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 چكيده
مغزه رسوبي با  16رس ها، تعداد  شناسيكانيهاي تغييرات اقليمي براساس بررسيانجام  براي

هاي اطراف برداشت شد. تعداد از رسوبات بستر پالیاي گاوخوني و زمين استفاده از مغزه گير دستي

نتایج مغزه رسوبي برداشت و جهت آناليز پراش اشعه ایكس به آزمایشگاه ارسال شد.  9از  نمونه 90

حاوي پالیاي گاوخوني به ترتيب فراواني  دهد كه رسوبات درحاصل از پراش اشعه ایكس، نشان مي

هاي باشد. همچنين به عنوان كانيكائولينيت مي موریلونيت،ت، كلریت، مونترسي ایلي هايكاني

. شوندمي ها دیدههاي تبخيري و دولوميت نيز در پيک گرافكانير، فلدسپا ، كلسيت،كوارتز، اصلي

ریز و دهنده افزایش رسوبات دانههاي برداشت شده نشانهاي رسوبي در مغزهبررسي توالي

سنجي به روش آناليز سنهاي مركزي است. هاي تبخيري از حاشيه پالیا به سمت بخشكاني

 را هاي شرقيميلي متر و بخش 4/0هاي غربي حدود ، نرخ رسوبگذاري در بخش14كربن  ایزوتوپي

هاي برداشت شده، با توجه به نرخ رسوبگذاري و عمق مغزه .نشان دادسال  متر درميلي 25/0

پسين اقليم منطقه  سنوپليستهزار سال گذشته بازسازي شد. در  40در   حداكثرتغييرات اقليمي 

بوده است. این شرایط كه با حضور كاني هاي كائولينيت و مونت  زمان حال از ترمرطوبگاوخوني 

هزار سال گذشته ادامه داشته و باعث پيشروي خطوط ساحلي شده است. بعد از آن  18لونيت تا یمور

هزار سال گذشته( با كاهش تدریجي رطوبت و پسروي ساحل همراه بوده است  12ن )تا اوایل هولوس

هاي تبخيري از قبيل هاليت و كارناليت و حضور كاني رسي كلریت همراه بوده است. و با افزایش كاني

هزار سال قبل به اوج  8با شروع هولوسن دوره خشک بصورت تدریجي ایجاد شده است و در حدود 

ست. در هولوسن مياني و پسين مجددا شرایط رطوبتي بصورت تدریجي ایجاد شده خود رسيده ا

 ميزان در است. همچنين در حدود هزار سال پيش، اقليم نيمه خشک حاكم شده است كه با افزایش

 همراه بوده است. نهشته هاي تبخيري
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 مقدمه

های سامانه های مختلف ژئومورفیک از جمله های اقلیمی و محیطی پلیستوسن و هولوسن در ایران از بررسیشواهد نوسان
های یخچالی، نمودهای حاشیه یخچالی، گنبدهای نمکی، رسوبات آبرفتی و ای، پالیاها و کویرها، مورنرسوبات دریاچه
های یکی از روش(. 148؛ 1397های رودخانه ای و دریایی استنباط شده است )صمدزاده و صمیمی هشتچین، همچنین تراس

های رسوبی برداشت شده از های رسی در مغزهمطالعه کانی ،مطالعه تغییرات اقلیمی در طول کواترنری و غالبا هولوسن
های های رسوبی واقع شده اند و به عنوان محیطانتهای حوضهها و پالیاها در باشد. دریاچهها میها و دریاچهبستر تاالب

 حرارت درجه در صورت افزایش اقلیم تغییر که آنجا از (.2، 2018)عبدی و همکاران،  شوندحساس به تغییرات شناخته می
 رسوبات شناسی کانی دیرباز از باشد، داشته فراوانی تأثیر منطقه یک رسی رسوبات شناسی کانی ترکیب بر تواندمی شوری، و

و  1است )کواک گرفته قرار مدنظر هیدرولوژیکی تغییرات و گذشته هایآب شوری تعیین برای خوبی شاخص هادریاچه
، (51؛ 1392)مقصودی و همکاران،  در طول دوره هولوسن میانی و پایانی رطوبت تغییراتبا توجه به ( 2، 2016همکاران، 

های ها و منشاء رسوبات این مناطق منجر به ارائه دادهاند که شناخت کانیزیادی شدهرسوبات پالیا دستخوش تغییرات 
دقیقی از تغییرات در دوران گذشته شده است ترکیب رسوبات آواری عمدتا تحت تاثیر ماهیت سنگ مادر و فرایندهای 

ی و زمانی در طول ته نشین شدن را دارد. از این رو تغییرات مکان رسوبی در طول حمل و نقل در درون حوضه رسوبی قرار
برای درک منشا رسوب ی اها وسیلهتوان با مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبات درک کرد و مطالعات متعدد آنمی

 فهم برای هاآن تغییر وها  کانی خصوصیات (. بررسی909، 2013و همکاران،  2)دگرگوریو گیردمورد استفاده قرار می

، 3رسوبات )گراهام و اگرین تشکیل نحوه برای تواندمی اتموجود در رسوب هایکانی باشد.می ریرسوب ضرو ماهیت
 هایمحیط شرایط بازسازی و (199، 2008و همکاران،  4)اگرینمرطوب و  خشک هایزمین صحیح مدیریت(، 420، 2010

های گرم و مرطوب با تجزیه های رسی در محیطکانی .گیرند قرار استفاده ردمو( 6، 2016و همکاران،  5)کواک قدیمی
بسیار کارآمد  ،های سرد بعنوان عامل شناسایی منشا رسوباتشیمیایی باال، جهت شناسایی تغییرات آب و هوایی و در محیط

ا (. با تغییر در میزان و نوع هوازدگی، تغییر منش114، 2018و همکاران،  7؛ بریزت205، 2016و همکاران،  6است )اپتیز
های رسی به عنوان عامل حساس عمل کرده و این ها، کانیرسوبات در اثر تغییرات اقلیمی و یا تغییر در سطح تراز دریاچه

محیط هوازدگی شرایط سنگ منشا،  نوعهای رسی به نوع کانی(. 23، 2017و همکاران،  8کند )سانگتغییرات را ثبت می
(. همچنین 154، 2007، 10؛ فیقل246، 2005، 9)مونیر گذاری وابسته استرسوب و منطقهاقلیمی حاکم بر  فعال هایو فرایند

های در عرضباشد. بطور کلی از عوامل موثر در نوع کانی رسی می رسوبگذاری زمان طول شدت هوازدگی و تغییرات در
 ایدر شرایط اقلیمی غالب در مناطق قاره رها، به عنوان تغییهای رسی در مغزهدر پراکندگی کانی رجغرافیایی یکسان تغیی

البته باید در نظر  .شودتفسیر می متوالی در سطح آب و تغییر( 395، 2013، 12؛ ساویج3084، 2011، 11)آکاریش و القهاری
(. در بازسازی 169، 2007)فیقل،  های رسی همیشه صحیح نیستهای اقلیمی و تشکیل کانیارتباط بین شاخصداشت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Kwak 
2 . Gregorio 
3 . Graham and ƠGreen 
4.  O'Geen 
5.  Kwak 
6 . Opitz 
7.  Brisset 
8.  Song 
9.  Meunier 
10.  Fagel 
11.  Akarish and El-Gohary 
12.  Savage 
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های دیاژنتیک، مشخص فرضیاتی مانند وجود منشا آواری، عدم تحمل دگرسانی، هاشناسی رسنه براساس کانیاقلیم دیری

 هایمنشاوجود  (.170، 2007را در نظر گرفت )فیقل، ای بودن ناحیه منشا و محصوالت ثانویه حاصل از هوازدگی قاره
 های اقلیمیبا شاخص ات کانی های رسیباط تغییرارتشناسایی سبب دشوار شدن  ،های حمل متفاوتمتعدد و فرایند

 های بسیار پیچیده و مشکل باشدشناسی رس ممکن است دچار چالشلذا تفسیر تغییرات اقلیم گذشته بر پایه کانی. شودمی
 (.451، 1989، 1؛ چاملی182، 2007؛ فیقل، 218، 2000)سیری، 

 
 مباني نظري

های شور دریاچه ،های اقلیمی میزان بارش ساالنه نسبتاً پایین استبدلیل ویژگیخشک ایران که در سرزمین خشک و نیمه
وهوای دیرینه، جغرافیای دیرینه و اکولوژی دیرین از شناسی، آب محیطی، زمینمتعددی وجود دارند که از نقطه نظر زیست

 رسی، هایکانی نوع شناساییبه منظور دی مطالعات متعد. (66؛ 1393)داودی و همکاران،  ای برخوردارندالعادهاهمیت فوق

توان به ترین و جدیدترین مطالعات انجام شده می. از مهماست شده انجام دیرینه هوای و آب بررسی ا وآنه منشأ تعیین
 3های رسی موجود در رسوبات هولوسن منطقه همودو استان ژجیانگ( در خصوص کانی2019و همکاران ) 2مطالعات لیو

درصد( و  26درصد(, اسمکتیت )حدود  57چین اشاره کرد که نتایج بررسی آنها حاکی از غالب بودن کانی ایلیت )حدود 
های های بادی، منشا اسمکتیت سنگباشد. منشا احتمالی کائولینیت و کلریت لسمقدار کمی کائولینیت و کلریت می

تغییرات اقلیمی معرفی شده است. مطالعه دیگری در راستای  گی در اثرافزایش مقدار رطوبت و بارندآتشفشانی و منشا ایلیت 
های مختلف با استفاده از چندین مولفه توسط )مدیترانه غربی( با مقایسه برداشت 4دریای آلبوران هیدروگرافی بررسی تکامل

های های آبتالنتیک شمالی با الگوها به ارتباط تنگاتنگ گردش آ( انجام شده است. نتیجه بررسی2019و همکاران ) 5کاتاال
سطحی در مدیترانه اشاره شده است و به نقش مهم این ارتباط در کنترل اقلیم هولوسن در این منطقه تاکید شده است. در 

 اندونزی با استفاده از 8کالیمانتان غرب ،7دریاچه سنتاروم( جهت بازسازی اقلیم دیرینه در 2019و همکاران ) 6مطالعه دیانتو
خشک و سپس گرم و مرطوب است.  و سانتی متری حاکی از وجود شرایط اقلیمی سرد 70های رسی در یک مغزه کانی

ای است که توسط بازسازی شدت هوازدگی شیمیایی در حوضه رودخانه مکونگ چین در طول آخرین دوره یخچالی مطالعه
های رسی، شدت هوازدگی ( انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از کانی2019و همکاران ) 9جیواران گورانکول

های تابستانه شرق اند و آنرا تحت کنترل موسمیهزار سال گذشته، قابل مالحظه توصیف کرده 30شیمیایی را در طول 
های رسی و تغییرات آب و هوایی انجام گرفته کانی اند. در ایران نیز مطالعاتی هر چند محدود در خصوصآسیا معرفی نموده

شناسی جنوب ایران در طول ( در خصوص تغییرات کانی2003ها، مطالعه خرمالی و همکاران )ترین آناست. از جمله مهم
مزوزوئیک و سنوزوئیک است. طبق این مطالعات از کرتاسه به بعد آب و هوای گرم و مرطوب به آب و هوای فصلی و 

از دیگر مطالعات انجام تغییر یافته است که احتماال تا امروز ادامه داشته است.  ،ترس در پالئوسن به آب و هوای خشکسپ
های پتاسیم و تاثیر علملیات متناوب زراعی بر تغییر شکل( با موضوع 2017توان به مطالعه رضاپور و فالحی )گرفته می

های زراعی، کلریت اشاره کرد. نتیجه این پژوهش نشان داد که در خاک ایههای رسی تحت شرایط اقلیم مدیترانکانی
عبدی و  همراه است. ورمیکولیت–م کلریتکانی مخلوط نامنظشود و در اراضی غیر زراعی با ظهور دچار تغییراتی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Chamley 
2.  Liu 
3 . Zhejiang 
4 . Alboran Sea 
5 . Català 
6 . Dianto 
7 . Lake Sentarum 
8.  Kalimantan 
9.  Jiwarungrueangkul 
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ها در پالیای میقان با هدف بازسازی اقلیم شناسی رسرسوبی و کانیشناسی، ژئوشیمی( با مطالعه رسوب2018همکاران )

باشد که از حاشیه به سمت کواترنری پایانی پرداختند. رسوبات بستر پالیای میقان متشکل از رسوبات آواری، تبخیری می
مرکز پالیا فراوانی کلسیت کاهشی، ژیپس و هالیت افزایشی گزارش شده است که این شرایط را مرتبط با تغییرات آب و 

 اند.ا، تغییرات سطح تراز آب و شوری دانستههو

 الملی بین تاالب عنوان به رامسر 1975 المللی بین درکنوانسیون که است جهان تاالب 1328از  یکی گاوخونی تاالب
های خشک پالیای گاوخونی به عنوان قسمتی از حوضه فالت مرکزی ایران علیرغم دارا بودن ویژگی شده است. شناخته

 ،های زاگرستواند از رطوبتهای آن به علت موقعیت خاص جغرافیایی میای از دشتهای گستردهدر قسمتو کویری 
 مند شود. بهره

در فاصله ، شرقی 49-52 تا 43-52جغرافیایی  طول و شمالی 23-32تا  00-32عرض جغرافیایی  بین این پالیا
متر  1470ی شهر تاریخی ورزنه قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا کیلومتر 30کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و  140
 ترینانتهایی در پالیای گاوخونیکیلومتر است.  25آن  عرضکیلومتر و حداکثر  50آن در حدود  طولحداکثر و  باشدمی

اساس مقدار آب ورودی و برحدود یک متر های پرآبی در سال. عمق آب (1دارد )شکل  رود قرار زاینده آبریز حوضه قسمت
های رسوبی در غرب، شناسی شامل سنگه آبریز پالیا از نظر سنگحوض کند.تغییر می های مختلفبه تاالب در طول سال

های دگرگونی در شمال غرب جنوب غرب و شمال غرب، سنگ آذرین )عمدتا ولکانیک( در شرق و شمال شرق و سنگ
باشد. پالیای های بادی میحیط اصلی مخروطه افکنه، پالیا گاوخونی و ماسهاست. منطقه مورد مطالعه متشکل از سه م

این گردد. احاطه می ،های بادی در غربای در شمال، جنوب، شرق و همچنین ماسهگاوخونی توسط رسوبات مخروط افکنه
های انشعابی از تعدادی کانال ای غیر دائمی تشکیل شده است. دلتای زاینده روداز دو محیط رسوبی دلتایی و دریاچه پالیا
های ای تا زرد و ماسه هستند. ماسههای گل خاکستری تا سیاه، گل قهو هکانالی تشکیل شده و شامل رخسارهعمق و بینکم

کیلومتر مربع به صورت یک ارگ بزرگ در غرب  125کیلومتر و وسعت حدود  45بادی با روند شمالی و جنوبی به طول 
 ای است.های ماسهای و بین تپههای ماسههای بادی از لحاظ مورفولوژی شامل تپهند. ماسهگسترش دار ،پالیا

 
 رود: موقعيت پالیاي گاوخوني و حوضه آبریز رودخانه زاینده1شكل 
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و از آن  است نشده در پالیای گاوخونی انجام هارس شناسیکانی روی بر جدی و دقیق مطالعات تاکنون توجه به اینکه با

ها می توان شرایط ای نیاز است، با اطالع از نوع کانیشیمیایی ویژه-ها به شرایط اقلیمی و فیزیکیجا که برای تشکیل کانی
 در رسی موجود هایکانی و منشا یابی شناسایی جهت حاضر تحقیق لذااقلیمی و جغرافیایی گذشته را بازسازی نمود. 

 انجاماقلیم اواخر هولوسن منظقه،  بررسی و همچنین آنها تشکیل مکانیسم و گاوخونیبستر پالیای  کواترنر رسوبات

در راستای  رسوبات این مطالعه، در منطقه گاوخونی جمله از و ایران در کواترنری رسوبات گستردگی به توجه با .گرفت
 این در موجود های رسیطالعه کانیم. است ضروری بسیارمدیریت، بهره برداری بهینه و پیش بینی رفتار آنها در آینده 

 شدت فرآیندهای تعیین جهت و نموده شایانی کمک آنها گذشته تاریخ و بازخوانی تر دقیق شناخت به می تواند رسوبات

 گیرد.  قرار مورد استفادهم، اقلی احتمالی تغییرات بررسی همچنین و هوازدگی
 

 منطقه مورد مطالعه

 تحقيقروش 
مغزه رسوبی دست نخورده از  16( 1398، 1396صورت گرفته در فصل زمستان )بهمن و اسفند طی مطالعات میدانی 

متر و بیشینه عمق  7های برداشت شده دارای عمق متوسط (. مغزه2رسوبات بستر پالیای گاوخونی برداشت شد )شکل 
. ثبت گردید GPSتوسط  هامغزهمکان دقیق و  تهیه گیر دستیها توسط یک عدد مغزهمغزه(. 1باشد )جدول متر می 5/11

های بندی، رنگ، وجود بقایای گیاهی و جانوری، نوع بلورهای الیهها براساس بافت، ساختمان رسوبی و ویژگیتوصیف مغزه
ستون و در نهایت  عکس تهیه گردید های برداشت شدهاز مغزهشدگی رسوبات انجام شد. تبخیری و درجه نسبی سخت

  .سی آنها رسم گردیدشناچینه

 
 هاي اطرافاز رسوبات بستر پالیا و زمينهاي برداشت شده مغزه موقعيت: 2شكل 
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 هاي برداشت شده: موقعيت و مشخصات مغزه1جدول 

 شماره

 مغزه

طول 

 جغرافيایي

عرض 

 جغرافيایي

ارتفاع از سطح دریا 

 )متر(

عمق )سانتي 

 متر(
 تعداد نمونه

G-1 664192 3552448 1475 530 13 

G-2 667592 3553190 1468 602 21 

G-3 671254 3555191 1468 150 6 

G-4 672480 3556275 1466 820 21 

G-5 675824 355741 1469 190 4 

G-6 675827 3557584 1469 1058 20 

G-7 679643 3558978 1473 170 8 

G-8 667911 3581780 1475 478 2 

G-9 679776 3555799 1466 1006 14 

G-10 684368 3559091 1465 362 0 

G-11 655008 3563795 1480 1022 17 

G-12 679815 3572926 1468 80 4 

G-13 679804 3572839 1467 1130 35 

G-14 664895 3544801 1472 550 16 

G-15 645532 3581518 1490 490 8 

G-16 613850 3578103 1565 20 1 

 

های رسوبی نمونه. انجام گرفتتغییرات رخساره ای و وجود فاصله منطقی از نمونه قبلی های مختلف با مغزهبرداری از نمونه
ها جهت انجام آزمایشات نیمی از نمونهشناسی به آزمایشگاه منتقل شد. سازی و انجام آنالیز کانیشده جهت آمادهبرداشت

شناسی کانی آنالیزشده جهت مغزه برداشت 9نمونه رسوبی از  90. تعداد ورد استفاده قرار گرفتجهت بایگانی مو نیمی دیگر 
ها جهت آنالیز پراش اشعه سازی نمونهآماده .شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارسال شدرسی به آزمایشگاه سازمان زمین

گراد، اشباع منیزیم و اشباع تیدرجه سان 550ایکس از طریق چهار تیمار اشباع با پتاسیم، اشباع پتاسیم بعد از حرارت تا 
انجام شده است. الزم به ذکر است که برای تعیین ( 1988) 1منیزیم پس از تیمار اتیلن گلیکول به روش هاردی و تاکر

ها را ه مساحت زیر پیک( ک236، 1989، 2)مور و رینالدز بندیکمی(، از روش مثلثها )محاسبه نیمهدرصد هر کدام از کانی
کربناته و نیز اکسیدهای آهن و مواد آلی از نمونه جدا تبخیری و اجزاء  کند، استفاده شده است.بندی میرصدمحاسبه و د

 40کیلوولت، شدت جریان  40)ولتاژ  Siemens XRD diffraktometer D5000ها توسط دستگاه نمونه ید.گرد
  .(3)شکل  آمپر و المپ مس( مورد آنالیز قرار گرفتمیلی

 
 G-11از مغزه  840-850نمونه  ،bو  G-13از مغزه  415-425نمونه  ،a :اي از نمودار پراش اشعه ایكسنمونه: 3شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Hardiy and Tulker 
2 . Moor and Reynolds 
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تعداد سه های بالک استفاده شد. از مواد آلی و فقط از نمونه های رسوبی بستر پالیای گاوخونیجهت استخراج سن توالی

کالیبره تعیین سن و  C14-AMSات علوم زمین ودریا( به روش نمونه در آزمایشگاه مرکز تحقیقات مرمره )موسسه مطالع
سیگما و با ضریب اطمینان  2با محدوده خطای  (726، 2013، 1)برونک رامسی OxCalافزار  ها با نرمکردن سن نمونه

  درصد انجام گرفت.  95باالی 
 

 هایافتهبحث و 

غالبا دارای رس، گل، ماسه، بقایای گیاهی و رسوبات تبخیری های شناسایی شده در رسوبات بستر پالیای گاوخونی رخساره
تغییر در اندازه ذرات با توجه اند. با توجه به تغییرات محیط رسوبی در توالی رسوبات تغییر داشته که باشدمی )ژیپس و نمک(

وجه به شرایط رسوبگذاری، و تغییرات رنگ رسوبات با تاست ها فرآیند، انرژی محیط و میزان ورودی رودخانه ر دربه تغیی
های . در رسوبات مغزهمی باشدها ها، در طول مغزه، تغییرات شوری و دما و وقوع خشکسالیpHحضور ماده آلی، میزان 

شناسایی شد. ای و پالیایی ای، دلتایی، دریاچهشامل رسوبات بادی، رودخانه مورد مطالعه در مجموع پنج محیط رسوبی
های های کلسیت، کوارتز، هالیت، ژیپس، فلدسپار، دولومیت و کانیدهنده حضورکانیاشعه ایکس نشاننتایج آنالیز پراش 

های ایلیت باشد. کانیهای مختلف قابل شناسایی میباشد که در مغزهرسی کلریت، ایلیت، کائولینیت، مونت موریلونیت می
موریلونیت در های ایلیت، کلریت، کائولینیت و مونتو کانی های حاشیه ای و خارج از محدوده فعلی پالیاو کلریت در مغزه

  (.5و  4های داخل حوضه پالیای گاوخونی  شناسایی شد )شکل مغزه

 

 
 هاي آناليز شدههاي رسي در مغزه: فراواني نسبي كاني4شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Bronk Ramesy 
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 هاي برداشت شده از پالیاي گاوخونيهاي رسي و تبخيري در مغزه: نوع كاني5شكل 

 

های مختلف متفاوت است (، نرخ متوسط رسوبگذاری در تاالب گاوخونی در قسمت2سنجی )جدول توجه به نتایج سنبا 
میلی متر درسال  25/0تر های شرقیمیلی متر در سال و در مغزه 4/0های مرکزی ای که این میزان برای مغزهبگونه

میلی متر که از نرخ میانگین  44/0سانتی متری حدود  185از سطح تا عمق  G-6باشد. نرخ رسوبگذاری برای مغزه می
(. نرخ رسوبگذاری 6باشد )شکل میلی متر در سال می 39/0سانتی متری حدود  1035تا  185باشد و برای عمق باالتر می

ی بادی هادر مغزه های حاشیه ای نسبت به مغزه های مرکزی و شرقی بیشتر است که احتماال بدلیل تاثیر نرخ باالی ماسه
 غرب پالیای گاوخونی بوده است.

 رسوبات بستر پالیاي گاوخوني هاي سن رادیوكربن و سن كاليبره شده: داده2جدول 

 

Sedimentation 

Rate(mm/yr) 
Date material 

Calibrated age (yr cal BP) 
Age 14C 

(yr BP) Laboratory code 
Sample 

depth(cm) 
Core 

Max age 
Mean 
age 

Min age 

0.44 Organic material 4236 4158 4080 3764±27 TÜBİTAK-0733  185 G-6 
0.25 Organic material 27377 27067 26757 22737±83 TÜBİTAK-0734  680 G-9 
0.39 Organic material 26125 25970 25815 21727±78 TÜBİTAK-0735  1035 G-6 
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  گاوخوني در پالیاي G-9و  G-6مغزه هاي محل نمونه هاي سن سنجي شده، نرخ متوسط رسوبگذاري در : 6شكل 

 

 هاي رسيتجزیه و تحليل منشاء كاني

کانی های رسی (. 9، 2019و همکاران،  1)لیو باشدهوازدگی سنگ مادر می ه در اثریک کانی رسی به عنوان یک کانی ثانوی
ها بسیار متفاوت های این رسآواری عمدتا در اثر هوازدگی شیمیایی از سنگ های آلومینوسیلیکات حاصل می شود. ویژگی

های رسوبی، طی مراحل آغازین هوازدگی به وفور نوع رسی که در سنگ ارتباط دارد.ها بوده و به ساختمان و ترکیب آن
 کندشود به ترکیب سنگ مادر بستگی دارد. اما در مراحل پایانی این امر به طور کامل به آب و هوا ارتباط پیدا مییافت می

و  کائولینیت اما هستند ایلیت و سمکتیتا دریاچه ها در معمول رسی های کانی ترینمهم(. 56، 2003و همکاران،  2)کتزر
ها های آواری در رسوبات دریاها و دریاچهرس(. 4، 2018)عبدی و همکاران،  هستند رایج مناطق این در نیز کلریت

، 2018، 3نمایند )هیندشو و همکارانهای انتقال را برای ما فراهم می(، منشا و فرایند2007شناسایی شرایط هوازدگی )فیقل، 
دهد های دریایی عهدحاضر نشان میشناسی محیطها در مورد کانی(. بسیاری از پژوهش4، 2018و همکاران،  4؛ مکالی46

های تمایز رس(. باید در نظر داشت 387، 2013ای هستند )ساویج و همکاران، های رسی دارای منشا قارهکه معموال کانی
 هایمحیط خاص رسی هایکانی وجود عدم(. 4، 2007، 5ن و فیلیپلی)گل های آواری بسیار مشکل استاتوژنیک از رس

 قلیایی رسوبیدر محیط رسی اتوژن هایکانی تشکیل عدمدهنده نشان کورنزیت و پالیگورسکیت سپیولیت، مانند دیاژنزی
 با همراه تا معتدلسرد و خشک  هوایی و آب شرایط معموال ایلیت(. 161، 1989)چاملی،  باشدمیپالیای گاوخونی  مانند

، 2007؛ فیقل، 201، 2002و همکاران،  6کند )اولویرامی منعکس منشا ناحیه در رابسیار پایین  شوییشیمیایی و آب هوازدگی
؛ لیو 11، 2000و همکاران،  7های رسی بسیار حساس به تغییرات آب و هوایی کوتاه مدت است )المی، ایلیت از کانی(156

 از شبکه کریستالی ایلیت منجر به تبدیل از ایلیت به اسمکتیت خواهد شد K+شستشوی مداوم (. 11، 2019و همکاران، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Liu 
2 . Ketzer 
3.  Hindshaw 
4 . Maccali 
5.  Glenn and Filippelli 
6 . Oliveira 
7 . Lamy 
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(. 12، 2019؛ لیو و همکاران، 172، 1989)چاملی،  شوداسمکتیت به کائولینیت می تبدیل فرآیند هوازدگی کامل باعثو 

های دگرگونی درجه پایین و یک محصول های آذرین، سنگهای رسوبی آواری، سنگیک جز گسترده از سنگ کلریت
ها پراکنده طور یکنواخت در سطح قارهکلریت تا حدودی به های رسی بخصوص ایلیت است.ر کانیثانویه هوازدگی از سای

های خاک شویی ضعیف درکلریت در طی مراحلی با آب(. 149، 2007؛ فیقل، 32، 1999و همکاران،  1رویز-)مارتینر اندشده
 افزایش میزان کلریت حاکی از شرایط آب و هوایی خشک است .شودولی به راحتی اکسید می شودشکیل میمعتدل ت

ل مستقبطور  ییبا این حال، کلریت به خودی خود نمی تواند به عنوان یک شاخص آب و هوا (.87، 2000، 2)واندراوورت
)اولویرا و  شودتشکیل می پایین رافیایی باال وهای مناطق خشک، در عرض جغکلریت در خاک .مورد استفاده قرار گیرد

)مونیر،  شودها تشکیل میویژه فلدسپاربه هاوسیلیکاتیندر اثر هوازدگی شیمیایی آلوم کائولینیت(. 208، 2002همکاران، 
غرافیایی های جدر عرضشدید، شوئی در شرایط هوازدگی و آب(. کائولینیت 118، 2016و همکاران،  3؛ گارزانتی375، 2005
و همکاران،  5؛ تانگ179، 1994، 4)تاکر و معموال در شرایط آب و هوای گرم و مرطوب تشکیل می شود )استوایی( پایین
از هوازدگی  موریلونیتآید. مونتها به حساب میاین کانی از پایدارترین رس(. 741، 2006و همکاران،  6؛ برگایا333، 2000

های رسی مانند ایلیت تشکیل های با آبشویی متوسط و تجزیه سایر کانیدر محیط ولکانیکیهای سنگترکیبات بازیک و 
فراوان یافت  زهکشی خوبمیزان آبشویی متوسط و معتدل با  رسوبات مناطقدر (. 742، 2006می شود )برگایا و همکاران، 

 (. 284، 2009، 7)نیکولز شودمی
 

 هاي رسي در محيط هاي رسوبيكاني

دهند. در واقع را به خود اختصاص می توالی رسوبات بستر پالیای گاوخونیدرصد فراوانی  60تا بیش از  20رسی  هایکانی
های خاصی بیشترین فراوانی اجزاء رسوبی را تشکیل ها حضور دارند و حتی در افقاعماق مغزهغالب های رسی در کانی
نشینی در محیط . تهشوندمی هامعلق وارد دریاچه بار ها بصورترودخانههای رسی معموالً از طریق کانی .(5)شکل  دهندمی

 8؛ کای169، 2007)فیقل،  گردددر رسوبات می با مخلوط شدگی خوب بسیار ظریف منجر به تشکیل المیناسیونبسیار آرام 
 وزش و مدت و جهت ، شدتایههای رودخانجریانانرژی تغییر در (. 6، 2018و همکاران،  9؛ لیندر113، 2014و همکاران، 

کنترل ترین عوامل مهم آب دریاچه از تغییرات سطح ترازو آب دریاچه و رودخانه  سطح دریاچه، اختالف چگالی آب برباد 
ها (. با توجه به نوع رخساره154، 2007باشد )فیقل، میزمان  طولدر های رسی و کانیآواری  رسوبات تغییرات فراوانی هکنند

شده رسوبگذاری غالبا از ذرات معلق های برداشت ، در محل مغزههای بافتی رسوباتویژگیشناسی و های رسوبترو پارام
. در کنندمواد معلق بسیار با دوام را ایجاد میو  دهنداکثر ذرات کلوئیدی را تشکیل می های رسیکانی صورت گرفته است.

در اندازه متوسط را ایجاد معلق کائولینیت یک بار . کنندتر رسوب میسریع و ایلیت کلریتمانند تر ذرات بزرگاین بین 
های شوند و کانیبه مناطق دور از ساحل حمل میذرات ریزتر  پیوندد گری به وقوع میبنابراین یک نوع غربال. کندمی

های رسی گذاری کانیرسوب(. از طرفی 204، 2005)مونیر،  کنندساحل رسوب مینزدیک به  در مناطقدرشت تر رسی 
در مناطق دور از ساحل فلوکوله (. 9، 2019دارد )لیو و همکاران،  هارودخانه ارتباط نزدیک و مهمی با فلوکوله شدن در مصب

 شود. لذا کلریت، ایلیت می توانند به صورت تدریجی نهشته شوندشدن رسوبات رسی کم و هیدرودینامیک ضعیف می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Martinez-Ruiz 
2 . Vanderaveroet 
3 . Garzanti 
4.  Tucker 
5 . Tang 
6 . Bergaya 
7 . Nichols 
8 . Cai 
9.  Linder 
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عامل حساس به میزان شوری محیط  به عنوان می توانند های رسیکانیهمچنین  (.123، 2009، 1)دانگ و سانگ

، محیط با میزان شوری پایین کانی کائولینیت تمایل دارد. در های قدیمی مورد استفاده قرار گیردمحیط در رسوبگذاری،
که ایلیت در در حالیا میزان شوری باشد. فراوانی کائولینیت در مصب رودخانه ها ممکن است در ارتباط ب لذا .رسوب نماید

؛ لیو و همکاران، 205، 2005)مونیر،  شودو غالباً در مناطق دور از مصب رودخانه نهشته مییک محیط با میزان باالی شوری 
 شیمیایی و هیدرودینامیک هایویژگی، شرایط ثابت در منشاءوجود درصورت توان نتیجه گرفت (. بطور کلی می9، 2019

)لیو و همکاران،  های رسی را تحت تاثیر قرار دهدکانی توزیع و مستقیما ترکیب است ممکنگذاری آب در منطقه رسوب
در رسوبات بستر  های رسی و تبخیریر، دولومیت و کانیفلدسپاکلسیت، کوارتز،  شناسی،طبق نتایج کانی .(10، 2019

ترین ذرات ترین و فراوانبه عنوان درشتهای کربناته و فلدسپار رتز، کانیاند. در این بین کواپالیای گاوخونی شناسایی شده
ترین رودخانه حوضه های ذکر شده از شمال دریاچه توسط اصلیباشند. غالب رسوبات و کانیمیآواری موجود در رسوبات 

ا از بخش غربی وارد پالیا شده و باشد که غالبآبریز )زاینده رود( وارد پالیا شده است. بخشی دیگر نیز رسوبات بادی می
های آماری رسوبی، رسوبات بستر پالیای گاوخونی دارای شناسی و پارامتربا توجه به تغییرات رسوب .اندگسترش یافته

های متعدد حمل رسوبات و گستردگی محدوده تواند بدلیل وجود فرایندتغییرات زیادی در نوع ترکیب دارد. این مسئله می
های شده از بستر پالیای گاوخونی به ترتیب فراوانی کانیهای برداشتدر رسوبات مغزهت در حوضه آبریز باشد. منشا رسوبا

های ررسی توالی(. ب4ها دیده می شود )شکل شناسی رسموریلونیت و کائولینیت در نتایج آنالیز کانیایلیت، کلریت، مونت
های های رسی( از حاشیه پالیا به سمت بخشافزایش رسوبات دانه ریز )کانیهای برداشت شده نشان دهنده رسوبی در مغزه

ریز از شمال به مرکز و بخش شرقی پالیای گاوخونی وجود آب شور در مرکزی است. از عوامل اصلی حمل رسوبات دانه
ت به سایر رسوبات آواری آسانتر های رسی بدلیل اندازه کوچک نسبباشد. لذا کانیهای با چگالی باال میپالیا و ایجاد جریان

رود های رسی در بار رسوبی رودخانه زاینده(. شباهت کانی158، 2007به مناطق مرکزی هدایت و نهشته می شوند )فیقل، 
های رسی آواری رودخانه اصلی تامین کننده کانی زاینده رود،از آنجایی که کند. و رسوبات بستر پالیا این مطالب را تایید می

شمال های رسی از توان دلیل کم شدن حضور کانیمیبرداشت شده، های های مختلف در مغزهو با توجه به رخساره ستا
)علیرغم فاصله نسبتاً زیاد با  مرکزیهای های رسی در بخشتوجیه نمود. یکی از دالیل حضور کانی گونهاینرا  به جنوب

همانگونه  توان به شوری باالی دریاچه مرتبط دانست.انیدریت را می های تبخیری همچون ژیپس وهمراه کانیب (مصب
های های شمالی و مرکزی بدلیل نزدیکی به مصب رودخانه و باال بودن بار رسوبی، گسترش کانیرود در بخشکه انتظار می

شت بادی جایگزین های جنوبی و غربی دریاچه، رسوبات دانه درباشد و به سمت قسمترسی بیشتر از سایر نقاط می
های تبخیری روند افزایشی گردد. بطور کلی از حاشیه پالیا به سمت بخش مرکزی و شرقی، کانیهای دانه ریز میرخساره
توان به این نتیجه رسید که با حرکت از غرب به شرق و مرکز پالیا، می G-9و  G-1کنند. با مقایسه دو مغزه پیدا می

های برداشت شود. همچنین این افزایش از عمق به سطح در مغزهری بیشتر و ضخیم تر میهای تبخیمیزان و حجم نهشته
های برداشت شده نسبت به های رسی در مغزهشده از بستر پالیا مشهود است. الزم به ذکر است تغییر در فراوانی کانی

های آبی جهان دارای سی موجود در حوضههای ردرصد کانی 90که در حدود آنجاییدهند. ازعمق روند خاصی را نشان نمی
های رسی نیز اکثر کانیگاوخونی در حوضه  لذا به احتمال زیاد ،(142، 2007؛ فیقل، 1995، 2)ولد باشندمنشا آواری می

 هایکانی منشأ تعیین برای تواند بیانگر منشا رسوب و اقلیم محیط باشد.میکه  باشندشناسایی شده دارای منشا آواری می

 امری حوضه اطراف سنگی هایبرونزد در موجود رسی هایکانی شناسایی آبریز، هایحوضه رسوبات در موجود رسی

ها در شرایط های اطراف پالیا هستند که این سازندهای رسی سازندمنشاء کانی(. 8، 2019ت )لیو و همکاران، اس ضروری
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1 . Dong and Song 
2 . Velde 
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. (93؛ 1398اند )پورعلی و همکاران، ها وارد پالیا شدهها و آبراههآب و هوای مرطوب فرسایش یافته و از طریق رودخانه

  (.7)شکل   عمدتا توسط زاینده رود حمل شده اند.این رسوبات 

 
 (1396: نقشه زمين شناسي پالیاي گاوخوني و زمين هاي اطراف )سازمان زمين شناسي كشور، 7شكل 

 

  دیرینه اقليم بازسازي و هاي رسيكاني

 و پالیگورسکیت سپیولیت،مانند  دیاژنزی هایمحیط خاص رسی هایکانیهمانگونه که قبال نیز ذکر شد عدم وجود 
( نشان دهنده عدم تاثیر یا تاثیر ناچیز دیاژنز نوع تبدیلی در رسوبات پالیای گاوخونی است. لذا 54، 1989)چاملی،  کورنزیت
های مختلف توان به اقلیم دیرینه در زمانشناسی، میبر روی کانیتبدیلی نز از عدم تاثیر دیاژاطمینان حصول  به با توجه

 هایسنگ متخلخل، هایسنگماسه باال، دیاژنز شدت با های شیلاز کلریت موجود در مغزه ها ممکن است  دست یافت.

های حاشیه ای در کلریت در مغزههای ایلیت و حاصل شده باشد. کانی ایلیت از دیاژنتیکی فرایندهای اثر در یا و کربنات
خشک و کم  معتدل تا هایمحیطرسد تحت تاثیر ثابت بودن منشا ذرات و وجود باشند که بنظر میهمه اعماق موجود می

و  3گرگوریو-؛ آنایا7، 2013، 2؛ ژو و کیلینگ199، 2005و همکاران،  1می باشد )خورمالیو احتماال سرد شدن هوا  باران
(. در بخش شمالی پالیا کانی ایلیت و کلریت در همه 170، 2018و همکاران،  4هینوجوسا-؛ هرناندز12، 2018همکاران، 

)کوه سیاه(  های بازیک شمال پالیاتودهشناسی، عمدتا ناشی از هوازدگی آنالیز کانیشود که با توجه به ها مشاهده میعمق
های شود که احتمال تبدیل ایلیت به کلریت در بخشمتر و بیشتر مشاهده می 7 های حدودکانی کلریت در عمقمی باشد. 

باشد. افزایش های همراه قابل تفسیر و تحلیل میکند. وجود کانی رسی کائولینیت وابسته به کانیعمیق را تقویت می
تواند بهمراه م باال در منطقه است میای با حجهای رودخانههای آواری بویژه کوارتز که حاکی از ورود جریانفراوانی کانی
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1 . Khormali 
2 . Zhou and Keeling 
3 . Anaya-Gregorio 
4 . Hernández-Hinojosa 
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های با بارندگی بیشتر کانیهایی دورهدر های اقلیمی مرطوب و گرم باشد. وجود کانی رسی کائولینیت نشان دهنده دوره

به طور معمول در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب  (.6، 2018باشند )عبدی و همکاران، میغالب  کائولینیت-رسی کلریت
در  G-11و  G-13کانی کائولینیت در دو مغزه حاره ای با حداکثر هوازدگی اکسید های آهن و کائولینیت غالب هستند. 

شود. مغزه های مذکور، در مصب رودخانه زاینده رود و بخش غربی پالیا قرار دارد. متر مشاهده می 3عمق های بیش از 
نزدیکی به مصب رودخانه زاینده رود غالبا شرایط مرطوب داشته  این مناطق در دوره های مختلف مرطوب و خشک بدلیل

های رسی موجود و های رسوبی، نوع کانینوع رخساره تقریبا در همه طول مغزه قابل مشاهده است. مونتموریلونیتاند. 
معتدل در اواخر هزار سال، شرایط  25های مرکزی پالیا با سنی بیش از موریلونیت در مغزهسنجی، حضور مونتنتایج سن

با توجه به نرخ رسوبگذاری و بیشترین عمق برداشت شده در مغزه ها اقلیمی را کند. پلستوسن را در منطقه تداعی می
های برداشت شده از بستر پالیا هزار سال گذشته بازسازی کرد. بررسی ستون چینه شناسی مغزه 40توان تا حداکثر می

های دارای باشد. وجود رخساره های تبخیری و آواری، وجود رخسارهی در این حوضه مینشان دهنده تغییرات فراوان اقلیم
های ماسه بادی نشان های آماری رسوبی و وجود رخسارهشناسی و پارامترماده آلی و بقایای گیاهی، تغییرات فراوان رسوب

های کم حساسیت باالی محیطدر گذشته است. دهنده نوسانات اقلیمی و تغییرات تراز آب دریاچه بصورت تناوبی و متوالی 
ای های حاشیهای می شود. در مغزههای حاشیهعمق و بسته به تغییرات اقلیمی باعث ثبت دقیق این نوسانات در بخش

های رسی بواسطه تغییرات اقلیمی فراوان است. همچنین در های رسوبی و نوع کانیتغییر در رخساره G-2و  G-1مانند 
های رسی نسبت به سایر های شمالی و مرکزی پالیا به واسطه تامین رسوبات از رودخانه زاینده رود تنوع کانیبخش
ای و خارج از حوضه های حاشیههای داخل پالیا نسبت به مغزههای تبخیری در مغزهاز طرفی کانی ها زیاد است.بخش

ترین رسوبات برداشت شده در قدیمییابد. ی تبخیری افزایش میهاباشد همچنین از عمق به سطح حجم کانیبیشتر می
موریلونیت های رسی مونتکانیاین رسوبات دارای  دارد. هزار سال 40باشد که سنی حدود می G-9این پژوهش در مغزه 

سرد و معتدل یم با منشا آواری اقل موریلونیت و ایلیتهای مونتکانیباشد. میو ایلیت در بخش مرکزی پالیای گاوخونی 
هزار سال پیش ادامه داشته است ولی در این بین، کانی رسی  25این شرایط اقلیمی تا حداقل کند. را در منطقه تداعی می

های دیاژنتیکی از ایلیت هزار سال پیش در رسوبات مشاهده می شود که ممکن است در اثر فرایند 34کلریت در حدود 
پایین حاصل  درجه دگرگونی سنگ های آتشفشانی و های سنگ هوازدگی از عمدتا اه کلریتحاصل شده باشد. همچنین 

که غالبا دارای سنگ  دختر-ارومیه  این فرض تامین رسوب از سازند های باال دستی زون. (183، 1989)چاملی،  شوندمی
عبدی ( و 1970کرینسلی )توسط وجود شرایط سرد و مرطوب در اواخر پلیستوسن  ها دگرگونی می باشد را قوت می بخشد.

فراوانی کانی کائولینیت بعنوان ( برای فالت ایران مرکزی و دریاچه حوض سلطان نیز گزارش شده است. 2018و همکاران )
و در بخش غربی  که در خارج از حوضه پالیای گاوخونی G-11های پرآبی در قسمت شمال و مغزه شاخصی برای دوره
های پرآبی در شود که نشان دهنده دورهمتر مشاهده می 4های بیش از کانی رسی در عمق شود. اینهست مشاهده می

، 2003، 1د )کوهن( می باشG-11هزار سال قبل( و پیشروی خطوط ساحلی به سمت خشکی ) 18پلیستوسن )حدود اواخر 
ر این دوره کائولینیت جای هزار سال گذشته شرایط مرطوب تدریجی کاهش پیدا کرده است د 12تا  18از حدود . (142

ت به دوره قبل که کانی کائولینیت قابل بخود را به مونت موریلونیت داده است که حاکی از کاهش میزان بارندگی نس
های ای که در غالب مغزهاست. با شروع هولوسن در پالیای گاوخونی شرایط اقلیمی تا حدودی تغییر کرده بگونهمشاهده 

موریلونیت موریلونیت می باشد. کانی مونترسوبی کائولینیت مشاهده نمی شود و کانی های غالب ایلیت، کلریت و مونت

متر در مغزه های  4-3قابل مشاهده است که با رخساره های دلتایی در عمق  G-13و  G-2 ،G-4 ،G-11در مغزه های 

G-2  وG-4 د مونتدهد. همچنین وجوهمخوانی خوبی نشان می( موریلونیت در مغزه های برداشت شده شمالیG-13 )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Cohen 



 1400بهار ، 4 هشمار سال نهم، ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 38

 
در بخش غربی پالیا و  G-11موریلونیت در مغزه حاکی از تغذیه دلتای زاینده رود در شمال گاوخونی است. وجود مونت

خیری و های تبهای آلتره شده در بخش غربی حسن آباد باشد. افزایش کانیتواند بدلیل حضور شیلای میهای ماسهتپه
های برداشت شده از بستر پالیای گاوخونی در بخش متری مغزه 3موریلونیت در عمق حدود عدم حضور کائولینیت و مونت

های بادی این دوره که با گسترش ماسهباشد. هزار سال پیش می 8مرکزی نشان دهنده وجود یک دوره خشک در حدود 
میانی(  -سال پیش )هولوسن پیشین 8200مصادف با رخداد احتماال ، در بستر حاشیه غربی پالیای گاوخونی همراه است

از عمق حدود یک تا دو متری مغزه های (. 157، 2019، 1)رپدر تغییرات دمایی کره زمین در طول هولوسن می باشد 
یت برداشت شده از بخش مرکزی )ترانسکت عمود بر ساحل( نهشته های تبخیری غالب شده و کانی های ایلیت و کلر

موریلونیت بهمراه ایلیت و قابل مشاهده است در همین دوره زمانی در مغزه های شمالی )مصب زاینده رود( کانی مونت
کلریت وجود دارد. با توجه به اینکه زاینده رود یک رودخانه دایمی می باشد لذا وجود شرایط مرطوب در مصب رودخانه در 

این شرایط ممکن است در هزار سال گذشته کمی خشک تر از قبل بوده  رسد.سال گذشته منطقی به نظر می 4000طول 
 شیمیایی رسوبات میزان در افزایش با نسبی آبی کم دوره هایباشد که با عدم حضور این کانی همراه است. بطور کلی 

رسی کائولینیت آواری و همچنین کانی های  میزان ماسه های افزایش با درحوضه آبی پر دوره های و هاخصوصا تبخیری
 است. شناسایی قابل موریلونیتو مونت

 

 گيري نتيجه
رسی  هایحاوی کانیپالیای گاوخونی به ترتیب فراوانی  دهد که رسوبات درنتایج حاصل از پراش اشعه ایکس، نشان می

 ، کلسیت،کانی های کوارتزهای اصلی و عمومی باشد. همچنین به عنوان کانیکائولینیت می موریلونیت،ایلیت، کلریت، مونت
دهنده های برداشت شده نشانهای رسوبی در مغزه. بررسی توالیمی شوند های تبخیری و دولومیت دیدهکانی، فلدسپار

های مرکزی است. این مسئله بدلیل اختالف چگالی آب دریاچه با ریز از حاشیه پالیا به سمت بخشافزایش رسوبات دانه
باشد. از حاشیه پالیا به سمت بخش مرکزی و شرقی، فعالیت فرایندهای بادی در حاشیه تاالب می آب شیرین رودخانه ها و

کنند و همچنین این افزایش از عمق به سطح در مغزه های برداشت شده از بستر های تبخیری روند افزایشی پیدا میکانی
ایلیت و کلریت می باشد که منشا اقلیمی و سنگ در بین کانی های رسی بیشترین فراوانی مربوط یه پالیا مشهود است. 

های بازالتی در شمال پالیا و سنگ های با دگرگونی ضعیف در مادر برای این دوکانی محتمل است. وجود مجموعه سنگ
بخش غربی منطقه )شیل های دگرگونی شده(، منشا سنگ مادر را به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار تقویت می کند و 

دیگر اقلیم سرد و مرطوب در مطالعات قبلی در حوضه های ایران مرکزی برای دوره زمانی اواخر پلیستوسن در  از طرفی
هزار سال  25-40نظر گرفته شده است. لذا با توجه به وجود این دو کانی می توان این اقلیم را برای اواخر پلیستوسن )

کائولینیت و مونت مورلونیت در اواخر پلیستوسن تا اوایل گذشته( در حوضه گاوخونی متصور شد. ظهور و حضور کانی 
سد پالیای گاوخونی به تبعیت از هولوسن  حاکی از شرایط معتدل و مرطوب است که با توجه به نوع رسوبات بنظر می

و های شمال آفریقا و جنوب آسیا شرایط پرآبی را پشت گذاشته است. شروع هولوسن با کاهش تدریجی سطح آب دریاچه
های کانیو عدم حضور های تبخیری استقرار اقلیم نسبتا خشک تر از اواخر پلیستوسن همراه بوده است. افزایش کانی

های برداشت شده از بستر پالیای گاوخونی در بخش مرکزی نشان دهنده وجود یک کائولینیت و مونت موریلونیت در مغزه
دوره خشک با حضور ماسه های بادی در بخش غربی پالیا نمایان این  هزار سال پیش می باشد. 8دوره خشک در حدود 

تر است. در هولوسن میانی و پسین شرایط رطوبتی بصورت تدریجی مساعدتر از هولوسن پیشین بوده است. بخش شمالی 
کمی خشک پالیا بواسطه ورود رودخانه زاینده رود پرآب و مرطوب بوده است. بنظر می رسد در حدود هزار سال پیش اقلیم 

 همراه است. های تبخیرینهشته میزان در افزایشتر و با 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Rapp 
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