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  چكیده

کمک فراوان می پالیا از عوارض ژئومورفیک مهم مناطق خشک و نیمه خشک در ایران می باشد که شناخت آن ها به تعیین محیط و اقلیم گذشته 

کیلومتر مربع در غرب شهرستان سبزوار واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی انواع  1318کند. پالیای سبزوار به مساحت 

شده  اشـتبرد مـذکور پالیـای از نقاط مختلف سطحی رسوب نمونه 3بدین منظور. می باشد ژئومورفیک پالیای سبزوار مختلف سطوح کانی ها در

کلسیت ، ژیپس  کوارتز، نشان دهنده کانی هایی همچون ،XRD نتایج مطالعات میدانی و آزمایش مورد آنالیز قرار گرفتند. XRDو توسط دستگاه 

تبعیت  و هالیت می باشد که در زون های رسی،مرطوب و نمكی پالیا با منشاء آواری و تبخیری راسب شده اند.این رسوبات از الگوی توزیع منظمی

 می کنند که از شرق به غرب منطقه شاهد رسوب گذاری کربنات ها، سولفات ها و کلرورها هستیم. 

 مقدمه

( پالیا دریاچه های کواترنری دوران سوم بوده اند کهه در  2442درمناطق خشک پالیا می باشد )یچیلی و وود،  مهم مورفولوژیژئو یده هایاز پد یکی

 تبخیهر  اثهر  در نمک که داخلی زهکشی حوضه مرکز در موقت دریاچه یک پالیا را(.7333یسون،حال حاضر خشک شده اند )مور

 نیمهه  در مناطق خشهک و  گذشته محیطی شرایط تنها شاهد از موارد برخی در و بهترین ارائه است. رسوبات پالیا کرده تعریف را شده در آن متمرکز

نظهر   نقطهه  بهدین منظهور از   (7334وارن، و روزن) هوا می باشد و آب از ناشی تغییرات آرشیو آن ها در بخیریت-آواری خشک بوده و تناوب رسوبات

(. پالیای سبزوار یکی از پالیاهای مهم در منطقه 7983است )محمدی، حائز اهمیت دیرینه مطالعه آن ها و هوای شناسی و آب زمین زیست محیطی،

(، از اینهرو  7331، مرطوب و نمکی می باشد. کانی شناسی پالیا بیانگر تحوالت ژئومورفیک در پالیا است )نیهل، ایران مرکزی بوده که دارای زون رسی
بود که  یکسان ین( از اول7314) ینسلیکرهدف از این تحقیق شناسایی کانی های تشکیل دهنده مناطق مختلف ژئومورفیک پالیای سبزوار می باشد.

را مهورد  یها  های پال یطمحققان به طور پراکنده مح یگرقرار داد و پس از آن د یژئومورفولوژی مورد بررس یدگاهاز د را یرانا یاهایبه صورت کامل پال

اسهت. علهی    قهرار داده  توجهه ( را مهورد  یکهک )خراسان جنهوب  یایپال یکژئومورف ییراتنامه خود روند تغ یاندر پا( 7985ثقفی)مطالعه قرار دادند. 

نمونه رسوب سهطحی   23و ژئوشیمی نهشته های پالیای جازموریان را مورد بررسی قرار داده است و در این مطالعه  ( رسوب شناسی7988محمدی)

ههای   سهنگ  شهامل  رسهوبات پالیها آواری   اصهلی  منشهاء  جهت مطالعات رسوب شناسی از پالیای مذکور برداشت و به این نتیجه دست یافهت کهه دو  

های رسی، منشاء و نحوه پراکنش آنها در پالیهای  ( به بررسی کانی7937می باشد. عبدی و همکاران ) بخیریت نیز رسوبات و رنگی آمیزه های آذرین،

  میقان اراک پرداختند.

 مواد و روشها

 منطقه مطالعاتی

 53درجه و   51تا  دقیقه و 75درجه و  53دقیقه شمالی و در طول  20درجه و  93درجه  تا  93پالیای سبزوار از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض 
نظر موقعیت هیدرولوژی در شمال شرقی حوضه ی  ازد. نظر موقع سیاسی در بخش داورزن از شهرستان سبزوار قرار دار زدقیقه شرقی قرار داشته و ا

ین شناسهی طبهق   (. بهه لحهاظ زمه   7)شکل مهم ترین زهکش منطقه، رود کال شور سبزوار می باشد آبریز کویر بزرگ ایران مرکزی واقع شده است و

چاله سبزوار در دوره پلیوسن بسته بوده و رسوبات خود را از یک حوضه آبخیز بسیار وسیع دریافت می کرده است. این  7355گزارش گانسر در سال 
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 جههانی  داده پایگهاه  از کهه  اسهت  سانتیگراد درجه 71-73 ساالنه دمای و متر میلی 244-754 ساالنه بارش با خشک نیمه هوای و آب دارای منطقه

"WorldClim "است. شده استخراج 2444-7354 دوره در 

 

 : نقشه منطقه مطالعاتی2شكل 

نمونه رسوب سهطحی برداشهت    3برای رسیدن به اهداف تحقیق بر اساس تصاویر گوگل ارث و بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف ژئومورفیک پالیا  

 GNR explorerاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل و توسط دستگاه پراش اشهعه ایکهس مهدل    شده و نمونه ها برای کانی شناسی به آزمایشگ

مورد آنالیز قرار گرفتند. همچنین برای ترسیم نقشه ها، جداول و نمودارها از نرم افهزار اکسهل و    (theta 2)درجه سانتی گراد  34تا  9برای محدوده 

  استفاده شد. 

 بحث و نتایج و یافته ها
. نتهایج حاصهل از نقشهه هها و     (7310همکهاران،  و شناسی پالیا امکان پذیر می گهردد )سهینگ   رسوب اساس شناخت تغییرات ژئومورفولوژی پالیا بر

، XRD(. آنالیز نمونهه ههای برداشهت شهده بهه روش      2مطالعات میدانی بیانگر وجود زون های رسی، مرطوب و نمکی در پالیای سبزوار است )شکل 

 (9( و )شکل7ه کانی های آواری و تبخیری همچون کوارتز،کلسیت، ژیپس و هالیت بوده است )نمودار شماره نشان دهند

از (. روند رسوب گذاری کانی ها در پالیای سبزوار 7383دیکسون،) شوند خشک محسوب می های غالب در مناطق خشک و نیمه کانیاین کانی ها، 

سپس با افزایش تبخیر کهانی ههای    کردهرسوب  پالیادر حاشیه  بتدا کانی های کربناته مانند کلسیتبه طوری که ا مدل چشم گاوی تبعیت می کند

 (.0)شکل شماره (Sonnenfeld ،1989)مرکز می یابند ژیپس و هالیت به سمت مرکز حوضه ت

کهانی ههایی همچهون ژیهبس در زون      در تحلیل های صورت گرفته در پالیای سبزوار کانی هایی همچون کلسیت، دولومیت در زون رسی منطقهه و 

شناسهی   کانی تغییر در توجهی قابل نقش ژئومرفیک، سطوح که است آن از حاکی تحقیق، مرطوب و کانی هالیت در رخساره نمکی می باشند. نتایج

 پالیا داشته است. 

 
 

 : مناطق برداشت رسوب به همراه رخساره های ژئومورفیک پالیای سبزوار1شكل
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 : فراوانی کانی های موجود در رسوبات پالیای سبزوار2شماره نمودار

 

 

 
 برخی از نمونه های مورد مطالعه XRD: گراف های آزمایش 9شكل 

 

 (Sonnenfeld،1989): مدل چشم گاوی رسوب گذاری پالیا1شكل

 ، ژئومورفولوژیپالیا، پراش اشعه ایکس، کانی شناسیکلمات کلیدی: 
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