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  دهیچک
تـرین دغدغـه    عمـده . پدیده گرد و غبار شده اسـت  باعث تشدید وقوع، واقع شدن ایران در کمربند خشک و موقعیت خاص ژئومورفولوژي و اقلیمی

بـه علـت فرسـایش    . تأثیرات مخربی گذاشته است ساکنینمناطق جنوبغرب ایران بحث گرد و غبار است که به نحو چشمگیري بر فعالیت و سالمت 
ي گرد و غبار در استان خوزسـتان و بـروز مشـکالت زیسـت محیطـی، هـدف ایـن مطالعـه         ها بادي بر شدت این تخریب افزوده شده و تکرار طوفان

بهترین مرحله مقابله بـا  . شدبا میجایی و انتقال رسوبات سایی نقاط برداشت و تعیین منشاء و خصوصیات کانی شناسی و شیمیایی موثر بر جابهشنا
و خصوصـیات شـیمیایی از قبیـل اسـیدیته،      Xشناسی به روش دیفراکسیون اشعه در این مطالعه، کانی . پدیده گرد و غبار در مرحله برداشت است

 ت الکتریکی، مقدار گچ، آهک و کربن آلی رسوبات بادي مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت تا بتوان با شناخت منشاء رسوبات براي مدیریت آنهـا هدای
ي کوارتز و کلسیت میباشد و عـدم وجـود رس در   ها بر اساس نتایج حاصل، بخش عمده رسوبات بادي منطقه متشکل از کانی. ریزي انجام دادبرنامه
ي پیـاپی  ها و کربنات را میتوان در نتیجه قرار گرفتن در سیکل (Quartz Dillution)بات بادي خوزستان و غنی شدن این رسوبات از کوارتز رسو

به علت تبخیر شدید و شوري باال زمین عاري از پوشش گیاهی بوده و رسوبات به آسـانی در معـرض حمـل قـرار مـی      در خوزستان . رسوبی دانست
ي سیالبی غرب و شـمالغرب  ها رسوبات سواحل کرخه و دشتوجه به خصوصیات شیمیایی رسوبات بادي از فاصله اندکی حمل شده اند و با ت. گیرند

 .شندبا میاستان، بیشترین سهم را در تشکیل این رسوبات دارند و به منطقه برداشت نزدیکتر 
  

  .شیمیایی، فرسایش بادي، خوزستان، خصوصیات کانی شناسی، خصوصیات ریزگردها :کلیدي هاي واژه
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   مقدمه
استان . هاي گرد و غبار خسارات شدید اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی بر حیات بشري و منابع زیستی وارد می کند وقوع طوفان

آن پدیده ریزگردها خوزستان نیز به دلیل اینکه در مناطق نیمه خشک و گرمسیري قرار دارد، میزان فرسایش و تولید رسوب و به طبع 
در این منطقه شرایط اقلیمی، ساختار زمین شناختی و فقر پوشش گیاهی باعث تشدید این پدیده شده . بیش از مناطق دیگر است

شرط . روند و این خود عامل مهمی در مهاجرت مردمان این مناطق استهمچنین در نتیجه فرسایش، اراضی زراعی از بین می. است
براي وقوع فرسایش، وجود باد است، اما فرسایش تحت تأثیر عوامل دیگري از قبیل تغییر رطوبت سطح رسوبات، عوامل الزم و نه کافی 

باد در مناطق بیابانی به طور موثر عمل می کند، نه به دلیل . و پوشش گیاهی است...) بافت، ساختمان و (پایه اي مربوط به رسوبات 
ي مرطوب است، بلکه به دالیل داشتن سطوح خشک و عدم وجود پوشش گیاهی ها ز محیطي خشک قوي تر اها آنکه باد در محیط

ی با سرعت زیاد، همواره سبب وقوع فرسایش نمی شوند و نیز بادهاي فرساینده سبب فرسایش یکسان در تمام یبادها. مناسب است
اخت کامل از مراحل فرسایش، کمی نمودن حمل موفقیت کامل در مبارزه با فرسایش و تثبیت رسوبات، شن. نمی گردند ها موقعیت

ترکیب رسوبات، در ). 1387کریم زاده، (ي درست مبارزه و کنترل آن است ها رسوبات فرسایش یافته، شناسایی منشاء و شناخت شیوه
مناطق رسوب ي جزئی که در طی انتقال از نواحی منشاء به ها واقع بوسیله ترکیب سنگهاي منشاء آن رسوب و همچنین تغییر شکل

ي سنگ شناسی و محتواي ژئوشیمیایی سنگهاي رسوبی می تواند طبیعت نواحی ها ترکیب داده. گذاري رخ می دهد، کنترل می شود
           .)Crook،1986و Bhatia. (منشاء، خاستگاه تکتونیکی حوضه رسوبی و شرایط آب و هوایی دیرینه را براي ما مشخص نماید

)Jafarzadeh  وHosseini، 2008 ( ي رایج جهت تعیین منشاء رسوبات استفاده از کانی شناسی مناطق برداشت و ها یکی از فناوري
با در نظر گرفتن اینکه عملیات اجرایی جهت کنترل فرسایش در ایران ایجاد پوشش گیاهی ). 1380اشتري مهرجردي، (ترسیب است 

رسوبات از هر نوعی که باشند از نظر  .ي جامع مورد بررسی قرار گیردها است، بنابراین بایستی مطالعات فرسایش در کشور در قالب طرح
هاي  ویژگی. ء را نشان می دهندژنتیکی با مواد منشاءشان در ارتباط بوده و مطالعات کانی شناسی در بیشتر موارد ماهیت سنگ منشا

هاي  همچنین ویژگی. هار آن استفاده شودکانی شناسی می تواند براي تعیین منشاء رسوبات و همچنین بررسی امکان تثبیت و م
 و Roudgarmi(ي گیاهی جهت تثبیت رسوبات است ها ي رویشی براي انتخاب گونهها و محدودیت ها شیمیایی نشان دهنده پتانسیل

Abbasi ،2014 .()El Gammal ،2010 ( با شناسایی خصوصیات کانی شناسی و همچنین پارامترهاي آماري نسبت به منشاء
ي ماسه اي غرب نیل در مصر اقدام و به این نتیجه رسید که منبع رسوبات عمدتاً از شمال حوضه مورد مطالعه تأمین می ها رسوبات تپه

صاویر ماهواره اي، بررسی کانی شناسی و خصوصیات رسوب ي پردازش تها نیز با تلفیق روش) 2007 ،و همکاران Howari(. شود
ي ریزدانه ها ماسه) 2011 ، و همکاران Rao(همچنین . ي ماسه اي شرق امارات را بررسی نمودندها شناسی و ژئومورفولوژي منشاء تپه

کانی . و نادر بررسی کردند ي چین را به منظور آنالیز کانی شناسی، خصوصیات ژئوشیمیایی عناصر کمیابها و درشت دانه بیابان
ي مناطق برداشت و ها به طوریکه تشابه کانی. ها در نظر گرفت هاي شناخت فرایندهاي ایجاد تلماسهشناسی را می توان یکی از راه

ي کانی ها با تحلیل آماري داده) 1385، محمدیان بهبهانی( .گیرد رسوبگذاري از طریق تفسیر میکروسکوپی مورد بررسی قرار می
از طرف دیگر بلورهاي نمک طعام، گچ و حتی آهک در . شناسی و مورفومتري، به تعیین ارتباط ژنتیکی رسوبات حمل شده پرداخت

همچنین بلورهاي نمکی به دلیل وزن مخصوص کم، وزن مخصوص رسوبات را کاهش . مناطق خشک موجب پراکندگی ذرات می شوند
 ).1389فرجی و محمدیان، ( می گردند داده و موجب کاهش سرعت آستانه فرسایش بادي

  
  مشخصات منطقه

اي و کوهسـتانی تشـکیل شـده و     موقعیت آن در کشور نمایش داده شده است، از دو بخش جلگه 1استان خوزستان که در شکل شماره 
ور خلیج فـارس تـا بـیش از دو    دامنه تغییرات استان از ارتفاع صفر در منطقه کم فراز مجا. تنوع ارتفاعی استان نسبتاً قابل مالحظه است

به تبعیت از گستردگی استان خوزستان، تنوع ارتفاعی و نیز وجود گستره . هزار متر در ارتفاعات شمال و شرق خوزستان در نوسان است
اسی، هر از نظر زمین شن. ي متنوع و گوناگونی در سرتاسر استان قابل شناسائی استها آبهاي خلیج فارس در بخشهاي جنوبی آن، اقلیم

شـود؛ ولـی عمـده سـازندهاي موجـود در       هاي محدودي از سازندهاي ژوراسـیک دیـده مـی    چند که در شمال شرق خوزستان رخنمون



  
  
  1397 خرداد  30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

718 
 

واحـد اصـلی    پـنج از  ده خوزسـتان بسـته بـه قابلیـت فرسـایش     محـدو  سازندهاي .باشند خوزستان داراي سن کرتاسه تا عهد حاضر می
کـه هـر یـک     )بسیار زیاد، مقاومت زیاد، مقاومت متوسط، مقاومت کم و مقاومت بسـیار کـم   مقاومت( ژئومورفولوژي تشکیل شده است

  .)2003چرخابی،( دنباش میتیپ و رخساره شامل یک یا چند 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل 

  
  روش تحقیق

ابتدا مطالعاتی در زمینه اقلیم شناسی و رژیم بادهاي غالب  ها قبل از انجام مطالعات میدانی، به منظور آگاهی از روند حرکت تلماسه
ي هوایی منطقه، نقشه ها ، از روي تصاویر ماهواره اي و عکسها همچنین به منظور اطالع از مکان حضور تلماسه. منطقه انجام شد
 ETM2002اي لندست از روي تصاویر ماهواره ها تلماسهرفولوژي وهاي صحرایی، مبررسیبا . نطقه تهیه شدي مها پراکنش تلماسه

 بادر نهایت  تا استفاده شد 1:100000شناسی سازمان جغرافیایی و همچنین نقشه زمین 1:250000 هاي توپوگرافیاز نقشهبررسی و 
مختصات نقاط الزم جهت بررسی رسوبات بادي  ،هاي ژئومورفولوژي منطقهها و رخسارهاي واحدها و تصاویر ماهوارهبهره جستن از نقشه

، همچنین می توان جهت رسوب گذاري، بادهاي ها با بررسی تلماسه .فعال و غیرفعال با توجه به تغییرات قابل استحصال مشخص شود
و حتی موقعیت آنها می تواند  ها ا هر کدام از انواع تلماسهزیر. ي فعال، نیمه فعال و تثبیت شده را مشخص کردها اصلی و فرعی و تپه

ي فعال و غیر فعال، ها نمونه برداري از تلماسه ).1387احمدي، (ي رسوب گذاري در اختیار بگذارد ها اطالعات مفیدي در رابطه با فرایند
در طول ترانسکت مذکور، با  .انجام شد کیلومتر از شمال غرب به جنوب شرق استان 178اراضی تثبیت شده در ترانسکتی به طول 

و  15 تا 5، 5تا  0کیلومتر و در هر نقطه سه نمونه از اعماق  5و هم چنین در دسترس بودن آنها،  با فواصل  ها تلماسهتوجه به حضور 
راس و دو  ه شیب مالیم،ي دامنه شیب تند، دامنها در اعماق ذکر شده از بخش ها این نمونه. شد سانتیمتري از سطح برداشت 30تا  15

ي مختلف دشت هم به عنوان مناطق با ها ي خشک، سطوح سنگفرش بیابانی و بخشها همچنین از آبراهه .برداشت شد ها تلماسهیال 
  .گردیدآزمایشگاه ارسال به  بررسیو جهت  تهیهنمونه  220مجموع تعداد در . گرفتپتانسیل برداشت نمونه برداري انجام 

  
  کانی شناسیمطالعات  -1

ها و بررسی ارتباط ژنتیکی بین آنها می تواند اطالعات مفیدي در رابطه با شناسایی و کنترل دقیق مناطق برداشت  شناسی نمونه کانی
ي تشکیل دهنده یک ماسه سنگ و ترسیم این ها از طرف دیگر، بر اساس درصد انواع مختلف دانه). 1387احمدي، ( در اختیار بگذارد

به ). 1991تاکر، (ي مثلثی، می توان اطالعاتی براي تفکیک منشاء و خاستگاه تکتونیکی منشاء آن بدست آورد ها بر روي دیاگرام ها داده
میکرون از آنها مقاطع نازك تهیه شد و بوسیله میکروسکوپ پالریزان مطالعه و  250رگتر از ي بزها براي شناسایی کانیهمین منظور 

ي عمده مورفوسکوپی ها در بخش مطالعات مورفوسکوپی، وضعیت دانه از لحاظ شاخصهمچنین . ي آن شناسایی شدها انواع کانی
مچنین میزان درخشندگی دانه مورد بررسی قرار گرفته و ه) خراشیدگی(، بافت سطحی )ساییدگی(عناصر ماسه اي از قبیل گردشدگی 
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ي ماسه ها و دو عنصر توریوم و اسکاندیوم در نمونه) REE(عنادر نادر خاکی عالوه بر مطالعات کانی شناسی و مورفوسکوپی،  .است
در این . ورد بررسی قرار گرفتندتعیین ماهیت سنگ مادر این رسوبات، به روش فعال سازي نوترونی ماستفاده از آنها در  بادي به منظور

فعال فاقد میزان  يها تلماسهکه و از انجا  )XRD(میکرون، از طریق دیفراکسیون اشعه ایکس  64کانی شناسی ذرات کوچکتر تحقیق، 
  .نشدپذیر  امکان ،رس کافی جهت انجام آنالیز مربوطه بوده

  
  هاي شیمیایی آزمایش -2

در آزمایشگاه از نمونه  pHبراي تعیین . ي کاربردي در بخش مطالعات آزمایشگاهی خاك انجام گرفتها آزمایشات شیمیایی مشابه روش
در نوسان است و پراکندگی رسوبات به  9تا  5رسوبات بین pH به طور کلی . گل اشباع تهیه و اسیدیته آنها اندازه گیري و ثبت گردید

همچنین با افزایش اسیدیته خاك شدت فرسایش خاك افزایش  .ي، حاصل اعمال یکسري شرایط جغرافیایی استویژه رسوبات منطقه ا
عوامل متعددي می توانند منشاء شوري رسوبات باشند که از . هدایت الکتریکی در واقع بیان کننده میزان شوري رسوب است. می یابد

براي تعیین . اشاره کرد.... خلی، وجود تشکیالت زمین شناسی شور، عامل باد و ي آبگیر داها جمله می توان به بسترهاي نمکی، حوضه
درجه  25ي گل اشباع عصاره تهیه و میزان شوري اندازه گیري و سپس براي درجه حرارت استاندارد ها هدایت الکتریکی از نمونه

ریدریک و تیتراسیون با سود یک نرمال، اندازه گیري اندازه گیري مقدار آهک به روش افزودن اسید کل. سانتیگراد تصحیح انجام گرفت
ي شیمیایی نشان دهنده ها ویژگی. مقدار گچ به روش استون و اندازه گیري کربن آلی به روش سوزاندن در اسید سولفوریک انجام شد

ات باعث حساس شدن در منطقه خوزستان نیز وجود امالح گچی و نمکی در رسوب. شدبا میمیزان حساسیت خاك منطقه به فرسایش 
بنابراین اصالح اسیدیته خاك می تواند یکی از راهکارهاي مبارزه با فرسایش خاك و مسئله . خاك منطقه به فرسایش شده است

  . ریزگردها باشد
  

  نتایج
غربی و شمال ي منطقه روند غالب را غرب به شرق نشان می دهند، براین اساس مناطق ها ي تهیه شده از تلماسهها از آنجا که نقشه

ي گوناگون، با جهت ها ي استان در مقیاسها بطوریکه تلماسه. غرب استان به عنوان مناطقی با پتانسیل برداشت، در نظر گرفته شد
ي ها ي غربی در مقایسه با تلماسهها همچنین تلماسه. شندبا میشیب تند به سمت شرق، نشان دهنده جهت غربی باد غالب منطقه 

ي غربی است ها ي کم ارتفاع شرقی بیشتر از تلماسهها یشتري برخوردار بوده که بر همین اساس سرعت حرکت تلماسهاز ارتفاع ب شرقی
ي بزرگ مقیاس تشکیل شده است ها ي کوچکی که بر روي تلماسهها ي شرق استان، ریپل ماركها در تلماسه). 2002محمودي،(

ي کوچکی که اخیرا روي این ها ي اصلی روند غرب به شرق و ریپلها تلماسه. ي بزرگ را نشان می دهندها روندي کامال عکس تلماسه
ي بزرگ شکل گرفته اند روند جنوب شرق به شمال غرب را نشان می دهد که این امر احتماال در اثر وزش بادهاي محلی در ها تلماسه

قرار داشتند پرسیده شد و نتایج حاکی  ها ورت تلماسهبعالوه، سواالتی از افراد محلی و بومی در روستاهایی که در مجا. این مناطق است
ي ها ي غربی به رنگ زرد و طوفانها ي حاوي گرد و غبار همگی از سمت غرب و شمال غرب می وزند؛ طوفانها از آن بود که طوفان

ي خشک شده یا نیمه ها بي خشک و فصلی، تاالها مناطق با پتانسیل برداشت شامل آبراهه. شندبا میشمال غربی نارنجی رنگ تا قرمز 
ي خشک و فصلی به دلیل گرم و خشک ها آبراهه. شندبا می... ، سازندهاي زمین شناسی و ها ي کشاورزي، مخروط افکنهها خشک، زمین

ي کوچک ایجاد شده نیز به دلیل سست بودن خاك و ها آبراهه. ي شدید و کوتاه مدت فراوان دیده می شودها بودن منطقه و بروز بارش
ي ها ي گلی و ورقها حضور ترك ها در همه این آبراهه. زش بادهاي شدید و فرساینده در فصول خشک و کم باران توسعه می یابدو

شود، که همین عوامل به  عالوه بر این فرسایش خندقی در اشکال مختلف گسترش یافته، در اکثر این مناطق دیده می. رسی مشهود بود
وجود شیارهاي جریانی و . شود می ها و تشکیل تلماسه ها سط باد کمک کرده و باعث تجدید طوفانبرداشت رسوب در این مناطق تو

همچنین . رسوبات به دام افتاده در پشت گیاهان در این مناطق به خوبی نشانگر فعال بودن فرسایش بادي در این مناطق است
طق تثبیت شده، خود عاملی جهت تخریب بافت فیزیکی خاك ي حاصلخیز استان و در مناها ي کشاورزي ایجاد شده در بخشها زمین

هر ساله شخم خورده و همین امر سبب از بین رفتن چسبندگی خاك  ها چرا که این زمین. در این مناطق و تشدید فرسایش بادي است
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گرد شدگی کم تا  رسوبات بادي خوزستان از ضریب بررسی خصوصیات مورفوسکوپی نشان میدهد که. و حمل آن توسط باد می شود
برخوردار بوده که کمترین ضریب سایش مربوط به غربی ترین نمونه و بیشترین ضریب سایش براي شرقی ترین ) 176-416(متوسط 

از نظر . شدبا میاین امر نشان دهنده افزایش ساییدگی از سمت شمال غرب خوزستان به سمت جنوب شرق . نمونه بدست آمده است
له به سمت جنوب شرق کاسته شده و در همین ها از میزان ذراتهمچنین و شند با میله و مات ها داراي سطوح ها بافت سطحی، دانه

تا  29/8بین (محاسبات حاصل از نقطه شماري نشان دهنده مقادیر متفاوتی کوارتز  .ي مات افزوده می شودها راستا بر میزان دانه
نتایج بدست آمده از . شدبا می) درصد 34/35تا  86/4بین (و مقادیر متغیر لیتیک ) درصد 71/5تا  57/0بین (، فلدسپات )درصد 86/30

در   QmFLtدیکینسون در محدوده کوهزایی با چرخه مجدد و در دیاگرام مثلثی  QtFLنقطه شماري مقاطع نازك در دیاگرام مثلثی 
 ). 3و شکل شماره  2شکل شماره (محدوده چرخه مجدد انتقالی قرار می گیرند 

  

  
   ماسه بادي خوزستان جهت تعیین منشاء ماسه سنگ، رسوبات QFLدیاگرام مثلثی  -2شکل 

  .در محدوده کوهزایی با چرخه مجدد قرار گرفته اند
  

  
   ي ماسه بادي خوزستانها جهت تعیین منشاء ماسه سنگ، نمونه QmFLtدیاگرام مثلثی  - 3شکل 

  .اند در محدوده چرخه مجدد انتقالی قرار گرفته
فنیوم در سنگهاي منشاء گوناگون متفاوت است و مقادیر آن از ها وشیمی و با توجه به این نکته که فراوانی عنصرئنالیزهاي ژآبر اساس 

  و Bhatia. (نیز رابطه عکس دارد La/Thهاي رسوبی افزایش پیدا می کند و همچنین این مقدار با نسبت  آندزیت به گرانیت و سنگ
Taylor، 1981( توان بر اساس دیاگرام ترسیم شده با قرار دادن مقادیر  ابراین میبنLa/Th  در مقابل  Hf درجه بازیافت و در نتیجه
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در اینجا نمودار حاصل بیانگر حضور سنگ مادر اسیدي تا  ) 2008و همکاران،  Kutterolf ( .سنگ مادر آن ماسه سنگ را تعیین نمود
همچنین فراوانی ). 4شکل (شد با میي بادي منطقه مورد مطالعه ها حد واسط و در صد بسیار کمی رسوبات قدیمی تر در تشکیل ماسه

در این  Co وSc, Cr سنگهاي آذرین اسیدي بیشتر از آذرین مافیک بوده و در مقابل عناصري چون  درTh  وLa عناصري چون 
در نتیجه در رسوباتی که از سنگ مادر آذرین اسیدي مشتق شده . سنگها در مقایسه با سنگهاي مافیک از فراوانی کمتري برخوردارند

 برهمین اساس، دیاگرام .)1983و همکاران،  MCLennan( .یابد افزایش می La/Sc  نسبتکاهش یافته و   Co/Thباشند نسبت 
Co/Th در مقابل La/Sc هاي مادر در مناطق منشاء اسیدي  در صد سنگ 75تا  90که نشان می دهد بین  )5شکل ( رسم شده است

ي حاصل از محتواي ها همچنین براساس جدول زیر و مقایسه داده. مافیک دخالت داشته اندهاي  صد سنگدر 25تا  10بوده و تنها 
REE ي ها ي حاصل بیشترین نزدیکی را با دادهها ن جدول، دادهرسوبات بادي خوزستان با پارامترهاي ایCIA  دارد،  اما مجموع فراوانی

در رسوبات بادي خوزستان و غنی شدن   )Bhatia، 1983. (است CIAي مربوط به ها این عناصر بسیار کمتر از مجموع فراوانی داده
زیرا میزان عناصر . ي پیاپی رسوبی ارتباط دادها و کربنات در نتیجه قرار گرفتن در سیکل (Quartz Dillution)این رسوبات از کوارتز 

به عالوه، کم . دارند REEي فلدسپات باال بوده و کوارتز و کربنات در مقایسه با این دو میزان بسیار کمی ها نادر خاکی در رسها و کانی
تماال به این دلیل است که میزان بسیاري از عناصر نادر سنگین زیر اح CIA نسبت به میزان آن در ∑LREE/∑HREEبودن نسبت 

  )1جدول ( .حد آشکارسازي دستگاه بوده و براي آنها مقادیري ارائه نشده است
  

  (Bhatia 1983) ي مختلف تکتونیکیها رسوبات بادي خوزستان با فراوانی آن در موقعیت REEمقایسه فراوانی  - 1جدول 

Tectonic settings 
 La  Ce  ∑REE  La/Yb La/YbN  ∑LREE/∑

HREE  Eu/Eu*  

Oceanic island arc 8 ± 1.7 19 ± 3.7 58 ± 10 4.2 ± 1.3 2.8 ± 0.9 3.8 ± 0.9 1.04 ± 0.11 
Andean-type continetnal 

margin 37 78 186 12.5 8.5 9.1 0.6 

Passive margins 39 85 210 15.9 10.8 8.5 0.56 
Continental island arc 27 ± 4.5 59 ± 8.2 146 ± 20 11 ± 3.6 7.5 ± 2.5 7.7 ± 1.7 0.79 ± 0.13 

Khuzestan samples 22.60 33.20 63.20 12 6.80 21.79 0.66 

 
  )Kutterolf et. al. 2008( اقتباس از . تکه نشان دهنده ماهیت سنگ منشا یک ماسه سنگ اس Hfدر مقابل   La/Thنمودار  -4شکل 
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ي ماسه بادي ها دهنده سنگ مادر آذرین اسیدي براي نمونه جهت تعیین ماهیت سنگ منشاء که نشان La/Scدر مقابل  Co/Thنمودار  - 5شکل 

 ) (MCLennan et. al 1983.سنگهاي مافیک را نیز در منشاء آنها تایید می کند% 20تا  10خوزستان است و حضور 

  
است که نشان دهنده محیط قلیایی بوده و در غرب  46/7-58/8رسوبات خوزستان بین  pHنتایج آزمایشات شیمیایی نیز نشان میدهد 

و شرق تقریباً مساوي است همچنین با افزایش عمق مقدار اسیدیته خاك تغییر محسوسی نکرده است و در هر سه عمق نمونه برداري 
ي مختلف نیز تابعی از شرایط اقلیمی است که به دلیل گسترش شرایط ها عدم تغییر اسیدیته در عمقدلیل . اً یکسان استشده تقریب

مقدار . به ازا عمق داشته باشد pHخشک و نیمه بیابانی، پوشش گیاهی چندانی وجود ندارد تا تجزیه مواد آلی آنها نقشی در تغییر 
Ece  2/0- 5/94یا شوري رسوبات بین ms  مقدار هدایت . دهنده رسوبات با شوري متغییر خیلی کم تا شوري باالستاست و این نشان

سانتیمتري  30تا  15و  15تا  5ي ها سانتیمتري رسوبات شرق خوزستان بیشتر از غرب بوده اما درعمق 5تا  0الکتریکی در عمق 
  . تدر حالت کلی نیز مقدار شوري در استان یکنواخت اس. شدبا میرسوبات غرب بیشتر از شرق 

درصد بوده و مقدار درصد آهک در رسوبات غرب و شرق استان اختالف بسیاري با هم دارند و این  26/10-02/68مقدار آهک بین     
. ي رسوبات شرق به دلیل شرایط مرطوب حاکم بر آنهاستها افزایش آهک در نمونه. ي شرق بیشتر از غرب استها مقدار در نمونه

ي سازندهاي آهکی و افزایش شانس ها ت به دلیل نزدیکتر بودن شرق منطقه مورد مطالعه با رخنمونهمچنین افزایش آهک ممکن اس
درصد و مقدار آن در رسوبات غرب  004/0-07/2ي بررسی شده مقدار گچ بین ها در نمونه. باشد ها حضور ذرات آهکی در ترکیب ماسه

 TOCدرصد کربن آلی یا . سازندهاي گچی در غرب خوزستان باشدبه شرق کاهش می یابد، ممکن است منابع تأمین گچ نیز حضور 
ي شرق ولی در ها سانتیمتري مقدار درصد آن در غرب بیشتر از نمونه 15تا  5و  5تا  0ي ها در عمق. درصد است 009/0-569/0بین 

ت غرب استان درصد کربن آلی ي رسوباها در حالت کلی نیز نمونه. ي شرق بیشتر از غرب استها سانتیمتري نمونه 30تا  15عمق 
ي تثبیت شده و داراي پوشش گیاهی بیشترین مقدار کربن آلی را دارا ها ي مربوط به تلماسهها نمونه. بیشتري نسبت به شرق دارند

  .بودند
  

  نتیجه گیري
شد، به عنوان مثال سازند امیران سازند با میزاگرس یک کمربند کوهزایی فعال بوده که رسوبات آن همواره در حال تغییر و تبدیل 

هاي مجدد فرسایش و رسوبگذاري سازند  که در سیکل .)1383 ،درویش زاده(هاي کرمانشاه است  فیلیشی حاصل از فرسایش افیولیت
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بنابراین، بخشی از رسوبات کواترنري حمل شده توسط رودخانه، . ی بختیاري را تشکیل می دهدآغاجاري و سپس سازند کنگلومرای
بر این . رسوبات حاصل از سازندهاي جوان منطقه است که در اصل از سازندها و واحدهاي قدیمی  وارد سیکل مجدد رسوبی شده اند

و در محدوده کوهزایی با چرخه مجدد و چرخه  QLبه ضلع  ي بادي خوزستان، نزدیکها نقاط مربوط به ماسه 3و 2اساس در شکل 
یی با مچوریتی ها یی که در این محدوده قرار می گیرند، ماسهها ماسه ) Dickinson ،1985( بنا به گفته. مجدد انتقالی قرار می گیرند

   .قاره اي مشتق می شوندي غیر فعال ها یا حاشیه ها باال بوده که از رسوبات قدیمی و سیکل مجدد مطابق با پالتفرم
در بستر کرخه، به علت تبخیر شدید و در نتیجه شوري زیاد، زمین عاري از پوشش گیاهی بوده و رسوبات سست به آسانی در     

تحقیقی را بر روي طوفانهاي خاك غرب ایران انجام دادن و به این ) 1395، اخضري و همکاران(. معرض فرسایش بادي قرار می گیرند
بنا بر نتایج حاصله، . نتیجه رسیدن که شوري خاك باعث تخریب پوشش گیاهی گردیده و خطر وقوع فرسایش بادي را شدت داده است

سنگهاي مافیک دخالت داشته % 25تا  20سنگهاي آذرین اسیدي و حدود % 70سنگ منشاء رسوبات بادي خوزستان، حدود در ترکیب 
در مقابل  ها این امر را می توان به مقاومت کانی. ي آذرین مافیک دیده نمی شودها اند، اما در مطالعات کانی شناسی این رسوبات کانی

راین بخش ي مجدد رسوبگذاري و فرسایش هستند بنابها از آنجا که رسوبات بادي خوزستان حاصل چرخه. تخریب و هوازدگی ربط داد
شیمیایی این رسوبات نیز به ئوهمچنین بررسی و انالیز محتواي ژ. شدبا میي مقاومی چون کوارتز و کلسیت ها اعظم آن شامل کانی

شد و محتواي با می... ترکیب سنگهاي رسوبی همیشه تحت تاثیر هوازدگی، جورشدگی رسوبی، دیاژنز و . صدق این موضوع کمک میکند
اما برخی عناصر به میزان ناچیزي تحت این شرایط تغییر کرده، چرا که . ها بر اساس این عوامل تغییر می کندژئوشیمیایی این سنگ

عناصر نادر خاکی از این دسته اند و از همین رو در مطالعات منشاء یابی کاربرد . ي جامد انتقال می یابندها سیال نبوده و در حجم
   .دارند

) MCLennan  ،سبتن) 1983و همکارانEu/Eu*    ،در سنگهاي آذرین مافیک و اسیدي به میزان قابل توجهی با هم متفاوت است
ي ها مقدار آنومالی بدست آمده براي نمونه. بنابراین می تواند اطالعات قابل توجهی در مورد منشاء سنگهاي رسوبی در اختیار بگذارد

توان آنرا با مقادیر بدست آمده براي رسوبات مشتق شده از سنگهاي شد که می با می) 66/0میانگین ( 98/0تا  51/0بادي خوزستان 
این امر را می توان به عدم وجود رس در رسوبات بادي خوزستان و غنی شدن این رسوبات از  .دهمخوانی دار) 94/0تا 40/0(فلسیک 
ي ها همچنین وجود خرده سنگ .رتباط دادي پیاپی رسوبی اها و کربنات در نتیجه قرار گرفتن در سیکل (Quartz Dillution)کوارتز 

را  ها ي تشکیل دهنده سنگ تبدیل می شوند فراوانی این خرده سنگها رسوبی کربناته به دلیل اینکه معموالً به آسانی شکسته و به دانه
شناسی و انالیزهاي  کانیي ها به طور کلی نتایج حاصل از بررسی. توان ناشی از نزدیکی سنگ منشاء به منطقه مورد مطالعه دانست می

شد، که بنا به شرایط اب و هوایی خشک در منطقه و با میي پی در پی رسوبات قدیمی در خود منطقه ها شیمیایی منطقه بیانگر حمل
ر چه در تحقیق حاضر، اگ.عدم پوشش گیاهی کافی در انجا، بارها بارها در مسیر باد قرار گرفته و باعث تشدید پدیده گرد و غبار میگردد

از این . تري به موضوع نگریستسعی بر آن شد این موضوع جامع تر از مطالعات قبلی مطالعه شود، اما باز هم می توان با دید گسترده
ي منطقه از نظر محتواي سنگ شناسی و ژئوشیمیایی به طور کامل بررسی و نتایج حاصل با محتواي ها رو، پیشنهاد می شود سازند

همچنین ایجاد و تقویت پوشش گیاهی در منطقه به ویژه در نقاط برداشت می تواند راهکاري موثر . مقایسه شودرسوبات بادي منطقه 
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