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 دهیچک

سر و چاله یا پالیا. ، دشته: کوتشکیل شده است شناسیریختزمینخشک و بیابانی ایران از سه واحد  هایمنطقه

ای افقیی بیا   هاز الیه وترین نقطه بیابان منتهی می شود به پستداخلی که  های آبخیزحوضهترین سطح زهکشی پایین

 60ز اشود. در ایران بیش بیابانی چاله یا پالیا نامیده می هایمنطقهاین بخش از  های ریزدانه پوشیده شده است.نهشته

فیال   وهسیتانی  کهای و باال آمدن توده)دوران سوم(  آخرین فاز کوهزایی پاسادنینهمزمان با  چاله شناخته شده است.

همچنیین   د.اد شی ایجی در محدوده ایران مرکیزی  هایی و چاله استفرونشستهزمین تعادل، قسمتی از پوسته برای ایران 

اخت بیا تییریر   سی همچنین بعد از عملکیرد سیاختار زمیین   . باشدهای اصلی میتوسعه این پالیاها منطبق بر مسیر گسل

خ داد. هی   رهیا  های موجیود در سیطح پیالی   تحول ناهمواری شدید در هاییتغییر ه کواترنریخارجی در دور هایعامل

یالن بی به دلیل شوند مانند تشک، مهارلو، گاوخونی. در واقع خته میهای داخلی شنااکنون برخی پالیاها به عنوان تاالب

ن سیوم  رادو آخرهیای شوند و تعدادی دیگر به دلییل کمبیود آب در   مشاهده می ها پیکره آبیدر برخی از آنآب مثبت 

تیا خراسیان    نیزواز قی  یچالیه داخلی   نیبزرگتیر البرز در جنوب اند. تبدیل شده چاله طبس(مانند )خشک یا به مانداب 

 هایخوردگنیچ یورحم هایسطح یها موازچاله ،خراسان یمنطقه کوهستان فاصلهکه در  طوریهباست  افتهیگسترش 

تیرین و  خشیک  ،ک لو را به دنبال داشته است. فرونشستی بلو هاچالهها پیدایش باال آمدن رشته کوهند. ابه وجود آمده

ترین سیرزمین  ترین و مخوفتوان گفت که ناشناختهرا تشکیل داده است که میهای جهان ترین بیابانگودترین و پست

 در ایران و شاید در جهان باشد.
 

 یاردانگ. شناسی،ریختزمین ،پالیا، تلماسه گیاهی ،: ارگکلیدی هایواژه

 

 مقدمه

که به آن چاله یا پالییا  شده است  دهیپوش زدانهیر ینهشته ها با یافق یهاهیال باها ابانیب یسطح زهکش نیتر نییپا

بیه   یشیمال  یقیا یبرای نمونه در آفر. شود یگوناگون به کار برده م یمختلف به نام ها یواژه در کشورها نیاگویند. می

در  Takir هیدر روسی  Clay pan ایو در اسیترال  Playa یشیمال  یکایدر آمر ،Chott ،Zahreh ،Sebkra ،Sebkhah هاینام

کیه بیه    شیود گفته میچاله  آنبه  رانیو در ا Tesakaو در مغولستان  Quو در اردن  Salar نیدر چ، Khabraعربستان 

 .گویندمی ریغلط کو
 

 30/4/1401: رشیپذ خیتار                              19/7/1400 :افتیدر خیتار -1
 ahmadi@ut.ac.ir : مسئول، پست الکترونیک نویسنده -2

 .تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده استاد و ایران اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان پیوسته عضو -3

 



 احمدی

160 

 

در مفهیوم آن   هیایی دگرگیونی کیه بیه میرور     اسیت سیاحل   یاست و به معن ییایاسپان واژه کیچاله واحد یا  1پالیا

 لند فیرم هیای  ها از  ابانیدر ب هاچاله. گفته می شود یچاله داخل ای داخلی حوضه یصور  گرفته است و امروزه به معن

سیفره   ،ایی پال یی،شیور انتهیا   اچیه یدر یی،گوناگون مانند چاله انتها هایناممختلف  یو در کشورها دنیآیمه  به شمار م

 عیوسی  یهیا ایپال دارنید.  یمتفاوت هایشکل هاچاله .ددارن هامانند اینو  یباد رفت منطقه، ییدشت انتها یی،انتها یآبرفت

 یهیا منشی  شیده انید و اغلین آن    لیتشیک  2نسی ستویشده هستند کیه در دوره پل  لیفس یهااچهیدر کایآمر یجنوب غرب

به وجود  شناسیریختزمین یها دهیپد جهیبلکه در نت ،دنندار یساختمان یمنش هاچالهاز  ولی بسیاری ،دارند یساختمان

هیا  از آن برخیچاله وجود دارد که  9000از  شیب یکاالهاربیابان در است.  )دایا( یباد رفتگها آن باالیآمده اند که در 

شیکل در اطیراف    یعدسی  یهاتپه شیدایدر جهت باد و پ یدگیها کشآن یهایژگیاز و .اند افتهیدر جهت باد گسترش 

 .آن است

کتییاب معییروف  .کییردآغییاز  1347موسسییه جغرافیییایی دانشییگاه تهییران در سییال  رالییو   هییای علمیییپییژوهش

ه رکوپولو بییمیارکوپولو اولییین کتیابی اسییت کییه دربیاره سییفر در اطییراف بیابیان لییو  بیه چییا  رسیییده اسیت. سییفرما      

هیی    17 سیده از آن تیاریخ تیا    .مییالدی صیور  گرفیت    1272ایران در دوره سیلطنت غیازان خیان مغیول بیه سیال       

تییا سییال  نیسییت.در دسییت باشیید از سییفر وی اطالعییی  آمییدهمسییافر اروپییایی بییه جنییوب شییرا ایییران نیامییده یییا اگر

 3لینگیر پیو   هیای پراکنیده  های ایران میورد تجسیس و تفحیر قیرار نگرفیت بیه جیز یادداشیت        میالدی بیابان 1849

 لمییی عت ئییمیییالدی یییک هی 1858کییال  و نوشییکی از شییرا وارد ایییران شییدند. در سییال   راهکییه از  4گریسییتیو 

رف طییاز  جانورشیینا  8گییراف کیسییرلینگشیینا  و گیییاه 7بونییگ ،اخترشیینا  6لنییز ،شیینا زمییین 5گوبییل شییامل

ری اسیت کیه   اجغرافییایی در دشیت لیو  شید. ایین اولیین بی        هیای پیژوهش میامور   پترزبورگانجمن جغرافیایی سن 

بیابیان   ت از شیمال شیرقی وارد  ئی طبیعیی بیه لیو  سیفر میی کنید .  ایین هی        وضعیتسی یک هیئت علمی برای برر

ایین   ضیوهای ع. از نوشیته هیای   ناتمیام مانید  هیا بیه دلییل پییدا نکیردن راهنمیا       سیفر آن  وربختانهشی ولیی   ،لو  شید 

هییا و بییه نظییر آن کییردهییا ایجییاد بیابییان لییو  وحشییتی بیییش از حیید در آن منظییرهت چنییین برمییی آییید کییه ئییهی

 .(13د )نباشباید بهشت برین  ،در مقایسه با بیابان لو  ،بی و ترکمنستانهای گبیابان

 اسیان مییالدی در خر  3193 تیا   1931هیای بیین سیال   کهوین اولین مسافری است استاد دانشگاه  9استراتیل سوئر

چالیه  شناسیی  تشیکیال  زمیین  و  نظرهای جالن توجهی در مورد آب و هوا و لو  شمالی به پژوهش پرداخته و جنوبی

 قلیی  ا ی در میورد تغییرهیای  پژوهش هیای اتریشی  پژوهشگرهانس بوبک  همچنینتدوین کرده است. آنلو  و پیدایش 

هیای  عیه عکیس  وستای خبییر رفتیه و از مطال  در یکی از سفرهای خود تا راو  است.  انجام دادهدوران چهارم  درایران 

 است. کردهمنتشر  600000 به 1مقیا  ، نقشه بیابان لو  را باهوایی ایران

و  سردشت ،و تپه کوه است: تشکیل شده واحد از سه ایران یابانیخشک و ب هایمنطقه ،شناسیریختزمیناز نظر 

لیو    ابیان یب لهچا ررسیب به مقاله فقط نیدر ااست. و رخساره  پیتچند  شامل یک از این سه واحدکه هر  (پالیا) چاله

 پرداخته شده است.

باد دو عامل ها آن لیدر تشک ،نیبنابرا .دنشویم جادیا یمیقد یهارودخانه یانتها ای طرافدر ا هاچالهاز  گرید برخی

انحالل  دهیدر ارر پد یآهک هایناحیهدر  (ایدا) یفرورفتگ بطوریکه .توانند دخالت داشته باشندیانحالل م دهیو پد

 
1. Playa                          2. Pleistocene                       3. Potlinger                       4. Christie                         5. Goebel    

6. Lenz                           7. Bunge                               8. Graf Keyserling            9. Stratil Sauer 
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محسوب  یابانیب طیمح یهایژگیاز و یکی ،شده باشند لیها تشکچاله نیکه ا وضعیتیدر هر  یول ،حاصل شده است

در   یو کربنا  سد  یسدکلریدمانند  یریتبخ یهارسوبحاصل از  هایمادهبا  الی ،مانند ر  زیو مواد ر شوندیم

 .(10) کندیم رییمربع تغ لومتریک 9300متر مربع تا  نیها از چندمساحت آن .دنشویجمع م هاآن

 خشک  هایمنطقههای آبخیز بسته هضپالیا در حوهای ویژگی

ر توصییف  و بیه شیرز زیی    انید یهیا جزئی  و تفاو  استبه ه   هیشب به تقرین ایدر تمام دن ایپال مانساخت یکلطوربه

 :(21 ،7) شوندمی

 .دگرفته باش را در بر زیآبخ حوضه کی ای یدره توپوگراف کیکه  یامنطقه -الف

 . یمال یبیبا ش ،زار هموارسطح صاف شوره کی -ب

 .آب ورودی استاز  شیب در آن ریتبخ زانیآب است و م یکه به ندر  دارا یامنطقه - 

 .است مربعمتر 2000مساحت آن  کمینهکه  عیوس به نسبت یمنطقه ا - 

مروزه به ا .افتی یمالش یکایو آمر ایاسترال ، قایآفر شمال عربستان، ،رانیا یدر کشورها توانیرا م اینمونه پالمهمترین 

 : (23) گرددیم ایبه پال یادیتوجه ز ریز هایلیدل

 ،هاکلریید )مختلیف   هیای نمیک های شورابه به پالیا و غالن بودن فرایندهای تبخیر و تغلیی   به دلیل ورود جریان -الف

کیار  بیه لیف  مخت عیدر صینا  شیوند و در محیط های پالییایی تشیکیل میی    (بورو عنصر  ها ترا ین ،هاکربنا  ،هاسولفا 

 یسیات یتاس یشروع شده و حت هاییبررسی ،یاد شدهمملکت به مواد  ازین لیبه دلگذشته  هدر چند ده رانیدر ا ند.رومی

  .شده است جادیمنابع ا نیاز ا یبهره بردار برای زین

قه در دوره چهیارم  منط زیآبخ حوضهدر  شناسیبوم هایدگرگونیو  اقلیمیدر تعادل  ینقش اساس یداخل یهاچاله -ب

 داشته اند.

زیسیتی مربیوب بیه    ی محییط و جنبه هیا  یدرولوژیو ه شناسیریختزمیناز نظر و متنوع  ویژه یهاطیمح لیتشک - 

 . خشک هایمنطقههای تاالب

از  شیبیی کییایو در آمر 1000از  شیبیی یشییمال یقییایدر آفر .انییدپراکنییده نیمختلییف زمیی هییایناحیییههییا در ایپال

هییا ایپال شیدایییپ یکلطییوربییه .وجییود دارد ایییپال 60از  شیبیی رانیییو در ا ایییپال 190از  شیبیی ایو در اسییترال 300

 یشی یفرسا ایهی عامیل  جیه یدر نت زیی ن یو گروهی  کیی تکتون یروهیا ین جیه یدر نت ایی  ستوسین یپلئ یهیا اچیه یدر ادگاری

 ای اسییتهچالییکییه لییو   یایییدارنیید ماننیید پال ینقییش اساسیی کیییتکنییو ن یروهییاین انیییم نیییانیید. در ا دهشیی جییادیا

 تیکامییل بییا وضییع  یبسییتگ اییی. مسییاحت پالاسییت یشیییفرسا ایچالییه ریکییه دشییت کییو  یدر صییورت .یسییاختمان

کیه سیطح    ید بیه طیور  آن دار یزهکشی  یو چگیونگ  یو شیبکه زهکشی   آبخییز باالدسیت   حوضیه  شناسیی ریختزمین

 .(7) کندیم رییمربع تغ لومتریهزار ک 10مربع تا  لومتریاز چند ک ایپال

 چاله یا  ایپال طیمح

 هیای سیوب از ر ایی پال طیمحی  ،از نظر نوع نهشته .گرددیممشخر  یآب یهاانیجردو عامل رسوب و  با ایپال طیمح

 :(5) است افتهی لیتشک یریو تبخ یبیتخر

 لتینس ر  و سی که اغلن از جی اند شدهتشکیل  دانهزیرتخریبی  هایذرهاز  به طور معمول  یبیتخر هایرسوب -الف 

 .هستند
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و  ریی ختب نید یو در اریر فرآ  یالبیسی  ای یسطح یهاآب باکه هستند  یریتبخ یهانهشتهشامل  یریتبخ هایرسوب -ب

 .اندگذاشته شده یبه جا یشدگاشباع

با توجیه   .است ریمتغ ایبه پال یآب ورود قدارز باالدست مخیآب حوضه یدرولوژیه طیبا توجه به شرا -یآب یهاانیجر 

رین در ند بنیاب انطبیاا جغرافییایی هسیت   رای خشک و نیمه خشک در اییران دا  هایمنطقههای که پالیاها و تاالببه این

های ر محیطهای آبی بایجاد شده در کمیت و کیفیت جریان هایهای آبخیز باالدست و تغییرحوضهزمینه تیریر شرایط 

 باشد.  های بیشتری میپالیایی نیاز به پژوهش

 :است ریزبه شرز ویژگی سه  یدارا شناسیریختزمیناز نظر  ایپال ها،رسوببا توجه به نوع  

با هیر   که یبه طور شوندمی ینفوذ رقابلیسخت و غ هارسوب ،دارد یزیناچ نیش ایمسطح که پال هایمنطقهدر  -الف 

 .دشویماضافه  هابه ضخامت آن انیجر

در سیطح   ایوییژه  یهیا ینیاهموار  ریتبخ هجیدر نت ،همراه نمک یو باال آمدن گل و گاه مویینگی یروین جهیدر نت -ب

 چند ضلعی نمکی است. هایشکلکه شاخر ترین آن،  شودیم جادیا ایپال

 ایی الدر سیطح پ  یبیاد  هیای رسیوب شده همراه  جادیا یهایناهموار ،باشد ادیباد ز تیکه فعال هامنطقهاز  برخیدر  - 

 .(26) شودیمشاهده م

   ایو تعرق در پال خیرنقش تب

 یموقت ایفصلی  یهااچهیدرو  شودیاست که به منطقه وارد م یآب قداراز م شتریب ریتبخ ایپال طیدر مح یطور کلبه

 نیی البته در ا ،شناسیریختزمینو  آب و هوا :دارد یعامل نقش اساسدو  پالیاها یدرولوژیدر تعادل ه .شودیم لیتشک

کیه خیود    ستاچاله  لیدر تشکمورر  هایعاملاز  ریتبخ ،بنابراین .ندمورر زیمنطقه ن یاهیخاک و پوشش گ تیوضع امر

و  یشناسی خیاک  تیوضیع  ،امیالز مختلیف   زانیی م ،اقلیمیی  وضیعیت  :دارد ماننید  گیر ید هیای عاملبه  یادیز یوابستگ

و  (را دارد بآ بیشینه اچهیکه در یسطح) اچهیسطح در اسا را بر  ایپال یبندطبقه یاعده .منطقه شناسیریختزمین

 .رندیگ یسطح کاهش آب در نظر م

 خیزآب حوضه طیو شرا ایابعاد پال نیرابطه ب

 یریی گشیکل  هیا انیدک اسیت.   پیژوهش باالدسیت آن   زخیی آب حوضیه  وضعیتبا  ایاندازه و شکل پال ،در مورد ارتباب

 طیبیه شیرا   ایی پال لیمسیل  اسیت تشیک    هچی آن .در ارتبیاب باشید   ایی پال تیممکن است با وضع زین آبرفتی یهابرومخ

و  2هیاوی مو ابیان یدر ب چالیه  38 یرو (02) 1کیوک  یهیا یبررسی  .دارد بسیتگی مسلط بر آن  زیآبخ حوضه رفومتریکوم

با  چالهو سطح ( %1 درسطح،  r=0.66)رابطه مثبت دارد  زخیآب حوضهبا سطح  چالهنشان داده است که سطح  ایفرنیکال

چالیه بیه    مساحتاست که  هینظر نیا دییبه دست آمده تا جهینت .دارد یرابطه منف زخیآب حوضه حسط ینسبت ناهموار

 .(22) دارد یبستگباالدست  زخیآب حوضه طیشرا

   رانیدر ا یداخل یهاچاله لیتشک یچگونگ

و از پوسیته جامید فیرو نشسیته      یقسیمت  ،تعیادل  بیرای  رانیی فیال  ا  یهاخوردن و باال آمدن کوه نیهمزمان با چ

دوران سیوم   آخرهیای  سیاخت نیزمی  هیای حرکت جهینت ،هایناهموار یساختمان هایشکل .استکرده ایجاد یی هاچاله

 
1. Cook                                                                        2. muhavy 
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ه در دور یخیارج  هیای عامل البته. کرد یدوره  بررس نیا آخرهایاز  یشدایپبعد از  بایدرا  هاچالهتحول  ،نیبنابرا .است

 زییر  زین هاچالهند و به وجود آورد یساختمان هایشکلدر  یدیشد رییتغ دهای فرسایش و رسوبگذاری(نیکواترنری )فرا

 (.17، 29) اندبوده یفراوان هایرییتغدستخوش  هاعامل نیهم ریریت

 یعمیود  یروهیا یدر ارر ن شتریب یداخل یهاچاله  یبدان یخوردگ نیچ جادیرا عامل ا یو مماس یفشار یروهایاگر ن

 یولی  ،اسیت  ها فرو نشستهمختلف به وجود آمده و در طول آن هایجهتدر لو  چاله مانند بزرگ  یبه شکل گسل ها

 لیتشک یساختمان یهاچاله یودیس هاخورده به سمت نا نیچ هایهطبق شینمانند دشت اسدآباد ممکن است  یگاه

هیای دوران اول  رابن ناشیی از گسیل  گی  -اسیت کیه وجیود سیاختارهای هورسیت      ییادآوری البتیه الزم بیه    .داده باشند

 هیای منطقیه هیا سیاختمانی شیرایط بیرای تشیکیک      شناسی در زون مرکزی موجن شده است که در محل گرابنزمین

 پالیایی فراه  شود. 

چالیه   نیزرگتربو در جنوب  مازندران دریایدر شمال چاله  ،وجود دارد یمیعظ یهاالبرز چاله کوه رشته نیدر طرف

سطوز  یها موازچاله ،خراسان یمنطقه کوهستان فاصلهکه در  طوریهباست  افتهیتا خراسان گسترش  نیاز قزو یداخل

 .(30) به وجود آمده است هایخوردگنیچ یورحم

لیو ، خشیک    فرونشینی بلیوک  است.به دنبال داشته  بیشماری یهاچاله شیدایپ ،یمرکز هایکوه باال آمدن رشته

 نیوم است که آخرسدوران  یهاایدر ادگاری از این پالیاها برخی. استدادهتشکیل های داخلی را بیابانترین و گودترین 

آب  شیدن وارد لیی هنوز بیه دل  یول است.ها به وجود آوردهدر شکل آن هاییرییتغپاسادنین( _ساخت  نیزم هایحرکت

 تها بیه علی  نآاز ی شمار یول هیاروم اچهیمانند در ،(1) هستندبزرگ پراکنده  یها اچهیک  به صور  در ریو تبخ یکاف

 یایی ماننید پال ) انید شیده  لیتبید  به مانداب ایخشک شده  سوم دوران انیدر پا آبو کمبود  دیشد ریو تبخ ادیوسعت ز

 .(33) (1 شکل) (طبس

 

 
 .(13) هاچالهسایر  با رتباب آناموقعیت چاله لو  و  -1شکل 

 

 خلیج فارس
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شیده  ن و مهیارلو  ماننید بختگیا   شیماری بی یهاچاله موجن تشکیلها بلندیدر  وسنیپل آخرهای زاییکوه هایفعالیت

پس از ایجیاد  ) شده یمحل یهاآب هیسطح پادر طول زمان  ،یکوهستان هایمنطقهدر  ادیز ینسب رطوبت دلیلکه به  است

 لیتشیک  یاازهتی  یهیا اچیه یدرو  چاله در اررفرسایش یا رسوبگذاری جریانهای آبی باتوجه به شین دریاچه ای ایجاد شیود( 

 (.2، 1) اندداده

خیود   ایی کیه   انید شیده ایجیاد  یساختمان کیباری هاچاله ،یآتشفشان یهایناهموار و خورده نیچ یهاکوهرشته نیب

 بجسیتان  نیب یهالهاچو  ریکاشمر و دشت کو نیمانند چاله ب ای (بافق ریکو مانند)ند اهداد لیتشکرا  یمستقل یهاچاله

 .(18) ساخته اند تر را فراه بزرگ یهاچاله نیارتباب ب ،و لو 

 ،وسیته ینفرد و پم یها یناهموار که زیاداست یاتا اندازه یساختمان یهاچالهاز  برخیآبرفتی در  هایرسوبتجمع 

 یمانند چاله گیاوخون  ،سازدیم انیبر سطح دشت نما یکوچک یبه شکل تپه ها و پوشاندمیاما ک  ارتفاع داخل چاله را 

خورده مرکیز   نیچ یو تپه ماهورها بیابان لو به جز مرکز  ،یداخل یهاچاله تمامدر  .و رفسنجان زدی نیبهای دشت و

 اسیا  هیا سیطح   چالیه  نیی ا شیتر یب چون ،هستند یتراکم یهاچالهاز نوع  هاچالهداخل  فرسایشیسطوز  ،ریدشت کو

نباشیته کیرده   و در آن اپیرامیون خیود را کنیده     هایبلندی کواترنری هدور سراسرکه در  است ودهبمحلی  یهارودخانه

و  یمرکیز  ایهی دشیت مانند  ندارا پوشانده چالهسراسر  افتهی شیفرسا رسوبا  ،نیآب و تخر یدب زانیبسته به م .است

 .  اندگسترده شده هاچالهدر اطراف  یعیوس های آبرفتیبه شکل مخروب یو گاه یغرب

و  آینید ر میی شیما بیه گسیترده   یگذاررسوب نوعی ،هستندآرام  یساخت نیک  عمق که از نظر زم یتشتک یهاچاله

 گونیگونیا  یهیا رسیوب  جیاد یا موجین امیر   نیی است و ا یموقت طور معمولبه یسفره آب هستند. رییکمتر در معرض تغ

 :دهندیم لیتشک ریبه شرز ز یمختلف یهاخسارهر کهشود یم

 دیشد هایبالیس توسط یدوره خشکسال کیپس از ه رخسار نیا :یچاله تشتک یهادر کناره یرخساره ماسه رس - الف

  عمق و با کو  ضیعر یرودها با بسترشکخدر رخساره  نیا .رودیم شیبه طرف مرکز چاله پ شتریو ب دیآیبه وجود م

 .ندشویممشخر  یاز نوع رودخانه ا لیما یبندنهیچ

( و  یلسی )نمیک، گی ، کربنیا  ک    یریی تبخ یهیا سنگو  دارد یضخامت کم : این رخسارهیریتبخ هرخساره نهشت -ب

 (.14، 12) دارد یاژهیو ارساخت یکدهند که هر  یم لیتشک ییهاافق

 هآن پوسیت  یاالبی تیا ر  و در   یاز ال توانید یکیه می  قرار گرفته است  زدانهیر هایمادهاز  یادر قاعده هر افق طبقه

هر  در رودیواز نظر آب آن  تیکه موقع ،یتشتک ای یشیچاله فرسا یهادر کناره .باشد هیال کیبه صور   کیهسخت آ

زمیین   اترنریکو هدر دور اقلی  وضعیت .رندیگیشکل م جیبه تدر یدیجد یهارخساره ،کرده استرییتغ شدن، بار لبریز

مانند  تررطوبم هایناحیهدر که یطورمورر بوده است به اریها بسایپال نیا یها و شکل ظاهریناهمواردر تنوع  شناسی

شده  لیز تبدیحاصلخ یهابه دشت است شتریآن ب یو پراکندگ آب ورودی زانیم کهواقع در کرمانشاه  دشتیماهچاله 

 جیتدرهب انیزمورخشک لو  و جا یهاابانیب  یابد ومیجنوب کاهش شمال به رطوبت هوا از غرب به شرا و  زانیماند. 

 .(2) شوندیم یشمال غرب زیحاصلخ یهادشت نیجانش
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 بیابان لوت شناسیریختزمین

چالیه  . (7) تشکیل شیده اسیت   پالیاچاله یا و  سردشتاز سه واحد کوهستان،  شناسیریختزمینبیابان لو  از نظر 

 زاییی هکیو و  یسیاختمان  هیای عامیل دهید کیه   یبلوک و توده مقاوم را نشان م کیشکل  ،اطراف خود هایبلندیبا لو  

 تیی فعال .ه اسیت قیرار داد  ریتیار  زیربه شد  آن را  هیحاش هایرسوب تنهاو  کند جادیدر آن ا یادیبن یرییتغنتوانسته 

 نیی ا هوعی مجم .همیراه اسیت   یخیوردگ نیو چ یشکستگبه  ،یروراندگ ومعکو   یهاگسل شیدایبا پ  در لو زاییکوه

مرتفیع   هیای ندیبلاما وجود ، اطراف یهاآن نسبت به کوه یچاله لو  و فرورفتگ شیدایبه پ انجامیده استها ساختمان

بیه   .است بوده رییتغ شستخود ،از دوران سوم ویژهبه  ،لو  شناسیریختزمینکه  دهدینشان م دیجد نیو آذر یرسوب

 و نیسیت  سهیقامشود قابل  یبا آنچه امروز مشاهده م یساختمان ضعدوران اول و دوم و سراسردر  یعنیدر ابتدا  عبارتی

 .(32 ،31) داشته است اریتفاو  بس

 نیی را در ا ییی ازکیوه  تیی شیروع فعال  کیاسی روژ یهارسوب یرو نیبه طور دگرش (شروندهیپ)سه وجود مرحله کرتا

اطیراف   یرسیوب  حوضهکه هنوز  است ایناز و سخت خود نشان   یضخ یهاککرتاسه با آه یول، دهد یمرحله نشان م

کیرده  نفیوذ   ایو داخل در هارسوبدر داخل  جیکرتاسه ماگما به تدر آخردر و  پوشانده یآرام م به نسبت ییایرا در لو 

عمیل   نیی ا .دهید ینشان م کیژوراس-کرتاسه یاهایها را از درو خروج آرام آن هاحوضه نیا یجیتدر یآمدگباال و  است

 نبیود  .همزمان صور  گرفته باشد یرنگ یها زهیو آم یمرکز رانیا نیآذر ال یتشک شیدایو پ نیآلپ هایتبا حرک دیبا

 یبیخرت یها رسوب ادیز به نسبتبلوک لو  و در داخل چاله لو  و ضخامت  یرو مزوزوئیکو  کیپالئوزوئ هایرسوب

و در محل اتصال بلوک لو  به دشت و چاله لو  و سرانجام حالیت دسیت نخیورده و میوازی      سردشتدر  خورده نیچ

و محکی    سیخت بلوک لو  به صور  تیوده    (.28، 23) دندهریزدانه لو  را نشان میهمگی  های تخریبیبودن رسوب

 یاصیفحه  کیی تکتون هیدر مقابل طرفداران نظر هیفرض نیا .ندکنار آن را متارر ساخته ا شتریب زاییکوه یروهایو ن است

تیا    لیو  یهیا  یها و فرورفتگی یبرجستگ وضعیت ،گریبه عبار  د .دهد یرا ارائه م یتریمنطق هایدلیلمنطقه  نیدر ا

 1پوسته سیخت  کی یشناس نیالز زمطو بلوک لو  در اص است بوده یامروز طیدوران دوم برعکس شرا های پایانیسال

 .(27 ،22) محسوب می شودکرمان  یرسوب حوضه یبرا عیچاله وس کیو 

 چاله لوت 

 یهاسلگ لیآن به دل یو جنوب یقسمت مرکز ،شده است لیتشک یو جنوب یمرکز ،یلو  از سه قسمت شمال چاله

نشیان   هیی ولا هیای بررسی .است دست آوردهبه ییهایژگیو و شدهجدا  یخورده کنار نیچ هایمنطقهاز  یو عرض یطول

دور نگاه  زاییکوه هایعاملسخت که آن را از  ایهقطع ور است به ص یوجود ساختار جهینت تیوضع نیکه ا دندهیم

ل چاله لو  قابی  یهادر کناره شتریها بیخوردگ نیها و چگسل اررنظر  نیاز ا .داده است نیآن را چ یهاداشته و کناره

 .(2)شکل  مشاهده است

ی آن حد جنوب .ریگ، شن و ماسه تشکیل شده استنسبت وسیعی است که از لو  شمالی دشت به -مالیلوت ش

ور  صهای ماسه ای به و ناهمواری دهدتشکیل میرا نامنظ ، دشت مشرف به چاله و رود شور بیرجند  هایناهمواری

 . (2)شکل های ماسه ای پراکنده وجود داردسفره

 
 



 احمدی

166 

 

شیک رود،  ها و خشک رودهای زیادی از جمله رود بیشه، رود میان تاا، مسیل کوه عبدالهی ، مسیل بختو، خیلمس

ی و  شیمال هیای میوقتی بیه لی    مرطوب، جریان هایسایر خشک رودها وجود دارند که در فصلبصیران و رود انبار، رود 

 (:11، 4است ) زیر شدهار پوشش گیاهی به ویژه انواع که خود موجن استقر ریزندمی

Scariola orientalis, Ammodendron persicum, Calligonum comosum, Calligonum bungei. Haloxylon, 

Persicum, Artemisia deiffusa, Aelurupus littoralis, Atriplex verruciferum, Halocnemum strobilaceum, 

Anabasis setifera, Binertia cycloptera, Streptoloma desertorum, Cousinia piptocephala, Anthochlamys 

multinervis, Suaeda aegyptiaca, Tamarix mascatensis, Aeluropus lagopoides, Halopeplis pygmaea, 

Salicornia europea 

انید کیه   هو همچنیین براسیا  مییزان رطوبیت اسیتقرار پییدا کیرد        هاینمکگیاهان لو  شمالی براسا  نوع و میزان 

شمال غربی لیو  شیمالی چنید مسییل و خشیک رود       در ترین عامل نوع پوشش گیاهی میزان شوری خاک است.مه 

 است.را ایجاد کرده  و ناشناخته ترسناک  ،بدون پوشش گیاهی ،وسیع یکه دشت تشکیل شده است
 

 

 
 .(13)  قسمت های مختلف چاله لو  -2شکل 

 

ر کمتی بایید  ضخامت رسوب آن نسبت به چالیه فرسایشیی و تراکمیی    که ساختمانی است  ایلو  چاله  -یلوت جنوب

 دیگیران  ودامغیان   ماننید ی تراکمیی  هیا چاله در کهدرحالی ،زده شده است نیمتر تخم 700 ب لو  تاسوعمق رباشد. 

از  بیه نیدر    ،است عمقخشک و ک  مهین طیشرا نشانگرکه همه  هاسوبر نیا .متر است 600تا  500 ضخامت رسوب

متقاطع  یبندهنیچ با یاماسه یهاهیاز ال شتریو ب شوندتشکیل می ،شدهگرد  عنصرهایبا  زدانهیر ایشت رد یکنگلومرا

و وجیود آب   یخشیک  هیحاش ،ک  عمق طیدهنده محنشان یکه همگ ،ندشده ا لیماسه همراه با نمک و گ  تشک و  ر

 .زمان خشک شده است با گذشتو  جیشور در منطقه است که به تدر

 مقیاس:

1/1000000 
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از شمال و  دریا طحساز ها آن و ارتفاع هستند هاچاله نیرپست تایران شرا  یهاچالهکه  گفت توانیم یبه طور کل

 :ابدییجنوب به طرف مرکز کاهش م

هیایی از ایین میورد    ، نمونیه متیر  190  لیو  و متیر  360 انیی جازمور ،متر 510 ستانیهامون درس ،متر 550س طب

متر  1710با ارتفاع  انرجیس یآباد در جنوب شرق  یابراه ریکو ی،داخل یها ابانیب نیترمرتفع ،گرید سویاز  .دنباشمی

 .(15) باشدلو   ابانیبدر  ،یا شاید کمتر ،متر 190ها با ارتفاع آن نیتر پستو 

 یادیی ز یهالیمس .استقابل توجه  یاهیپوشش گ نظراز  ،شودیاحمد ه  گفته م یکه به آن لو  زنگ ،لو  جنوبی

د نسیک،  پشوئیه، چن زو، رود کشییت، رو  که شامل دنشویقسمت از لو  م نیو مشرا وارد ا یاز جنوب و جنوب شرق

 یلو  جنیوب  ها، باتوجه به این مسیل .هستند هامانند اینمسیل شور گز، مسیل فهرج، مسیل عزیز آباد، مسیل پشت و 

 (:4، 3) عبارتند از. مه  ترین گونه های گیاهی لو  جنوبی  استلو   چالهقسمت  نیتر یغن یاهیاز نظر پوشش گ

Calligonum, Calligonumpolygonoides, Zygophyllum eichowaldii, Cyperus eremicus, Calligonum 

laristanicum, Ephedra microbracteata, Aeluropus littoralis, Tamaix ramosisisma, Salsola soda, 

Halopeplis pygmaea, limonium iranicum, Halostachys belangeriana, Aeluropus lagopoides, Gamanthus 

gamocurpus, Halimocnemis pilifera, Physogeton occultus, Suaeda aegyptiaca, Salsoladrummondi, 

Salsola drummondij, Tamarix mascatensis 

ارد و ایین لیو   . مسیل های زیادی بیه  وجود دارداستقرار پوشش گیاهی  برایمناسن تری  وضعیتدر لو  جنوبی 

یل ، اسکنبزاع گبه ویژه انو استبوته ای و درختچه در آن گسترش یافته  ،پسندگیاهان شور تنوعمی شوند و از این نظر 

ر ارر تجمیع  د ،لو  فرسایش بادی شدید است از در این بخش توان در این بخش دید. را می های شورپسندسایر گونهو 

 و گییاهی  ایهی تلماسیه  شاملها کرده است. این ناهمواریهای گیاهی ایجاد یاربادی در کنار گیاهان ناهموهای رسوب

 .هستند گیاهی هایتپه

 1تلماسه گیاهی

رفتیه و  هیای بیادی قیرار گ   در مسیر حرکت ماسه ،دارندلو  جنوبی که پوشش گیاهی مناسبی  هایمنطقهاز  برخی

بیدین گونیه    یگییاه  هتلماسی تشکیل  .ستا گیاهیتلماسه  هاکه مه  ترین آن اندکردهناهمواری های گوناگون را ایجاد 

 ندشومیها انباشته  درپای بوتهتدریج هبگذارد. ماسه ها جا میهخود را درپای بوته گیاهان ب شدهحملمواد  داست که با

در را خسیاره  رایین  . گوینید میی  1یا نبکیا  گیاهیتلماسه آن را که  شودو پس از مرگ گیاه عارضه تپه مانندی ایجاد می 

ییا   سیت باال هیا ندر آ بیابانی که سطح آب زیرزمینیی  هایمنطقهلن غا (.9) نامندمیشورمرده )یزد( لو  تل و در ابرقو 

 شیکل . انید سیه تلمامناسبی برای تشکیل  هایمکانقرار دارند،  طوفان ماسههای فصلی که در جریان رودخانه هایکناره

مختلیف  های جنسز ها اتلماسه  ،خشک جهان هایمنطقهدر  .اهیرشد گ زانیتراک  و م ،است از اندازه یتابعهر تلماسه 

 (. 4و  3 هایشکل) ،ندیآیبه وجود م  Tamarix, Calligomum, Calotropis , Zizyphus, Salvadora مانند یاهیگ

 .ندیآیبه وجود م یموقت یرودخانه هابه  کینزد ای ستباال ینیرزمیکه آب ز ویژههای منطقهدر  های گیاهیتلماسه

 تیی دهنیده فعال نشیان وجیود تلماسیه    .پوشیاند یرا به صور  جنگیل انبیوه می    یعیمنطقه وسایجاده شده از گز تلماسه 

 متیر  10 تیا متیر و قطیر آن    10مناسن به وضعیت متر و در  5به  گیاهی تلماسهارتفاع ت. در منطقه اس یباد شیفرسا

نیز سال  100حدود  آن به عمرو  ردیدر برگتواند را میمربع  لومتریک کی وسعتبه  یامحدودهه گیاهی سرسد. تلمامی

 تلماسیه بقاییای   ی چشیمگیر اطراف در مسیاحت  روستاهایبین اردکان و یزد حدفاصل بین جاده اصلی و  .(22) رسدمی

 
1. Nebka 
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در منطقیه  . بوده اسیت  هامانند اینبیشه یا جنگل از گیاهان تاغ و گز و  دهد در گذشته میمشاهده می گردد که نشان 

 .(7) متر دیده می شود 4تا ارتفاع  تلماسهبافق در استان یزد 
 

 
 .(7) گیاهیهای تلماسه -3شکل 

 

  
 .(7) در لو  جنوبیهای گیاهی یا نبکاهای فعال در حال گسترش تلماسه -4شکل 

 

 1های گیاهیتپه

ختچیه گیز   درزیرزمینی باال، پوشش گیاهی متراکمی از  بآ بای یهامسیلدر بخش جنوبی لو  شمالی و در انتهای 

 نوان میانع، میواد  گیرند، پوشش گیاهی به عهای ماسه ای قرار میوفانتریر یت زیر هامنطقهوقتی این  .شده استمستقر 

 کیه گیاهیان زییر ماسیه    تا این یابدمیافزایش  تدریجهب هاحج  رسوب .کندمیدر اطراف خود جمع را  یحمل شده باد

از  معمیول  طیور بیه گونه تپه ها این .تشکیل شده است قلهکه از چند دهند  تشکیلبزرگی  به نسبتمدفون شوند و تپه 

 های بادی پوشیده شده اند.رسوب باکه شوند می ایجاد درختچهچند 

از  اسیت و در اریر بیاد تخریین شیده     شیان و کنیاره های  انید شیکل نبیدی  گمتقارن و  تربا ابعاد بزرگهای گیاهی تپه

 5تا  1متر و عرضشان به  7تا  2ها به متر است و طول آن 5بیش از  هاتپهمتمایز می شوند. ارتفاع   های گیاهیتلماسه

هیا هی    بلکه شیکل آن  ،شوندمتمایز نمی  های گیاهیتلماسهاز شان هایاندازه دلیلبهتنها های گیاهی تپهمتر می رسد. 

که کنار یکدیگر قرار گرفته اند یا بین خود زاویه کوچکی  تشکیل شده اندله یا مخروب قچند  اغلن از و تر استپیچیده

 
1. Rebdou   
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 هیای گییاهی   تپیه مینظ  باشید.    طور کاملبهندر  اتفاا می افتد که تپه تشکیل شده دارای شکل هدهند. بتشکیل می

برداشیت   ،بیاد  بیر اریر   طور دائ بههای آن د و قسمت اعظ  تپه ماسه ای پایدار می ماند، اما کنارهنجا می شوهکمتر جاب

 سطح وسییعی را میی پوشیانند    ،جنگل صور در لو  جنوبی به  های گیاهی تپه حج  تپه افزایش می یابد.یا  شودمی

 ( .5)شکل 

 

 
 .(7)در لو  جنوبی )شمال شهداد(  (ربدو)تپه های گیاهی  شکل: 5 شکل

 

 

 یلوت مرکز

 یهیا در قسیمت  .متیر اسیت   190 ایارتفاع آن از سطح درو قسمت چاله لو   نیو پست تر نیترعیوس لو  مرکزی

از لیو  را   یح قابیل تیوجه  قیرار گرفتیه و سیط    یاماسیه  وسیته یو به هی  پ   یعظ یهاها و تودهتپه یلو  مرکز یشرق

از نظیر   .اسیت  یاهیی پوشش گ بدونآن  یو بخش غرب دارند یاهیپوشش گ یاماسه یهایاز ناهموار یبخش .ندادهپوشان

 :تشکیل شده استاز غرب به شرا  یاصل تیپسه از  یلو  مرکز شناسیریختزمین

هیا  انهرودخ قیعم رها سبن حفخشکه رود یسطح اساس رییقائ  با تغ یهاگسل ،منطقه نیدر ا -سردشت تیپ -الف

 تیکشی -منطقه شهداد یهاو با پادگانه استآبرفتی سه تا چهار پادگانه  ینمونه آن در دره غار است که دارا .استشده 

 .استانطباا  بلقا

 هن دهنید در دشت نشیا بزرگ  یهاسنگ ، وجودردامتداد دا ک  نیبا ش  لو یو فرورفتگ هابلندی بین عیدشت وس

ماسه  با دشتسطح  .استشده یشیسافر یهاسردشت لیموجن تشککه است با دبی زیاد ها البیسنامنظ   یهاانیجر

 سیر شیت دبه طرف  هیاز کوهپا هارسوب . قطراست متوا یگل یاهخشک و با ترک اغلنو شده  دهیو ر  نمک دار پوش

   .اند دهشبزرگ سرگردان در سطح گسترده  یهابه صور  سنگ یمتر 3تا  2و تخته سنگ ها به قطر  یابدمی کاهش

بزرگ که  یهاتخته سنگ .رسدیم متریچند سانتبه ها رسوبقطر  ییدر داخل چاله انتهاو داد شه یدر جنوب غرب

 .است شناسینزمی چهارم اندور یبارانهای دوره  ها با دبی بسیار زیاد درسیالب نشان دهندهاند شده  ساییده اغلن
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بیادی ایجیاد شیده اسیت،      هایی که در ارر فرسیایش آبیی و  شیار و خندا واژه مغولستانی است و بهکلو   -1کلوت -ب

ولیی   ،اسیت  کیرده که باد این پدیده را ایجاد  شدمیها در بیابان لو  چنین تصور تشکیل کلو در مورد شود. گفته می

 اسیت،  2مربیوب بیه درییای میوسین     و میارن ریزدانیه ر    دارای کیه  حد شرا لو  مرکزی، در نشان داد که هابررسی

 وجیود  بیه  شیکل  خمییری  میاده  هیا سییالب  ه چهیارم دور در کیه  گونه بدین کنند،می عمل ه  با بادی و آبی فرسایش

 منطقیه، شییارها،   غالین  بادهیای  وزش نتیجیه  در خشک هایفصل در و شده سست شدن خشک از پس که نددآورمی

 کیه شده  تشکیل طویلی های بریدگی تدریجهب هاحفره محل در ،پدیده این ادامه در شده است.ایجاد  هاچاله و ها حفره

 .(6شده است ) ایجاد کلو  هایشکل (آب و بادفرسایشی ) هایعامل نتیجه در تدریج به

 بیه  هیا رهحفی  محیل  در ییهیا داالن و درآمده پشته صور  به پی در پی های حفره حدفاصل هایزمین ترتین بدین

 مقاومیت  جیا  هیر  صیور   بیدین  .دارد منطقه در غالن بادهای جهت به بستگی هاداالن و هاکلو  جهت .اندآمده وجود

 در نحرافیی ا و نیسیت  میوازی  همیشیه  هیا کلو  داالن که است دلیل بدین و است موررتر بادی فرسایش ارر باشد کمتر

و  یابنید میی  یشیتری ب توسیعه  تیدریج  بیه  هیا داالن باشید  بیادی  فرسایش بر غالن آبی فرسایش اگر شود.می دیده هاآن

 .(6)شکل  کنندودی مانند ساحل رودخانه ایجاد میهای عمدیواره

 

 
 (.27، 24، 7)  در لو  مرکزی کلو  یا یاردانگ -6شکل

 

 نحیوه  ربییانگ  که است شطرنجی ه  به نسبت ها کلوتک پراکنش نحوه .ارتباب دارد سنگ بافت باگیری کلو  شکل

 در هیا آن عارتفیا  تیا  شیده  باعث فودینامیکورم شرایط این ست.ها منطقه ینا از حرکت حال در باد های مولفه تجمیع

 .(7)شکل  ابتدایی های قسمت باشد تا در بیشتر انتهایی و میانی قسمت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Yardang                                                           2. Miocen 
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 .شبکه کلو  به صور  پشته و داالن در لو  -7شکل

  

 
 .هاکلو بین حرکت باد در چگونگی  -8شکل 

 

 هیای میک ن ماننید  دیگیری  هیای عامیل  ،باد امتداد در اولیه بلندی و پستی پدید آمدن و رخساره این گیری با شکل

 هاکلو  لتکام در کننده تثبیت مواد عنوان به آهک( و گ  )مانند کلسیمی های نمک و کننده پخش عنوان به سدیمی

 تجمیع  شییارها  هیا و یاردانیگ  کف در و شودمی شسته ها دیواره از کننده پخش هایماده ،بارش هر از بعد دارند. نقش

 جیا  بیه  هیا( )کلیو   ها بلندی روی کنندهتثبیت هاینمک و شودمی شیارها کف خاک بیشتر حساسیت سبن ویابد می

 روییی  هیای تقسم که حالتی در دارد بسیاری سختی هاکلو  مغزه گردند. می هاآن بیشتر استحکام موجن و دنمانمی

شید   رابیر  ب 4تیا   3در کیف شییارها   باد . شد  ساییدگی ندترسست و حسا  هوازدگی و آبی هایعامل تاریر دلیل به

 .(9)شکل استکلو  دیگر قسمت های ساییدگی باد در 
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 .(7) و مقطع عرضی یک کلو  شناسیریختزمین – 9شکل

 

بیه   یادر منطقیه  یجنوب غربی  -یدر جهت شمال غرب هستندی طویلی ها اکلو  ها به شکل خند ،لو بیابان در 

متیر   80 تا 60به انده جامهی به هاپارتفاع ت .اندگسترده شده لومتریک 150 یبیمتر و به طول تقر لویک 70 تا 50 یپهنا

 . فاصیله شیوند یاز هی  جیدا می    بیشیماری  یداالن ها واسطهبه هاتپه نیا  .رسد می متر 30تا  20 به  ا هاعمق خندو 

 دهید.   نشیان میی  کلو  یا یاردانگ را در بیابان لو،  10 شکل . متر تغییر می کند1000تا  500یاردانگ ها از یکدیگر 

 .شودشناخته میدر دنیا  شناسیریختزمین فومعر هایلو  یکی از پدیده هایکلو 

کیلومتر مربع است را در یک منطقه ارگ  40ای که های ماسهکمینه مساحت تپه -1ای یا ارگهای ماسهتپه -پ

از  یفعال و عار یماسه ا یاز تپه ها یاگرفته شده است و توده یشمال یقایدر آفر یاز زبان عرب ارگواژه نامند. می

 یابانیب هایناحیهدر  ،دنریگیرا در بر م یعیکه منطقه وساست و نامشخر  دهیچیپ یهاشامل تپه ،یاهیپوشش گ

، نیزر ، ریگبلند ، ریگ جن، ریگلو  گیر ،مانند ،شود یم گفته یماسه ا یتپه ها انواعبه تجمع زار گیواژه ر رانیا

 هم گفتوکمنستان قتردر و  اوین ،یبیدر ل ،استارگ  شناسیریختزمین یهادر کتاب یمعادل خارج ریگ یزد، واژه

 .(20 ،6) شودمی

ومتر کیل 5000حدود مساحت  با لومتریک 100و طول  لومتریک 50به عرض  یامنطقه یدر قسمت شرا لو  مرکز

تپیه   نیتیر کیه مرتفیع   رسید یمتر م 495آن به  ای ماسه هایتپهارتفاع  ای کشور است.ماسههای تپهترین وسیع مربع،

 یاستاره یهاهتپ ای یاو هرم ماسه یطول یهاتپه ،لکیس ،شامل بارخاناین ارگ  (.16 ) شودیمحسوب م ایدن ای ماسه

  .است
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Erg (Citadel) 
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 .(تصویر ماهواره لندست)منبع: کلو  بیابان لو   -10شکل 

 

 نیی ا شیادیی عامل پتوان می وزدیم یرا که از جنوب غرب یجنوب بادهایجنوب به شمال است و  اغلنجهت تپه ها 

 .پایان می یابدلو   یشرق هایارتفاع یکوهت و پاشبه د یتپه ها دانست و در حد شرق

 رسیایش فموجین  بیاد و آب   عامیل  دو کیه  نسیبت داد  یشناسی نیچهارم زم هدور می توان بهرا ارگ لو   شیدایپ 

 یجنیوب  هیای عارتفابرخورد با  باتوسط باد شده های حملماده ،شده استها حاصل از کلو  تبخیری و یبیرخساره تخر

ارد که مساحت ارگ وجود د 56د که در ایران ندهنشان می بررسی ها .است هکرد جادیرا ا  جهت داده و ارگ لو رییتغ

، زدیی  ،اصیفهان  ،هیای کرمیان  در اسیتان هیا  تیرین آن مهی   و (8هکتار است ) 110/392/4حدود یر از ارگ لو ، غ هاآن

 (.16) قرار دارند سمنان و سیستان و بلوچستان، بوشهرخراسان جنوبی،  ،هرمزگان ،خوزستان

 15هیای  بین عیرض  وباران های ک ها در عرضپراکنش جغرافیایی ارگ ها در جهان نشان می دهد که اغلن منطقه

کیلیومتر   5.910.000بیابانی جهان حدود  هایمنطقههای مساحت کل ارگاند. درجه شمالی و جنوبی واقع شده 45تا 

اسیترالیا   %2/34آفریقا بیا   قرار دارد. پس از آندر آسیا ها ارگ %5/45خشکی ها را تشکیل می دهد،  %4که  استمربع 

 56.000با مساحت  ربع الخالی در عربستان بیابانترین ارگ دنیا در وسیع .های جهان را دارندارگ %3/0و آمریکا  20%

مربیوب   هاترین آن رتفعای و مماسههای تپهمتنوع ترین ای تپه های ماسه شناسیریختکیلومترمربع قرار دارد. از نظر 

 .استهای ایران و ارگ لو  به ارگ

 

 گیرینتیجه

سر و کوه و تپه، دشت تشکیل شده است که شامل شناسیریختزمین واحدهای خشک و بیابانی ایران از سه منطقه

کاربرده  های گوناگون بها نامچاله است. پالیا واژه اسپانیائی است به معنی ساحل این واژه در کشورهای مختلف ب

های چاله یا پالیا در پایین ترین سطح زهکشی بیابان که با نهشتهران بنام چاله نامگذاری شده است. شود و در ایمی

نیک و  است که در نتیجه نیروهای تکتوهای پلیستگردد. پالیاها یادگار دریاچهریزدانه پوشیده شده است، تشکیل می
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نیک نقش اساسی دارند، مانند ه اند. در این میان نیروهای تکتوشی ایجاد شدهای فرسایو گروهی نیز در نتیجه عامل

پالیای لو  که چاله ساختمانی است در صورتی که دشت کویر چاله فرسایشی است، مساحت پالیا بستگی به وضعیت 

چند کیلومتر ه آبخیز باالدست و شبکه زهکشی و چگونگی آن دارد. به طورکلی سطح پالیا از حوض شناسیزیختزمین
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Investingation on Iran Playas: A Case Study of Lut Desert   

 
, 21Ahmadi .H 

 

In terms of geomorphology, the dry and desert areas of Iran consist of three 

geomorphological units, mountains, plains, and playa. Playa is the lowest drainage level 

of the watershed that leads to the lowest point of the desert and is covered by horizontal 

layers with fine-grained deposits. More than 60 playas are known in Iran. As the masses 

of the Iranian plateau were folded and raised for balance, a part of the solid crust 

subsided and created pits or playass. Therefore, the evolution of pits should be 

investigated after the emergence from the end of this period. Just as external factors 

caused drastic changes in the structural forms of the folds during the fourth geological 

period, the pits also underwent many changes under the influence of these factors. 

There are huge pits or depressins on the sides of the Alborz mountain range. In the 

north is the Caspian Sea pit and in the south the largest internal pit extends from Qazvin 

to Khorasan, so that in the mountainous region of Khorasan, pits are formed parallel to 

the axial surfaces of the folds. In the north of Iran, the Caspian Sea pit and Lake Urmia 

are seen, as lakes due to the import of water, while some others have become dry or 

turned into marshland due to the lack of water at the end of the third era (Tabas pit).  It 

is believed that subsidence of Lut block has formed the driest, hollowest and lowest 

desert, which is also regarded as the least explorated and most fearful land in Iran and 

perhaps in the world. 

Key words: Citadel, Geomorphology, Plant dune, Playa, Yardang. 
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