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Abstract
In recent years, droughts, frequent storms, industrial and mining activities have caused a rise in
dust in suburbs Tehran, and developing west of the province of Teheran. The Mallard County is
located in the west of the province of Tehran with arid and desert climate and has been selected
as the study area. This study aims to determine the soluble metals, minerals and morphology of
the original sediments and particulates in Mallard County and to determine the origin of the dust.
Dust sediment was collected seasonally at 30 stations using dust collector. Soil and surface
sediment sampling were conducted systematically and randomly on 14 pediment and playa facies
and a total of 83 samples were taken from the work units. Scanning electron microscope (SEM)
was used to determine the shape and size of dust particles, and X-ray diffraction (XRD) identified
the minerals found in dust particles. The results showed that most of the chemical compounds in
the dust particles consist of magnesium, phosphorus, potassium, iron, chromium, vanadium,
nickel, lithium, molybdenum, caesium, scandium, zirconium and titanium. These elements are in
the form of quartz, calcite and gypsum clay minerals with a coating of dolomite, hematite and
muscovite minerals, with an internal origin that have been transported into the region from close
distances or through wind flow. According to the results of the SEM analysis, the particle
morphology is angular and semi-circular. Most dust particles can be evidence of the existence of
a local and human source and are transported closely.
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چکيده
در سالهای اخیر خشکسالی ،طوفانهای مکرر ،فعالیتهای صنعتی و معدنی ،سبب افزایش غبار ریزشی در حومۀ شهر تهران شده
و انتشار آن در غرب استان تهران روند رو به رشدی داشته است .شهرستان مالرد در غرب استان تهران با آبوهوای خشک و بیابانی،
بهعنوان منطقۀ مطالعاتی انتخاب شد .هدف از پژوهش حاضر شناسایی فلزات سنگین ،کانیها و ریختشناسی ذرات رسوب و
منشأیابی آنها در شهرستان مالرد است .رسوبات غبار ریزشی به کمک غبارگیر تیلهای بهطور فصلی ،در  30ایستگاه جمعآوری شد.
نمونهبرداری خاك و رسوب سطحی به روش سیستماتیک-تصادفی در  14رخسارۀ دشتسر و پالیا انجام شد و در مجموع  83نمونه
از واحدهای کاری جمعآوری شد .به منظور تعیین شکل و اندازۀ ذرات غبار ریزشی از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو برای
شناسایی کانیهای موجود در ذرات غبار ریزشی از پراش پرتوایکس ( )XRDاستفاده شد .نتایج نشان داد که بخش عمدۀ ترکیبات
شیمیایی ذرات غبار ریزشی از  Zr ،Sc ،Cs ،Mo ،Li ،Ni ،V ،Cr ،Fe ،K ،P ،Mgو  Tiتشکیل شده است .این عناصر در قالب کانیهای
رسی ،کوارتز ،کلسیت و ژیپس با پوششی از جنس کانیهای دولومیت ،هماتیت و مسکووییت است که منشأ داخلی دارند و از مسافت
نزدیک توسط جریان باد به منطقه حمل شدهاند .براساس نتایج آنالیزهای  SEMریخت ذرات زاویهدار و نیمهمدور بود و شاهدی بر
وجود منبع محلی و انسانی و نزدیکبودن منشأ ذرات ریزشی است.

واژگان کليدی :غبار ریزشی؛ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی؛ کانیشناسی؛ مورفولوژی؛ مالرد
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 مقدمه
پدیدههای گردوغباری رخدادهایی طبیعیاند که در
مناطق خشک و نیمهخشک و بهویژه در عرضهای جنب
حارهای رخ میدهند .ترکیب پدیدۀ تغییر اقلیم با
فعالیتهای انسانی و الگوهای سکونت آنها موجب افزایش
تخریب خاك ،فرسایش بادی ،بیابانزایی ،تخریب خواص
خاك و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان میشود .در ادامه این
روند موجب از بین رفتن زیتوده و کربن آلی خاك و
موجب تشدید پدیدههای گردوغبار میشود .با توجه به
اثرات مخرب گردوغبار بر سالمت مردم ،اقلیم و اکوسیستم
نیاز به شناسایی مناطق منبع گردوغبار وجود دارد (.)19
در نتیجه با شناسایی کانونهای وقوع گردوغبار امکان
مدیریت و برنامهریزی جهت کنترل گردوغبار فراهم
میشود (.)23
تشخیص منابع گردوغبار و تخمین توان انتشار آنها
بهویژه برای ارزیابی آلودگی اتمسفری ذرات گردوغبار از
اهمیت ویژهای برخوردار است ( .)39روشهای شیمیایی،
ایزوتوپی و کانیشناسی برای تعیین مناطق تولیدکنندۀ
گردوغبار اتمسفری استفاده گردید ( .)7همچنین اندازۀ
ذرات گردوغبار اطالعاتی در مورد شیوۀ انتقال ذرات و
اطالعات ارزشمندی راجع به منشأ گردوغبار در اختیار قرار
داد و برای بازسازی تغییرات در رژیم باد مورد استفاده قرار
گرفت (.)21
از جمله مطالعات انجامشده در خارج از کشور میتوان
به نتایج ویژگیها و ترکیب رسوبات گردوغبار ریزشی در
ریاض ،پایتخت عربستان سعودی ( ،)40مطالعۀ مقادیر
عناصر کمیاب ناشی از دخالتهای بشر را در نمونههای
گردوغبار شرق دریای مدیترانه ( ،)33بررسی ترکیبات
گردوغبار اعم از کانیشناسی ،گردهها ،عناصر سنگین و
میکروارگانیسمها در کشور عراق ( ،)5مطالعۀ ترکیب
شیمیایی و نوع عناصر موجود در نمونههای گردوغبار شهر
پکن ( ،)59شناسایی ترکیبات عناصر در فرودگاه واشنگتن
( ،)35غلظت عناصر فلزات سنگین و همچنین تغییرات
پذیرفتاری مغناطیسی آنها ،کانیشناسی و ژئوشیمی
ماسهها در رودخانههای ناندو و وانکوان جزیرۀ هاینان1چین
1Nandu and Wanquan rivers, Hainan Island

( )46و بررسی کانیشناسی و ریختشناسی ماسههای
بیابانی امارات متحدۀ عربی ( )43اشاره کرد.
همچنین در مطالعات داخلی نیز به بررسی کانیهای
حاضر در بخش رس خاكهای خاتونآباد اصفهان (،)8
مطالعۀ ترکیبات باز گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران
( ،)55شناسایی کانیهای گردوغبار از جندق تا کوهرنگ
( ،)28شناسایی ترکیبات موجود در ذرات گردوغبار شهر
سنندج ( ،)31بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی ذرات
گردوغبار جوی در شهر شیراز ( ،)29بررسی و آنالیز
گردوغبارها از منظر متالورژیکی در شهر اهواز ( ،)1بررسی
کانیهای گردوغبار ریزشی شهر ایالم ( ،)51بررسی
کانیشناسی گردوغبار جمعآوری شده در  5ایستگاه مستقر
در بخش شهداد استان کرمان ( ،)26بررسی خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق بزرگتر از  10μmدر
خراسان جنوبی ( )42و بررسی کانیشناسی در پالیای
طبس ( )2پرداخته شد.
از نظر مطالعات فلزات سنگین و ریختشناسی نیز
میتوان به مطالعۀ فلزات سنگین موجود در ذرات گردوغبار
خوزستان ( ،)57مطالعۀ کانیهای رسی خاكهای گچی
زمین ریختهای مختلف در منطقۀ شرق اصفهان (،)30
بررسی ترکیب کانیشناختی و ریختشناسی ذرات
تشکیلدهندۀ پدیدۀ گردوغبار در استان خوزستان (،)56
شاخصهای آلودگی و زمین انباشت فلز سنگین سرب در
بهبهان ( ،)4مطالعۀ عناصر سنگین در گردوغبار ریزشی
لنجانات اصفهان ( ،)18شناسایی منابع گردوغبار  36نقطه
در شهرهای اصفهان منطقۀ شهری با ترافیک سنگین،
خمینیشهر و فالورجان منطقۀ شهری با ترافیک کم و
زرینشهر و مبارکه منطقۀ شهری صنعتی ( ،)36مقادیر
غلظتهای فلزات سنگین و ترکیب شیمیایی ذرات در شهر
اهواز ( )20و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
گردوغبار معدنی در حومۀ شهر اصفهان ( )50اشاره کرد.
وجود عرصههای بیابانی ،فقر رطوبت ،خشکسالی،
همجهت بودن با بادهای غالب غرب استان تهران ،کاهش
پوشش گیاهی ،اراضی کشاورزی رهاشده ،نزدیکی معادن
شن و ماسه ،کانونهای بحرانی مهمترین عوامل داخلی و
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خارجی وقوع غبار ریزشی در شهرستان مالرد است .از آنجا
که تاکنون مطالعاتی در زمینۀ ترکیبات غبار ریزشی غرب
استان انجام نشده ،هدف از پژوهش حاضر شناسایی منشأ
غبار ریزشی محلی طی دورهای یکساله ،براساس نمونههای
غبار ریزشی رسوب و نمونههای خاك سطحی برداشتشده
در واحدهای کاری مختلف با استفاده از تجزیه و تحلیل
دادههای بادسنجی ،آنالیز فلزات محلول به کمک دستگاه
پالسمای جفتشدۀ القایی ـ طیفسنج نشری و پالسمای
جفتشده القایی ـ طیفسنج جرمی ،پراش پرتو ایکس
( )XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبود.
اطالعات حاصل از پژوهش حاضر به بررسی اثرات ذرات
غبار ریزشی بر هوا ،آب و خاك ،سالمت انسان کمک می
کند و زمینهساز اقدامات الزم در راستای کاهش خطرات
ناشی از این پدیده در حوزههای سالمت ،محیطزیست و
اقتصاد خواهد بود.
 مواد و روش
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موقعيت منطقۀ مورد بررسي

منطقۀ مورد مطالعه با وسعت  119546 haاز شمال
و غرب به استان البرز ،از جنوب به استان مرکزی ،از شرق
به شهرستان شهریار منتهی شده و از نظر موقعیت
جغرافیایی در حدفاصل ً 50 20َ 7تا ً 50 54َ 54طول
شرقی و ً  35 28 َ 49تا ً 35 41 َ 47عرض شمالی واقع
است (شکل  .)1شهركهای صنعتی مختلفی در محدودۀ
مورد مطالعه وجود دارد .همچنین حدود  60معدن فعال
وجود دارد که ظرفیت تولید ذرات معلق هوابرد را در این
منطقه چندین برابر میکند (.)38
متوسط بارندگی سالیانۀ منطقه در طول دورۀ آماری
 30ساله معادل  268 mmو حداکثر و حداقل بارش سالیانه
در این دوره بهترتیب  392 mmو  105اندازهگیری شد.
متوسط دمای سالیانه  12/5 °Cحداکثر و حداقل مطلق
درجه حرارت بهترتیب  42و  -17 °Cدر ماههای تیر و دی
است .جهت غالب وزش باد با توجه به گلبادهای ساالنه و
فصلی منطقۀ مورد مطالعه ،غرب و شمال غربی بود.

شکل  .1موقعيت منطقۀ مورد مطالعه در استان تهران و ايران
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روش پژوهش آناليز دادههای بادسنجي

نمونهبرداری

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای بادسنجی از دادۀ 4
ایستگاه سینوپتیک که نزدیک شهرستان مالرد قرار دارند،
شامل شهریار ،هشتگرد ،کرج و بوئینزهرا استفاده شد
(جدول  .)1گلبادها و گلطوفانهای ساالنه و فصلی
ایستگاههای مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار  Wrplotو
با درنظرگرفتن سرعت آستانه  6/5 m/sترسیم شد.
همچنین گلماسۀ ایستگاههای مورد مطالعه با استفاده از
نرمافزار  Sandrose graph 3.0ترسیم شد.
گلماسه نموداری است که در اثر انجام عملیات پیچیدۀ
جبربرداری و محاسبۀ مقدار انرژی قابل حمل ماسه توسط
باد به دست میآید .این نمودار بیانگر توان فرسایش بادی
و مقدار نسبی حمل ماسه در جهتهای مختلف است.
بررسی مقادیر  DPtدر مناطق حساس جهان نشان میدهد
که حداکثر مقدار  DPtمعادل 1000-800واحدبرداری در
طول سال است .بنابراین فرای برگر و دین ( )1979با توجه
به مقادیر مختلف توان حمل باد ( ،)DPtقدرت فرسایش و
دبی حمل ماسه توسط باد را در ایستگاههای مختلف
مناطق بیابانی جهان به شرح زیر کالسهبندی کردهاند.
همچنین فرای برگر ( )1979تغییرپذیری جهت باد را
براساس شاخص همگنی جهت حمل ماسه ( )UDIطبق
جدول  2ارائه کرده است.

بهمنظور تعیین نقاط نمونهبرداری از ادغام نقشههای
کاربری اراضی ،کانونهای بحرانی فرسایش بادی ،نقشۀ
معادن و سازمان نقشهبرداری ( )44استفاده شد و در نقاطی
که نزدیک معادن و کانونهای بحرانی بوده برای قراردادن
تلۀ غبارگیر تیلهای استفاده شد .جمعآوری غبار ریزشی
رسوبی با استفاده از تلۀ غبارگیر تیلهای ( )MDCO1انجام
شد ( .)22 ، 18تلۀ استفادهشده شامل ظرف تفلونی با
ارتفاع  20سانتیمتر ،محتوی دو ردیف تیلۀ شیشهای به
قطر  1/6 cmاست .نمونهبرداری از ابتدای فصل بهار و در
 30نقطه از شهرستان مالرد تلههای رسوبگیر قرار داده شد
(جدول  .)3پراکنش مکانی نقاط نمونهبرداری براساس نوع
محیط ،ژئومورفولوژی منطقه ،امکانات موجود ،اهمیت غبار
ریزشی در منطقه و فعالیتهای مؤثر بر افزایش آن انتخاب
شد .نمونههای غبار ریزشی طی  4دوره ،از فروردین تا
اسفند ،بهصورت فصلی جمعآوری و تعداد  30نمونه در هر
دوره و در مجموع  120نمونه در طول دورۀ یکسال
نمونهبرداری شد (شکل  .)2رسوبات کف ظرف هر سه ماه
یکبار در پاکتهای پالستیکی دربدار به روش خشک
جمعآوری شدند.

جدول  .1مشخصات ايستگاههای سينوپتيکي مورد مطالعه
نام ايستگاه

ارتفاع از سطح دريا

شهریار
هشتگرد
کرج
بوئینزهرا

1162
1613
1293
1225

طول جغرافيايي
01
45
57
19

عرض جغرافيايي
40
00
48
10

51
50
50
50

35
36
35
36

دورۀ آماری "از"

دورۀ آماری "تا"

سال

ماه

سال

ماه

2007
2006
1985
2007

1
1
1
1

2016
2016
2016
2016

12
12
12
12

جدول  .2تقسيمبندی توان حمل ماسه توسط باد در محيطهای بياباني و تغييرپذيری جهت باد (فرای برگر و دين)1979 ،
مقدار DPt

قدرت فرسايش باد

UDI

تغييرپذيری جهات باد

طبقهبندی جهات باد

بیشتر از 400

زیاد

بیشتر از 0/8

کم

بادهای یکجهته

بین 399-200

متوسط

بین  0/3تا 0/8

متوسط

بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه

کمتر از 200

کم

کمتر از 0/3

زیاد

بادهای چندجهته مرکب با زاویۀ تند

1Marble Dust Collector
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نمونهبرداری خاك و رسوب سطحی به روش سیستماتیک
تصادفی 1طبقهبندیشده انجام شد و روی بخشهای
دشتسر و پالیا شبکهای منظم ،به ابعاد 5000× 5000m
بهصورت تصادفی ،قرار گرفت (.)18
در هر شبکه نقطهای بهطور تصادفی انتخاب شد و در
آن محل نمونهگیری بهصورت ترکیبی انجام گرفت.
بدینترتیب که در موقعیت نمونهبرداری یک پالت
( 20×20mماکروپالت) زده و داخل آن بهصورت  Vسه

پالت ( 3 × 3mمیکروپالت) زده شد ،سپس از داخل هر
میکروپالت تعداد  5نمونه خاك بهصورت ضربدری از عمق
 10-0cmبرداشت و پس از مخلوط کردن آنها یک نمونۀ
مرکب به وزن حدود  1kgبرداشت شد ( .)30در کل تعداد
 83نمونه خاك و رسوب سطحی در منطقۀ مورد مطالعه از
واحدهای کاری جمعآوری شد (جدول  .)4الزم به توضیح
است که تعداد نمونههای جمعآوری شده در هر واحد کاری
براساس مساحت مشخص شد.

شکل  .2موقعيت محل تلههای رسوبگير و نقاط نمونهبرداری خاک سطحي
جدول  .3نقاط نمونهبرداری رسوب
مختصات به اعشار مختصات به اعشار
نام منطقه
رديف
طول
عرض
50.6718
35.6325
 1چاقو
50.6388
35.6647
 2گمرگان
50.5317
35.6487
 3قمشلو محمدآباد
50.5072
35.6039
 4قشالق امیرآباد
50.4049
35.6285
 5گوی بالغ
50.5978
35.5914
 6اخترآباد
50.7484
35.5794
 7عباسآباد گل شایگان
50.7651
35.5881
 8چهارباغ
50.7875
35.5934
 9محمودآباد
50.8074
35.5863
 10حاجیآباد
50.8021
35.6522
 11دهشیش
50.8209
35.6584
 12امیریه
50.7929
35.6814
 13امیرآباد
50.7818
35.6724
 14شریفآباد
50.7796
35.6859
 15علی بیات
1Random systematic

رديف
16
17
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

نام منطقه
مهردشت
ارسطو
یوسفآباد قوام
سلمیان
صفادشت
دهک
مالرد
شهرك صنعتی
دهیاری قبچاق
دهیاری بیدگنه
مهرآذین
حصارشالپوش
اسفندآباد
دهیاری قشالق
قلعه فرامرزی

مختصات به اعشار مختصات به اعشار
طول
عرض
50.7938
35.6953
50.8775
35.6870
50.9017
35.6764
50.8275
35.7017
50.8475
35.6917
50.8666
35.6757
50.9798
35.6681
50.8332
35.6889
492348
3945964
493386
3942833
497008
3942398
494941
3941453
494515
3943849
497965
3944028
50.9466
35.6923

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1400صفحات  1تا 22

7

جدول  .4تعداد نمونههای برداشتي از رخسارههای مختلف
کد برروی

نام رخساره

نقشه
1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2
1-2-2
2-2-2
1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
5-3-2
6-3-2
1-1-3
2-1-3
2-2-3
1-3-3

11614/58
مخروط افکنۀ دشتسر فرسایشی
639/15
فرسایش سطحی دشتسر فرسایشی
دشت ریگی خیلی درشتدانه با تراکم متوسط و زیاد توأم با قلوهسنگهای درشت با تراکم زیاد دشتسر فرسایشی 2842/56
1391/24
فرسایش رودخانهای دشتسر فرسایشی
دشت ریگی درشت و متوسطدانه با تراکم متوسط تا زیاد توأم با قلوهسنگ با تراکم کم تا متوسط دشتسر اپانداژ 7333/55
4205/03
فرسایش سطحی دشتسر اپانداژ
13522/58
دشت ریگی ریز و متوسطدانه با پوشش گیاهی تخریبیافته دشتسر پوشیده
9283/39
فرسایش سطحی دشتسر پوشیده
5648/2
دشت ریگی متوسط دشتسر پوشیده
563/96
دق رسی شور و فاقد پوشش گیاهی یا با پوشش گیاهی اندك شورپسندها دشتسر پوشیده
اراضی کشاورزی
مناطق مسکونی
2762/25
اراضی بایر پوستۀ نمکی پالیا
13658/79
اراضی رهاشده
757/04
فرسایش سطحی آبرفتی پالیا
15/09
فرسایش رودخانهای ناحیۀ مرطوب پالیا

آناليزهای فيزيکي و شيميايي نمونهها

نمونههای خاك و رسوب سطحی به میزان  0/1gبرای
آنالیز غلظت عناصر شیمیایی انتخاب شد و مورد هضم چهار
اسید  HF،HCl ،HNO3و HClO4با حجم نهایی 25ml
قرار گرفت ( .)54غلظت  8عنصر شیمیایی ،Na ،Mg ،Al
 K ،Ca ،Ti ،Pو  Feبه کمک دستگاه پالسمای جفتشده
القاییـطیفسنج نشری ( )ICP-OES1مدل  Varianو
همچنین  41عنصر شیمیایی ،Co ،Ce ،Cd ،Bi ،Be ،Ag
،Mn ،Lu ،La ،In ،Ho ،Hg ،Gd ،Eu ،Er ،Dy ،Cu ،Cs
،Sn ،Sm ،Sc ،Sr ،Sb ،Rb ،Pr ،Pb ،Ni ،Nd ،Nb ،Mo
 Zr ،Yb ،Y ،W ،U ،Tm ،Tl ،Th ،Tb ،Taو  Znبا دستگاه
پالسمای جفتشده القایی ـ طیفسنج جرمی ()ICP-MS2
مدل  AgilenT 7500 cxدر آزمایشگاه مرکز پژوهشهای
کاربردی زمینشناسی اکتشافات معدنی کشور تعیین شد.
کانیشناسی نمونههای غبار ریزشی بهوسیلۀ آنالیز
پراش پرتو ایکس ( )XRDانجام شد که یکی از بهترین
روشها برای شناسایی کانیهای اصلی ذرات گردوغبار
Emission

مساحت

Plasma-Optical

Coupled

1Inductively
Spectrometer

تعداد
نمونه
9
3
5
4
7
6
10
9
7
3
0
0
5
10
3
2

است ( .)52برای تشخیص کانیهای موجود رسوب غبار
ریزشی کلیۀ نمونههای فصلی به کار گرفته شدند .به دلیل
محدودیتهای آزمایشگاهی تعداد  24نمونه خاك و رسوب
سطحی بهصورت تصادفی از هر رخساره ،برای بررسی
کانیهای موجود انتخاب شد .به این منظور به میزان  2gاز
نمونه بهطور تصادفی جدا و با اسپاتول در قالب مخصوص
نمونه در داخل دستگاه  XRDآزمایشگاههای مرکز
پژوهشهای کاربردی سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی کشور با مدل  EQUINOX3000از شرکت Inel
فرانسه با تشعشع  Cukαقرار داده شد .نتایج ارائهشده
توسط دستگاه به کمک نرمافزار ! Matchآنالیز و نوع و
درصد کانیهای غالب مشخص شد.
تعیین شکل و ترکیب شیمیایی ذرات با بررسی
میکروسکوپ الکترونی روبشی ،کمک شایانی به تعیین
اندازۀ واقعی ذرات ،شکل ذرات و درنهایت ترکیب شیمیایی
و خاستگاه آنها کرد که برای این منظور از مدل SEM
استفاده شد .میکروسکوپ الکترونی روبشی یا  SEMنوعی
میکروسکوپ الکترونی است که قابلیت عکسبرداری از
2Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
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سطوح با بزرگنمایی  10تا  500000برابر با قدرت تفکیکی
کمتر از  1تا  20نانومتر (بسته به نوع نمونه) دارد .بهصورت
تصادفی  10نمونه رسوب از مناطق مختلف منطقۀ مورد
مطالعه در فصول متفاوت بهمنظور آنالیز به آزمایشگاه ارسال
شد (شکل  .)3این نمونهها از ایستگاه قمشلو محمدآباد،
صفادشت و عباسآباد گل شایگان در جنوب منطقه ،ارسطو
و قشالق امیرآباد غرب منطقه و چهارباغ ،دهک ،حاجیآباد،
علیبیات و شهرك صنعتی از شمال شرقی منطقۀ مورد
مطالعه انتخاب شد .مقدار کمی از نمونهها روی پایههای
مخصوص با چسب رسانا قرار داده شد و تصاویر به کمک
دستگاه  SEMبا بزرگنمایی  50 ،25 ،10 ،5 μmو 100
گرفته شد .سپس تصاویر  SEMبه کمک نرمافزار Image-J
مورد پردازش قرار گرفتند .سپس پارامترهای اولیۀ مساحت،
طول ،عرض ،محیط ،کشیدگی ،گردی ،گردشدگی،
کجشدگی ،کشیدگی ،قطرکروی معادل ،مساحت سطحی و
حجم برای تصاویر ذرات غبار ریزشی به کمک نرمافزار
محاسبه شدند.

گردوغبار محلی وکاهش فرسایش بادی ارائه داد (.)37
نتایج ترسیم گلبادهای  4ایستگاه سینوپتیک غرب استان
تهران نشان داد (شکل  )4که جهت غالب وزش باد در گلباد
ساالنه و فصلی در ایستگاه شهریار و کرج از جهت
شمالغربی بود .بادهای فصلی نیز نشاندهندۀ این است که
جهت غالب در پاییز ،زمستان و تابستان از جنوبشرقی و
در بهار از غرب است .در ایستگاه هشتگرد جهت غالب وزش
بادها در گلباد ساالنه از سمت غربی و جهت باد
جنوبشرقی و جنوب در رتبۀ بعدی قرار داشت .گلبادهای
فصلی ایستگاه نشان داد که در فصلهای پاییز ،زمستان و
بهار جهت باد غالب غرب و در فصل تابستان جهت وزش
باد غالب جنوب بود .در ایستگاه بوئینزهرا جهت وزش باد
غالب غرب و براساس گلبادهای فصلی در فصل بهار ،پاییز
و زمستان غرب و در فصل تابستان غرب و شمال غربی بود.
نتایج ترسیم گلطوفانهای  4ایستگاه سینوپتیک غرب
استان تهران نشان داد (شکل  )5که جهت باد غالب ساالنه
و فصلی در ایستگاه شهریار شمالغربی ،ایستگاه کرج،
هشتگرد و بوئینزهرا جهت باد غالب فرسایندۀ غربی است.
در پایش سرعت آستانۀ فرسایش بادی در منطقۀ البرز،
جهت باد غالب شمالغربی نشان داده شد که دارای توان
فرسایشی بوده و توانایی جابجایی ذرات خاك و تولید
گردوغبار را داشتند (.)60

 نتايج و بحث
بادسنجي

بررسی جهت ،شدت و قدرت فرسایشی باد منطقه با
استفاده از ترسیم گلباد ،گلطوفان و گلماسه انجام شد که
اطالعات مفیدی را جهت اجرای استراتژیهای کنترل

شکل .3محدودۀ نمونههای رسوبي تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM
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گلباد ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک هشتگرد

گلباد ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک شهریار

گلباد ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک بوئینزهرا

گلباد ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک کرج

شکل  .4گلباد ساالنۀ ايستگاه سينوپتيک غرب استان تهران

گلطوفان ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک هشتگرد

گلطوفان ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک شهریار

گلطوفان ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک بوئینزهرا

گلطوفان ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک کرج

شکل  :5گلطوفان ساالنۀ ايستگاه سينوپتيک غرب استان تهران
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نتایج حاصل از تهیۀ گلماسۀ ایستگاههای مورد مطالعه
نشان داد (شکل  )6که توان حمل ماسه ( )DPt1در تمام
ایستگاههای منطقۀ مورد مطالعه کمتر از  200واحدبرداری
در طول سال است که این نشاندهندۀ قدرت فرسایشی کم
است .کمترین مقدار  DPtمربوط به ایستگاه بوئینزهرا
( 99/7واحدبرداری در طول سال و بیشترین  DPtمتعلق
به ایستگاه شهریار 203/3واحدبرداری در طول سال است
که نشاندهندۀ قدرت متوسط فرسایش بادی بود .بنابر
طبقهبندی فرایبرگر و دین قدرت فرسایشی باد در تمامی
مناطق کم دیده شد .جهت بردار برآیند توان حمل ماسه
) (RDD2در منطقۀ مورد مطالعه نشان داد که رسوبات
ماسهای در منطقۀ شهریار ،کرج و بوئینزهرا از سمت
شمالغربی به جنوبشرقی و هشتگرد از سمت غرب به
شرق در حرکتند .بررسی شاخص تغییرپذیری جهت باد در
منطقه نشان داد که براساس طبقهبندی فرایبرگر و دین
(جدول  )5منطقه با تغییرپذیری کم جهتهای باد ،بادهای
یکجهته داشت .منطقۀ شهریار دارای بادهای یکجهتهاند
و تغییرپذیری جهات باد آن کم است .منطقۀ هشتگرد ،کرج

و بوئینزهرا با تغییرپذیری متوسط جهت باد دارای بادهای
دوجهته با زاویۀ منفرجه بودند.
عناصر شيميايي غبار ريزشي رسوبي

برای مقایسۀ نسبی غلظت عناصر موجود در غبار
ریزشی ،عناصر از لحاظ میزان غلظت ( )ppmدر پنج گروه
بیش از  20-5 ،500-20 ،2000-500 ،2000 ppmو
کمتر از  )49( 5در نمونههای رسوب طبقهبندی شدند
(جدول  .)6بخش عمدۀ ترکیبات ذرات غبار ریزشی در
منطقۀ مورد مطالعه از عناصر ،K ،Na ،Mg ،Ti ،Fe ،Al ،Ca
Mn ،P ،Znو  Baتشکیل شده است.
حداکثر غلظت هر یک از عناصر در رخسارههای مختلف
نشان دادند که بخش عمدۀ ترکیبات ذرات منشأ غبار ریزشی
در منطقۀ مورد مطالعه در رخسارۀ مخروطافکنۀ دشتسر
فرسایشی در شمال غربی و دشت ریگی ریز و متوسطدانه با
پوشش گیاهی تخریبیافته دشتسر پوشیده در
جنوبشرقی و جنوب غربی منطقه بود (شکل .)7

جدول  .5تغييرپذيری جهت باد( )UDI3براساس طبقهبندی فرای برگر
نام ايستگاه

 UDIجداول محاسباتي

تغييرپذيری جهات باد

طبقهبندی جهات باد

شهریار

0/85

کم

بادهای یکجهته

هشتگرد

0/47

متوسط

بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه

بوئینزهرا

0/699

متوسط

بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه

کرج

0/455

متوسط

بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه

جدول  .6طبقهبندی عناصر شيميايي از لحاظ ميزان غلظت در ترکيب غبار ريزشي رسوبي
ميزان کمي ()ppm
< 2000
2000-500
500-20

نام عنصر
Ca, Al, Fe, Ti
Mg, Na, K, Zn, P, Mn, Ba
Cr, Cu, Ni, Li, Ce, La, Rb, V, Zr, Sr

20-5

Nd, Y, Co, Ga, Nb, Sc, Th, Pb

>5

Pr, Sm, Gd, U, Dy, Hf, Yb, W, Eu, Cd, Ho, Tb, Tm, Bi, Lu, Be, Sc, Er, Mo, Sb, Ta

1Total Drift Potentional
2Resultant Drift Direction

3Uni Directional Index
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گلماسۀ ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک هشتگرد

گلماسۀ ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک شهریار

گلماسۀ ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک بوئینزهرا

گلماسۀ ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک کرج

شکل  .6گلماسۀ ساالنۀ ايستگاه سينوپتيک غرب استان تهران

همچنین دشت ریگی خیلی درشتدانه با تراکم متوسط
و زیاد توأم با قلوهسنگهای درشت با تراکم زیاد دشتسر
فرسایشی ،دق رسی شور و فاقد پوشش گیاهی یا با پوشش
گیاهی اندك شورپسندها دشتسر پوشیده و اراضی بایر
پوسته نمکی پالیا فاقد هرگونه حداکثر غلظت عناصر است
(جدول .)7
غلظت باالی عناصر  P ،Fe ،Al ،Caو  Mnکه نشان از
طبیعی و خاكزاد بودن منشأ گردوغبار است (.)23 ،9
همچنین انتشار  Crناشی از فرآیندهای احتراقی ،صنایع

فلزی و گردوغبار جادهای است ( .)27مقدار بحرانی  Niدر
خاك را بسیاری از محققان در دامنۀ  50-2 ppmاعالم
کردهاند ( .)25 ،10براساس مطالعۀ حاضر ،میانگین عنصر
فوق ( )48 ppmنشان است که آلودگی این عنصر در حد
بحرانی است .انتشار عناصر  Crو  Niناشی از نزدیکی منطقه
به معادن شن و ماسه و کارخانۀ سیمان است که پژوهش
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاك اطراف کارخانۀ سیمان
خاش این نتیجه را تأیید کرد ( .)42سایر عناصر از قبیل
 Zn ،Tiو سولفات ناشی از فعالیتهای انسانی ،نشانگر منشأ
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غیرپوستۀ زمینی است ( .)6این عناصر را نیز میتوان به
صنایع اطراف تهران و مصرف زغالهای فسیلی در این
صنایع نسبت داد.

صحرایی با گستردگی زیاد ماسهبادی باشد (.)58، 57
همچنین براساس یافتهها ،گردوغبارهایی که غنی از کوارتز،
فلدسپات یا کربناتها باشد ( ،)47عمدت ًا دارای منشأ داخلی
بوده یا از مسافت نزدیک یا متوسط توسط جریان باد به
منطقه حمل شدهاند (.)48
تنوع کانیها در فصل تابستان بیشتر از سایر
فصلهاست .همچنین بیشترین تنوع کانیشناسی ،مربوط
به نمونۀ یک بود که منشأ این دوره یک گسترده وسیعی از
منطقه شامل نواحی داخلی ،شمالی و غرب استان تهران
را شامل میشد که ناشی از تنوع در منشأهای غبار ریزشی
در فصل تابستان بوده است .براساس جدول ( )9میزان
کوارتز در فصل بهار ،آنورتیت سدیم در فصل پاییز و میزان
دولومیت نیز در فصل تابستان بیشتر از سایر فصلهاست.

پراش پرتو ايکس ( )XRDغبار ريزشي رسوبي

کانیهای تشکیلدهندۀ نمونههای رسوب بیشتر در 2
فاز کانیایی اصلی شامل کربنات بیشتر کلسیم کربنات،
دولومیت و آنورتیتو سیلیکات بیشتر کوارتز قرار گرفت
(جدول  .)8کانیهای شناساییشده عبارتند از کلسیت،
دولومیت ،آلبیت ،هماتیت ،مسکووییت ،آنورتیت و ژیپس
است .در کلیۀ نمونهها کانیهای کوارتز ،آنورتیت سدیم،
کلسیم کربنات ،دولومیت و آنورتیت بهصورت مشترك
وجود دارد .خاستگاه کانی کلسیت میتواند در نواحی

جدول  .7ماکزيمم غلظت عناصر در رخسارههای منطقۀ مطالعاتي
نام رخساره
فرسایش سطحی دشتسر فرسایشی
مخروطافکنۀ دشتسر فرسایشی
فرسایش رودخانهای دشتسر فرسایشی
دشت ریگی خیلی درشتدانه با تراکم متوسط و زیاد توأم با قلوه سنگهای درشت با
تراکم زیاد دشتسر فرسایشی
فرسایش سطحی دشتسر اپانداژ
دشت ریگی درشت و متوسطدانه با تراکم متوسط تا زیاد توأم با قلوهسنگ با تراکم
کم تا متوسط دشتسر اپانداژ
فرسایش سطحی دشتسر پوشیده
دشت ریگی ریز و متوسطدانه با پوشش گیاهی تخریبیافته دشتسر پوشیده
دق رسی شور و فاقد پوشش گیاهی یا با پوشش گیاهی اندك شورپسندها دشتسر
پوشیده
اراضی بایر پوستۀ نمکی پالیا
فرسایش سطحی آبرفتی پالیا
فرسایش رودخانهای ناحیۀ مرطوب پالیا
کشاورزی رهاشده
دشت ریگی متوسط دشتسر پوشیده

عنصر
Mn
Na, Ba, Cu, Zn, P, Bi, Cs, Eu, Lu, Pb, Rb, Sm, Th, Yb, W
Ni, U
Mo, Sn
Fe, Cr, V, Ti, Hf, Zr
Sr, Sb
K, Ga, Be, Ce, Co, Er, Gd, Ho, La, Nd, Pr, Ta, Tm, Y

شکل  .7حجم غبار ريزشي ساالنه

Al,
Ca, Li
Cd
Mg, Dy, Nb, Tb

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1400صفحات  1تا 22

13

توجه به نتایج این تحقیق و مطالعات انجامشده ،ممکن
است کربنات ابزاری جهت ردیابی منشأ گردوغبار آسیایی
در حمل و نقل طوالنیمدت ( )53و کانیهای تبخیری
مانند ژیپس برای شناسایی منشأ غبار ریزشی در خاورمیانه
مفید باشند ( .)45بنابراین ترکیب کانیشناسی و تاحدودی
ریختشناسی ذرات غبار ریزشی از دیدگاه زمینشناسی
منطقه تحتتاثیر مسیر غالب باد است .همچنین در بررسی
فلزات محلول  Caو  ،Kبیشترین مقدار غلظت را بین تمامی
فلزات در نمونههای مطالعاتی دارا بودهاند که نشان از
طبیعی و خاكزاد بودن منشأ گردوغبار بود (.)24 ،9
همچنین نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس ( )XRDدر 24
نمونۀ خاك سطحی نیز نشان داد که عمدۀ کانیهای غالب
در نمونهها شامل دولومیت ،ژیپس ،آنورتیت ،کوارتز،
کلسیت ،مسکوویت ،آلبیت ،پتاسیم و هالیت بود.

فراوانی کلسیت و کوارتز در بیشتر نمونهها بهعنوان
محصول اصلی محیطهای رسوبی تخریبی ،نشاندهندۀ
خاستگاه رسوبی برای ذرات غبار ریزشی در غرب استان
تهران است .غبارهای ریزشی که غنی از کوارتز ،فلدسپات
یا کربناتها باشد ،عمدتاً دارای منشأ داخلی بوده یا از
مسافت نزدیک یا متوسط توسط جریان باد به منطقه حمل
شدهاند ( .)48بنابراین غالب بودن کانی کوارتز و کلسیت
در تمام نمونهها نشان دادند که منشأ اصلی غبارهای
ریزشی غرب استان تهران عمدت ًا منطقهای و مناطق خشک
هستند  .وجود کانی ژیپس در فصل تابستان نشاندهندۀ
وجود خاستگاهی تبخیری برای غبارهای ریزشی غرب
تهران است که عمدتاً در زمینهای بیابانی کرانههای
رودخانهی شور و پالیا موجود است .همچنین نتایج با
یافتههای بررسی کانیشناسی مناطق شهری دشت
سیستان ( ،)12آنالیز خصوصیات شیمیایی ریزگردهای
رسوبشوندۀ شهر اهواز ( )20و شناسایی ترکیب
کانیشناختی و ریختشناسی ذرات تشکیلدهندۀ پدیدۀ
گردوغبار در استان خوزستان ( )56 ،55مطابقت دارد که
شناسایی کانیها در مطالعات فوق شباهت بسیاری با
ترکیب کانیهای غبار ریزشی در شهرستان مالرد دارند .با

تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM

براساس نتایج حاصل از ریختشناسی ،غرب و جنوب
منطقۀ مورد مطالعه نسبت به شرق ذرات درشتتر و دارای
حجم و مساحت باالتری بود.

جدول  .8درصد غالب نسبي کانيهای موجود در غبار ريزشي رسوبي
فصل

کوارتز

آنورتيت سديم

کلسيم کربنات

دولوميت

آنورتيت

بهار

38

7

19

4

20

تابستان

17

5

10

2/4

6

پاییز

32

5

18

4/2

28

زمستان

22

3

12

2/5

15

جدول  .9ماکزيمم درصد نسبي کانيهای غالب موجود در غبار ريزشي رسوبي
نوع عنصر

فصل

درصد

کوارتز

بهار

73

آنورتیت سدیم

پاییز

44/2

کلسیم کربنات

پاییز

49/2

دولومیت

تابستان

18/8

آنورتیت

پاییز

63/6
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جهت بررسی دقیقتر اندازۀ دانههای پوشش در هر
نمونه ،مشخصات مورفولوژیک غبار ریزشی رسوبی مربوط
به  150ذرۀ اندازهگیریشده با استفاده از نرمافزار Image-
 Jبه شرح جداول  11 ،10و  12است .بررسی قطر کروی
معادل غبار ریزشی رسوبی در ایستگاههای مورد مطالعه
نشان داد که ذرات در ایستگاه شمالشرقی درشتترین و
در ایستگاه غرب منطقۀ مورد مطالعه ریزترین بودند.
براساس نتایج آنالیزهای  SEMمورفولوژی زاویهدار و
نیمهمدور اغلب ذرات غبار ریزشی میتواند شاهدی بر وجود
منبع محلی و انسانی باشد .شکل نامنظم و زاویهدار در این

منطقه نشان داد که از فاصلۀ نزدیک حمل شده است.
مورفولوژی و کانیشناسی مشابه گردوغبار در ارومیه و
آبادان ( ،)3آلمان ( ،)16عربستان ( ،)34کویت و افغانستان
( ،)15اهواز ( ،)20اصفهان ( ،)50سرخس ( )13و بر روی
ذرات معلق سواحل ایتالیا ( )48نیز ارائه شده است  .تصاویر
 SEMنشان دادند که ذرات غبار عمدتاً دارای اشکال
نامنظم ،بیضوی ،چندگوش و در برخی موارد بهصورت
تجمعیافته است که با نتایج ارفعینیا و همکاران ( )6و
روغنی ( )51مطابقت دارد.

جدول  .10مشخصات مورفولوژيک غبار ريزشي رسوبي در جنوب منطقۀ مورد مطالعه
پارامتر
کد نمونه
)A
مساحت (
طول (L )mµ
عرض (B )mµ
محیط (P )mµ
کشیدگی AR
گردی C
گردشدگی R
کجشدگی
کشیدگی
قطر کروی معادل (ESD )mµ
مساحت سطحی(SA )mµ2
حجم (V )mµ3
mµ2

قمشلو محمدآباد

صفادشت

عباسآباد گل شايگان

مجموع

3
13
1/066
0/8
0/459
1/333
0/763
0/75
-0/028
-1/214
4/16
54
36/82

20
5
2/8
1/2
8
1/418
0/757
0/705
-0/008
-1/196
2/58
20/93
8/98

7
8/39
3/9
2/3
6/2
1/355
0/688
0/738
-0/070
-0/999
3/26
33/53
19/41

35/7

295
487

جدول  .11مشخصات مورفولوژيک غبار ريزشي رسوبي در غرب منطقۀ مورد مطالعه
پارامتر
کد نمونه
)A
مساحت(
طول (L )mµ
عرض (B )mµ
محیط (P )mµ
کشیدگی AR
گردی C
گردشدگی R
کجشدگی
کشیدگی
قطر کروی معادل (ESD )mµ
مساحت سطحی(SA )mµ2
حجم(V )mµ3
mµ2

ارسطو

قشالق اميرآباد

17
11/8
4/7
3
32/4
1/36
0/766
0/736
0/53
-0/87
2/9
25/7
12/3

4
8/3
3/6
2/1
11/3
1/33
0/73
0/721
0/65
0/91
1/2
24/7
12/1

مجموع
24/3

251/8
381/2
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جدول  .12مشخصات مورفولوژيک غبار ريزشي رسوبي در شمال شرقي منطقۀ مورد مطالعه
حاجيآباد

عليبيات

شهرک صنعتي

8

21

10

15

29

پارامتر
مساحت(A )mµ2

24/3

18/4

4/1

9/8

17/1

طول (L )mµ

36/7

5/9

2/7

4/8

6/3

عرض (B )mµ

4/8

3/5

1/6

2/7

3/4

محیط (P )mµ

0/4

33/8

13/1

35/2

41/5

کشیدگی AR

8/2

0/31

0/32

7/6

0/3

گردی C

2/3

/8

2/3

2/1

2/1

گردشدگی R

0/6

1/8

0/5

0/7

0/7

کجشدگی

0/82

0/57

0/56

0/45

0/81

کشیدگی

-0/54

-0/93

-1/014

-0/76

-00/54

کد نمونه

چهارباغ

دهک

مجموع
40

قطر کروی معادل (ESD )mµ

5/1

3/8

2/9

2/8

3/5

مساحت سطحی(SA )mµ2

97/2

73/9

10/3

38/8

67/4

1537

حجم (V )mµ3

125/4

115/8

3/3

41/2

102/5

2258

در نمونههای غرب منطقۀ مورد مطالعه عمدۀ کانی
دیدهشده ،اغلب از جنس کانیهای رسی ،کوارتز یا ژیپس با
پوششی از دولومیت و همچنین عناصر  O ،Ca ،Al ،Siو Mg
بوده است (شکل  .)8در تصاویر با بزرگنمایی  25میکرون
عناصر  Clو  Naو در تصاویر با بزرگنمایی  10میکرون عنصر
 Feدیده شد .در نمونههای جنوب منطقۀ مورد مطالعه عمدۀ
کانی دیده شده در رسوبات غبار ریزشی اغلب از کانیهای
رسی کلسیت ،کوارتز و ژیپس تشکیل شدهاند و دارای
پوششی از جنس کانی دولومیت است .همچنین عناصر
مشاهده در ذرات نیز شامل  O ،Ca ،K ،Siو  Mgبود (شکل
 .)9در تصاویر با بزرگنمایی زیر  10میکرون عناصر  Cو Fe
مشاهده شد.
در نمونههای شمالشرقی منطقۀ مورد مطالعه عمدۀ
کانی دیدهشده در رسوبات غبار ریزشی اغلب از کانیهای
رسی ،پالتین ،کوارتز و ژیپس تشکیل شدهاند و دارای
پوششی از جنس کانی دولومیت است .همچنین عناصر
مشاهده در ذرات نیز شامل  O ، Ca ، K ، Siو  Mgبود
(شکل  .)10در تصاویر با بزرگنمایی  50میکرون عناصر Pt
و در تصاویر با بزرگنمایی زیر  25میکرون عناصر  Cو  Tiبا
پوششی از کانی هماتیت مشاهده شد.
 نتيجهگيری

در این پژوهش ،مناطقی که باید استراتژیهای
حفاظتی در آنها مورد توجه قرار گیرد ،نشان داده شده
است .نتایج ترسیم گلباد منطقه نشان میدهد که جهت باد
غالب منطقه با توجه به ایستگاههای سینوپتیک موجود در
محدودۀ موردمطالعه شمال غربی است .محاسبات گلماسۀ
ایستگاههای مورد مطالعه نیز نشان دادند که مقدار  DPtدر
تمام ایستگاهها کمتر از  200واحدبرداری در سال است که
این نشاندهندۀ قدرت فرسایشی کم است و جهت بردار
برآیند توان حمل ماسه ) (RDDاز سمت شمال غربی به
جنوبشرقی و شاخص تغییرپذیری منطقۀ شهریار دارای
بادهای یکجهته و منطقۀ هشتگرد ،کرج و بوئینزهرا با
تغییرپذیری دارای بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه بود
بخش شمال غربی منطقۀ مورد مطالعه بیشترین حجم
رسوبات غبار ریزشی را داشته است؛ با این حال بیشترین
غلظت عناصر شیمیایی بهویژه فلزات سنگین در ناحیۀ
جنوب غربی و جنوب شرقی مشاهده شد.
در بررسی کانیایی نیز براساس نتایج بهدستآمده
مشخص شد که ترکیب کانیشناسی پدیدۀ غبارریزشی
بیشتر در  2فاز کانیایی اصلی شامل کربنات بیشتر کلسیم
کربنات ،دولومیت و آنورتیت و سیلیکات بیشتر کوارتز قرار
گرفت.
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شکل  .8تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي با بزرگنمايي  50 μmو ،)a( 100نمودار فراواني عناصر ( )bو تصاوير با بزرگنمايي μm

 2و  )c( 10غرب منطقۀ مورد مطالعه

شکل  .9تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي با بزرگنمايي  25 μmو  ،)a( 50نمودار فراواني عناصر ( )bو تصاوير با بزرگنمايي μm

)c( 2جنوب منطقۀ مورد مطالعه

17
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شکل  .10تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي با بزرگنمايي  25 μmو  ،)a( 2/5نمودار فراواني عناصر ( )bو تصاوير با بزرگنمايي
 2 μmو  )c(10شمال شرقي منطقۀ مورد مطالعه

فاز فرعی کانیها نیز شامل کانی ژیپس است که مربوط
به حوضههای تبخیری و پالیاست .به احتمال زیاد ،منشأ
کانیهای تبخیری موجود ،از ترکیبات نمکی دریاچهها،
تاالبهای فصلی و رسوبات آبرفتی جوان پراکنده در منطقۀ
مطالعاتی ،بهویژه شمالغربی و جنوبغربی مالرد ،نشأت
گرفته است.
براساس نتایج آنالیزهای  SEMمورفولوژی زاویهدار و
نیمهمدور اغلب ذرات غبار ریزشی میتواند شاهدی بر وجود
منبع محلی باشد .شکل نامنظم و زاویهدار در این منطقه
نشان داد که از فاصلۀ نزدیک حمل شده است .تصاویر
 SEMنشان دادند که ذرات غبار عمدتاً دارای اشکال
نامنظم ،بیضوی ،چندگوش و در برخی موارد بهصورت
تجمعیافته است .بهطور کلی بخش عمدۀ ترکیبات
شیمیایی کلیۀ ذرات غبار ریزشی از عناصر ،Fe ،Al ،Ca
 Pb ،Mn ،P ،Zn ،Sr ،Ti ،K ،Na ،Mgو  Zrتشکیل شده
است .این عناصر در قالب کانیهای رسی ،کوارتز ،کلسیت

و ژیپس با پوششی از جنس کانیهای دولومیت ،مسکوویت
بودند .مورفولوژی ذرات غبار ریزشی زاویهدار و نیمهمدور
بوده که میتواند شاهدی بر وجود منبع محلی آنها باشد.
با توجه به حساسیت فرسایشپذیری اراضی بهویژه در
شرق منطقۀ مورد مطالعه که معادن شن و ماسه در آنها
قرار دارند ،باید از فعالیتهای انسانی مخرب و دستکاری
اراضی در این مناطق جلوگیری شود .بنابراین بهتر است
عملیات مقابله با غبار ریزشی تنها در شرق منطقه اجرا
نشود ،بلکه کاهش آالیندههای صنایع ،بهویژه در غرب
مالرد و اجرای طرحی برای عدم ورود این آالیندهها به
محیط شهر تهران نیز انجام شود .همچنین کاهش
فعالیتهای صنایع و معادن با نظارت بیشتر ،در فصل
تابستان در راستای کنترل غبار ریزشی و عدم ورود
آالیندهها به منطقه ،میتواند مفید باشد .شناسایی نواحی
با نخالههای صنعتی ،معدنی و ساختمانی و پاکسازی این
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از مسئوالن محترم مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برای حمایت و
همکاری در انجام آنالیزهای آزمایشگاهی نمونههای
.گردوغبار صمیمانه سپاسگزاری میشود

مناطق در حومۀ منطقۀ مورد مطالعه نقش ویژهای در
.کاهش غبار ریزشی محلی خواهد داشت
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