
اشاره 
در گذشــته هاي نــه چنــدان دور، از ديــدگاه محققــان 
علوم زمين، سيســتم كواترنري نســبت بــه دوره هاي پيش از 
آن، از اهميــت چندانــي برخوردار نبود. حجــم تحقيقات و 
مطالعات انجام شده در آن زمان نيز، نشان دهندة آن است كه 
پژوهشگران علوم زمين سيســتم كواترنري را، حتي به عنوان 
بستر تحوالت بسيار شــگرفي همچون ظهور انسان هوشمند، 
چندان جدي نمي گرفتند و زمانة كوتاه كواترنري را در مقابل 
دوره هاي گذشتة زمين شناســي، بي اهميت فرض مي كردند. 
اما نياز انســان به شناخت زميني كه روي آن زندگي مي كند، 
جســت وجو و بررسي زيســتگاه اولية انســان هاي غارنشين و 
مطالعــه در مورد گونه هاي جانوري و گياهي،  عوامل بســيار 

ديگر، اهميت سيستم كواترنري را به تدريج روشن ساخت.

كليدواژه ها: سيستم كواترنري، دوره هاى يخچالى، 
طرح هاي معدني، طرح هاي جانمايي، پروژه هاى مهندسى، 

گونز، ميندل، ريس، ورم.

ــان به  ــژه، با افزايش نياز انس ــد دهة اخير به وي در چن
ــا پديده هاي  ــي و آب از يك طرف و مواجهه ب ــع غذاي مناب
خطرزا1 و آلودگي هاي زيست محيطي از طرف ديگر، اهميت 
سيستم كواترنري و شناخت جنبه هاي گوناگون آن، بيشتر 
ــتر شد. ايجاد شاخه هاي نوين زمين شناسي، همچون  و بيش
زمين شناسي زيست محيطي2، زمين شناسِي نواحي شهري3، 
ــي كواترنري، مطالعات  ــوان4، آتش فشان شناس تكتونيك ج
پالئومغناطيس، يخچال شناسي و غيره، نشان دهندة اهميت 

روزافزون سيستم كواترنري است.
ــورد توجه  ــري از ابتدا چندان م ــز كواترن ــران ني در اي

ناصر حسين خان ناظر
كارشناس ارشد زمين شناسي 
مهندسي و زيست محيطى

ــاغل در اين  ــت. به طوري كه امروز هم محققان ش نبوده اس
ــتان دو دست نمي رسند. در نقشه هاي  رشته به تعداد انگش
 Q زمين شناسي نيز تا چندي پيش، كواترنري فقط با حرف
ــپس در نشانه هاي Qt1 و Qt2 و Qa1 خالصه مي شد.  و س
ــي كواترنري در چند سال اخير  اگرچه مطالعات زمين شناس
ــرفت در مقابل  ــرده، ولي اين پيش ــا پيدا ك ــدودي ارتق تاح
زمينه هاي كاري بسيار گستردة اين بخش از تاريخچة زمين، 
ــت كه امروزه در ايران،  ــت. اين در حالي اس واقعاً ناچيز اس
ــعه، به دليل افزايش  ــاير كشورهاي در حال توس همچون س
توان فني كشور، انواع پروژه ها و طرح هاي مهندسي در حال 
ــهرك هاي مسكوني ـ  ــت. توسعة شهرها و احداث ش اجراس
صنعتي جديد، طرح هاي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، 
ــامان دهي انواع بانك هاي اطالعاتي، مطالعات آب شناسي  س
ــاي مقابله با بالياي طبيعي  ــاي آبخيزداري، طرح ه و طرح ه
ــل طبيعي يا كاركرد  ــاي خطرزاي حاصل از عوام و پديده ه
ــاني، بيابان زدايي5 و احداث پروژه هاي ساختماني، فقط  انس
ــور  ــطح كش بخش كوچكي از پروژه هاي در حال اجرا در س
ــتر  ــترك همة اين طرح ها و پروژه ها، بس ــت و نقطة مش اس
ــاخه هاي نوين علوم زمين،  كواترنري آن هاست. حتي در ش
ــت محيطي و زمين شناسِي نواحي  ــي زيس يعني زمين شناس
ــتندات معتبر در طرح هاي توسعة  ــهري كه از جمله مس ش

پايدارند، شناخت كواترنري همچنان پاية كار است.
ــن اندكي كه نسبت به  ــتم كواترنري با س امروزه سيس
ــاي پيش از خود دارد، در تمام زمينه هاي  دوره ها و دوران ه
ــان ها، نقشي پايه اي دارد. گرم شدن هوا، پسروي  زندگي انس
ــن ريختاري  ــطح آب درياها، تكوي ــا، باالآمدن س يخچال ه
ــواحل، كوه ها، رودخانه ها، تغييرات اقليمي و اكوسيستم،  س

نياز انسان به 
شناخت زميني كه 
روي آن زندگي 
مي كند، جست وجو 
و بررسي زيستگاه 
اولية انسان هاي 
غارنشين و مطالعه 
در مورد گونه هاي 
جانوري و گياهي،  
عوامل بسيار 
ديگر، اهميت 
سيستم كواترنري 
را به تدريج روشن 
ساخت
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ــت محيطي و نيز تحول و تكامل انسان، اهميت  شرايط زيس
ــت. شاخه هاي  ــاخته اس مطالعات كواترنري را دو چندان س
ــرفصل  ــطح جهان، نه تنها س نوين علوم زمين، امروزه در س
ــتند، بلكه مؤسسات  ــكده هاي علوم زمين هس دروس دانش
ــه در اين زمينه  ــي متعددي با هزينه هاي قابل توج پژوهش
ــا در ايران، با آن كه بيش از  ــغول تحقيق و مطالعه اند. ام مش
ــور زير پوشش نهشته هاي كواترنري  يك سوم مساحت كش
قرار دارد، تاكنون مطالعات جدي در اين گسترة وسيع انجام 
ــت. امروزه با وجود امكانات كشوري و فّناوري هاي  نشده اس
ــرايط  موجود نمي توان به دليل دوري از مراكز جمعيتي، ش
آب وهوايي نامطلوب و نبود راه هاي ارتباطي از انجام مطالعات 
ــتماتيك در پهنه هاي كواترنري به عنوان اولين گام در  سيس

مطالعات دوران چهارم سر باز زد.
ــه كه با  ــطح جهان با دريافت اين انديش حال كه در س
كليد زمان مي توان به درون دنياي گذشته راه يافت و جملة 
ــول مهم در علوم  ــت» يكي از اص ــته اس «اكنون كليد گذش
زمين شناسي است، جا دارد تا زمين شناسان ايراني نيز با اين 
مقوله از در آشتي درآمده و از اين پس از پهنه هاي كواترنري 
با دقت و توجه بيشتر، گذر كنند. نگاهي به طرح هاي زير كه 
بستر مشترك همة آن ها، كواترنري است، اهميت اين بخش 

از سرگذشت زمين را روشن مي سازد؛ 
ــهرك هاي  ــهري و احداث ش ــعة ش ــاي توس  طرح ه

مسكوني ـ صنعتي؛
ــن، خطوط  ــي: راه، راه آه ــي خط  طرح هاي مهندس

انتقال نيرو؛
 منابع آب: طرح هاي آبخيزداري، ذخيرة رواناب ها؛

ــر، گچ، نمك، پتاس،  ــاي معدني: طالي پالس  طرح ه

تراورتن، شن و ماسه؛
 طرح هاي جانمايي ساختگاه هاي دفن زباله (شهري، 

صنعتي، شيميايي، هسته اي)؛
ــت محيطي (آب و   طرح هاي كاهش آلودگي هاي زيس

خاك)؛
 طرح هاي پيشگيري از رويدادهاي خطرزا (فرونشست، 

روان گونگي، سيالب هاي پهنه اي، بيابان زايي)؛
ــي، گردشگري زمين شناسي،   طرح هاي باستان شناس

زمين شناسي پزشكي.
ــماره به بعد،  ــري، از اين ش ــه به اهميت كواترن با توج
ــتم كواترنري تعريف  ــتارهايي، البته سيس ــله نوش در سلس
ــپس انواع  ــود، س ــو مي ش ــي آن بازگ ــاي اصل و چارچوب ه
ــبت به دوره هاي زماني  ــته هاي اين دورة زماني كه نس نهش
ــا و گونه گوني قابل توجهي برخوردار  پيش از خود از تنوع ه
ــت، شرح داده مي شود. براي آشنايي بيشتر خوانندگان با  اس

واژگان علمي، معادل انگليسي آن ها نيز آورده شده است.

تعريف و تاريخچه
ــناس  ــراي اولين بار، يك زمين ش ــال 1829 م ب در س
ــوي به نام دونوآيه6، رسوب هاي جواني را كه بر باالي  فرانس
ــوم قرار گرفته بودند، كواترنر ناميد.  ته نشست هاي دوران س
ــش قاعده اي  ــي بخ ــز چارلز اليل7 انگليس ــال بعد ني ده س

نهشته هاي كواترنر را پلئيستوسن8 نام گذاري كرد.
ــتره هاي  ــه مطالعات كواترنر، در گس ــس از آن بود ك پ
ــد كه تا امروز ادامه  ــيع و در زمينه هاي گوناگون آغاز ش وس
دارد. اگرچه در پاره اي از گزارش ها، كواترنر به عنوان «دوران 
ــده، ولي براساس مصوبة  ــى»، معرفي ش چهارم زمين شناس

امروزه سيستم 
كواترنري با 
سن اندكي 
كه نسبت 

به دوره ها و 
دوران هاي 

پيش از خود 
دارد، در تمام 

زمينه هاي 
زندگي 

انسان ها، نقشي 
پايه اي دارد

منطقه قطبى

منطقه قطبى

منطقه معتدل شمالى

منطقه معتدل جنوبى

منطقه استوايىمنطقه معتدل شمالى

گسترش يخ دايمى (امروزى)
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گسترش يخ دايمى (امروزى)

مرز منطقه قطبى و معتدله
مرز گسترش يخچال ها (آخرين عصر يخ)

رأس الجدى

خط استوا

رأس السرطان
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1989 انجمن بين المللي علوم زمين (IUGS)، چيزي به نام 
دوران چهارم زمين شناسي وجود ندارد و كواترنر، سيستمي 
ــتم پلئيستوسن و  ــت كه به دو زيرسيس ــوم اس از دوران س
ــن تقسيم مي شود. بنابراين به كارگيري 9 (IUGS) و  هولوس

اصطالح دوران چهارم براي كواترنر نادرست است.
ــتم،  ــن كواترنر و به ويژه زمان آغاز اين سيس در مورد س
ــن حال،  ــود دارد. با اي ــي وج ــات فراوان ــات و مناقش نظري
ــال را براي آن  ــگران سن 1/8 تا 2 ميليون س اغلب پژوهش
ــن و در عين حال،  ــن كواترنر جوان تري ــد. بنابراي پذيرفته ان
ــت.  ــيم بندي زماني كرة زمين اس كوتاه ترين بخش در تقس
ــة عمر 4/5 ميليارد سالة كرة زمين و 2 ميليون  براي مقايس
ــكيل در  ــر، اگر عمر زمين را (از زمان تش ــالة عمر كواترن س
ــبانه روز يعني 24 ساعت در  رويداد انفجار بزرگ10)، يك ش
نظر بگيريم، سيستم كواترنر، فقط 17 ثانية انتهايي اين 24 
ساعت را تشكيل مي دهد. بنا به عقيدة برخي از دانشمندان، 
ظهور انسان هوشمند11 مربوط به چند ثانية انتهايي اين 24 

ساعت است.

محورهاي اصلي
ــناخت  ــي كواترنر، ش براي درك صحيح از زمين شناس
ــت.  ــي و تكتونيكي آن ضروري اس ــاي چينه شناس ويژگي ه
بنابراين شناخت دو رويداد نوسانات آب و هوايي و كوهزايي 
ــي كواترنري، مهم ترين  ــادنين12 به عنوان دو محور اصل پاس
ــي كواترنري هستند.  پايه ها در درك و فهم بهتر زمين شناس
ــنجي در  ــن دو رويداد، روش هاي سن س ــرح اي لذا ضمن ش
ــتم كواترنر را توضيح مي دهيم و سپس به طبقه بندي  سيس

نهشته هاي اين سيستم مي پردازيم.

نوسانات دوره اي آب وهوا
نكته هاي پايه 

ــش دوره هاي يخچالي كه  ــرات دوره اي آب وهوا و پيداي تغيي
ــديد همراه بوده اند، يكي  ــرماي زياد و يخ بندان هاي ش با س
ــخصه هاي سيستم كواترنري است. در دوره هاي  ديگر از مش
ــوند، در  ــناخته مي ش يخچالي كه با عنوان عصريخ13 نيز ش
ــا و درياچه ها منجمد  ــمالي كرة زمين، درياه عرض هاي ش
ــياري از گونه هاي گياهي و  ــكان زندگي براي بس ــده و ام ش
جانوري از بين رفته و حتي بسياري از آن ها منقرض شده اند.

ــان برمي آيد،  دوره هاي يخچالي، همان گونه كه از نامش

ــت كه ابتدا در قطبين شكل  ــكل گيري يخچال هاس زمان ش
ــاي جغرافيايي  ــوي عرض ه ــپس به تدريج به س گرفته و س

پايين تر گسترش يافته اند.
برعكس، دوره هاي بين يخچالي، زمان رشد و شكوفايي 
گونه هاي گياهي و جانوري است. در دوره هاي بين يخچالي 
ــوي به صورت قابل  ــت و بارش هاي ج دما افزايش يافته اس
ــي كاهش يافته اند. دوره هاي بين يخچالي همچنين با  توجه

بي قراري هاي تكتونيكي نيز همراه بوده اند.
ايجاد تغييرات آب وهوايي و داليل رويداد آن ها، از جمله 
ــال ها توجه پژوهشگران را به خود  ــش هايي است كه س پرس
جلب كرده و در نتيجه، نظريات متعددي در اين زمينه ارائه 
ــد از: تغيير در  ــت كه نكته هاي اصلي آن عبارت ان ــده اس ش
ــيد، تغيير در پوشش غبارهاي كهكشاني،  انتشار نور خورش
ــن، تغيير در كاركرد  ــي در حركات كرة زمي تغييرات هندس
جذب يا انتشار آتمسفر و حركات قائم و افقي پوستة زمين.

ــل و نظريه هاي مربوط  ــرح دقيق هر يك از اين عوام ش
ــتار خارج است، ولي  به تغييرات آب وهوا، از حوصلة اين نوش
ــطوح  ــت اين كه تغييرات آب وهوايي در س ــلم اس آنچه مس
ــي را از خود بر جاي گذارده كه امروزه به عنوان  جهان اثرات

زمين شناسي كواترنري مورد بررسي قرار مي گيرد.

دوره هاي يخچالي (عصريخ)
ــكوب هاي يخچالي14 يا عصريخ،  دوره هاي يخچالي يا اش
ــتيالي آب وهواي بسيار سرد و يخ بندان هاي شديد  زمانة اس
ــت. در همين زمان است كه يخچال ها ابتدا  بر كرة زمين اس
ــمال و جنوب شكل گرفته و سپس به سوي  در دو قطب ش
عرض هاي پايين تر (دورتر از دو قطب) گسترش يافته اند و به 
ــي از كرة زمين، قلمرو استيالي يخچال ها  اين ترتيب، بخش
شده است. يخچال ها در دوره هاي يخچالي تا عرض هايْ 44 

درجه نيز توسعه يافته اند (شكل 1).
ــة تنگاتنگي با  ــط برف15، رابط ــكيل يخچال ها و خ تش
ــدن از دو  ــت جغرافيايي دارد، به گونه اي كه با دورش موقعي
قطب، رقوم خط برف افزايش مي يابد. براي نمونه، خط برف 
(خط قاعدة يخچال ها) در آخرين عصريخ در البرز و زاگرس 
ــطوح دريا) تعيين  به ترتيب در 1800 و 2000 متري (از س
ــمالي تر (مثل شمال اروپا،  مي شود، ولي به طرف مناطق ش
اين خط در انتها) زير 500 متر قرار داشته است و برعكس، 
ــكيل  ــرف مناطق جنوبي تر مي رويم، ارتفاع تش هرچه به ط

براساس مصوبة 
1989 انجمن 
بين المللي علوم 
 ،(IUGS) زمين
چيزي به نام 
دوران چهارم 
زمين شناسي وجود 
ندارد و كواترنر، 
سيستمي از دوران 
سوم است كه به 
دو زيرسيستم 
پلئيستوسن و 
هولوسن تقسيم 
مي شود
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يخچال ها افزايش مي يابد. اين وضعيت را مي توان امروزه نيز 
در موقعيت ارتفاعي يخچال هاي فعال ايران (در علم كوه) و 

اروپا پيگيري و مقايسه كرد.
ــي باالتر) به  ــاي جغرافياي ــمالي (عرض ه در نواحي ش
ــديدتر، درياها و درياچه ها منجمد شده و  ــرماي ش دليل س

بدين وسيله سطوح آب درياهاي آزاد كاهش يافته است.
ــده اند؟  ــا دوره هاي يخچالي در ايران چگونه ظاهر ش ام
ــط قرار دارد و بنابراين  ايران در عرض هاي جغرافيايي متوس
ــرزمين نسبت به نواحي  كاركرد دوره هاي يخچالي در اين س
ــكا، اروپا،  ــمال آمري ــمالي تر و پيرامون دو قطب (مثل ش ش
ــكا) تا حدود زيادي متفاوت است. در ايران  ــيبري و آالس س
زمين هاي يخ بستة دائمي14 وجود ندارد و واحدهاي نهشتي 
ـ و زمين فرم هاي15 يخچالي فقط در ارتفاعات مشخص و به 

صورت محدود به وجود آمده اند.
ــماني در  در عوض، در دوره هاي يخچالي، بارش هاي آس
ــي در فصل هاي گرم نيز بارندگي ها  ــران فراوان بوده و حت اي
ــبت به امروز كاهش قابل  ــته است. دماي هوا نس تداوم داش
ــطح آب هاي  ــته، درصد تبخير اندك بوده و س توجهي داش

زيرزميني بسيار باالتر از امروز بوده است.
ــيالب هاي بزرگ را ايجاد مي كرده  بارش هاي جوي، س
ــت مصالح از  ــه نوبة خود حمل و ته نشس ــيالب ها نيز ب و س
ــته اند. به اين  ــت را داش ــات به طرف مناطق فرودس ارتفاع
ــري آبرفت ها  ــته هاي كواترن ــت كه در ميان نهش ترتيب اس
بيش از همه گسترش داشته و در كشورهايي همچون ايران، 

دوره هاي يخچالي را دوره هاي آبرفت گذاري16 مي نامند.
ــوا بين 8 تا 18  ــي ايران، دماي ه ــاي يخچال در دوره ه
ــش گياهي فراواني  ــت. پوش درجه خنك تر از امروز بوده اس
ــطح زمين وجود داشته است. پوشش گياهي حتي در  در س
ــا دماي باالي هوا قابل توجه بوده  بخش هاي جنوبي ايران ب

است.
ــت  ــاي جوي در عصرهاي يخ در زمين هاي پس بارش ه

ــراوا (نفوذناپذير)  ــنگ هاي نات ــا س ــه ب ــي ك و خط القعرهاي
ميزباني مي شوند، مانداب ها و درياچه هاي متعددي را ايجاد 
ــام درياچه هاي باراني19  ــد. اين درياچه ها كه به ن مي كرده ان
ــوند، بعد از آخرين عصريخ، با گرم شدن هوا  ــناخته مي ش ش
ــه و به دليل كاهش  ــه تدريج تحليل رفت ــديد تبخير، ب و تش
چشمگير بارش هاي جوي به حوضه هاي تبخيري با پوشش 
ــكل يافته اند. امروزه در ايران مركزي و جنوب  نمك تغيير ش
ــاي تبخيري كوچك و بزرگ را  ايران، مي توان اين حوضه ه

مشاهده كرد.
ــان، زمانة آرامش  ــر جه ــاي يخچالي در سرتاس دوره ه
پوسته زمين بوده و رسوب گذاري (باخاستگاه هاي گوناگون) 

با سرعت قابل توجه انجام مي شده است.
ــر تا امروز،  ــده از آغاز كواترن ــة مطالعات انجام ش برپاي
ــه با دوره هاي  ــته ك ــت كم 17 دورة يخ بندان وجود داش دس
ــدة 18 و اوايل  ــوند. اواخر س ــر جدا مي ش ــر از يكديگ گرم ت
ــدة 19 ميالدي، مطالعات زيادي در مورد يخچال ها انجام  س
ــا، برپايه مطالعة يخچال هاي  ــت، ولي در مهم ترين آن ه گرف
آلپ و بررسي پادگانه هاي موجود در رودخانه هاي آن، چهار 
دورة اصلي يخچالي در سطح جهان شناسايي شد. اين چهار 
دورة يخچالي را از قديم به جديد به ترتيب گونز20، ميندل21، 
ــدول 1). بعدها نيز  ــذاري كردند (ج ــس22 و وورم23 نام گ ري
ــاي يخچالي اصلي را در نقاط  ــگران ديگر اين دوره ه پژوهش
ــايي و حتي آن ها را به زير اشكوب ها نيز  ديگر جهان شناس

تقسيم كردند.
ــاد مهندس منوچهر پدرامي مقاطع  در ايران نيز، زنده ي
ــايي و از قديم به جديد  نمونه اين 4 دورة يخچالي را شناس
به عنوان دوره هاي يخچالي جاجرود، توچال، تهران شمال و 

آبعلي نام گذاري كرد.
ــطح جهان و ايران، دو عصريخ پاياني يعني ريس  در س
ــاير دوره هاي  ــي)، بيش از س ــمال) و وورم (آبعل ــران ش (ته
ــته و اثرات آن ها بيشتر و گسترده تر  يخچالي گسترش داش
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ــده است. اين دوره هاي زماني را دوره هاي  زمين چيره مي ش
ــاي ـ گرم بين  ــد. برعكس، دوره ه ــرمايي27 مي نامن بين  س
يخچالي نيز، شرايط آب وهوايي به دوره هاي يخچالي تبديل 
مي شده است. اين دوره هاي يخچالي را كه در دوره هاي گرم 
به وجود مي آمده اند به نام دوره هاي نويخچالي28 مي شناسند. 
ــي و وورم يا  ــن عصريخ (يخچال ــان يافتن آخري ــد از پاي بع
ــته، از آن زمان تا  ــال گذش ــي آبعلي) در ده هزار س يخچال
امروز، شرايط بين يخچالي بر زمين حاكم است. عقب نشيني 
يخچال ها به ارتفاعات بلندتر، ذوب  شدن برف هاي دو قطب 
ــطح آب هاي دريا، اگرچه به دليل فعاليت هاي  و باالآمدن س
ــرايط  ــده، ولي عامل اصلي آن وجود ش ــديد ش ــاني تش انس
ــن دورة گرم در  ــت. در همي ــن يخچالي بر كرة زمين اس بي
ــرايط آب وهوايي يخچالي بر زمين حاكم شده  دو مرحله ش
ــت. اولي در 4000 سال پيش به نام نويخچالي فاز اول و  اس
ديگري در 2600-2800 سال پيش كه به آن نويخچالي فاز 

2 گفته مي شود.
ــرمايي در آخرين  ــي از مهم ترين دوره هاي بين س يك
ــن دورة بين  ــت. اي ــود آمده اس ــخ (وورم)29 به وج عصري
ــرمايي كه زمان رويداد آن از 28000 تا 35000 سال  س
ــت، نشانه هاي فراواني را در ايران از خود بر جاي  پيش اس
گذارده است. مخروط آتش فشاني دماوند نيز در اين دورة 

ــت. ــده اس زماني تكميل ش

در دوره هاي يخچالي، بارش هاي آسماني در ايران فراوان 
بوده و حتي در فصل هاي گرم نيز بارندگي ها تداوم داشته 

است. دماي هوا نسبت به امروز كاهش قابل توجهي 
داشته، درصد تبخير اندك بوده و سطح آب هاي زيرزميني 

بسيار باالتر از امروز بوده است

است.

دوره هاي بين  يخچالي24
ــي، بار ديگر آب و هواي  ــا پايان يافتن هر دورة يخچال ب
ــت. در دوره هاي بين يخچالي،  ــده اس گرم بر زمين چيره ش
ــي درحد قابل  ــش گياه ــا كاهش مي يابد و پوش بارندگي ه
توجهي از بين مي رود. درياچه هاي باراني نيز به دليل كاهش 

بارندگي ها به تدريج از بين مي روند.
ــوب گذاري فقط محدود  در عصرهاي بين  يخچالي، رس
ــت. يكي  ــوازده قرمزرنگ بوده اس ــاي ه ــكيل افق ه به تش
ــي، رويداد  ــاي دوره هاي بين  يخچال ــن ويژگي ه از مهم تري
ــت كه بيشتر به صورت حركات  بي قراري هاي تكتونيكي اس
ــت. بنابراين با  ــده اس بوم زاد25 و فرايش زمين26 ظاهر مي ش
ــه در كواترنر، چهار دورة يخچالي اصلي  در نظر گرفتن اينك
ــه دورة بين يخچالي از  ــن چهار دوره با س ــته، اي وجود داش
يكديگر جدا مي شوند. برخالف دوره هاي يخچالي كه در هر 
ــده اند، دوره هاي بين يخچالي نام  بخش از دنيا نام گذاري ش

خاصي ندارند.
گفتني است كه در دوره هاي يخچالي، گاه شرايط آب وهوايي 
ــرايط بين يخچالي بر  در يك زمان كوتاه  تغيير مي كرده و ش

پى نوشت
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