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 چكیده

 از هدف. استخشک جهان  محیطي مهم در مناطق خشک تا نیمهزیستغبار یکي از مخاطرات اقلیمي و  و پدیده گرد

 درسطحي  خاک یها نمونهبرخي شیمیایي وفیزیک های و ویژگيشناسي  کاني ترکیب تعیینبررسي و  ،پژوهش این

 از گرد و غبار یها نمونه. است گرد و غبار طوفان یابيمنشأ منظوربهاستان ایالم در  گرد و غبار ذرات عراق و کشور

 الیه سطحي اراضي از خاکتعدادی نمونه  ،همچنین .دشآوری  جمعایالم استان  ایالم، مهران و دهلران در هایشهر

 شناسي کانيفیزیکوشیمیایي و  های تجزیه .نیز تهیه شدغبار  و گردتولید منشأ عنوان  بهمناطق مختلف کشور عراق 

داد که بیشترین درصد ذرات  نشانهای فیزیکوشیمیایي  تجزیهنتایج  انجام شد. غبار و خاک و گرد یها نمونه

هدایت الکتریکي در همه . استکمترین رس و سیلت و  شن ،استان ایالم گرد و غبارعراق و ی هادهنده خاک تشکیل

گرد و  یها نمونه pHو  ندشو ميهای شور محسوب  جزء خاک زیمنس بر متر و بیش از چهار دسي دو منطقه یها نمونه

ها  همه نمونهآهک  میزان .گرفتنددر محدوده خنثي تا قلیایي قرار  ،نداشتهداری  تفاوت معني عراق کشور و خاک غبار

 درصد 21/2 و بیشترین میزان به بدره عراق بودهدارای درصد کربن آلي پاییني مناطق مختلف . است درصد 12بیش از 

گرد  ذرات درو  شدیدو سدیمي  23های عراق بیش از  عمده خاک SARگیرد.  تعلق ميدرصد  21/1 کمترین به نجف و

گرد و عراق و  های خاکدر  های غالب که کاني دادپودری نشان  شناسي کاني . نتایجاستباال  انسبتنیز  SAR، و غبار

عراق و  خاک رس ها نمونهدر  XRDهای  بررسي. نتایج استپالیگورسکیت و کوارتز  ،ژیپسکلسیت، استان ایالم  غبار

 نتایج ،کلي طور به د.باش ميو اسمکتیت  ایالیت، کلریت، کائولینیت های کاني حضور استان ایالم بیانگر گرد و غبار

گرد و  ذرات تولید منشأ عراق کشور در مناطق بیاباني کهبیانگر این است  شناسي کانيو  شیمیایيي، فیزیکهای  تجزیه

تواند باعث شور و سدیمي شدن خاک سطحي  در دراز مدت مي گرد و غبار هایو طوفان دباش ميدر استان ایالم  غبار

 شود. اراضي استان ایالم 
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یکي از انواع مخاطرات  گرد و غبارهای طوفان

ها، جوی هستند که در منطقه خاورمیانه در طي سال

در  موضوعي کهها وجود دارد. بارها امکان وقوع آن
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در )زمین بدون پوشش و خاک خشک و نرم( زمین 

وKarimi Ahmad Abad) فعالیت آن استایجاد و 

Shokouhi Razi،1122)، خشک مناطق در ریز ذرات 

 برخوردار باالتری فراواني از جهان خشک نیمه و

 به واکنش نوعي تواند مي گرد و غبار واقع در. هستند

 رابطه این در که باشد زمین گیاهي پوشش تغییرات

 طبیعي شرایط کنار در را انساني هایفعالیت نقش

،Arimoto) گرفت نظر در باید جغرافیایي های محیط

 کنار در گرد و غبار ایجاد شرایط مهمترین از .(1111

 ،است رطوبت وجود عدم یا وجود ناپایدار، هوای

 باشد، داشته رطوبت ناپایدار هوای اگر که طوری به

 طوفان ،باشد رطوبت فاقد اگر و برق، و رعد و بارش

 (.1121و همکاران،  Tavosi)کند مي ایجاد گرد و غبار

های غربي که کشور ایران و همسایهبا توجه به این

خشک جهان قرار  آن در کمربند خشک و نیمه

اند و بیش از دو سوم مساحت ایران در اقلیم  گرفته

میانگین  ،و از طرف دیگراست خشک نیمهخشک و 

در بارش ساالنه در کشور نصف میانگین بارش ساالنه 

کشور ایران در معرض  ،(Buchani ،1112) جهان است

هم در مقیاس محلي و هم در  گرد و غباروقوع پدیده 

پدیده مطالعات ای و جهاني قرار دارد. مقیاس منطقه

غلظت  دهد که نشان ميهای اخیر در سال گرد و غبار

ذرات معلق، تداوم، وسعت و زمان آن متفاوت و بسیار 

های گذشته است و گرد و غبارهای بیشتر از طوفان

های انساني و  هضهای بسیاری در حواین سبب نگراني

، Fazeliو  Buchani)محیطي شده است زیست

ای مربوط به  رهابا توجه به تصاویر ماهو(. 1122

ها، کانون اصلي ایجاد گرد و غبارگیری هسته  شکل

های مختلف کشور  در غرب ایران در زمان گرد و غبار

عراق و در رتبه دوم سوریه است. مناطق اصلي 

ها در عراق در درجه اول غرب و گرد و غبارگیری  شکل

شمال غرب و در رتبه بعد شرق، جنوب شرق، جنوب، 

و همکاران، Nazari)جنوب غرب و نواحي داخلي است 

1121.) 

 از مناطقي در ویژه به گرد و غبارطوفان  کنترل

 و سالمت بر تأثیر نظیر ،مختلف دالیل به ،کشور

 با مطابق محیط هوای کیفیت در تغییر آسایش،

 تأثیر اجتماعي، مشکالت ملي، و جهاني استانداردهای

 حائز طبیعي منابع و آب منابع ،کشاورزی تولیدات در

 حمل رسوبات انتقال وبادی  فرسایش. است اهمیت

 زیست، محیط، کشاورزی اراضي تهدید موجب شده

. شود مي هازهکش و آب انتقال هایکانال، سدها ابنیه،

 اقلیمي مخرب های پدیده از گرد و غبار های طوفان

 به ناپذیریجبران های خسارت سالههمه که است

وقوع در افزایش  ،وارد کرده ها جادهو  تأسیسات مزارع،

 از متأثر ،پدیده این. داردای نقش جادهتصادفات 

 و ساز شناخت صورت در که است خاص جوی شرایط

 وارده های آسیب از توانمي آن گسترش و تکوین کار

و Lashkari) کرد مقابله آن با یا و کاست

Kaikhosravi ،1111.) 

های بر روی ویژگي گرد و غبار اثرات طوفان

فیزیکي و حاصلخیزی خاک در جزیره الپالما اسپانیا 

نشان داد  پژوهشمورد بررسي قرار گرفت. نتایج این 

توزیع اندازه ذرات خاک را تغییر  گرد و غبارکه طوفان 

در میزان ظرفیت آب قابل دسترس خیلي مؤثر  ،داده

 تا 2/1مقدار ذرات با اندازه  گرد و غباراست. طوفان 

)کاني غالب کوارتز( در خاک سطحي را میکرومتر  21

دهد که با کاهش مقدار آب قابل دسترس افزایش مي

 (.1123و همکاران، van Suchodoletz)است همراه 

گرد نشیني طوفان پژوهشي در خصوص ایجاد و ته

در نواحي خشک مثل کشورهای خاورمیانه از  و غبار

دست آمده هجمله عربستان انجام شد. یکي از نتایج ب

در عربستان بیش از  گرد و غبارذرات   pHاین بود که 

 pHهای مرتبط با آن باعث افزایش  است و باران 1/1

زیست، رشد گیاهان و   خاک و مشکالتي را برای محیط

 است.کرده بي مفید خاک ایجاد جمعیت میکرو

های حاوی میکروارگانیسم ،گرد و غباراین  ،چنینهم

است قارچ و ترکیبات شیمیایي زنده مثل باکتری و 

(Gerson وAmit،2117.)شناسي ذرات  ترکیب کاني

بندی تقسیمخاک استان خوزستان در سه گروه  و گرد

ها )کاني غالب کلسیت(، شامل کربنات ،گروه اول .شد

ها )کاني غالب کوارتز( و شامل سیلیکات ،گروه دوم

ها )کاني غالب کائولن(شامل رس ،مگروه سو

(Zarsvandi 1122 ،و همکاران) . دیگر پژوهشيدر، 

 گرد و غبارهای و فلزی طوفان شناسي کانيترکیب 

آسیایي مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتایج این 

دار از مناطق بوکسیتي و آهن گرد و غباربررسي، وقتي 

ح ذرات جذب سط P و Ni ،Alصر عنا ،کندعبور مي
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این  ،در نواحي دیگر غبارگرد و نشیني د و تهشو مي

میرهایي  و مرگحتي  ،دهکرعناصر را وارد آب و خاک 

گرد است. انتقال  مرتبط با این عناصر نیز گزارش شده

باعث ورود فلزات  ،دیگرهای در اتمسفر به محل و غبار

 دشو ميخاک  ي زیادی به درون آب وسنگین و سم

(Kurtz  ،1112و همکاران .) استان ای در مطالعهدر

مورد  گرد و غبارترکیب شیمیایي ذرات  ،خوزستان

 شاملي عناصر سنگین و سم بررسي قرار گرفت و

م، کروم، آرسنیک، سلنیوم، کادمیجیوه، سرب، قلع، 

 ،Zallaghi) تشخیص داده شدندتوریم  باریم، اورانیم و

های فیزیکوشیمیایي و  ویژگي ،ای مطالعه در(. 1121

 های محلي ا بـا خاکغباره و گرده نمون شناسي کاني

نتایج نشان داد که تفاوت . شد بررسي نواحي زاگرس

ي های محل با خاک غبار و گرد هنمون بین چشمگیری

و  ای همراه تصاویر ماهواره ها به این یافته. وجـود دارد

وضوح نشان داد که  الگوهای فرکانس و جهت باد به

 نی ایراگرد و غبارهای  ای از توفان سهم عمده

 راق اسـتخشک ع اراضيآن از  فرامرزی و منشأ

(Hojati  ،1121و همکاران .) پژوهشهدف از این، 

 های ویژگيشناسي و  ترکیب کانيو مقایسه  تعیین

استان ایالم و در  غبار و ذرات گردفیزیکوشیمیایي 

منظور بهعراق  سطحي اراضي در کشورالیه  خاک

 استان ایالمویژه  این ذرات در کشور و به منشأیابي

 .است

 

 هامواد و روش

با مساحتي حدود استان ایالم پژوهش: مورد  هطقمن

های کیلومتر مربع، در غرب سلسله کوه 21111

عرض شمالي از  30° 22´تا   32° 21´ زاگرس بین

طول شرقي از  01° 21´تا  02° 10´ خط استوا و

غربي کشور ایران واقع  النهار گرینویچ در گوشه نصف

. مناطق مورد مطالعه در استان ایالم شامل شده است

شهر ایالم در شمال استان، شهر مهران در جنوب 

غربي و شهر دهلران در جنوب و جنوب شرق استان 

 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق 021با مجموعا 

در  اراضي سطحيالیه خاک  یها نمونهاند. قرار گرفته

در مسیر  مطالعه مورد عنوان منطقه دومبهعراق کشور 

و  2)شکل کربال برداشت شد  و نجف ،بدره هایشهر

 (. 2جدول 

 
 مختصات جغرافیایي و اقلیمي مناطق مورد مطالعه -1جدول 

 شهر کشور
 یيایجغراف مختصات

(UTM) 

 ساالنه یدما نیانگیم

(Ċ) 

 ساالنه يبارندگ نیانگیم

(mm) 

 171 0/11 3121217 ،721111 دهلران رانیا

 213 0/10 3110222 ،217711 مهران رانیا

 011 7/21 3711707 ،111102 المیا رانیا

 230 7/13 3100122 ،271023 بدره عراق

 13 2/13 3222333 ،002121 نجف عراق

 11 13 3211201 ،011712 رجیتو عراق

 11 13 3121333 ،021111 يشومل عراق

 

در  :یيایمیش و يكیزیف یها هیتجز و یبردار نمونه

های استان شامل مهران، دهلران و ایالم شهرستان

 ،همچنین .آوری شدجمع گرد و غبار یها نمونه

 21تا صفر )عمق  سطحياز الیه تعدادی نمونه خاک 

مختلف کشور عراق نیز تهیه شد. مناطق  متری(سانتي

خاک به آزمایشگاه خاکشناسي دانشگاه  یها نمونه

متری و الک دو میلي خشک یهوااز منتقل، ایالم 

به روش درصد اجزاء شن، سیلت و رس  شد.  عبور داده

گل اشباع  pH (،Bauder، 2111 و Gee) هیدرومتر

هدایت (، McLean ،2111) وسیله الکترود شیشه به

در عصاره اشباع با استفاده از دستگاه الکتریکي 

درصد ( Peterson، 2111و  Knudson) سنج هدایت

آهک با روش تیتراسیون درصد  و گچ به روش استون

نرمال و  یکبرگشتي با استفاده از اسید کلریدریک 

تعیین شد. درصد ( Nelson ،2111) نرمال 2/1سود 

کرومات پتاسیم  با دیکربن آلي به روش سوزاندن تر 
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و  Nelson) در مجاورت اسید سولفوریک غلیظ

Sommers ،2111) ، ظرفیت تبادل کاتیوني(CEC)  با

و استات  pH=  1/1استفاده از استات سدیم در 

های محلول             کاتیون(، Rhoades،2111) آمونیوم خنثي

بازی شامل کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون 

کمپلکسومتری، سدیم و پتاسیم محلول به روش نشر 

 (Rhoades،2111) اتمي شعله )فلیم فتومتری(

استفاده  با (SAR) نسبت جذب سدیم. گیری شد اندازه

های  ت ویژگيشد. روند تغییرا محاسبه (2)رابطه از 

Excelافزار  نمودار در نرم صورت و شیمیایي به فیزیکي

 .شدرسم 

    
   

√  
       

 

   (2)                                   

 

 
 و کشور عراقاستان ایالم  برداری در های نمونه محل موقعیت -1شكل 

 

 روش ازبا استفاده رس جداسازی  :شناسيکاني

Kittricو Hope (2113 )اشباع سپس، شد. انجام  

 کلرید نرمال یک محلول از استفاده با رس یها نمونه

 منظور به .گرفت صورت منیزیم کلرید و پتاسیم

 با شده اشباع یها نمونه رسي، های کاني تشخیص

 برای و شدند اشباع نیز گلیکول اتیلن وسیلهبه منیزیم

 221 حرارتي تیمار پتاسیم، با شده اشباع یها نمونه

 نوع شناسایيبرای  .دش اعمال نیز سلسیوس  درجه

 شده اشباعرس ی ها نمونهصورت پودری و به هاکاني

 Brukerـراش اشــعه ایکس مدلدسـتگاه پ وسیلهبه

D8 Advance X-Ray Diffractometer   ساخت کشور

زنجان با مشخصات فلز هدف مس، ولتاژ  آلمان دانشگاه

 (Ө1آمپر و تحت زاویـه ) میلي 31ولت، آمپراژ کیلو 01

درجه در هر  دودرجه و سرعت اسکن  71تا پنج 

 ها دیفراکتوگرام تفسیر مورد تجزیه قرار گرفته ودقیقه 

 (.Weed ،2111 و Dixon) شد انجام

 

 نتایج و بحث

های تجزیهنتایج  :یيایمیش و يكیزیف یها هیتجز

 گرد و غبار ها نمونهفیزیکوشیمیایي  های ویژگي

سطحي از اراضي خاک  ها نمونهشهرهای استان ایالم و 

 طوری همانارائه شده است.  1در جدول  عراقکشور 

بیشترین درصد  ،است  شده  نشان داده 1که در شکل 

میزان  که کمترینحالي در ،استشن مربوط به نجف 

گیرد و در  سیلت و رس نیز به همین نمونه تعلق مي

گیرد. بیشترین میزان  بافتي شني لومي قرار مي طبقه

تا بافتي آن لومي  طبقهسیلت مربوط به تویرج کربال و 

و بیشترین میزان رس به بدره عراق تعلق لومي سیلتي 
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 این بر .استبافتي آن لومي رسي  طبقهگیرد که  مي

ی ها دهنده خاکتشکیلرین درصد ذرات بیشت ،اساس

مربوط به شن و سیلت و کمترین نیز به  ،هر دو منطقه

هر چه اندازه  ،دهدرس تعلق دارد که این نشان مي

و  استحاکي از فاصله کم انتقال  ،تر باشدذرات درشت

 گرد( که ذرات 1117و همکاران ) Menendezبا نتایج 

-هم ،در جزیره کنری اسپانیا را بررسي کردند غبار و

 خواني داشت.

 
 عراق سطحي های استان ایالم و خاک درغبار  و گرد ها نمونهفیزیکوشیمیایي  های ویژگي نتایج تجزیه -2 جدول

SAR CEC EC pH OC CaCO3 Clay Silt Sand 
 بافت طبقه

  

 Cmol(+)kg-1 dSm-1  %


12/21 2/1 12/2 30/7 2/1 02 2/21 10/32 11/22 L/SL دهلران غبارگرد و 

12/21 2/1 11/0 12/7 22/1 72/37 2/7 2/03 01 L/SiL شرهاني دهلران 

12/2 7 1/2 12/7 20/1 72/11 21 2/31 2/27 SL مهران 

23/1 22 11/3 01/7 2/1 72/31 22 32 21 L/SL ایالم گرد و غبار 

72/1 2/11 13/1 11/7 21/2 22 2/32 12 2/03 CL بدره عراق 

11/37 2/2 12/22 71/7 21/1 2/17 1 7 12 LS  عراقنجف 

10/31 1 3/22 31/7 20/1 12/11 2/1 07 2/03 L/SiL  کربال تویرج 

10/11 2/7 1/21 01/7 70/1 12/10 21 17 13 SL  کربالشوملي 

L ،لوم :SL ،لومي شني :CL ،لومي رسي :LSشني لومي : SiL  لومي سیلتي :OCکربن آلي : 

 
 












 
 های عراقشهرهای استان ایالم و خاک گرد و غبار یها نمونهدر  نمودار تغییرات درصد شن، سیلت و رس -2شكل 

 

 pHتغییرات  ،3شکل  درشده  ارائهبر اساس نتایج 

قرار  12/7تا  12/7و در محدوده  یستنمحسوس 

با . استهای خنثي تا قلیایي  خاک گیرد و جزء مي

زیمنس  دسي چهاربیش از   ECکه میزان توجه به این

ند و شو ميهای شور محسوب  جزء خاک، استبر متر 

کربال و تویرج  مربوط به شوملي EC بیشترین میزان

 استزیمنس بر متر  دسي 3/22و  1/21مقادیر کربال با 

شهر ایالم با  گرد و غباربه مربوط و کمترین میزان آن 
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آهک  . بیشترین و کمترین مقداراست 11/3مقدار 

 کربال شومليبدره عراق و در نمونه خاک ترتیب  به

. با توجه شددرصد  12/10و  22ها که مقادیر آن است

 ،و کربنات کلسیم بودن هدایت الکتریکي باالبه 

های شور با مقادیر قابل  ، خاکغبار و گرد أمنش احتماال

طي پژوهشي در عربستان . استتوجهي سنگ آهک 

 گرد یها نمونهو هدایت الکتریکي  pHنیز مقادیر باالی 

های منطقه )شور و مقادیر باالی خاک أبه منش غبار و

، Modaihsh)سنگ آهک و دولومیت( نسبت داده شد 

2117). 

دارای درصد کربن آلي مناطق مختلف  ،کلي طور به

 21/2که بدره عراق با مقدار حالي در ،هستندپاییني 

درصد بیشترین کربن آلي را داراست و نجف به میزان 

درصد کمترین کربن آلي را به خود اختصاص  21/1

ه ر کربن آلي خاک تا حد زیادی وابستداده است. مقدا

و با توجه به اقلیم گرم و خشک به نوع اقلیم است 

ها پایین است مناطق مورد مطالعه میزان کربن آلي آن

 آلي کربن که داد ( نیز نشان1111) Franzluebbersو 

اقلیم  به نسبت سرد و مرطوب اقلیم تحت خاک

 یابد. مي تجمع بیشتر اقلیمي توالي یک در تر خشک

 تر درشت و بارندگي کاهش دما، افزایش با ،کلي طور به

یابد.  مي کاهش خاک آلي ماده میزان خاک شدن بافت

محتوای کربن آلي به فراواني پوشش گیاهي، تنوع 

 توپوگرافي و شیب زمین در ارتباط است. 

متعلق به  ،کاتیوني بیشترین میزان ظرفیت تبادل

مول بر کیلوگرم و سانتي 2/11بدره عراق با مقدار 

 .است 2/2کمترین آن مربوط به نجف به میزان 

ترکیب  محتوای ظرفیت تبادل کاتیوني به بافت خاک،

رس، تجمع مواد آلي و درجه فرسایش  شناسي کاني

 (.2111و همکاران، Shoji) استمرتبط 
 

 
 های عراقغبار شهرهای استان ایالم و خاک و گرد یها نمونهدر شیمیایي  های ویژگينمودار تغییرات  -3 شكل

 

 ترتیب مربوط به نجف،به SARبیشترین میزان 

و  10/31، 11/37کربال و شوملي کربال با مقادیر  جتویر

مربوط به  12/2. کمترین مقدار آن نیز با است 10/11

های عراق  خاک ،بنابراین(. 0)شکل  استمنطقه مهران 

غبار در استان ایالم دارای  و سدیمي شدید و گرد

 ECکه میزان با توجه به این. هستندباال نسبتا سدیم 

 2/1نیز کمتر از  pHو  چهاراغلب مناطق باالی 

محسوب  سدیميهای شور و جزء خاک ،دباش مي

ها در مناطق بودن خاک سدیميند. شور و شو مي

 ،طبیعي است. در این مناطق خشک نیمهخشک و 

های اضافه  ها و یونشوی نمکوشستبارندگي برای 

میزان  ،که در این مناطقسدیم کافي نیست، ضمن آن

تبخیر باال موجب افزایش نمک در سطح خاک 

 بهقابل نفود در اعماق مختلف،  الیه غیر وجود. دشو مي

شوی نمک، باعث وشستهمراه بارندگي ناکافي برای 

 ها تجمع داشته باشدنمک در این خاک ،دشو مي

(PessarakliوSzabolcs ،2111.) 

1 

2 

21 

22 

11 

12 

31 

32 

01 

02 

21 

گردوغبار 

 دهلران

شرهاني 

 دهلران

گردوغبار    مهران   

 ایالم

 شوملي کربال تویرج  کربال  نجف بدره عراق

 مناطق نمونه برداری

pH

EC (dS/m)

 CaCO3(%)

CEC (Cmol(+)/kg)

O.C (%)



 2311، 3، شماره 21جلد    پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي717

 
 های عراقشهرهای استان ایالم و خاک گرد و غبار یها نمونهدر  SARنمودار تغییرات   -4 شكل

 

پودری خاک منطقه  شناسي کانينتایج  :يشناس يکان

ترتیب به های غالبدهد که کانينشان مي عراق

 و پالیگورسکیتکوارتز،  ،کلسیت، گچ فراواني

 ،و همچنین 2شکل  ،ندباش ميموریلونیت  مونت

 غبار دهلران و های غالب نمونه پودری گرد کاني

کلسیت، کوارتز، ، ژیپس شاملترتیب فراواني  به

نتایج . (1)شکل است موریلونیت  و مونت پالیگورسکیت

( نشان 1120و همکاران ) Khoshakhlaghمطالعه 

غبار ورودی به  و های اصلي گرد داده است که کاني

ها  ها )کلسیت( و سیلیکات غرب ایران شامل کربنات

ها نیز شامل ژیپس  )کوارتز( است و فاز فرعي کاني

ه ضر حواست. هرگاه منشأ ذرات نواحي داخلي عراق د

های دجله و فرات باشد،  رسوبات تبخیری رودخانه

 حاوی کاني ژیپس خواهد بود. ها نمونه

 های منطقه های ایکس در خاکنگاشت اشعهپرتو

 در نمونه 12/27 )پیک اسمکتیت کاني بیانگر عراق

(، 33/3شده با منیزیم و اتیلن گلیکول(، کوارتز ) اشباع

( و 21/3و  77/0، 23/7، 31/20های کلریت )پیک

 عنوان( به33/3و  2، 11/21های )پیک ایالیت

)شکل است این منطقه  رس بخش در موجود های کاني

 غبار و گردهای دلیل مشابهت زیاد دیفراکتوگرامبه. (7

مناطق ایالم، مهران و دهلران دیفراکتوگرام منطقه 

های اشعهپرتونگاشت  (.1شده است )شکل  ارائهایالم 

 های)پیک کلریت هایکاني ایکس بیانگر حضور

 22/21آنگسترومي( و ایالیت )پیک  21/7 و 21/20

 رس بخش در موجود های کاني عنوانبهآنگسترومي( 

 از غبار و گرد ذرات شناسي کاني .استاین منطقه 

 با ارتباط در ویژه به ها آن مهم خصوصیات جمله

و همکاران، Moutaz) است ذرات این یابيأمنش

1121.) 

 پراش ازبا استفاده  نیزدر اسپانیا پژوهشي  نتایج

 در اتمسفری ذرات غالب جزء داد که  نشان ایکس اشعه

 ،سپس وکوارتز  کاني، گرد و غبار پودری یها نمونه

-Diaz)است  فیلوسیلیکاته و کربناته هایکاني

Hernandez 1122 ،و همکاران) . Ganor  همکاران  و

 غبار و گرد روی بر که ایبا مطالعه هم( 1111)

 داشتند، اشغالي شمال فلسطین از شده آوری جمع

 فلدسپار، شامل کوارتز، رسي غیر های کاني فراواني

 رسي بیان هایکاني از بیشتر را دولومیت و کلسیت

 که دندمعتق محققین برخي ،ارتباط همین در .کردند

 فلدسپار و کربنات کوارتز، از غني گرد و غبارذرات 

 انسبت یا نزدیک مناطق از احتماال و دارند ایقاره منشأ

 در و اندشده منتقل آوری ذراتجمع محل به نزدیک

 قابل حاوی مقادیر که یغبار و گرد ذرات مقابل

دورتری  فواصل از ،هستند رسي هایکاني توجهي

  (.Pye ،2111) اندیافته انتقال

های الگوی پراش اشعه ایکس در خاکاز مقایسه 

 دشو مياین نتیجه حاصل دهلران  گرد و غبارعراق و 

 کاني پالیگورسکیت ذرات مانند این از که بخشي

 که های عراقبیابان مانند ترغربي مناطق از احتماال

 های خاک ها دراین کاني از توجهي قابل مقادیر حضور

 یافته انتقال منطقه به است شده گزارش این مناطق
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البته برای اثبات این ( کهAl-Juboury ،1111) باشد

در این  بیشتری های بررسينیاز است که  موضوع 

 .زمینه صورت گیرد

مقدار کافي یون پتاسیم  ،خاکزایي میکا از عوامل

در محیط است که با تجزیه و تخریب مواد آلي و 

در تسریع  های فوقاني باعثتجمع این عنصر در افق

 ،Matzek)شود  ميیت و سایر میکاها ایال کانيتشکیل 

ای های الیهکاني کلریت به گروه سیلیکات .(2122

شاخصي از پیشرفت  ،تعلق داشته و میزان آن در خاک

هوادیدگي است. کلریت رس غالب یندهای افر

کم  هوادیدگي با خشک نیمههای نواحي خشک و  خاک

های دیگری  کاني است. این کاني در اثر هوادیدگي به

، Jakson) دشو ميموریلونیت تبدیل  نظیر مونت

وجود مقادیر فراوان کلریت و میکا در مقایسه (.2117

ها و افزایش بودن خاک جوانبا اسمکتیت نمایانگر 

دهنده تکامل نشاناسمکتیت نسبت به کلریت و میکا 

وAlexander)است ها و سن بیشتر خاک

Holowychok ،2113.)در کلریت هوادیدگي امکان 

 برای زیرا ،ندارد وجود خشک نیمه و خشک مناطق

 ،ششکمتر از  pHشدید،  شویي آب آن هوادیدگي

 بین هیدروکسیدهای خروج نتیجه در و زیاد حرارت

امکان  عدم دلیلبه ،بنابراین. است الزم ای الیه

 و خشک مناطق هایخاک در کاني این هوادیدگي

ها خاک این در کلریت اعظم قسمت ،خشک نیمه

 .(Bertsch،2111و Barnhisel) است موروثي

 

 
 عراق  منطقهدر خاک  نمونه پودری XRDطیف  -5 شكل

 

 
 دهلران منطقهغبار  و در گرد نمونه پودری XRDطیف  -6شكل 
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 عراقمنطقه در خاک نمونه رسي  XRDطیف  -7 شكل

 

 
 منطقه ایالم غبار و نمونه رسي در گرد XRDطیف  -8 شكل

 

 گیرینتیجه

که  نشان دادتوزیع اندازه ذرات خاک عراق  نتایج

دهنده مربوط به شن و  بیشترین درصد ذرات تشکیل

 و گرد تجزیه سیلت و کمترین نیز به رس تعلق دارد و

نیز میزان شن و سیلت  های شهرهای استان ایالمغبار

دهد که دهند که این امر نشان ميبیشتری را نشان مي

)از  خارجي از این ذرات دارای منشأ بخشي احتماال

با  که داد نشان پژوهش این باشند. نتایج کشور عراق(

سدیم و  ،هدایت الکتریکي میزان بودن باالتوجه به 

احتمال  ،غبار و و ذرات گرد های عراقدر خاکژیپس 

های شور با مقادیر  غبار، خاک و گرد أمنش ،رودمي

-طوفان ،بنابراین. استآهک  گچ و قابل توجهي سنگ

د باعث شور و نتوان مدت ميدر دراز گرد و غبار های

د. نشو سطحي اراضي استان ایالم  خاک سدیمي شدن

 و کوارتزکلسیت،  ،ژیپسهای فراواني کاني

خاک عراق و  غبار و گرد یها نمونهدر  پالیگورسکیت

غبار استان  و گردمنشأ که  تواند بیانگر این باشد مي

فراواني کاني  است.مرزی عراق  مناطق اراضي ازایالم 

دهلران نسبت به  غبار و گردموریلونیت در نمونه  مونت

دهنده این باشد  نشان تواندنمونه خاک عراق هم مي
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یافته است.  انتقال سایر مناطق که این نوع کاني از

 استان ایالم در غبار و گرد های طوفان وقوع با ،بنابراین

 عراق کشور در مناطق بیاباني مانند خارجي منابع سهم

 افزایش غبار و گرد ذرات تولید در عنوان منشأ به

  یابد. مي
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