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:چكيده  

هاي خشك  هاي جغرافيايي باال تا بيان شناسي گوناگون از مناطق سرد عرض لس رسوبات بادرفتي در اندازه سيلت است كه با تركيب كاني
براي مطالعات اقليم گذشته الزم  او استفاده از آنه شناسايي رسوبات لسي براي مديريت مناسب. شود اي ديده مي هاي متوسط و مناطق حاره عرض
. ستا در دست كمي شرق كشور از وجود اين رسوبات در مناطق ديگر كشور اطالعات هاي وسيع لس در شمال و شمال ايران به جز پهنهدر . است

 با. سه شرط اصلي براي تشكيل رسوبات لسي است ،وجود بادهاي شديد، توپوگرافي مناسب براي به دام انداختن رسوبات بادرفتي و منبع سيلت
با توجه به پراكنش رسوبات لسي شناخته  سپس .پراكندگي رسوبات لسي در كل ايران بررسي شد ،مطالعات اخيرشناسي و  ينهاي زم نقشه بررسي
دهنده وجود بادهاي شديد در   مطالعات اخير نشان. مناطق احتمالي داراي رسوبات لسي اظهار نظر شد درباره شرايط تشكيل رسوبات لسي،شده و 

رسوبات مارني در ايران . استضروري براي تشكيل لس ، بودن سيلت فراهم. كند انرژي الزم را براي انتقال سيلت فراهم ميدوران يخچالي است كه 
فرآيندهايي مانند همچنين  .كه به سادگي هواديده شده و سيلت موجود در آنها آماده انتقال توسط باد مي شود اند عمدتا از سيلت تشكيل شده

با توجه به شرايط گفته شده، در  .تواند سيلت موردنياز رابراي تشكيل لس را فراهم كند نيز ميطق خشك و بياباني ايران، در منا ،هواديدگي نمك
ديد نادرست نسبت به رسوبات . دامنه ارتفاعات مناطق مركز، شرق و جنوب ايران به ويژه اطراف پالياها، احتمال وجود رسوبات لسي زياد است

با اين حال انتظار . مت كم و پراكنده بودن آنها از طرف ديگر، باعث شده است كه كمتر مورد توجه محققين قرار گيردلسي از يك طرف و ضخا
   .اين رسوبات در مناطق ديگر شناسايي شودهاي بيشتر،  ، با پژوهشرسوبات لسيرود به دليل اهميت  مي
 

 ايران سيلت، لس،: كلمات كليدي
 
 

   مقدمه
دو ويژگي گفته شده شرط الزم و كافي براي شناسايي رسوبات لسي . دهد هستند كه سيلت جزء غالب آنها را تشكيل ميلس رسوبات بادرفتي 

اگرچه به صورت  ).8(شوند  اصلي محسوب نميهاي  آنها بستگي به منشا داشته و به عنوان ويژگيي يايميب ژئوشيترك و شناسيرنگ، كاني است ولي
گيرند ولي رسوبات لسي سرشار از گچ در اسپانيا،  هاي غالب در رسوبات لسي در نظر مي هايي مانند ميكا را به عنوان كاني كوارتز و كاني ،عمومي

 10رسوبات لسي حدود ). 3(اند  ا مقادير زياد اكسيدهاي آهن در برزيل نيز گزارش شدهبها خاكسترهاي آتشفشاني در اكوادر و لس هاي با منشا لس
هاي لسي  پهنه). 8(، موسوم به كمربند لس قراردارند شمالي همكرين هدرج 60تا  30ي يايهاي جغرافدرصد از سطح زمين را پوشانده و اغلب در عرض

  . اند چين و اروپا به دليل وسعت و ضخامت قابل مالحظه، بيشتر مورد توجه پژوهشگران بوده
ي سرد يخچالي زمان تشكيل و انباشته شدن رسوبات لسي ها ها نشان داده است كه دوره پژوهش. تشكيل لس يك امر عادي و روزمره نيست

هاي متناوب لس و  يابي اليه سن. اند ها قديمي بر روي رسوبات لسي تشكيل شده هاي بين يخچال تشكيل لس متوقف شده و خاك بوده و در دوره
فراهم بودن منشا سيلت،  -1: براي تشكيل رسوبات لسي چند شرط الزم است كه عبارتند از ).9(قديمي، اين فرضيه را به اثبات رسانده است  هاي خاك

توانيم انتظار  در هرمكاني كه اين سه شرط وجود داشته باشد مي. )8( محل مناسب براي به تله انفتادن رسوبات سيلتي -3دار و مداوم و  بادهاي جهت -2
 آنهاهاي  دامنهارتفاعات و . اند دار دوران سرد يخچالي، نيروي الزم جهت انتقال سيلت را فراهم آورده و جهتبادهاي شديد  .وجود لس را داشته باشيم

منبع سيلت براي تشكيل رسوبات لسي، از ابتداي مطالعات لس تا كنون مورد توجه و . محل مناسب براي انباشته شدن سيلت و تشكيل رسوبات لسي است
ي لسي ها در ابتدا به دليل واقع شدن پهنه .هاي توليد سيلت صرف شده است بحث و جدل پژوهشگران بوده و وقت و هزينه زيادي براي تعيين مكانيزم

دهد كه سايش يخچالي  اخير نشان مي هاي پژوهششد كه سايش يخچالي عامل اصلي توليد سيلت است ولي  اي تصور مي هاي قاره وسيع در كنار يخچال
. .  لت ورسوبات سرشار از سي هاي جاري، بادسايش و انرژي آب هواديدگي، هواديدگي، يخ نمك عامل مهمي در توليد سيلت نيست و فرآيندهايي مانند

  .)10( سوبات لسي استراز منابع مهم تامين سيلت 
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تبيين فرآيندهاي تشكيل  وجود لس در مناطق خشك و بياباني مورد ترديد بود وليدر گذشته به دليل تصور نادرست در مورد منشا سيلت، 
محل تشكيل و رسوبات لسي بر اساس در حال حاضر .شده استها درباره تشكيل لس  ها، باعث تغيير ديدگاه سيلت و يافتن رسوبات لسي در حاشيه بيابان

حاشيه بياباني يا و ) هاي چين مانند لس(حاشيه كوهستاني كوهستاني يا ، )مانند رسوبات لسي اروپا(يخچالي  حاشيه يخچالي يا منشا سيلت به رسوبات لسي
   .شوند تفسيم مي) هاي جغرافيايي پايين هاي در عرض مانند لس(بياباني 

وجود  .وجود داردداغ  كمتر و به صورت پراكنده در پهنه كپه رسوبات با ضخامت ور ايران، رسوبات لسي گسترده و ضخيم در شمال كشور د
شناسايي رسوبات لسي از نظر مديريت،  .و با ضخامت كم هستند پراكنده ،باشد كه در صورت وجود در ديگر نقاط ايران نيز محتمل مي يرسوبات لس

 و لسي تشكيل رسوباتامكان بررسي  مطالعه حاضر به منظور .ها از اهميت زيادي برخوردار است مطالعه اقليم گذشته و بررسي تغيير و تحول لندفرم
  .انجام شده استرسوبات  اين علل عدم توجه به در ايران ومناطق احتمالي داراي رسوبات لس 

  
   ها روش مواد و

به . نشان داده شده است شناسي هاي زمين نقشه برخي از رسوبات لسي بر روي. شد تعيين يلس رسوبات ابتدا با بررسي منابع، شرايط تشكيل
در ساليان اخير . مخفي نمانده بود تعيين شدشناسان  لسي كه از ديد زمين مناطق دراي رسوباتبررسي و  100000/1شناسي  هاي زمين همين دليل نقشه

در نهايت با در نظر گرفتن شرايط تشكيل ). 6 و 5(و چگونگي تشكيل آنها بحث شده است رسوبات لسي در مناطق ديگري به جز شمال كشور شناسايي 
  .در ايران اظهار نظر شد هاي مناطق داراي رسوبات لس شناخته شده، در مورد مناطق احتمالي داراي رسوبات لسي لس و ويژگي

  
 

   نتايج
به سمت ( داغ ارتفاعات كپه هاي دامنهدر  .ه در استان گلستان قرار داردژمناطق عمده داراي رسوبات لسي ايران در شمال كشور و به وي

بر روي هايي از آنها هستند و  نمونهكالت نادري و سرخس  رسوبات لسي در اطراف كهمتر وجود دارد  10 بيش از رسوبات لسي با ضخامت )تركمنستان
و وجود لس در اين  مناطق داراي رسوبات لسي مانند آسياي ميانه و چين قرار داردداغ و البرز در امتداد  كپه .اند شناسي نشان داده شده هاي زمين نقشه

در استان كرمان، در حاشيه زاگرس در استان فارس و  هاي لسي با مساحت كم شناسي نشان داد كه پهنه اي زمين رسي نقشهبر .مناطق قابل توجيه است
هايي مانند  در مناطق خشك و بياباني شرق، مركز و جنوب ايران، سطوحي داراي سيلت وجود دارد كه با نامهمچنين  .خراسان جنوبي وجود دارد

 لسيدراي رسوبات  حكه احتمال اين كه برخي از اين سطو ستنشان داده شده ا. . . رسوبات سيلت و ماسه و  ياهاي سيلتي و رسي  هاي سيلتي، پهنه پهنه
به عنوان مثال  كه اند بندي شده عنوان رسوبات آبرفتي طبقه ه اشتباه بهب شناسي هاي زمين در نقشه رسوبات لسي ،در برخي از موارد .باشد وجود دارد

  . )6( اند مورد شناسايي قرار گرفته رسوبات لسينيز استان فارس حوزه پرسپوليس در  در. )5( توان از رسوبات لسي جنوب مشهد نام برد مي
 شايد بتوان گفت. اند قرار نگرفتهشناسايي  مورد بررسي و، ايران خشكشود اين است كه چرا رسوبات لسي در مناطق  سوالي كه مطرح مي

نيز مزيد علت  تصور نادرست از چگونگي تشكيل لس ،به عالوه. است ضخامت كم و پراكنده بودن رسوبات لسي در مناطق خشك ترين دليل مهم
 شد همانگونه كه در بخش مقدمه گفته .ساله مطالعات لس وجود داشته است 185در طول مطالعات  كه بلكه نبودهمنحصر به ايران  تاين مشكال .باشد مي

هاي توليد  در چند دهه اخير مكانيزم .هاي اخير مورد ترديد بود تا دههبه دليل عدم شناخت فرآيندهاي توليد سيلت، وجود لس در مناطق خشك و بياباني 
در مناطق خشك و  حاشيه بياباني، رسوبات لسي و هسيلت شناسايي شده و همچنين كشف رسوبات لسي در مناطق بياباني، تصورات قبلي را تغيير داد

ضخامت زياد و گستردگي رسوبات لسي شمال ايران، تصور نادرستي از  ايران نيزدر  .)5( ه استشناسايي شد ايران بياباني مانند نيجريه، يمن، امارات و
در مناطق غير  رسوبات لسي به همين دليل. رسوبات لسي را در ذهن افراد سبب شده و رسوبات لسي با ضخامت و سطح كم براي آنها تعريف نشده است

  . اند بندي شده رسوبات كواترنري طبقهبه اشتباه به عنوان شناسي  هاي زمين در نقشه بيشتر موارداز شمال كشور مورد توجه قرار نگرفته و در 
بنابراين يك روش علمي براي شناسايي محل تجمع رسوبات لسي در ايران، تعيين مناطقي است كه سه . در مقدمه شرايط تشكيل لس بحث شد

وجود بادهاي ، )6(و جنوب غرب ) 11(، مركز )4(شرق  لت انجام شده در شمابر اساس مطالعا. باشد هوجود داشت براي تشكيل لس شرط گفته شده
داغ،  كپه ،هاي ارتفاعات مناطق كوهستاني مانند البرز دامنه از طرف ديگر. است در دوران يخچالي در ايران به اثبات رسيده براي انتقال سيلت، شديد

در مناطق احتمالي لس  شناساييعامل تعين كننده و مهم براي در اين ميان  .هاي مناسبي براي تجمع لس است زاگرس و ارتفاعات حاشيه پالياها، محل
   .است هاي توليد سيلت و منابع سيلت شناسايي مكانيزم ،ايران

رسوبات مارني  .)10( رسوبات سرشار از سيلت استآزاد شدن سيلت از هواديدگي و  نمك ،مناطق خشك و بيابانيمنابع مهم سيلت در يكي از 
تواند به صورت مستقيم توسط  ميمارني  موجود در رسوبات سيلت. )5و  1( آنها وجود دارددرصد سيلت در  50بيش از  معموال ،در مناطق مختلف ايران

سيلت رسوبات لسي جنوب مشهد، رسوبات مارني در  منشابه عنوان مثال . شود منتقل توسط باد ،آبيا پس از يك مرحله انتقال توسط  شدهباد منتقل 
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و  داشتهاحتمال وجود لس در نزديك آنها وجود  ،رسوبات مارنيدر مناطق داراي  توان گفت كه به عنوان يك فرضيه مي بنابراين .)5( نزديكي آنها است
در مناطق خشك ايران باعث هواديدگي و توليد  تواند هواديدگي نيز از فرآيندهايي است كه مي سرد و گرم شدن و نمك .قابل بررسي است صحت آن
از طرف ديگر در اين  ؛وجود دارد اهواديگي در آنه در مناطق مركزي، جنوبي و شرق ايران، پالياهاي فراواني وجود داد كه شرايط نمك .سيلت شود

شناسي  هاي زمين بررسي نقشه .ارتفاعات حاشيه پالياها، وجود رسوبات لسي محتمل است بنابراين در دامنه . شود رسوبات مارني به وفور يافت مي ،مناطق
گان و كرمان، يزد، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، اصفهان، هرمز هاي هاي داراي سيلت در مناطق خشك و بياباني استان نيز نشان دادكه پهنه

  . دهد دهنده شرايط مناسب تشكيل و تجمع سيلت بوده و احتمال وجود لس را در اين مناطق افزايش مي نشان وجود داشته و خوزستان
كه  تصور عمومي براين است كه. كه بايد به آن توجه داشت در مورد فاصله محل برداشت سيلت تا محل رسوب است ييكي ديگر از موارد

در حالي كه توزيع اندازه . گيرند و معموال فاصله هزاران كيلومتر را بين محل برداشت و رسوب در نظر مي بودهفاصله محل برداشت تا رسوب، بسيار زياد 
. شود تر مي معموال با افزايش فاصله از محل برداشت، اندازه ذرات رسوبات لسي كوچك. ذرات رسوبات لسي مالك مناسبي براي تخمين فاصله است

غالب بودن سيلت ريز در  )2( فريچن و همكاران .)7( كنند كيلومتر را طي مي 50اي كمتر از  ميكرون فاصله 50پاي معتقد است كه ذرات با قطر بيش از 
منشا برداشت و رسوب  را به ترتيب با فاصله زياد و كم بين اطراف رودخانه راين و غالب بودن سيلت درشت در رسوبات لسي نرسوبات لسي تاجيكسا

محل  احتمال فاصله كم توان گفت كه بحث شد مي قبلياي رسوبات لسي در ايران كه در بخش  ربا توجه به منبع احتمالي سيلت ب .اند سيلت ربط داده
   .زياد است برداشت تا رسوب در رسوبات لسي ايران

هايي  هاي احتماي انباشته شدن رسوبات لسي، بيشتر در حد فرضيه مطالب گفته شده درباره منشا سيلت و محل الزم به توضيح است كهدر انتها 
  .هاي بيشتر است آنها نياز به پژوهش اثباتبراي كه  است

  
  گيرينتيجه

شت نادرست از چگونگي فرآيندهاي بردا. داغ قرار دارند هاي شمالي البرز و ارتفاعات كپه مناطق عمده داراي رسوبات لسي ايران در دامنه
سبب شده است كه رسوبات لسي در مناطق  مناطق خشكتشكيل سيلت و رسوب لس از يك طرف و ضخامت كم و پراكنده بودن رسوبات لسي در 

اخير نشان داده است كه رسوبات  اندك مطالعات. ان رسوبات ديگر گزارش شوندوبه عن و شرقي ايران مورد توجه قرار نگرفته و احتماال جنوبي ،مركزي
فرآيندهاي  ينو همچن با توجه به فراواني رسوبات مارني در ايران و وجود سيلت فراوان در آنها،. لسي در مناطق خشك و بياباني ايران نيز وجود دارد

در  ها پژوهشرود با افزايش  انتظار مي .است ارتفاعات حاشيه پالياها محتمل وجود لس در دامنه هواديدگي در مناطق خشك، تولييد سيلت مانند نمك
براي مديريت از يك طرف شناسايي اين رسوبات  .از ساير رسوبات تفكيك شوند شناسايي شده و ريجدمناطق خشك و بياباني ايران، رسوبات لسي به ت
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