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  1389 پاییز – 1 شماره –سال اول 

    
   پالیاي جازموریان هاينهشتهرسوب شناسی و ژئوشیمی 

  
  

  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت زمین شناسی دریایی کارشناس ارشد رسوب شناسی، علی محمدي
manas_atila@yahoo.com  

  1/6/1389: دریافت
  18/9/1389 :ذیرشپ  

  
  

  چکیده
 نواحی خشک و بیابانی با سیستم بادهاي قوي و نیـز  وجـود    دردلیل قرار گرفتن در مناطقی با توپوگرافی پسته هاي فصلی یا پالیاها ب  دریاچه

، )هامون جازموریان( ی جازموریانپالیاي فصل. آیندشمار میه  بغبارو  هاي گردنأ مهمی براي رسوبات بادي و طوفا، منشجدا از همذرات دانه ریز و 
 کـامالً  پیـاپی  يهـا دلیل خشکسالیه  بگذشته سال 10 دراین پالیا .در جنوب شرق ایران واقع شده است     ،بوده سته آبریز ب  هزواي فصلی با ح   دریاچه

. ي مـذکور برداشـت گردیـد   پالیـا از جهت مطالعات رسوب شناسی و ژئوشیمی رسـوبی     نمونه رسوب سطحی     26 ،در این مطالعه  . استخشک بوده   
 هـاي  بررسـی . قرار گرفت یرسنوع کانی هاي شناسایی ها در آزمایشگاه مورد آنالیزهاي دانه بندي، کلسیمتري، آنالیز عنصري، کانی شناسی و       نمونه

ها براي مسافت و مـدت زمـان    باد و طوفانۀتوانند به وسیل می،در اندازه سیلت و رس بودهبیشتر  رسوبات   نشان دهنده این است که     رسوب شناسی 
ـ نیـز  هـاي تـشکیل دهنـده رسـوبات     مهمترین کانی. باشندمی اي و گل ماسه گل، انواع رسوبیهايمهمترین تیپاز . حمل گردند  يزیاد ترتیـب  ه ب

  ونیـت، کلریـت و ایلیـت    لهـاي رسـی مونتموری  کـانی . اسـت ها در پالیا داراي الگوي منظمی توزیع کانی. هستندکلسیت، کوارتز، فلدسپات و هالیت   
  براي عنصر،بر اساس مطالعات ژئوشیمی رسوبی. وجود دارد در پالیا درجازاصورت ه عنوان کانی فرعی و به نیت بیهاي اصلی رسی بوده و کائول   کانی

 بیشتر   سدیمواسترانسیوم  ،سیم کلعناصر. توان نام بردرا می  و نیز رسوبات تبخیري      هاي رنگی آمیزههاي آذرین،    اصلی آواري شامل سنگ    أدو منش 
 مهم أ پالیاي جازموریان منش،شناسیهاي رسوب اقلیمی و ویژگی و مورفولوژیکیوضعیتبا توجه به . گردند میته نشینصورت شیمیایی در پالیا ه  ب

   .باشد آسیا می غرب حتی جنوب وو غبار در جنوب شرق ایران هاي گردرسوبات بادي و طوفان
  

  ، کانی هاي رسیشیمی رسوبیئو پالیاي جازموریان، رسوبات بادي، رسوب شناسی، ژ:ي کلیدواژگان
  

  مقدمه
غبــار و  و  گــردة رســوبی تولیــد کننــدمنــاطق بیــشتر

 خشک واقـع    مناطقرسوبات بادي عهد حاضر و قدیمی در        
 ;Gillette, 1999; Prospero et al., 2002( انـد شـده 

Washington et al., 2006 .(ت بادي و گـرد   رسوباأمنش
که داراي توپـوگرافی پـست بـا       است  مناطقی   بیشتر   و غبار 

متـر در    میلـی  125اقلیم خشک و میانگین بارش کمتـر از         
). Ochirkhuyag & Tosolmon, 2008( باشـند می سال

هـاي  هـاي دریاچـه   ه از حـوز   اغلـب غبـار    و هاي گرد طوفان
رسـوبات منفـصل، سـست و       هـا   در آن قدیمی و پالیاها که     

اغلـب  هـا   این حوضه . گیرند، منشأ می  باشندسیمانی می رغی

ـ )پالیاهـا ( هاي خشک  دریاچه .اي هستند  بسته هايچاله ه  ب
مـورد  اي بطور گستردهعنوان مهمترین منبع رسوبات بادي   

 Goudie 1978, 1983; Young( انـد مطالعه قرار گرفته
& Evans 1986; Shaw & Thomas 1989; Gill, 
1996; Prospero et al. 2002; Goudie & 

Middleton 2006; Washington et al. 2006(.  در
هاي سـطحی، مـواد و ذرات       و ورود آب  نتیجه سرازیر شدن    

هـاي  مواد و ترکیب  . شوندهاي فصلی می   وارد دریاچه  آواري
            رسـوب  بر اثر تبخیـر  هاي فصلی  شیمیایی در سطح دریاچه   

). Eugster & hardie, 1978; Rosen 1994( کننـد مـی 
  هیـدرولوژي پالیـا و   و مورفولـوژیکی  موقعیـت ، انـدازه،    نوع

 مقـدار   ،کننده نوع تعیین ، ویژگی رسوبات سطحی   همچنین
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ــا    ــار از پالی ــرد و غب ــادي و گ ــوبات ب ــد و پخــش رس                تولی
  ).Reynold et al., 2009( باشدمی

ــوبگذاري در پالیـــا   آفر ــدهاي رسـ ــسته بـــه  ینـ وابـ
دینامیک سطح پالیـا بـوده کـه در برخـی مـوارد در              وهیدر

 ;Reheis, 2006( گیرنـد معرض فرسایش بادي قـرار مـی  
Reynolds et al., 2007 .(  أ و مـدل   منـش یـافتن دقیـق

 بـه بررسـی     ، رسوبات بـادي    و پخش   انتشار کردن چگونگی 
 .اجزاء عناصر رسوبات سطحی در طول زمـان بـستگی دارد          

غبارها و رسـوبات بـادي روي      ثیر پخش و پراکنش گرد و     أت
اي، کیفیت هـوا، سـالمتی انـسان و       منطقه  اقلیم جهانی و    

 اکوسیستم نیز به تفصیل مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت            
)Gill, 1996; Reheis 1997; Prospero et al. 2002; 

Bryant, 2003; Washington et al. 2003; Goudie 
& Middleton 2006; Bryant et al. 2007; 

Reynolds et al. 2007(. غبار  و هاي گرداز نتایج طوفان
 سـرد  در آخـر  هوا و    دماي ها، کاهش  اقلیم مبرخورد و تصاد  
 ,Goudie & Middleton( تواند باشدها میشدن اقیانوس

ــان ).2006 ــادي و طوف ــرد فرســایش ب ــاي گ ــار در  و ه   غب
ــسیار   وهــاي خــشکدوره  ســرد و یخچــالی پلیــستوسن ب

ـ      شدیدتر از    اي کـه شـواهد آن از   گونـه ه حال بـوده اسـت ب
هاي یخی  هسته و نیز    هاچالهاي،  ، دریاچه رسوبات اقیانوسی 

  ).Goudie, 2008( باشد میمشاهدهقابل 
 هـزار سـال   20 الـی  18( در طول آخرین دوره یخچالی  

 خـاکی بـوده اسـت    و جهان بسیار غبـار آلـود و گـرد       ) قبل
)Mahowald et al., 1999 .( تواند وجود امر میعلت این

هـا و نیـز     غبار و  گـرد  أعنوان منـش  ه  منابع عظیم رسوبات ب   
 بـزرگ دلیل وجود صفحات یخـی  ه ت بادها بتغییر در ماهی 

  ).Ruddiman, 1997( باشد
 -بیابانی آسیاي مرکزي و ایـران      - خشک کمربند استپ 
در این  . استاي وسیع با بارش بسیار کم       افغانستان، منطقه 

 تـا  آبـان هـاي   لـی بـارش عمـدتاً بـین مـاه         طور ک ه  بناحیه  
را نیـز   مقدار بسیار کمی بارش     . گیردصورت می اردیبهشت  

در طـول   .  شاهد هـستیم   خرداد تا شهریور  در بین ماه هاي     
 ,.GuangJian et al(اسـت   بسیار باال دماي هوا دورهاین 

 -هاي ایران ها و بیابان   دشت غبارو   هاي گرد طوفان). 2008
 و اغلـب بـا بادهـاي        رخ داده  در تابـستان     تربیشافغانستان  

  ).Agrawala et al., 2001( باشدمی منطبق روزه 120
  

  جازموریان فرونشست 
 ،در جنـوب شـرقی ایـران    فرورفتگی وسیعی    جازموریان

در  . اسـت   از سطح دریـا     متر 360-500 در ارتفاع بین     واقع
ــادگی  حقیقـــت  ــک فروافتـ ــان یـ ــادگی جازموریـ     فروافتـ
ــشکی ــخ ــن   یزای ــر پیلیوس ــه اواخ ــوط ب ــد  مرب ــی باش  م

)Namaki, 2003.(   ًکیلـومتر 280-300 طـول آن تقریبـا  
 و  کیلــومتر80-140و عـرض آن  ) از کهنـوج تـا ایرانـشهر   (

این فرورفتگی از هر طرف توسط      . داراي شکل بیضوي است   
 1000-3000هایی احاطه شده که ارتفاع آنها به        رشته کوه 

در هـاي آتشفـشانی     ته کـوه  رشـ . رسدمی از سطح دریا  متر  
 از کـویر لـوت جـدا        ، جازموریان را  )جبال بارز ( شمال شرق 

  ارتفاعــات غربــی و جنــوب شــرقی ایــن چالــه از . کنــدمــی
هاي آذرین نفوذي و بیرونی تشکیل شـده اسـت کـه            سنگ

 در امتـداد    .انـد ههاي کرتاسه فوقانی را پوشانید    سطح سنگ 
میوسن مرکـب   هاي گسل خورده دوره      شرقی آن سنگ   حد
تبخیري متعلق به تشکیالت قرمز باالیی قـرار        هاي   سنگ از

 مکــران، در حاشـیه جنـوبی آن آمیــزه هـاي رنگـی    . دارنـد 
میـزان بارنـدگی    . کندجازموریان را از دریاي عمان جدا می      

 در  ،متر  میلی 200 در ارتفاعات شمال غربی بیش از        نهساال
 150تر از   بخش شرقی آن بالفاصله در شرق ایرانشهر بیـش        

 جنوب غربی کمتر از یکـصد       درمیزان بارندگی    و   متر یلمی
  . متر در سال است میلی

ارتفـاع  ( و در عمق ایـن فرورفتگـی          جازموریان در مرکز 
 کیلـومتر و   65به طول تقریباً     یک پالیاي فصلی  ،  ) متر 360

ــرض  ــه در دور 45ع ــود دارد ک ــومتر وج ــدگی و ة کیل  بارن
    س در تابــستان خــشکزمــستان بــه زیــر آب رفتــه و ســپ

 10 در طـول     پیاپیهاي  سالیه دلیل خشک  ه ب البتّ .گرددمی
 در پالیـا مساحت ایـن    . سال اخیر، پالیا فاقد آب بوده است      

 سـطح کـل آبخیـز    از% 5 کیلومتر مربـع و یـا      3775حدود  
  .)1 جدول( است

هـاي  براي نشان دادن خصوصیات سطح کویر از عالمت       
  :زیر استفاده می شود

W =س یا   خیWet  ،M =   مرطوب یـاMoist ،d =   خـشک یـا
Dry .  

هــاي زیــر بــراي نــشان دادن وضــع توپــوگرافی از عالمــت 
  :استفاده شده است

O = باز یاOpen ،C = بسته یاClose.  
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  هاي مورفولوژیکی پالیاي جازموریانویژگی. 1 جدول
   مختصات جغرافیایی  طول شرقی

  شمالیعرض 
15 59-50 58  
22 27- 16 27  

  ،قیاس عکس هواییم
   تاریخ

1:60000  
  1957وت ا

  کویر با دریاچه فصلی  نوع کویر
  )خیس( W 19/9   (Db/P) سطح پالیاآبخیز به  سطحنسبت

  باز  وضع توپوگرافی 
  m(  360( از سطح دریاارتفاع 

  Km2(  3775(سطح کویر 
  Km2(  73(سطح نمکزار 

  Km2(  75193(سطح حوزه آبخیز 
  

در کویرهـاي   ) Db/P( سـطح کـویر    نسبت سطح آبخیـز بـه     
  ). Krinsley, 1970( در تغییر است 7/8-9/39مرطوب بین 

 هلیـل رود    توان به   میهاي این آبخیز    مهمترین رودخانه از  
ارتفاعـات  و از ارتفاعات شـمال غربـی    به ترتیب کهبمپور  و  

 ،ریزنـد  مرکـزي مـی    پالیايد و به    نگیرمی شرقی سرچشمه 
را مـی تـوان بـه سـه       جازموریان امون یا ه  پالیا. اشاره نمود 

  . )1 شکل(  زیر تقسیم نمودبخش
   دریاچه فصلی داخلی منطقه -1
  خیسمنطقه -2
 القیت بامنطقه -3
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   فرونشست جازموریان و پالیاي فصلی هامون جازموریان.1 شکل
  

-لفـص  اي در بطور قابل مالحظـه   وسعت دریاچه فصلی    
 در اواخر تابـستان و     بوده و معموالً   یرغ مختلف سال مت   هاي

 خیس  منطقهخط مرزي بین    . شودیا اوایل پاییز خشک می    
  وده و سـال بـه سـال تغییـر          بـ القی نیز ثابـت ن    ت با منطقهو  
کـوچکترین تغییـري در     به علت شیب کم دریاچه، .دکنمی

در . گـردد حجم آب دریاچه، در سطح وسیعی منعکس مـی        
در رنگ سفید     با مناطقی ،اچههوایی حاشیه دری  اي  هعکس

شـود کـه   مشاهده مـی شمال شرق و جنوب تا جنوب غرب     
  .نمکزار هستند

اي  ماسـه يهـا جنوب شرقی تپه   - شمال غربی  در جهت 
اي کـه  هاي سـطحی ماسـه    کوتاه طوالنی و پراکنده و رشته     

 شـوند نـشان   بازوي آنها به طرف جنـوب شـرقی خـتم مـی       
منطقه از طرف شـمال     دهد که جهت بادهاي غالب این       می

در حـد  وجود این تپـه هـاي قوسـی موجـود          با .غرب است 
    ییــد أ، وجــود بادهــاي غربــی غالــب را تغربــی جازموریــان

اي عظـیم و  هـاي ماسـه   با توجه به اینکه جهت تپه    .کندمی
هـاي  تثبیت شده متعلق به عصر یخبندان نیز با جهت تپـه          

ت بادهـاي  توان تصور نمود کـه جهـ     می ، است یکسانفعلی  
  . استنکردهغالب از پلیستوسن تا به حال تغییر 

  دریاچه فصلی
  منطقه مرطوب
  باتالق

  اي و جهت بادهاي متداولهاي ماسهتپه

  هاي فصلیرودخانه
  گسل
  مرکز عکس هوایی
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خط ساحلی بلند موجود در اطراف حاشیه هـاي شـمالی و            
دهـد کـه سـطح ایـن        خیس فعلی نشان می   منطقه  جنوبی  
بـا توجـه بـه    ( بسیار وسیع تر بوده است       در گذشته دریاچه  

 تـا بـه حـال در ایـن      پلیستوسنمیزان رسوباتی که از زمان  
 خـط سـاحلی قـدیمی کـه     .)جـاي مانـده اسـت   دریاچه به  

 کـه   دهدنشان می متر باالتر از سطح فعلی دریاچه است        10
 کـم   پالیايعمق این دریاچه در گذشته به مراتب بیشتر از          

رســد کــه چنــین بـه نظــر مــی . اســتعمـق کنــونی بــوده  
ــست ــدان بــ  فرونش ــصر یخبن ــان در ع ــیله ه  جازموری   وس

بـستر ایـن     .ه اسـت  یر پوشـیده بـود    اي بزرگ و متغ   دریاچه
 اي فـرا  سیلتی آبرفتـی و دریاچـه      گی را مواد رسی و    فتفرور

  .)2 شکل()1381پاشائی، ( استگرفته 
  
  
  
  
  
  
  

  پالیاي جازموریان) شمال شرق( هاي گلی و کفه نمکیپهنه .2 شکل
  

)  متر 360-500محدوده بین ارتفاع    (  جازموریان پالیاي
 151 ن تعداد  از ای   است که   گیاهی  گونه 155حداقل شامل   

ــدازادان،   ــه از پی ــارچ و  2گون ــه ق ــک 2 گون ــه هپاتی   گون
 تیـره و    47 در    گیـاهی   گونه 155این  . باشدمی) چگرواش(

گیـاهی مهـم    هـاي   تیـره از  . اندجاي داده شده   جنس   120
ــی ــوانمـ ــهGraminae) 20 تـ  15 (Cructiferae، ) گونـ

ــه ــه11 (Compositae، )گونــ ، Boraginaceae، ) گونــ

Salsolaceae )10ــه  Papilionaceaeهمچنــین و ، ) گون
محـدوده  همـان   ( متـر    360در ارتفـاع    .  را نام برد   ) گونه 9(

   هـیچ گونـه پوشـش گیـاهی مـشاهده          )پالیاي جازموریـان  
ی گلـی   یهـا گردد و زمین از رسوبات دانه ریز بـا تـرك          نمی

  ).Leonard, 1976( پوشیده شده است
  
  
  
  

  هاروشمواد و 
  نمونه برداري

 از جازموريـان مخلـوطي از       تهيه شده رسوب  هاي  نمونه
 متر  ٥ در   ٥ صورت شبكه منظم  ه  هاي برداشت شده ب   ونهنم
 نمونــه رســوب ٦٤در حقيقــت هــر نمونــه مخلــوط . ســتا

بـدين  . دهد متر مربع را پوشش مي   ١٦٠٠سطحي است كه    
 هـم بـا يـك قاشـق      متـري از ٥اصل و نفر به ف٨صورت كه   
 را كنـار  نتي متـر  سـا  ١به ضخامت   سطح زمين   ،  پالستيكي

 نمونـه   ٨ هـر فـرد      .كنند نمونه برداشت مي    آن زده و از زير   
    مخلــوط ريختــهدر داخــل بـشر  شـده را  رسـوبي برداشــت  

پس از اتمـام نمونـه بـرداري تمـام نمونـه هـا در         . نمايدمی
 ذرات درشـت    گردند، مي   مخلوطداخل لگن ريخته شده و      

چهار قـسمت   شده و به مخلوطها  نمونهدر آخرجدا شده و    
 شــده و نمونــه از آن مخلــوطجــدا مــي گــردد دو قــسمت 

 نمونه رسـوب  ٢٦اين مطالعه در  . )٣ شكل(شودبرداشت مي 
سطحي جهت مطالعات رسوب شناسي و ژئوشيمي رسـوبي    

  .برداشت گرديد
  
  
  
  
  
  
  

   نمونه برداري از رسوبات سطحی پالیاي جازموریان.3 شکل
  

  زمایشگاهیآ هاي آنالیزروش
 انجــام گرفتــه بــر روي رســوبات هــاي آزمــایشمهمتــرین
منظور ه    ب  XRD آنالیزدانه بندي، کلسیمتري،     :عبارتند از 

هاي رسی و نیز آنالیز عناصر اصلی و فرعـی          شناسایی کانی 
هـاي ســازمان  در آزمایـشگاه کـه   AAS2و  ICP1بـه روش  

  .شناسی و اکتشافات معدنی کشور صورت گرفتزمین
 
  آزمایش دانه بندي -1
الک  در داخل  هامنظور تعیین اندازه ذرات رسوبی، نمونه     ه  ب

قرار گرفته و بـه روش   Analysette 3   مرطوب مدلشیکر
                                                

1- Atomic Absorption Spectrometry 
2- Inductively Coupled Plasma    
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ها از هـم جـدا   هاي مختلف دانهاندازه دقیقه 30تر به مدت   
 شـده  وزن ، پـس از خـشک شـدن       هـا این نمونـه   .گردیدند

)Tuker, 1988( ــر از ــط  63 و ذرات ریزت ــرون توس  میک
) Laser Particle Sizer 22( نـه بنـدي لیـزري   دستگاه دا

   .)Siiro et al., 2005( مورد آنالیز قرار گرفتند
  
  متريآزمایش کلسی -2

  در رسـوبات   دولومیـت و  ) کلـسیت ( میزان کربنات کلـسیم   
  . مورد آنالیز قرار گرفتندAutocalcimeterتوسط دستگاه 

  
   XRD روش شناسی رسوباتکانی -3

ها  نمونه،  XRDناسی رسوبات به روش     شبراي مطالعه کانی  
نخورده، اشباع شده با اتیلن گالیکـل و        در سه حالت دست     

مـورد مطالعـه    ) گـراد  درجه سانتی  500( حرارت داده شده  
ــد  ــرار گرفتن جهــت ). Brindley & Brown, 1984( ق

ها باید اجزاء کربناته و نیز اکسیدهاي آهـن و        مطالعات رس 
ـ   .(Hardiy & Tulker,1988) دمواد آلی از نمونه جدا گردن

 Siemens XRD دسـتگاه  هـا توسـط  در این مطالعه  نمونه

diffraktometer D5000 مورد آنالیز قرار گرفت.  
   

 AAS و ICPآنالیز عنصري به روش  -4
 بغیر از گازها، تمامی عناصـر پایـدار جـدول           ICPدر روش   

 هـا  نمونـه  .)Potts, 1987( تنـاوبی قابـل شناسـایی اسـت    
مـورد   JY 70 PLUSمـدل   OES ICP- دسـتگاه  توسط

.  عنـصر شناسـایی گردیـد      44فراوانـی    ه و آنالیز قرار گرفتن  
 نبودنـد از  ICP عنصر دیگر که قابل اندازه گیري بـا  5براي  
   . استفاده گردیدAASروش 

 
  و بحثنتایج

  رسوب شناسی
 مبناي، تیپ رسوبات بر  بر اساس نتایج آنالیز دانه بندي     

، مـشخص  1974گـذاري اسـتاندارد فولـک      هـاي نـام   مثلث
ــددگر ــل  . ی ــاري از قبی ــاي آم ــین پارامتره ــه، همچن  میان

ی رسـوبات بـا   گ جورشدگی، کشیدگی و کـج شـد   میانگین،
 بـر  .دشـ  محاسـبه  Sediment Sizeاستفاده از نـرم افـزار   

بـه دو  تـوان  را مـی پالیـا   اساس نحوه توزیع تیـپ رسـوبی،        
 تیپ غالـب  ربیدر بخش و حاشیه غ  . جداسازي نمود بخش  

 رسـوبات بخـش غربـی داراي     .باشـد می رسوبات ماسه گلی  
کـج شـدگی خیلـی درشـت تـا       جورشدگی خیلی بد تا بد،      

و کشیدگی از کشیده تـا بـسیار       ) کج شدگی منفی  ( درشت
در مرکز و بخـش اصـلی پالیـا تیـپ غالـب             . دنباشمی پهن

 جورشدگی رسوبات از بد تـا متوسـط،         .باشدرسوبی گل می  
خیلی درشت تا کج شدگی درشـت، کـشیدگی         کج شدگی   

 در واقـع  .متغیر اسـت پهن نیز از خیلی کشیده و کشیده تا  
وجـود  شواهد و پارامترهاي رسوب شناسـی نـشان دهنـده           

  خــوداي در رســوبات اســت کــهذرات دانــه درشــت ماســه
 عملکرد باد در حمـل و انتقـال ذرات دانـه ریـز           شاخصی از 

                               تیجه افـزایش مقـدار و      سیلتی و رسی رسوبات بستر و در ن       
                                                .مــــی باشــــداي در رســــوبات فراوانــــی ذرات ماســــه

تر بادها در بخش و حاشیه غربی پالیـا    باالبا توجه به شدت     
اي رسوبات در این بخـش  مرکز، مقدار ذرات ماسه نسبت به 

 تیپ رسوبات از گل   که ايگونهه   ب ز پالیا است  بیشتر از مرک  
   .به ماسه گلی تبدیل شده است

  

  ترکیب کانی شناسی
هـاي مـورد     در نمونـه   )کلـسیت ( میزان کربنات کلسیم  

 میـزان کربنـات   .اسـت  نوسـان در % 5/54 تـا   11مطالعه از   
رسوبات تبخیري و هالیت مـی   از   که   147کلسیم در نمونه    

یزان کربنات کلسیم در هـامون    م پراکنش. است% 6/1باشد  
 کـه حاشـیه شـمالی پالیـا داراي          دهدنشان می جازموریان  

 نـسبت بـه حاشـیه جنـوبی و          کربنات کلسیم  مقادیر کمتر 
 شناسـی سـنگ علـت ایـن امـر تفـاوت در        . استمرکز پالیا   

و بخـش   ) بزمـان  -کمربند آتشفشانی ارومیه  ( بخش شمالی 
-مـی ) قادیر باال هاي داري کربنات با م    اولیستوژیت( جنوبی
 کـانی  اولـین کلـسیت   ،از نظـر مقـدار   ی، کلـ به طـور   .باشد

 .باشدمی تشکیل دهنده رسوبات سطحی پالیاي جازموریان     
. اسـت در رسـوبات پالیـا   % 1/7 تـا  0میزان دولومیت نیز از  

. شـود یافـت مـی  بیشترین مقدار دولومیت در مرکز حوضـه     
ت  فراوانـی کلـسیت و دولومیـ       بـین قیمی  همبستگی مـست  

  .گرددمی مشاهده
 بعنوان سـه کـانی    فلدسپاتکوارتز و ،کلسیتهاي  کانی

اصـلی تــشکیل دهنـده رســوبات در تمـامی منطقــه مــورد    
 در مرکز پالیا بیشترین فراوانی کانی . شوند می یافتمطالعه  

ــوارتز    ــه ک ــوط ب ــسیت وو %)7/53(مرب ــپات  کل در     فلدس
 از بـه جـز  ( یا در سایر مناطق پال    .هاي بعدي قرار دارند   رتبه
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 کانی اصلی تـشکیل دهنـده رسـوبات         ،کلسیت) مرکز پالیا 
هـاي کـوارتز و فلدسـپات در ایـن منـاطق            کـانی  .باشـد می

کـانی  . گردنـد بعنوان کانی هاي دوم و سـوم مـشاهده مـی          
 عمدتاً در حاشـیه    )%2/50(صورت کانی اصلی    ه   ب فلدسپات

. ودشـ دیـده مـی   ) روندمناطقی که هرگز زیر آب نمی     ( پالیا
  در یک حوضه   هایی که نشانگر میزان بارش    شاخصیکی از   

بـزرگ تـر     .باشـد میفلدسپات به کوارتز    مقدار  است نسبت   
 . میـزان بـارش کمتـر اسـت      نشان دهنـده   این نسبت    بودن
 و نـشان دهنـده    بـوده  2/3 جازموریان این نسبت     اشیهحدر

در رسوبات  . میزان بارندگی کم و بیابانی بودن منطقه است       
 ناپایـدار بـودن    رسد که علت آن   می 2/1 به    این نسبت  پالیا
 بوده که باعـث     پالیاهاي فلدسپات و قلیایی بودن آب       کانی
هاي فلدسپات دگرسان شده و به کـانی هـاي         کانی شودمی
یعنی با وجود بارندگی    .  تبدیل گردند   مانند کائولنیت  رسی

رسـوبات   مقـدار فلدسـپات در      ،کم و خشک بـودن منطقـه      
  .باشدیا کمتر از کوارتز میداخل پال

تــرین کــانی فرعــی در تمــامی معنــوان مهه هالیــت بــ
 Tuz هـاي نمکـی پالیـاي   پوسته.  داردوجودرسوبات پالیا 

Golu    و ژیپس تـشکیل شـده      ) %5/98( در ترکیه از هالیت
امـا در شـمال شـرق کفـه     ). Kilic & Kilic, 2010( است

فید بـا   هاي نمکی پالیا کـه بـه رنـگ سـ          جازموریان پوسته 
 گـردد از هالیـت     سانتی متر مشاهده مـی     2 الی   1ضخامت  

ایـن رسـوبات نمکـی      . و انیدریت تشکیل شده است    %) 85(
حالت پف کرده داشته و بـه آسـانی قابلیـت خـرد شـدن و            

ــد   ــاد را دارن ــط ب ــل توس ــه .حم ــورد  مطالع ــادي در م  زی
فاکتورهاي کنترل کننده تکامل دریاچـه هـاي شـور و نیـز        

انجـام  هـاي شـور     هـاي دریاچـه    کـانی  - آب تعادل و موازنه  
 ,Eugster & Smith, 1965; Hardie(گردیـده اسـت   

1968; Eugster & Jones, 1979; Spencer et al., 
1985; Wood & Sanford, 1990.(  

 کانی  وهاي مسکویت و زئولیت در بخش مرکزي پالیا         کانی
هـاي  کـانی  .دنشـو دیـده مـی   ژیپس در بخش جنوبی پالیا      

، انیـدریت و دولومیـت در رسـوبات بخـش شـرقی          هماتیت
علـت تـشکیل    .  دارنـد  وجـود هاي فرعـی     بعنوان کانی  پالیا

بـا ترکیـب    توانـد در ارتبـاط      هماتیت در ایـن منطقـه مـی       
شیمیایی آب رودخانه بمپور باشد که بخش شرقی پالیـا را           

هـاي افیولیـت مالنـژي و    وجود لیتولـوژي  . کندزهکشی می 
 یز این رودخانـه   خه آب ز در حو   بزمان –ولکانیک هاي ارومیه    

 تواند منجر به افزایش میزان آهن و منیزیم آب رودخانه         می
 تشکیل هماتیت و دولومیت در بخش شرقی پالیا         در آخر و  

  .گردد
  

   رسیشناسیکانی 
اي بـراي تـشخیص   صـورت گـسترده   ه  هاي رسی ب  کانی

 وجـود  هر چند. محیط رسوبی مورد استفاده قرار می گیرند 
 ارتباط تنگاتنگی بـا فرآینـدهاي        نیز گاهی   هاي رسی  کانی

  و لک  چنانی(، دارند   دهنددیاژنتیک که در رسوبات رخ می     
ترتیب ه  هاي مونتموریونیت، کلریت و ایلیت ب     کانی ).1388

هاي پالیاي جازموریـان    سه کانی اصلی تشکیل دهنده رس     
 شـوند  می یافت که در تمامی رسوبات سطحی پالیا        هستند

توانـد هـوازدگی و      کانی مونتموریونیت می   أمنش. )4 شکل(
هـاي ولکانیـک    هاي مافیک مانند مجموعـه    فرسایش سنگ 

. حاشیه شمالی و افیولیت مالنژهاي حاشـیه جنـوبی باشـد          
 و فرسـایش    حاصل هـوازدگی  هاي کلریت و ایلیت نیز      کانی

. مـی باشـد    گل سنگ و شیل هاي موجود در حوضه آبریـز         
رسی فرعی در رسوبات بخش اصـلی  کائولنیت بعنوان کانی   

اي از پالیـا   کائولنیت در منطقه، در واقع.شود می دیدهپالیا  
  و اطـراف در حاشـیه آن  و  رود وجود دارد    که به زیر آب می    

 کائولنیـت فقـط در رسـوبات        وجـود  .شـود دیده نمـی  پالیا  
و نیـز کـاهش     ) عدم وجـود در حاشـیه     ( سطحی خود پالیا  

در رســوبات پالیــا ( ر پالیــاهــاي فلدســپات دمقــدار کــانی
ـ    وفلدسپات کانی سوم      شـمار ه  در حاشیه پالیا کـانی اول ب

 ثابـت صورت اتوژن در پالیا را ه تشکیل کائولنیت ب  ،)آیدمی
 Sambhar( نمـک   رسوبات دریاچـه XRDآنالیز  .کندمی

salt Lake (باشد نیت مییدر هند نشان دهنده پیک کائول
ـ    فلدسپاتهاي مافیک و    که هوازدگی کانی   عنـوان  ه  هـا را ب

 & Sinha( کنـــد کائولنیـــت پیـــشنهاد مـــیأمنـــش
Raymahashay, 2004 .(عنوان کـانی  ه پالی گورسکیت ب

رسی پنجم فقط در بخش غربی پالیـا و حاشـیه غربـی آن             
 پـراکنش با توجه به محدود بودن گستره  . گرددمشاهده می 

اغلـب   که   است این کانی رسی بادي      أپالی گورسکیت، منش  
ــ      ثیر قــرار أاز ســمت غــرب، حوضــه جازموریــان را تحــت ت

هاي  است که بخشی از سایر کانی      یادآوريالزم به   . دهدمی
هاي کوارتز، فلدسپات و کلـسیت نیـز بـا     رسی و حتی کانی   

   از سـایر    توسـط بـاد   تواننـد   مـی بـودن    توجه بـه دانـه ریـز      
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 وجـود الگـوي   با این حـال . ها وارد جازموریان گردند   حوضه
ثیر بـسیار کــم  أ کـانی در پالیـا نـشانگر تـ    پـراکنش نظم مـ 

هاي رسوبی در این حوضه اسـت       رسوبات بادي سایر حوضه   
 میکـرون قابلیـت حمــل   70 تــا 20 ذرات بـین  .)5-شـکل (

صورت معلق ولی بـراي مـدت زمـان کمـی را        ه  توسط باد ب  
 میکـرون بـصورت معلـق،    20ذرات کوچکتر از   . را هستند دا

 در فواصـل بـسیار دور توسـط بـاد      براي مدت زمان زیـاد و     
  .گردندیمحمل 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 بر روي 2003 دسامبر 13غبار  و  هاي گردهايطوفان .5 شکل
   (SEAWIFS)، سواحل مکران و پالیاي جازموریان،دریاي عمان

  
 نقـش مهمــی در   کـه  در کـشور چــاد Bodele پالیـاي 

 غبــار در آفریقــا دارد  تولیــد رســوبات بــادي و گــرد و   
)Washington & Todd, 2005 (ــاي داراي ویژگــی ه

 جازموریـان   پالیـاي با  مورفولوژیکی و محیط رسوبی مشابه      
ــاي. اســت ــین پالی ــاندر   Franklinهمچن  Mojave بیاب

-مـی  جازموریـان پالیـاي  ایاالت متحـده بـسیار مـشابه بـا      
 ، آسـیا غـرب در جنـوب   ).Reynold, et al., 1994(باشـد 

ات بـادي دنیـا را     کـل رسـوب   % 12سواحل مکـران بـیش از       
ل شــامل فرونشــست حســواایــن دهنــد کــه تــشکیل مــی

-جازموریان در ایران و فرونشست هلمند در افغانستان مـی       
  ).2 جدول( باشد
  

  ژئوشیمی رسوبی
هاي رسی با توجـه بـه سـاختار          کانی ه ویژه رسوبات و ب  

و نیز ترکیب شیمیایی خاص خـود       ) شبکه فضایی ( فیزیکی
خصوص عناصر سنگین و  ه  ب( صرتوانند جذب کننده عنا   می
هـم وارد  ،هـا بـوده   موجود در آب دریاهـا و دریاچـه       ) یسم 

 مطالعـات   بنـابراین . کننده عناصر بـه محـیط آبـی باشـند         

هـاي زیـست    ژئوشیمی عناصر موجود در رسوبات از جنبـه       
. ه1389محمـدي،  ( باشـد  اهمیـت مـی  دارايمحیطی نیـز   

   )..ش
  

ه رسوبات بادي بر اساس مهمترین مناطق تولید کنند .2 جدول
  )Goudie, 2008 برگرفته از( TOMSبررسی هاي 

  منطقه
حجم تولید 
 رسوب

  بارشمیانگین
  سالیانه

  )میلی متر(
  17  <30  فرونشست بودله در جنوب صحراي آفریقا

    5 -100  <24  صحراي غربی در کشورهاي مالی و موریتانی
  >100  <21  )مرزعربستان و عمان( عربستانصحراي

  22  <15  )لیبی(حراي شرقیص
  98  <12  )سواحل مکران(جنوب غرب آسیا

  >100  <11   تاریم-حوضه تاکالماکان 
  435 -530  <11  )نامیبیا(حوضه اتوشا 

  150-200  <11  )استرالیا(حوضه دریاچه ایري در
  460  <8  )بوستووانا(حوضه مک گادي کاگانی 

  178  <7  )بولیوي(حوضه ساالرده اویونی 
  400  <5  )آمریکا(گحوضه بزر

  
هـاي ژئوشـیمیایی رسـوبات سـطحی        پردازش داده 

  پالیاي جازموریان
هـاي ژئوشـیمیایی، ابتـدا جـدولی         جهت پـردازش داده   

 و مقـدار    آننـام نمونـه، طـول و عـرض جغرافیـایی            شامل  
پس از مرتب شـدن  . فراوانی عناصر در رسوبات تهیه گردید     

  .فتزیر صورت گرها مراحل پردازشی جدول داده
تعیـین پارامترهـاي     : شـامل  هـاي تـک متغیـره     پردازش داده  

نمودارهـاي  ،   نمودارهاي هیستوگرام فراوانی عناصـر     ،آماري
P-P Plot ,Q-Q Plot،   ترسـیم نمودارهـاي Box Plot .  بـه

ییــد أمنظــور تعیــین مقــادیر خــارج از رده و در واقــع در ت
   اسـتفاده Box Plot از نمودارهـاي   Q-Q Plotنمودارهـاي  
   . می گردد

  تعیین ضرایب همبستگی :پردازش دو متغیره
به منظور تعیین ضرایب همبستگی بین عناصر از روش         

Spearman  نرمـال  علت انتخاب این روش    .  استفاده گردید
ــع ــودن توزی ــر اســت نب ــدادي از عناص ــتفاده از . تع ــا اس  ب

تـوان عوامــل و  رگرسـیون و سـایر پارامترهــاي آمـاري مــی   
گذاري را شناسایی نمـوده     ننده رسوب فرآیندهاي کنترل ک  

سوبات را تعیـین    ر انسانی پراکنش و نقش عوامل طبیعی و      
  ).Alagarsamy & Zhang, 2010( نمود
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به منظورتعیین پاراژنزهـا و نحـوه ارتبـاط       : ايتحلیل خوشه 
ـ . انجام پـذیرفت   ايتحلیل خوشه  رعناصر با یکدیگ   ه روش ب

ــالیز   ــن آن ــده در ای ــه ش ــار گرفت               Between Groups ک
  .)6 شکل( باشدمی

  آنالیز فاکتوري: پردازش چند متغیره
 رسوبات و تفکیک عناصر مختلف    أبه منظور تعیین منش   

ـ  روش. بر اساس ژنز آنها، آنالیز فاکتوري صورت پذیرفت        ه  ب
 Principal(جـا مؤلفـه اصـلی    کـار گرفتـه شـده در ایـن     

Component( ــرخشو روش ــی) Varimax ( چ ــدم . باش
هاي مختلف را نـشان     کالس تعدادآنالیز فاکتوري    4جدول  

            کــالس را  4 ، %85دهــد کــه بــا ســطح اعتمــاد      مــی 
  .)4 جدول( باشدمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي ارتباط عناصر با یکدیگر نمودار خوشه.6 شکل
  

 ,Ag (هـاي ژئوشـیمیایی عناصـر   بر اساس تحلیل داده
Co, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Nd, P, Pb, Sm, Te, U, 
Th, Li, Be, Ni, Cs, Nb, Al, Ce, Cr, Cu, Fe, K, 

La, Mg, Mn, Na, Sc, Ti, V, Y, Yb, Zn, Zr, Sb( 
فـاکتور یـک نـشان دهنـده         .در فاکتور یک قرار می گیرند     

. باشـد منشأ آواري براي عناصر موجود در رسوبات پالیا می         
 رنگـی جنـوب     هاي آتشفشانی شمال و آمیزه هاي     مجموعه

 .باشـند جازموریان، منشاء تأمین کننده عناصر مـذکور مـی        
 ,As(در مؤلفـه دو و عناصـر  ) Bi, Rb, Tl, Ba, K(عناصـر 

Mo, W (در عامل سه حضور دارند.  
  

 آنایز فاکتوري و تعداد فاکتورهاي موثر در توزیع عناصر .4 جدول
  ي جازموریانموجود در رسوبات سطحی پالیا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با وجود عدم توسعه صنعتی منطقه، آب پالیا از طریـق           
هاي هلیل رود و بمپور کـه از شـهرهاي جیرفـت و         رودخانه

هـا  گردد که این رودخانـه    کنند تأمین می  ایرانشهر عبور می  
الزم بـه ذکـر   . کننـد  را وارد پالیا مـی As, Mo, Wعناصر 

          Gd      òø 
          Th      òú  

          Ga      òú  
          Cs      òôòø 
          Nb      ò÷ ó 
          Fe      òûòôòø 
          Mn      ò÷ ó ó 
          V       òòò÷ ó 
          Dy      òø   ó 
          Sm      òú    ó 

          Er      òôòø ó 
          Eu      ò÷ ó ó 
          Y       òø ó ó 
          Yb      òôòôòú  

          Ti      ò÷ ó ùòø 
          P       òòò÷ ó ó 

          Cu      òø   ó ó 
          Sc      òôòø ó ó 

          Co      ò÷ ó ó ó 
          Ni      òûòôò÷ ó 
          Mg      ò÷ ó   ùòø 

          Zr      òòò÷   ó ó 
          Te      òòòòòòòú  ùòø 
          Nd      òòòòòòò÷ ó ó 
          Li      òòòòòûòòò÷ ó 

          Cr      òòòòò÷     ùòø 
          Zn      òòòòòòòòòòòú  ó 

          U       òòòòòòòòòûò÷ ó 
          Al      òòòòòòòòò÷   ùòòòòòòòòòø 

          Ce      òûòø         ó         ó 
          La      ò÷ ùòòòø     ó         ó 

          Be      òòò÷   ùòòòòò÷         ùòòòø 
          Rb      òòòòòûò÷               ó   ó 
          K       òòòòò÷                 ó   ùòòòø 
          Ag      òòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòò÷   ó   ó 
          Bi      òòòòòòòòòòòòòòòòò÷         ó   ó 
          Pb      òòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòò÷   ùòø 

          Cd      òòòòòòòòòòòòò÷                 ó ó 
          Ca      òòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòòòú  ó 
          Sr      òòòòòòòòòòòòòòò÷               ó ùòòòòòòòòòòòòòòòø 
          As      òòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòò÷ ó               ó 

          Mo      òòòòòòòòòòòòòòòòò÷               ó               ó 
          Tl      òòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòø         ó               ó 

          Ba      òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷   ùòòòòòòòòò÷               ó 
          W       òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                         ó 
          Na      òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

  

Component 
 1 2 3 4 
Ag .462 -.231 .012 -.459 
As .050 -.206 .553 .573 
Bi .225 -.543 .421 -.226 
Co .948 -.258 .009 -.085 
Dy .925 .199 -.213 -.070 
Er .931 .142 -.246 .056 
Eu .888 .224 -.201 .269 
Ga .958 .063 .159 .106 
Gd .991 .005 .029 .000 
Mo .042 -.213 .584 .266 
Nd .810 .278 -.347 -.194 
P .891 -.148 -.264 .088 
Pb .501 .298 -.270 -.341 
Rb .646 .515 .209 -.295 
Sm .969 .159 -.079 -.024 
Te .829 -.023 -.043 -.081 
Tl .012 .534 .109 .421 
U .750 -.087 .211 .235 
Th .971 .022 .176 -.080 
Li .854 -.138 .351 .047 
Be .772 .329 .374 -.231 
Ni .808 -.447 .155 -.106 
Cd -.049 .269 -.249 -.480 
Cs .937 -.068 .106 .107 
Nb .948 -.133 .003 .143 
Al .718 .190 .198 .503 
Ba .005 .878 .265 .079 
Ca .411 .094 -.648 .527 
Ce .879 .272 .127 -.173 
Cr .744 -.407 .360 .084 
Cu .895 -.264 -.112 -.055 
Fe .947 -.050 .093 -.033 
K .489 .507 .596 -.177 
La .866 .371 .126 -.065 
Mg .864 -.465 .025 .012 
Mn .943 -.117 .085 -.005 
Na -.728 -.565 .074 -.275 
Sc .925 -.281 -.060 -.074 
Sr -.172 -.033 -.238 .749 
Ti .901 .039 -.240 .060 
W -.014 .402 .426 -.060 
V .865 -.173 -.011 .250 
Y .948 .039 -.200 -.118 
Yb .948 .064 -.195 .114 
Zn .742 -.146 -.342 .002 
Zr .892 -.277 -.096 -.195 
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و آلودگی است که میزان این عناصر در رسوبات پایین بوده       
در  )As, Cd, Ca, Sr( عناصـر . آید به شمار نمیسازانسان
 با مقادیر مثبت Sr  وCa عناصر . گیرند چهار قرار میمؤلفه

. هـستند نشان دهنده رسوب شیمایی این عناصـر در پالیـا     
 کـه  اسـت  آواري   أالبته بخشی از عنصر کلسیم داراي منـش       

. باشـد مـی هاي تخریبی وارد شده به حوضـه        شامل کربنات 
 نـشان  )با مقادیر منفی در فـاکتور چهـار  ( Cd وAs عناصر 

دهنده رابطـه معکـوس ایـن عناصـر محیطـی بـا رسـوبات             
  .شیمیایی و اتوژن پالیا است

 با مقادیر باال ولی منفی در فاکتور یـک نیـز            Naحضور  
ـ  . آواري متفاوت این عنصر است     أنشان دهنده منش        نظـر ه   ب

أ ود در فـاکتور یـک داراي منـش    رسد تمامی عناصر موج   می
 أ داراي منش  Naباشند ولی    می کالرو مالنژ یکسان آذرین یا    

 )هاي رسوبی تبخیري میوسن   مانند مجموعه (رسوبی   آواري
ـ             Naعنصر  . باشدمی ه   پـس از حمـل و ورود بـه حوضـه، ب

صورت شیمیایی رسوب نموده و کانی هالیت را تشکیل می      
    .دهد

  
  نتیجه گیري

هاي تـشکیل دهنـده رسـوبات سـطحی         نیمهمترین کا 
. باشدمی ترتیب کلسیت، کوارتز، فلدسپات و هالیت     ه  پالیا ب 

هاي هماتیت در شـرق و ژیـپس در جنـوب           کانیهمچنین  
  .گردندپالیا مشاهده می

ترتیب سـه   ه  هاي مونتموریونیت، کلریت و ایلیت ب     کانی
. هــستندکــانی اصــلی تــشکیل دهنــده رس هــاي پالیــاي 

  .آیدشمار میه انی فرعی و چهارم بکائولنیت ک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اي از پالیـا   در منطقـه   تنهانیت  یه به حضور کائول   با توج
هـا در ایـن     رود و نیز کاهش مقدار فلدسپات     که زیر آب می   

  اتــوژن بــراي تــشکیلأبخــش بــه دلیــل دگرســانی، منــش
  . شودکائولنیت پیشنهاد می

 ۀم از مجموع   عنصر سدی  ،ه به شواهد ژئوشیمیایی   با توج 
 أه منـش زهاي تبخیري میوسن موجـود در شـرق حـو         سنگ
ه گشته و کانی هالیت را      زصورت محلول وارد حو   ه   ب ،گرفته

  .دهدتشکیل می
عناصر کلسیم و استرانسیم با توجه شواهد ژئوشیمیایی        

   صورت شیمیایی در پالیا تـشکیل    ه   ب بیشترو کانی شناسی    
مـذکور   از عناصـر   الزم به ذکر است کـه بخـشی       . گردندمی

هـاي تخریبـی   صورت کربنـات  ه   آواري بوده و ب    أداراي منش 
  .گردندوارد حوضه می

ــوده و از هــوازدگی  أســایر عناصــر داراي منــش  آواري ب
هاي آتشفشانی حاشـیه شـمالی و کالرومالنژهـاي          مجموعه

  .ندشوحاشیه جنوبی حاصل گردیده و وارد حوضه می 
ارتفاع کـم و    ( هزکی حو هاي مورفولوژی  به ویژگی  با توجه 

  اقلیمـی   شرایط ،) پوشش گیاهی در سطح پالیا     نبودمالیم،  
خـشک و بیابـانی بـودن منطقـه و وجـود سیـستم              (خاص  

دانـه ریـز   ( هاي رسـوب شناسـی  و نیز ویژگی  ) بادهاي قوي 
 سیلت ریز تا رس، سـست و   اندازه در   بیشتربودن ذرات که    

لـی در    بودن ذرات، وجود شبکه گسترده ترك هـاي گ         جدا
ه زحـو ) کنـد سطح رسوبات که فرسایش بادي را تسریع می      

 مهم رسـوبات    أویژه پالیاي جازموریان منش   ه  جازموریان و ب  
و غبار در جنوب شرق ایـران حتـی    هاي گردبادي و طوفان 
  .باشدجنوب آسیا می
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Abstract  

Playa lakes are an important source for aeolian and dust storm sediments, because of their 
location in low land, arid and desert regions with strong wind systems and existence of fine and 
unconsolidated sediments. Jazmourian playa (Hamun Jazmourian) is an ephemeral lake with a large 
catchment has located in the Southeast of Iran. During the last 10 years, the playa was dried because 
of drought. In this study, 26 surface sediment samples were taken for sedimentology and 
sedimentary geochemistry analysis. Sieve for the samples, laser, calcimetry, mineralogy, 
morphoscopy, morphometry and chemical analyses have been done. Results show that the 
sediments with the size of silt and clay are dominated which are potentially suitably for wide 
distance and long time transportation. The most important minerals are calcite, quartz, feldspar and 
halite. Distributions of minerals in playa have a regular pattern. Montmorilonite, chlorite and Illite 
are the major clay minerals whereas Kaolinite is the minor one which is autogenic. Sedimentary 
geochemistry results show there are two main debris sources for the elements including igneous, 
ophiyolite omelange, and evaporate sediments. Elements Ca, Sr and Na mostly precipitate by 
chemical process in the playa. Because of morphology, climatology and sedimentology conditions, 
the Jazmuriyan playa is an important source of aeolian sediments and dust storm in the southeast of 
Iran and southearn Asia.                

  
Keywords: Jazmurian playa, Aeolian sediments, Sedimentology, Sedimentary geochemistry, Clay 
minerals 
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