفرسايش بادي 

مناطق فعلی مورفوکليمايی ايران   

 منطقه يخچالي و مجاور يخچالي-1
پهنه .   اين مناطق باال تر از برف مرز دائمي ايران قرار دارند

 زردكوه در اين قلمرو –سبالن – دماوند –كوچكي از علم كوه 
درجنوب ايران و مركزي ارتفاع كوه ها به برفهاي . قرار دارند

. دائمي نمي رسد
 منطقه پديمانتاسيون-2

 اين منطقه در حاشيه چاله هاي مركزي و اطراف   
ارتفاعاتي كه در اين قسمت از داخله فالت ايران به    

.صورت نواري كشيده شده  و به كوير ها ختم مي شود

 منطقه فلويال-3•
غلبه فرسايش آبهاي جاري

.مرز فلويال در سطح مختلف ايران متفاوت است
.  متر مي داند2200در حاشيه سهند : خيام

 –  2100كوهله مرز اخير را براي شمال ايران بين 
. متر مي داند1900

 متر را براي ايران مركزي در نظر  2500هاگه درن 
.گرفته است

 منطقه مورفوديناميك بادي-4
ارگ  ( مناطق شرقي وچاله هاي مركزي – دشت لوت 

اين واحد را تشكيل  ) ها و مناطق حمل و برداشت
.مي دهند



قلمروهای نسبی مرزهای مورفوکليماتيک ايران     

 زونهای مورفوکليماتيک منحصر نبوده و      
شواهد عملکردی ساير فاکتورها را ميتوان در     

آنها مشاهده کرد به عنوان مثال در منطقه         
پديمانتاسيون حاکميت با دشت سرهاست ولی        

آثار حرکات فرسايش بادی نيز در آن قابل         
. مشاهده است  

: پادگانه هاي كواترنر ايران
 در مجاورت رودخانه، قلوهسنگ درشت و جور نشده   2500: جنگ ترويا•
  4تحول در .  رس والي و خاك مناسب 15000باراني و معتدل، : وورم•

: مرحله
باراني-
رسوبگذاري الي-
رسوبگذاري الي با شن-
تحول خاك-
 سرد و خشك و اثر نئوتكتونيك 120000: ريس•
آب و هواي معتدل و خاك مناسب رسي و غني از الي : 300000: ميندل•

) ازبين رفته و موروثي(
 تغييرات شديد اقليمي، عدم تشكيل خاك 600000:  گونز•

: شواهد تغييرا اقليمي 

ژئومرفولوژی •

)خشکی و اقيانوسی (رسوبشناسی •

يخچالی•

اقيانوسی و ايزوتوپی    •

:رسوبشناسی
) كامبرين: تيليت(جورشدگي پايين و تنوع زياد، سنگهاي سرگردان  : تيل•

شواهد يخچالي فسيلي ايران
دره يخچالي ماسوله در جنوب غرب رشت

 در غرب چالوس يخچالهاي علم كوه و تخت سليمان و گرگان رود

اندازه متنوع و زاويه داربودن : بافت رسوبي•
عدم تشخيص ). اليه بندي و توده اي(در سطح گسترده  : ساختمان رسوب•

) محيط كم انرژي(  اليه و المينه
.  نوع ساختمان30در رودخانه ها بيشاز  •
) شبه تيل(عدم اشتباه با سيالبهاي واريزه •
تفاوتهاي بافتي و ژئومورفولوژيك بين تيل و سيالب واريزه  •



: شواهد بررسيهای اقيانوسی

ايزوتوپها، فسيلها، رسها   •
:ايزوتوپ •
•O18,O17,O16
•6/99 %O1624/0 و %O18 04/0 و%O17
در هنگام رسوبگذاری و تشکيل رسوبات کربناته نسبت    •

.خاصی بوجود ميآورند  
 در رسوبات به آب دريا دارای ثابت O16 به O18نسبت •

 7ppm.   به ازای هر درجه سانتی گراد0023/0تعادلی 
. به ازای هر درجه تغير آب اقيانوس تغيير ميکند  

: رسوبات خشکی

 شکلVدرهای . رسوبات يخچاليهای کوهستانی •
 و نسبت کربن  13 به 12کربن . گرده ایlog:  رسوبات درياچهای و کوالبی•

. به نيتروژن
: شواهد گرده شناسي

تفسير پالئوكليماي ايران توسط مطالعات گرده شناسي دراطراف       -
. درياچه زريبار است 

 سال پيش ايران را 11000 شواهد درمنه زاري اقليم سرد و خشك-
. ثابت مي كند

 سال پيش حضوريك جنگل بلوط شرايط اقليمي مرطوب 5500-
تر رانشان مي دهد

: لسها
. زرد و قرمز رنگ . رسوبات خشكي، سيلت و ليمون •
 درصد مواد تشكيل دهند ة رسوبات لسي يا       90 تا  70به طوركلي•

ميكرون 125تا 15.6سيلت بادي را مواد سيلتي با قطر متوسط       
. تشكيل مي دهد  

ها از ذرات كاني به خصوص ازكوارتز ، فلدسپات ، ميكا ،           لس•
كلسيت ، دولوميت و گاهي اوقات هم مواد رسي تشكيل شده        

. است كه اغلب اين ذرات گوشه داراست      
باشند ولي وجود ذرات خيلي      بندي و سيمان مي    ها فاقد اليه لس•

ها به يكديگر     دار در آن موجب چسبندگي دانه       ريز و گوشه
.  شود مي

 متر ضخامت400فالت لسی چين •

. متر40: در ايران•

. وجود فسيلهای خشکی زی•

.  تغييرات حمعيتی در جانوران بدون ايجاد گونه جديد   •
. ماموتها، گوزنها و کرگدنها و گاوميشهای پشمدار    



: علل تغييرات اقليمی در کواترنر

: عوامل مربوط به زمين•

جابجايی قطبين-

اشتقاق قارهها-

کوهزايی-

جريانهای دريايی-

: عوامل فرازمينی-

نوسان در تشعشع ساطع شده از خورشيد-

وجود سيکلهای مداری-

علل تغييرات اقليمی در کواترنر
: نظريه اميليانی و ميالنکويچ   •

: تغيير در •

• eccentricity:

• axial tilt,

•precession

•that variations in theorisedmathematically ćMilankovi
of the Earth's orbit precession, and axial tilt, eccentricity

-determined climatic patterns on Earth, resulting in 100,000
over the glaciationQuaternary cycles of the ice ageyear 

last few million years. 
•precessionThe Earth's axis completes one full cycle of 

approximately every 26,000 years. At the same time, the 
elliptical orbit rotates, more slowly, leading to a 23,000-year 
cycle between the seasons and the orbit. In addition, the 
angle between Earth's rotational axis and the normal to the 
plane of its orbit moves from 22.1 degrees to 24.5 degrees 
and back again on a 41,000-year cycle. Currently, this 

angle is 23.44 degrees and is decreasing.
•The Milankovitch theory of climate change is not perfectly 

worked out; in particular, the largest observed response is 
at the 100,000-year timescale, but the forcing is apparently 

. ice agessmall at this scale, in regard to the 
•or various feedbacks (from [The frequency modulation

) ice sheet dynamicsor from cosmic rays, carbon dioxide
explain this discrepancy.

• Axial Precession • Earth’s axis is tilted 
21.8E to 24.4E • Axial “wobbling” is due to 
the effects of the Sun’s and Moon’s gravity 



• Precession of the Equinoxes • This 
variation affects whether the 
equinoxes and solstices occur closer 
to aphelion or perihelion 

• Orbital Eccentricity • Circular vs. 
eccentric orbital path varies in a 
95,800 year cycle 



. اولين اشكال سطح زمين در اثر فعاليت هاي پلوتونيك ايجاد شده است      •
  500تا  100(ماگما تزريقي به داخل زمين و يا خروجي در سطح از عمق كم     •

. نشات گرفته  ) كيلومتري
 هنوز مكانيسم تشكيل ماگما بسيار پيچيده، وابسته به فرايند هاي ژئوشيمي و         •

. به طور كامال مشخص نشده است   
محفظه ماگما، مجراي حركت يا       : هر سيستم پلوتونيك متشكل است از     •

دودكش و دهانه 
سيار  عموميت دادن مسئله زمان و مكان فعاليت هاي پلوتونيك به داليل زير ب       •

: مشكل است
 فرايند هاي متنوع در ايجاد ماگما  -•
شيميايجاد طيف وسيعي از گدازه، سنگها و ناهمواري ها تحت اثر موقعيت ژئو     •
 بخشي شدن و نحوه تفريق سنگژ ها در داخل محفضه ماگما     -•
ماگما دائما در حال نفوذ به داخل پوسته است و با حالت          :  پديده اناتاكسيت  -•

خزشي ماليم سبب هضم بخش هاي مجاور ميگردد 

اي  نوع مدل تكتونيك صفحه  

•Eclogite
بازالتها، سنگهايي به صورت قطعات بيگانه •

شود كه عناصر اصلي سازنده آن  ديده مي
اين سنگ . پيروكسن و گارنت قرمز است

خوش رنگ كه بلورهاي درشتي دارد و در 
اي به وجود مي  هاي شديد ناحيه دگرگوني

يت خوانده نآيند اكلوژيت يا پيروكس
 گرم 5/ 3 تا 3/4اكلوژيتها با چگالي. شود مي

متر مكعب در فشار زياد و اعماق  بر سانتي
آيند، و  پوسته يا گوشته فوقاني به وجود مي
از نظر تركيب شيميايي بسيار شبيه 

سنگهاي آذريني مانند بازالت و گابرو 
ها تنها در شرايط بدون  اكلوژيت. هستند 

آيند از اينرو كامال بي آب   آب بوجود مي
.هستند

تركيب اوليه ماگماى زمين معادل 
سه بخش  پريدوتيت و يك بخش   

در نظر  ) پيروليت (بازالت هاوايى  
شود كه  پيروليت    گرفته مى

در اثر ذوب بخشى 
 .سازد  ها را مى  انواع بازالت

: سنگ هاي متبلور ) ماگمايي و زمين ساختي( ساختار هاي اوليه  •
:  بر اساس نحوه تشكيل    

)دگرگوني(  سنگ هاي بلوري اليه اي -2 سنگ هاي پلوتونيك  -1
در اعماق زمين و تحت فشار و حرارت باال ايجاد : سنگ هاي پلوتونيك

بر اساس نحوه قرار گيري  نسبت به وضع بستر. گرددندمي
 : لوپوليتهاي گابرويي) باتوليت(  دياپير هاي گرانيتي:  پلوتونها-1

سترش ساختار اصلي و فراوان كه به صورت توده هاي گنبدي شكل و خارايي با گ
كه در اطراف آنها سنگهاي متبلور به ) ژيزمان گنبدي(ده تا صد كيلومتر 

پس از تخريب اليه هاي بااليي گنبد هاي . صورت هاله دگرگون قرار دارند 
. سنگي ظاهر شده

  : توده هاي نفوذي كوچكتر-2
سيل، فاكوليت، : هم شيب
:  الكوليت

دايك، دايك حلقوي، نك: غير هم شيب



فرايند هاي آواترنر ايران

يخچالي•

آتشفشاني•

حرآات توده اي•

 بادي-يخچالي•

رودخانه اي•

بادي•

درياچه اي و آوالبي•

دريايي•

نظريه های مربوط به آتشفشانهای ترسير در ايران

مطرح در مورد آتشفشان های ايرانسه موضوع اساسى 

.اند  از نوع آالكو آلكالن)از نظر حجمى و تنوع( اآثر آتشفشانهاى ايران -الف 
 آن Al2O3غنی از سيليس، پتاسيم وسديم، و درصد   ( در بين انواع آالكو آلكالن-ب 

 آندزيتها از همه )است و در مناطق فرورانش ديده می شود  % 17بيش از 
ازالت آمياب فراوانتر و داسيت و ريوليت نيز نسبتًا زياد است در حالى آه انواع ب

.باشند مى

دهد آه در مجموع   مطالعه پتروشيميايى سنگهاى آتشفشانى ايران نشان مى -ج 

اى و اآثر  سنگهاى آتشفشانى البرز، بلوك لوت، اختصاصات آتشفشانهاى قاره

اى قرار  هاى ايران مرآزى از نظر شيميايى در آادر آتشفشانهاى حاشيه قاره  نمونه

. )مانند پرو و شيلى(گيرند  مى

از نظر جغرافيايى آتشفشانهاى سنوزوئيك ايران در سه منطقه  
: اند از وسيع گسترش دارند آه عبارت

.ويژه در دامنه جنوبى آن   آيلومتر، به  1500 البرز، به طول - 

 دختر آه به نام - ايران مرآزى يا آتشفشانهاى منطقه اروميه - 
.شود  بزمان نيز ناميده مى  -آتشفشانهاى سهند 

ويژه، بخش شمالى آن آه مواد    بلوك لوت در مشرق ايران، به- 
. اند آتشفشانى مساحت زيادى را پوشانده

   مخروط آتشفشانی دماوند    •
 شروع فعاليتهای آتشفشانی دماوند در عهد  وورم وتشکيل   •

.مخروط آن در هولوسن صورت گرفته است
 مخروط از نوع استراتوولکان و بلندترين قله در آسيای غربی        •

.و اروپاست 
 تظاهرات گوگردی و حضور چشمه های آب گرم نشان دهنده  •

.ادامه فعاليتهای دماوند است



  سبالن•
مخروط اصلی سبالن بر روی تشکيالت ائوسن قرار دارد

شکل يابی پليوسن و خروجی های آندزيتی و فعاليتهای آتشفشانی پس از 
. پيدايش کالدرا صورت گرفته است

  سهند•
. سهند در شرق درياچه اروميه و جنوب تبريز قرار دارد•

اين آتشفشان از نوع استراتوولکان بوده و از گدازه های آندزيتی و •
. مواد آذرآواری تشکيل شده است

 ميليون سال و جديد ترين آنها 12قديمی ترين گدازه های سهند •
. هزار سال سن دارند140

   تفتان•
 استراتوولکان تفتان از مواد آندزيتی و پيروکالستيک تشکيل شده  •

. است
 تفتان جديد ترين آتشفشان ايران است و از دو مخروط تشکيل شده که •

. با يک فرو رفتگی زين مانند از هم جدا شده اند
. خروج بخار آب و گازهای گوگردی از دهانه آن هنوز هم ادامه دارد•

) تشکيل تراورتن(چشمه های معدنی و آبگرم    

 درجه 6 تا 5اى الاقل در حدود  هنگامى آه دماى آب چشمه

سانتيگراد از دماى متوسط ساليانه هواى محيط يك منطقه  

.بيشتر باشد چشمه مزبور را چشمه آبگرم گويند  

د نها به مناطق عميقتر نفوذ آن  ر شرايط يكسان هر قدر چشمهد

.  و آب سريعتر به سطح زمين برسد گرماى آن بيشتر است 

هاى معدنى برآسى   ها در ايجاد چشمه  امروزه نقش آتش آتشفشان

.پوشيده نيست  

هاى آبگرم وجود   در اآثر مناطق آتشفشانى جديد ايران، چشمه

. دارد

ها تقريبًا منشاء سطحى دارند آبهاى سطحى با  آب تمام اين چشمه

هاى نفوذ خود از خالل شكستگيها، تدريجًا گرمتر شده در افق 

صورت   رسند به تحتانى، هنگامى آه به سطح زمين مى  

.شوند  هاى آبگرم نمايان مى  چشمه



:مقدمه
دد که اصطالح تراورتن به تمامى نهشته هاى کربناته غير دريايى اطالق مى گر   

در نزديک چشمه ها، درياچه ها، غارها و سيستم هاى کارستى تشکيل مى 
  .گردند

.  اين رسوبگذاري ممكن است از نوع بيوشيميايي يا شيميايي باشد  
 دارد وآن از نام روم قديم tivertionواژه تراورتن منشا محلي از 

Tivoli   در ايتاليا جايي آه تراورتن بصورت رسوب بيروني تشكيل 
. شده است گرفته شده است 

 

تراورتن ها و توفاها به عنوان ديگرمواد جامد کواترنر  
دياژنز تراورتن ها بالفاصله •

پس از رسوبگذارى آغاز مى 
شود و بيشتر به صورت 
کاهش تخلخل در نتيجه 
در . سيمانى شدن مى باشد

زمان هايى که جريان آب در 
شکاف ها قطع مى شود، 
تراورتن ها در معرض 

هوازدگى و فرسايش قرار 
مى گيرند و در نتيجه افق 

هاى خاک برجا به وجود مى  
در ادامه و با تاثير آبهاى . آيد

جوى و فرورو، حفره هاى 
کارستى در ميان نهشته هاى 

. تراورتن ايجاد مى شود

تراورتن ها را براساس مورفولوژى و محيط رسوبى به پنج دسته •
: تقسيم کرده اند که عبارتند از

 & Mounds) تپه ها و مخروط ها-2 نهشته هاى درياچه اى -1 •
Cones)  3- تپه هاى پى در پى (Traced mounds) 

 نهشته هاى -5 و (Fissure-Ridges) پشته – شکاف -4•
.  آبشاري



: جنبه هاى کاربردى تراورتن ها •
ت ارتباط بين همپوشانى گسل ها و پشته هاى تراورتن و کاربرد در مطالعا•

 (barriers)چون پهنه ها مانند سدى . تکتونيک فعال و بررسى هاى لرزه خيزى  
  (fissures)در برابر حرکت و فعاليت گسل ها عمل مى کنند واتساع شکاف ها 

اتساع شکاف ها به . نيز نتيجه حرکت گسل هاى مجاور اين پهنه ها مى باشد
 نرخ صورت پيوسته و مداوم بوده و نرخ رسوبگذارى  تراورتن در شکاف نيز با  

در نتيجه حرکت گسل ها با کشش موضعى و مداوم . اتساع شکاف برابر است
در اين صورت با استفاده از سن . اغلب به صورت خزش و بدون لرزه بوده است 

سل يابى ايزوتوپى تراورتن ها موجود در شکاف ها، مى توان به نرخ حرکت گ 
.  هاى امتداد لغزه در گذشته پى برد

 زمان هايى که فرايند رسوب تراورتن متوقف شده است منطبق بر زمان هاى•
با توجه به اين که اتساع شکاف ها حاصل . توقف اتساع شکاف ها مى باشد

حرکت گسل هاى امتداد لغز مجاور مى باشد، مى توان فواصل زمانى توقف  
سبت رسوبگذارى تراورتن را به تجمع انرژى در گسل هاى امتداد لغز مجاور ن  
ه رويداد داد به طورى که  در هنگام آزاد شدن ناگهانى انرژى در گسل و در نتيج

اين فرايند با الگوى   . زمينلرزه اى مهيب، شکاف ها به طور آنى  باز مى شوند
زيرا در حال . لرزه خيزى شمالغرب کشور به ويژه منطقه آذرشهر همخوانى دارد

ى  حاضر دوره بازگشت زمينلرزه هاى بزرگ طوالنى بوده و فرايند رسوبگذار
يکى از زمينلرزه هاى تاريخى مهيب که در اين . تراورتن نيز بسيار کند مى باشد

 تبريز در سال –ناحيه به وقوع پيوسته است ، زمينلرزه تاريخى دهخوارقان   
ا1641 ال

حرآتهاي توده اي 

حرآت هاي توده اي•
حرآت مواد در روي دامنه هاي شيب دار تحت تاثير نيروي ثقل آه 

.  داراي حالت گسيختگي باشد
  فاآتور امنيت شيب
مقاوت برشي خاك 

تنش برشي 

 باشد ايجاد شكستگي و حرآت 1آوچكتر و مساوي  Fهرگاه 




F

: فاآتور امنيت برابر است با  •

.  بسيار حساس و وابسته است hو  ’Cبه  Fمقدار -

عوامل موثر بر حرآات توده اي •

 مارن و شيلرس ،:  نوع سازند-1

 ضخامت سازند-2

 درصد 60 تا 30دامنه شمالي و شيب باالي :   توپوگرافي-3

 امالح موجود  -4

 دانه بندي سازند-5

 رطوبت -6

ترسالي،  يخ زدگي ،  برف :  شرايط آ ب و هوايي -7

نابودي پوشش :  آاربري اراضي -8

  گسل و جهت اليه ها :  تكتونيك -9
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 انواع زمين لغزش-•
ر زمين لغزشها را مي توان بر حسب شكل، عمق و مكانيسم عمل به انواع زي•

. ودتقسيم بندي آرد آه عمده ترين طبقه بندي در اآثر منابع به شمار مي ر
] Rotational Slide[ لغزش چرخشي-1•
 حرآت نسبتًا آرام بلوك يا بلوآهاي چسبنده خاآي،سنگي يا مخلوط خاك و•

.سنگ در طول يك سطح گسيختگي قوسي شكل
بر حسب نوع مواد به حرآتهاي توده اي خاآي، سنگي و واريزه اي و بر •

اساس شكل و تعداد سطح لغزش به زمين لغزش چرخشي ساده، مكرر و 
:متوالي تقسيم مي شوند

]Slump or Slip[ لغزش چرخشي ساده-الف
وجود يك سطح لغزش مقعر آه بر روي آن توده لغزش بصورت توده اي •

 نيز اطالق Slump يا Slipچسبنده حرآت مي آند، به اين زمين لغزشها 
اسالمپ در رسها و شيلها در طول يك سطح گسيختگي نسبتًا عميق .  مي گردد

سطح لغزش در رسهاي نرم يكدست تقريبًا چرخشي و بخشهاي . رخ مي دهد
.  چنانچه خاك يكدست نباشد. پايين تر غالبًا بصورت جريان خاآي در مي آيند

سطح گسيختگي بندرت چرخشي است و شكل آن از سطوح اليه بندي 
 بهم درزه ها، گسله ها و ساير پيوستگي ها تاثير مي پذيرد و اين امر موجب 

) الف-1-2شكل . (ريختگي توده لغزش مي گردد

 لغزش چرخشي مكرر-ب•

تحت شرايط خاصي لغزشهاي چرخشي ساده مي توانند به سمت عقب •
در نتيجه دو يا چند سطح لغزش ايجاد مي گردد آه . گسترش يابند

بطور تدريجي آامل مي گردند بطوريكه در طول يك سطح گسيختگي 
)ب-1-2شكل. (قاعده اي مشترك به سمت  عقب گسترش مي يابند

] Multi-tiered slide[ لغزش چرخشي متوالي-ج•

اين واژه به مجموعه اي متوالي از زمين لغزشهاي چرخشي آم عمق •
اين . آه تقريبًا از راس تا پنجه دامنه ترتيب يافته اند اطالق مي گردد

نوع از لغزشها معموًال در دامنه هاي متشكل از رسهاي بسيار سخت 
در اثر اين پديده دامنه اي پلكاني يا الگوي .  شده روي مي دهند

) ج-1-2شكل(.موزاييكي ايجاد مي گردد

)صفحه اي (]Translational slide[لغزش انتقالي -2•
 در طول حرآت آهسته تا سريع بلوك يا بلوآهايي معموًال چسبنده از سنگ يا خاك•

عمق به طول (نسبت . سطوح گسيختگي مشخصًا صفحه اي را لغزش انتقالي گويند
.  يا آمتر مي باشد1/0معموًال ) زمين لغزش

:] Sheet Slide[  لغزش ورقه اي -الف•
منه هاي اين واژه براي زمين لغزشهاي انتقالي بسيار آم عمق بكار مي رود و دا •

تقريبًا خشك با شيب ماليم و مواد ناپيوسته را متاثر مي سازد
] Bed Parallel Slide[ لغزش موازي بستر -ب•
ستر روي  اين لغزشها اساسًا در رس هوازده يا مواد دامنه اي آم عمق روي سنگ ب •

سطح گسيختگي اين لغزش تقريبًا موازي سطح زمين است و توده خاآي  . مي دهد
در نسبت  . گسيخته شده بصورت يكپارچه بدون تغيير شكل حرآت مي آند

 است1/0مين لغزش به ندرت بزرگتر از زاين نوع 
 لغزش انتقالي مكرر-ج•
يج آه اين لغزشها معموًال بوسيله لغزش موازي اوليه شروع مي گردد و به تدر •

 به خاك باالي پرتگاه پشتي در اثر پرشدن ترآها از آب باران ضعيف مي شود
لغزشهاي اضافي معموًال بعد از بارشهاي . سمت باالي دامنه گسترده مي شود

.دسنگين در هنگام بهار آه خاآهاي يخ زده ذوب مي شوند بوقوع مي پيوندن 

L
D



Lateral Spreading Slide[  لغزش با گسترش جانبي-3•

اگرچه اين حرآتها را مي توان نوعي از لغزشهاي انتقالي در   •
نظر گرفت اما طبق طبقه بندي وارنز بطور جداگانه مورد بحث  

علت اصلي اين نوع گسيختگي نيروهاي    . قرار مي گيرد
. تراوشي و افزايش زاويه شيب و ارتفاع آنست

] Multiple Landslides[  زمين لغزشهاي مرآب-4•

زمين اي توده حرکتهاي   بنديطبقه  

II – شارپ بندي طبقه     : SHARPE
: کندجريانهاي )        الف

  سنگهاي  ريزش -3    اي صخره ريزش -2 خزش -1
 يخچالي

  اي  واريزه ريزش -  5 سوليفلوکسيون  -4   

:   تندجريانهاي)        ب
گلروانه -2زمين لغزش  -1              

І – دونالدبندي طبقه  :
  پيوسته مواد بهم اي توده حرکتهاي)        الف
  ناپيوسته مواد ايحرکت توده )         ب

سريع

آهسته

خيلي آهسته

اشكال مختلف

خيلي سريع

خزش سنگ
خزش واريزه

لغزش ها

ريزش سنگ

جريان خاك 
)Slump,Flowage (

جريان 
رود

ريزش، لغزش و نوع حرآت
غلطش 

جريان حالت جرياني در آل توده
سيال

سخت، جامد و ويژگي فيزيكي
شكننده

مايعمواد پالستيك

+ آب ) مرطوب  (رگوليت، خاك، مارن، رس  ) خشك(سنگ نوع مواد زمين
رسوب 

خزش خاك

سوليفلكسيون

بهمن سنگ

سيالب واريزه

:تقسم بندي دونالد



•Earth flow  : ايجاد ديواره در   . رطوبت+ شيل، رس و مارن
در محدوده جلو ديواره خاك سريعتر حرآت آرده و    . باال دست

حالت تراس مانند ايجاد شده است، در قسمت پايين دست حرآت   
آند و يك بر آمدگي پاشنه مانندايجاد مي آند    

دي حرآات توده اي در ايران نتقسيم ب•
 لغزش-1
 سوليفلكسيون -2
 جريان سوليفلكسيون -3
 جريان گلي -4
 تراست-5
 خزش -6
 ريزش -7
 حرآت توده  وسيع از خاك و سازند با عمق مشخص :زشلغ -1•

. در روي دامنه در اثر نيروي ثقل و رطوبت 
وسعت زياد، حرآت آليه مواد سازند و بطور غير انتخابي، سرعت  -

. ثابت در تمام سطح و داخل توده، وجود سطح گسستگي
. سازند هاي رس و مارن به همراه تناوب شيل -

 سوليفلوکسيون
جابجايی يک قشر گلی بر سطح يک زير بنای ثابت سولی     

اين پديده در رسوب های ريز دانه   .فلوکسيون ناميده می شود
سست اتفاق می افتد زيرا اين رسوبات بر اثر افزايش آب        

.ميتوانند به صورت گل تغيير شکل بدهد       

landslip: سوليفلكسيون•

حرآت آند و بطئي مواد در شرايط رطوبتي پالستيك در روي سازند  -
. هاي رس و مارن بسيار ريز دانه عميق و امالح دار

محدوده آوچكتر و حالت انتخابي  . سطح جدايش حالت نيم دايره دارد -
در سازند هاي مونتموريلونيت و دامنه شمالي و سازند هاي  . بيشتر
gy1وgy2 .

هر گاه چندين مورد سوليفلكسيون در روي دامنه رخ بدهد به آن  -
slumping گويند .

:جريان سوليفلكسيون•

رطوبت بيشتر و حالت زبانه اي شكل ،  عمق خاك آمتر و معموال  -
در شيب هاي مختلف اشكال . روي يك سازند نفوذ ناپذير بوده

اشكال چند ضلعي ،  پشته هاي باريك ، حالت : متفاوت ايجاد مي آند
.  پلكاني



:جريان گلي •

رطوبت سازند در شرايط حد رواني و سازند بسيار ريز دانه تر از حالت 
در مناطق آوهستاني نيمه خشك با بارش شديد و يا شكست سد . قبل 

. خاآي 

: سيالب واريزه •

ت هر گاه به همراه جريان گلي مواد درشت دانه ،  سنگ ،  گراول  و قطعا
. با شد به آن سيالب واريزه  گويند.... شكسته شده تنه درختان و 

:تراست يا تختانك   •

در سازندهاي ريز دانه ،  همگن و فشرده رس ،  مارن و 
خاآسترهاي آتشفشاني آه توسط پوشش گياهي مناسب پوشيده  

و ايجاد شرايط پالستيك در )  برف( شده در اثر نفوذ رطوبت
بعضي از نقاط در اثر نيروي حاصل از وزن  سازند قيچي شده  

در صورت تشديد شدن منجر به .  و حالت پله پله ايجاد مي شود
حرآت دام و انسان مي تواند  همچنين .  دوشمي ايجاد لغزش 

.  سبب ايجاد و يا تشديد آن شود

Falling:  ريزش•
حرآت يكجا و سقوط قسمتي از مواد روي دامنه با اندازه بزرگ و  -

.  آن استتخريب مكانيكي در اثر آب و هوا عامل اصلي. شيب زياد

.  مناطق آو هستاني خشك و در پاي گيلوئي و ستيغ هاي سنگي در -
.تهديد بسيار زياد براي ابنيه و جاده ها --

. آشته و زخمي20000 و 1970شهر يانگه در پرو :  مثال

Talusو يا  scree:  واريزه
ريخته شدن مواد حاصل از خرد شدن سنگ ها در روي دامنه هاي 

بر عكس مخروط (پرشيب و ايجاد مخروط واريزه در پاي دامنه 
) افكنه

: بر اساس شكل و شيب دامنه•

همشكل با دامنه و ايجاد  Slope Scree:  واريزه دامنه اي-1•
. سنگريزه ممتد روي دامنه

واريزه به داخل يك گذرگاه ويا آبراه  Talus:  واريزه گذرگاهي-2•
. ريخته شده و ايجاد مخروط واريزه 

:براساس اندازه ذرات•

در شيل و شيست:  واريزه ريزدانه-1•

در ماسه سنگ، گرانيت و آهك): بلوآي(واريزه درشت -2•

: بر اساس ميزان تحرك و جابجايي و ميزان پايداري•

فعال:  تثبيت نشده-1•

استقرار پوشش گياهي:   تثبيت شده -2•



  مثالي براي ذآر تفاوت بين ريسك و خطر•
. دو نفر در حال عبور از اقيانوس هستند•

.  يكي از آنها با آشتي و ديگري با يك قايق پارويي
قرار دارند؛ » مرگ بواسطة غرق شدن« هر دو در معرض خطر 

) تحقق خطر(اگر واقعا غرق شدن اتفاق بيفتد، بحران ناميده شود  
بصورت احتمال غرق شدن تعريف مي شود و براي هر يك از آنها : ريسك

. ريسك غرق شدن تنها به نوع آشتي وابسته نيست. بسيار متفاوت است
  قايقران بخاطر وسيلة حمل نامناسب، بيشتر در معرض خطر غرق شدن قرار

توانايي شنا آردن، سالمتي فردي، معيارهاي ايمني، . دارد تا مسافر آشتي
...ابزارهاي حفظ جان، وضعيت آشتي، و 

 جمعيت  يك مسافر مسن، آسيكه توانايي شنا ندارد، در يك آشتي قديمي مملو از
و با خدمات ضعيف آه با قايق هاي نجات مجهز نشده و جليقه هاي نجات 
 آافي ندارد ممكن است بسيار بيشتر از يك قايقران ورزيده، آه توسط يك

آشتي حاوي خدمات غريق نجات همراهي شده و سريعا قادر به حفظ جان 
. فرد ورزشكار است، آسيب پذير مي باشد

پهنه بندي زمين لغزش، ارزيابي و سهم توليد رسوب  
وپايداري دامنه ها تحت شرايط مختلف 

:  پراآنش زمين لغزش•
:  تهيه مهمترين عوامل   •
وزن دهي به عوامل موثر •
مدلهاي تجربي •
شتران، آلمب و : مدل هاي عددي مبتني بر ناپايداري دامنه   •

بيشاپ 
رگرسيون، لجستيك، فازي، بيزين، سلسله   : مدلهاي تجربي•

مراتبي 

 روش تحليل سلسله مراتبی  روش تحليل سلسله مراتبی 
Analytical Hierarchy Process (AHP)

••SaatySaaty ارائه راهکاری مناسب برای تصميم گيری در مورد ارائه راهکاری مناسب برای تصميم گيری در مورد  ).  ). 19601960(( رياضيدانر آمريکايی  رياضيدانر آمريکايی
يقات وی به نام  روش يقات وی به نام  روش مسائل پيچيده که عوامل متعددی در آن دخيل بودند، برآمد و نتيجه تحق    مسائل پيچيده که عوامل متعددی در آن دخيل بودند، برآمد و نتيجه تحق    

AHPAHPارائه گرديد ارائه گرديد  . .

. . باشدباشد-- به شرح زير می به شرح زير میAHPAHPهای روش های روش --معنی هر کدام از کلمهمعنی هر کدام از کلمه••

•: Analytical  ريشه اين لغت از کلمه آناليز به معنای تجزيه و خرد کردن يک ماده به ريشه اين لغت از کلمه آناليز به معنای تجزيه و خرد کردن يک ماده به  
باشد و متضاد کلمه ترکيب کردن يعنی کنار هم قرار دادن بخشهای باشد و متضاد کلمه ترکيب کردن يعنی کنار هم قرار دادن بخشهای --اجزاء سازنده آن میاجزاء سازنده آن می

. . باشدباشد--مختلف يک شئ برای شکل دادن به آن می مختلف يک شئ برای شکل دادن به آن می 

•Hierarchy : Discussing how to deal with complexity, Herbert Herbert SSimonimon  
ميباشند و به واحدهای  ميباشند و به واحدهای  ساختارهای بزرگ و پيچيده در ساختمانشان دارای ساختار سلسله مراتبی  ساختارهای بزرگ و پيچيده در ساختمانشان دارای ساختار سلسله مراتبی  
. . ک می گردندک می گردندکوچکتری تقسيم می شوند و در ادامه به زير واحدهای کوچکتری نيز تفکي کوچکتری تقسيم می شوند و در ادامه به زير واحدهای کوچکتری نيز تفکي 

•: Process نتيجه   نتيجه  پروسه يا فرايند يکسری از عمليات می باشند که پشت سرهم تا رسيدن بهپروسه يا فرايند يکسری از عمليات می باشند که پشت سرهم تا رسيدن به 
مطلوب قرار دارندمطلوب قرار دارند

روش تحليل سلسله مراتبی  روش تحليل سلسله مراتبی  
Analytical Hierarchy Process (AHP)

••AHPAHP يک فرمول اعجاب انگيز يا مدل برای رسيدن به جواب بهترين نمی باشد  يک فرمول اعجاب انگيز يا مدل برای رسيدن به جواب بهترين نمی باشد 
ده کمک می ده کمک می بلکه فرايندی است که به تصميم گيرندگان جهت يافتن جوابهای قانع کنن بلکه فرايندی است که به تصميم گيرندگان جهت يافتن جوابهای قانع کنن 

کندکند

 بر مبنای معيارهايی است که اين معيارها به صورت دودوئی و در قالب  بر مبنای معيارهايی است که اين معيارها به صورت دودوئی و در قالب AHPAHPروشروش••
PairwisePairwise. . شوندشوند--يک ماتريکس نسبت به يکديگر سنجيده میيک ماتريکس نسبت به يکديگر سنجيده می ComparisonComparison

 فرد تصميم گيرنده بايد برای هر جفت از معيارهای دخيل در   فرد تصميم گيرنده بايد برای هر جفت از معيارهای دخيل در  AHPAHPدر روشدر روش••
و و گيری يک مقايسه انجام دهد که اين قياس در مرحله اول به شکل توصيفی گيری يک مقايسه انجام دهد که اين قياس در مرحله اول به شکل توصيفی --تصميمتصميم

ه درنهايت ه درنهايت در مرحله بعد به شکل کميتی در يک مقياس از يک تا نه انجام می شود ک در مرحله بعد به شکل کميتی در يک مقياس از يک تا نه انجام می شود ک 
..از اين قياس جفتی يک ماتريکس بدست می آيد از اين قياس جفتی يک ماتريکس بدست می آيد 

 از طريق قضاوتهايی که به صورت  از طريق قضاوتهايی که به صورت AHPAHP بواسطه مقايسه دو دويی در روش  بواسطه مقايسه دو دويی در روش ••
معيارهای دخيل  معيارهای دخيل  شفاعی، عددی يا حتی گرافيکی انجام می گيرد وزنها يا اولويتها برای  شفاعی، عددی يا حتی گرافيکی انجام می گيرد وزنها يا اولويتها برای  

ه شکل عدد ه شکل عدد در تصميم گيری استخراج می گردد که به شکل اعداد نسبی می باشند نه بدر تصميم گيری استخراج می گردد که به شکل اعداد نسبی می باشند نه ب
. . صحيحصحيح



فرم ساده ای از تجزيه يک مسئله  با در نظر گرفتن معيارهای فرم ساده ای از تجزيه يک مسئله  با در نظر گرفتن معيارهای 
دخيل در تصميم گيری دخيل در تصميم گيری 

 و شاخصها درتجزيه سيستماتيک يک مسئله به معيارها يا اهداف اصلی، معيارهای فرعی 
AHP

باشند در رديفهای باالتر ساختار شاخه ای قرار  -معيارهايی که دارای اهميت بيشتری می •
در نهايت شاخص هاي فرعی را .  گيرند وبه معيارهای فرعی ديگری تقسيم ميشوند -می

ترين قسمت ساختار شاخه ای تصميم  -بايد بسنجيم که اين امر توسط شاخصها که در پائين
گردد می انجام دارند قرار گيری

هدف

معيارهاي اصلي

معيارهاي فرعي1

2 شاخص

فاآتورها

ارزش عددی معادل ارزش نظری   ارزش نظری بر مبنای مقايسه بين دو معيار   

1 equal preference دارای ارزش يکسان و برابر    

3 weak preference ارزش يکی نسبت به ديگری   
کمی بيشتر است 

5 strong preference ارزش يکی نسبت به ديگری    
بيشتر است

7
demonstrated 

preference
ارزش يکی نسبت به ديگری    

مسلما بيشتر است 

9 absolute preference ارزش يکی نسبت به ديگری    
مطلقا بيشتر است 

2،4،6،8 intermediate values ارزشهای بينابين  

 ) Saaty,1980( دتعيين ارزش معيارها نسبت به يکديگر با استفاده از نظرات شفاهی افرا

باشند و -گردد الزاما دارای رابطه خطی نمی-اولويتهايی که بدين صورت استخراج می
ممکن است دارای رابطه غير خطی باشند

: ارزيابي نتايج زمين لغزش 

عدم استفاده از دادهاي يك بخش از حوضه و آاربرد •
.مدل براي آن و سنجش نتايج با واقعيت 

. پايش زماني و ثبت لغزشها در طي زمان  •

.مقايسه با دادهاي ايستگاههاي رسوبسنجي •

شاخص بدون بعد نسبت تراآمي  براي مقايسه کالس هاي خطر •
در هر يک از نقشه ها و به طور مستقل مورد استفاده قرار 

:گرفته است

 Aiمجموع مساحت زمين لغزش هاي واقع در هر کالس خطر و    •
ساحت دي و  iم ه بن شه پهن ين کالس خطر در يک نق داد n م  تع

.کالس هاي خطر است

در يک نقشه پهنه بندي، •

معادل با متوسط  Dr=1اگر تراآم لغزش در يك  کالس با •
.دانسيته لغزش در کل منطقه است

 داراي دانسيته لغزشي دو 2 کالس داراي نسبت دانسيته •
بنابراين هر چه تفکيک بين . برابر دانسيته لغزش منطقه است

کالس هاي خطر توسط شاخص نسبت دانسيته بهتر صورت 
 .گرفته باشد، نقشه از مطلوبيت بيشتر برخوردار است
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براي مقايسه نتايج خروجي مدل هاي پهنه بندي خطر  •
.  استفاده شد) Qs( لغزش، از شاخص جمع مطلوبيت  

•i  شماره کالس خطر در يک مدل و

 nتعداد کالس هاي خطر است  .

•Qs    مطلوبيت مدل در پيش بيني خطر زمين لغزش 

•S :نسبت مساحت هر طبقه به مساحت آل منطقه

از لحاظ ( است 7مقدار شاخص  معموال صفر تا •
اختالف کمتر از ). تئوري حدي براي آن وجود ندارد 

 در مقدار اين شاخص بين روش ها قابل اغماض 1/0
.  است

)*)1((
2

1

SDrQs
n

i





)زمين لغزش ها (روش هاي تثبيت و آنترل حرآات توده اي    

شيب  هندسي اصالح  بوسيله  لغزش زمين  تثبيت : 1
) حذف آب ( زهكشي لغزش به روش ها زمين  تثبيت : 2
ها لغزش در دامنه زمين  آنترل  بيولوژيكي   روشهاي: 3
زمين  اي توده حرکتهاي   مكانيكي تثبيت   روشهاي: 4
ناپايدار   سنگي هاي شيب و لغزشها زمين تثبيت    کنترل و : 5

شيب هندسي اصالح بوسيله لغزش زمين تثبيت

2  خاآريزي : 

بار برداری: 1

سنگي   هايدامنه ): الف 

I): از پنجه به قلهيكنواخت شيب

II): متفاوتشيب و مقدار مستقيم با مقاطع شيب

III): به همنزديك پلكانهاي داراي مستقيم با مقاطع شيب

خاآي هايدامنه ): ب
I): رأس در موضعي باربرداري
شيب آلي آاهش :(II

بنديتراس  :(III
ناپايدار مصالح آاملبرداشت  :(IV



گياهي پوشش مكانيكي و هيدرولوژيك هاي مكانيزم

مثبت شه ا ذرات ري اك ه ال   خ اخته و احتم صل س م مت ه ه ايش را ب  را فرس
. دهند مي آاهش

10

منفي 9 .گيرند مي باد قرار ديناميكي نيروهاي در مقابل گياهيپوشش 

و منفي
مثبت

ه را   ار دامن ان ب زايشوزن درخت ب اف زايش داده و موج روي اف  ني
. گردند مي       برشي و عمودي

8

مثبت ه      ممكن  درختان   هاي ريشه ه  است ب رين  سخت    الي ار  زي ده  مه  و گردي
. گردندخاكموجب حفاظت 

7

مثبت وده و موجب       خاك ها   ريشه زايش  را مسلح نم  خاك  برشي  مقاومت  اف
. گردند مي

6

مكانيكي مكانيزمهاي

مثبت ان ر جري طحي زي اطقي در س ه من اهي پوشش داراي آ ا گي ستم ب  سي
م  انبوه ،    اي ريشه وازات سطح        مي  عمق    آ ه م ين  باشند ب  حرآت  زم
رده وذ آ راف آب        نف ه و ضمن انح ان ، يافت ل جري ه داخ  آن را ب
. سازد مي آند زمين

5

منفي ودن  خشك  است ضمن  ممكن خاك رطوبت  تخليه اد  موجب  خاك  نم  ايج
. نفوذ را باال ببرد ظرفيت نتيجه و در گرديده شكاف

4

مثبت از     تبخير طريق را گرفته و از      خاك ها رطوبت    ريشه ه جو ب  و تعرق ب
.  گردند مي منفذي فشار آاهش گردانند و سبب مي

3

منفي وذ  نتيجه و در  زمين ناصافي درختي زير ها و پوشش     ريشه ذيري  نف  پ
. گردد مي نفوذ افزايش منجر به آه داده افزايش را خاك

2

مثبت ارش را   ان ب رگ درخت يشاخ ب د م ذب و گيرن ا ج ر و ب وذ تبخي  آن نف
. دهند مي آاهش را خاكبارش به 

1

هيدرولوژيك هاي مكانيزم

تأثيرنوع  مكانيزمنوع  لس•رديف
:ذرات تشکيل دهنده لس ها   •

،  ميکا، فلدسپات، کوارتزلس ها از ذرات کانی به خصوص  
و گاهی اوقات هم مواد رسی تشکيل شده دولوميت  ، کلسيت

است که اغلب اين ذرات گوشه دار بوده و قطر آنها بين  
. ميليمتر است 0.04 تا 0.03

Loess nudule :عروسک های لسی•
در اثر تخريب لس ، بخصوص سطح خارجی آن ، مواد 

و ) چون اکثرا لس با آهک ديده می شود(آهکی شسته شده 
.در لس ها می شوند) نودول (باعث ايجاد اشکال کروی نامنظم 

 (Loess)لس•
.  رسوبگذاري موادی که به صورت تعليق در باد حمل می شوند : لس ها•
اد در مناطق رسوبات ممکن است منشا بياباني يا يخچالی داشته باشند و به مقدار زي•

.  يخچالی تشکيل می شوند
می باشند ولی وجود ذرات خيلی ريز و گوشه دار در آن سيمان  و اليه بندیلس ها فاقد •

تاحدی که اگر رسوبات لسی به صورت  .موجب چسبندگی دانه ها به يکديگر می شود 
.قائم نيز بريده شوند هيچگونه ريزشی در آنها ايجاد نمی شود 

ساختمان توده اي•
به علت ترکيبی که ) اکسيده شدن کانی های آهن دار  (رنگ زرد تا قرمز آم رنگ •

.دارند از نظر زراعتی خاک های مرغوبی را تشکيل می دهند
فراواني ذرات سيلت   •
ذرات ذاويه دار و جور شده •
)ثانويه( آهك فراوان   •
ژئومرفولوژي •

:تمرآز تحقيقات لسي 

 حوادث منشاء-1•

 حوادث مسئول حمل-2•

نهشته گذاری-3•

 پس از نهشته گذاری-4•



فرايند تشكيل لسمراحل 
: ديدگاه سنتي•
.يخچالها تنها ايجاد آننده ذرات لسي هستند•
فرايندهاي رودخانه اي، سايش بادي، يخبندان و هوازدگي نمك مسئول •

.توليد سيلت
تغييرات اقليمی در زمين باعث افزايش دما ی و ذوب يخچال های  •

طبيعی و بوجود آمدن سيالب های مهيب و به جا گذاشتن رسوبات 
. گرديد

 با تداوم تغييرات اقليمی و وزش توفان های شديد در اواخر دوران
سوم رسوبات يخچالی از عرض های باالتر توسط باد حمل و با 

. برخورد به ناهمواری هارسوبات خود را بر جا گذاشت
مناطق بياباني: تناقض ها ،
وجود منشا و عاملی برای تامين مواد تشکيل دهنده ی لس ها
حمل و نقل و رسوب گذاری لس ها
مراحل بيو شيميايی تشکيل و تکامل در لس ها

انواع خط سيرهاي  احتمالي تشكيل لس ها 

آب و هواي گرم•

هوازدگي  يخبندان

توليد خرده  سنگ درابعاد
 مختلف

بادبردگي ذرات هوازده

نهشته شدن سيلت
 و  ايجاد لس

آب و هواي سرد•

هوازدگي  نمك و 
آفتابگيري

بادبردگي ذرات 

نهشته شدن سيلت
 و  ايجاد لس 

مكانيسم بادي
مكانيسم رودخانه اي•

ذرات جور نشده يخچالي

ذوب برف و حمل به مناطق خشك

نهشته هاي بياباني  
..)مخروط، دلتا و( 

بادبرگي

تشكيل لس

آاهش ابعاد در اثر حمل رودخانه اي

توليد سيل برابر ايجاد لس 
نمي باشد

 :  لسهاانواع •

لسهاي )  واکنش هاي يخچالي وحمل باد(لس هاي واقعي •
.  بياباني که منشاء آنها کامال مشخص نيست   

 از قطعات کوارتز دار زمينهاي يخچالي :لسهاي يخچالي•
يخچالي به –حاصل و به وسيله جريانهاي رودخانهاي 

طرف دشت هاي پائين حمل شده اند سپس به وسيله وزش 
بادهاي طوفاني به طرف بيرون از پهنه يخي حرکت کرده  

و رسوبات وسيعي را توليد ميکند 

لسها در بيابانهاي ماسه اي پيدا نمي شوند   : لس هاي بياباني •
اما بصورت قطعاتي نزديک حاشيه بيابانها يا بصورت     

صفحات نازک در محل هاي دور از بيابانها به وجود مي   
.آيند



:  رهيافت هاي تشكيل لس 
محيط سرد و محيط گرم

محيط سرد•

: ايران
 تيتز اولين بار وجود لس در ايران را تاييد 1877در سال •

. کرد

در ايران نهشته هاى لسى بين منطقه سارى تا گرگان  •
تقريبا تمامى نهشته    " پتو مانند  "گسترش زيادى داشته و 

ها و رخنمون هاى سنگى را در منطقه کوهستانى   
 Loess(پوشانده و توپوگرافى ماليمى     

Topography (را پديد آورده اند). نکاء،نوده،آق
) بند،قره تيکان 

در بين استان هاي آشور، استان گلستان بيشترين  •
وسعت  %19(  هزار هكتار 420وسعت لس را دارد،

). استان
190

لس در ايران

لس هاي واقعي به : لس برجا•
صورت تپه ماهور و فالت  

لسي

نابرجا فرسايش و : لس انتقالي•
حمل و رسوبگذاري توسط 

رودخانه ها

مناطق بيابني و    : شبه لس•
. حاشيه پالياها و درياچه اي



ادامه                          
:  فرايند های آبی    
دشت سرها،    

مخروط افکنه ها،      
دشتهای سيالبی   

 پادگانه ها   
دلتاها 

   هرزآبهای اوليه•
پس از بارندگی های نسبتأ مداوم و يا به دنبال ذوب برف و ذوب يخ در 

 شرايط مناسب، جريانهای ساده ای بر سطح دامنه ها با راه می افتند که
.به آن هرز آبهای اوليه و يا جريان های مقدماتی می گويند

.هرز آبها به صورت خطی و يا جريانهای پر پيچ و متقاطع هستند•
  مسير جريانهای متقاطع معموال در طول زمان متغيير شده و نهايتأ ريل•

.واش ها را به وجود می آورند
 حرکت ريل واش ها تحت تاثر شيب زمين بوده و با کاهش شيب جريان •

.های سفره ای به وجود می آيد که به آن شيت واش ميگويند

  هرز آبهای پايکوهی •

     در . هرز آبها از جريانات متعدد پيچ در پيچ تشکيل شده اند
صورتی که سفره های با چند سانتی متر هرز آبها را       
.سامان دهی کند اصطالحأ شيت واش خوانده ميشوند   

    مورفولوژی سطح پايکوهی متأثر از جريان های هرز آبی
. در دراز مدت است 

: فعاليت آبهای جاری تحت اثر
ديناميک آب : الف 

حمل آبرفتها: ب 
برداشت و رسوبگذاری: ج 



عوامل موثر در تنظيم پهنای جريانهای خطی    

اندازه شيب با پهنای جريان رابطه معکوس دارد: شيب 

اندازه دبی با پهنای جريان رابطه مستقيم دارد  : دبی 

ميزان نفوذ با پهنای جريان رابطه معکوس دارد: نفوذ پذيری 

دبی آب : الف 

مربع سرعت: ب 

با افزايش دبی و سرعت توانايی آب برای حمل مواد افزايش 
می يابد

فاکتورهای موثر بر حرکت جنبشی آب    

. توانايي رود خانه در حمل مواد به توان ششم سرعت وابسته است•

 عامل براي پي بردن به مقدار ظرفيت حمل و قدرت جريان عبارتند نمهمتري•
:از توان واحد جريان 

•Unit Steam power

انرژي واحد وزن سيال  •

. شاخص بسيار مهم در ايجاد فرسايش رودخانه اي ،  شكل و فرم آبراهه  •

توان به ازاي واحد طول جريان، توان در واحد سطح،    •

ار الگوي آانال يا شكل هندسي رودخانه، براساس زمين شناسي، شيب، دبي، ب•
.و درجه پايداري بستر) ميزان و نوع (رسوبي  

: مورفولوژي رودخانه توسط دو معيار سد شدگي و پيچش تعيين مي شود •

مستقيم، •

شرياني•

گيسويي•

)  آاذب يا ماني تآبرفتي ،  ساخ (پيچان رود •

SQw ..

.کانالهای مه اندری دارای پيچش زياد و يک کانال منفرد است :مه اندر
کانالهای مستقيم  و ممکن است دارای پشته های رسوبی حاشيه ای باشد :مستقيم

.که در هنگام آبدهی کم دارای خط القعر پيچيده است
رودخانه های بريده بريده دارای پيچش کم هستند و ليکن کانال در  :بريده بريده

.ودهنگام آبدهی بوسيله سدهای بريده بريده به کانالهای فرعی تقسيم می ش
 دارای چندين کانل اصلی با پوشش کم يارودخانه های آناستوموسينگ :گيسويي

 پوشش گياهیزياد هستند، که به توسط جزاير آبرفتی دائمی که اغلب دارای 
 .هستند، از يکديگر جدا می شوند



Meandering riversMeandering rivers

http://www.aquatic.uoguelph.ca/rivers/chphys.htm

A meander becomes more pronounced as the 
streamline shifts between the river banks.

Formation of an oxbow lake

•• Braided Pattern = high slope + high stream Braided Pattern = high slope + high stream 
power + coarse bed materialspower + coarse bed materials

Braided channelBraided channel

earthsci.org/teacher/basicgeol/stream/stream.html#Erosion%20by%20Streams

عوامل موثر در تشکيل مئاندرهای آزاد        •
 نا برابری سرعت جريان در دو ساحل     •

:   فرايند های پر کننده بستر مانند •
ريزش،خزش،لغزش و بر هم خوردن تقارن بستر      

درياچه های هاللی مئاندری •
در طی تکامل مئاندرها پايه پيچ ها به هم نزديک می   

شوند گاه ممکن است در خالل يک سيل پايه پيچ   
قطع شود و رود خانه مسير مستقيم خود را بپيمايد     

.  نام داردox-bowبستر ترک شده موجود يک  

204204



پادگانه های آبرفتی عارضه ای هموار و يا نسبتا هموار است    
که از آبرفت تشکيل شده و پرتگاه حاشه ای آن با شيب    
تندی به بستر فعال جريان آب و يا به يک پادگانه ديگر    

. مسلط است

205205

  نحوه تأثير چرخه های فرسايش بر تشکيل پادگانه ها     

پادگانه های آبرفتی مستقيما تحت تأثير رفتارهای رودخانه    
ای از سرچشمه تا مصب تشکيل می شوند تغيير رفتار    

رود خانه ها از حرکت زمين ساختی ، تغيير شرايط        
.اقليمی و نوسان سطح اقيانوسها است 

206206

تأثير حرکات زمين ساختی بر رفتار پادگانه ها      

. افزايش ميانگين شيب بستر•

. افزايش اوليه قدرت آب •

 رسوب برداری و مانور رودخانه بر بستر قبلی       •
. خود

.  حفر يک بستر يا پادگانه جديد•

207207

نحوه تاثيرگذاری شرايط اقليمی وايجاد پادگانه ها   

حفر يک پادگانه جديد

استيالی يک دوره اقليمی خشک 

کاهش حجم آب رودخانه

کا هش بارندگی

فرو رفتن رودخانه در بستر آبرفتی قبلی  

کوچک  شدن مقطع رود خانه



 ترتيب سن شناسی پادگانه ها•

مرتفع ترين پادگانه کهن ترين آنها و کم ارتفاع      
ترين آنها جديد ترين آنها هستند در مورد اليه 

های زمين شناسی عکس اين قضيه صادق  
.است

روش های مطالعه پادگانه های آبرفتی    

 تشخيص بر اساس اختالف رنگ •

  قطر دانه ها •

   ترکيب کانی شناسی •

    ويژگی های ساختمانی   •

      مطالعه تخريب   •

 معرفهای رنگی پادگانه ها•

 رنگ پادگانه ها معرف ويژگی های سنگ مادر و •
. تأثيرات اقليمی است   

 ضخامت اليه های رنگی به طول زمان آبرفت  •
.گذاری و سرعت آن وابسته است  

 اليه های تيره و قرمز نشان دهنده شرايط گرم و   •
. اليه های روشن معرف شرايط اقليمی سرد هستند   

 عناصر عمده تشکيل دهنده دشت پايکوهی•

212212



؟ چرا مخروط افکنه يک عارضه برجسته است     •

حد اکثر نيروی آب در بخش مرکزی جريان دارد        
در نتيجه حجم رسوبات در داخل جريان بيش از            

کناره های آن است رسوب گذاری مداوم در     
.بخش مرکزی باعث بر آمدگی آن می شود     

 تغيير ساختار در مخروط افکنه های جديد وقديم          •

در بسياری موارد مخروط افکنه ها ی جديد بر روی    •
.مخروط افکنه های قديمی شکل گرفته اند  

در صورت تخريب بقايای مخروط های قديمی به صورت    •
تپه های منفرد و يا پرتگاه  در کنار مخروط های جديد   

. قرار گرفته اند 

سطح مخروط افکنه های قديمی پر عارضه و سطح   •
.مخروط های جديد هموار است

 تيپ مخروط افکنه-1

. يكي از واحدهاي اصلي مناطق بياباني مخروطه افكنه است•
مخروطه افكنه عبارت است از رسوبگذاري مواد آبرفتي در مناطق 

آم شيب به عبارت ديگر در مناطقي آه نيروي خالص آمتر از 
اين رسوبگذاري .  باشد(P<F+T)نيروي اصطكاك و حمل

عوامل . مخروطي شكل در اثر تغيير در طبيعت جريان هاست
. گوناگوني در تشكيل مخروط افكنه دخالت دارند

چهار مرحله مختلف تغييرات اقليمي 

 شرايط يخچالي -الف•

هاي آوهستاني حجم زيادي از در اين حالت يخچالها در دره•
هاي آنند و در دورهها ايجاد ميرسوبات را در آف دره

گرم در اثر ذوب شدن آنها، جريان آب اين مواد را حمل 
ها در خروجي حوزه  افكنهدر واقع تشكيل مخروط. ميكند

اين نظريه .  هاي آبخيز در نتيجة حمل غيرمستقيم يخچال است
ريتر، ( بيشتر براي عرضهاي باالتر مورد مورد قبول است

).1994؛ دورن، 1995

•



چهار مرحله مختلف تغييرات اقليمي

 شرايط مجاور يخچالي   -ب•
مانند (در مناطقي آه شرايط يخچالي در آنها اتفاق نيفتاده•

، به دليل وجود شرايط مناسب براي هوازدگي )ايران
مكانيكي و نيز مساعد بودن شرايط براي ايجاد حرآات توده   
اي از نوع سوليفولكسيون و سيالب واريزه در دورانهاي  

باراني، حجم زيادي از رسوبات توسط سيستم رودخانه  
هاي ها و دشتافكنهدست مخروطحمل و در پايين 

بنابراين  در  ). 1959زونر، (اندپيرامون آنها ايجاد شده
 بوده تخريب و حمل فعالشرايط مجاور يخچالي فرآيندهاي 

. اند
•

رطوب طوالنی ووجود پوشش گياهی  رطوب طوالنی ووجود پوشش گياهی  تشکيل رگوليت و هوازدگی به همراه تشکيل خاک روی دامنه ها در دوره متشکيل رگوليت و هوازدگی به همراه تشکيل خاک روی دامنه ها در دوره م
 مناسب  در اواخر پليوستوسن مناسب  در اواخر پليوستوسن

تغييرات اقليمی در جهت کم شدن رطوبت موثر در اوايل هولوسن تغييرات اقليمی در جهت کم شدن رطوبت موثر در اوايل هولوسن 

افزايش رواناب و فرسايش بيشتر خاک افزايش رواناب و فرسايش بيشتر خاک 
در معرض تخريب قرار گرفتن سنگ بستردر معرض تخريب قرار گرفتن سنگ بستر

به دليل تخريب اليه های سطحی به دليل تخريب اليه های سطحی 

دبیدبیتحويل رسوب بيشتر به داخل سيستم رودخانه و آبراهه به همراه افزايش  تحويل رسوب بيشتر به داخل سيستم رودخانه و آبراهه به همراه افزايش  
) ) نيروی خامنيروی خام((پيک و قدرت جريان پيک و قدرت جريان 

جمع مواد در پايين تر از نقطه عرضی مخروط يعنی مع مواد در پايين تر از نقطه عرضی مخروط يعنی 
..جايی که توان جريان زير سطح آستانه استجايی که توان جريان زير سطح آستانه است

    کنش و برش درراس مخروط کنش و برش درراس مخروط 
و محلی که توان بحرانی جريان بيشتر از آستانه استو محلی که توان بحرانی جريان بيشتر از آستانه است

گسترش مخروط و حرکت آن از سمت کوهستان به طرف مناطق پايين دست گسترش مخروط و حرکت آن از سمت کوهستان به طرف مناطق پايين دست 

ری و تمرکز بيشتر ذرات  ری و تمرکز بيشتر ذرات  کاهش پوشش گياهی روی دامنه ها،افزايش رواناب به دليل کاهش نفوذ پذي کاهش پوشش گياهی روی دامنه ها،افزايش رواناب به دليل کاهش نفوذ پذي 
رسوب در آبراهه هارسوب در آبراهه ها

مدل زونر و بال جهت ايجاد و گسترش مخروط افکنهمدل زونر و بال جهت ايجاد و گسترش مخروط افکنه

ويژگي هاي مخروط هاي افكنه   

از عوارض مشخصه چاله هاي داخلي•

   آبي آبيجريانجريانووواريزه ای واريزه ای جريان هاي: عامل اصلي ايجاد آن•

 از خروج از مناطق آوهستاني به داخل اوئدها  جريان هاپس •
به دليل آم شدن شيب و افزايش عرض بستر، نيروي   وارده شده و 

خالص آاهش يافته و آب مواد محموله خود را در داخل دره و 
گذارد، بدين ترتيب مواد ريز و درشت به ابتداي چاله بجا مي 

هاي افكنه را ايجاد ميگيرند و مخروط ترتيب خاصي قرار مي 
تر و قدرت حمل بنابراين هر اندازه آه حوزه آبخيز وسيع. آنند 

. تري تشكيل خواهد شد هاي افكنه وسيعبيشتر باشد، مخروط  

ويژگي هاي مخروط هاي افكنه 

هاي ها، يادگاري از مخروط هاي شاهد مشرف به مسيلتپه •
باشند،  افكنه گذشته مي

با رسوبگذاري و باال آمدن آف بستر شيب طولي مخروط •
باال آمدن آف بستر سيالب . برابر با آبراهه اصلي سيالب گردد

موجب افزايش زمينهاي رسوبي مجاور خواهد شد،  ولي با   
آمترين طغيان آب و يا سيالب مجدد،  

اين بستر را ترك آرده و راه ديگري را در 
. آندقسمت پايين انتخاب مي

اين بستر نيز به نوبه خود به وسيله  رسوبات 
باال آمده و سپس متروك ميگردد و  بستر 

.گشايددست ميديگري در پايين



 در راس مخروط بستر رود وجود دارد که رسوبات آواری از حوضه آبی  -•
.باالدست به طرف دشت آورده می شود 

 در مخروط افکنه ها کنگلومرا در سطح وسيع و به صورت اشکال صفحه -•
ای ويا پهن تشکيل می شوند 

 رسوبات در مقطع طول حالت مقعر ودر حالت عرض حالت محدب دارند-•

مناظر اصلی يک سيستم  مناظر اصلی يک سيستم  
مخروط افکنهمخروط افکنه

 حوزه آبخيزمخروط هاي افكنه در -1•
كوهستان

 آبراهه هاي  حوضه كوهستاني -2•
 جبهه كوهستان-3•
 كانال تغذيه كننده-4•
پتانسيل كم  ( مخروط افكنه قديمي تر -5•

)خطر سيالبي شدن 
 محل تقاطع كانال مخروط افكنه قديمي -6•

تر 
الگوي كانالها روي مخروط هاي افكنه  -7•

جوان تر
پتانسيل  (مخروط افكنه هاي جوان تر -8•

منطقه )متوسط تا زياد خطر سيالبي شدن 
فرسايش و رسوبگذاري زياد

روي مخروط زهكش شاخه اي-9•
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66

77

88
99
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رابطه بين ويژگی های مورفومتری مخروط      
افکنه ها و حوزه آبخيز باالدست      

بين مساحت مخروط افکنه ها و •
مساحت حوضه باالدست آن يک 

.رابطه مثبت ونمايی وجود دارد 

••A fA f = =  مساحت مخروط افکنه به کيلوتر  مساحت مخروط افکنه به کيلوتر
مربع مربع 

••AdAd =  =  مساحت حوزه آبخيز باالدست به مساحت حوزه آبخيز باالدست به
کيلومتر مربع کيلومتر مربع 

••C & n C & n   ضرايب منطقه ای اند که با  ضرايب منطقه ای اند که با
توجه به جنس سنگ ،ژئومرفولوژی  توجه به جنس سنگ ،ژئومرفولوژی  

،اقليم و پوشش گياهی و نسبت مساحت  ،اقليم و پوشش گياهی و نسبت مساحت  
مخروط به مساحت حوزه آبخيز مقادير مخروط به مساحت حوزه آبخيز مقادير 

متفاوتی دارندمتفاوتی دارند

A A f  =f  =cc AAdd
nn

هوک با در نظر گرفتن شرايط سنگ شناسی رابطه اوليه را به 
: صورت زير بيان کرد 

••A fA f = =  مساحت مخروط افکنه به کيلوتر  مساحت مخروط افکنه به کيلوتر
مربعمربع

••AAdidi = = مساحت واحد کاری از حوزه آبخيز مساحت واحد کاری از حوزه آبخيز
 ام  ام iiباالدست که به وسيله ليتولوژی جنس باالدست که به وسيله ليتولوژی جنس 

پوشيده شده است به کيلوتر مربعپوشيده شده است به کيلوتر مربع

••CCii =  =   ضريب فرسايش پذيری نسبی واحد  ضريب فرسايش پذيری نسبی واحد
    iiکاری کاری 

(A (A f  f  )  )  1/ n1/ n
== ∑∑ CiCi A A didi

بيشتر باشد حجم زيادتری از مواد توسط آن واحد ciهرچه مقدار •
کاری در تشکيل مخروط افکنه نقش دارند 

 و ساير شاخصها می توان Afبا استفاده از رابطه  همبستگی بين •
مقدار تا ثير و اهميت هر عامل را در مساحت مخروط افکنه ها به 

.دست آورد



. در مناطق بيابانی چندين نسل از مخروط افکنه ها وجود دارد•

.ويژگی های مخروط افکنه ها به قدمت آنها بستگی دارد•

در اين .   هستندتکه تکه مخروط افکنه های قديمی مخروط های •
مخروط ها سه جزء آبراهه قديمی ، 

نمونه ای از يک مخروط افکنه قديمینمونه ای از يک مخروط افکنه قديمی
تغيير د ر آبراهه اصلی و ايجاد سطوح مختلف   تغيير د ر آبراهه اصلی و ايجاد سطوح مختلف   

 مناطق متروک به صورت
پشته ها و تپه های منفرد با 

رسوبات تيره و مناطق 
رسوبگذاری مربوط به  سطوح 
قبلی مناطق پايين دست مشاهده 

می شوند مثل مخروط افکنه 
. چهار فرسخ در لوت غربی

:  :  نتايجنتايج

مخروط افکنه ها غالبا در مناطق خشک ونيمه خشک ومرطوب ها مخروط افکنه ها غالبا در مناطق خشک ونيمه خشک ومرطوب ها ••
. . تحت تاثير عوامل درونی وبيرونی شکل می گيرندتحت تاثير عوامل درونی وبيرونی شکل می گيرند

عمل نموده و باعث تغيير سطح عمل نموده و باعث تغيير سطح )  )  تکتونيکتکتونيک((يعنی ابتدا عوامل درونی يعنی ابتدا عوامل درونی 
باعث باعث ... ... با هوازدگی وبا هوازدگی و) ) اقليماقليم((اساس شده وسپس عوامل بيرونی اساس شده وسپس عوامل بيرونی 

خط خط ((نهشته ها در محل شکست شيب ناگهانی نهشته ها در محل شکست شيب ناگهانی . . فرسايش می شوندفرسايش می شوند
شروع به رسوب گذاری می کنند ودر نهايت مخروط را شروع به رسوب گذاری می کنند ودر نهايت مخروط را ) ) کنيککنيک

..بوجود می اورندبوجود می اورند

همچنين خود مخروط افکنه ها اراضی مناسب از نظر شيب، ارتفاع،  همچنين خود مخروط افکنه ها اراضی مناسب از نظر شيب، ارتفاع،  ••
برای کشاورزی، طرح های پخش برای کشاورزی، طرح های پخش ......خصوصيات رسوب شناسی وخصوصيات رسوب شناسی و

مهمترين ابخوان مهمترين ابخوان ((سيالب، تغذيه مصنوعی، تامين اب های زيرزمينی سيالب، تغذيه مصنوعی، تامين اب های زيرزمينی 
.  .  وتوسعه شهری وروستايی می باشدوتوسعه شهری وروستايی می باشد) ) کواترنرکواترنر

: : انواع رسوبات مخروط افكنه ها و اهميتانواع رسوبات مخروط افكنه ها و اهميت
از نظر اقتصادی شناسايی رسوبات مخروط افكنه ای از اهميت خاصی از نظر اقتصادی شناسايی رسوبات مخروط افكنه ای از اهميت خاصی ••

رسوبات مخروط افكنه ای مرآز تجمع آبهای زيرزمينی رسوبات مخروط افكنه ای مرآز تجمع آبهای زيرزمينی .  .  برخورداراستبرخورداراست
می باشد  و بيشتر مخازن آبهای زيرزمينی درون حوضه رسوبی می باشد  و بيشتر مخازن آبهای زيرزمينی درون حوضه رسوبی 

. . ازآبهای وارده به رسوبات مخروط افكنه ای تغذيه می شودازآبهای وارده به رسوبات مخروط افكنه ای تغذيه می شود
همچنين بيشترطالی موجود دردنيا ازرسوبات مخروط افكنه قديمه در همچنين بيشترطالی موجود دردنيا ازرسوبات مخروط افكنه قديمه در ••

.  .  افريقای جنوبی استخراج می گردد آه به فرم پالسر برجای مانده اندافريقای جنوبی استخراج می گردد آه به فرم پالسر برجای مانده اند
مقدار زيادی اورانيوم پالسرازرسوبات مخروط افكنه ای قديمی مقدار زيادی اورانيوم پالسرازرسوبات مخروط افكنه ای قديمی " " ضمناضمنا

..در حوضه های رسوبی آفريقای جنوبی استخراج می گردددر حوضه های رسوبی آفريقای جنوبی استخراج می گردد
رسوبات مخروط افكنه تحت تاثير دو فرآيند آلی جريانهای رودخانه ای رسوبات مخروط افكنه تحت تاثير دو فرآيند آلی جريانهای رودخانه ای 

گروه اول آنهايی هستند آه گروه اول آنهايی هستند آه . . و جريانهای خرده دار رسوب می آنندو جريانهای خرده دار رسوب می آنند
رسوبات توسط رودخانه حمل شده وشامل سيالبی صفحه ای رسوبات رسوبات توسط رودخانه حمل شده وشامل سيالبی صفحه ای رسوبات 

گروه دوم آنهايی هستند گروه دوم آنهايی هستند . . رودخانه ای و رسوبات غربال شده می باشندرودخانه ای و رسوبات غربال شده می باشند
آه رسوبات توسط جريان های خرده دارحرآت آرده و برجای گذاشته آه رسوبات توسط جريان های خرده دارحرآت آرده و برجای گذاشته 

..شده اندشده اند



 :رسوبات سيالبی صفحه ای) لفاا

بيشتر بيشتر . . به علت پهن شدن جريان آب تشكيل می گرددبه علت پهن شدن جريان آب تشكيل می گردد  رسوبات منطقه وسيعرسوبات منطقه وسيع
در اين در اين  جورشدگی  جورشدگی .. مقداررس درآنها بسيارناچيزاست مقداررس درآنها بسيارناچيزاست و وگراول وماسهگراول وماسهاز از 

. . باالباالرسوبات رسوبات 

    ::رسوبات رودخانه ایرسوبات رودخانه ای))بب

.  .  رسوبات پر آننده آانال، رسوبات حواشی آانال و نواحی بين آانالیرسوبات پر آننده آانال، رسوبات حواشی آانال و نواحی بين آانالی

از نظر شكل هندسی، اين از نظر شكل هندسی، اين .  .  پايينپايين  جورشدگیجورشدگی و دارای  و دارای درشتدرشت  رسوبات دانهرسوبات دانه
. . رسوبات به فرم آشيده و باريك هستند و سطح آن تخريبی استرسوبات به فرم آشيده و باريك هستند و سطح آن تخريبی است

      ::رسوبات غربال شدهرسوبات غربال شده) ) جج

ذرات تشكيل دهنده بيشتر در اندازه گراول وهنگامی تشكيل می شوند آه ذرات تشكيل دهنده بيشتر در اندازه گراول وهنگامی تشكيل می شوند آه 
جورشدگی جورشدگی  . .ذرات ريزتر، مانند ماسه، سيلت ورس، درمنشا آمتر باشدذرات ريزتر، مانند ماسه، سيلت ورس، درمنشا آمتر باشد

اين رسوبات اين رسوبات . . زاويه دار هستندزاويه دار هستند    اين رسوبات خيلی خوب، اما ذراتاين رسوبات خيلی خوب، اما ذرات
..در قسمت وسط مخروط افكنه ها تشكيل می گردنددر قسمت وسط مخروط افكنه ها تشكيل می گردند" " غالباغالبا

  )سيالب واريزه(رسوبات جريانی خرده دار •
دارا بودن رس فراوان دارای ويسکوزيته بيشتری از رسوبات 

.  بايد در منشا مقدار زيادی رس توليد شود.  رودخانه ای است
به شکل زبانه ای و مخروطی از کوهستان به طرف پايين حرکت •

عواملی که باعث حرکت . می کنند ودارای جورشدگی بدی می باشند
: اين رسوبات می شوند شامل

باران زياد در مدت کوتاه، شيب زياد با پوشش گياهی کم، تخريب •
 .زياد

رسوبات جريانی خرده دار بيشتر در مناطق نيمه خشک، بويژه 
.  مناطقی که دارای سنگهای ولکانيکی هستند، تشکيل می گردند

جريانهای گلی نوعی جريان خرده دار است که بيشترازرسوبات 
در سطح . دانه ريز و ذرات در اندازه ماسه تشکيل شده است

 به ترکهای گلیرسوباتی که توسط جريانهای گلی گذاشته شده اند، 
 .مقدار زيادی مشاهده می گردد

: اختالف بين آنگلومرای مخروط افكنه وساير رسوبات ● •
دارای رنگ قرمز است ولی در " آنگلومرای مخروط افكنه غالبا) ١

محيط های دريايی اين رسوبات دارای رنگ خاآستری، سبزو يا 
. آبی می باشد

.در آنگلومرای های مخروط افكنه فسيل دريايی ديده نمی شود) ٢
در دريايی بين ذرات دانه درشت را ذرات ماسه با گردشدگی ) ٣

خوب پر می آند ولی در مخروط افكنه به توسط ماتريكس رسی پر 
.می شود

در دريايی ذرات دارای جورشدگی و گردشدگی بهتری نسبت به ) ۴
.مخروط افكنه هستند

اليه يا زون هايی از خاآهای قديمی در مخروط افكنه وجود دارد ) ۵
. آه در رسوبات دريايی ديده نمی شود

وجود رسوبات جريانی خرده دار، آه بطور متناوب درون ) ۶
آنگلومرای مخروط افكنه ديده می شود در آنگلومرای دريايی 

. مشاهده نمی گردد



ناهمگوني بارش در ايرانناهمگوني بارش در ايران: : پخش سيالبپخش سيالب

•30% of Area, 

•56% of Rainfall 

•69% of Runoff

• 70% of Area, 
• 44% of 
Rainfall 
• 31% of 
Runoff

استعداد نهشته های کواترنرغير زراعی برای استعداد نهشته های کواترنرغير زراعی برای 
پخش سيالب در کشورپخش سيالب در کشور

)ميليون هکتار(مساحت  استعداد نهشته های 
کواترنر برای پخش سيالب 

14.9 کامال مناسب
6.27 مناسب

11.03 نسبتا مناسب
7.00 نسبتا نا مناسب 
1.8 نا مناسب
0.48 کامال نا مناسب 

41.48 جمع 

Flood Spreading Research StationsFlood Spreading Research Stations

• To investigate different aspects of that a 
number of sites were selected as research 
stations

• 40 F.S.R. Stations

• Total Area 100,000 ha

• Instrumentation & monitoring

• Meteorological Parameters

• Inflow & Outflow

• Sediment

• Water Quality



 Fine and 
coarse sand 
deposited 
in order

سد زيرزمينی سد زيرزمينی 

به هر سازه ای که برای مسدود   سد زيرزمينی •
کردن جريان زير سطحی يک سفره طبيعی و ايجاد  
. مخزن در سطح زيرزمين احداث شود، گفته می شود

برای احداث يک سد زيرزمينی وجود يک سنگ   •
 Crystalline(بستر نفوذ ناپذير مثل سنگهای آذرين   

rocks (    با تخلخل و شکستگی کم و همچنين يک
. باشد-مخزن مناسب با ضريب ذخيره باال نياز می 

رسوبات ساحلي و درياييرسوبات ساحلي و درياييزيرزمينی -بلوک دياگرام سد

در قسمت فالت قاره: رسوبات ساحلي•

دلتاي اروند رود.  تالقي رودخانه به دريا: رسوبات دلتايي•

در بين شاخه هاي دلتايي، ارتباط از  : رسوبات مردابي•
. طريق مد



: : دلتادلتا

در محل تالقي رودخانه ها با توده هاي بزرگ آب، رسوبات  در محل تالقي رودخانه ها با توده هاي بزرگ آب، رسوبات  
مخروطي شكلي تشكيل مي شوند آه اصطالحًا به آن دلتا گفته مي مخروطي شكلي تشكيل مي شوند آه اصطالحًا به آن دلتا گفته مي 

..شودشود

دلتا ها در جايي تشكيل مي شوند آه ميزان بار رسوبي رودخانه در دلتا ها در جايي تشكيل مي شوند آه ميزان بار رسوبي رودخانه در 
محل ورود به دريا، نسبت به آنچه فرسايش دريايي مي تواند انتقال محل ورود به دريا، نسبت به آنچه فرسايش دريايي مي تواند انتقال 

دهد، بيشتر باشددهد، بيشتر باشد

هر دلتا داراي چندين محيط مجزاي رسوبگذاري است آه عبارتند هر دلتا داراي چندين محيط مجزاي رسوبگذاري است آه عبارتند 
دشت دلتا با دشت هاي سيالبي مئاندري آن، باتالق ها و دشت دلتا با دشت هاي سيالبي مئاندري آن، باتالق ها و : : ازاز

))پالژپالژ((مجموعه آناره دريا مجموعه آناره دريا 

ميزان رسوبات وارد شده ميزان رسوبات وارد شده : : مهمترين عوامل توسعه دلتا عبارتند ازمهمترين عوامل توسعه دلتا عبارتند از
..به دريا يا درياچه و فرونشيني آف حوضه در منطقه رسوبگذاريبه دريا يا درياچه و فرونشيني آف حوضه در منطقه رسوبگذاري

دلتاي اروند و مرداب آبادان، دلتاي سفيد رود و بندر آيا شهردلتاي اروند و مرداب آبادان، دلتاي سفيد رود و بندر آيا شهر

: : فرسايش و رسوب در واحد هاي آواترنرفرسايش و رسوب در واحد هاي آواترنر

سيالبي، مخروط افكنه، واريزه،   سيالبي، مخروط افكنه، واريزه،   : : منشاء و نوع نهشته منشاء و نوع نهشته 
... ... يخچالي ويخچالي و

:  :  اقليماقليم

شيبشيب: : توپوگرافي  توپوگرافي  

مخروط درشت دانه تر و مسن تر مقاوم ترمخروط درشت دانه تر و مسن تر مقاوم تر: : سنسن

) ) حوضه باال دستحوضه باال دست( ( نوع و امالح نوع و امالح : : سيمانسيمان

تمرآز حوضه، مساحت حوضه به تمرآز حوضه، مساحت حوضه به : : مرفولوژي باالدستمرفولوژي باالدست
دشتدشت

انسانانسان

 در پادگانه ها در پادگانه ها::نحوه استفاده از اراضينحوه استفاده از اراضي

عالمت نام واحد
واحد

ژئومورفولوژي 
غالب به ترتيب 

فراواني

عوامل موثر در 
ميزان فرسايش

رخساره هاي فرسايشي غالب 
به ترتيب فراواني يا اهميت

توضيحات

رسوبات 
بستر 

رودخانه

Qr, 
Qal

نوع مواد آف، بستر رودخانه
شيب

بستر و آناره رودخانه

دشتسر فرسايشي Qdدشت سيالبي
و اپانداژ

حوضه تغذيه آننده 
و شيب

آبي،بادي با شدت نسبتا زياد

مخروط 
افكنه 

بر اساس سن به سه زير واحد تقسيم ميشوند

قديمي

متوسط

مخروط 
جوان

Qf1 دشت سر
، اپانداژ و فرسايشي

تپه ماهور آم 
ارتفاع

شيب، بافت، اقليم، 
شكل حوضه 

باالدست، 

اثر شيب در تشديد و شياري، سطحي، خندق
. قدمت در مقاومت 

اثر نوع مواد 
باالدست و بافت  
. بسيار زياد است
در اقليم خشك و 

فعاليت انساني اثر 
فرسايش تشديد مي 

شود

Qf2 دشت سر
فرسايشي، اپانداژ 

و پوشيده

شيب، بافت، اقليم، 
شكل حوضه 

باالدست، انسان

شياري، سطحي، خندق، آبراهه 
اي، فرسايش پذيري بيشتر 

Qf1نسبت به

Qf3 دشت سر اپانداژ و
پوشيده

شيب، بافت، اقليم، 
شكل حوضه 

باالدست، انسان

سطحي، شياري و ندرتا خندق 



پادگانه  
آبرفتي

بر اساس سن به سه زير واحد تقسيم ميشوند

پادگانه Qt1پادگانه جوان
آوهستاني و 

دشت سر 
فرسايشي

عمليات 
انساني، شيب

شياري، 
سطحي،  
خندق،   

حرآات توده 
اي

واحد هاي  
قديميتر خاك  
متكامل تر

اثر آشاورزي

Qt2 پادگانه
آوهستاني و 

دشت سر 
اپانداژ

عمليات 
انساني، شيب، 
عمل رودخانه

شياري، 
سطحي،  
خندق،   

حرآات توده 
اي Qt3 پادگانه

آوهستاني و 
دشت سر 
پوشيده

عمليات 
انساني، شيب، 
عمل رودخانه

شياري، 
سطحي،  
خندق،   

حرآات توده 
اي، آناره اي

مخروط افكنه گراولي يا 
واريزه اي 

) پليوستوسن(

Qpf ،دشت سر فرسايشي
اپانداژ و تپه ماهور 

آم ارتفاع

شيب، اقليم، 
سنگ حوضه 

باالدست،

شياري، سطحي، خندق

سنگهاي تخريبي حد 
واسط پليوسن و 

آواترنر

Qp1 دشت سر فرسايشي و
تپه ماهور 

تيپ سنگ 
شناسي

شياري، سطحي، 
(  خندق، هزار دره 
) حشك و نيمه حشك

حد وسط قديم و
جديد

تپه ماهور و دشت سر Plcآنگلومراي پليوستوسن
فرسايشي 

ميزان مواد ريز 
دانه

سيلت و رس شياري، سطحي، خندق
باعث ناپايداري

واريزه آوهرفتي و 
سنگريزه اي

Qt, 
Scre
e

شيب، ) تپه ماهور( آوهستان 
انسان،جور 

نشدگي رسوب

شياري، 
سطحي،حرآات 

توده اي، 

شيب متغيير، 
موار ريز و 

ودرشت

رسوبات آمي سخت 
شده

Quc جنس واحد ) تپه ماهور( آوهستان
زيرين، شيب

سازند هاي سطحي و انحاللي
آهكي،واريزه 
جوش خورده

شيب، فعاليت دشت سر پوشيدهQsدشت سيليتي
انساني

شياري، سطحي، 
) حشك(خندق، نبكا 

رس نمك ( آفه گلي 
) و سيلت دار

Qm دشت سر پوشيده و
پاليا

شيب، فعاليت 
انساني

شياري، سطحي، سله 
بستن خندق

دشت سر پوشيده و Qcآفه رسي
پاليا

شيب، فعاليت 
انساني

شياري، سطحي، سله 
بستن خندق

پايپينگ فعاليت انساني پالياQsآفه نمكي

اقليم خشكتپه ماسه ايباد، شكل تپهتپه ماسه ايQsdتپه ماسه اي

ورقه ماسه اي دشت 
) زيبار(ماسه اي 

Qss دشت ماسه اي و
پهنه شني

ريپل مارك و پهنه باد
شني ضربه اي

 ,Qtrتراورتن و توفا
Qf

برونزد و توده 
سنگي، آارست 

) دشت و آوهستان(

انحاللي، مقاومت انحالل
نسبتا باال

سنگ آهك 
منفصل

آوهستان و تپه Qvسازند هاي آتشفشاني
) اينسلبرگ(ماهور 

اقليم ، 
ليتولوژي و 

شيب

سطحي، ريزش، توده 
سنگي و برونزد

ميزان و حجم 
فعاليت ماگما،  
جنس ماگما و 

اثر اقليم

روشهاي ارزيابي فرسايش پذيري در آواترنر   روشهاي ارزيابي فرسايش پذيري در آواترنر   

پايش درازمدت  •
اندازه گيري صحرايي و بارن ساز•
فلوم و بران ساز آزمايشگاهي•
استفاده از ويژگيهاو شاخصهاي آمي•
نسبت پراآندگي  -•
شاخص فرسايش -•
نسبت رس -•
 نسبت سطح خاآدانه اي-•
اندازه گيري خاآدانه ها -•
شخص مقاومت-•
Kشاخص •
ساير شاخص ها-•



:در نمودارهاي فوق
-a ميلي متر1/0 تا 002/0(ماسه ريز  +  درصد سيلت  (
-b ميلي متر2 تا 1/0(درصد ماسه  (
-c آه دراين تحقيق به وسيله ترآيب آاني شناسي و سنگ شناسي يا  (درصد مواد آلي

).ليتولوژي نهشته آواترنر جايگزين گرديد
-d4 دانه اي متوسط تا درشت -3 دانه اي ريز -2دانه اي خيلي ريز -1: آد ساختمان خاك- 

. بلوآي، صفحه اي يا توده اي
-eآهسته تا -4 متوسط -3 متوسط تا زياد -2 زياد -1: رده  نفوذپذيري پروفيل خاك 

. خيلي آهسته-6 آهسته -5متوسط 

نحوه بررسينحوه بررسي

تهيه نقشه مواد آواترنري •

تدقيق زميني و تفكيك انواع نهشته    •

واحد هاي آاري•

طراحي روش اندازه گيري و باران ساز•

نمونه برداري رواناب و رسوب •

بررسي آماري•

اهميت آواترنر در منابع طبيعياهميت آواترنر در منابع طبيعي

فرسايش و رسوب•

خاآزايي•

پوشش گياهي •

تعيين سن در آواترنر تعيين سن در آواترنر 
سن مطلق•
14آربن -•
OSLترمولومينسنس و -•
 آمينو اسيد-•
:سن نسبي•
 بيو استراتيوگرافي -•
مگنتواستراتيوگرافي-•
پدواستراتيوگرافي -•
آليماتواستراتيوگرافي-•
 تفراآرونولوژي  -•
دندروآرونولوژي -•
واروآرونولوژي  -•
هاگ گياهان-•
سنگواره انساني-•
باستانشناسي-•



مباحث مطرح در آواترنرمباحث مطرح در آواترنر

آاربري اراضي و اثرات حاصل از آن•

توسعه منابع آب •

دفن زباله ها•

سواحل•

اوليه و ثانويه  : توليد رسوب•

پوشش گياهي •

جنبه هاي اقتصادي•


