
  بجستان -دریاچه کویری یا پالیای بردسکن 

از نگاه ژئومرفولوژی پالیا، آخرین بخش از تقسیمات واحد های ژئومرفولوژی یا شکل زمین 

است و به مناطقی گفته می شود که از نواحی مجاور پست تر بوده و محل تجمع آب های 

فصلی و امالح نمکی می باشند. اصطالح دریاچه زمانی به کار می رود که سطح پالیا را آب 

گرفته باشد. پالیا یادگار دریاچه های پلئیستوسن می باشد که در طی دوران بین یخچالی و 

توام با خشکی محیط به شکل کنونی در آمده است محدوده کنونی پالیاهای امروزی ساحل 

که به صورت یک تراس ساحلی با شیب بسیار کم ) کمتر از یک درصد (،  همان دریاچه هاست

بافت خاک ریز دانه تا رسی و افزایش نهشته های تبخیری متمایز می گردد. به عبارتی پایین 

 ترین سطح زهکشی کویرها بوسیله الیه های افقی با نهشته های ریزدانه پوشیده شده است.

 بجستان -پالیای بردسکن 

جلوه های زیبا و طبیعی مناطق کویری در جنوب استان خراسان رضوی است که در  یکی از 

حد فاصل بین شهرستان بردسکن در شمال و شهرستان بجستان در جنوب قرار گرفته است. با 

توجه به میزان بارندگی سالیانه و تجمع رواناب فصلی در این منطقه، هرساله شاهد پدیدار 

و زیبایی به مدت چند ماه در سال می باشیم. ترکیبات نمکی شدن دریاچه کویری گسترده 

که به صورت محلول به این پالیا منتقل می شوند پس از تبخیر آب به عنوان محل برداشت 

نمک مورد استفاده اهالی قرار می گیرد. ترکیبات نمکی به صورت بلور ها و کریستال های 

بازدید کنندگان را به خود جلب می  نمکی مناظر شگفت انگیزی را بوجود می آورند که

نمایند. پالیای بردسکن عالوه بر تجمع امالح نمکی محل زندگی پرندگان مهاجر در طول 

چند ماه از سال نیز می باشد و از این جهت از نظر زیست محیطی محل مناسب و ارزشمندی 

ف روستای به طر  راه دسترسی به این پالیا از جنوب شهرستان بردسکن نیز می باشد.

جعفر آباد می باشد. این روستا در شمال شرقی پالیا قرار دارد و عالوه بر آن دو 
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روستای دیگر به نام فخر آباد و منصوری نیز در محدوده شهرستان بجستان در جنوب 

 این پالیا قرار دارند.

تاریخی  میراث طبیعی و تحت عنوان به نام پالیای بردسکن 19این پدیده زیبای کویری در سال 

منشا خیر و  امید است مورد توجه صنعت توریسم ) اکوتوریسم بیابانی( و کشور به ثبت رسید.
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