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کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پالیای سبزوار با توجه به تغییر و تحوالت اواخر هولوسن
ملیحه پورعلی  -دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
عادل سپهر -استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد.
محمد حسین محمودی قرائی -دانشیار گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه فردوسی مشهد.

پذیرش مقاله1397/07/12 :

تائید نهایی1398/05/18 :

چكیده
پالیا از عوارض مهم ژئومورفیک كواترنري مناطق خشک و نیمه خشک در ایران است كه شناخت
ویژگيهاي آن به تعیین اقلیم و محیط گذشته كمک فراواني ميكند .هدف از انجام این تحقیق
شناسایي و منشاءیابي كانيهاي تشكیل دهندۀ سطوح مختلف ژئومورفیک پالیاي سبزوار واقع
در شمال شرق ایران با توجه به تغییرات آب و هوایي اواخر هولوسن در منطقه است .بدینمنظور
 12نمونه رسوب از سطح و عمق رخسارههاي ژئومورفیک پالیـاي مـذكور جهت مطالعات
رسوب شناسي و ژئوشیمي رسوبي برداشت شد .نتایج آزمایشات فیزیكي-شیمیائي ،پراش
اشعه ایكس و میكروسكوپ الكتروني روبشي نشاندهندۀ حضور كانيهاي آواري و تبخیري
همچون كوارتز ،آلبیت ،اسمكتیت ،پالیگورسكیت ،سپیولیت ،كلسیت ،ژیپس و هالیت در منطقه
است كه در رخسارههاي رسي متراكم -سخت ،رخساره رسي پف كرده و رخساره رسي  -نمكي
پالیا شناسایي شدهاند .روند شكلگیري این كانيها از عمق به سطح و از شرق به غرب پالیا
الگوي رسوبگذاري خاصي را نشان ميدهد كه بیانگر نوسانات اقلیمي هولوسن پایاني در این
پالیا ميباشد و ميتواند به عنوان شاهدي در تحوالت و شكلگیري پالیا و تأثیرات هیدرواقلیمي
این حوضه بسته به كار رود.

واژگان کليدي :پالیاي سبزوار ،ژئوشيمی رسوبی ،کانی پاليگورسکيت ،کانی هاي تبخيري،
هولوسن.
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مقدمه

پالیا از تیپهای ژئومورفولوژی مهم در مناطق خشک و نیمه خشک است (یچیلی و وود )2002 ،1که در نقاط مختلف
جهان مانند جنوب امریکا ،آفریقا ،آسیا و استرالیا دیده میشود (هالیدی و همکاران .)1995 ، 2روزن ( )1994پالیا را به
عنوان یک حوضه درون قارهای معرفی میکند که حساس به تغییرات اقلیمی است (روی و همکاران .)2006 ، 3ترکیب
رسوبات در پالیا متغیر بوده و گاهی میتواند منعکسکنندۀ اقلیم گذشته باشد (هریسون .)1993 ، 4با توجه به افزایش
خشکی در طول دورۀ هولوسن میانی و پایانی ،رسوبات پالیاها دستخوش تغییرات زیادی شدهاند (روزن )1994 ، 5که
شناخت کانیها و منشاء رسوبات این مناطق منجر به ارائۀ دادههای دقیقی از تغییرات در دوران گذشته شده است و نقش
تعیینکنندهای در ژئومورفولوژی پالیا دارد (رنانت 1994 ، 6؛ دیویس و اسمیت )1998 ، 7و میتواند بیانگر تحوالت
ژئومورفیک در پالیا باشد )نیل و موتس )1967 ، 8مانند :کانیهای رسی پالیگورسکیت و سپیولیت که تشکیل و پایداری
آنها در محیطهای قلیایی چون پالیا و رسوبات مناطق خشک رخ میدهد و در مناطق مختلف جهان به عنوان شاخص
محیط گذشته و نشانۀ شرایط تبخیری در رسوبات دریاچهای شناخته میشوند (بوثا و هیوجز .)1992 ، 9کانی رسی
پالیگورسکیت یک کانی سیلیکاته غنی از آلومینیوم و منیزیم و با مورفولوژی فیبری است .تشکیل و پایداری این کانی در
محیطهای قلیایی مانند پالیا و رسوبات مناطق خشک که امکان تأمین مقادیر زیاد یونهای محلول وجود دارد ،رخ میدهد
(بوثا و هیوجز  .)1992 ،معموال کانی پالیگورسکیت با کانی سیلیکاته سپیولیت و کانیهای تبخیری همراه می شود (خرمالی
و همکاران  .)1391 ،در مناطق با متوسط بارش سالیانه بیش از  300میلیمتر ،پالیگورسکیت میتواند به اسمکتیت تبدیل
شود ،بنابراین ،هر دو کانی به اقلیم حساس هستند (بیات و همکاران . )1390 ،
پالیای سبزوار به عنوان یک محیط رسوبی دیرینه دریاچهای در منطقۀ شمال شرق ایران به لحاظ منطقهای و زیست
محیطی حائز اهمیت است و بازسازی شرایط پالیا در طی اواخر هولوسن و شناخت رسوبات تشکیلدهنده آن به شناخت
اقلیم گذشته و شرایط فعلی حاکم بر پالیا کمک شایانی میکند.
از اولین مطالعاتی که در رابطه با تعیین ویژگیهای رسوبی و کانیشناسی پالیا صورت گرفته است میتوان به مطالعۀ گانسر
و هابر )1962( 10اشاره کرد که رسوبات پالیای دریاچه نمک قم را بررسی و توالی رسوبات تبخیری و تخریبی این پالیا را
به تغییرات اقلیمی نسبت دادهاند .کرینسلی )1970( 11نیز پالیاهای ایران را از دیدگاه ژئومورفولوژی ،ترکیب کانی شناسی
و اقلیم گذشته مورد بررسی قرار داده است .پدرامی ( )1372با بررسی ژئومورفولوژی و رسوب شناسی پالیای میقان اراك
اقلیم گذشتۀ منطقه را طی کواترنر پایانی بازسازی کرده است .علی محمدی ( )1389رسوبشناسی و ژئوشیمی نهشتههای
پالیای جازموریان را مورد بررسی قرار داده و با مطالعۀ  26نمونه رسوب سطحی نتیجه گرفت که دو منشاء اصلی رسوبات
پالیا سنگهای آذرین ،آمیزههای رنگی و نیز رسوبات تبخیری است .فرپور و همکاران ) 2002( 12پس از مطالعه بر روی
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نحوۀ تشکیل و توزیع پالیگورسکیت و کانیهای رسی موجود بر سطوح مختلف ژئومورفیک در حوالی رفسنجان دریافتند
که رابطۀ نزدیکی بین مورفولوژی پالیگورسکیت و موقعیت ژئومورفیک وجود دارد .بیات و همکاران ( )1390کانیهای رسی
در سطوح ژئومورفیک منطقۀ شرق اصفهان را بررسی و وجود کانی پالیگورسکیت بر روی کریستالهای کلسیت را نشانۀ
افزایش خشکی محیطی طی کواترنر پایانی در منطقۀ شرق اصفهان تفسیر کردند .لک و رضاییان لنگرودی ( ،)1394نیز به
بازسازی محیطهای رسوبی هولوسن دریاچه مهارلو با شواهد رسوبی و کانیشناسی پرداختند .پژوهشگران دیگری مانند:
شوت )2000( 1؛ لئون و کوهن )2012( 2؛ استارت می 3و همکاران ( )2015؛ کوهن و همکاران ( )2015؛ خدیر 4و همکاران
( ،)2018نیز به بازسازی دریاچههای پالیایی با استفاده از کانیشناسی رسوبات پرداختهاند.
هدف از پژوهش حاضر نیز شناسایی و منشاءیابی کانیهای تشکیلدهندۀ سطوح مختلف ژئومورفیک پالیای سبزوار و
بررسی اقلیم اواخر هولوسن منطقه به وسیلۀ کانیهای تبخیری و رسی چون پالیگورسکیت و سپولیت است.
منطقه مطالعاتي

پالیای سبزوار در شمال شرق ایران با مساحتی حدود  2648کیلومتر بین عرض  35درجه 55 ،دقیقه  36 -درجه 25 ،دقیقه
شمالی و طول  56درجه 15 ،دقیقه 57 -درجه 45 ،دقیقه شرقی قرار گرفته است ،ارتفاع منطقۀ مورد مطالعه بین  750تا
 900متر باالتر از سطح دریا بوده و روند توپوگرافی عمومی پالیا از شرق به غرب در امتداد جریان رودخانه کال شور است
(شکل  .)1طبق طبقهبندی اقلیمی دمارتن اقلیم منطقه ،گرم و خشک بوده و میانگین بارش ساالنه  115میلیمتر است.
گانسر )1955( 5پالیای سبزوار را یک دریاچه معرفی کرده که در اوایل پلئیستوسن بسته شده است .از لحاظ زمینشناسی،
ماهیت رسوبی پالیا در دو محیط غالب رسوبات آبرفتی و رسوبات تبخیری یک دشت نمکی متعلق به دوره کواترنر (سازمان
زمینشناسی ایران )2005 ،توسعه یافته و شواهد دریاچه خشک را تایید کرده است .عالوه بر تپههای شن و ماسه بادی،
توفهای آتشفشانی و سنگهای پالژیک کربنات را میتوان در اطراف پالیا یافت ،که متعلق به دورۀ کرتاسه باالیی و
سنگهای قبل از آن است (شکل .)2
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شكل :1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه

شكل  :2زمین شناسي منطقه مطالعاتي

روش مطالعه

در این پژوهش با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی 1با اندازه پیکسل 10متر که توسط سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی کشور  )2016( 2تهیه شده است و استفاده از تصاویر گوگلارث منطقه و نقشههای زمینشناسی عباس آباد ،داورزن،
باشتین و سبزوار در مقیاس  ،1:100000مرز پالیا مشخص شده و سطوح مختلف ژئومورفیک آن مورد شناسایی قرار گرفت.
طی مطالعات میدانی صورت گرفته در فصل تابستان (مرداد و شهریور سال های  12 ،)1397 ،1396نمونه رسوب سطحی
و عمقی توسط اوگر دستی( 2ساخت شرکت وینداس  3آلمان) با قطر  5سانتی متر و به عمق  1متر در امتداد پهنههای
ژئومورفیک پالیا شامل پهنۀ رسی متراکم  -سخت ،پهنۀ رسی پف کرده و پهنۀ رسی -نمکی برداشت شده و موقعیت نقاط
نمونهبرداری با استفاده از دستگاه سیستم موقعیتیاب جهانی 4مدل گارمین ثبت گردید (شکل  .)3سپس نمونهها در
آزمایشگاه خاك دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد مورد آنالیزهای فیزیکی و ژئوشیمی رسوبی
قرار گرفتند .توزیع اندازۀ ذرات پس از عبور از الک 2میلیمتری ،با استفاده از روش دانهبندی لیزری 5توسط دستگاه مدل
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) (Analyzer LA-950 Laser Scattering Particle Size Distributionدر آزمایشگاه مرکز اقیانوسشناسی ایران
انجام و اندازۀ دانههای رسوب با استفاده از روش فولک )1980( 7توصیف گردید و معیارهای آماری شامل میانگین ،1کج
شدگی 2و کشیدگی 3رسوبات با استفاده از روابط )فولک )1980 ، 4محاسبه شد .آنالیز و اندازهگیری اسیدیته 5نمونهها با
استفاده از دستگاه  pHمتر مدل ساخت ( )Jenway Inc, Englandو هدایت الکتریکی 6با استفاده از دستگاه هدایتسنج
الکتریکی مدل ساخت ( )Jenway Inc, Englandدر نسبت  1: 1آب به رسوب اندازهگیری و تصحیحات الزم برای دمای
 25درجه سانتیگراد انجام شد .درصد کربنات کلسیم معادل 7نمونهها به روش حجم سنجی با دستگاه کلسیمتر( 8شیبلر)،
اندازهگیری ،همچنین رنگ رسوبات با توجه به دفترچه رنگ مانسل 9تعیین گردید (جدول .)1

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

کانیشناسی رسوبات به وسیلۀ دستگاه پراش اشعه ایکس 10مدل ساخت ( (GNR EXPLORERدر محدوده  3تا 60
درجه اندازه گیری شده و کانیها با استفاده از پیکهای مشخص آنها در طیف نرمال شناسایی و فراوانی نسبی آنها با
استفاده از سطح زیر منحنی در الگوهای پراش اشعه ایکس برآورد شد (جدول .)2
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جهت مطالعات دقیقتر کانیهای رسی 5 ،نمونه از رسوبات دست نخوردۀ خشک با استفاده از دستگاه پوششدهی مدل
 SPUTTER COATER SC7620میکروسکوپ الکترونی روبشی 1مدل ساخت ) )LEO1450VPمورد بررسی قرار
گرفتند وآنالیز  EDSمربوط به کانیهای مورد نظر انجام شد.
بحث و یافتهها
خواص فیزیكي -شیمیایي رسوبات منطقۀ مطالعاتي

با استفاده از تقسیمبندی )کرینسلی )1970 ، 2و بر اساس بازدیدهای میدانی در پالیای سبزوار  3رخساره ژئومورفولوژی
شامل رسی متراکم _سخت ،رخساره رسی پف کرده و رخساره رسی_ نمکی شناسایی شد که تحت تأثیر لیتولوژی
رخنمونهای سنگی اطراف و الیه های تبخیری موجود در آن و توپوگرافی خاص پالیا شکل گرفتهاند .بر اساس شکل ،3
موقعیت مغزه  Aدر قسمت شرقی پالیا با ارتفاع  875متر از سطح دریا ،به عنوان رخسارۀ رسی سخت_متراکم شناخته
میشود .در این رخساره ،سطح آبهای زیرزمینی پایین بوده و بنابراین کانیهای تبخیری نمیتوانند تشکیل شوند .طبق
جدول  ،1مقدار  pH ،ECو  CCEدر نمونه  Aبه ترتیب برابر با  7/92 ، 0/21 dS / m-1و  30درصد برآورد شده است از
این رو ،سطح این نمونه قلیایی با کمترین مقادیر شوری (رسانایی الکتریکی) در منطقه مورد مطالعه بوده که پایینبودن
سطح آب زیرزمینی را تایید میکند ،پوشش گیاهی این پهنه گیاهان گز و تاغ است.
مغزه  Bواقع در جنوب شرقی پالیا با ارتفاع  853متر از سطح دریا در رخساره رسی متراکم  -سخت همراه با پوستههای
نمکی واقع شده و طبق جدول  1مقادیر  pH ،ECو  CCEدر این نمونه به ترتیب برابر با  8/36 ،14/18 dS / m-1و 38
درصد اندازه گیری شده است .به دلیل وجود پوستههای نمکی این سطح فاقد پوشش گیاهی بوده و اندازه ذرات آن بسیار
دانهریزتر از مغزه  Aاست.
موقعیت مغزه  Cدر ارتفاع  801متری از سطح دریا تقریبا در قسمت مرکزی پالیا بر روی رخساره رسی نرم و پف کرده
واقع شده و به علت کاهش طغیانهای فصلی دست نخورده باقی مانده است .گفتنی است الزمۀ تشکیل سطوح نرم و پف
کرده 3در کفههای رسی سطح ایستابی باال و شوری زیاد آب است (نیل ،1969 ، 4موتس .)1965 ،5طبق جدول 1مقادیر
 pH ،ECو  CCEدر مغزه  Cبه ترتیب برابر با  8/42 ،14/14 dS / m-1و  28درصد اندازه گیری شده است که بیانگر شور
و قلیایی بودن این سطح است.
مغزه  Dدر قسمت دلتای مخروط افکنه 6پالیا ،در ارتفاع  799متر باالتر از سطح دریا و در سطح ژئومورفیک رسوبات رسی
با ساختارهای چند وجهی قرار گرفته است .نفوذ ضعیف این مناطق میتواند باعث ایجاد ساختارهای چندوجهی شود )کوك
و وارن .)1973 ، 7بر اساس نقشۀ زمینشناسی منطقۀ مطالعاتی ،رسوبات آبرفتی و کفههای نمکی ،سازندهای غالب زمین
شناسی در این رخساره می باشد .طبق جدول  ،1مقادیر  pH ،ECو  CCEدر نمونه  Dبه ترتیب 9/23 ، 18/40 dS/m-1
و  29درصد اندازه گیری شده است .از این رو ،سطح این مغزه به صورت نیمه شور با مقادیر میانگین رسانایی الکتریکی در
منطقه مورد مطالعه است.
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)Scanning electron microscope (SEM
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قسمت غربی پالیا نشاندهندۀ رخساره رسی -نمکی بوده و مغزه  Eبه عنوان شاخص در این رخساره با ارتفاع  781متر
باالتر از سطح دریا را نشان میدهد که تقریبا پستترین قسمت منطقه بوده و توسط پوستههای نمکی و رسوبات تبخیری
پوشیده شده است .پوستههای نمکی به طور عمده در پالیا و سبخاهای ساحلی شکل میگیرند )واتسون .)1983 ،1رسوبات
اشباع از آب نمک بر روی سطح زمین یا نزدیک سطح زمین با موقعیت هیدروگرافی پایین قرار گرفتهاند .تبخیر سطحی از
طریق نیروی موئین باعث حرکت رو به باالی آبهای زیرزمینی و ایجاد پوستههای نمکی میشود )رحیم پور بناب و
عبدی .)2012، 2مقادیر  pH ،ECو  CCEدر نمونه  Eبه ترتیب برابر  9/25 ، 23/47 dS / m-1و  32درصد برآورد شدهاند
(جدول  .)1از این رو ،سطح این نمونه به صورت شور با مقادیر باالی رسانایی الکتریکی در منطقه مورد مطالعه است.
اندازه ذرات رسوبات بر اساس تقسیمبندی فولک ( ،)1980در منطقۀ مطالعاتی ،ماسۀ ریز تا ذرات رس است .اندازه رسوبات
تابعی از حداکثر سرعت جریان در هنگام رسوبگذاری ،مسافت حمل و حداکثر اندازه دانههای آواری موجود در هنگام
رسوبگذاری است .با توجه به جدول 1مقایسـه میـانگین انـدازە ذرات مشـخص شـد .مغزه  Aدر سطح بـا داشـتن بـیش
از  78.8درصد ذرات در اندازه ماسۀ ریز و  53.76درصد در عمق درشتدانهترین مغزه و نشاندهندۀ حداکثر انرژی محیط
رسوبگذاری بر روی رخساره رسی  -سخت و مغزه  Fو  Eبا داشتن بـیش از  8درصـد رس ،کمترین میانگین اندازۀ ذرات
و بیانگر کمترین میزان انرژی محـیط بـه هنگـام رسـوب گذاری را دارا هستند که بر روی رخساره رسی  -نمکی است.
کج شدگی نمونهها به سمت ذرات بسیار دانهریـز و مثبت بوده که بیانگر محیط رسوبگذاری آرام است ،وجود ذرات در حد
سیلت و رس در منطقه این نتیجه را تأیید میکند.

كاني شناسي منطقۀ مطالعاتي
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نتایج حاصل از دستگاه پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی ،نشان دهندۀ وجود کانیهای آواری و رسی
کوارتز ،آلبیت ،ایلیت ،اسمکتیت ،کلریت ،سپولیت ،پالیگورسکیت و کانیهای تبخیری چون ژیپس و هالیت در پالیای سبزوار
است .جدول  ،2شکل  .4این کانیها ،کانیهای غالب در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشوند (دیکسون و وید،1
 .)1989منشاء اکثر کانیهای آواری منطقه فرسایش ارتفاعاتی است که اطراف پالیا را احاطه کرده است و از سنگهای
آذرین و دگرگونی تشکیل شده و یا توسط آبهای سطحی و یا توسط باد از مناطق دوردست به پالیا حمل شدهاند .کانیهای
رسی نیز در شرایط محیطی و ژئوشیمیایی خاص تشکیل و پایدار هستند؛ بنابراین ،شواهد وضعیت محیطی هنگام تشکیل
رسوبها در بخش رس حفظ میشود و کانیشناسی رس میتواند به عنوان نمایهای از وضعیت اقلیمی گذشته به کار رود
(بیات و همکاران .)1390 ،منشاء برخی از کانیهای رسی منطقۀ مورد مطالعه پس از تشکیل در اثر هوازدگی از منابع خارج
از پالیا به داخل آن انتقال یافتهاند و آلوژنیک 2هستند و برخی دیگر به صورت اتوژنیک 3در داخل پالیا تشکیل شدهاند.
نتایج بررسیها و آزمایشات حاکی از آن است که توزیع و تشکیل این کانیهای رسی چون پالیگورسکیت و سپولیت در
منطقۀ مورد مطالعه بیشتر تحت تاثیر شرایط فیزیکی-شیمیایی و اقلیمی بوده و به صورت اتوژنیک تشکیل شده است
(شکل .)6رسوبگذاری کانیهای تبخیری منطقه نیز بدین صورت است که کانیهای کربناته مانند کلسیت در حاشیه آن
رسوب کردهاند و سپس سولفاتها همچون ژیپس و در نهایت کلریدها مانند کانی هالیت و یونهای محلول در بخش
عمیق پالیا راسب شدهاند )تاکر.)2001 ، 4
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شكل  :4چند نمونه از دفراكتوگرام هاي كاني هاي موجود در رسوبات مغزه هاي پالیاي سبزوار

مغزه A

بررسی کانیشناسی مغزه ( Aرخساره ژئومورفیک رسی متراکم  -سخت) نشان دهندۀ افزایش کانی کوارتز از عمق به سطح
است (شکل  .)5با توجه به پایداری ژئوشیمیایی کانی کوارتز در مناطق خشک )گودی ،)2013 ،1این امر نشاندهنده
افزودهشدن کانی کوارتز به شکل آلوژنیک است .کانی کوارتز مهمترین کانی تشکیلدهندۀ رسوبات بادی در مناطق خشک
بوده و پالیا نیز از مهمترین مناطق رسوبگذاری بادی است بنابراین افزودهشدن این کانی به سطح میتواند نشانگر تشدید
رسوب گذاری باد در اثر افزایش خشکی محیطی در پالیای سبزوار باشد .مقادیر بسیار زیاد ذرات ماسه در بخش سطحی
این رخساره این فرضیه را تایید میکند (جدول .)1
در پالیا آب زیرزمینی شور و غنی از امالح میتواند سبب تشکیل کانی ژیپس شود .در شکل  5شاهد کانی ژیپس در عمق
1متری هستیم که احتماال در دورههای مرطوبتر و همراه با سطوح باالتر آب زیرزمینی در پالیای سبزوار تشکیل شده
است .مقادیر کانی اسمکتیت نیز در اعماق میانی مغزه افزایش یافته است ،با توجه به شرایط زهکشی ضعیف و یونهای
محلول و به خصوص غلظت باالی یونهای سیلیسیم ،آلومینیوم و منیزیم در پالیا این محیطها مناسب برای تشکیل
اسمکتیتها بیان شدهاند (اس زابولس( )1969 ،1کودا و سامیئولووا .)1994 ، 3بنابراین به نظر میرسد افزایش سطح آب
زیرزمینی عالوه بر تاثیر در تشکیل ژیپس تاثیر زیادی بر تشکیل کانی اسمکتیت به صورت اتوژنیک نیز داشته است.
میکروسکوپ الکترونی روبشی اثبات کنندۀ تشکیل کانی اسمکتیت به صورت اتوژنیک در عمق مغزه می باشد (شکل.)6
با افزایش خشکی محیطی و کاهش سطح آب زیرزمینی اضافهشدن رسوبات ماسهای -بادی جایگزین فرآیندهای فوق شده
است (جدول .)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مغزه B

بررسی کانیشناسی مغزه ( Bرخساره ژئومورفیک رسی متراکم -سخت همراه با پوستههای نمکی) نشانگر حضور کانیهای
کوارتز ،کلسیت ،مقادیر بسیار کم ژیپس و پالیگورسکیت است .کانیهای کوارتز و کلسیت در سطح افزایش پیدا میکنند
که نتیجه افزایش خشکی و افزایش رسوبات بادی است .دانهبندی ذرات این سطح ژئومورفیک حاوی مقادیر زیاد ذرات
سیلت است (جدول  )1که منشاء بادی این رسوبات را تایید میکند .مقادیر بسیار کم ژیپس و عدم وجود کانیهای اسمکتیت
و سپیولیت بیانگر پایینبودن آب زیرزمینی در این سطح است .تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی هم رشد اتوژنیک
کانیهای رسی را در سطح و عمق (شکل )6نشان نمیدهد و مقدار بسیار کم پالیگورسکیت بیانگر رسوبگذاری به صورت
آلوژنیک در این مغزه است (شکل .)6
مغزه C

بررسی کانیشناسی مغزه ( Cرخساره ژئومورفیک رسی پف کرده) از کوارتز ،کانیهای کربناته (کلسیت و دولومیت) ،ژیپس
و کانیهای رسی سیپولیت و پالیگورسکیت تشکیل شده است .روند کانی کوارتز نسبتا ثابت با یک پیک حداکثری در عمق
 30سانتیمتری بوده و مقادیر باالی ماسه در بخشهای سطحی به دلیل فعالیتهای بادی است .کانیهای کربناته دارای
 2پیک مشخص هستند که کانی کلسیت در عمق حدود  30سانتیمتر و کانی دولومیت در عمق حدود  70سانتیمتری است.
بخشی از کانیهای کلسیت موجود در پالیا به صورت آواری و توسط حمل و نقل وارد حوضه شده است و بخشی دیگر به
حالت محلول وارد حوضه شده و به صورت برجا نهشته شدهاند .تجمع ژیپس هم به مقدار کم در بخش سطحی و هم به
میزان زیاد در بخش عمقی مشاهده میشود که نشانگر باال بودن سطح آب زیرزمینی و رواناب غنی از سولفات و کلسیم
است که وجود سطوح پف کرده رسی را تایید میکند .کاهش کلسیت و افزایش ژیپس با عمق احتماال ناشی از آب و هوای
خشکتر و تغییرات شوری است .کانی رسی پالیگورسکیت نیز دارای روند افزایشی به سمت سطح است در حالی که کانی
فیبری سپیولیت تنها در عمق  70سانتیمتری مشاهده می شود.
کانی سپیولیت به لحاظ ساختاری بسیار شبیه پالیگورسکیت است ،لیکن تفاوتهایی بین آنها مشاهده میشود .به عنوان
مثال ترکیب شیمیایی این کانیها با یکدیگر متفاوت بوده و میزان آلومینیوم کانی پالیگورسکیت در مقایسه با سپیولیت
بیشتر است (خدیر 1و همکاران .)2018 ،تشکیل و پایداری کانی فیبری سپیولیت تنها در شرایط غلظت باالی یون منیزیم
رخ میدهد (خرمالی و همکاران ،)1391 ،بنابراین آب زیرزمینی غنی از یون منیزیم در تشکیل این کانی در منطقه موثر
بوده است .عالوه بر این رسوبگذاری ژیپس به عنوان یکی از مکانیسم های افزایش نسبت  Mg/Caدر محیطهای
دریاچهای گزارش شده است (جونز و کانکو )2011 ، 2که در تشکیل و پایداری کانیهای فیبری تاثیرگذار است و تشکیل
اتوژنیک این کانی در محیط غنی از منیزیم را تایید میکند .این امر در طیف قوی منیزیم در گراف  EDSهم منعکس شده
است (شکل .)6
مغزه D

بررسی کانی شناسی مغزه ( Dرخساره ژئومورفیک رسی همراه با ترك های گلی چند وجهی) در عمق  100سانتیمتری
نشان میدهد که از کانیهای کوارتز ،کلسیت ،ژیپس و کانیهای رسی اسمکتیت و پالیگورسکیت تشکیل شده است .این
مغزه تغییرات متناوب درصد کانیهای فوق را نشان میدهد که با توجه به قرارگیری آن در کنار یکی از کانالهای مخروط
افکنه کال شور جاجرم تغییرات شدید در محیط رسوبگذاری را تایید میکند .به نظر می رسد تغییرات کانیهای کلسیت و
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کوارتز در ارتباط با تغییرات در محیط رسوبگذاری به وسیله رسوبات آبی و بادی رخ داده است .تجمع ژیپس تنها در عمق
دیده میشود که ناشی از رسوبگذاری به وسیله آب زیر زمینی است .تشکیل پالیگورسکیت در شرایط ژیپس زیاد و
اسمکتیت در شرایط زهکشی ضعیف منشأ اتوژنیک دارد (خرمالی و همکاران .)1391 ،کانی رسی پالیگورسکیت با منشا
اتوژنیک به وسیله نوسانات سفره آب زیرزمینی ،در اثر تغییر یا تبدیل اسمکتیت غنی از منیزیم تشکیل میشود .سپیولیت
مقاومت کمتری نسبت به پالیگورسکیت دارد و میتواند با تغییر اقلیم به اسمکتیت تبدیل شود (خرمالی و همکاران.)1391 ،
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی هم نشانگر تشکیل اتوژنیک کانیهای رسی پالیگورسکیت و اسمکتیت در منطقه
(شکل  )6هستند.
مغزه E

کانیشناسی رسوبات تشکیل شده (رخساره ژئومورفیک رسی -نمکی) این مغزه که در غرب و پستترین بخش منطقه
مطالعاتی قرار دارد بیانگر درصد باالی کانیهای تبخیری نسبت به آواریها است .کانی غالب این مغزه در عمق و سطح
کانی تبخیری هالیت است که فرایند غالب تبخیر را نشان میدهد (شکل  .)6قابلیت رسوبگذاری کانیهای تبخیری به
ترتیب شامل کلسیت ،ژیپس و هالیت است )وارن ،)2006، 1که این الگوی رسوبگذاری در اثر افزایش تبخیر تشکیل
میشود که در پالیای سبزوار نیز اینگونه است.
در این مغزه نیز شاهد کانیهای فیبری پالیگورسکیت و سپولیت در عمقهای مختلف به صورت اتوژنیک هستیم که بیانگر
غلبه محیط خشک و قلیایی است .بطور کلی  3عامل اصلی در تشکیل کانی های سپیولیت و پالیگورسکیت تاثیرگذار
هستند( :الف) وجود تامین کننده های  Siو  Mgمحلول در محیط ،عالوه بر این برای پایگورسکیت تامین کننده آلومنیوم
هم مورد نیاز است (ب) وجود اقلیم خشک و شرایط دمایی معتدل تا گرم و (ج) اسیدیته ( )pHمناسب (برای سپیولیت -8
 9و برای پالیگورسکیت کمتر از , 2011( )8/5جونز و کانکو )2که این شرایط در مغزه  Eمهیا بوده است.
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شكل  :5تصاویر رخساره هاي ژئومورفولوژي مورد مطالعه در پالیاي سبزوار همراه با نمودار تغییرات كانيها از سطح به عمق مغزه
ها  )A ،رخساره رسي متراكم -سخت  )Bرخساره رسي متراكم -سخت همراه با پوسته هاي نمكي  )Cرخساره رسي نرم و پف
كرده  )Dرخساره رسي همراه با ترک هاي گلي چند وجهي  )Eرخساره رسي -نمكي
تصاویر تهیه شده توسط نویسندگان از پالیاي سبزوار
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شكل  : 6تصویر ریزنگاشت میكروسكوپ الكتروني روبشي الیههاي  )Aكاني رسي اسمكتیت همراه با  EDSآن در عمق 30
سانتي متر  )Bعدم وجود كاني رسي اتوژنیک در عمق100و  70سانتي متر  )Cكاني رسي سپولیت در عمق  30سانتي متر )D
كاني رسي پالیگورسكیت در عمق  100سانتي متر  )E1وجود بلورهاي كامل هالیت و كاني رسي پالیگورسكیت در عمق  30و 70
سانتي متر  )E2كاني رسي سپولیت در عمق  100سانتي متر

جمع بندي و نتیجه گیري

نتایج تحقیق ،حاکی از آن است که از شرق به غرب و انتهای پالیا الگوی زونبندی رسوبات از الگوی چشم گاوی تبعیت
میکند به این صورت که در اثر افزایش تبخیر ابتدا کانیهای کربناته مانند کلسیت که انحالل پذیری کمتری دارد رسوب
میکند سپس کانیهای سولفاته همچون ژیپس و در انتها کانیهای کلریده مانند هالیت راسب می شوند .آزمایشات فیزیکی
– شیمیایی رسوبات نیز بیانگر افزایش  ECو  pHاز شرق به غرب منطقه و از عمق به سطح است که بیشترین غلظت
) EC (> 37 dS/mو ) pH (> 9در مغزههای  Eو Fمشاهده شده است که همزمان با افزایش کانی های سولفاته و
کلریده مانند :ژیپس و هالیت و کاهش رسوبات کربناته همچون کلسیت می باشد .این روند افزایشی و الگوی زون بندی
چشم گاوی رسوبات با رخسارههای ژئومورفیک رسی سخت و متراکم ،رسی پف کرده و رسی_ نمکی شناسایی شده در
مشاهدات میدانی ،مطابقت دارد .نمودار توزیع اندازه ذرات رسوبات با میانگین  46.20 µmدر سطح و  23.98 µmدر عمق
و کشیدگی با میانگین  8.56 µmدر سطح و  5.29 µmدر عمق بیانگر ذرات رسوبی نسبتا کشیده و چولگی به سمت ذرات

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال هشتم ،شماره  ،2پاییز 1398

100

ریزدانه است که محیط رسوبگذاری آرام و کم انرژی را نشان میدهند و با توجه به اینکه پالیا زهکش انتهایی است،
منطقی بوده است.
نتیجه آزمایش پراش نگاشت اشعه ایکس ،معرفی کوارتز و کلسیت به عنوان کانیهای اصلی موجود در پالیا هستند  ،هالیت
و ژیپس (گچ) نیز به عنوان کانیهای غالب در رسوبات سطحی شناسایی شدند که نشاندهندۀ فرآیند تبخیری غالب بوده
و در انتهای پالیا در عمق و سطح روند افزایشی را نشان میدهند که حاکی از باال بودن سطح آب زیرزمینی شور است .در
مغزه  Dبا توجه به باال بودن سطح آب زیرزمینی و شوری باال در رخساره رسی پف کرده کانی اسمکتیت در عمق به صورت
اتوژنیک تشکیل شده است .به دلیل افزایش تبخیر و نیز افزایش شوری و تشکیل رسوبات تبخیری در مغزه های  EوF
کانی فیبری پالیگورسکیت نیز به صورت اتوژنیک شکل گرفته است .منشاء اکثرکانیهای رسی منطقه مانند پالیگورسکیت،
سپولیت و اسمکتیت در سطح آلوژنیک و در عمق اتوژنیک است که حاکی از رسوبگذاری در یک محیط کامال خشک می
باشد .وجود رسوبات تبخیری در سطح پالیا ،شواهدی از تغییرات هیدرواستاتیکی در پالیای سبزوار است که میتواند شاهدی
برای دریاچه مرطوب در گذشته باشد که امروز در حال خشکشدن است.
سپاسگزاري

این مقاله بخشی از رساله دکتری ژئومورفولوژی و تحت حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد انجام
شده است .نگارندگان از آقای مهندس امید بیات و کارشناسان بخش  XRDو  SEMآزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی
مشهد ،خانم مهندس هاشمیان و آقای مهندس خادمی قدردانی میکنند.
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