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ویژگیهای زمینشناختی ،رسوبشناختی و شرایط دیرینهمحیطی برش رسوبی -باستانی
گسکرک شهرستان رودبار
1

خهبات درفشی* ،1صارم امینی ،2ولی جهانی ،3ناصر رضایی

-1گروه ميراث طبيعی ،پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگري ،تهران ،ایران
-2گروه پژوهشی زمينباستانشناسی ،شرکت زمينریزکاوان ،تهران ،ایران
-3اداره کل ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري استان گيالن ،ایران
پذیرش مقاله1398/11/23 :
تأیيد نهایی مقاله1399/5/12 :
چکیده
در زمينباستانشناسی با تشخيص و بررسی محتواي رسوبی و چينهنگااري ییاههاا و ماواد باساتانشناسای،
میتوان درک کامل و صحيحی از پيشينههاي باساتانی باه دسات وورد نوشاتار اارار گزارشای از معالعاات
زمينشناختی و رسوبشناختی در محل برش رسوبی  -باستانی گسکرک واقع در شهرستان رودبار اسات کاه
به منظور بازسازي شرایط محيعی دیرینه انجام گرفته است برش گساکرک شاامل دو ییاه رساوب وبرفتای -
واریزهاي ریزدانه ،با تمایز رنگ مشخص میباشد که مرز زیرین ونها محادود باه سانگ بساتر رساوبی و مارز
باییی ونها توسط نهشته هاي استقراري جدیدتر پوشيده شده است رسوبات طبيعای تشاکيلدهنده ایان دو
ییه را ذرات در اد سيلت شامل میشود که تراکم باییی را نشاان میدهاد ییاه پاایينی هییاه  )Iعمادتا از
رسوبات ریزدانه سي لتی با ناخالصی مواد وهکی تشکيل شده است که درون ون قععات وهکی بهصورت پراکنده
مشاهده میشود ییه  IIکه در مرز باییی خود توسط نهشتههاي طبيعی فرهنگی عصر مفار پوشايده شاده
است با وجود خردههاي زغالی مشخص میشود که ون را از ییه زیرین خود متمایز میکند معالعه نموناههاي
عهد اارر شرایط وب و هوایی خشک تا نيمهخشک را براي تشکيل افقهاي کربناتی شده در خاک پيشانهاد
میکند محتواي کم مواد کربناتی ،رنگ قرمز -قهوهاي و همچنين وجود خردههاي زغالی در ییه  IIکه متمایز
از ییه  Iمیباشد ،شرایط دیرینه محيعی متفاوتی را براي ییه  IIپيشنهاد میکند که بهنظر میرسد با تغييار
شرایط وب و هوایی ،افزایش بارندگی و رطوبت و گسترش پوشش گيااهی جنگلای در منعقاه همزماان باوده
است
واژههای كلیدی :زمينباستانشناسی ،ميکرومورفولوژي ،رسوبشناسی ،قععات وهکی ،برش رسوبی -باستانی
گسکرک ،رودبار

*  -نویسنده مسئول:

Email: khabat.derafshi@gmail.com
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مسااائل زمينشااناختی ،بااهویژه در ارتباااب بااا
تاریشگذاري نهشتههاي کواترنري ،معالعات دیرین
لرزهشناساای و معاادنکاري باسااتانی بهااره گرفتااه
میشاود هGoldberg and Amini et al, 2011

مقدمه
زمينباستانشناسی مفهومی نو و گرایشی بينابينی
است که با استفاده از روشهاي زمينشناسای باه
معالعااه تاااریش گذشااته انسااان ماایپااردازد در
زمينباستانشناسی با تشخيص و بررسی محتاواي
رسوبی و چينهنگاري ییهها و مواد باستانشناسی،
میتوان درک کامال و صاحيحی از پيشاينههااي
باستانی به دست وورد زمينباستانشناسای در دو
دهه گذشته بهعنوان ابزاري پایهاي براي بازساازي
محيطهاي باستانی و شناخت شارایط بلناد مادت
اقليمی ،انسانی و بر هم کنشهااي بشار پايش از
تاریش و محيط پيرامونش در اختيار باستانشناسان
قرار گرفته است این معالعات بهویژه در شاناخت
پيشينهها و مواد باستانشناختی و زماينشناسای
پليستوسن و هولوسن تأثيرگذار است
در این ميان ،معالعات زمينباستانشناسی ایاران
عمال با مشااهدات و کااوشهااي پاریناهسانگی و
اساااتفاده از روشهااااي زماااينشناسااای مانناااد
رسوبشناسی براي توصيف جزئيات پيشاينههااي
باستانی در غارها و پناهگاههااي صاخرهاي پيوناد
ماااییاباااد هBarham and Barham, 1995

;Akeret and Rentzel, 2001; Macphail, 2006
;Arpin et al, 2002; Amos and et al, 2003
;)Macphail, 2000; Ashley and Driese, 2000

مورااوم مااورد معالعااه باستانزمينشناسااان در
مقياااب باازرل اغلااب لناادفرمهاي طبيعاای و
ساختارهاي انسانزاد و در مقياب کوچاک خااک،
رسااوبات طبيعاای و نهشااتههاي انسااانزاد اساات
باستانزمينشناسی همچنين گااه معالعاات باين
رشااتهاي دیگااري همچااون پتروگرافاای ساافال،
کانیشناسی باستانی ،فلزگري باستانی ،سنسنجی
و را نيااز پوشااش میدهااد کااه بااهطور کلاای
باستانسنجی ( )archaeometryناميده شده اسات
هRink et al, 2003; Zeuner, 1946; Rink, 2001
; )Fuchs and Lang, 2001بعااد از دهااه 60
ميالدي و باا ورود ”باستانشناسای فروینادي“ باه
عرصه باستانشناسی ،گرایش به معالعات محيعی
به تدری افزایش یافت هامينی و همکاران)1390 ،
در این رویکرد نو ،برخالف باستانشناسای سانتی
که بيشتر بر توصيف پدیدهها استوار باود ،رابعاه
علت و معلولی بين پدیادههاي انساانی باا محايط
طبيعی پيرامون باه شايوه تجربای و کمای ماورد
بررسی قرار گرفت تأکيد باستانشناسان فرویندي
روي نقااش علااوم طبيعاای ماننااد بومشناساای،
زمينشناساای ،زیستشناساای تحااولی و مفهااوم
فیاي جغرافيایی در تحول جواماع انساانی اسات
ه )Thomas, 2000با درک ایان رواباط ،معالعاات
ميااان رشااتهاي هاار چااه بيشتاار مااورد توجااه
باستانشناسان قارار گرفات یکای از علاوم مياان
رشاااته اي کاااه تقریباااا در هماااان ابتاااداي ورود
باستانشناسااای فروینااادي ماااورد توجاااه قااارار
گرفاات” ،زمينباستانشناسااای“ بااود هامينااای و

;Brochier et al, Bell, 1983; Macphail, 1995
;)1992

زمينباستانشناسی یک تخصص مياان رشاتهاي
بين علوم زمينشناسی و باستانشناسی اسات کاه
در ون نقش عوامل زمينشناختی در شاکلگيري،
تااداوم و تیااعيف اسااتقرارهاي باسااتانی بررساای
میشود در این علم ،از فنون و روشهاي رایا در
علااوم زمااين ماننااد بررساای عک هاااي هااوایی و
تصااااویر مااااهوارهاي ،نموناااهبرداري ،معالعاااات
ميکروسکوپی ،وناليزهاي شايمایی و باراي اال
مساائل باستانشاناختی بهااره گرفتاه میشااود از
نگاهی دیگر ،که اغلب باستانزمينشناسی 1ناميده
شده است ،از دادههاي باستانشناختی باراي اال
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همکاران )1390 ،دهههاي  1980و  1990شاهد
توسعه علم زمين باستانشناسی و باستانشناسای
چشامانداز 3باوده اسات ه Shaw and Jameson,
 )1999از جمله اولين پژوهشهاي انجام شاده در
اوزه زمينباستانشناسای میتاوان باه معالعاات
هربرت رایت ه )Wright, 1960در عراق اشاره کرد
که بهمنظور بررسی تحویت وب و هوایی منجر باه
پيدایش کشااورزي در منعقاه مياانرودان انجاام
گرفته است همکاتبه شخصی صارم امينی با هربرت
رایت )1389 ،مک برنی در ساال  1969مايالدي
راامن افاااري پناهگاااه صااخرهاي هوميااان و بااا
بهرهگيااري از نتااای معالعااات رسوبشااناختی و
دیرین گردهشناسی ،شارایط وب و هاوایی گارم را
بااراي منعقااه زاگاارب مرکاازي در  60.000تااا
 63.000سال پيش تعيين نموده است ه Bewely,
 )1984همچنين بين ساالهاي  1975تاا ،1979
بروک با انجام پژوهشهاي باستانزمينشناختی
در اوره وبریز رودخاناه قرهساو در جناوب شارق
روانسر و غرب کرمانشاه ،براسااب تاوالی رساوبات
طبيعی دریافت که در اادود  1.000ساال پايش
فرویندهاي شدید سيالبی باعا دفان بساياري از
تپههاي باستانی در زیر رسوبات گلی باه راخامت
 10متر شده اسات ه )Brookes et al, 1982پا
از یااک دوره رکااود نساابتا طااوینی ،معالعااات
پارینهسااانگی دوبااااره بهصاااورت روشااامند باااا
فعاليتهاااي اميرلااو در دهااه  60خورشاايدي در
جنوب البرز و بيگلاري و همکاارانش در دهاه 70
خورشيدي در منعقه غارب کوشار باه اور رسايد
هامينی و همکااران )1390 ،باا راهانادازي بخاش
پارینهساانگی مااوزه ملاای در اواخاار دهااه ،1370
معالعات زمينباستانشناسی در کناار بررسایها و
کاوشها ادامه یافت بررسیهاي گروه پژوهشهاي
پارینهساانگی مااوزه ملاای در دهااههاي  70و 80
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خورشيدي منجر به شناساایی مکانهااي متعادد
پارینهسنگی و بررسی ونها با تکياه بار معالعاات
باستانشناسی شد هطاهري )1388 ،در این ميان
همکاريهاي دکتر مرجان مشاکور از ماوزه تااریش
طبيعی فرانسه و دکتر کامياار عبادي از دانشاگاه
ميشيگان در تسهيل استفاده این تيم از روشهاي
نااوین معالعاااتی ماننااد کربنساانجی و باسااتان
استخوانشناسی نيز قابل ذکار اسات تاالش تايم
مااااذکور منجاااار بااااه توسااااعه معالعااااات
زمينباستانشناساای در غاارب کشااور و معالعااات
موردي در شمال کشور و ایران مرکزي گردیده که
نتای ون هم منتشار شاده اسات ه Biglari et al,
 )2001نوشتار اارر گزارش کوتاهی از معالعاات
زمينشناختی و رسوبشاناختی انجاام گرفتاه در
محل برش رساوبی  -باساتانی گساکرک واقاع در
شهرساتان رودبااار را ارائااه میکنااد کااه بااهمنظور
بازسازي شرایط محيعی دیرینه انجام گرفته است
برش گسکرک شامل دو ییاه رساوب ریزداناه ،باا
تمایز رنگ مشخص میباشد که مرز زیارین ونهاا
محدود به سنگ بستر رسوبی و مرز بااییی ونهاا
توسط نهشتههاي اساتقراري هباساتانی) جدیادتر
پوشيده شده است نهشتههاي اساتقراري در ایان
محل دو دوره مشخص از عصر مفر تا عصر وهان
را شامل میشاود باا توجاه باه قرارگياري اولاين
اساتقرارها در عصاار مفار روي رسااوبات طبيعاای
بارش گسااکرک و کشاف چنااد نموناه تراشااه 4در
جریان بررسیهاي سعحی ،معالعه اارر به هدف
درک بهتر از ماهيات ییاههاي رساوب طبيعای و
شرایط تشاکيل ونهاا باهمنظور بازساازي شارایط
ژئومورفولوژي و دیرینه اقليمی که باه وغااز اولاين
استقرارها انجاميده ،صورت گرفته است با توجه به
بریده شدن سعح ییههاي رسوب طبيعای در اثار
فعاليتهاي اساتقراري در عصار مفار  ،دادههااي
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سااالیابی ترمولومينسااان  5ااصاال از دو ییااه
رسوب طبيعی هکه هماکنون در اال انجام اسات)
میتوانااد بااه تعيااين فاصااله زمااانی بااين تشااکيل
ییههاي رسوبی و وغاز قادیمیترین اساتقرارها در
عصر مفار در ایان مکاان کماک نمایاد یکای از
ویژگیهاي قابلتوجه معالعات اارر ،بهرهگيري از
معالعات وزمایشگاهی است؛ بهطوري کاه ترکياب
دادههااااي ااصااال از معالعاااات ميکروساااکوپی
هپتروگرافی) ،وناليز اندازه ذرات ،6تعيين اسدیته 7و
همچنين محتواي کربنات و ماوادولای نموناههاي
رساوب طبيعاای اطالعااات بااا ارزشاای را در مااورد
ماهيت ییههاي رسوبی و ارتباب ونها با یکدیگر و
همچنااين نحااوه شااکلگيري و تکاماال ونهااا در
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ارتباب با شرایط محيعی و اقليمی گذشته وشاکار
ساخته است
منطقه مورد مطالعه
باارش معالعاااتی گسااکرک در محاادوده جنگلاای
گسکرک در غرب سافيدرود و در کناار درهاي باه
همين نام قارار دارد هشاکل  1الاف و ب) جنگال
گسکرک بخشی از محادوده روساتاي اساکولک را
تشکيل داده که در ميانه تاریاکرود و سافيدکتله
قاارار دارد روسااتاي اسااکولک در بخااش بلوکااات
شهرستان رودبار و در مسير جاده قازوین  -رشات
قرار دارد برش رسوبی  -باستانشناختی گسکرک
در اثر فعاليت خاکبرداري توسط بولادوزر نمایاان
شده است هشکل  1ر)

شکل  : 1الف) موقعيت جغرافيایی برش رساوبی  -باساتانی گساکرک؛ ب) دیاد چشام پرنادهاي ( )bird's eye viewاز
موقعيت برش رسوبی  -باستانی گسکرک در کنار یک شاخه فرعی به همين نام که وارد رودخانه اصلی در پایيندست
می شود؛ ر) دید از بای از برش رسوبی  -باستانی گسکرک هباند قرمز) در محل خاکبرداري بولدوزر یک خااکبرداري
وسيعتر در پایيندست برش گسکرک در کنار رودخانه مشاهده میشود موقعيت این محدوده در شکل  1ب باا کاادر
سفيد مشخص شده است
پژوهشهاي دانش زمين
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گمانهزنی این برش منجر به کشاف وثااري از دوره
معاصر ،اسالمی ،تاریخی تاا عصار وهان و ااتماای
وخرین فاز از عصر مفر در دوران پايش از تااریش
شد رخامت ییهها تا خاک بکار  320ساانتیمتر
بوده و  17ساختار در ون شناسایی شده که شامل
 11ییه و  6سازه است هجهانی و بابایف)1397 ،
از مکانهاااي باسااتانی نزدیااک بااه ایاان باارش
معالعاااتی زمااين  -باستانشااناختی میتااوان بااه
محوطههاي باستانی نسکوهچال و کافرستان یسان
اشاره نمود سنگ بستر برش رساوبی گساکرک را
سنگهاي رسوبی سازند شمشک با سن ژوراسيک
تشکيل می دهد که موقعيت ون در شکل  2نشاان
داده شده است سنگهاي رسوبی سازند شمشاک
را عماادتا شاايل و سيلتسااتون بااا ميااان ییااههاي
ماسهساانگ ،کنگلااومرا و ساانگ وهااک تشااکيل
می دهند که در برخی از بخشهاي البرز همراه باا
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ون نهشتههاي زغال سنگ وجاود دارد عاالوه بار
ساانگهاي رسااوبی تخریباای مربااوب بااه سااازند
شمشک که بخش عمده بستر سنگی منعقه هکاه
عمدتا در زیر پوشش جنگلی قرار گرفته اسات) را
تشکيل میدهاد ،سانگهاي وهکای اربيتاوليندار
مربوب به سازند تيزکوه با سان کرتاساه در بخاش
شمالی دره گسکرک و سنگهاي وهکی خاکستري
رنگ مرباوب باه ساازند روتاه باا سان پارمين در
بخشهاي غربی ،شمالغربی و شمالشارقی بارش
معالعاااتی دیااده میشااود رخنمااون محاادود از
ساانگهاي وتشفشااانی کرتاسااه ،رخنمونهاااي
قادیمیتر از ساانگهاي وهکای روتااه را بهصااورت
بخشی پوشانده است؛ ميانییههایی از سانگهاي
وتشفشااانی همااراه بااا ساانگهاي رسااوبی سااازند
شمشک دیده میشود

شکل  : 2موقعيت روستاي اسکولک و برش معالعاتی گسکرک در بخشی از نقشه زمينشناسای  1/250.000قازوین -
رشت هسازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور با ترسيم جدید در محيط  )ArcGISسازند شمشک ( )Jsسنگ
بستر برش معالعاتی گسکرک را تشکيل می دهد که در بخاش غربای ،شامالی و شامال شارقی ون رخنمونهاایی از
سنگهاي وهکی کرتاسه ( ،)KIIوهکهاي پرمين ( )Prو سنگهاي وتشفشانی کرتاسه ( )KlVدیده میشود
پژوهشهاي دانش زمين
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نمایااان شااده اساات را عماادتا رسااوبات وبرفتاای -
واریزهاي تشکيل میدهد که بهصاورت دو ییاه باا
رنگ متمایز روي سنگ بستر شمشک قرار گرفتاه
است و شيب عماومی را باه سامت شامال نشاان
میدهد هشکل  )3رسوبات طبيعی تشاکيلدهنده
این دو ییه را عمدتا ذرات در ااد سايلت شاامل
میشود که تراکم بااییی را نشاان میدهاد ییاه
پایينی هییه  )Iعمدتا از رسوبات ریزدانه سيلتی با
ناخالصی مواد وهکی تشکيل شده اسات کاه درون
ون قععااات وهکاای بهصااورت پراکنااده مشاااهده
میشود رسوبات ریزداناه تخریبای تشاکيلدهنده
این ییه با وجاود رناگ متمایال باه زرد مشاخص
میشود که بهخوبی از ییه باییی هییه  )IIبا رنگ
قهوه اي روشن متمایل به قرمز قابل تفکيک اسات
ییه  IIکه در مرز باییی خاود توساط نهشاتههاي
طبيعی فرهنگی عصر مفر پوشيده شده است ،باا
وجود خردههاي زغالی مشخص میشود کاه ون را
از ییه زیرین خود متمایز میکند ییه  IIمشابه با
ییه زیرین خود یک بافت عمدتا سايلتی را نشاان
میدهد که با مرز مشاخص روي ییاه  Iباا شايب
عمومی به سمت شمال قرار گرفتاه اسات ییاه II
در مرز باییی خود وثار افاري و خاکبرداريهااي
باستانی در عصر مفر را نشان میدهد نهشتههاي
فرهنگی  -طبيعی عصر مفر در بخش باییی خود
توسط نهشتههاي جدیدتر مرباوب باه عصار وهان
پوشيده شده است که ییههاي باییی ون هنزدیاک
سعح زمين) متأثر از فروینادهاي خااکزایی عهاد
اارر بوده و مقدار زیادي موادولی هوموسی شاده
درون ون تمرکز یافته است برخای از پارامترهااي
اندازهگيري شده در ییاههاي رساوب طبيعای در
جدول  1نشان داده شده است مرز پایينی ییاه I
به صورت مستقيم روي سنگ بساتر قارار نگرفتاه
است و فاصله بين ونها را یک رخامت مشخص از
رسوبات درشت دانه گراولی تشاکيل میدهاد کاه

مواد و روشها
بهمنظور تعيين فراوانی دانههاي رساوب براسااب
اندازه ون ها و بررسی الگاوي توزیاع انادازه ذرات8
جهت تعيين ویژگیهاي بافتی ،جورشدگی 9دانهها
و جمعيتهاي رسوبی 10از دو ییه رسوب طبيعای
 Iو  IIاز برش گسکرک دو نمونه برداشت و توسط
دستگاه وناليز ليزري انادازه ذرات 11ونااليز شادند
پيش از ونااليز ،نموناهها جهات ااذف ماوادولی و
کربنااات ومادهسااازي شاادند مااوادولی و کربنااات
موجااب چساابيدگی ذرات رسااوب بااه یکاادیگر
میشوند و بنابراین براي تعيين توزیع واقعی اندازه
ذرات باید پيش از وناليز نمونهها ااذف شاوند تاا
ذرات رسوبی از یکدیگر جدا شوند سيستم همازن
و چرخشی دستگاه باع ایجااد جنابش در ذرات
رسوب و قرار گرفتن ونهاا در مقابال اشاعه ليازر
خواهد شد؛ بهطوري که پ از تابياده شادن ناور
ليزر از یک منبع ولتاژ بای روي نمونه ،اشعه ليرز از
سعح نمونه بازتابيده خواهد شد و پ از گذشاتن
از یک عدسی جمع کننده به وشکارساز 12میرسد
و اندازه ذرات رسوبی از روي زوایه شکسات اشاعه
ليزر از سعح ذره و شادت اشاعه ليازر بااز تابياده
اندازهگيري میشود اندازه ذرات رسوب باا شادت
نور ليزر بازتابيده از سعح ذره نسبت مستقيم و باا
زاویه شکست اشعه ليزر از سعح ذره نسبت عک
دارد؛ بهطوري که باا افازایش قعار ذرات رساوبی
شدت نور ليزر بازتابشی افزایش اما زوایه شکسات
ون از سااعح ذره کاااهش مییابااد وزمایشهااا در
وزمایشاااگاههاي تخصصااای شااارکت پژوهشااای
زمينریزکاوان انجام شده است
نتایج
ژئومورفولوژی و چینهشناسی برش گسکرک

نهشتههاي طبيعی  -فرهنگی تشکيلدهنده برش
گسکرک ،که در اثر خااکبرداري توساط بولادوزر
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بهنظر میرسد قسمت باییی ون در مرز باا ییاه I
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ون ااصاال هااوازدگی ساانگ بسااتر بااه صااورت
ساپروليت 13میباشد

ااصل تجمعات واریزهاي دامنهاي و قسمت زیرین

شکل  :3نمایی از ییههاي رسوب طبيعی ه Iو  )IIو نهشتههاي فرهنگی  -طبيعی عصر مفر و وهن که روي نهشتههاي
طبيعی در برش گسکرک را پوشانده است به وثار افاري و خاک برداري باستانی در بخش باییی ییاه  IIکاه توساط
نهشته هاي مربوب به عصر مفر هبرنز) پوشيده شده است ،توجه شود
جدول  :1دادههاي اندازهگيري اسيدیته ،درصد مواد ولی و محتواي کربنات ییههاي رسوبی طبيعی
ردیف

نمونه

اسیدیته ()pH

درصد مواد آلی ()LOI-550

درصد كربنات ()LOI-950

1

ییه I

7/88

6/75

12/92

2

ییه II

7/73

7

1/02

از فرویناادهاي خاااکزایی ذرات خاکدانااه 14در ون
توسعه یافته است مارز بااییی شايبدار و نسابتا
صاف ایان ییاه باا ییاه  IIتأثيرهااي فروینادهاي
فرسایشااای و تعاااادل دامناااهاي را در ساااعح
ژئومورفولااوژي قاادیمی نشااان میدهااد بااه نظاار
میرسد که بخشای از ییاه  IIدر اثار رخادادهاي
فرسایشای از باين رفتاه باشاد ییاه  Iرا میتاوان
بهعنوان افق زیرین از یک نيمرخ خااک 15در نظار
گرفت که مواد وهکی ااصل از شستشوي ییههاي
باییی درون ون تجمع یافت است از شواهد قابل-

مشخصااات رسوبشااناختی و كانیشااناختی
الیههای رسوب طبیعی
الیه I

این ییه پایينترین ییه رسوب طبيعی اصلی را در
باارش گسااکرک تشااکيل میدهااد کااه بهصااورت
غيرمستقيم و باا واساعه راخامتی از نهشاتههاي
وواري درشتدانه ،روي رخنمونهاي سنگ بساتر
طبيعی قرار گرفته است هشکل  )4ییه  Iبا وجاود
رنگ متمایل به زرد ،محتواي ماواد وهکای نسابتا
بای و بافت غالب سيلتی مشخص میشود که متأثر
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توجه که نقش عوامل خاکزایی را تقویت میکند،
وجود گرهکهاي وهکی بهصورت قععات پراکناده
در این ییه میباشد کاه ااتماای در اثار سايمانی
شاادن ذرات خااااک و کلکریاااتزایی 16تشاااکيل
شده اند با توجاه باه بافات ریزداناه و جورشادگی
بایي رسوبات در این ییه که عمادتا اجام ذرات
تشکيل دهنده در ون را سايلت و باه مقادار کمتار

210

ذرات ماسه و کانیهاي رسی تشاکيل داده اسات،
رسااوبات مااادر ااتمااای بهصااورت مااواد وبرفتاای
دامناهاي ،رساوبات دشات سايالبی و یاا رساوبات
بادي 17روي ساعح دامناه قادیمی تشاکيل شاده
است با این وجود ،یک ییه گراولی در مرز زیارین
ایاان یی اه تااأثير فرویناادهاي واریاازهاي  -وبرفتاای
دامنهاي را بيشتر تأیيد میکند

شکل  :4بخشهاي ميانی برش گسکرک که ییه  Iرا با رنگ متمایل به زرد در زیر و ییه  IIرا به رنگ قرمز – قهوهاي
در باليا ون با مرز نسبتا صاف و شيبدار نشان میدهد موقعيت نمونه ها برداشت شده جهات معالعاات وزمایشاگاهی
هپتروگرافی و تحليل اندازه ذرات) و همچنين نمونه برداشت شده براي تعيين دوز محيعی تابشهاي ردایواکتيو خاک
مشخص شده است

کانیهاااي مااات و اکساايد وهاان درون اجاازاي
خاکدانه دیده میشوند اندازه متوسط خاکداناهها
در بااازه  0/15تااا  0/0625قاارار میگيرنااد و از
جورشاادگی خااوبی برخوردارنااد قععااات گياااهی
مينراليزه درون رسوبات شناسایی شاده اسات کاه
اغلااب بهشاادت توسااط اکساايدهاي وهاان قرمااز -
قهوهاي جانشين شده اما بافت گياهی اوليه تا ااد
زیادي افا شاده اسات انادازه داناههاي وواري
موجود در این ییاه در محادوده سايلت تاا ماساه
ریزدانه قرار میگيرند

معالعااات پتروگرافاای مقعااع نااازک یااک نمونااه
برداشت شاده از ایان ییاه ،یاک نهشاته متاأثر از
فرویندهاي خاکزایی را نشان میدهد کاه اجازاي
اصلی ون را ذرات خاکدانه ریزدانه ،با تمرکز ماواد
وهکی ميکرایتی تشکيل میدهد که به همراه ونها
دانه هاي کوارتز و فلدساپار وواري و مقاادیر کمای
قععات گياهی مشاهده میشاود هشاکل  )5ذرات
خاکدانه به لحاظ ترکيبی عمدتا متشاکل از گال
کربناتی هميکرایت) هستند که برخی از ونها واجد
دانههاي وواري ماسه و فلدسپار میباشاند و گاهاا
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گذر از سنگ بستر به الیه I
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بخش زیارین ایان نهشاته در نزدیاک همباري باا
سانگ بسااتر هااوازده کاه هي گونااه جابجااایی در
امتداد ون دیده نمیشود ،نشاانگر ایان اسات کاه
بخشهاي پاایينی ایان نهشاته باه ااتماال زیااد
بهصورت برجا و در نتيجه تأثير عوامل هاوازدگی و
خاکزایی بهصورت سااپروليت روي سانگ بساتر
تشک يل شده اسات امتاداد رگاه معادنی باا یاک
انحناي مشخص در بخش جنوبی برش وارد سنگ
بستر هوازده شاده کاه فررايه هاوازدگی برجاا را
بيشتر تأیيد میکند

افق زیرین ییه  Iرا رخامتی از رسوبات گراولی باا
ماتریک ریزدانه و جورشدگی راعيف متشاکل از
قععات زاویهدار تشکيل میدهد که ساعح زیارین
ون بااا ماارز تاادریجی روي رخنمونهاااي بهشاادت
هاوازده از سانگ بساتر قارار گرفتاه اسات رناگ
عمومی این رساوبات متمایال باه زرد و مشاابه باا
رنگ ییه  Iمیباشد نهشتههاي گذر از سنگ بستر
به ییه  Iااتمای بهطور عماده بهصاورت رساوبات
واریزهاي و وبرفتهاي درشت داناه دامناهاي روي
افقهاي هوازده و خاکزایی شاده از سانگ بساتر
تشکيل شده است مشاهده یاک رگاه معادنی در

شکل  :5الف) نماي کلی نشاندهنده ذرات خاکدانه ميکرایتی بهعنوان اجزاي اصلی رساوبات تشاکيلدهنده ییاه I؛
دانه هاي ریز کوارتز وواري در اندازه ماسه ریز تا سيلت در زمينه ذرات خاکدانه مشاهده میشود ب) تصویري از یاک
قععه گياهی مينراليزه و وهندار شده؛ به دليل اندازه ریز قععاه گيااهی هچاوبت) تعياين تاکساونومی ون امکانپاذیر
نمیباشد ر) ذرات ماسه کوارتزي در کنار ذرات خاک دانه اکسيد شده و د) تصویري از یک دانه فلدسپار وواري
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میشود با توجه باه ماهيات اکسايده ایان ییاه و
درصد قابل توجه از اکسايدهاي وهان در ون ،ایان
نهشااتهها تااأثير عواماال هااوازدگی سااعحی و
خاکزایی را بهخوبی نشان میدهد قععات زغاال
موجود در این ییه نمیتواند ااصل تجزیه و دفان
مواد گيااهی در رساوبات باشاد؛ ماواد گيااهی در
شرایط اکسيدان سعحی بهسرعت تجزیه میشوند
و یا مانند قععات گياهی در ییه  Iممکن است که
توسط مواد معدنی جانشين میشوند

این ییه بایترین ییه رساوب طبيعای را در بارش
گسکرک تشکيل میدهاد کاه باا مارز مشاخص و
شيبدار روي رساوبات ییاه  Iقارار گرفتاه اسات
هشااکل  )6رنااگ رسااوبات در ایاان ییااه قرمااز -
قهوهاي و متمایز از ییاه پاایينی خاود میباشاد و
بافت ریزدانهتري را در مقایسه با ون نشان میدهد؛
بهطوري که درصد سيلت ریزدانه و مواد رسای در
این ییه بيشتر از ییه پایينی میباشد خردههاي
درشت زغالی با ابعاد  3در  4ميلیمتر و پراکندگی
 2عدد در هر  25سانتیمتر مربع در این ییه دیده

شکل  :6نمایی از نهشته هاي گراولی با جورشدگی رعيف در مرز بين ییه  Iو رخنمون هااي هاوازده از سانگ بساتر
پيکان سفيد به رگه معدنی انحنادار درون رسوبات گراولی اشاره دارد که امتداد ون در سمت چپ تصاویر مجاددا وارد
سنگ بستر میشود

جنگلی فعلی) بوده است که مواد زغالی ااصال از
ون در اثر فرویندهاي فرسایشی وارد رسوبات شاده
است رخداد وتشسوزيهاي طبيعی در دورههااي

بنابرین خردههاي زغالی در ییه  IIااتمای ااصل
وتشسوزيهاي خودبخاودي و طبيعای 18در یاک
محيط با پوشش گيااهی درختای همانناد پوشاش
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مختلاف میتوانااد باعا کاااهش پوشاش گياااهی
نگهدارنده خاک در سعح زمين و افازایش ميازان
فرسایش در منعقه شود؛ بهنظر میرسد کاه باروز
وتشسااوزيهاي خودبخااودي در افاازایش ناارخ
فرسایش در منعقاه و شاکلگيري ییاه  IIنقاش
داشته اسات معالعاات پتروگرافای مقعاع ناازک
انجام گرفته روي یک نمونه برداشت شاده از ییاه
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 IIهشکل  )7نشان می دهاد کاه رساوبات ییاه II

مشابه با ییه زیرین خود از ذرات خاکدانه تشکيل
شده است که ارتبااب ون را باا فرویناد خااکزایی
نشان میدهد اجزاي تخریبی اصالی ساازنده ایان
رسوبات را کوارتز ،فلدساپار ،کربناات و کانیهااي
ورقه اي درشت از جمله بيوتيت تشکيل میدهناد
هشکل )8

شکل  :7نمایی از ییه  IIکه موقعيت نمونه هاي برداشت شده جهت معالعات وزمایشگاهی روي ون مشخص شده است
مرز باییی این ییه با نهشتههاي فرهنگی عصر مفر تأثير فرویندهاي فرسایش طبيعی و خاکبرداريهاي باساتانی را
نشان میدهد

پلیسااانتتيک مشاااخص میباشاااند و متاااأثر از
هوازدگی رعيف تاا متوساط بودهاناد و اناواعی از
ونها بهصورت تازه و غير هاوازده دیاده میشاوند
دانههاي کاوارتز عمادتا بهصاورت منوکریساتالين
دیااده میشااوند اناادازه متوسااط خاکدانااهها در
محدوده ماسه متوسط تا ریز بلور قرار میگيرد

بهسبب جانشينی نسبتا شادید اکسايدهاي وهان
طاای فرویناادهاي هااوازدگی و خاااکزایی ذرات
خاکدانه واجد رناگ قهاوه اي  -قرماز میباشاند
دانههاي کوارتز ،فلدسپار و کانیهاي رسی بههمراه
مقااادیر کماای از کااانی کلریاات همااراه بااا ذرات
خاکدانه دیده میشاود فلدساپارها داراي ماکال
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شکل  : 8الف) نماي کلی نشانگر ذرات خاکدانه با وغشتگی به اکسيدهاي وهن که دانههاي کانی مات و کوارتز تخریبی
در زمينه ونها دیده می شوند ب) تصویري از یک بلور پالژیوکالز ،ر) تصویري از دانه کوارتز و کربناات در نموناه ،د)
نمایی از یک پولک بيوتيت در کنار ذرات خاکدانه با بافت ریزدانه و ماهيت بهشدت اکسيدشده

ییه  IIبيشترین فراوانی را در انادازه سايلت ریاز
نشان می دهد الگوي توزیع اندازه ذرات مربوب باه
ییه  Iک شدگی را به سمت اجزاي ریزداناه هکا
شدگی مثبت) و الگوي توزیع اندازه ذرات مرباوب
به ییه  IIدر مقابل ،ک شدگی را به سمت اجزاي
درشااتتر هک ا شاادگی منفاای) نشااان میدهااد
مقایسه دادههاي فراوانی اجازاي رساوبی دو ییاه
رسوب طبيعی نشانگر فراوانی بایتر اجزاي سيلتی
و رسی در ییه  IIنسبت به ییه  Iمیباشد؛ اجزاي
رسی فراوانی قابلتوجه را در ییه  IIنسبت به ییه
 Iنشان میدهد

توزیع اندازه ذرات رسوبات طبیعی

نتای ااصل از وناليز اندازه ذرات تشابه زیادي بين
الگوي توزیع ذرات دو ییاه رساوب طبيعای را در
برش گسکرک نشان میدهد؛ بهطوري کاه عماده
اجم ذرات رسوبی در محدوده اندازه سايلت قارار
گرفتهاند و ذرات درشتتر هماساه) و ریزتار هذرات
رسی و کلوئيدي) سهم بسيار کمتري را نسبت باه
ذرات در اندازه سيلت به خاود اختصااد دادهاناد
هشکلهاي  9و  )10با این وجود نگاه دقياقتر باه
الگوي توزیع اندازه ذرات این دو ییه نشاانگر ایان
است که ییه  Iبيشتارین مقادار فراوانای 19را در
اندازه سيلت درشت نشان میدهد اما در مقایساه
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شکل  : 9الگوي توزیع اندازه ذرات رسوبی مربوب به ییه  Iکه توسط دستگاه وناليز ليرزي اندازه ذرات اندازهگيري و روي
کاغذ نيمه لگاریتمی ترسيم شده است به ک شدگی مثبت نمودار به سامت اجازاي ریزتار و شکساتگی نماودار در
محدوده اندازه ذرات سيلت متوسط تا ریز توجه شود

شکل  : 10الگوي توزیع اندازه ذرات رسوبی مربوب به ییه  IIکه توسط دستگاه وناليز ليرزي اندازه ذرات اندازهگيري و
روي کاغذ نيمه لگاریتمی ترسيم شده است به ک شدگی منفی نمودار به سمت اجزاي درشت تر و شکستگی نمودار
در محدوده اندازه ذرات سيلت متوسط تا درشت توجه شود

الگوي مشابه اما قرینه افزایش نسابی را در مقادار
ذرات رسوبی در اندازه سيلت متوساط تاا درشات
نشان میدهاد وجاود شکساتگی و بایومادگی در
یال هاي نمودار توزیع اندازه ذرات ااتمای اختالب
دو منبع رسوبی مختلف بهعنوان اجزاي سازنده دو

یکی دیگر از ویژگیهاي توزیع اندازه ذرات رسوبی
مربوب به دو ییه  Iو  IIالگوي دوقلهاي 20راعيف
در نمودار توزیع اندازه ذرات میباشد؛ بهطوري که
ییه  Iیک افزایش نسبی را در مقدار ذرات رسوبی
در اندازه سيلت متوسط تاا ریاز و ییاه  IIباا یاک
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ییه طبيعی در بارش گساکرک را نشاان میدهاد
بهطوري که یکی از منابع سهم به مراتب بيشتري
را بااراي تااأمين اجاازاي رسااوبی داشااته اساات
جورشدگی نسبتا باایي ذرات رساوبی در ایان دو
ییه و تشابه در الگوي توزیع ذرات نشان میدهاد
که دو ییه رسوب طبيعی در گسکرک ااتماای در
نتيجه عملکرد رژیمهاي فرسایش و رساوبگذاري
مشابه تشکيل شدهاند در ادامه به موروم ماهيات
دو ییاه طبيعاای در گساکرک و ارتباااب ونهاا بااا
یکدیگر بيش تر پرداخته خواهد شد
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به ییه  ،IIوجود قععات کربناتی در ییاه  Iاسات
که با پراکندگی تقریبا یکنواخت در سعح خارجی
این ییه و درون ون قابل شناسایی اسات قععاات
وهکی اغلب در انادازه گاراول میباشاند و اشاکال
ندول مانند ،بيیوي تا صفحهاي و نامنظم در ونها
مشاهده میشود قععات تخت و صافحهاي شاکل
در سعح باییی ییه  Iدر مرز باا ییاه  IIمشااهده
میشود که موازي با شيب سعح مشاترک ایان دو
ییه با یکادیگر قارار گرفتهاناد باهمنظور بررسای
ماهيت ماواد ساازنده قععاات وهکای در ییاه  Iو
ارتبااب ون باا نهشاتههاي ميزباان ،یاک نمونااه از
قععااات وهکاای جهاات معالعااات ميکروسااکوپی
انتخاب شد هشکل )11

قطعات آهکی

همانگونه که پيش از این در توصايف مشخصاات
رسوبی ییه  Iگفته شد ،یکی از ویژگیهاي ییاه I
عالوه بر محتواي کربنات به مراتب بيشتر نسابت

شکل  : 11نمایی از یک قععه وهکی در ییه  Iدر نزدیک مرز باییی این ییه با ییه II؛ به مرز موردار ییه  Iبا ییه II

در این محل توجه شود

فرومنيزین ،فلدسپار و مسکویت تشکيل میدهناد
هشاااکل  )12زميناااه سااانگ را گااال کربنااااتی
هميکرایات) تشاکيل میدهاد کاه در اثار فعاليات
ميکروارگانيسمها ،لختههاي جلبکی و پلوئيدي در
ون تشااکيل شااده اساات اجاازاي فساايلی ،شااامل

معالعه مقعع نازک یک نمونه خردهسانگ وهکای
در ییه  Iیک سنگ وهک ميکرایتای ليتياکدار را
نشان می دهاد کاه اجازاي ساازنده ون را قععاات
سنگی رسوبی ،دانههااي پلوئيادي و پوشاشهاي
جلبکاای بااههمراه دانااههاي کااوارتز ،کانیهاااي
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قععااات گاسااتروپود ،در زمينااه ساانگ مشاااهده
میشود افرات انحاللی در زمينه ميکرایتی اولياه
توسعه یافته است که در مراله بعد توسط سيمان
کربناتی ثانویه بهصورت بخشی پر شدهاند قععات
ليتيک را عمادتا اناوام سانگهاي رساوبی شاامل
شيل ،شيل سيلتی و سيلتستون تشکيل میدهند
و کوارتزهاي پلیکریستالين و چرت بهطور پراکنده
در مقعع ایور دارند انادازه قععاات سانگی در

217

محاادوده  0/5تااا  2ميلیمتاار و اناادازه دانااههاي
کوارتز و فلدسپار از ماسهریز تا سيلت متغير است
کانیهاي فرومنيزین به مقدار کم در مقعاع دیاده
میشااوند کااه بهشاادت دگرسااان شااده و توسااط
اکسيدهاي وهن و کربنات جانشين شدهاند نموناه
متأثر از فرویندهاي انحاللی باوده اسات و افارات
ااصل عمدتا فاقد پرشدگی و یا همراه با پرشدگی
ناقص هستند

شکل  : 12الف) نماي کلی نشانگر قععات سنگی رسوبی در زمينه ميکرایتی ب) نمایی از یک فسيل گاساتروپودت ر)
قععه سنگ شيل سيلتی با تورق ( )fissilityمشخص وجود قععات ليتيک شايلی و سيلتساتون کاه ارتبااب زایشای
ااتمالی با سنگ بستر رسوبی هسازند شمشک) در برش گسکرک را نشان میدهد د) افرات انحاللی با پرشدگی ناقص
توسط سيمان کربناتی ه) کانی فرومنيزین دگرسان شده با اکسيدهاي وهن و کربنات و) تصویري از یک قععه چرتی
نتای این معالعات تشابه قابل توجهی بين بافت و ترکيب قععات وهکی با نهشتههاي سازنده ییه  Iو همچنين ارتباب
زایشی قععات وهکی با سنگ بستر برش گسکرک را نشان میدهد قععات وهکی در ییه  Iبه ااتمال زیاد در نتيجاه
فرویندهاي خاکزایی و در ارتباب با ییه  Iتشکيل ش ده است با این وجود ،توزیع پراکنده این قععات و تمرکز برخی از
ونها در امتداد سعح مشترک شيبدار ییه  Iبا ییه  ، IIیک منشأ نابرجا ااصل از فرساایش را باراي ونهاا پيشانهاد
میکند ماهيت شيب دار سعح باییی این ییه در تماب با ییه باییی خود که به موازات سعح فرسایش یافته سانگ
بستر قرار گرفته است ،ماهيت نابرجاي مواد رسوبی سازنده ییه  Iو قععات وهکی در ون را بيشتر تأیيد میکند
پژوهشهاي دانش زمين
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مشخص میشود که ون را از ییه  IIمتمایز نماوده
اساات محتااواي بااایي کربنااات در ییااه  Iتمااایز
مشخصی را در رنگ این ییه در مقایسه با ییاه II
ایجاد کرده است تشابه قابل توجه در خصوصايات
بافتی و رسوبشناختی ییه  Iبا قععات وهکای در
این ییه نشانگر ارتباب زایشی ااتمالی بين ونهاا
و تمرکااز مااواد کربناااتی در نتيجااه فرویناادهاي
خاکزایی میباشد

شواهد دیرینه محیطی و دیرینه اقلیمی

شواهد دیریناهمحيعی قابال تاوجهی را در بارش
گسکرک میتوان بهصورت قععات وهکی در ییه I
و وجود خردههاي زغاالی در ییاه  IIهشاکل )13
خالصاه کارد کااه باه همااراه مشخصاات بااافتی و
خصوصاايات فيزیکاای ییااههاي رسااوب طبيعاای،
اطالعاتی را در مورد شرایط دیرینه وب و هاوایی و
دیرینااهمحيعی ارائااه میکنااد ییااه  Iبااا وجااود
محتواي نسبتا بایي مواد کربناتی و قععات وهکی

شکل  :13نمایی از خردههاي زغالی در ییه  IIرنگ قرمز  -قهوهاي این ی یه نشانگر شرایط تشکيل اکسيدان میباشد
که ااتمال تشکيل خردههاي زغالی در نتيجه کربنی شدن ( )carbonizationمستقيم موادولی تاازه درون رساوبات در
این ییه را تیعيف میکند وجود خرده هاي زغالی ماهيت نابرجاي رساوبات و تشاکيل ماواد زغاالی در نتيجاه وتاش
سوزيهاي طبيعی را تقویت میکند

هااوایی خشااک تااا نيمهخشااک را بااراي تشااکيل
افقهاي کربناتی شده در خاک پيشانهاد میکناد
که به ون کلکریت گفته میشود عاالوه بار وجاود
قععات وهکی ،معالعه ميکروسکوپی یک نموناه از

بنااابراین ،مااواد رسااوبی تشااکيلدهنده ییااه  Iو
قععات وهکی درون ون به نظر میرسد که در یک
رژیم خاکزایی متفاوت باا ییاه  IIتشاکيل شاده
باشند معالعه نمونههاي عهد اارر شارایط وب و
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ییه  Iوجود یک قععه گياهی کوچک مينراليزه را
در این ییه وشکار ساخته است که اندازه ریز ونها
شناساایی تاکسااونومی ون را غياار ممکاان ساااخته
است
محتواي کم مواد کربناتی ،رنگ قرمز  -قهاوهاي و
همچنين وجود خردههااي زغاالی در ییاه  IIکاه
متمایز از ییه  Iمیباشاد ،شارایط دیریناهمحيعی
متفاوتی را براي ییه  IIپيشنهاد میکند که بهنظر
میرساد بااا تغييار شاارایط وب و هاوایی ،افاازایش
بارناادگی و رطوباات و گسااترش پوشااش گياااهی
جنگلی در منعقه همزمان بوده است
وجااود خردههاااي زغااالی بااا پراکناادگی نساابتا
یکنواخاات در ایاان ییااه نشااان میدهااد کااه
وتشسااوزيهاي طبيعاای و خودبخااودي ااتمااای
نقش مهمی را در از بين باردن پوشاش گيااهی و
افزایش وهنگ فرسایش سعحی در منعقه داشاته
است
پوشش گياهی از طریق گسترش سيستم ریشهاي
نگهدارنده و همچناين از طریاق گساترش شااخ و
برل باع افاظات از خااک در مقابال فرساایش
توسط باران و وبهاي جاري و بنابراین کااهش در
وهنگ فرسایش سعحی خواهد شد بهطور خالصه
میتوان چنين تصور نمود که ییه  Iدر یاک رژیام
وب و هااوایی نساابتا خشااک و پاايش از گسااترش
پوشاش گياااهی جنگلای در منعقااه کاه ااتمااای
همزمااان بااا دوره خشااک پليستوساان پسااين21
هبيگلري و همکاران )1393 ،باوده ،تشاکيل شاده
است که طی ون یاک رژیام خااکزایی مشاابه باا
مناطق کم بارش در منعقه غالب بوده است و ییه
 IIمربوب به وغااز تحاویت وب و هاوایی در اوایال
هولوسن میباشد که با گارم شادن هاوا ،افازایش
بارندگی و رطوبت و گسترش پوشش گياهی همراه
بوده است
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نتیجهگیری
شاواهد صاحرایی و نتاای معالعاات وزمایشااگاهی
نشااان میدهااد کااه نهشااتههاي طبيعاای باارش
گسکرک ااتماای بهصاورت رساوبات نابرجاا روي
سعوح دامناهاي قادیمی از سانگ بساتر رساوبی
تشکيل شده است باهطوري کاه ژئومورفولاوژي و
شيب ییههاي رسوبی یاک موقعيات دره مانناد را
نشان می دهد که مواد فرسایش یافته از بخشهاي
با توپوگرافی مرتفعتر درون ون تجمع یافته اسات
نهشتههاي طبيعی برش گسکرک بهصورت دو ییه
متمایز هییه  Iو ییه  )IIقابال تشاخيص میباشاد
که تفاوت مشخصی را از نظار رناگ ،درصاد ماواد
کربناتی و وجود خردههاي کانی و ولی باا یکادیگر
نشان می دهند باا ایان وجاود بافات هار دو ییاه
ریزدانه میباشد و عماده اجام ونهاا را ذرات در
اندازه سيلت تشکيل میدهد ییه  Iبافات درشات
دانهتري را در مقایسه با ییه باییی خود هییاه )II
نشان می دهد وجود درصد بایي مواد کربناتی در
ییه  Iه 12/92درصاد) در مقایساه باا مقاادیر باه
مراتب پایينتر در ییه  IIه 1/02درصد) به هماراه
ویژگیهااي بااافتی ایاان ییاه کااه عماادتا از ذرات
خاک دانه غنی از کربنات تشکيل شده است ،نقش
فرویندهاي خاکزایی را در تمرکز مواد کربناتی در
این نهشتهها نشان میدهد؛ رخداد قععات وهکای
در این ییه فرريه منشاأ ااصال از خااکزایی را
بيشتر تقویت میکند باا ایان وجاود ،پراکنادگی
تصادفی قععات وهکی در ییه  Iو وجود یاک مارز
شيبدار نسبتا صاف 26و قاطع 27بين ایان ییاه باا
ییه باییی ،خود نشان میدهد که رسوبات تشکيل
دهنده ییه  Iبه ااتمال زیااد ااصال فرساایش و
رسوبگذاري مجدد خاکهاي قادیمی در منعقاه
بوده که فرویند سيمانی شدن کربناتی درون ونها
اتفاق افتاده است بر همين مبنا ،مرز شيبدار جدا
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کننده دو ییاه طبيعای از یکادیگر ،کاه از شايب
عمومی سعح هوازده و فرسایش یافته سنگ بستر
پيروي میکند ،نشانگر یک مرز فرسایشی میباشد
که نبود رسوبگذاري و تأثير فرویندهاي فرسایشی
را نشاااان میدهاااد پااا از یاااک دوره نباااود
رسااوبگذاري ،28رسااوبگذاري مجاادد در باارش
گسکرک با ییه  IIمشخص میشود که ویژگیهاي
بافتی مشابه باا ییاه زیارین را نشاان میدهاد از
ویژگی متمایز این ییه در مقایسه باا ییاه زیارین
رنگ قرمز – قهوه اي ،محتواي پایين مواد کربناتی
و همچنااين وجااود خردههاااي زغااالی هب اه جاااي
قععات وهکی) در ون میباشاد وجاود خردههااي
زغال با پراکندگی تصاادفی در ییاه  IIباه هماراه
ساخت گرانویر 29ون که متشکل از ذرات خاکدانه
میباشااد ،یااک رسااوب ریزدانااه وبرفتاای را نشااان
می دهد که مواد ساازنده ون متاأثر از فروینادهاي
خااکزایی در منعقاه منشاأ باوده اسات ماهيات
اکسيد شده ذرات خاکدانه در این ییه هکه رناگ
قرمز  -قهاوهاي را باه ون بخشايده اسات) ،نشاان
میدهد که خردههاي زغالی به ااتمال زیاد پيش
از فروینااد دفنشاادگی و در اثاار وتشسااوزيهاي
طبيعی در یک منعقه هماراه باا پوشاش گيااهی
درختاای ایجاااد شاادهاند هبيگلااري و همکاااران،
 )1393رخداد قععات زغالی در ایان ییاه نشاان
میدهد که وتشسوزيهاي طبيعی ااتمای نقاش
مهمی را در از بين بردن پوشش گياهی نگهدارنده
و افزایش وهنگ فرسایش خاک داشتهاند
ییههاي رسوب طبيعی در برش گسکرک ،بایگانی
مشااخص از تغيياارات وب و هااوایی و محيعاای در
اواخر پليستوسن تا اوایل هولوسن از یک رژیم وب
و هوایی نسبتا خشک و نبود پوشش گياهی هییاه
 )Iبااه ساامت شاارایط وب و هااوایی نساابتا گاارم و
مرطوب ،که هماراه باا گساترش پوشاش گيااهی
درختی در اوایل هولوسن بوده است ،را نشان می-
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دهااد بااا مساااعدتر شاادن شاارایط وب و هااوایی و
افزایش ميزان بارندگی و دسترسی به منابع وب در
منعقه ،شرایط مناسب براي جذب جوامع انساانی
در عصر مفر هاوایل هزاره چهارم پايش از مايالد
تا اوایل هزاره دوم پيش از ميالد) به منعقه فراهم
شااده اساات کااه وثااار ون بهصااورت رااخامتی از
نهشتههاي فرهنگی  -طبيعی روي ییاه  IIدیاده
میشود گودالهاي ایجاد شاده در ساعح بااییی
ییه  IIتأثير فعاليتهاي باساتانی در عصار مفار
براي تاأمين ماواد خاام رسای یزم باراي سااخت
سفال ،ایجاد واادهاي سکونتگاهی و غيره را نشان
می دهد تداوم استقرارهاي انساانی در عصار وهان
تداوم شرایط زیستی مناسب و دسترسی به مناابع
یزم در منعقه را نشان میدهد
پ از متروک شدن محوطه در عصر وهن ،بهدليل
تغيير شرایط محيعی ،کمباود مناابع و یاا دییال
فرهنگی ،نهشتههاي عصر وهن متأثر از فرویندهاي
خاکزایی بوده است که بهصورت یک افق غنای از
موادولی در بایترین ییاه از بارش گساکرک قابال
مشاهده است
سپاسگزاری
نگارندگان بر خاود یزم مایدانناد از وقااي دکتار
بيگلري از بخش پارینه سانگی ماوزه ملای ایاران
براي پيشنهاد پروژه معالعات گسکرک و همراهای
در معالعات صاحرایی و از وقااي دکتار جهاانی از
ميااراث فرهنگاای گاايالن بااراي تااأمين اعتبااار و
پشتيبانی اداري و وقاي اساام امينای باه عناوان
دستيار در معالعات صحرایی کمال تشکر را داشته
باشد از کارشناسان شرکت زمين ریزکااوان وقااي
دکتر عبدي ،وقاي مهندب شاادان ،سارکار خاانم
ايدري ،سرکارخانم کامياب و سرکارخانم اکرمای
که هار کادام باه ساهم خاود در انجاام معالعاات
وزمایشگاهی ،تعبير و تفسير نتاای و وماادهساازي
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