
VU Research Portal

Climate and Tectonic Influence on Alluvial Dynamics in the Weihe Basin, Central China

Rits, D.S.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Rits, D. S. (2017). Climate and Tectonic Influence on Alluvial Dynamics in the Weihe Basin, Central China.
[PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/551888bc-c6ae-4927-b122-4b73499a4992


11

Samenvatting
Het Chinese Löss Plateau (CLP) in Centraal China vormt een belangrijk archief voor 
klimaatverandering op zowel regionale als globale schaal. De verschillende afwisselingen 
tussen löss and paleosols zijn gekoppeld aan de dynamiek van de Oost Aziatische Moesson, 
die op haar beurt voor belangrijk deel het klimaat in Oost Azië bepaald. Om meer te weten 
te komen over het moesson klimaat in China is er is een diepe terrestrische sedimentkern  
(LYH-1) geboord in een door breuken gecontroleerde depressie, vlak bij de noordelijke 
rand van het Weihe Bekken direct ten zuiden van het CLP. Het Weihe Bekken is een actief 
rift systeem dat daalt als gevolg van de continentale botsing tussen India en Eurazië, de 
resulterende opheffing van het Tibetaans Hoogland en de bijbehorende oostwaartse 
verplaatsing van het zuiden van China. De sedimenten die als gevolg van de daling opgeslagen 
liggen in het bekken kunnen daardoor ook waardevolle informatie bevatten met betrekking 
tot de tektonische geschiedenis van het gebied in relatie met de grootschalige opheffing 
van het Tibetaans Hoogland. Een derde onderwerp, waar analyses van de sedimenten in het 
Weihe Bekken een licht op kunnen schijnen is de grootschalige ontwikkeling van de Gele 
Rivier in China (de op een na grootste rivier van China welke van essentieel belang is in de 
ontwikkeling van de Chinese beschaving). De verbinding tussen de midden- en benedenloop 
van de rivier wordt geassocieerd met de leegloop van een omvangrijk meer (Sanmen Meer) 
in het Weihe Bekken. Echter, voordat er signalen met betrekking tot klimatologische, 
tektonische of grootschalige hydrologische reorganisatie kunnen worden onttrokken aan de 
sedimenten uit de kern, is het van groot belang om de sedimentaire processen in het bekken 
te doorgronden. Voor dit proefschrift is de top 221 m van de  LYH-1 kern (overeenkomend 
met 1 miljoen jaar) geanalyseerd. Daarnaast is er een morfologisch en sedimentologisch 
onderzoek uitgevoerd aan de Luo Rivier (een rivier die vlakbij de kern stroomt) om zo haar 
bijdrage aan de sedimentatie in de locatie van de kern te reconstrueren.

Het eerste hoofdstuk van dit proefschrift geeft een algemene inleiding, gevolgd door een 
hoofdstuk met betrekking tot de geologische en hydrologische achtergrond van het Weihe 
Bekken. In het derde hoofdstuk wordt gerapporteerd over gedetailleerde macroscopische 
analyses aan de kern, de micro-paleontologische inhoud en diverse sedimentaire 
eigenschappen, waaronder korrelgrootte verdelingen. In het aansluitende hoofdstuk worden 
deze sedimentaire eigenschappen aangevuld met geochemische en mineralogische analyses. 
Om onze waarnemingen in een breder perspectief te plaatsen, doen we in hoofdstuk vijf 
verslag van het onderzoek naar de invloed van de Luo Rivier op de sedimentatie in het gebied 
waar de LYH-1 kern was gestoken. In het zesde hoofdstuk wordt het ouderdomsmodel, zoals 
geïntroduceerd in hoofdstuk 3, verfijnd door een vergelijking te maken tussen sedimentaire 
kenmerken in de LYH-1 kern en de löss-paleosol sequentie in de nabijgelegen CLP. Aan 
de hand van het verfijnde ouderdomsmodel wordt de cycliciteit van bepaalde sediment-
eigenschappen bepaald om mogelijke klimatologische signalen te extraheren.

De analyses aan de kern vertonen abrupte afwisselingen tussen verschillende lithofacies 
die kunnen worden geïnterpreteerd als het resultaat van sedimentatie in alluviale, ondiepe 
lacustrine, playa and eolische milieus. Deze worden afgewisseld door periodes met 
minimale bodemvorming. De gereconstrueerde milieus, in combinatie met de tektonische 
eigenschappen van het noordelijk deel van het Weihe Bekken, suggereren dat de LYH-1 kern 
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is gestoken in een distale puinwaaier, die wordt gevoed door rivieren met hun oorsprong in 
het CLP, ten noorden van de kern.   

Over het algemeen vindt progradatie van de puinwaaier plaats tijdens koude klimaatfases, 
omdat het CLP dan relatief weinig beschermend vegetatie bevat tegen erosie. Een 
terugtrekking van de puinwaaier vindt plaats tijdens warmere klimaatfases, wanneer het 
achterliggende brongebied juist wel is beschermd door vegetatie en bodemvorming. De 
toegenomen hoeveelheden neerslag en verdamping door de hogere temperaturen leiden tot 
de ontwikkeling van een afwisseling tussen ondiepe meren en playas.

Spectraalanalyses (FFT en wavelet-transformatie) aan magnetische susceptibiliteit, carbonaat-
gehalte en twee verschillende korrelgrootte indexen (afgeleid van eindleden analyses) geven 
aan dat er Milankovitch cycli (excentriciteit, obliquiteit en precessie) aanwezig zijn in de 
sedimenten van de LYH-1 kern. Dit impliceert dat de sedimentatie in het noordelijk deel 
van het Weihe Bekken (gedeeltelijk) klimaat-gestuurd is. De cycli zijn echter niet continu 
aanwezig, omdat de registratie van de cycli afhankelijk zijn van de snelheid waarmee de 
bodem daalt als gevolg van tektoniek. Wanneer er onvoldoende opslagruimte voor sedimenten 
aanwezig is, zullen klimaatsignalen niet of nauwelijks worden geregistreerd. In aanvulling 
op de Milankovitch cycli zijn er ook diverse hoog frequente cycli aanwezig, welke worden 
toegewezen aan de autocycliciteit van het sedimentaire systeem op een puinwaaier (het 
periodiek verleggen van sediment lobben). Klimaatverandering over langere tijdschalen 
zijn blootgelegd door geochemische analyses. Een verhoogde hoeveelheid klei in de kern 
is geregistreerd vanaf 0.7 - 0.6 miljoen jaar geleden. Deze timing komt overeen met een 
geïntensiveerde zomer moesson, die op haar beurt bodemvorming en kleiproductie op het 
CLP bevorderde.

Het bestudeerde interval van de kern is op basis van de lithofacies opgesplitst in drie 
hoofdeenheden (1.0 - 0.69 Ma; 0.69 - 0.33 Ma; 0.33 - 0 Ma). Deze driedeling wordt 
veroorzaakt door twee perioden met ondiepe meren die zijn onderbroken door een relatief 
drogere periode. Het drogere milieu is gerelateerd aan een tijdelijk verlaagde snelheid, 
waarmee de boden daalde. Dit impliceert tevens dat tektonische activiteit toenam tijdens de 
start van het jongste natte interval. Deze bevindingen worden ondersteund door morfologische 
en sedimentologische analyses aan de Luo Rivier. Deze rivier stroomt momenteel vlakbij de 
positie van de kern in ingesneden positie. Het kan derhalve geen sediment aanvoeren, maar 
heeft dit in het verleden wel gedaan in de vorm van puinwaaier afzettingen. De terrassen 
en puinwaaiers van de Luo Rivier geven aan dat rivier zijn sedimentcontributie stopte als 
gevolg van de insnijding door breukverzet ongeveer 200-240 duizend jaar geleden. Door 
breuk-gedwongen-plooien in het noordelijk deel van het Weihe Bekken, vond er verhoogde 
bodemdaling plaats op de positie waar de kern is gestoken. Hierdoor werden er ook 
energiekere fluviatiele systemen gegenereerd met bijbehorende afzettingen en konden er 
opnieuw ondiepe meertjes vormen. Dit resultaat geeft ook aan dat sinds de insnijding van de 
Luo Rivier, de sedimenten in de kern overwegend afkomstig zijn uit noordelijke richtingen.

Onze resultaten tonen een complexe interactie tussen de interne dynamiek en tektonische en 
klimatologische invloeden op de sedimentatie in het noordelijk Weihe Bekken. We vonden 
echter geen bewijs voor het bestaan van een groot meer, wat impliceert dat de leegloop van 
het Sanmen Meer heeft plaatsgevonden vóór de onderzochte periode.


