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چكیده
بررسی تاریخچۀ تغییرات اقلیمی و محیطی تاالب آبزالو در طول دورۀ هولوسن پسین با استفاده از مغزههای رسوبی
موضوع پژوهش حاضر است .تعداد  8رخسارۀ رسوبی بر اساس خصوصیات رسوب ،میزان مواد آلی ،رنگ ،وجود بقایای
گیاهی و صدفی ،و سایر مؤلفههای ماکروسكوپی و  3محیط مخروطافكنهای و رودخانهای و تاالبی در  8مغزۀ
برداشتشده شناسایی و تفكیک شدند .نتایج سنسنجی  3نمونه از پوستههای صدفی به روش ایزوتوپ کربن 94
میزان متوسط رسوبگذاری در تاالب آبزالو را  9/33میلیمتر در سال نشان داد .حداقل دو دورۀ پرآبی و دو دورۀ خشک
در طول هولوسن پسین ( 5555سال گذشته) شناسایی شد .دورههای مرطوب از  9855تا  555سال پیش در یک دورۀ
 9355ساله و از  4455تا  3555سال پیش در یک دورۀ  9155ساله طول کشیده است .دورههای خشک ،با مدت زمان
کوتاهتر از دورههای مرطوب ،از  3555تا  9855سال پیش در یک دورۀ  355ساله و از  4455تا  4355سال پیش در
یک دورۀ  355ساله امتداد داشته است .دورههای خشک با شدت بیشتر و مدت زمان کمتر به صورت ناگهانی در منطقه
ظاهر شده و به صورت تدریجی به پایان رسیدهاند و دورههای مرطوب بهتدریج شروع شده و ناگهان پایان پذیرفتهاند.
کلیدواژگان :اقلیم دیرینه ،تاالب آبزالو ،جغرافیای دیرینه ،مغزۀ رسوبی ،هولوسن.

مقدمه
ثبت شده است ،در دهههای اخیر ،به طور جدّی مورد توجه قرار گرفته است (کلیک و کلیک 5484؛ لگلر و همکاران
5488؛ سولوچینا و همکاران 5485؛ روپ و همکاران  .)5480حوضههای دریاچهای الگوهای شاخصی از نظر مکانی و
زمانی دارند (گیرلوسکی و کلتس  )5444 :8330و نگاشتهای ارزشمندی از تاریخچة فیزیکی و شیمیایی ارائه میدهند
(هاردی و همکاران 8391؛ اسموت و لوونشتین 8338؛ الست و وانسه 8339؛ لوونشتین و همکاران 8331؛ انزل و
همکاران  .)5449با توجه به این نکته که بررسی مستقیم تغییرات اقلیمی به صورت دستگاهی فقط طی چند دهة گذشته
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امکانپذیر شده است ،نشانگرهای تغییرات اقلیم گذشته (دادههای ژئوشیمیایی آلی و معدنی ،دادههای گردههای گیاهی،
دیرینهشناسی ،روشهای رسوبشناسی و ایزوتوپی) میتوانند درك بهتری از تغییرات اقلیمی در دوران گذشته و دالیل
آن در اختیار ما قرار دهند .نشانگرهای حساس به تغییرات اقلیمی و محیطی میتوانند در محیطهای طبیعی متنوعـ مانند
یخچالها ،حلقههای تنة درختان ،مرجانها ،رسوبات غارها ،توربزارها ،و رسوبات دریایی و دریاچههاـ بایگانی شوند .از
این میان ،رسوبات دریاچهای توان فوقالعادهای در ثبت وقایع اقلیمی و محیطی با حساسیت و وضوح باال و میزان
تفکیکپذیری بسیار زیاد دارند .بنابراین ،رسوبات دریاچهای را میتوان مناطقی برای تشخیص محیطهای دیرینه در نظر
گرفت (پیک و کیم  .)5442تغییرات رسوبگذاری در ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی رسوبات بازتاب پیدا میکند که
میتوان از آن برای پی بردن به فرایندهای رسوبی و محیطهای رسوبی قدیمی نیز استفاده کرد (کوهن 5449؛ کریلین و
شاتوول 5482؛ سینها و همکاران  .)5442تاکنون مطالعات زیادیـ از جمله رسوبشناسی ،کانیشناسی ،ژئوشیمی
عنصری و ایزوتوپی (لوونشتین و همکاران  ،)8331محتوای فسیلی و ویژگیهای بیولوژیکی ،و مطالعات گردهشناسی
(استیونس و همکاران )5442ـ با هدف مطالعة دیرینة اقلیم انجام شده است .ابزاری که در همة مطالعات مشترك و
ضروری است مغزههای سالم و دستنخورده است .در ادامه به چند مطالعة مهم در خصوص بازسازی جغرافیا و اقلیم و
شرایط رسوبی گذشته اشاره میشود.
کیرستن ( )8339با بررسی اندازة متوسط ذرات در رسوبات دریاچة اونز در جنوبشرق کالیفرنیا نشان داد تغییرات
اندازة ذرات رسوبی در داخل مغزه بازتابی از شرایط اقلیمی است .رسوبهای نسبتاً درشت (متوسط قطر ذرات 82
میکرومتر) در مغزه نشاندهندة زمانی است که سطح اساس دریاچه پایین است و در مقابل رسوبهای ریزدانه (متوسط
قطر ذرات  2میکرومتر) نشاندهندة زمانی است که سطح آب دریاچه باالست .سای ( ،)5440با استفاده از تحلیلهای
آماری و تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای ،به طبقهبندی اقلیمی دیرینه در رسوبات یک دریاچه در کانادا اقدام کرد.
دادههای مورد استفادة او میزان عناصر اصلی و فرعی رسوبات با آزمایشهای ژئوشیمیایی بود .فیلیپلی و همکارانش
( )5442با بررسی رسوبات دریاچهای به شناخت تأثیر تغییرات اقلیمی و اکولوژیکی بر مواد موجود در خاك پرداختند .آنها
به این نتیجه رسیدند که تأثیر دورههای یخبندان بر تغییرات اکولوژیکی منطقه عامل مهمی در تغییر ساختار خاك است.
باومهاور و رانگ ( )5443در تحقیقات خود ،که آن را تحت عنوان «تاریخچة محیطهای دیرینة هولوسن صحرای مرکزی
افریقا» انتشار دادند ،سه دورة مرطوب ( 2244ـ  84444سال قبل) ،دورة گذار ( 2244ـ  2244سال قبل) ،و شرایط پایدار
جنوب لیبی و الجزایر شناسایی کردند .پیکارسکی و همکارانش ( ،)5482با مطالعة یک مغزة عمیق ،بازسازی پانزدههزار
سال گذشته در فالت آناتولی و وجود شرایط سرد و خشک با پوشش گیاهی استپی را در این منطقه نشان دادند .بالنفورد،
زمینشناس انگلیسی ،نخستین کسی بود که در قرن  83میالدی به شواهد تغییرات آبوهوایی کواترنری ایران توجه کرد.
او با تأکید بر پراکندگی وسیع رسوباتی که به نظر او منشأ دریایی و دریاچهای داشتند ،طی پلیئستوسن ،نواحی مرکزی
فالت ایران را عرصة پهنههای آبی تعیین کرد که بهتدریج رو به خشک شدن رفته است .بوبک ( )8323با بررسی
ویژگی های ژئومورفولوژیک نقاط مختلف ایران به شناسایی مراکز یخچالی و تغییرات خط مرز برف دائمی طی

] [ Downloaded from journal.iranqua.ir on 2023-01-09

فراخشک ( 2444سال قبل تاکنون) را بر اساس مطالعة مغزهها و رسوبات سطحی در شمالشرق نیجر و غرب چاد و

اقلیم و محیط دیرینۀ تاالب آبزالو در استان خوزستان...

335

پلیئستوسن پرداخت .او ،با مطالعة رشته کوههای البرز ،مهمترین مراکز یخچالی را در البرز غربی معرفی کرد .کرینسلی
( )8394نیز ،بر اساس مطالعة پالیاهای ایران ،تغییر اقلیم مناطق مختلف ایران ،از جمله دامنههای البرز ،را طی دورة
کواترنری شناسایی کرد .در سالهای  8329و  8399ونزئیست و همکارانش در دریاچة زریوار و میرآباد تحقیقاتی در
زمینة پولنها (گردههای گیاهی) انجام دادند و نتیجة این تحقیقات چهل و دو هزار سال اقلیم منطقة زریبار و میرآباد را
آشکار کرد .کلتس و شهرابی ( )8312بر اساس مغزهگیری از رسوبات بستر و مطالعات ژئوفیزیکی به تحلیل رسوبی
دریاچة ارومیه ،میزان رسوبگذاری ،وضعیت دریاچه در دورههای یخچالی و بین یخچالی ،زمان و نحوة تشکیل دریاچه
پرداختند .هیووارت و بیتمن ( )5449به بررسی تحوالت رسوبی هولوسن و خط ساحلی قدیمی در پایین دشت خوزستان
(جنوب عراق) پرداختند .نتیجة مطالعات آنها نشان داد در هولوسن فوقانی ،به دلیل باال آمدن سطح آبهای آزاد ،خط
ساحلی تا فالت قاره گسترش یافته است؛ اما ،با کاهش سطح آب ،در حدود  2244سال قبل ،و با وجود شرایط خشکی،
فعالیتهای رودخانهای دلتای کارون توسعه یافته و جابهجاییهایی در بستر رودخانة کرخه و جراحی پدیدار شده است.
لک ( )8912مطالعات جامعی در دریاچة مهارلو با استفاده از مغزههای رسوبی انجام داد .نتیجة مطالعات وی حاکی از دو
فاز خشکسالی در رسوبات دریاچة مهارلو در طول پنجهزار سال گذشته بود .در بقیة زمانها شرایط اقلیمی مرطوب بر
منطقه حاکم بوده است و نقش رسوبات تبخیری بهمراتب بیشتر از رسوبات تخریبی بوده است .جمالی و همکارانش
( )5443تاریخچة پوشش گیاهی دریاچة مهارلو در منطقة زاگرس را طی پنجهزار سال گذشته و با استفاده از روش
گردهشناسی رسوبات بررسی کردند .درویشی خاتونی و همکارانش ( )8934با برداشت بیست و هشت مغزة رسوبی از
رسوبات بستر دریاچة ارومیه نشان دادند فاز عمدة خشکی دریاچة ارومیه از حدود  89444سال قبل آغاز شده است که آن
را میتوان با خشکسالی عمدة آخرین عصر یخچالی ،که با کاهش رطوبت و پایین رفتن تراز آب دریاچههای شمال
افریقا و جنوب آسیا همزمان بوده است ،ارتباط داد .درویشی خاتونی ،همچنین ،مطالعهای در خصوص تغییرات فراوانی
پلت آرتمیا اورمیانا در رسوبات بستر دریاچة ارومیه با نگرشی بر اقلیم دیرینه انجام داد و ضمن شناسایی دورههای فعالیت
این موجود ،که نشاندهندة شرایط اکولوژیکی خاص در دریاچه است ،به بازسازی دورههای خشک و ترسالی در طول
هولوسن پرداخت (درویشی خاتونی  .)8932صفایی راد و همکارانش ( )8939با بازسازی تغییرات اقلیمی هولوسن و
پلیئستوسن منطقة زاگرس میانی با استفاده از شواهد گردهشناسی تاالب هشیالن نتیجه گرفتند که پلیئستوسن پسین
نشاندهندة آبوهوایی سرد و خشک است و شروع هولوسن همراه افزایش نسبی دما و بارش است و ساختار آبوهوایی
و میزان مواد آلی و کربنات کلسیم و همچنین ریختشناسی سطح دانههای رسوبی ،تغییرات آبشناسی و اقلیمی دریاچة
هامون را طی هولوسن نشان دادند و مشخص کردند که سامانههای اقلیمی تأمینکنندة رطوبت دریاچة هامون طی
هولوسن تغییر کرده است .شریفی و همکارانش ( )5482به بازسازی اقلیمی پلیئستوسن پسین در منطقة نئور پرداختند و
نتیجه گرفتند که شرایط اقلیمی گرم و خشک با گرد و غبار در منطقه حاکم بوده است .اکبری اریزانی و همکارانش
( )5489با بررسی و مطالعة مغزة رسوبی سهمتری از دریاچة گهر ،واقع در زاگرس مرتفع ،محیط رسوبی گذشتة دریاچة
گهر را با استفاده از شاخصهای ژئوشیمی و پالینولوژی بررسی کردند و با تفسیر تغییرات پوشش گیاهی بهدستآمده از
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نمودار گردة دریاچة گهر تغییرات آبوهوایی گذشته را بازسازی کردند .واعظی و همکارانش ( )5483با بررسی اقلیم
گذشتة پالیای جازموریان با استفاده از یک مغزة رسوبی پنجمتری و بررسی پارامترهای مختلف تا بیستهزار سال گذشته
را بازسازی کردند.
تاالب آبزالو در جنوب شهر قلعهخواجه ،مرکز شهرستان اندیکا ،در شمالشرق استان خوزستان ،در دامنة ارتفاعات
زاگرس چینخورده ،زیر واحد ایذه ،در تقسیمبندی ژئومورفولوژیکی واقع شده است (شکل  .)8این تاالب به دلیل وجود
سازندهای تبخیری و کربناتة میوسن (گچساران و میشان) در یک فروچاله تشکیل شده است .در جدول  8خصوصیات
مورفومتری تاالب آبزالو آمده است .وجود الیة تورب در بخشهای عمیق و همچنین هاموكها در سطح تاالب
نشاندهندة الگویافتگی توربزار یکپارچهای است که در اثر عوامل محیطی ،بهویژه فرسایش ناشی از حرکت آبهای
سطحی ،تکوین یافته است .تاکنون در تاالب آبزالو مطالعاتی در زمینة اقلیم دیرینه ،ژئومورفولوژی ،رسوبشناسی ،و
محیطهای رسوبی حال و زمان گذشته و موضوعاتی از این دست ،که با بررسی توالیهای رسوبی بستر تاالب با استفاده
از مغزههای رسوبی عمیق میسر می شود ،انجام نشده است .پژوهشگران در این پژوهش بر آن بودند که با بررسی
رسوبشناسی ،شناسایی رخسارههای رسوبی ،شناسایی محیطهای رسوبی ،و تغییرات این محیطها در هولوسن پایانی به
بازسازی شرایط اقلیمی و محیطی تاالب آبزالو بپردازند .مطالعات پالئوکلیماتولوژی و تعیین تاریخچة تغییرات دیرینه در
این تاالب میتواند به درك بهتر عوامل مؤثر بر خشک شدن تاالبهای مشابه در زاگرس و روند تغییرات سطح آب در
دوره های گذشتة آن کمک کند تا با استفاده از روندیابی این تغییرات بتوان شرایط کنونی و تحوالت آیندة آن را تحلیل
کرد و آن را به منزلة شاخص و الگویی برای بسط این مطالعات در سایر مناطق کشور ارائه داد.
جدول  .9خصوصیات مورفومتری تاالب آبزالو (منبع :نگارندگان)

شکارـ انتقال آبـ ورود فاضالب

کارستی

عرض تاالب
(متر)
عمق تاالب
(متر)
مساحت
(مترمربع)
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طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ارتفاع از سطح دریا (متر)
مساحت حوضة آبخیز (مترمربع)
مساحت دشت حاشیهای (مترمربع)
اختالف ارتفاع با زمینهای اطراف (متر)
فاصله از شهر قلعهخواجه (متر)
فاصله از دشت خوزستان (کیلومتر)
سازندهای دربرگیرنده
منبع تغذیه
تهدیدات
ژنر

 95-88-02شمالی
 03-59-99شرقی
231
224444
24444
25
8244
24444
میشان و گچساران
بارشهای فصلی و چشمهها

طول تاالب
(متر)

کمینه
متوسط
بیشینه
کمینه
متوسط
بیشینه
کمینه
متوسط
بیشینه
کمینه
متوسط
بیشینه

014
924
324
92
544
924
5
2
84
854444
824444
544444
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شكل  .9تصویر ماهوارهای تاالب آبزالو (گوگل ارث)

مواد و روش کار
مراحل انجام دادن این پژوهش شامل جمعآوری اطالعات ،آمار منتشرشده ،دادههای اقلیمی ،بررسیهای دورسنجی،
عملیات صحرایی و مغزهگیری ،عملیات آزمایشگاهی ،پردازش دادهها ،و سپس تفسیر و نتیجهگیری بود .به منظور
بررسیهای اقلیم دیرینه ،تغییرات رخسارههای رسوبی مغزهها بر اساس شواهد ماکروسکوپی (نوع سطوح الیهبندی ،فرم
هندسی رسوبات ،ساختهای رسوبی ،آثار و محتویات فسیلی ،بقایای گیاهی ،رنگ ،و تغییرات آن) ،و نیز شرایط محیط
رسوبگذاری تعداد هشت مغزة رسوبی دستنخورده با بیشینة عمق  9/2متر برداشت شد (جدول  5و شکل  .)5مغزهها به
کمک مغزهگیر دستی از نوع  Handy augerتهیه شدند (پیووانو و همکاران ( )5445شکل  9و .)0
جدول  .3موقعیت و برخی مشخصات مغزههای برداشتشده
نمونه
2
0
89
89
98
5
2
52

(سانتیمتر)
940
925
244
042
924
885
981
954

دریا (متر)
944
948
949
231
949
949
945
948

49°27'45.60"E

32°11'32.70"N

Az-1

49°27'41.60"E

32°11'39.70"N

Az -2

49°27'41.40"E

32°11'45.40"N

Az -3

49°27'32.80"E

32°11'47.60"N

Az -4

49°27'34.40"E

32°11'43.10"N

Az -5

49°27'33.90"E

32°11'50.30"N

Az -6

49°27'27.90"E

32°11'56.50"N

Az -7

49°27'34.70"E

32°11'43.50"N

Az -8
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تعداد

عمق مغزه

ارتفاع از سطح

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

نام مغزه
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شكل  .3موقعیت تاالب آبزالو و مغزههای برداشتشده

 Edelman Augerبرای حفاری در رسوبات سفتدانۀ ریز تاالب آبزالو؛  Gouge Auger )Cبرای حفاری در رسوبات نرم
و باتالقی دانهریز تاالب آبزالو (ایگلكامپ )3558

پس از تعیین وضعیت رسوبگذاری و نوع رسوبات ،بررسی تغییرات اقلیمی و سطح آب تاالب در طول زمان ،پیشروی
و پسروی خطوط ساحلی ،و تأثیر این تغییرات بر نوع رسوبات و محتوای گیاهی و صدفی تاالب سعی شد موقعیت برداشت
مغزهها به گونهای باشد که امکان برداشت بیشترین ضخامت از رسوبات بستر تاالب میسر شود ،محیطهای رسوبی تاالبی
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شكل  )A .3مغزهگیر  Handy Augerبرای حفاری در رسوبات مختلف .حفاری به صورت  Pushingانجام میشود؛ )B
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پوشش حداکثری داده شود ،و در هر واحد همگن حداقل یک نمونه برداشت شود( .شکل  .)5از مغزههای برداشتشده با
دوربین عکاسی دیجیتالی عکس تهیه شد .توصیف مغزهها و رخسارههای رسوبی با دقت نوشته شد و سپس نمونهبرداری از
داخل مغزهگیر برای آنالیزهای مربوطه با توجه به تغییر رخساره و نوع رسوبات صورت گرفت (شکل .)0

شكل  .4نحوۀ مغزهگیری )a :حفاری در رسوبات بستر تاالب آبزالو؛  )bنمونهبرداری و توصیف مغزههای برداشتشده؛
 )cشستوشوی وسیلۀ مغزهگیری بعد از هر بار مغزهگیری جهت جلوگیری از آلودگی رسوبات با رسوبات بخش دیگر؛
 )dنمایی از تاالب آبزالو و زمینهای اطراف

آمادهسازی نمونهها و آزمایش آنها بر اساس دستورالعملهای لوئیس 8و مککونچی ( )8330انجام گرفت .نیمی از
نمونهها جهت آزمایش دانهبندی در آزمایشگاه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور استفاده شدند و نیم دیگر
جهت بایگانی بستهبندی شدند .بر اساس مشاهدات صحرایی ،توصیف مغزهها ،و نتایج آزمایشگاهی مغزهها به واحدهای
رسوبی تفکیک و ستون چینهشناسی آنها رسم شد و زیرمحیط رسوبی 5هر واحد تعیین شد (بنیسون و گلدشتاین 5448؛
الی و همکاران 8332؛ والروـ گراسس و همکاران ( )8331شکل  .)2به منظور تعیین اندازة ذرات رسوبی ،نمونهها داخل
دقیقه اندازههای مختلف دانهها از هم جدا شدند .این نمونهها ،پس از خشک شدن ،وزن شدند (تاکر  )8311و درصد ذرات
تشکیلدهندة رسوبات مشخص شد .دانهبندی ذرات ریزتر از  29میکرون (سیرو و همکاران 5442؛ محمدی  )8913به
کمک دستگاه دانهبندی لیزری 9آنالیز شد.
در این مطالعه سنسنجی به روش رادیوکربن (کربن  )80از مواد آلی (جدول  )5انجام گرفت و دادههای زمانی با
1. Lewis
2. Sub environment
3. Laser particle Sizer Analysette 22
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محدودة خطای  5سیگما کالیبره شد .جهت کالیبره کردن سن نمونهها از نرمافزار کالبیرة ( OxCalبرونک رامسی و لی
 )5489با ضریب اطمینان باالی  32درصد استفاده شد .این نمونهها شامل مواد آلی عمدتاً در زمینة سیلتی و رسی بودند.
آمادهسازی نمونهها و جدا کردن بقایای گیاهی از رسوبات انجام گرفت و سپس بقایای پوستههای صدفی جداشده برای
آنالیز ایزوتوپ کربن و سنسنجی به روش کربن  80به انستیتو زمینشناسی  ETH Zürichکشور سوئیس ارسال شد.

یافتههای پژوهش
رخسارهها و محیطهای رسوبی
در هشت مغزة مورد مطالعه (شکل  ،)2هشت رخسارة رسوبی اصلی شناسایی شد .رخسارهها غالباً رسوبات رس ،سیلت،
ماسه ،گراول ،و رسوبات بینابینی همراه بقایای گیاهی و صدفی دارند که در بیشتر موارد تناوب و تداخل در رسوبات
کرات دیده میشود (شکل  .)2تغییرات در اندازة ذرات بین رس تا گراول با توجه به تغییرات فرایند ،انرژی
یادشده به ّ
محیط ،میزان ورودی رودخانهها ،و تغییر رنگ رسوبات با توجه به شرایط رسوبگذاری ،حضور مادة آلی ،میزان ،pH
تغییرات شوری و دما ،و وقوع خشکسالیها در طول مغزهها بوده است (لک و همکاران  .)8934در رسوبات مغزههای
مورد مطالعه در مجموع رخسارهها نشاندهندة سه محیط رسوبی ،تحت تأثیر رسوبات تاالبی و رودخانهای و
مخروطافکنهای ،هستند (شکل  .)9رخسارههای محیط رودخانهای با رسوبات گلی و گل سیلتی معموالً سفت ،فاقد مادة
آلی و رنگ قهوهای ،رخسارة تاالبی با رسوبات خاکستری تا سبز روشن (مشخصة محیطهای احیایی) گلی و دانهریز
همراه با مادة آلی ،پوستههای نرمتنان ،دارای رطوبت باال همراه المینههای نازك ،با میانالیههای رسوبات دانهدرشتتر
(سیلتی) مشخص شد .محیطهای مخروطافکنهای رسوبات دانهریز گلی و سفت و قرمزرنگ همراه رسوبات دانهدرشت در
حد گراول و بزرگتر آهکی دارند که از دامنة کوههای اطراف وارد حوضة تاالبی شدهاند .گفتنی است شرایط امروزی
آبزالو محیط تاالبی است.
رخسارههای موجود در مغزههای مورد بحث به اختصار در ادامه میآید.
 رخسارۀ رس سیلتی ( :)ClSرخسارة رس سیلتی با ضخامت قابل توجه در ستون مغزههای برداشتشده
در تاالب آبزالو وجود دارد .این رخساره با رنگها و خصوصیات متفاوت در عمقهای مختلف قابل مشاهده است.
یادشده دیده میشود .این رخساره ،وابسته به نوع محیط رسوبی ،دارای لکههای قرمزرنگ اکسیدان ،المینه و لکههای
سیاه رنگ مادة آلی ،بقایای ریشه ،برگ و ساقة گیاهان ،و پوستة صدفی است .محیط رسوبی این رخساره با توجه به
خصوصیات مختلف جانبی متفاوت و نشاندهندة محیطهای رودخانهای و دریاچهای در این تاالب است (شکل .)2
 رخسارۀ رس ( :)Clاین رخساره با رنگهای متنوع در ستون چینهای مغزهها قابل مشاهده است و به
رنگهای سیاه ،خاکستری تیره و روشن ،قهوهای روشن ،قهوهای تیره ،و سیاه نمود دارد .لکههای اکسیدان ،مادة آلی
لکهای سیاه رنگ و بقایای صدفی خردشده و سالم ،بقایای گیاهی ،و ریشة گیاهان در این رخساره در برخی موارد
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مشاهده میشود .رنگ تیره شرایط احیایی محیط و حضور مقدار قابل مالحظة مادة آلی را نشان میدهد که بیانگر
محیط دریاچهای است (ریدینق  .)8332وجود این رخساره ،بهخصوص در مغزههای حاشیهای تاالب ،حاکی از باال بودن
تراز آب است .تناوب متوالی این رخساره با رخسارههای ماسهای نشان دهندة تغییر فرایند غالب و رژیم و انرژی آبهای
ورودی به تاالب است که بهکرّات در مغزههای حاشیة غربی ( Az-4و  )Az-3مشاهده میشود .همچنین ،وجود رنگ
قهوهای این رخساره در اثر هوازدگی و وجود اکسید آهن است (شکل  )2و معرف رسوبات دورة خشک با مقدار بارندگی
ناچیز (الی و همکاران )8332؛ که اغلب در مغزههای حاشیة شرقی تاالب ( )Az-3مشاهده میشود .این رخساره غالباً
مربوط به محیط رسوبی تاالبی است و رس های قرمزرنگ آن به صورت محدود تبدیل به محیط دیستال مخروطافکنه
را نشان میدهد (شکل .)2


رخسارۀ گل ( :)Muرخسارة گل با ضخامت تقریباً زیاد و فاقد المینهبندی ظریف در ستون مغزههای

حاشیهای ( )Az-5وجود دارد .این رخساره با رنگهای طوسی تا طوسی متمایل به سبز در عمقهای  2تا  9متر قابل
مشاهده است .این رخساره اولین رخسارة دریاچهای بعد از رسوبات مخروطافکنهای یا واریزههای اطراف دریاچه و به
عبارت دیگر در انتهای رسوبات دریاچهای برداشتشده از بستر تاالب آبزالوست و پایینتر از این رخساره دانههای گراولی
مشهود است که معموالً مانع ادامة مغزهگیری میشود .محتوای این رخساره شامل لکههای مادة آلی و ریشه و بقایای
گیاهی و صدفی است .رسوبات این رخساره تا حدودی چسبنده و متراکم است و در مغزههای برداشتشده از حاشیة غربی
تاالب گسترشی قابل مالحظه دارد و به دلیل کمآب بودن ،فشردگی ،چسبندگی ،و تراکم باال حفاری در آن بسیار سخت
است .این رخساره نشاندهندة رسوبات محیط تاالبی احتماالً با عمق کمتر و آورد رسوبی باال از طریق آبراهههای
سطحی به تاالب است .در مجموع محیط رسوبی رخسارة گلی با توجه به خصوصیات مختلف جانبی مربوط به محیط
تاالبی کمعمق یا محیط حاشیة تاالب است (شکل .)2
 رخسارۀ سیلت رسی ( :)SiCاین رخساره غالباً در مغزههای برداشتشدة بخش غربی تاالب با ضخامت قابل
توجه مشاهده میشود .رنگ خاکستری تیره تا روشن ،سبز ،طوسی ،و قهوهای در این رخساره دیده میشود و ضخامت آن تا
حدود  544سانتیمتر ،با رنگهای مختلف ،نیز میرسد .رسوبات این رخساره لکههای اکسیدان ،لکههای مادة آلی ،ریشه و
بقایای گیاهی و صدفی دارد .این رخساره غالباً در عمقهای سطحی و سطح بستر فعلی تاالب وجود دارد و وابسته به اینکه
در مغزة  Az-4به صورت تناوبی و المینهای با رخسارة رس طوسی و طوسی متمایل به سبز قابل مشاهده است .همچنین
در برخی قسمتها فاقد بقایای گیاهی و صدفی است و با کاهش میزان رس و افزایش سیلت تقریباً به صورت سیلت خالص،
همراه المینههای رسی و رس سیلتی ،نشاندهندة محیط حاشیة تاالبی و دهانة آبراهههاست.
 رخسارۀ ماسه ( :)Saاین رخساره شامل ماسة دانهریز تا دانهمتوسط ،از جنس ذرات تخریبی ،به رنگ
خاکستری روشن ،و در برخی نقاط واجد مادة آلی است .در برخی مناطق و عمقها ،تناوبی از رخسارة ماسهای و رس
قرمزرنگ و رس طوسی متمایل به سبز با ضخامت خیلی کم قابل مشاهده است .همچنین در مواردی رخسارة گلی به
صورت عدسیهایی کوچک بین رخسارة ماسهای دیده میشود .این رخساره غالباً در مغزههای حاشیهای ( Az-4و )Az-3
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تشکیل و نهشته شده است و محیط تاالبی را نشان میدهد (لک و همکاران  .)5440وجود متناوب ماسة دانهریز در
رسوبات منطقه بازتابدهندة شرایط اقلیمی گذشته است .با توجه به ستون چینهشناسی مغزههای برداشتشده از تاالب
آبزالو ،المینههای ماسهای در عمقهای کمتر از  524سانتیمتر مشاهده میشود .وجود المینههای ماسهای بین رخسارة
رس قرمزرنگ در مغزة  Az-3تغییر انرژی آبهای واردشده به تاالب از یال شرقی تاالب را نشان میدهد که احتماالً
تحت تأثیر تغییر کانال جریانی روی مخروطافکنة شمالشرقی مشرف بر تاالب است که به صورت فصلی ذرات
دانهدرشت را به درون تاالب هدایت میکرده است .حضور رخسارههای ماسه و رخسارههای گلی قهوهایرنگ دلیلی بر
حضور محیطهای آبی کمعمق همراه دورههای خشک متناوب است (موسوی حرمی ( )8918شکل .)2
 رخسارۀ ماسۀ گلی ( :)MSرخسارة ماسة گلی با ضخامت محدود در ستون مغزههای برداشتشده از یال
شمالشرقی دیده میشود .این رخساره با رنگ طوسی و لکههای اکسیدان در عمق  2تا  2متر مغزه  Az-3قابل مشاهده
است .محیط رسوبی این رخساره با توجه به نزدیکی به رسوبات مخروطافکنهای زیر رسوبات تاالبی نشاندهندة تغییر
آهسته از محیط رسوبی بخش دیستال مخروطافکنة شمالشرقی تاالب به محیط حاشیة تاالبی و در ادامه به محیط
عمیق تاالبی است (شکل .)2
 رخسارۀ سیلت ( :)Siرخسارة سیلت با رنگ طوسی ،در عمق  5تا  9متری مغزههای جنوبشرقی تاالب
( ،)Az-1به صورت لنزهای رسوبی مشاهده میشود .این رخساره فاقد هر گونه محتوای گیاهی و صدفی است و احتماالً
در مواقع سرریز دریاچه یا سیالبی در بخش جنوبشرقی تحت تأثیر جریانهای خروجی ایجاد شده است .زمینة این
رسوبات گراولی گلی است که نشاندهندة انرژی است؛ به عبارت دیگر تحت تأثیر سیالب ایجاد شده است که با آرام
شدن شرایط لنزهای سیلتی بر این رسوبات تشکیل شده است .این رخساره از محیط رودخانهای حکایت میکند.
 رخسارههای گراولی و گراولدار ( :)Gاین رخساره غالباً در دهانة رودخانههای ورودی به صورت خالص
یا مخلوط با رسوبات دیگر قابل مشاهده است که در نتیجة حمل رسوبات دانهدرشت توسط جریانهای رودخانههای
فصلی و ورود آنها به محیط تاالب تشکیل شده است .رسوبات این رخساره لکههای اکسیدان و ریشه و بقایای گیاهی
دارد و در موارد محدود خردههای پوستههای صدفی در زمینهای از رسوبات گراولدار قهوهایرنگ یا متمایل به قهوهای
دیده میشود .این رخسارهها از محیط رودخانهای یا سیالبی حکایت میکند و در مغزههای جنوبشرقی تاالب قابل
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شكل  )A .3رخسارۀ رس سیلتی در رنگهای مختلف دارای محتوای گیاهی و صدفی؛  )Bرخسارۀ رس در رنگهای
مختلف؛  )Cرخسارۀ گل نرم به رنگهای طوسی و طوسی متمایل به سبز و قهوهای؛  )Dرخسارۀ سیلت رسی؛  )Eرخسارۀ
ماسۀ دانهریز تا دانهمتوسط از جنس ذرات تخریبی ،در برخی نقاط واجد مادۀ آلی؛  )Fرخسارۀ گل ماسهای با ضخامت
محدود در ستون مغزههای برداشتشده با رنگ طوسی و دارای لكههای اکسیدان )G ,رخسارۀ سیلت با رنگ طوسی ،در
عمق  3تا  3متر مغزههای جنوبشرقی تاالب به صورت لنزهای رسوبی و فاقد هر گونه محتوای گیاهی و صدفی؛ )H
رخسارههای گراولی و گراولدار ،دارای لكههای اکسیدان و ریشه و بقایای گیاهی و در موارد محدود خردههای پوستههای
صدفی در زمینهای از رسوبات گراولدار قهوهایرنگ یا متمایل به قهوهای؛  )Iمیزان باالی بقایای گیاهی سیاهرنگ
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میزان رسوبگذاری در تاالب آبزالو
با توجه به اینکه سنهای اندازهگیریشده به روش رادیوکربن از نمونههای مواد آلی موجود در رسوبات ممکن است
پتانسیل ایجاد خطا را در نتیجة اشتباه در سنهای پیر و جوان داشته باشد (موك و استیومن 8319؛ تارنکویست و
همکاران  ،)8335برای افزایش دقت ،یک نمونة تکراری بین نمونهها قرار داده شد .همچنین ،به دلیل شرایط آبوهوایی
نیمهخشک و رشد محدود پوشش گیاهی و شرایط نامناسب حفظ و نگهداری مواد آلی در برخی از عمقهای مغزههای
برداشتشده ،به  9نمونه آنالیز از مغزة  Az-5اکتفا شد (جدول .)9
جدول  .3دادههای سن رادیوکربن و سن کالیبرهشده
میزان رسوبگذاری
(میلیمتر در سال)
4/22
8/04
8/25

مواد آنالیزشده
اجزای صدف
اجزای صدف
اجزای صدف

سن کالیبره (سال قبل از حال)
سن کمینه
سن میانگین
سن بیشینه
929
134
8489
5325
9828
9928
0198
0322
2414

سن کربن ( 80سال
قبل از حال)
333±20
5312±99
0922±98

کد آزمایشگاه

عمق نمونه

مغزه

848824/8/8
32388/8/8
848891/8/8

21-24
991-914
221-294

Az5

با توجه به نتایج سنسنجی ،میزان متوسط رسوبگذاری در تاالب آبزالو  8/55میلیمتر در سال است .این میزان برای
عمق  223سانتیمتر تا  993سانتیمتر  8/25میلیمتر در سال است که از میزان میانگین باالتر است .میزان رسوبگذاری
برای عمقهای  993سانتیمتر تا  23سانتیمتر  8/04میلیمتر در سال است .از عمق  23سانتیمتر تا سطح میزان
رسوبگذاری کاهش یافته و حدود  4/22میلیمتر در سال است که حدوداً نصف میزان متوسط رسوبگذاری در تاالب
آبزالوست (شکل  .)1میزان رسوبگذاری در تاالب آبزالو ،با توجه به دیگر مطالعات انجامشده در ایران ،با تاالب زریبار
(استیونس و همکاران 5448؛ واسیلیکوا و همکاران  )5442با میزان  8/2میلیمتر تا  8/9میلیمتر در سال و کالردشت
(رمضانی  )8935با میزان  8/9میلیمتر در سال و تاالب شادگان (شهبازی و همکاران  )8930با میزان متوسط  8میلیمتر
در سال قابل مقایسه است.
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بحث و نتیجه
حساسیت دریاچهها و حوضههای بسته به تغییرات آبوهوایی سبب شده این وضعیت بهترین شاخص برای ثبت تغییرات
اقلیمی گذشته باشد .تغییرات تراز آب در نتیجة نوسانات آبهای ورودی و آبهای خروجی از حوضه (تبخیر) حاصل
میشود (اسپنسر و همکاران 8312؛ لک و همکاران  .)8934بنابراین ،نوسانات تراز آب به طور مستقیم با شرایط اقلیمی
مرتبط است .با توجه به اینکه مناطق مختلف به صورت متفاوت تحت تأثیر اقلیم قرار گرفتهاند ،دریاچههای مناطق
مختلف تغییرات آبوهوایی را به صورتهای متفاوت ثبت کردهاند .بین مناطق مختلف ،افریقا و جنوب آسیا از الگوی
آبوهوایی مرتبطی برخوردارند (کوهن  .)5449در حدود  84444تا  3444سال پیش ،به دلیل تمایل محور زمین در
نیمکرة شمالی خورتابی افزایش یافته است .موسمیها در آن محدوده همیشه وجود داشتهاند؛ اما در آن مقطع زمانی
قویتر بودهاند .بارشهای موسمی سبب رویش گیاه در مناطق خشک شمال افریقا شده است (استریتـ پروت و همکاران
 .)8334رکوردهای آبوهوای قدیمی ثبتشده از دریاچههای افریقا و جنوب آسیا و میزان رطوبت در همان زمان در
کمربندی با عرض جغرافیایی حدود  3تا  94درجة شمالی بین  81444سال پیش تاکنون حاکی از باالترین سطح آب
دریاچهها مربوط به  3444سال پیش و پایینترین سطح آب دریاچهها مربوط به حدود  89444سال پیش است (کوهن
( )5449شکل  .)3از  81444سال پیش تا پایان پلیئستوسن ،بیشتر دریاچههای این منطقه خشک و کمآب شدهاند.
درحالیکه این شرایط با حداکثر باال آمدن سطح آب دریاچهها در شمال امریکا همزمان است (لک  .)8912کاهش سطح
آب دریاچهها در منطقة افریقا و آسیا در  85244سال پیش معکوس شده و در  84444تا  3444سال پیش سطح آب
دریاچهها به اوج خود رسیده است (لک و همکاران ( )8934شکل .)3

در طول  98555سال گذشته (کوهن )3553
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این افزایش در سطح آب دریاچهها در مناطق جنوبی سریعتر رخ داده و سپس تا هولوسن میانی به سمت شمال
حرکت کرده است .سطح دریاچهها مجدداً در مقیاس منطقهای در طول هولوسن میانی (حدود  2444سال پیش) کاهش
یافته است (گاس  )5448که بر خشکسالی مهم و عظیم بخشهای درونقارهای امریکای شمالی منطبق است که بین
سالهای  0944تا  0844اتفاق افتاده است .نیوتن )8330( 8در بررسیهای نوسانات تراز آب دریاچة مونولیک در کالیفرنیا
در هولوسن به باال آمدن مجدد سطح آب در  9244سال پیش اشاره کرده است.
گزارشها در خصوص نوسانات سطح تراز دریاچههای داخلی ایران در طول هولوسن نیز تا حدود زیادی با نوسانات
دریاچههای جنوب آسیا و افریقا همخوانی دارد .در دریاچة مهارلو ،یک فاز مهم دورة خشک در رسوبات دریاچهای از  2524تا
 0944سال پیش به مدت حدود  324سال اتفاق افتاده است .دو فاز دورة خشک دیگر مربوط به حدود  5444و  8144سال
پیش بوده که اهمیت کمتری دارد و دنبال کردن آن در سراسر گسترة دریاچه مشکل است .در این دریاچه بخشهای مختلف
از نظر مدت زمان شرایط یکسان نداشتهاند و در حواشی دریاچه طول مدت دورة خشک در برخی موارد تا  244سال بیشتر از
بخشهای مرکزی بوده است (لک  .)8912در دریاچة زریبار تغییر در ارگانیسمها بیانگر افزایش دما در بازههای زمانی ،58444
بین  85244تا  ،82044حدود  ،85444و حدود  88944سال پیش است .همچنین ،مجموعه دیاتومهای موجود بیانگر افزایش
شوری آب دریاچه بین سالهای  82944تا  85444 ،89944تا  2344 ،85244تا  ،2044و  5244سال پیش است .کاهش
سطح آب دریاچه در دو دورة  9244تا  9144و  9144تا  0244سال پیش و با شواهد جزئیتر در بعضی زمانها تاکنون
گزارش شده است (واسیلیکوا و همکاران  .)5442اقلیم هولوسن بر اساس تغییرات ایزوتوپ اکسیژن ،گردههای گیاهی ،و
نسبت استرانسیم بر کلسیم در دریاچة میرآباد نیز حاکی از وجود یک دورة خشک در  2044سال پیش و دورة خشک دیگری
در  8244سال پیش است (استیونس  .)5442در دریاچة ارومیه در  89444سال قبل دورة خشک گزارش شده است که با
وجود رسوبات قرمزرنگ در مغزههای برداشتشده نمایان شده است (درویشی خاتونی ( )8934شکل .)84

تحلیل و تفسیر مغزهها جهت تعیین جغرافیا و اقلیم گذشته
با بررسی ستون چینهای مغزههای برداشت شده از رسوبات بستر تاالب آبزالو ،به فعالیت فرایندهای مختلف آبی در
محیطهای مختلف رسوبی در طول حداقل هولوسن میانی به بعد میتوان پی برد .این فرایندها از حاشیة دریاچه به سمت
رسوبگذاری متفاوت میشود .با توجه به نتایج سنسنجی ،مغزههای برداشتشده از تاالب آبزالو با بیشینة عمق 924
سانتیمتر حدود  2444سال را پوشش میدهد .بنابراین ،بررسی شرایط اقلیمی تاالب آبزالو در هولوسن پسین (از 2444
سال قبل تا حال حاضر) مقدور میشود که شرح آن در ادامه میآید .با توجه به اینکه عمیقترین مغزة برداشتشده مغزة
 Az-5است و همچنین نمونههای سنسنجیشده از این مغزه برداشت شدهاند ،با تکیه بر این مغزه ،بررسیهای الزم
انجام گرفت و مغزههای دیگر به منزلة مغزههای کمکی در بررسی رخسارهها و انطباق رخسارههای مختلف و تغییرات
جانبی محیطهای رسوبی مورد استفاده قرار گرفت.
1. Newton
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شكل  .95دورههای خشک و مرطوب گزارششده در دریاچههای محدودۀ زاگرس و شمال غرب کشور در طول
هولوسن :ارومیه (لک و همكاران 9315؛ درویشی خاتونی 9315؛ طالبی و همكاران  ،)3595نئور (عزیزی و همكاران
9313؛ شریفی و همكاران  ،)3595میرآباد (استیونس و همكاران  ،)3553زریبار (مقصودی و همكاران ،)9313
هشیالن (عزیزی و همكاران 9313؛ صفاییراد و همكاران  ،)9313گهر (اکبری و همكاران  ،)9315ارژن (سادات
حسینی و همكاران  ،)9315پریشان (داوودی و همكاران  ،)9313مهارلو (جمالی و همكاران 3551؛ لک )9383

 )Az-2تا عمق حدود  04سانتیمتری نشاندهندة باز بودن انتهای دریاچه جهت خروج آب است که این شرایط در 04
سانتیمتر باالیی (سطحی) با ساخته شدن سد دستی (انسانساز) به دریاچة بسته تبدیل شده است .زمان ساخته شدن این
سد با توجه به پرسشهای محلی حدود  244تا  244سال پیش بوده است که با احتساب میزان رسوبگذاری حدود  4/2تا
 4/9میلیمتر در سال برای عمق  04سانتیمتر به باال همخوانی خوبی نشان میدهد .در شرایط پرآبی بعد از پر شدن
تاالب ،بخشی از آب به صورت سرریز خارج میشده است .به نظر میرسد محیط تاالب از حدود  244تا  244سال پیش
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دستخوش تغییرات انسانی شده است .در مغزههای بخش غربی ،بهویژه مغزة  ،Az-5حدود  55سانتیمتر ابتدایی (سطحی)
رس سیلتی قهوهای متمایل به سبز در اثر تغییرات و نوسانات فصلی سطح تراز تاالب تشکیل شده است .همچنین ،در
بخش جنوبشرقی تاالب از عمق  24سانتیمتری تا حدود  544سانتیمتری وجود رخسارة رس سیلتی قهوهایرنگ همراه
ریشة گیاهان حاکی از وجود شرایط حاشیة تاالبی همراه پوشش گیاهی نسبتاً کم است .در مغزههای شمالی تاالب (،Az-2
 ،)Az-7 ،Az-6 ،Az-3به دلیل نزدیکی یال شمالی تاالب به بخش فعال مخروطافکنههای مرتبط با سازند آسماری ،شیب
حوضه زیادتر و تلفیق رخسارههای دانهدرشت مخروطافکنه با رخسارههای دریاچه اتفاق افتاده است.
از عمق حدود  55سانتیمتر تا نزدیک به  894سانتیمتر در مغزههای مرکزی ( )Az-5وجود رخسارههای گلی
خاکستری تا سیاهرنگ همراه بقایای فراوان گیاهی و مواد آلی و پوستههای صدفی سالم نشاندهندة باال بودن سطح آب
تاالب است .بعد از رسوبات عمق  894سانتیمتری ،به سمت پایین ،تا حدود  892سانتیمتری ،رسوبات سیلت رسی
طوسی همراه بقایای گیاهی و مواد آلی مشاهده میشود که نشاندهندة حجم بیشتر ورود مواد آواری به تاالب نسبت به
دورة قبلی است .اما ،کماکان دورة پرآبی تاالب آبزالو بین  8144تا  244سال پیش برقرار بوده است .مطالعة رخسارههای
رسوبات بستر تاالب آبزالو نشان میدهد تغییرات اقلیمی در حدود  8144سال پیش به صورت تدریجی (نه ناگهانی) اتفاق
افتاده و این روند حداقل  544سال به طول انجامیده است.
بین عمق  892سانتیمتری تا  531سانتیمتر رخسارة رس سیلتی دارای لکههای مواد آلی و لکههای اکسیدی بسیار
فراوان است .وجود رسوبات قهوهایرنگ حاکی از خارج شدن رسوبات از آب است (الی و همکاران  .)8332این دورة
نسبتاً خشک ،از  5244تا  8144سال پیش ،حدود  944سال ادامه داشته است و با دورة خشک گزارششده در دریاچة
مهارلو در حدود  8144سال پیش (لک  ،)8912در دریاچة میرآباد در حدود  8244سال پیش (استونس  ،)5442و دورة
خشک گزارششده در دریاچة ارومیه (طالبی و همکاران  )5482بین  5244تا  8244سال پیش مطابقت دارد .این دورة
خشک با ورود میزان باالی مواد آواری به تاالب و باال رفتن میزان رسوبگذاری و نبودِ بقایای گیاهی و صدفی در
رسوبات نهشتهشده در بستر دریاچه حاکی از خشکی اقلیم و وجود بارشهای سیالبی در منطقه است .در این دوره
تغییرات دما (پارکر و همکاران  )5442با افزایش همراه بوده است (شکل .)88
از  0044تا حدود  5244سال پیش (رسوبات عمق  531سانتیمتر تا  232سانتیمتر) شرایط باثبات و آرام تاالبی
حاکم بوده است .نیز شرایط ایجاد محیط توربزار در تاالب فراهم شده و با افزایش میزان مادة آلی و بقایای گیاهی و
شرایط بسیار مرطوب و باال بودن سطح آب زیرزمینی و فعالیت چشمههای تغذیهکننده در منطقه همراه بوده است.
همزمان با این دورة مرطوب در زاگرس چینخورده ،پیشروی حوضههای آبی در حدود  9244سال پیش در دریاچة
مونولیک کالیفرنیا نیز ثبت شده است (نیوتن  .)8330این شرایط برای مغزههای حاشیهای تاالب نیز در مقیاس کوچکتر
و ضخامت کمتر ثبت شده است .این دورة پرآبی با مدل کوهن ( )5449در رابطه با تغییرات سطح تراز دریاچههای شمال
افریقا و جنوب آسیا (شکل  )3در طول هولوسن همخوانی دارد.
از عمق  232سانتیمتری تا حدود  204سانتیمتری در مغزة  ،Az-5وجود گل به رنگ قهوهای روشن ،که سنی حدود
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 0044تا  0944سال دارد ،نشاندهندة یک دورة (سیصدساله) نه چندان مرطوب است .این دورة خشک انطباق تقریبی
مناسبی با واقعة خشکی  0544سال گذشته در نیمکرة شمالی نشان میدهد (استابواسر و همکاران  )5449که در
بخشهای درونقارهای امریکای شمالی ،در خاورمیانه ،بخشهایی از افریقا ،و آسیا با وسعت باالی خشکی گزارش شده
است (بوث و همکاران .)5442
این تغییرات اقلیمی گسترده در حدود  ± 944( 0544با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی) سال پیش با ضعف و
شدت متفاوت در قسمتهای مختلف ایران گزارش شده است؛ در رسوبات بستر دریای عمان در محدودة سنی 0452±852
سال (کولن و همکاران  ،)5444در دریاچة مهارلو بین  2524تا  0944سال پیش (لک  ،)8912در دریاچة زریوار بین 0244
تا  9144سال پیش (واسیلیکوا و همکاران  ،)5442در دریاچة میرآباد در  2044پیش و خشکیهای کوتاهمدت با تغییراتی در
فصل بارش در  0444تا  9244سال پیش (استیونس  ،)5442در هامون با پیشروی رخسارههای رسوبات بادی در حدود
 0244سال پیش (حمزه و همکاران  ،)8932همچنین مقارن با افول و انقراض تمدن اکد در بینالنهرین (محمدی  )8934و
افول تمدن شرق در شهر سوختة سیستان در حدود  0244سال پیش (واثق عباسی و همکاران  )8932رخ داده است .با
توجه به اقلیم منطقه و ارتفاع از سطح دریا ،این دوره در منطقة مورد مطالعه با تأخیر زمانی حداقل دویستساله ظاهر شده
است .بعد از رسوبات قهوهایرنگ ،مجدداً شاهد توالی طوسیرنگ همراه بقایای گیاهی و صدفی هستیم که تا عمق 9
متری ادامه دارد و بعد از آن وجود رسوبات گلی قهوهایرنگ همراه رسوبات دانهدرشت در اندازة گراول و قلوهسنگ احتمال
وقوع یک سیالب بسیار قوی در منطقه ،که رسوبات دانهدرشت سازندهای اطراف را به بستر تاالب روانه ساخته یا احتماالً
به محدودة بستر رسوبات تاالبی در منطقه برخورد کرده است ،را تقویت میکند.

(پارکر و همكاران )3553

جمعبندی بررسیهای رسوبشناسی ،دیرینة اقلیم ،و دیرینة جغرافیایی تاالب آبزالو به طور خالصه در ادامه میآید .در
هشت مغزة مورد مطالعه ،هشت رخسارة رسوبی اصلی شناسایی شد .رخسارهها غالباً دارای رسوبات رس ،سیلت ،ماسه،
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گراول ،و رسوبات بینابینی همراه بقایای گیاهی و صدفی است که در بیشتر موارد تناوب و تداخل در رسوبات یادشده
کرات دیده میشود .در رسوبات مغزههای مورد مطالعه در مجموع رخسارهها نشاندهندة سه محیط رسوبی تاالب و
به ّ
رودخانه و مخروطافکنه است .با توجه به نتایج سنسنجی ،میزان رسوبگذاری برای عمقهای مختلف بین  4/22تا 8/2
میلیمتر در سال متغیر بوده است و متوسط میزان رسوبگذاری در تاالب آبزالو  8/55میلیمتر در سال و قابل مقایسه با
تاالب زریبار و میرآباد است .با توجه به نتایج بررسیهای رسوبشناسی انجامشده در منطقه ،در طول هولوسن پسین
حداقل دو دورة پرآبی با اقلیم مرطوب قابل شناسایی است .این دورهها بین  8144تا  244سال قبل در یک بازة 8944
ساله و از  0044تا  5244سال قبل در یک بازة  8344ساله قابل شناسایی است .همچنین ،حداقل دو دورة خشک در
هولوسن پسین در منطقه ظاهر شده است که مدت زمان آنها کوتاهتر از دورههای مرطوب بوده است .یکی از این دورهها
بین  5244تا  8144سال پیش حدود  944سال ادامه داشته است و دیگری سنی حدود  0044تا  0944سال دارد که
نشاندهندة یک دورة (سیصدساله) خشک است .به نظر میرسد شدت و مدت دورة خشک  8144تا  244سال پیش
نسبت به دورة  0044تا  0944سال پیش بیشتر بوده است .در منطقة تاالب آبزالو و زاگرس چینخورده در بخش
خوزستان (پهنة ایذه) دورههای خشک به صورت ناگهانی با شدت بیشتر و مدت کمتر نسبت به دورههای مرطوب در
منطقه ظاهر میشوند و به صورت تدریجی از دورههای خیلی خشک به دورههای نیمهخشک ،نیمهمرطوب ،و در نهایت
مرطوب منتهی می شوند .این شرایط ممکن است به دلیل ماهیت تغییر اقلیم در منطقه باشد یا سطوح زیرین دورههای
خشک به صورت مرزهای فرسایشی عمل کرده و حفظ شده باشند.
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