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 چکیده
بر بخش متنوع  اثرات  با  عنوان صنعتی مهم  به  و  امروزه گردشگری  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  های 

نوین در علوم زمین و گردشگری  های مطالعاتی  توریسم یکی از حوزهژئوشود.  محیطی جوامع شناخته می

ی  شناسی و ژئومورفولوژیکی یکی از مناطق بهینهزمیناستان یزد به دلیل تنوع عوارض و اشکال  است.  

ریزی مناسب  تی آن و برنامههای ژئوتوریسی ژئوتوریسم در ایران است که مطالعه و شناسایی قابلیتتوسعه

  استان میتوان به پالیایهای گردشگری در میان جاذبهشود. منجر می آن، به توسعه پایدار منطقه بارهدر

در بین    هرات  کرمان مرز  و  یزد  فاصله  د  استان  مرکز   شهر شرقشمال کیلومتری  22 تقریباًر  هرات 

های گلی، انقباضات  نمک در این پالیا که حاصل ترک صفحات چند ضلعی  اشاره نمود.شهرستان خاتم  

.   کنندزیادی را جذب خود می گردشگران میتواند    ناشی از خشک شدن رسوبات و مواد تبخیری است،

ای، بازدیدها و مطالعات میدانی  آوری شده در این بررسی  با استفاده از مطالعات کتابخانهاطالعات جمع

دآوری این اطالعات بیان  از گر  هدف  شناسی استان یزد گردآوری شده است.های زمینو همچنین نقشه

دقیق،    ریزیبرنامه   است تا با  عالقمندانمسئولین و  به منظور توجه بیشتر    های  این منطقه  توانمندی

امکان پذیر  ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی  ها، ارگانمانزکه با حمایت تمامی سا  منسجم، و هدفمند

 توسعه منطقه و حفاظت از این گنجینه طبیعی فراهم گردد.  زمینه برایاست  

   .خاتمپالیا، ژئوتوریسم، چند ضلعی های نمکی، هرات،   کلمات کلیدی:
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 سید عباس طباطبایی 

 .کارشناس ارشد زمین شناسی، گرایش زمین شناسی زیست محیطی

 
 نام نویسنده مسئول: 

 سید عباس طباطبایی 

 ، هرات شهرستان خاتمپالیای و اهمیت ژئوتوریسمی  مکانیسم تشکیل

 استان یزد 
 

http://www.jocs.ir/


 

 21 –31، ص  1400 پاییز و زمستان، 17در علوم زمین، شماره رویکردهای پژوهشی 
ISSN: 2538-3558 

http://www.jocs.ir 

 

 مقدمه 
امروزه صنعت توریسم و جذب گردشگر از عوامل موفقیت هر کشور به لحاظ اقتصادی محسوب می گردد. بطوری که بخش مهمی از درآمدهای  

بسیاری از کشورهای دنیا ازطریق این صنعت به دست می آید جذابیت های گردشگری متناسب با میزان جذابیت های خود می توانند گردشگران را  

کنند در واقع ساختار گردشگری یک مکان در برگیرنده عواملی است که می تواند انگیزه بیشتری را برای تقاضای گردشگری در   به سوی خود جلب

عوامل طبیعی همچون ساخت توپوگرافیک، شرایط اقلیمی، وضعیت منابع آب، پوشش گیاهی و حیات وحش     . (Law 2002)  آن مکان فراهم آورد

از مهمترین عواملی است که به چشم اندازهای طبیعی، شکل مجزا و مختص به خود می بخشد. کوه و کوهستان، دره، دشت، غار، رودخانه، چشمه،  

محمودی و همکاران  اهی و حیات وحش در زمره جاذبه های طبیعی تفرجگاهی محسوب می شوند ) آبشار، دریا و ساحل، دریاچه و تاالب، پوشش گی

  (. اساسا جاذبه های ژئوتوریسم سراسر جهان در درجه اول به عنوان یک ابزار برای توسعه محلی درجوامع در حال توسعه و منطقه ای میباشند 1393

(Dawling 2011).   ی در حال توسعه که با معضالتی چون بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک  توسعه صنعت گردشگری برای کشورها

(. امروزه پدیده گردشگری، به لحاظ درآمد زایی فراوان آن، بسیاری از کشورهای  1390و همکاران    محصولی مواجه اند، اهمیت فراوانی دارد )بدری

(. بنابراین صنعت گردشگری )توریسم(  Tremblay 2006به این بخش اختصاص دهند ) جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاری بیشتری را

به عنوان بخشی مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می رود و در بین انواع مختلف گردشگری، طبیعت گردی ابزاری مناسب جهت دستیابی به  

جب افزایش سرمایه گذاری در این صنعت شده است. یکی از راهکارها برای  گردشگری پایدار می باشد. پیدایش اکوتوریسم در صنعت گردشگری مو

گسترش صنعت اکوتوریسم، شناسایی هر چه بهتر مناطق مختلفی است که استعداد گردشگری طبیعت را دارند و همچنین برنامه ریزی د قیق برای  

تلف و امکانات زیر بنایی برای آنها است. کشور ایران با توجه به  امکان سنجی این مناطق به لحاظ قدرت جذب توریست و ایجاد گردشگاه های مخ

هستند    موقعیت جغرافیایی و تنوع آب و هوایی، جاذبه های فراوانی برای توسعه دارد. از جمله مهمترین جاذبه های طبیعی، مناطق کویری و بیابانی

چنین وسعتی از نواحی خشک، لزوم توجه به پتانسیل های مناطق مذکور  درصد از مساحت ایران را به خود اختصاص داده اند. وجود  90که حدود 

  .  به ویژه در استان یزد که در مرکز ایران و در حاشیه دشت کویر و بیابان لوت قرار گرفته است، را ضروری میسازد  را در زمینه صنعت ژئوتوریسم،

 خاصی مطلوبیت ژئومورفوتوریسم و توریسم ژئو نظر از  واسطه موقعیت خاص طبیعی خود گرفته و به   قرار  تهران  جنوب  کیلومتری 700 در  یزد استان 

 تغییرات ارزیابی عنوان آزمایشگاهبه محققان برای و است مطرح طبیعی مواریث عنوانبه بیشتر آن طبیعی ژئومورفوتوریسم آثار آنکه ویژهبه دارد

 .میشود محسوب محیطی

  هرات مرکز شهرستان خاتم شهر شرق شمال یکیلومتر  22 تقریباًدر فاصله    می باشد که    شهر هراتپالیای  یکی از جاذبه های گردشگری استان یزد  

  هایجنبه از  دارد  که خاصی هایویژگی دلیل به  پالیا این کیلومتری جنوب استان یزد واقع شده است.    250شهرستان خاتم در فاصله  .  دارد قرار

 زیبای مناظر و آسفالت راه به آن نزدیکی بزرگ، شهرهای از منطقه بودن دور علیرغم .است اهمیت با بسیار ژئوتوریسمی همچنین و محیطی زیست

 آن از بخشی چنانچه منطقه این وسعت به توجه با  .نماید جذب خود به را طبیعی زیبای مناظر و طبیعت به مندان عالقه از بسیاری تواند آن می

 ژئوتوریسمی زیبای و بکر طبیعت و زیست محیط حفظ ضمن یابد خارجی اختصاص و ایرانی گردشگران بازدید جهت و گرفته قرار مورد حفاظت نیز

 .نماید منطقه اهالی ویژه به و کشور عاید نیز خوبی درآمد میتواند کویری  منطقه این

 

 پالیا و خصوصیات فیزیکی آن 
 به که یدمیآ پدید خصمش های ویژگی  با هموار های دشت(،  water shedآبریز )    های حوضه و ها هضوح و ها  چاله از برخی بخش ترین پست در

 چاله یک عنوان  به یا  مرکزیحوضه   یک معنی به امروزه و است  ل حسا  معنی به اسپانیایی واژه یک پالیا میشوند.   شناخته ،(  Playa) پالیا نام

 اروپا  در است باتالقی کویرهای همتای که واژه این میآید.   پدید باران کم و  گرم بیش و کم و بیابانی هوای  و آب در بیشتر که رودمی کار به داخلی

 و خشک نواحی بسته هایحوضه  هموار های زمین به نیز التین مریکایآ در.  رودمی کار به خشکیدن حال  در هایدریاچه برای شمالی مریکایآ  و

 در را خشک هایسرزمین چاله پست شخب که است ای دریاچهحوضه    گویای پالیا، .میگویند پالیا شده پوشیده نمکی های سر و گل از که بیابانی

(، جنوب آفریقا  Chott( یا )sebkha)  "سبخا  "  آفریقا شمال در واژه این.  میآورد پدید را پایاب یا زهکشی  شبکه سطح ترین پایین و میگیرد بر

  .میشود نامیده  (Dry lake  –(، آمریکای شمالی ) دریاچه خشک  Pan)  "پان"

کیاومتر مربع    9300(  Lake eyre)  استرلیا در پالیا بزرگترین .  است متفاوت مربع متر کیلو هزاران  تا  مربع متر  چندین از پالیا گسترش  و شمار

پالیا    300 از بیش نمونه برای  .  میدهند پوشش را هابیابان گستره درصد یک  تنها که چنانند،  کما معموال بیشترین تعداد پالیاها بسیار کوچادارد.  

 زهکشی الگوهای گواه  کوچک پالیاهای این  بیشمار  پیدایش پالیای کوچک در شمال آفریقا گسترش یافته است.  1000در ایاالت متحده و بیش از 

 دریاچه دارد، گسترش  فصلی و خشک نمک های دریاچه یا پالیا  60  از بیش ایران کشور پهنه در(.   Nicholson 2011)  است  بیابان در ناهمگون
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 با بسیاری  تفاوت هستند آب  دارای که زمانی دوره  و  آب نظر از  ای  دریاچههای  حوضه این .  است جمله آن از ابرقو  پالیای و  گاوخونی مرداب قم،

 ( .  Motts1970)   دارند یکدیگر

 هایسیالب یا فصلی کوتاه های دوره در.  است  برده کار  به هاهحوض  گونه این گرفتگی آب  دوره نسبت  به را پالیا  و پالیا دریاچه  دریاچه،اصطالح  

.  کنندمی تامین را هاحوضه این آب زیرزمینی هایآب زهکشی و بارندگی سطحی، های  رواناب  .هستند خشک هادریاچه این بیشتر زودگذر، و کوتاه

 پیوسته افزایش  و   بارندگی تبخیر بیش از   اثر بر و  کرده  جذب  خود سوی  به را زیرزمینی های آب که خشک  مناطق یا  ها بیابان هایفرورفتگی نابراین،ب

 (. 1394)طاوسی    میشود شناخته نیزتبخیری    مناطق کوچک های دریاچه  نام به دارد، برتری آن در شیمیایی ،تبخیری  گذاری رسوب شوری،

 هایمحیط مهمترین از  و  اند آمده  در کنونی   شکل به محیط  خشکی با توام  چالی خی بین  هایدوره طی  که هستند پلیوستوسن  های دریاچه یادگار  پالیا 

 اصال یا و  بوده  کم بسیار گیاهی پوشش زیاد قلیایی ویژگی و خشک اقلیم علت   به ولی  باالست  آب سطح پالیا در  اینکه با میآیند.   حساب  به شور

  و  نداشته وجود  صیخ مش زهکش سطح این  در.  میدهد دست از را  خود  آب خشک  فصل در ولی میشوند  آب پر   مرطوب های درفصل و ندارد وجود

 بسیار  شیب با لیحسا  پادگانه صورت  به که هاست دریاچه همان ل حسا امروزی، پالیاهای کنونی محدوده .  است  صفر به نزدیک توپوگرافی شیب

 (.  1371) درویش   میگردد متمایز ریبیخت و یریختب انهد  ریز رسوبات و کم

 نیرومندی های سیل که گردند واردحوضه هایی   چنین به توانندمی هنگامی تنها درشت رسوبات .  است ریزدانه معموال  پالیا در شده نشین ته رسوبات

 ترک رسوبی های دایک .  است رسوبات این بیش و کم شوری میدهد، نشان   پالیا پیدایش در را یرختب نقش که ویژگی یک  شود جاری دشت در

 آب و بارندگی از پالیاها در گل  الیه با پالیا در ریخیتب شیمیایی، گذاری رسوب چرخه توالی.   میشوند وصل  زیرین های الیه  به  که هستند هایی

 صورت این در میشود،  وارد آن به  همیشگی آب کم رودهای که دارد وجود طبیعت در نیز پالیا ناچیزی شمار ، بهر حال .  میآید دست به جاری  های

شود   دیده  رسوبات  این  الی البه در نیز  ماسه استثنایی طور به  یا و  سیلت است ممکن  و میآید در چشمی مدل صورت به کیکی  مدل گذاری رسوب

های پیرامون پالیا )هوازدگی باشد. در اثر هوازدگی و فرسایش و شستشوی سنگخواستگاه اصلی امالح تبخیری مهم می  پالیا.  (  1394)طاووسی  

تنگستن    برخی عناصر فلزی کم مقدار مهم مانند: اورانیوم، لیتیم، روبیدیون، ایتریوم، سریم و ... و عناصر فلزی پایه مانند مس، مولیبدن، طال وجوی(  

اثر عمل تبخیر،    گردد. درها در آستانه اقتصادی بودن قرار ندارد، در اثر جدا شدن از سنگ میزبان، حمل و در پالیا انباشته میکه میزان آنها در سنگ

   شود.غلظت شورابه ها افزایش و امالح تبخیری اقتصادی مانند: کربنات لیتیم در آن تشکیل و ته نشین می

 از زیادی بسیار  حجم  شدن نهشته نیز و خشک مناطق  فرسایشی عوامل  تکتونیکی،  فعالیت  ،هوا و آب،  محیطی شرایط بر عالوه  در تشکیل پالیاها  

 (.  1385) رضایی مقدم   دارند دخالتنیز     ها رودخانه  مجاری ض عر در ای ماسه های تپه تشکیل و رودها اتصال محل در سیلت های اندازه در مواد

 

 پالیاها از نظر ساختمان 

 باشد: ( پالیا در نظر گرفته شود، باید حائز شرایط زیر  depression( برای اینکه یک فرورفتگی )1994طبق نظر  روزن )

 به اقیانوس تخلیه نشود.  "( باشد. یعنی سیستم آب زیر زمینی مستقیماIntracontinentalحوضه باید درون قاره ای ) -1

موازنه آب دریاچه )شامل نزوالت جوی، جریان آب سطحی، جریان آب زیر زمینی منهای تبخیرو تعرق( برای بیش از نصف سال باید مقداری   -2

 منفی باشد.   "سالیانه نیز عمومامنفی بوده و موازنه آب  

  ( به اندازه کافی به سطح پالیا نزدیک باشد تا تبخیر باعث تخلیه آب به سطح پالیا گردید.Capillary fringeحاشیه موئین ) -3

پالیاهای فرسایشی  به دو دسته پالیاهای ساختمانی و  پالیاهاپالیاها را از نظر ساختمان ناهمواری و تاثیر عوامل خارجی در تکوین شکل کنونی  -4

 تقسیم میکنند.

 پالیاهای ساختمانی 

 تقریبا و  بوده  امان در ساخت زمین از نیروهای مقاوم های هسته وجود  دلیل به آنها  داخل جوان رسوبات که است هاییرفتگی فرو  ساختمانی  پالیاهای 

 زمین  چون کلی طور به میباشد.  آن داخل  رسوبات ساختمانی  سطح بر  منطبقپالیا   هموار سطح بنابراین  است، مانده باقی اولیه صورت  همان به

بارز   نمونه لوت پالیه این، وجود با ولی است  مانده باقی ناشناخته هنوز پالیاهایی چنین وجود نگرفته، قرار  مورد بررسی کامل طور به ایران  شناسی

 .مانده است مصون ساخت زمین نیروهای تاثیر از پالیا مرکز در میوسن تخریبی رسوبات  که است ساختمانی هایپالیا

 پالیاهای فرسایشی 

 فرسایشی  عوامل با ارتباط در آنها مستقیما اند. پیدایش شده ایجاد مختلف مناطق در پراکنده طور به اغلب و بوده  محدود وسعت نظر از پالیاها این

 از تخریب اثر در رسوبات، از عظیمی بخش کواترنر دوره درطول که نشان میدهد فرسایشی پالیاهای این گذشته هایخوردگی چین است.  بررسی

وجود   به هموار و یکنواخت  دشتی ترتیب بدین  است.   مانده بجا  کنونی هموار نسبتا  یا هموار سطوح ها،  و ناودیس ها تاقدیس  جای  به  و رفته بین
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 پالیاهای با محسوسی هایوسیله برآمدگی به یا  دامغان  و طبس  پالیای  میگردد محدود  طرف هر  از  ها ناهمواری وسیله به و  مستقل گاهی  که آورده 

 (. 1378احمدی    و  ابرقو) فیض نیا   و گاوخونی مروست، های پالیا مانند دارد ارتباط خود مجاور

 سطح  در کویرها این پراکندگی گرفته است. فرا را کوهستانی بین های پالیا از  بسیاری همچنین و داخلی صفحات تمام کلی طور به ایران کویرهای

   :از عبارتند عوامل  این میگذارد اثر آن  روی  بر و داده شکل که شرایط محیطی اصلی میکند. عوامل ضروری را آنها فیزیکی وضع به توجه کشور

(. تاکنون در ایران مطالعات  1381لی  ) کلینس باشد می  جوی، شرایط و  زهکشی، وضع  بلندی، و پستی   ساختمان،  شناسی، سنگ  خصوصیات

 شناخت عدم باعث امکانات، و نبود مسافت بعد ارتباطی، راههای از بودن دور شدید، خشکی است، نیامده در تحریر  رشته به پالیا مورد در چندانی

 .است  شده عوارض این دقیق بررسی و

 

 مراحل تشکیل پالیا 

   .یالبی شدن، تبخیر شدن و خشک شدگی( عبارتند از س1985مراحل تشکیل پالیا از نظر الونشن و هاردی )

   سیالبی شدن 

مرحله رخ  حالل نیز در این  شوند. انها شسته شده و توسط سیالب وارد پالیا میسنگ هایی که در اطراف هستند توسط بارندگی امالح این سنگ

 (1  -1دهد ) شکل  می

 تبخیر شدن 

 هارس و معلق مواد از نازکی الیه بنابراین نماید. می  ها شروع به رسوبگذاری دریاچه این در معلق مواد و کند می تبخیر به شروع فصلی دریاچه آب

 (.2  -1)شکل    گیرند می شکل  happerاز   هایی توده  مرحله این در همچنین شود.   می مشاهده

 خشک شدگی

یند.  آها بصورت چند وجهی بوجود مینمایند و سپس ترک ها در فضای خالی به تبلور میآیند و نمکدر این مرحله آب زیر زمینی به سمت باال می

های کثیف سولفات سدیم برداشت  میان گلتوانیم از  باشد و میکنند که این عامل در اثر فشار کم میهای کثیف به طرف باال حرکت میگاهی گل

های سایش و سیستم زهکشی حوضه  های تکتونیکی، فرآیند کنیم. شکل و گسترش پالیاها به شرایط محیطی، آب و هوا، شکل هندسی حوضه، فعالیت

(. همچنین  1996اند )موریسون    جود آمدههای پالیایی عمدتا در اثر تغییرات آب و هواییو زیست محیطی در اواخر دوران سوم به وبستگی دارد. محیط

 (.3-1باشد )شکل  نهایت تشکیل پالیا موثر میفرآیندهای تکنوتیکی در مقیاس جهانی و محلی در ایجاد فرورفتگی و در  

 
 ( Lowenstein and Hardie, 1985)   مراحل تشکیل پالیا -1شکل 
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 مرکز های تشکیل دهنده پالیا از بیرون به بخش

 ی رسی، ناحیه نمکی، دریاچه فصلی و دریاچه دایمی.بخش های تشکیل دهنده پالیا از بیرون به مرکز عبارتند از : بخش آبرفتی، ناحیه مرطوب، کفه

 بخش آبرفتی 

 کرانه مانند  امروزی کویری هایمیدهد. حاشیه دشت تشکیل را پالیا بخش ترین بیرونی و متوسط – دانه ریز  بافت و متفاوت شناسی ریخت با

 تبخیری های نهشته افزایش و رسی ریزدانه  خاک بافت با درصد( از یک کمتر)  کم بسیار  شیب  با  ساحلی  تراس یک  صورت به که است  هاییدریاچه

 کامل بطور بارانی فصول در آنها های زبانه است ممکن و یافته توسعه کویر سطح روی بر آبرفتی های میگردد. مخروط افکنه متمایز ها بخش دیگر از

 عنوان به و بوده توجه قابل این صفحات وسعت گذارد.   جای به آب در کناری رسوبات خود از ایرودخانه دلتای مثل نتیجه در و شده پوشیده از آب

 (.  1  -2) شکل    شود می محسوب   کویری پوشش از خاصی نوع

 ( Wetzone) ناحیه مرطوب 

میرسد   زمین زیر سطح به رطوبت بارش، های هستند. درفصل آب از اشباع زمین سطح زیر در ولی رسدمی نظر به خشک سطح در چه اگر ناحیه این

 آب سطح از تر خیس( پایین حوزه(   آن از قسمتی سطح که تفاوت این با  است، رسی شبیه های کویر به کویرها این دهنده تشکیل مواد واقع در و

 درحالت معمولی میرسند.  کویر  سطح به بندرت اند  گرفته سرچشمه  اطراف  ارتفاعات از که سطحی آب های جریان معموال  .است تابستانه  زیرزمینی

 رسی، صفحات  وجود علت به و  چاله  صفحات مرکزی  طرف به ولی  است  آزاد  زمینی زیر های آب نوع از آبرفتی های  افکنه مخروط در آبی هایرگه

میگردند.   ظاهر کویر سطح روی بر زارهایی چشمه صورت به و کرده پاره را صفحات رسی فشار با اوقات بعضی که بطوری آیندمی در آرتزین صورت به

باقی میماند.   آزاد بطور میآورد وجود به را مرطوب یا خیس حوضه و شودمی خارج افکنه روطخم زبانه از آب که حاشیه کویر تا آبی های رگه باالترین

 در که جایی تا میشود تر نزدیک زمین به سطح آرامی به پالیا کانون سوی به و است پایین آبرفتی بخش ایدامنه مناطق در زیرزمینی آب )سطح

 (2-2آورد. )شکل  و بخش نمناک باتالقی را بوجود می  میکند تالقی زمین سطح با  زمینی زیر آب سطح نمناک، بخش

 ( Clay Flatرسی )کفه ی 

 جای ها پالیا از برخی در دارد. کفه رسی خود پوشش زیر را توجهی قابل سطح گاه توپوگرافی، عارضه هیچ بدون  هموار و صاف کامال پهنه شامل

 ها  دشت در گذاری رسوب قوانین از است پالیا حاشیه در مرطوب، رسی(. که آبرفتی، صفحات )بخش بخش میدهد. سه نمکی هایپهنه به را خود

 سیلیتی و رسی مواد  روی  بر که هستند محکمی صفحات عموما رسی میشود(. کفه ریزتر دشت  به داخل  حاشیه از  بندی دانه  میکند )یعنی پیروی

 تنها است، یکی خیس دهنده حوضه تشکیل مواد با شناسی سنگ نظر از صفحات این اند. جنسگرفته شکل متغیری نمک مقدار با و همراه  خشک

 کویرهای مانند می تواند رسی صفحات است. سطح تششیص خیس قابل حوضه  از خشک فصول در زمینی، زیر آب سطح از آنها بیشتر ارتفاع علت به

 زیر آن  تبخیر و زیرزمینی آب کاپیالری صعود از حاصل  نمک های کریستال تشکیل اثر  بر  یا  و کند سطحی تغییر هرزابهای بوسیله بیجستان دامغان، 

 (3  -2شده باشد. )شکل   رو و

 ( Salt crusted zoneناحیه یا پوسته نمکی )

 شده، ساخته سدیم کلرور الیه از یک بیشتر که نمکی  میشود. کفه ( دیدهsaltpanنمکی )  های  کفه صورت به گاه و کرده  پف  های زمین صورت به

 جلوه سطح در نمک سخت الیه یک صورت به باال، تبخیر سدیم( و  )کلرور   ها نمک از بودن اشباع دلیل به که  ای است دریاچه شورابه توده یک

 بین  شورابه یا  بلوری بین  فرج  و خلل در  اشباع شورابه آورده، پدید را  سطحی زیرزمینی سفره آب نمکی  پوسته زیر  در  که زمینی زیر آب  میکند.  

 از جنس کوتاه هایبلندی با همراه زنبوری النه اشکال موارد بعضی در است  مرطوب و مسطح سخت، عموما نمکزار سطح  .سازدمی را کریستالی

 ناهموار  های  لکه با  میتواند  سفید نمک  وجهی چند  صفحات این .است گرفته فرا را آنها  سطح گن  پلی یا  وجهی چند  بصورت نمک،  های کریستال

.  رسد  می سانتیمتر  50 تا  سانتیمتر چند از نمکزار سطح و  ها  وجهی چند  های لکه بین موجود سطح اختالف  .باشد همراه سیاه  نمک برنده و تیز

 (.4  -2متر نیز برسد )شکل    8/6نمک   دریاچه مانند یا و سانتیمتر یک از کمتر میتواند  نمکزارها سطح نمک قشرضخامنت  

 دریاچه فصلی 

 در نیز  بخش  این  باشد.   می  آب از  اشباع نمک  و  گل  شامل آن زمینی مصالح حالت  دو  هر  در  .است آب بدون خشک فصل  در و  آبدار  بارش  فصل در

 آب سطح بارندگی از  پس  است، پالیا کف  زیر  متر  سانتی   100تا    30به نزدیک زمینی زیر آب سطح  خشک دوره ندارد. در وجود ها پالیا از  برخی 

 هنگامی  پالیا از هایی بخش در فصلی و ژرف کم های دریاچه میآورد. پدید را زرفا کم های دریاچه  پالیا تر پست  نقاط در و آمده باال زمینی زیر

 ممکن ولی گردند،می  ناپدید گرما فصل پایان در فصلی های دریاچه معموال آید. باال بارندگی از بعد زمینی زیر شورابه ایستایی سطح که  میآید پدید

 کم بسیار سطحی هرزآبهای داکثر ح  یا و مرطوب فصول  در حتی  هادریاچه این .  بمانند باقی دایم بطور  استثنایی و باران پر  سال چندین در است 

 (کفی  صفحات و (.  مهارلو بشتگان، طبس، کویر (نمکزار  و (.  جازموریان و گناوه دریاچه( خیس  هایحوضه با فصلی های دریاچه معموال.  هستند عمق

 (. 5  –  2ورزنه( همراه هستند )شکل  یا شمراه کویر
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 دریاچه دائمی 

میکند.   تغییر خشکی یها و دوره هابارندگی میزان فصول، به نسبت دریاچه این کرانه دارد. خط وجود شور آب با دایمی ی دریاچه پالیا، مرکز در

های  ( عقیده دارد که در پالیا انتشار کانی1371(. فیض نیا )  1381) کلینسلی    است هامون دریاچه  دارد توجه  قابل سطح که ایران  دایمی دریاچه  تنها

 (  6  -2کند ) شکل  تبخیری از مرکز )کلرور( به پیرامون )سولفاته( تغییر می

 
 (1395بخش های تشکیل دهنده پالیا از بیرون به مرکز )آبیار  -2شکل 

 

 هرات در شهرستان خاتم نمکی    موقعیت جغرافیایی پالیای 

 های  حوضه گاه منطقه  این در  .(3)شکل    قرار دارد  در شهرستان خاتم  پالیای هرات در مرکز ایران و در جنوب یزد و مرز استان های یزد و کرمان

 های دریاچه بسته های  حوضه این در که اند شده  تشکیل آن  در شناسی  زمین  چهارم  و سوم  های دوران  های تکنوتیکیفعالیت اثر در کوچکی بسته

 باال ومیلیمتر در سال (    101.9)  بارندگی میزان بودن پائین بدلیل .  اند شده زهکش آن در اطراف زیرزمینی سطحی و آبهای که آمده بوجود فصلی

 از زیادی مقادیر متمادی سالیان طی در بسته های حوضه این از آبها  خروج امکان عدم و میلیمتر در سال از سطح تشتک( 3324.6)  تبخیر بودن

 معادن بصورت و  بوده  مالحظه قابل  نیز اقتصادی  نظر  از آن مقدار گاه  که یافته تجمع  پالیاها بسته یا های  حوضه این  در  نمک بویژه تبخیری  رسوبات

 امکان این زمین سطح نزدیکی در کویری شور بسیار زیرزمینی آب گرفتن قرار نیز بسته های  حوضه این  از بعضی در . باشند می استخراج قابل نمک

 بودن خالص دلیل به  و هستند اشباع نمک  از ها شورابه این .  نمود استخراج  نمک زیر آفتاب،  در  کویری های  شورابه تبخیر از بتوان تا  آورده فراهم را

 .باشند می تر صرفه به مقرون هستند رس و سیلت هایناخالصی حاوی  منطقه که در موجود نمک منابع سایر از آنها از شده استخراج نمک

 آبهای  خروجی  نقطه کویر این . دارد قرار ایران  مرکزی کوههای  از  بخشی و  زاگرس  جنوبشرقی بخش  ارتفاعات  محاصره  در  هرات کویری  منطقه

 منطقه  تر عمق کم هایبخش  .است  سیرجان  تا کوهراب از ایران مرکزی ارتفاعات و زاگرس  کوههای بین در واقع های  محدوده زیرزمینی و سطحی

 مقداری آنها بین در گاهی که  است متبلور نیمه و متبلور نمک بلورهای از زیادی  مقادیر شامل که است شده پوشیده نمکی پوسته یک با موردمطالعه

 .شود می دیده نیز ماسه و سیلت رس،

است   متر 1530 پالیا این کف است. ارتفاع شده احاطه دارند ای تپه حالت که سوم دورن سیلت و ماسه هایزدگی بیرون بوسیله پالیا نمک پوسته

 .دارند قرار دریا سطح از متری 1510 ارتفاع در مروست و هرات کویر نقاط تریندگو درحالیکه
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 موقعیت جغرافیایی شهرستان خاتم -3شکل 

 

 دسته بندی پدیده های زمین شناسی 

بندی  از لحاظ کارشناسی هر جاذبه گردشگری زمین شناسی بر اساس ارزش و اهمیت آن و همچنین میزان گیرایی برای جذب جهانگردان دارای رتبه

 باشد. رتبه بندی بر اساس معیارهای زیر انجام میگردد:  می

 (1351طبقه بندی بر سااس ارزش و گیرایی )نبوی  الف(  

های سنی و کاری و همچنین گیرایی آنها برای گردشگران درون مرزی و  های زمین شناسی بر پایه ارزش آنها برای گروه در این طبقه بندی پدیده

 نونده( تقسیم شده است.   - 6چند گونگی،    -5الگو و شناساگر،    - 4کمیاب بودن،    -3تک پدیده استانی،    -2بی همتا بودن،    - 1گروه )    6برون مرزی به  

 ( 1388گانه  )امری    8ب( طبقه بندی بر اساس گروه های  

 -3فرسایش،    -2رسوب شناسی،    -1گروه مشتمل بر    8های برجسته خود، به  در این طبقه بندی پدیده های زمین شناختی ایران بر اساس ویژگی

زمین شناسی فرهنگی و چشم اندازهای زمین    -7زمین شناسی مهندسی،    -6های زمین شناختی،  نمونه  -5ین ساخت،  زم  -4آذرین درونی و بیرونی،  

 شناسی طبقه بندی شده است.  

 

 شهرستان خاتم   –پالیای هرات   و اهمیت زیست محیطی چند ضلعی های   ارزش  

 کربنات و سولفات جمله از معدنی ارزشمند منابع از بسیاری زیرا است. العادهای فوق اهمیت حائز   اقتصادی نظر از پالیا مطالعه امروز جهان در

 ربیدیوم، کربنات لیتیوم، کربنات  مانند ارزشمند  و کمیاب فلزات تعدادی از همچنین و ید، براکس،  ها، نیترات طعام، نمک گچ، پتاسیم، و سدیم

 خاستگاه  بزرگترین مثال عنوان به میگردند انباشته یا و تشکیل هامحیط این در کمیاب فلزات دیگر از برخی و اورانیوم حتی و سزیوم، کربنات

 و  است شده متحده گزارش ایاالت در   silver peak نمکی ی پهنه از است معروف آینده قرن فلز به آن کاربری دلیل به که لیتیوم جهان کربنات

واقع گردیده است   ساالنه  برداری  بهره میانگین با  جهان  سدیم سولفات معادن بزرگترین از یکی یا درحدود چهارصد تن در پالیای غرب کانادا 

 (. 1378)ترشیزیان و موسوی  

 می باشند:   پالیاها به دالیل زیر دارای اهمیت و توجه

 .میباشد تلفخم  صنایع توجه مورد کویر های دریاچه داخل در ها نیترات ها، کربنات کلرورها، بویژه تلف، خم امالح وجود  -1

 .میکنند ایفا  را  نقش این دنیا مناطق   بیشتر در هم امروز  و اند داشته کواترنر  دوره  در اکولوژی  و  هوایی و آب تعادل  در موثری  نقش  ها پالیا  -2

 از خود پدیده این و گردیده ایجاد کویر دریاچه سطح در یرختب ،پالیا ها  طرف به کوهستان طرف از هوا هایجریان ایجاد با خشک فصول در

 .میکند جلوگیری  کویر پیشروی

 هیدرولوژی  و ژئومورفولوژی متنوع و ویژه  های محیط تشکیل -3

 . توریست و گردشگری نظر از پالیا -4
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یکی از جنبه های پر اهمیت پالیاها که امروزه به خصوص در کشورهای در حال توسعه مورد توجه مردم و مسئوالن  است مساله ژئوتوریست می  

 دور  علیرغم است اهمیت با بسیار ژئوتوریسمی همچنین و محیطی زیست های جنبه از دارد که خاصی هایویژگی دلیل به هرات پالیای  باشد.  

 زیبای مناظر  و طبیعت به  مندان عالقه از  بسیاری  تواند  می آن(  4)شکل  زیبای مناظر و آسفالت راه به  آن نزدیکی بزرگ، شهرهای  منطقه از  بودن

 جذب نماید.  خود به را طبیعی

 
 

 

 

 

 

 
 ای هرات پالی مناظر زیبا و جاذبه های گردشگری -4شکل 

 

 خارجی اختصاص و  ایرانی گردشگران بازدید  جهت  و  گرفته قرار  حفاظت مورد نیز آن از  بخشی چنانچه ( حتی5منطقه )شکل   این  وسعت  به توجه  با  

 اهالی منطقه ویژه به  و کشور عاید نیز  خوبی درآمد  میتواند  کویری  منطقه این زیبای ژئوتوریسمی و بکر طبیعت و زیست محیط حفظ  ضمن  یابد

 .نماید

مستقیم   متولیان که زیست محیط از حفاظت سازمان و گردشگری و فرهنگی میراث سازمان فرمانداری، ویژه به ذیربط ارگانهای تالش راه این در

   .است انتظار  مورد آیند می شمار به امر این

شوند   استخراج  آنها آب تبخیر و  هاشوراب پمپاژ طریق از است قرار معادن این اینکه دلیل به نیز ای منطقه آب سهامی شرکت  ویژه به آب  متولیان 

 با یاری هم در جهت بهربرداری از منطقه ناب گردشگری استفاده نماییم.   است امید باشد.  تاثیرگذار میتواند

 
 تصویر ماهواره ای پالیای هرات -5شکل 

 

 پیشنهادات
نیز عائد کشور بویژه اهالی منطقه  تواند درآمد خوبی  توجه به حفظ محیط زیست و طبیعت بکر و زیبای ژئوتوریسمی این منطقه کویری که می -1

 نماید. 

های زیربط بویژه فرمانداری، محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در خصوص ثبت منطقه و تدابیر حفظ و حفاظت از  تالش ارگان -2

 منطقه. 

 اطالع بازدیدکنندگان.   های نمکی و نحوه تشکیل آنها برایمعرفی پالیانصب تابلو راهنمای مناسب جهت   -3

 افزایش آگاهی  و اطالعات بازدیدکنندگان در خصوص پیامدهای ناشی از تخریب پدیده و همچنین ریختن زباله در منطقه. -4

 

 

 

http://www.jocs.ir/


 

 21 –31، ص  1400 پاییز و زمستان، 17در علوم زمین، شماره رویکردهای پژوهشی 
ISSN: 2538-3558 

http://www.jocs.ir 

 

 ساختاری  فرمول محاسبه نتایج با منطقه ولکانیک هایسنگ در  موجود هایپالژیوکالز ای نقطه آنالیز (نتایج1)جدول 

 

 
 

 ساختاری  فرمول محاسبه با منطقه ولکانیک هایسنگ در  موجود هایکلینوپیروکسن ای نقطه آنالیز نتایج( 2)جدول
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 ( ICP-MS  روش به) منطقه ولکانیک هایسنگ شیمیایی آنالیز نتایج ( 3)جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sample 20F 1F 8F 10F 2F

Name 5433 5434 5435 5436 5437

SiO2 69.77 51.32 48.53 51.45 51.53

TiO2 0.33% 1% 0.92% 0.96% 0.97%

Al2O3 14.92% 18.50% 16.59% 17.64% 18.06%

Fe2O3 3.28% 9.34% 9.82% 9.21% 9.15%

MnO 0.05 0.17 0.16 0.17 0.16

MgO 0.49% 3.05% 6.91% 4.25% 2.96%

CaO 1.89% 7.76% 9.61% 10.49% 6.99%

Na2O 3.94% 2.45% 2.31% 2.46% 2.72%

K2O 4.11% 2.19% 1.10% 1.01% 2.89%

P2O5 0.1 0.38 0.27 0.21 0.36

LOI 0.9 3.5 3.5 1.9 3.9

Total 99.76 99.62 99.77 99.77 99.67

Ni <20 <20 53 <20 <20

Co 3.9 20.9 36.2 28.3 20.6

V 31 220 257 259 220

Sn 2 2 <1 1 <1

W 2.1 0.8 0.7 <0.5 0.7

Rb 130.3 55.4 24.8 22.1 85.9

Cs 3.9 0.5 1.2 0.4 0.8

Ba 1113 1045 434 408 868

Sr 276.6 901.3 428.2 580.7 701

Ga 13.8 18.8 16 16.5 17.6

Ta 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3

Nb 10.1 5.7 4.3 5.2 5.3

Hf 4.3 2.5 2 2.3 2.7

Zr 160.2 110 75.3 87.4 102.4

Y 15.4 23.3 20.9 19.4 22.4

Th 13.8 4.6 1.8 2.6 4.3

U 2.5 1.2 0.5 0.6 1.6
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