
 

 
 پالیا

 

دریاچه هاي در حال خشك شدن بكار رفته است. در  این كلمه بوسيله زمين شناسان انگليسي دراروپا و امریكاي شمالي جهت

هاي بسته نواحي خشك و پوشيده از گل و رسهاي نمكي گفته مي شود، كه در حوضه  امریكاي التين به زمينهاي هموار

 .جمع مي شوند بياباني

 

یخچالي و توام با خشكي محيط به شكل كنوني در آمده است  پالیا یادگار دریاچه هاي پليستوسن ميباشد كه در طي دوران بين

 ساحل همان دریاچه هاست كه بصورت یك تراس ساحلي با شيب بسيار كم ) كمتر از یك محدوده كنوني پالیاهاي امروزي

پایين ترین سطح زهكشي  ، بافت خاك ریز دانه تارسي و افزایش نهشته هاي تبخيري متمایز ميگردد. بعبارتي( درصد

است .این بخش از مناطق كویري را پالیا مي نامند. بهرحال  كویرها بوسيله الیه هاي افقي با نهشته هاي ریزدانه پوشيده شده

 .يقي در فارسي و یا شت در كشورهاي رربي در نرر مي گيرندكویرهاي باتال امروزه پالیا را معادل واژه

 

اثر تبخير پيش از  رفتگی های بيابان ها یا مناطق خشک که آب های زیر زمينی را به سمت خود جذب کرده و بر فرو

ق متداول است . به دریاچه های کوچک مناط شيميایی در آن -بارندگی و افزایش دائمی شوری ، رسوبگذاری تبخيری 

 . تبخيری نيز گفته می شود

 فارس در سواحل برخی مناطق هم پدید می آید که پالیای ساحلی می گویند . مثل جنوب خليج مشابه این محيط

شده یا به آن ختم می شود ، بيشتر منشا زیر  تبخيری است که توالی واحد با الیه گل شروغ -رسوبگذاری در پالیاها شيميایی 

ممکن است از بارندگی و آب های جاری تامين بشود ، به ندرت پالیاهایی در طبيعت  بخشی از آب پالیاهازمينی دارد ، ولی 

مدل کيکی به صورت مدل  دارند که رودخانه های کم آب دائمی به آن وارد می شود ، که در این صورت رسوبگذاری وجود

 . ماسه نيز در البه الی این رسوبات دیده شود چشمی در می آید . به ندرت ممکن است سيلت و یا به طور استثنایی

پالیایی رالوه بر ساخت های تبخيری ، ترک های گلی ، دانه بندی تدریجی ،  ساخت های رسوبی متداول در رسوبات

زیر وصل می  های گچ و نمک و دایک های رسوبی است . دایک های رسوبی ترک هایی اند که به الیه های همچنين ندول

 . شوند
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