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 چكیده
پالیا از عوارض مهم ژئومورفیک كواترنري مناطق خشک و نیمه خشک در ایران است كه شناخت 

كند. هدف از انجام این تحقیق هاي آن به تعیین اقلیم و محیط گذشته كمک فراواني ميویژگي

الیاي سبزوار واقع ژئومورفیک پ مختلف هاي تشكیل دهندۀ سطوحشناسایي و منشاءیابي كاني

منظور در شمال شرق ایران با توجه به تغییرات آب و هوایي اواخر هولوسن در منطقه است. بدین

جهت مطالعات  مـذكور هاي ژئومورفیک پالیـايسطح و عمق رخساره رسوب از نمونه 12

شیمیائي، پراش -نتایج آزمایشات فیزیكي ي برداشت شد.رسوب شناسي و ژئوشیمي رسوب

هاي آواري و تبخیري دهندۀ حضور كانيه ایكس و میكروسكوپ الكتروني روبشي نشاناشع

در منطقه  همچون كوارتز، آلبیت، اسمكتیت، پالیگورسكیت، سپیولیت، كلسیت، ژیپس و هالیت

نمكي  -سخت، رخساره رسي پف كرده و رخساره رسي  -هاي رسي متراكماست كه در رخساره

ها از عمق به سطح و از شرق به غرب پالیا گیري این كانيوند شكلاند. رپالیا شناسایي شده

دهد كه بیانگر نوسانات اقلیمي هولوسن پایاني در این گذاري خاصي را نشان ميالگوي رسوب

گیري پالیا و تأثیرات هیدرواقلیمي تواند به عنوان شاهدي در تحوالت و شكلباشد و ميپالیا مي

 د.این حوضه بسته به كار رو
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 مقدمه

( که در نقاط مختلف 2002، 1)یچیلی و وود در مناطق خشک و نیمه خشک است مهم مورفولوژیژئوهای تیپ ازپالیا   
پالیا را به ( 1994(. روزن )1995،  2)هالیدی و همکاران شودمی استرالیا دیده و آسیا آفریقا، امریکا، جنوب جهان مانند

 یبترک(. 2006،  3وی و همکاران)ر که حساس به تغییرات اقلیمی است کندای معرفی میعنوان یک حوضه درون قاره
توجه به افزایش (. با 1993،  4هریسوند )باش اقلیم گذشته ۀکنندتواند منعکسیم یبوده و گاه یرمتغ یادر پال رسوبات

( که 1994،  5اند )روزنهولوسن میانی و پایانی، رسوبات پالیاها دستخوش تغییرات زیادی شده ۀخشکی در طول دور
شده است و نقش  دوران گذشته در تغییرات از های دقیقیداده ۀارائ ها و منشاء رسوبات این مناطق منجر بهشناخت کانی

تواند بیانگر تحوالت و می (1998،  7؛ دیویس و اسمیت 1994،  6رنانت) پالیا داردای در ژئومورفولوژی کنندهتعیین
های رسی پالیگورسکیت و سپیولیت که تشکیل و پایداری کانی: ( مانند1967،  8نیل و موتس(ژئومورفیک در پالیا باشد 

مختلف جهان به عنوان شاخص  دهد و در مناطقهای قلیایی چون پالیا و رسوبات مناطق خشک رخ میها در محیطآن
کانی رسی  (.1992،  9شوند )بوثا و هیوجزای شناخته میشرایط تبخیری در رسوبات دریاچه ۀمحیط گذشته و نشان

پالیگورسکیت یک کانی سیلیکاته غنی از آلومینیوم و منیزیم و با مورفولوژی فیبری است. تشکیل و پایداری این کانی در 
دهد های محلول وجود دارد، رخ میمین مقادیر زیاد یونأپالیا و رسوبات مناطق خشک که امکان ت های قلیایی مانندمحیط

)خرمالی  ی همراه می شودتبخیرهای (. معموال کانی پالیگورسکیت با کانی سیلیکاته سپیولیت و کانی1992)بوثا و هیوجز ، 
تواند به اسمکتیت تبدیل میلیمتر، پالیگورسکیت می 300در مناطق با متوسط بارش سالیانه بیش از (. 1391و همکاران ، 

 . ( 1390)بیات و همکاران ،  دبنابراین، هر دو کانی به اقلیم حساس هستن ،شود

ای و زیست شمال شرق ایران به لحاظ منطقه ۀای در منطقدیرینه دریاچه رسوبی پالیای سبزوار به عنوان یک محیط
دهنده آن به شناخت شرایط پالیا در طی اواخر هولوسن و شناخت رسوبات تشکیل محیطی حائز اهمیت است و بازسازی

 کند. اقلیم گذشته و شرایط فعلی حاکم بر پالیا کمک شایانی می

گانسر  ۀتوان به مطالعشناسی پالیا صورت گرفته است میکانی و رسوبی هایویژگی از اولین مطالعاتی که در رابطه با تعیین
 پالیا را این تخریبی و تبخیری رسوبات توالی و را بررسی قم نمک دریاچه پالیای ( اشاره کرد که رسوبات1962) 10و هابر

، ترکیب کانی شناسی ژئومورفولوژی یدگاهرا از د یرانا یاهایپالنیز  (1970) 11اند. کرینسلیداده نسبت اقلیمی به تغییرات
 اراك میقان پالیای رسوب شناسی و ژئومورفولوژی بررسی با( 1372) ه است. پدرامیقرار داد یمورد بررس و اقلیم گذشته

های شناسی و ژئوشیمی نهشته( رسوب1389است. علی محمدی ) بازسازی کرده پایانی کواترنر را طی منطقه ۀاقلیم گذشت
رسوبات  اصلی اءمنش دو نمونه رسوب سطحی نتیجه گرفت که 26 ۀمطالع پالیای جازموریان را مورد بررسی قرار داده و با

 روی بر مطالعه از پس(  2002) 12است. فرپور و همکاران تبخیری نیز رسوبات و رنگی هایآمیزه های آذرین،سنگ پالیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Yechieli and Wood 

2- Halliday et al 
3- Roy and et al 
4- Harrison 
5- Rosen 
6- Renaut 
7- Davis and Smith 
8- Neal and Motts 
9- Botha and Hughes 

10-GANSSER and HUBER 

11- Krinsley 
12- Farpoor and et al 
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 دریافتند حوالی رفسنجان در ژئومورفیک مختلف سطوح موجود بر رسی هایکانی و پالیگورسکیت توزیع و تشکیل ۀنحو
های رسی ( کانی1390دارد. بیات و همکاران ) وجود ژئومورفیک موقعیت و یگورسکیتمورفولوژی پال بین نزدیکی ۀرابط که

 ۀهای کلسیت را نشانشرق اصفهان را بررسی و وجود کانی پالیگورسکیت بر روی کریستال ۀدر سطوح ژئومورفیک منطق
 بهنیز  (،1394) لنگرودی نرضاییا و تفسیر کردند. لکشرق اصفهان  ۀافزایش خشکی محیطی طی کواترنر پایانی در منطق

پژوهشگران دیگری مانند:  .پرداختند شناسیکانی و رسوبی شواهد با مهارلو دریاچه هولوسن رسوبی هایمحیط بازسازی
 همکاران و 4دیرخ ؛ (2015) همکاران و کوهن ؛( 2015و همکاران ) 3استارت می ؛( 2012) 2لئون و کوهن ؛( 2000) 1شوت

 اند.شناسی رسوبات پرداختههای پالیایی با استفاده از کانیزی دریاچه(، نیز به بازسا2018)

سطوح مختلف ژئومورفیک پالیای سبزوار و  ۀدهندهای تشکیلکانیو منشاءیابی نیز شناسایی  حاضر هدف از پژوهش
  .تاسرسی چون پالیگورسکیت و سپولیت های تبخیری و کانی ۀبررسی اقلیم اواخر هولوسن منطقه به وسیل

 مطالعاتي منطقه

دقیقه  25 درجه، 36 - دقیقه 55 درجه، 35 عرض بین کیلومتر 2648 حدودی مساحت ایران با شرق شمال در سبزوار پالیای
 تا 750 مورد مطالعه بین ۀارتفاع منطق ،قرار گرفته است دقیقه شرقی 45درجه،  57 -دقیقه 15 درجه، 56 طول و شمالی
است  رودخانه کال شور جریان امتداد در غرب از شرق به پالیا عمومی توپوگرافی ا بوده و رونددری سطح از باالتر متر 900

 است.میلیمتر  115گرم و خشک بوده و میانگین بارش ساالنه  ،دمارتن اقلیم منطقه اقلیمی بندیطبق طبقه(. 1 شکل)
 شناسی،زمین لحاظ از. است شده بسته ئیستوسنپل اوایل در کهمعرفی کرده یک دریاچه  را پالیای سبزوار( 1955) 5گانسر
سازمان ) کواترنر دوره به تبخیری یک دشت نمکی متعلق رسوبات و آبرفتی رسوبات غالب محیط دو پالیا در رسوبی ماهیت
 بادی، ماسه و شن هایتپه بر عالوه. است کرده تایید را خشک دریاچه شواهد ه وتوسعه یافت( 2005شناسی ایران، زمین
 و باالیی کرتاسه ۀدور به متعلق که پالیا یافت، اطراف در توانمی را پالژیک کربنات هایسنگ و آتشفشانی هایتوف
 .(2)شکل  است آن از های قبلسنگ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Schutt  

2- Leon and Cohen 

3- Stuart May and et al  

4- khadir and et al 

5- Gansser 
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 ورد مطالعه منطقه م موقعیت جغرافیایي: 1شكل

 

 : زمین شناسي منطقه مطالعاتي2شكل 

 

  روش مطالعه

و اکتشافات  شناسیزمین سازمان توسط که متر10 با اندازه پیکسل 1ارتفاعی رقومی مدلاز  پژوهش با استفاده این در

 داورزن، آباد، شناسی عباسهای زمینو نقشهارث منطقه تصاویر گوگل از استفاده و تهیه شده است( 2016) 2معدنی کشور 
ومورفیک آن مورد شناسایی قرار گرفت. ، مرز پالیا مشخص شده و سطوح مختلف ژئ1:100000 مقیاس در سبزوار و باشتین

نمونه رسوب سطحی  12 (،1397 ،1396 مرداد و شهریور سال های) تابستان فصل صورت گرفته در طی مطالعات میدانی

های پهنه امتداد درمتر  1سانتی متر و به عمق  5آلمان( با قطر  3وینداس )ساخت شرکت  2توسط اوگر دستیو عمقی 

نمکی برداشت شده و موقعیت نقاط  -رسی ۀرسی پف کرده و پهن ۀسخت، پهن -رسی متراکم  ۀپهن ملشا ژئومورفیک پالیا

ها در سپس نمونه (.3 شکل) ثبت گردید مدل گارمین 4یاب جهانیبرداری با استفاده از دستگاه سیستم موقعیتنمونه

ورد آنالیزهای فیزیکی و ژئوشیمی رسوبی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد م ۀآزمایشگاه خاك دانشکد
 لتوسط دستگاه مد 5بندی لیزریبا استفاده از روش دانه میلیمتری،2 الک از عبور از پس ذرات ۀقرار گرفتند. توزیع انداز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- DEM 

2- GSI 
3- Handy auger 
4-WINDAUS 
5- Global positioning system (GPS) 
6- Laser Particle Size 

7- Folk 
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LA-950 Laser Scattering Particle Size Distribution)  (Analyzer شناسی ایران در آزمایشگاه مرکز اقیانوس

 ، کج1معیارهای آماری شامل میانگینتوصیف گردید و ( 1980) 7فولک روش از استفاده با رسوب هایدانه ۀانداز انجام و
با  هانمونه 5گیری اسیدیته. آنالیز و اندازهشد محاسبه (1980،  4فولک( رسوبات با استفاده از روابط 3و کشیدگی 2شدگی

سنج با استفاده از دستگاه هدایت  6( و هدایت الکتریکیnc, EnglandJenway I) متر مدل ساخت pHاستفاده از دستگاه 
 برای دمای الزم تصحیحات گیری وآب به رسوب اندازه 1: 1( در نسبت Jenway Inc, Englandالکتریکی مدل ساخت )

 ،(شیبلر) 8یمترکلس دستگاه با سنجی حجم روش بهها نمونه  7معادل کلسیم کربنات درصد .شد انجام سانتیگراد درجه 25

  (.1 جدول) تعیین گردید 9گیری، همچنین رنگ رسوبات با توجه به دفترچه رنگ مانسلاندازه

 

 

 

 
 : موقعیت مغزه ها و نقاط برداشت نمونه هاي رسوب و نحوه جمع آوري رسوبات از عمق و سطح منطقه 3شكل

 60تا  3در محدوده  )GNR EXPLORER)مدل ساخت  10ایکس اشعه دستگاه پراش ۀشناسی رسوبات به وسیلکانی
آنها با  نسبی فراوانی در طیف نرمال شناسایی و هاآن مشخص هایپیک با استفاده از هااندازه گیری شده و کانی درجه

  (.2جدول ) برآورد شد استفاده از سطح زیر منحنی در الگوهای پراش اشعه ایکس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8- Mean 
2- Skewness 

3- Kurtosis 

4- Folk 

5 -Potential of hydrogen (pH) 

6 -Electrical Conductivity (EC) 

7- Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

8- Calcimeter 

9- Munsell 

10- X-Ray Diffraction (XRD) 
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دهی مدل با استفاده از دستگاه پوشش خشک ۀاز رسوبات دست نخوردنمونه  5های رسی،  تر کانیجهت مطالعات دقیق

7620SPUTTER COATER SC مدل ساخت  1میکروسکوپ الکترونی روبشی)VP1450LEOقرار بررسی ( مورد 
 . انجام شدهای مورد نظر مربوط به کانی EDSگرفتند وآنالیز 

 

 هابحث و یافته 

 لعاتيمطا ۀشیمیایي رسوبات منطق -خواص فیزیكي

ژئومورفولوژی  رخساره 3و بر اساس بازدیدهای میدانی در پالیای سبزوار ( 1970،  2کرینسلی( بندیبا استفاده از تقسیم

نمکی شناسایی شد که تحت تأثیر لیتولوژی  _رسی رخساره رسی پف کرده ورخساره سخت، _رسی متراکم شامل 
 ،3 شکل اساس بر. اندآن و توپوگرافی خاص پالیا شکل گرفته های تبخیری موجود درهای سنگی اطراف و الیهرخنمون

شناخته  متراکم_سخترخسارۀ رسی  عنوان به از سطح دریا، متر 875 ارتفاع با پالیا شرقی قسمت در A مغزهموقعیت 
 طبقد. شون توانند تشکیلهای تبخیری نمیکانی های زیرزمینی پایین بوده و بنابراینسطح آب در این رخساره، .شودمی

 از برآورد شده است درصد 30 و dS / m 21/0 ، 92/7-1  با برابر ترتیب به A نمونه در CEC و EC، pH مقدار ،1 جدول
بودن پایین هک بوده مطالعه مورد منطقه در کمترین مقادیر شوری )رسانایی الکتریکی( قلیایی با این نمونه سطح رو، این

  ند، پوشش گیاهی این پهنه گیاهان گز و تاغ است.کسطح آب زیرزمینی را تایید می

های سخت همراه با پوسته -متر از سطح دریا در رخساره رسی متراکم  853واقع در جنوب شرقی پالیا با ارتفاع  Bمغزه 
 83 و dS / m 18/14، 36/8-1  با برابر ترتیب به نمونهاین  در CCE و EC، pHمقادیر  1و طبق جدول  نمکی واقع شده

های نمکی این سطح فاقد پوشش گیاهی بوده و اندازه ذرات آن بسیار . به دلیل وجود پوستهشده است اندازه گیری درصد
 است. Aریزتر از مغزه دانه

متری از سطح دریا تقریبا در قسمت مرکزی پالیا بر روی رخساره رسی نرم و پف کرده  801در ارتفاع  Cمغزه  موقعیت
 پف نرم و تشکیل سطوح ۀ. گفتنی است الزماستهای فصلی دست نخورده باقی مانده کاهش طغیانو به علت واقع شده 

مقادیر 1(. طبق جدول 1965، 5، موتس1969،  4)نیل استهای رسی سطح ایستابی باال و شوری زیاد آب در کفه 3کرده

EC، pH و CCE مغزه  درC 1با  برابر ترتیب به-dS / m 14/14، 42/8 که بیانگر شور  اندازه گیری شده است درصد 82 و
 و قلیایی بودن این سطح است.

ی رس رسوبات ژئومورفیک سطح راز سطح دریا و د متر باالتر 799 ارتفاع در پالیا، 6دلتای مخروط افکنه قسمت در Dمغزه 

کوك ( شود ی چندوجهیساختارها ایجاد باعث تواندمی مناطق این ضعیف نفوذقرار گرفته است.  وجهی چند ساختارهای با
 زمین غالب سازندهای نمکی، هایکفه وآبرفتی  رسوبات مطالعاتی، ۀمنطق شناسیزمین ۀنقش اساس بر(. 1973،  7و وارن
 dS/m 40/18 ، 23/9-1 ترتیب به D نمونه در CEC و EC، pH مقادیر ،1 جدول طبق. می باشد رخساره این در شناسی

 با مقادیر میانگین رسانایی الکتریکی در شور نیمه صورته ب مغزه این سطح رو، این از .است شده اندازه گیری درصد 29 و
 .است مطالعه مورد منطقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Scanning electron microscope (SEM) 

2 -Krinsley 

3 -Puffy ground 

4 -Neal 

5 -Motts 

6- Alluvial fan-delta 

7 -Cooke and Warren 
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 متر 781 ارتفاع با این رخساره در شاخص عنوان به Eمغزه  بوده و نمکی -رخساره رسی ۀدهندنشان پالیا غربی قسمت

 تبخیرینمکی و رسوبات  هایپوسته توسط ترین قسمت منطقه بوده ود که تقریبا پستدهباالتر از سطح دریا را نشان می
 رسوبات(. 1983، 1واتسون(گیرند شکل می ساحلی سبخاهای وپالیا  در عمده طور به های نمکیپوسته. است شده پوشیده

از  سطحی تبخیر. نداگرفته قرار پایین هیدروگرافی موقعیت با نزدیک سطح زمین یا سطح زمین روی بر اشباع از آب نمک
رحیم پور بناب و ( شودمی نمکی هایپوسته ایجاد و زیرزمینی هایآب رو به باالی حرکت طریق نیروی موئین باعث

 اندشده برآورد درصد 32 و dS / m 47/23 ، 25/9-1 برابر ترتیب به E نمونه در CEC و EC، Hp مقادیر(. 2012، 2عبدی
  .است مطالعه مورد منطقه در باالی رسانایی الکتریکی مقادیر صورت شور باه بنمونه  این سطح رو، این از(. 1 جدول)

اندازه رسوبات  (، در منطقۀ مطالعاتی، ماسۀ ریز تا ذرات رس است.1980بندی فولک )اندازه ذرات رسوبات بر اساس تقسیم
های آواری موجود در هنگام ندازه دانهگذاری، مسافت حمل و حداکثر اتابعی از حداکثر سرعت جریان در هنگام رسوب

 بـیش داشـتن بـادر سطح  Aمغزه  .شـد مشـخص راتذ ەن انـدازمیـانگیه مقایسـ 1. با توجه به جدولگذاری استرسوب
 محیط انرژی حداکثر ٔەدهندنشانمغزه و ترین دانهدرشتدرصد در عمق  53.76درصد ذرات در اندازه ماسۀ ریز و  78.8 از

 ذرات ٔەکمترین میانگین انداز رس، درصـد 8 از بـیش داشتن با Eو  Fمغزه  وسخت  - بر روی رخساره رسی اریگذرسوب

نمکی است.  - را دارا هستند که بر روی رخساره رسی گذاری ـه هنگـام رسـوبب محـیط انرژی میزان کمترین بیانگرو 
ذرات در حد  گذاری آرام است، وجودبیانگر محیط رسوب ده کهو مثبت بو ریـزدانه بسیار ذرات سمت بهها نمونه شدگی کج

 ند. کاین نتیجه را تأیید میدر منطقه سیلت و رس 

 

 
 مطالعاتي ۀكاني شناسي منطق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Watson 

2 -Rahimpour Bonab and Abdi 
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 و رسیهای آواری وجود کانی ۀنشان دهند ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی، پرتو پراش دستگاه از حاصل نتایج

در پالیای سبزوار  س و هالیتپهای تبخیری چون ژیپالیگورسکیت و کانی ،سپولیت کلریت، مکتیت،اس کوارتز، آلبیت، ایلیت،
، 1)دیکسون و وید شوندمی محسوب نیمه خشک و خشک مناطق در های غالبکانی ها،کانی  این. 4، شکل 2است. جدول 

های نگو از ساحاطه کرده است  پالیا را ی است که اطرافارتفاعاتفرسایش  منطقه آواری هایکانی اکثر ءمنشا (.1989
های کانیاند. از مناطق دوردست به پالیا حمل شده و یا توسط باد های سطحیبآو یا توسط  شدهآذرین و دگرگونی تشکیل 

پایدار هستند؛ بنابراین، شواهد وضعیت محیطی هنگام تشکیل  تشکیل و در شرایط محیطی و ژئوشیمیایی خاصنیز رسی 
کار رود ه ای از وضعیت اقلیمی گذشته بتواند به عنوان نمایهشناسی رس میشود و کانیدر بخش رس حفظ می هارسوب

مورد مطالعه پس از تشکیل در اثر هوازدگی از منابع خارج  ۀهای رسی منطقکانیمنشاء برخی از  (.1390ن، و همکارا بیات)

 .داندر داخل پالیا تشکیل شده 3صورت اتوژنیکبرخی دیگر به هستند و  2اند و آلوژنیکاز پالیا به داخل آن انتقال یافته

در های رسی چون پالیگورسکیت و سپولیت حاکی از آن است که توزیع و تشکیل این کانیها و آزمایشات بررسینتایج 
 شکیل شده استصورت اتوژنیک ته شیمیایی و اقلیمی بوده و ب-بیشتر تحت تاثیر شرایط فیزیکی مطالعهمورد  ۀمنطق

 حاشیه آن درمانند کلسیت  های کربناتهکانیکه  است بدین صورت های تبخیری منطقه نیزگذاری کانیرسوب .(6شکل)
 های محلول در بخشو یون مانند کانی هالیت و در نهایت کلریدهاهمچون ژیپس  هااند و سپس سولفاترسوب کرده

 .(2001،  4تاکر (اندراسب شده پالیا عمیق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Dixon and Weed 

2  Allogenic 

3  Autogenic 

4- Tucker 
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 سبزوار پالیاي مغزه هاي رسوبات در موجود هاي كاني هاي دفراكتوگرام از نمونه چند :4شكل 

 

 A مغزه
افزایش کانی کوارتز از عمق به سطح  ۀدهند سخت( نشان -)رخساره ژئومورفیک رسی متراکم  Aشناسی مغزه بررسی کانی

دهنده (، این امر نشان2013، 1گودی (اطق خشک(. با توجه به پایداری ژئوشیمیایی کانی کوارتز در من5)شکل  است
رسوبات بادی در مناطق خشک  ۀدهندترین کانی تشکیلشدن کانی کوارتز به شکل آلوژنیک است. کانی کوارتز مهمافزوده

شدید تواند نشانگر تشدن این کانی به سطح میگذاری بادی است بنابراین افزودهترین مناطق رسوببوده و پالیا نیز از مهم
گذاری باد در اثر افزایش خشکی محیطی در پالیای سبزوار باشد. مقادیر بسیار زیاد ذرات ماسه در بخش سطحی رسوب

 (. 1کند )جدول این رخساره این فرضیه را تایید می

عمق  کانی ژیپس در شاهد 5تواند سبب تشکیل کانی ژیپس شود. در شکل در پالیا آب زیرزمینی شور و غنی از امالح می
تر و همراه با سطوح باالتر آب زیرزمینی در پالیای سبزوار تشکیل شده های مرطوبمتری هستیم که احتماال در دوره1

های است. مقادیر کانی اسمکتیت نیز در اعماق میانی مغزه افزایش یافته است، با توجه به شرایط زهکشی ضعیف و یون
ها مناسب برای تشکیل یم، آلومینیوم و منیزیم در پالیا این محیطهای سیلیسخصوص غلظت باالی یونه محلول و ب
رسد افزایش سطح آب بنابراین به نظر می (.1994،  3ولووائ( )کودا و سامی1969، 1اند )اس زابولسها بیان شدهاسمکتیت

داشته است.  ک نیززیرزمینی عالوه بر تاثیر در تشکیل ژیپس تاثیر زیادی بر تشکیل کانی اسمکتیت به صورت اتوژنی
 (.6صورت اتوژنیک در عمق مغزه می باشد )شکله تشکیل کانی اسمکتیت ب ۀمیکروسکوپ الکترونی روبشی اثبات کنند

بادی جایگزین فرآیندهای فوق شده  -ایشدن رسوبات ماسهبا افزایش خشکی محیطی و کاهش سطح آب زیرزمینی اضافه
 (. 1است )جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Goudie 

2- Szabolcs 
3- Kovda and Samiolova 
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 Bمغزه 

های کانی نشانگر حضور (های نمکیهمراه با پوسته سخت-ژئومورفیک رسی متراکم  رخساره) Bی مغزه شناسبررسی کانی
کنند های کوارتز و کلسیت در سطح افزایش پیدا میکانی .استکوارتز، کلسیت، مقادیر بسیار کم ژیپس و پالیگورسکیت 

بندی ذرات این سطح ژئومورفیک حاوی مقادیر زیاد ذرات که نتیجه افزایش خشکی و افزایش رسوبات بادی است. دانه
های اسمکتیت کند. مقادیر بسیار کم ژیپس و عدم وجود کانیبادی این رسوبات را تایید می ء( که منشا1)جدول  استسیلت 

وژنیک ست. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی هم رشد اتی در این سطح ابودن آب زیرزمینو سپیولیت بیانگر پایین
گذاری به صورت بیانگر رسوب و مقدار بسیار کم پالیگورسکیت دهد( نشان نمی6های رسی را در سطح و عمق )شکلکانی

 (.6آلوژنیک در این مغزه است )شکل 

 Cمغزه  

پس های کربناته )کلسیت و دولومیت(، ژیکوارتز، کانی از (ژئومورفیک رسی پف کرده رخساره) Cشناسی مغزه بررسی کانی
ثابت با یک پیک حداکثری در عمق  های رسی سیپولیت و پالیگورسکیت تشکیل شده است. روند کانی کوارتز نسبتا  و کانی

های کربناته دارای های بادی است. کانیهای سطحی به دلیل فعالیتسانتیمتری بوده و مقادیر باالی ماسه در بخش 30
 .استسانتیمتری  70متر و کانی دولومیت در عمق حدود سانتی 30د پیک مشخص هستند که کانی کلسیت در عمق حدو 2

 به دیگر بخشی است و شده حوضه وارد لقن و حمل توسط و آواری صورت پالیا به در موجود کلسیت هایکانی از بخشی
هم به تجمع ژیپس هم به مقدار کم در بخش سطحی و  .اندشده نهشته صورت برجا به و شده حوضه وارد محلول حالت

شود که نشانگر باال بودن سطح آب زیرزمینی و رواناب غنی از سولفات و کلسیم میزان زیاد در بخش عمقی مشاهده می
 هوای و آب ناشی از احتماال با عمق ژیپس افزایش و کلسیت کاهش کند.است که وجود سطوح پف کرده رسی را تایید می

در حالی که کانی  استرسکیت نیز دارای روند افزایشی به سمت سطح کانی رسی پالیگو .است شوری تغییرات و ترخشک
 . سانتیمتری مشاهده می شود 70فیبری سپیولیت تنها در عمق 

 شود. به عنوانها مشاهده میهایی بین آن، لیکن تفاوتاستکانی سپیولیت به لحاظ ساختاری بسیار شبیه پالیگورسکیت 
یکدیگر متفاوت بوده و میزان آلومینیوم کانی پالیگورسکیت در مقایسه با سپیولیت ها با ترکیب شیمیایی این کانی مثال
تشکیل و پایداری کانی فیبری سپیولیت تنها در شرایط غلظت باالی یون منیزیم (. 2018و همکاران،  1رخدیاست ) بیشتر
موثر  در منطقه در تشکیل این کانیبنابراین آب زیرزمینی غنی از یون منیزیم  ،(1391 ،)خرمالی و همکاران دهدرخ می

های در محیط Mg/Caگذاری ژیپس به عنوان یکی از مکانیسم های افزایش نسبت بوده است. عالوه بر این رسوب
و تشکیل است های فیبری تاثیرگذار که در تشکیل و پایداری کانی( 2011،  2جونز و کانکو)ت شده اس گزارشای دریاچه

هم منعکس شده  EDSکند. این امر در طیف قوی منیزیم در گراف حیط غنی از منیزیم را تایید میاتوژنیک این کانی در م
 .(6)شکل  است

 Dمغزه 

 سانتیمتری 100عمق در  (رسی همراه با ترك های گلی چند وجهی ژئومورفیک )رخساره Dبررسی کانی شناسی مغزه 

های رسی اسمکتیت و پالیگورسکیت تشکیل شده است. این یهای کوارتز، کلسیت، ژیپس و کاندهد که از کانینشان می
های مخروط در کنار یکی از کانالآن دهد که با توجه به قرارگیری های فوق را نشان میکانیدرصد  تغییرات متناوب غزهم

های کلسیت و کند. به نظر می رسد تغییرات کانیگذاری را تایید میافکنه کال شور جاجرم تغییرات شدید در محیط رسوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- khadir and et all 

2- Jones and Conko 
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گذاری به وسیله رسوبات آبی و بادی رخ داده است. تجمع ژیپس تنها در عمق کوارتز در ارتباط با تغییرات در محیط رسوب

زیاد و  ژیپستشکیل پالیگورسکیت در شرایط گذاری به وسیله آب زیر زمینی است. شود که ناشی از رسوبدیده می
کانی رسی پالیگورسکیت با منشا (. 1391 ،خرمالی و همکاران) دارد توژنیکااسمکتیت در شرایط زهکشی ضعیف منشأ 

سپیولیت  .شودمی تشکیل منیزیم از غنی اسمکتیت تبدیل یا در اثر تغییر آب زیرزمینی، سفره نوسانات وسیله به اتوژنیک
(. 1391 ،خرمالی و همکاران) یل شودتواند با تغییر اقلیم به اسمکتیت تبدتری نسبت به پالیگورسکیت دارد و میمقاومت کم

در منطقه و اسمکتیت  های رسی پالیگورسکیتتصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی هم نشانگر تشکیل اتوژنیک کانی
 .هستند( 6)شکل 

 Eمغزه 

منطقه بخش  ترینو پست این مغزه که در غرب (نمکی -ژئومورفیک رسی )رخسارهشناسی رسوبات تشکیل شده کانی
در عمق و سطح کانی غالب این مغزه  ها است.های تبخیری نسبت به آواریبیانگر درصد باالی کانی قرار دارد عاتیمطال

های تبخیری به گذاری کانیقابلیت رسوب (.6)شکل  ددهمی نشان را تبخیر غالب فرایندکه است هالیت کانی تبخیری 
گذاری در اثر افزایش تبخیر تشکیل ، که این الگوی رسوب(2006، 1وارن (استو هالیت  ، ژیپسترتیب شامل کلسیت

 شود که در پالیای سبزوار نیز اینگونه است. می

های مختلف به صورت اتوژنیک هستیم که بیانگر های فیبری پالیگورسکیت و سپولیت در عمقدر این مغزه نیز شاهد کانی
شکیل کانی های سپیولیت و پالیگورسکیت تاثیرگذار عامل اصلی در ت 3بطور کلی  غلبه محیط خشک و قلیایی است.

محلول در محیط، عالوه بر این برای پایگورسکیت تامین کننده آلومنیوم  Mgو   Siهستند: )الف( وجود تامین کننده های 
-8 برای سپیولیت) ( مناسبpH( اسیدیته )ج( وجود اقلیم خشک و شرایط دمایی معتدل تا گرم و )بهم مورد نیاز است )

 بوده است.مهیا  Eمغزه ( که این شرایط در 2جونز و کانکو ,2011( )5/8و برای پالیگورسکیت کمتر از  9

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -warren 

2- Jones and Conko 
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ها از سطح به عمق مغزه هاي ژئومورفولوژي مورد مطالعه در پالیاي سبزوار همراه با نمودار تغییرات كاني: تصاویر رخساره5شكل 

رخساره رسي نرم و پف  (Cسخت همراه با پوسته هاي نمكي -خساره رسي متراكم ر (Bسخت  -رخساره رسي متراكم (Aها ، 

 نمكي -رخساره رسي (E( رخساره رسي همراه با ترک هاي گلي چند وجهي  Dكرده  

 تصاویر تهیه شده توسط نویسندگان از پالیاي سبزوار
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 30ن در عمق آ EDSرسي اسمكتیت همراه با  ( كانيAهاي : تصویر ریزنگاشت میكروسكوپ الكتروني روبشي الیه 6شكل 

( Dسانتي متر  30( كاني رسي سپولیت در عمق Cسانتي متر   70و 100در عمق عدم وجود كاني رسي اتوژنیک( Bسانتي متر 

 70و   30هالیت و كاني رسي پالیگورسكیت در عمق كامل ( وجود بلورهاي E1سانتي متر  100كاني رسي پالیگورسكیت در عمق 

 سانتي متر  100( كاني رسي سپولیت در عمق E2نتي متر   سا

 جمع بندي

بندی رسوبات از الگوی چشم گاوی تبعیت که از شرق به غرب و انتهای پالیا الگوی زون است آن از حاکی تحقیق، نتایج
یری کمتری دارد رسوب های کربناته مانند کلسیت که انحالل پذکند به این صورت که در اثر افزایش تبخیر ابتدا کانیمی
های کلریده مانند هالیت راسب می شوند. آزمایشات فیزیکی های سولفاته همچون ژیپس و در انتها کانیکند سپس کانیمی
از شرق به غرب منطقه و از عمق به سطح است که بیشترین غلظت   pHو EC شیمیایی رسوبات نیز بیانگر افزایش –

EC (> 37 dS/m)  وpH (> 9)  های مغزه درE وF  که همزمان با افزایش کانی های سولفاته و مشاهده شده است
کلریده مانند: ژیپس و هالیت و کاهش رسوبات کربناته همچون کلسیت می باشد. این روند افزایشی و الگوی زون بندی 

ناسایی شده در نمکی ش _های ژئومورفیک رسی سخت و متراکم، رسی پف کرده و رسیبا رخسارهچشم گاوی رسوبات 
در عمق  µm 23.98در سطح و  µm 46.20 میانگین با رسوبات ذرات اندازه توزیع مشاهدات میدانی، مطابقت دارد. نمودار

در عمق بیانگر ذرات رسوبی نسبتا کشیده و چولگی به سمت ذرات  µm 5.29در سطح و  µm  8.56و کشیدگی با میانگین
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دهند و با توجه به اینکه پالیا زهکش انتهایی است، م و کم انرژی را نشان میگذاری آراریزدانه است که محیط رسوب

  منطقی بوده است.

 هالیت ، هستند پالیا در موجود اصلی هایبه عنوان کانی کلسیت و نتیجه آزمایش پراش نگاشت اشعه ایکس، معرفی کوارتز
غالب بوده  تبخیری فرآیند دهندۀنشان که شدند ییسطحی شناسا رسوبات در غالب هایکانی عنوان نیز به( گچ) ژیپس و

دهند که حاکی از باال بودن سطح آب زیرزمینی شور است. در و در انتهای پالیا در عمق و سطح روند افزایشی را نشان می
صورت با توجه به باال بودن سطح آب زیرزمینی و شوری باال در رخساره رسی پف کرده کانی اسمکتیت در عمق به  Dمغزه 

 F  و Eنیز افزایش شوری و تشکیل رسوبات تبخیری در مغزه های  و تبخیر افزایش دلیل اتوژنیک تشکیل شده است. به
های رسی منطقه مانند پالیگورسکیت، کانی فیبری پالیگورسکیت نیز به صورت اتوژنیک شکل گرفته است. منشاء اکثرکانی

گذاری در یک محیط کامال  خشک می توژنیک است که حاکی از رسوبسپولیت و اسمکتیت در سطح آلوژنیک و در عمق ا
 شاهدی تواندمی که است در پالیای سبزوار تغییرات هیدرواستاتیکی از شواهدی سطح پالیا، در تبخیری باشد. وجود رسوبات

 .است شدنخشک حال در امروز باشد که گذشته در مرطوب دریاچه برای

 سپاسگزاري

 انجام مشهد فردوسی دانشگاه فناوری و پژوهش معاونت حمایت تحت ژئومورفولوژی و دکتری رساله از بخشی مقاله این
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی  SEMو  XRDبخش  کارشناسانآقای مهندس امید بیات و  از نگارندگان .است شده

 .کنندمیخانم مهندس هاشمیان و آقای مهندس خادمی قدردانی ، مشهد

 منابع 

 دو خاك قدیمی سطوح ژئومرفیکهای رسی در کانی، 1390 سین،ح ،خادمی حمیدرضا؛ ،کریم زاده ات، امید؛بی 
 .45-58 ، صص19 ، شماره1، جلد، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایرانشرق اصفهان یک مخروطه افکنه در

 ،سازمان: کویر میقان-اراك اقلیم منطقه پارینه و کواترنر شناسی زمین گزارش ،1372 ؛نوچهرم پدرامی 
 39 شناسی کشور، صزمین

 ها و شناسایی(، انتشارات دانشگاه  ، کانیهای رسی )ویژگی1391 سین،ح ،تازیکه لی،ع ؛ابطحی رهاد؛ف ،خرمالی
 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.

 ،تحوالت  بررسی و یکواترنر توالی های شناسی تبخیری کانی ،1393 حسین، بناب، پور رحیم ؛یالل عبادی
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 پژوهشی  -صلنامه علمی، فهای پالیای جازموریانرسوب شناسی و ژئوشیمی نهشته، 1389 ؛محمدی، علی
  .1شماره ، اول ، دورهخشک بوم

 Botha, G.A. and Hughes, J.C., 1992. Pedogenic palygorskite and dolomite in a late 

Neogene sedimentary succession, northwestern Transvaal, South Africa. Geoderma, 

53(1-2), pp.139-154 

 Cohen, T.J., Jansen, J.D., Gliganic, L.A., Larsen, J.R., Nanson, G.C., May, J.H., Jones, 

B.G.,Price,D.M.,2015.Hydrological transformation coincided with megafaunalextinction in 

central Australia. Geology, 43, 195-198. 

 Cook,R.Warren,A.Goudie,A., 2002. Desert eomorphology.UCL press 

 Cooke, R.U., and A. Warren., 1973. Geomorphology in deserts: University of California 

Press, Berkeley, pp. 374. 

 Cooke, R.U., Cooke, R.U. and Warren, A., 1973. Geomorphology in deserts. Univ of 

California Press. 

 Davis, C.A. and Smith, L.M., 1998. Ecology and management of migrant shorebirds in 

the Playa Lakes Region of Texas. Wildlife Monographs, pp.3-45. 



 57 ...كاني شناسي رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پالیاي سبزوار با

 
 December 1984.  Cite as Great Salt Lake, and precursors, Utah: The last 30,000 

years, pp 321–334. 

 Dixon, J.B. and Weed, S.B., 1989. Minerals in Soil Environments. 2nd Edition, Soil 

Science Society of America, Madison. 

 Dixon, j.c.2016. arid soil, patterned ground and desert pavements. Univer. Arkansas. 
 Farpoor, M.H., Neyestani, M., Eghbal, M.K. and Borujeni, I.E., 2012. Soil–

geomorphology relationships in Sirjan playa, south central Iran. Geomorphology, 138(1), 

pp.223-230. 

 Farpor, M., Khademi, H. and Karimian, M., 2002. Genesis and distribution of 

palygorskite and associated clay minerals in Rafsanjan soils on diferent geomorphic 

surfaces. Iran Agricultural Research, 21(1), pp.39-60. 

 Folk, R.L., 1980. Petrology of sedimentary rocks. Hemphill Publishing Company. 

 Gansser, A., Gansser, A., Huber, H., Gansser, A., Geologist, S., Gansser, A. and 

Géologue, S., 1962. Geological observations in the central Elburz, Iran. Verlag nicht 

ermittelbar. 
 Gansser, A.N., 1955, January. 2. New Aspects of the Geology in Central Iran (Iran). In 

4th World Petroleum Congress. World Petroleum Congress. 

 Geological Survey of Iran. 2005. Geological sheets of 7262 (Abbas–Abad), 7362 

(Davarzan), 7462 (Bashtin), and 7562 (Sabzevar), Scale 1:100,000. 

 Geological Survey of Iran. 2016. Digital elevation model data, Scaled at ~10 m pixel size. 

 Goudie, A.S., 2013. Arid and semi-arid geomorphology. Cambridge university press. 
 Halliday, F., 1995. Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the 

Middle East (London: IB Tauris, 1995). Two Hours That Shook the World: September 

II, 200I-Causes and Consequences (London: Saqi, 2002). 

 Harrison, S.P., 1993. Late Quaternary lake-level changes and climates of Australia. 

Quaternary Science Reviews, 12(4), pp.211-231.  

 HUBER, H., 1960. The quaternary deposits of the Darya-e-Namak, Central Iran. Iran oil 

company. geology note, 51. 

 Hughen, K.A., Overpeck, J.T., Peterson, L.C. and Trumbore, S., 1996. Rapid climate 

changes in the tropical Atlantic region during the last deglaciation. Nature, 380(6569), 

p.51. 

 Jones, B.F. and Conko, K.M., 2011. Environmental influences on the occurrences of 

sepiolite and palygorskite: a brief review. In Developments in clay science (Vol. 3, pp. 

69-83). Elsevier. 
 Jones, B.F. and Deocampo, D.M., 2003. Geochemistry of saline lakes. Treatise on 

geochemistry, 5, p.605. 

  Kadira,S , Erenb ,M, Külahc ,T, Erkoyuna ,H, Huggettd J, Önalgila,N,2018. Genesis of 

palygorskite and calcretes in Pliocene Eskişehir Basin, west central Anatolia, Turkey, 
Catena 168:62-78. 

 Koutavas, A., Lynch-Stieglitz, J., Marchitto, T.M. and Sachs, J.P., 2002. El Nino-like 

pattern in ice age tropical Pacific sea surface temperature. Science, 297(5579), pp.226-

230. 

 Kovda, V.A. and Samoilova, E.M., 1969. Some problems of soda salinity. Agrokémia és 

Talajtan, 18, pp.21-36. 
 Krinsley, D.B., 1970. A Geomorphological and Paleoclimatological Study of the Playas 

of Iran. Part I. Geological Survey Reston VA. 

 Neal, J.T. and Motts, W.S., 1967. Recent geomorphic changes in playas of western United 

States. The Journal of Geology, 75(5), pp.511-525. 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01187137#citeas


 1398 پاییز، 2 هشمار ،مشته سال ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 58

 
 Rahimpour-Bonab, H. and Abdi, L., 2012. Sedimentology and origin of Meyghan 

lake/playa deposits in Sanandaj–Sirjan zone, Iran. Carbonates and evaporites, 27(3-4), 

pp.375-393. 

 Renaut, R.W. and Tiercelin, J.J., 1994. Lake Bogoria, Kenya rift valleya sedimentological 

overview. 

 Ronald J. SpencerM. J. BaedeckerH. P. EugsterR. M. ForesterM. B. GoldhaberB. F. 

JonesK. KeltsJ. MckenzieD. B. MadsenS. L. RettigM. RubinC. J. Bowser., 2006. 

Evaporites:Sediments, Resources and Hydrocarbons Authors: Warren, John K. 

 Rosen, M.R. and Warren, J.K., 1990. The origin and significance of groundwater‐seepage 

gypsum from Bristol Dry Lake, California, USA. Sedimentology, 37(6), pp.983-996. 

 Rosen, M.R., 1994. The importance of groundwater in playas: A review of playa 

classifications and. Paleoclimate and basin evolution of playa systems, 289, p.1. 

 Rosen, M.R., 1994. The importance of groundwater in playas: A review of playa 

classifications and. Paleoclimate and basin evolution of playa systems, 289, p.1. 

 Roy, P.D., Smykatz-Kloss, W. and Sinha, R., 2006. Late Holocene geochemical history 

inferred from Sambhar and Didwana playa sediments, Thar Desert, India: comparison 

and synthesis. Quaternary International, 144(1), pp.84-98. 

 Sinha, R., Smykatz-Kloss, W., Stüben, D., Harrison, S.P., Berner, Z. and Kramar, U., 

2006. Late Quaternary palaeoclimatic reconstruction from the lacustrine sediments of the 

Sambhar playa core, Thar Desert margin, India. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology, 233(3-4), pp.252-270. 

 Szabolcs, I., 1994. Prospect for soil salinity for the 21st century. In the 15th World 

Congress of Soil Science, Acapulco, Mexico, July 10-16, 1994 (pp. 123-141). 

 B. Schütt, 2000. Holocene paleohydrology of playa lakes in northern and central Spain: A 

reconstruction based on the mineral composition of lacustrine sediments, Quaternary 

International, 73(1):7-2 

 Street-Perrott, F.A. and Harrison, S.P. (1985) Lake Levels and Climate Reconstruction. 

In: Hecht, A.D., Ed., Paleoclimate Analysis and Modeling, John Willey & Sons, New 

York, 291-331. 

 J. Stuart May, A. C. Barrett, Tim J Cohen, 2015. Late Quaternary evolution of a 

playa margin at Lake Frome, South Australia. Journal of Arid Environments 

 Vol. 122, Pages 93-108Thomas, D.S. ed., 2011. Arid zone geomorphology: process, form 

and change in drylands. John Wiley & Sons. 

 Tucker ME., 2001. Sedimentary petrology: an introduction to the origin of sedimentary 

rocks. Blackwell Scientific Publication, London, pp. 260. 

 Warren, J., 1999. Evaporites: their evolution and economics. Wiley-Blackwell. 

 Warren, J.K., 2006. Evaporites: sediments, resources and hydrocarbons. Springer Science 

& Business Media. 

 Watson A., 1983. Evaporate sedimentation in non–marine environments. In: Goudie AS, 

Pye K (eds.), Chemical sediments and geomorphology: precipitates and residua in the 

near–surfaceenvironment. Academic Press, London, pp. 163–185. 

 Wilson, E. O. 1999. The diversity of life. 2nd edition. W. W. Norton, New York 

 Yechieli, Y. and Wood, W.W., 2002. Hydrogeologic processes in saline systems: playas, 

sabkhas, and saline lakes. Earth-Science Reviews, 58(3-4), pp.343-365. 

 

https://www.semanticscholar.org/author/J.-Stuart-May/32458450
https://www.semanticscholar.org/author/Ali-C.-Barrett/104465134
https://www.semanticscholar.org/author/Tim-J-Cohen/50123327

