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 سرخس   غبار منطقة و گرد بر منشأ  کیدتأ  غبار با و ی ذرات گردپمورفوسکو

 

 دانشگاه سمنان  ،زداییدانشجوی دکتری بیابان :معصومه درمانی

 سمنان  دانشگاه ،کویرشناسی  دانشکدة ،بیابانی  و خشک مناطق مدیریت گروه  استادیار: *هایده آرا

 مشهد  فردوسی دانشگاه بیابانی، و خشک مناطق مدیریت گروه دانشیار علیرضا راشکی:

 ، کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق شناسی دکتری تخصصی زمینآبرادات مافی: 

 نوع مقاله: پژوهشی 

 (09/10/1400 تاریخ پذیرش: 07/07/1400مقاله )تاریخ دریافت:  تاریخچة

 20.1001.1.22517812.1401.12.2.10.7 

  چکیده 
 بار یان و اثرات ز شتتتود یکه در هوا پخش م استتتت یکرون م یاساز ذرات جامد در مق  ایتوده  ،غبار و گرد 

 هایاز کانون   یکی. شتررستتان سترخس  گذارد یم  یاز خود برجا ی رایاربست  یو اقتصتاد   یاجتماع  یطی،مح  یستتز

 یمشتخصت  مستوو   و  دارد  قرار روزه  120 بادهای ثیرتأتحت که استت  غبار و گرد  و  کشتور بادی فرستایش  بحرانی

با    یبافت  هاییژگیاز و  اهیمنظور آگ . بهاستتشتده در منطقه مشتاهده ن یده پد  ینا یو کاربرد  یعلم  یبررست  یبرا

در  ی از این پدیده هاینمونه  آوریبه جمع  ،غبار و ذرات گرد   یشتناست رستو   هاییژگیو و أمنشت   ییهدف شتناستا

  Grad  Stateافزار  توسط نرم  هانمونه . سپسسرخس پرداخته شد  ةدر منطق (1398مرر ت   دو ماه متوالی )مرداد 

 (LPSA) یزریل  یزآنال آزمایش تحت  ،Anix Emica  افزاربه کمک نرم (SEM)ی  الکترون یکروستتتکو مو 

متوستط  یبا جورشتدگ  یلتیبا بافت ست  یزررستوبات دانهشتناستایی شتده، غالب  یپتکه نشتان داد    یجقرار گرفت. نتا

در نمونه میزان ستیلت  .استت یزربه ستمت رستوبات دانه  (-79/0تا   -008/0)  شتدگیو کج  (57/1 -66/2) یاد تا ز

  پنجکمتر از   ،رس  یزان و م  استتت  درصتتد 96، 99، 89، 92، 96 یببه ترت  بغوتا بغ  یمدنظر از گنبدل  یهاروستتتا

  یسطح   یبتخر  یجةذرات در نت  که نشان داد نیز    یالکترون  یکروسکو م  یخروج  .شود میشامل  درصد ذرات را  

 شتود ب یاز دانه تخر یقستمت  ،عمل انحال   یابرخورد ذرات   یجةکه ممکن استت در نت  یبه طور استت دانه نامنظم  

  یفکث ،ستط  دانهنیز نقاط  یدر بعضت  .دباشت تا مدور گرد  یمهن  یصتورت نامشتخو و چند وجره  ذرات ب  اشتکا و 

متفاوت    یزیکیف یاتعلت داشتتن خصتوصت . به شتود می  یده پولک د  یاصتورت پوستته و ورقه ورقه ه  ب یاو خالدار  

چند    هایرفتارغبار منطقه   و  رستتتوبات گرد  یشتتتترب ،اندازه ذرات  یعدر نمودار توز یکپ  نقاطبودن    چندتایی و

 .است یبه جنو  شرق یشما  غرب ،جرت باد غالب منطقه ین. همچندارند أمنش

پی.مورفوسکو ،یالکترون یکروسکو م ،غبار و گرد  ،سرخس یزری،ل یز: آنالیدیواژگان کل
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mailto:ara338@semnan.ac.ir
mailto:زدایی%20دانشگاه%20سمنانm_darmani@semnan.ac.ir
20.1001.1.22517812.1401.12.2.10.7


   وغبارذرات گرد یمورفوسکوپ  درمانی و همکاران 

  

 ara338@semnan.ac.ir * نویسنده مسئول: 

62  

 مقدمه ت1

در  ییآب و هوا ییراتخش ک اس ت که با ت   یمهچالش مهم مناطق خش ک و ن ی،باد یشاز فرس ا یغبار ناش   و گرد     

در  یرآلیغ و یمواد آل ةمجموع  یک  بیانگرغبار در هوا   و گرد ذرات .(Bayat, 2021)  اس تش ده  یدتش د یراخ یهاس ال

  یس ت ز  یطمح بررا   یرثأوت  یتفعال یش ترینب  ،یکرومترم  دهذرات با قطر کمتر از این   که معمواًل اس تمختلف   یهااندازه

 .( Ahadi et al, 2021) دارند

 مبارزه هایپروژه مورفولوژیکی هایویژگیزمینة   در  تردقیق اطالعات آوردن دسته ب در مورفوسکوپی و گرانولومتری

  رس وبات بندیدانه. کندمی  ش ایانی  کمک آن  أمنش   ش ناس ایی هدف با ذرات  حمل فاص لة  ش ناس ایی در و خاک فرس ایش با

 ذرات  .(Tavakkolifard et al, 2013)  اس ت  متفاوت مختلف هایقس مت در باد  س رعت بر حس   ،آن همگنی و بادی

 قال  در ذرات اندازة مقیاس  معمواًلاس ت و ( ش ن تا  رس )ذرات  ذرات مختلف هایاندازه از وس یعی دامنة ش امل رس وب

 ذرات عمل در اما اس ت  مناس    باش ند  کروی  ی،رس وب ذرات  که ش رایطی در حالت این.  ش ودمی بیان خطی هایمقیاس

 نیز ذره ش کل  آنها از بعض ی در که اس تش ده بیان ذرات اندازة ذکر برای متفاوتی  هایمقیاس ،این رو از بودند؛ دارزاویه

 ذرات، بندیدانه و مورفوس کوپی وس یلة به بادی رس وبات منش أیابی زمینة در  .(Ahmadi, 2006)ش ود  می  گرفته نظر در

  ،( 2018)همکاران   و  Mesbahzadeh  :کرد اشاره زیر موارد به توانمی آنها جمله از  که استش ده انجام زیادی تحقیقات

 خاک س ط   از بردارینمونه از پس منظور بدین. پرداختند کاش ان آران بادی رس وبات بندیدانه و مورفوس کوپی  بررس ی به

 ش امل طبقه  هش ت در A.S.T.M اس تاندارد اس اس و تر برخش ک   الک روش به بندیدانه عملیات ،هانمونه س ازیآماده و

 هایپارامتر ،Gradl Stateافزارنرم به هاداده ورود با .ش د انجام میکرون 4000 از  تربزرگ تا میکرون 64 از ترکوچک

 تحقیق . نتایج ش د محاس به فولک ترس یمی جامع روش اس اس ها برنمونه جورش دگی و چولگی میانه، قطر همانند آماری

 خود برداش ت منطقة از ذرات متوس ط تا نزدیک حمل فاص لة نوعی، به اس ت که 8/0-3/0 بین ذرات جورش دگیکه   داد نش ان

 دانه، متوس ط ارگ  هایرخس اره در ذرات ش دگیکج  ش اخ  از حاص ل کند. نتایج را تأیید می رس وبات تجمع محل تا

نیز  هارخس اره بقیة در .  .اس ت متقارن ایس نگریزه پوش ش با ایماس ه هایپهنه و کش اورزی رس ی، کش اورزی اراض ی

 انجام مرتفع  کوهس تانی هایرودخانه بندیدانه مورد در متعددی مطالعات.  اس ت ریزدانه ذرات س مت به ش دگیکج  ش اخ 

 وKumar  توس ط  هیمالیا مرکزی منطقة در واقعMandakini  در حوض ة ذرات اندازه توزیع تحلیل و اس ت. تجزیههش د

 را رس وبی بار  درص د  80-70(  مترمیلی  0156/0  -25/0) ش ن و متوس ط س یلت مقادیر که داد نش ان (2016) همکاران در س ال

 هایهدور در و دارند قرار ذوب معرض در هایخچال که س ال گرم ماه چهار در هانمونه ،تحقیق این دهد. درمی تش کیل

و  Pendy پژوهش نتایج   .ش د دارند، برداش ت  عهده بر رس وب انتقال در را نقش بیش ترین که اس تننایی وقایع  س یالبی

 داد نش ان هندوس تان Pindari ةحوض  یخچال برف ذوب از ناش ی معلق رس وبات غلظت روی بر (2002) س الهمکاران در 

 هفت از کمتر رس، ذرات و بود  مترمیلی  05/00-/02اندازة   به درش ت و متوس ط  الی ش امل غالباً ذرات اندازه توزیع که

  کمی  با یا متقارن  توزیعی  با و داش تند  ض عیفی  جورش دگی ،هانمونه اکنر  .ش دمی  ش امل را  ذرات اندازه  کل از درص د

 بافت ذرات، از  بس یاری در  که داش تند ش یمیایی و مکانیکی  منش أ با یبافت  نیز هادانه  .ش دندمی  دیده  طبیعت در  چولگی

 .بود غال  مکانیکی
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 Tavakkoli.  دبو مت یر اندازة  محدوده با گرد نیمه  تا دارزاویه نیمه  عمدتاً ذرات ش  کل  که ش  د  مش  اهده همچنین 

Fard  دو در گلس تان اس تان لس ی رس وبات  بررس ی به مورفوس کوپی، روش از اس تفاده با (2013)س ال   در  همکاران و 

 به  ش  ده،  گرفته هاینمونه کوارتز در  کانی  درص  د  هفتاد  که داد نش  انش پروژه این نتایج  .پرداختند  مطالعاتی محدودة

 اش کال.  اس ت نزدیک هایفاص له از باد توس ط موجود ذرات حمل و بودن  محلی بیانگر امر این  که  بود  دارزاویه  ص ورت

 هاینمونه  ،(2020)س ال  در  همکاران و  طرقبه.  داش ت  حکایت  قدیمی  هایدریاچه در  آنها  حمل از  نیز و مات مانندهاله

 ازنیز   عناصر  ترکی  .کردند  آوریجمع  خشک  کنندةجمع روش باو  ایشیشه  هایسینی از اس تفاده  بارا   جو غبار و گرد

 ترینغبار و گرد که داد نش ان هواش ناس ی  هایداده  انتش ار  س نجیطیف. ش د  انجام  القایی  ص ورت به پالس ما نوری  طریق

  آوری جمع غبار و گرد اندازة  که داد  نش اننیز    1رویش ی  الکترونی  میکروس کو   .بود  تابس تان و بهار در  معمواًل هاروز

 ،ش  ده  آوریجمع  جوی  غب ار و گرد.  بود  غ ال    ان دازة  میکرومتر  ده  ان دازة  ام ا  بود،  متف اوت میکرومتر  50-8/0  از  ش  ده

  بحرانی هایکانون از س  رخس  اینکه به  توجه  با  حاض  ر  تحقیق در.  داش  ت  گرد  نیمه و نامنظم اش  کال و  منلنی  بلورهای

 غبار و گرد ذرات بندیدانه  خص وص یات آوردندس ت به باتالش ش د   ،اس ت  هروز  120  هایباد  ثیرتأتحت  و  بادی  فرس ایش

 . شود پرداخته سرخس منطقة هایروستا در غبار و گرد منشأ و منابع بیشتر شناخت به ،آن تحلیل و  تجزیه و

 مورد مطالعه  ةمنطق ت2

ثیر  تأس تان واقع اس ت و از این رو، به ش دت تحتقوم ترکمدر همس ایگی جنوب ص حرای بزرگ قره ش هر س رخس

با کویر   را دارد که همجواری  منطقه از نظر طبیعی اس تعداد گس ترش کویراین   کویر قرار دارد.  ل حاکم بر توس عةعوام

 (. 3  است )شکلشک و سرد را به وجود آوردهو اقلیم خ  کردهقوم آن را تشدید  قره

 

 

 

 

 

 

 

  شرق،   آ  مجد   مشاور مرندسان  محلی، جوامع و  مشارکت الگوی)  ترکمنستان در قوم قره بزرگ  صحرای  به نسبت  سرخس شررستان   موقعیت: 1 شکل

1396 ) 

رفتن   نیو به تبع آن از بهای پی در پی یوقوع خش کس ال  ،گرم و خش ک میاقلداش تن  لیدله ب  ش هرس تان س رخس

 و های گردطوفانبه همراه خاک نرم و منفص ل، مس تعد وقوع روزه    120  ةندیو فرس ا  دیش د هایوجود باد ،یاهیپوش ش گ

 
1 SEM 
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 س رخس دش ت به نزدیک غربی ارتفاعات ،1396ش ناس ی مجد آب ش رق در س ال  اس ت. بنا به گزارش زمین ( 1غبار )ش کل  

بخش یدن  س رعت به کش ور، ش رق  روزة  120 بادهای با مطابق و غال  هایباد با جهت هم باد طبیعی  هایکریدور ایجاد با

  (.2شکل ) شودمیمنجر  ارتفاعات بین  هایهدرّ در غبار و های گردیند طوفانفرابه 

 
 ( 1385 دی  20 مودیس،  سنجندة   ای ماهواره  تصویر) سرخس  منطقة در غبار و  گرد طوفان وقوع :  2شکل

 
 سرخس  شررستان   در باد طبیعی های کریدور                                 سیستان دشت در باد طبیعی های کریدور: 3 شکل

 روش  از(  درص د  40/61)  محققان  بیش تر  که داد نش ان  اطالعاتی  منابع از غبار و گرد  توفان  مطالعات  س ابقة  بررس ی

 هایویژگی  در  که هاییشاخ   ترینمهم و کردندمی استفاده غبار و گرد  هایتوفان  مطالعة برای  سینوپتیکی     آماری

 از درص  د  21/34 و  21/34  ترتی  به  که بود  تراکم و  فراوانی گرفت،می قرارقابل توجه    پژوهش  گران از س  وی  فیزیکی

  28-11بین    در منطقة س رخش  های ش دید س االنهس رعت باد (.Arami et al,2018 )  دادمی  اختص ا  خود به را  مطالعات

متر بر ثانیه در دور برگش ت  28تا  11. احتمال وقوع باد با س رعت  بودغبار وهای گردمس تعد طوفان وکیلومتر بر س اعت 

 .بودثانیه  متر بر سیساله برابر با  پنجاهبازگشت  و حداکنر سرعت باد در دورة بودباد   یازده ،ده سال
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 مواد و روش ت3

 . سرخس تحقیق شد  کارشناسان و دهیار منطقة روستا،  در ابتدا از اهالی ،های مس تعد فرسایشبه منظور ش ناس ایی روس تا

نقاط حس اس به فرس ایش ش ناس ایی و انتخاب ش د. با   ،ش ناس یزمینای و مطالعة نقش ة  س سس به کمک مطالعات کتابخانه

 ، 1  ای )جدولش یش ه  بردارس ی دس تگاه نمونهتعداد   ،جهت باد غال  و همکاری اهالی روس تا  ،توجه به ش رایط منطقه

تری م  4-2در پش ت بام منازل روس تایی در ارتفاع  ،دهد( بردار را نش ان میبرداری ش ده با دس تگاه نمونهموقعیت نقاط نمونه

  )ش کل   ش دآوری  جمع  1398  ماهمدت دو ماه از مرداد تا مهر به  اتمس فری  غبار  و گرد (.4 )ش کل ش د  از س ط  زمین مس تقر

2.) 

 شده  برداری نمونه  نقاط  موقعیت : 1 جدو 

x y                     روستا  نام 

87 /60  39 /36   گنبدلی 

87 /60  38 /36  1 گنبدلی 

86 /60  38 /36  3 گنبدلی 

63 /60  32 /36  4 گنبدلی 

63 /60  32 /36  5 شورلق  

63 /60  32 /36  6 شورلق  

63 /60  32 /36  7 شورلق  

48 /60  31 /36  8 شورلق  

49 /60  31 /36  9 بزنگان  

45 /60  28 /36  10 بزنگان  

45 /60  27 /36  11 آبدراز  

45 /60  27 /36  12 دراز  آب 

45 /60  28 /36  13 دراز  آب 

71 /60  09 /36  14 دراز  آب 

71 /60  09 /36  15 پده 

71 /60  09 /36  16 پده 

71 /60  09 /36  17 پده 

60.71 09 /36  18 پده 

76 /60  06 /36  19 پده 

76 /60  06 /36  20 باغک  

77 /60  06 /36  21 باغک  

77 /60  06 /36  22 باغک  

77 /60  06 /36  23 باغک  

57 /60  06 /36  24 باغک  

57 /60  06 /36  25 ب ب و 
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57 /60  06 /36  26 ب ب و 

57 /60  06 /36  27 ب ب و 

57 /60  06 /36  28 ب ب و 

87 /60  39 /36  29 ب ب و 

 

 

 ها ساختمان  بام پشت در ای شیشه  بردارنمونه  گیریقرار موقعیت: 4 شکل

  ،آوری و ادغام در هر روستاها بعد از جمعاست. نمونه( نشان داده شده5( و )شکل  2 موقعیت هر روستا در )جدول

 تحویل داده شد. 2و میکرسکو  الکترونی رویشی 1لیزری آنالیزبه آزمایشگاه  

 

 

 

 

 
1 PSA 
2 SEM 
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سرخس  منطقة  مطالعة مورد های روستا قرارگیری  موقعیت: 5 شکل  

 شده  انجام های ش یآزما  همراه به ( شده ادغام) مطالعه مورد یروستاها موقعیت: 2 جدو 

 

  0/ 002  -05/0)  س یلت  ،( متریلیم  >002/0) رس بخش س ه جرم گیریاندازه ش امل خاک ذرات اندازه مکانیکی یتجزیه

 در ،خاک بافت منلث یک در که اس ت هایینمونه از اس تفاده با بافت کالس تعیین و ( متریلیم 2-  05/0) ش ن و ( متریلیم

 ,Montero, 2005 &  Hwang)  باش ند داش ته متفاوتی ذرات اندازه توزیع اس ت ممکن و  اندگرفته قرار معین کالس  کی

2004 & Posadas et al, 2001)یبندطبقه س یس تم در رس بافتی کالس ،منال برای  ؛ USDA هاینمونه همة برگیرندة در 

 ش ن،)خاک  اص لی جزء س ه نس بت یا درص د تعیین حتی که آن حال؛ بود خواهد درص د 100 تا 40 بین رس میزان با خاک

 ,Bitterly et al, 1994 & Gee) دهدنمی قرار اختیار در خاک ذرات اندازه توزیع مورد در کاملی اطالعات ،( رس و س یلت

2002 & Posadas et al, 2001.) 
ذکر این امر الزم  . استفاده کرد  آماری  هایپارامتر  با همراه  آزمایش  نوع  دو  خروجی  از که  است آن  بر  سعی  بنابراین

 فولک اس  تاندارس  ازی و ژئومتریک  ،( میکرون یا مترمیلی) متریک هایمقیاس از ،هادانه اندازة مطالعة برای که اس  ت

 ( است.ی)ف ینکرومبا یاسدانه در مق ةانداز Φ و مترمیلی حس  بر نمونه  قطر d آن  رد  که شد استفاده ( 1 فرمول)

 

 ب ب و باغک  پده آبدراز  بزنگان  شورلق  گنبدلی نام روستا 

 SEM SEM\PSA PSA SEM\PSA SEM\PSA SEM\PSA SEM\PSA نوع آزمایش 

x 86 /60  63 /60  48 /60  47 /60  7/60  76 /60  57 /60  

y 38 /36  31 /36  3/36  27 /36  08 /36  057/36  05 /36  
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Φ=log2                   1 رابطة         𝑑 

 افزارنرمبه کمک    SEMخروجی حاصل از و    Gradl Stateافزاراز پارتیکل سایز ذرات به کمک نرمنتایج حاصل 

Anix Emica  ش رکت س ازنده   توس ط ( 1)تعیین اندازه ذرات پارتیکل س ایزهای . نمونهبررس ی و تجزیه و تحلیل ش د  

  5000  -2  نماییتوس  ط میکرس  کو  الکترونی با بزرگ SEM نمونةVasco3 مدل با ،  Cordouanفرانس  هکش  ور  

ش دگی میانگین  های جورش دگی وکج ش امل پارامتر آماریهای  پارامتر. تجزیه و تحلیل ش د EHT20 KVمیکرومتر و با 

 :زیر استو انحراف معیار به شرح 

 های آماریپارامتر

 در  اطالعاتی  که برد کار به مختلف  هایرخس اره و  هامحیط  در  رس وبات تش خی  برای توانمی را  هادانه  اندازة  تجزیة

 . (1974)فولک، دهد می قرار اختیار در جریان نوع و رسوبی محیط انرژی گذاری،رسوب هاییندفرا مورد

اینکه   به توجه با اما  آید.که از روی نمودار فراوانی تجمعی به دست می درصد پنجاه معادل  قطر از  است عبارت :میانه

 پارامتر ش ود،می نظرص رف نمودار هایقس مت دیگر از و گیردمی نظر در را تجمعی نمودار  پارامتر میانه تنها یک نقطه از

 .نیست واسط حد بیان برای یدقیق

 و نمودار چپ در س مت درش ت ذرات ،مقیاس این در .ذرات حد متوس ط اندازه از اس ت عبارت  میانگین میانگین:

 است. عددی محاسبات و نمودار رسم در بودن اعداد کامل ،آن و حسن گیرندمی قرار راست  سمت ریز در ذرات

 نش ان  را یکدیگر به آنها قطر بودن نزدیک رس وب و  دهندةتش کیل ذرات یکنواختی که اس ت ش اخص ی :جورشتدگی

   .دهدمی

 درش ت  یا منبت(  دانه )کجی  ریز س مت به بندینرمال دانه  توزیع  هایمنحنی  تقارن وض عیت  ،ش اخ  این ی:شتدگکج

  درصد نود    که      فولک جامع ترسیمی  شدگیکج  فرمول  از طریق و کندمی مشخ  متقارن )صفر( را یا منفی دانه کجی

را نش ان    غبار  و گرد  ذرات یآمار یهاش اخ   ةمحاس ب ،4  جدول آید.می دس تبه      کندمی  بررس ی را بندیدانه  منحنی

 دهد.می

 ها )نتایج(  یافته ت4

در روس تای   : میزان س یلتاس تذکر ش ده 3در جدول    زیربه ش رح  Gradl State افزاربه کمک نرم PSA خروجی

درص د ذرات را تش کیل   پنج کمتر از  ،و میزان رس اس تدرص د  96و ب ب و   92پده   ،  89آبدراز ،  99ش ورلق   ،96گنبدلی 

امر ش ود، این ذرات از س یلت دانه متوس ط تا رس را ش امل می  اس ت. فاص لة( 6)ش کل    س یلت ،بافت غال نوع   دهد.می

  ی جورش دگ .هس تندو دارای منش أ با فرس ایش بادی  کنندمیمس افت متوس ط تا دور را حمل   ،این اس ت که ذرات  بیانگر

در کالس   یش دگو کج   لتیس   دانه و عمدتاً زیبه س مت رس وبات ر یدگیکالس متوس ط تا خوب، کش  دةذرات در محدو

  (.7 )شکل است(  یو گنبدل شورلق  ،)ب ب و کیکوت یپل یلی)پده و آبدراز( تا خ  کیکوت یپل

 
1 Particle Size Analyzer 
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 Gradl State افزارنرم کمک  به  PSA خروجی: 3 جدو 

 
 

 

 

 

 

 مثلث فولک   ی مبنا   بر   غبار و  گرد(: بافت رسوبات 6)شکل

 

  ،میکرون اس ت و چولگی ذراتده دهد که ذرات کمتر از غبار را نش ان می و ذرات گرد بندیدانهتوزیع   ،7ش کل 

از  اس ت.)آبدراز( تا بس یار خوب )ب ب و(   جورش دگی متوس طدارای  همچنین  .منبت و به س مت رس وبات ریز دانه اس ت

 غبار است. و گرد  بیانگر چند منشأ بودن پدیدةشود که می پیک در نمودار مشاهده  ، چند نقطةطرفی

 

 

 

 

 

 

 

 GRAIN SIZE DISTRIBUTION ی گنبدل شورلق آبدراز  ها پده بغبغو

29 /0 37 /0 21 /0 38 /0 29 /0 MEDIUM SILT 

59 /0 58 /0 55 /0 45 /0 59 /0 FINE SILT 
09 /0 04 /0 13 /0 1/0 08 /0 V FINE SILT 

96 92 89 99 96 SUM SILT%    

04 /0 01 /0 11 /0 07 /0 04 /0 CLAY 
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 Gradl Stateافزار به کمک نرم غبار و  ذرات گرد  بندی دانه توزیع: 7 شکل
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در نتیجه   دهد،می تأثیر خود قرارص ول بهار و تابس تان منطقه را تحتغبار بیش تر در ف و های گردرخداداز آنجایی که  

دهد که باد غال  در تمام طول س ال از ش مال  نش ان می  در ش کل گلباد س رخس  .ش د بررس یگلباد فص ل بهار و تابس تان 

 (. 8 )شکل مربوط به فصل تابستان است و بیشترین سرعت باد وزذمی غرب

 

 ( 1398 یورشرر -1397)مرداد  سرخس منطقة  گلباد : 8 شکل

 ةمحاس بنیز به  5  جدولدر . دهدیم  ننش ا را Gradl Stateافزار در نرم  یآمار یهاش اخ   یس ازداس تاندار  ،4  جدول

 .استپرداخته شده GradL Stateبه کمک   غبار و گرد ذرات یآمار یهاشاخ 

 Gradl Stateافزار های آماری در نرم سازی شاخو داستاندار :4 جدو 

 

شدگی کج  جورشدگی کشیدگی  

7/1 کوتیک پلی  خیلی  ریز  خیلی 3/ 1- >   <27/1 خوب  خیلی   

55 /2-7/1 کوتیک پلی  27/1-1/ 41 ریز  43/- 1/3-0-    خوب  

41/1-1/ 62 متوسط 43/  +0-0/43-  مزوکوتیک  55/2- 7/3 خوب  متوسط   

4/7 -7 /3 62/1-2 درشت  +1/3- 0/43 لسکوتیک    متوسط 

>4 /7 لسکوتیک  خیلی   > 3 /1 درشت  خیلی   -4-2  ضعیف  

 
16-4 ضعیف  خیلی   

16< ضعیف  نهایت بی   



   وغبارذرات گرد یمورفوسکوپ  درمانی و همکاران 

 

72 

 

 GradL Stateبه کمک   غبار و  گرد راتذ ی آمار  یها شاخو ةمحاسب : 5 جدو 

 

 SEMنتایج حاصل از آنالیز 

، تعیین آن همیت زیر س اخت ذرات، ش کل و اندازةدهد، اآنچه اهمیت کاربرد میکرس کو  الکترونی را نش ان می

)درمانی و  اس تش ناس ی  قرارگیری ذرات در س ط  جس م در مطالعات خاک ها و نحوة، نوع کانیخص وص یات مورفولوژی

نش  ان داده  6در جدول  ذرات قطرمیانگین و  (SEM)خروجی میکرس  کوب الکترونی   ،9در ش  کل   .(1399همکاران،  

  .ش د  رس مهر ذره    هایگونپلی انتخاب و  Anix Emicaافزار ذره به کمک نرم 50      30حدود   ،اس ت. به این منظورش ده

تخری    میکرس  کوب الکترونی نش  ان داد که ذرات در نتیجة غبار با  و  ذرات گرد بررس  ی طبق نتایج به دس  ت آمده،

  ش ده ، قس متی از دانه تخری   برخورد ذرات یا عمل انحاللبه طوری که ممکن اس ت در نتیجة  اس تنامنظم  ،س طحی دانه

. ش ودمیهای کوچک و بزرگ دیده  س ط  دانه به ش کل حفره ،تخری  مکانیکی یا عمل انحالل تیجةهمچنین در ن باش د.

باعث به وجود آمده، های س  طحی که در اثر تخری  فیزیکی باد یا عمل انحالل در س  ط  دانه پوس  ته ش  دن یا خراش

های گرد و ماتی که در بعضی دانه شود.ای جدا اد یا قسمتی از سط  دانه به شکل ورقهایجدر آن هایی که شیار استشده

و در  اس  ت غبار فاقد درخش  ندگی خا  و اغل  س  اییده ش  ده و گرد ،هاو حتی س  ط  دانه  ش  ودمیها مش  اهده دانه

METHOD OF MOMENTS FOLK & WARD METHOD 
  Arithmetic(mm) Geometric(mm) Geometric(mm) Description 

 گنبدلی

6/ 62 میانگین   14 /6  51 /6  Fine Silt 

2/ 04 جورشدگی   56 /1  45 /1  Moderately Well 

Sorted 

- 2/ 26 - 0/ 08 کج شدگی   42 /0 -  Very Fine Skewed 

3/ 24 کشیدگی   39 /9  56 /1  Very Leptokurtic 

 آبدراز 

8/5 میانگین   99 /4  31 /5  Fine Silt 

4/2 جورشدگی   92 /1  79 /1  Moderately Sorted 

شدگی  کج  6/0 -  77 /1 -  59 /0 -  Very Fine Skewed 

2/ 39 کشیدگی   88 /5 -  44 /1  Leptokurtic 

 پده

7/ 18 :میانگین  93 /6  18 /7  Fine Silt 

1/ 66 جورشدگی   33 /1  28 /1  Well Sorted 

- 0/ 76 کج شدگی   03 /2 -  22 /0 -  Fine Skewed 

3/ 52 کشیدگی   52 /9  21 /1  Leptokurtic 

 ب ب و

6/ 57 میانگین   07 /6  43 /6  Fine Silt 

2/ 07 جورشدگی   58 /1  46 /1  Moderately Well 

Sorted 

- 0/ 79 کج شدگی   24 /2 -  43 /0 -  Very Fine Skewed 

3/ 18 کشیدگی   15 /9  57 /1  Very Leptokurtic  

 شورلق 

7/6 میانگین   9/5  31 /6  Fine Silt 

2/ 57 جورشدگی   82 /1  68 /1  Moderately Sorted 

شدگی  کج  67 /0 -  96 /1 -  55 /0 -  Very Fine Skewed 

2/ 65 کشیدگی   95 /6  6/1 -  Very Leptokurtic 
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همچنین در   .ش ودهای روش نی مش اهده میدر اثر برخورد نور به ص ورت لکهاس ت،  تر هایی که کمی روش نقس مت

پوس ته و   به ص ورتیا    س ط  دانه کنیف و خالدار )منل اثر س وزن در روی جس می(  ،خروجی مش اهده ش ده در بعض ی نقاط

 سب س آن  و گاهی انعکا  شودمنجر میپخش نور در جهات مختلف    بهکه این سط   به طوری  است؛ورقه ورقه یا پولک 

ممکن اس ت   متریهای یک میلیهای انجام ش ده بر این مدعاس ت که در دانه. بررس ینش ودخوبی مش خ  ه ش ود دانه بمی

در این   ،)نوک تیز(  دارزاویه  های مش اهده ش دةدر نمونه  .اس تباد   ،عامل این تخری   ش ود کهاثر هزاران ض ربه مش اهده  

حاده    یدر س طوح ناص اف اغل  زوایا .دار اس تمس ط  و ش یار  س طوح دانه معمواًل ودار ها نوک تیز و زاویهنوع اغل  دانه

ها نوک ولی گوش ه دارندها زاویه، در این حالت دانهاندکم س اییده ش ده هاکه دانه یهایدر نمونه .ش ودیا منفرجه ایجاد می

نزدیک  نیز  اس ت. مس افت حمل  کردهها عمل  روی دانه برآن اس ت که عوامل تخری  به میزان کم    بیانگرتیز نیس تند و 

هایی که ذرات زیاد  ش ود. در دانهانعکاس نور در تمام س ط  دانه مش اهده می ،هابرداش ت اس ت. در این گونه دانه  منطقة

ه به ش کل گرد کامل در نیامده ولی دان ،اندعوامل تخری  در روی دانه ماس هو  زوایا از بین رفته   تقریباً اس ت،س اییده ش ده

 .هس تند س ایددگی باالی  درجه  انگریب  که اندمش اهده قابلش ده    دهییس ا  که  ینقاطها فقط در انعکاس ذره در این دانه  اس ت.

و دانه ش کل   زوایا ازبین رفته ،فرس ایش یا مس افت طوالنی حمل ذرات دهندة این اس ت که در نتیجةهای گرد نش اندانه

غبار  و این اس  ت که ذرات گرد  بیانگرها  نتایج متنوع بودن ش  کل دانه ،. به طور کلیاس  تگرفتهگرد و مدور به خود  

های مختلف و نوع و ثیر فرایندتأدارای منش أ چند تایی اس ت که ش امل فاص لة حمل از منش أ محلی تا فرامحلی، یا تحت

چه ذره به س مت    . هراس تاس ت که هر ذره دارای نیمه زاویه تا گرد نیز نش ان دادهگون هر ذره  پلیرژیم باد باش د. 

 (. 10است )طبق فرمول بگنولد شکل  فاصلة دورتری را حمل کردهباشد، مشخ  است که   متمایل شدهتر  گرد
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 غبار  و  ذرات گرد  SEMخروجی   تصاویر : 9 شکل

 

 

 

 شورلق  ی لگنبد

 پده آبدراز

 بغبغو  باغک
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 Anix Emica افزار نرم  کمک به  ذره قطر  ن یانگ ی م ةمحاسب : 6 جدو 

 ((mm میانگین قطر ذرات نام روستا 

6/ 13 گنبدلی   

9/5 شورلق  

9/4 آبدراز   

9/6 پده  

7/3 باغک   

6/ 06 بغبغو  

 

 

 ذره  قطر با  حمل فاصله رابطة: 10 شکل

( 2014)  و همکاران Natalie نمایی و معکوس دارد.  رابطة ،حمل ذره با قطر آن دهد که فاص لةنش ان می  10ش کل   

به  و کنندیتر سقوط مذرات کوچک  .بستگی دارده  ا دان  ه ةبه ان  داز ،انتشار ةطول عمر ذرات در مرحل  ند کهنشان داد

 تر است.تر از ذرات بزرگکند یلیخ  ،علت اصطکاک

 گیریبحث و نتیجه ت5

نقاط  گذاری مختلف درهای رس وبدر س امانه  ،بندی رس وبات معلق نهش ته ش دهابتدا نتایج بافت و دانهپژوهش در این 

داخلی  أبا منش غبار و گردهای  شناسایی و تفکیک طوفان در ،بندی. مطالعات دقیق دانهشدبررسی سرخس   مختلف منطقة

  نتایج.  های داخلی ریزگرد کاربرد داش ته باش دتواند در ش ناس ایی و تنبیت کانونثر اس ت که میؤخارجی بس یار م و

  ة آنها عمدتاً در محدود بافت ود  دهرس وبات معلق به خود اختص ا  میبیش ترین س هم را در  س یلتنش ان داد که   بندیدانه

و (  1399)  ص الحی  هاینتایج پژوهشاین نتایج با    دهد.میکرون را تش کیل می  چهارو ذرات کمتر از   قرار دارد متوس ط

هگزاگونال و ش ش وجهی  9در ش کل  اش کال ،  SEMاز آمده دس ت به نتایج  به توجه با .پوش انی داردهم  (1398) روغنی

های حاوی س یلیکات  منطقةه  حاکی از آن اس ت کاین امر ش ود که  های کلس یت به خوبی تش خی  داده میو بلور اس ت

نتایج  مطابقت دارد.    (1400)کوارتز و کلس یت اس ت. این نتایج با نتایج س لطانی   ،کانی غال  منطقه رس ی و کربناته و

  دار تا کم س اییده تا زاویه  دارزاویه ،که ذراتاین اس ت    بیانگر ( SEMبا توجه به نتایج ) مربوط به ش اخ  گردش دگی
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خ  مفید اذرات به عنوان ش یا گردش دگی  به ض ری  س ایش اس تناد اس ت.ش دهحمل   تا دور نزدیکای  از فاص لهو    اس ت

نتایج   .اس تنیز تأکید ش ده  (2019)و زراقی (  1987) گائودی  همچونی توس ط محققان دیگر  ،در تعیین فاص لة حمل ذرات

 حس ینی،)حکایت دارد دو یا چندتایی   از منش أکه    اس تدهد که ذرات دارای دو یا چند قله  نش ان می  PSAحاص ل از 

 حمل فاصله تأییدکنندة نوعی به و داردی بخو بس یار جورش دگی ،. نتایج پارتیکل س ایز حاکی از آن اس ت که ذرات(1400

هر چه از روس  تای   .اس  تغبار  و گرد  هایتلها محل به دام افتادن ذرات در ت  برداش  ت منطقة از ذرات دور نزدیک تا

 رسوبات با جورشدگی بسیار بهتر و  ،رویمپیش می   سرخس است    که سمت جنوبی منطقة  بزنگان به روستای ب ب و 

  فاصلة  ،غبار و ذرات گرد بیانگر این است که منشأ امرشود که این تر را ش امل میکج ش دگی به س مت رس وبات دانه ریز

که اگر از ش مال به س مت جنوب جورش دگی   در ص ورتی دارد؛ ر دو منش أش ود و یک یا حداکندورتری را ش امل می

و  Darvish khatoni. این نتایج با نتایج اس تغبار  و بودن رس وبات گرد  بیانگر چند منش أ  ،متوس ط رو به پایین بود

پوش انی دارد. همچنین جورش دگی باال حاکی از آن اس ت که انرژی باد با نزدیک ش دن به این هم  2012همکاران در س ال 

ص ورت  در غیر این ؛اس تتر را با خود حمل کردهمنطقه تحلیل رفته و ذرات همگنی بیش تر با میانگین قطر ذرات بزرگ

ض عیف    و جورش دگی ذرات را در محدودة کندنیز با خود حمل میرا ری  ت رس وبات دانه درش ت  ،باش داگر انرژی باد باال 

 .( Ghadban et al, 2005) دهدقرار می

، ذرات أمنش  نزدیکی و دوری تعیین در مفید ش اخ  یک عنوان به بادی رس وبات  ذرات جورش دگی وض عیت به اس تناد

، است. با توجه با شاخ  کج شدگیشده تأکید نیز  (1400)معماریان و مقصودی و حسینی   همچون دیگری ققانمح توسط

 ازس یلت   درش ت و ریز ذرات غبار هر دو اندازة و این اس ت که ذرات گردبیانگر   که نیمه متقارنتا  متقارن  کج ش دگی

 توزیع منحنیدنبالة  وس یلة به که ذرات منحنی توزیع بودن نامتقارن ش دگی عبارت اس ت از کج  .اس ت برداش ت منابع

 یا به راس ت طرف به آنها دنبالة که هاییمنحنی در ولی اس ت ص فر ش دگی کج  های متقارن،منحنی در ش ود.می مش خ 

 ،شود متمایل تردرشت دانه یا رسوبات چپ طرف به منحنی دنبالة اگر و منبت ،شودمی متمایل ریزتردانه رس وبات طرف

 به منحنی دنبالة باش د،رس  و س یلت قبیل از هاریزدانه نوع از رس وب  دهندةتش کیل ذرات اگر منال، برای اس ت؛ منفی

 ،ش ود متمایل چپ به طرف منحنی دنبالة اگر و اس ت آرام محیط یک در گذاریرس وب بیانگر و رودمیراس ت   طرف

 جورش دگی به منحنی دنبالة جورش دگی کش یدگی نس بت  .اس ت پرانرژی هایمحیط در درش تدانه ذرات فراوانی بیانگر

 اگر و  1لستوکورتیک نام به و ترمنحنی کش یده ،باش د بهتر جورش دگی دارای وس ط قس مت اگر که منحنی وس ط قس مت

ش ود که با نتایج میرزاپور و نامیده می  2کورتیک پلتی و ترپهن منحنی،  باش د وس ط قس مت از  بهتر جورش دگی دارای دنباله

  توان بررس  ی و تعیین دقت کاربری نظریة آقایان چسیول و پاس  ا در تش  خی    همخوانی دارد.  2020همکاران در س  ال 

تر از که فراوانی عناص ر بزرگ طبق این نظریه در ص ورتی بندی خاک یا رس وبات س طحیبر اس اس دانه  ،پذیریفرس ایش

 نس بتاً ،درص د ش ود  50 -  60که    آن خاک به فرس ایش بادی پایدار و در ص ورتی ،باش ددرص د   ش ص تبیش از متر  یک میلی

ذرات   ،یفراوان   ولدج  ةکه طبق نتایج برآورد ش د اس تحس اس   ،درص د باش د پنجاهکه کمتر از  پایدار و در ص ورتی

، نسبت به باشدمتعلق غبار به خاک منطقه   و که گرد  صورتی و در  اس ترص د دش ص ت   از  بیشمتر  میلی  یکتر از بزرگ

  پذیری( اس تفاده ش ده فرس ایش  تواندر تش خی  )  ولی در این نظریه فقط از یک عامل پارامتراس ت، فرس ایش پایدار بوده

 
1 Leptokurtic 
2 Platykurtic 
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آن اس تناد خاک به   توان در برآورد فرس ایشاس ت و نمیه نش دهگرفت پذیری در نظرهای مؤثر در فرس ایشس ایر پارامترو 

 در  آنها  انتخابی جورش دگی و س ایش هوازدگی، هایفرایند منش أ، س ن   ماهیت به  ش ده ذکر  هایکرد. رس وبات با پارامتر

  کج  و  17/8 متوس ط  میانگین  کش یدگی با بد، تا  خوب جورش دگی با  رس وبات  وجود.  دارد بس تگی و نقل  حمل هنگام

 دارد.حکایت  ایرودخانه منشأ با موارد برخی در و بادی منشأ با غالباً رسوبات تأمین از ذرات ریزدانه، سمته ب شدگی

پذیری در منطقه نیز بس یار باال ، حس اس یتبا توجه به درص د فراوانی س یلت که در منطقه بس یار باالس ت ،یبه طور کل 

جه  های منطقه با تومحلی مربوط به خاک  ؛ از جمله منشأچند تایی در نظر گرفت  توان منشأغبار می و  برای گرد  .باشدمی

ایز و آمار توص  یفی )جورش  دگی و های پارتیکل س  به کانی کوارتز و کلس  یت و منش  أ انس  انی با توجه به خروجی

این است که سرعت باد از   بیانگر    دهد که ابعاد ذرات را بسیار متنوع نشان می      SEMشدگی و کشیدگی( وکج 

متمایل  اندازة ذرات به س مت ریزتر ش دن    و ب ش رقی با روند کاهش ی مواجه بودهس مت ش مال غربی به س مت جنو
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Extended abstract 

1- Introduction 

Dust is a mass of micron-scale solid particle that is dispersened into the air and has many harmful 

environmental, social and economic effects.  Sarakhs city is one of the critical centers of wind erosion and 

dust in the country, which is affected by the 120-day winds of Sistan and no specific trustee has been 

observed for the scientific and practical study of this phenomenon in the region. In order to know the 

texture characteristics of this region with the aim of identifying the origin and sedimentological 

characteristics of dust particles, dust samples were collected in two consecutive months (August-October 

2019) in Sarakhs region. The samples were subjected to laser analysis (LPSA) by Grad state software and 

electron microscopy (SEM) using Anix Emica software. In the sample of villages from Gonbadli to 

Baghboo, the amount and percentage of silt is 96, 92, 89, 99 and 96 and the clay content was less than 

5% of the particles. Electron microscope output showed that the particles were irregular as a result of 

surface degradation of the grain so that, as a result of particle collision or dissolution, part of the grain is 

destroyed and the particle shapes are indistinct and polygonal Semi-circular to circular polyhedra. In some 

places, the surface of the grain was dirty and spotted or was in the form of flakes. Due to the different 

physical properties and the multiplicity of peak points in the particle size distribution diagram, most dust 

deposits in the region have multi-source characteristics. The prevailing wind direction of the northwest 

to southeast was also identified . 

2- Methodology 

At first, the study section was selected with the help of experts and villagers and exisitng library studies of the 

villages that have mostly faced with and expereinced the dust crisis. Rural houses were established at a height of 

2-4 m. Atmospheric dust was collected  by using 30 glass samplers for two months from August to October 

2019. After collection and preparation, the samples were delivered to the Particle Laser Analysis (LPSA) 

Laboratory and Electro Microscopy(SEM) scan were performed . 

The results of particle size ere analyzed by using Gradl State software and the output from SEM was analyzed 

using Anix Emica software. Particle size samples (particle size determination) had been determined by the 

manufacturer: France Cordouan with Vasco3 model SEM samples were analyzed by electron microscopy with 

magnification of 2-5000 and EHT20 KV . 

Statistical parameters including sorting and mean skewness parameters and Kurtsis were calculated using Gradl 

State software. 

3- Results  

In this study, first, the results of texture and granulation of suspended sediments deposited in different 

sedimentation systems in different parts of Sarakhs region were investigated. 
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The results of granulation showed that silt has the largest share in suspended sediments and their texture 

is mainly in the middle range and forms particles less than 4 microns, these results were consistent with 

the findings of Salahi (2019) And Roghani (2018) . 

According to the results obtained from SEM, the shapes are hexagonal, and calcite crystals are well 

identified, indicating that the region contains clay silicates and carbonates as the predominant mineral of 

the quartz and calcite region. The results of the SEM showed that the Darta angle particles and are circular 

The results of PSA showed that the particles have two or more peaks, which indicates two or more peaks 

that indicate multiple origins (Hosseini, 2021). The particle size results indicate that the particles are very 

well sorted and in a way confirm the close transport distance to the particle from the harvest area to the 

place where the particles are trapped in the dust traps. As we move from Bazangan village to Baghbo 

village, which is in the south of Sarakhs region, sediments with much better sorting and inclination 

towards finer-grained sediments are included, which indicates that the origin of walnut particles of dust 

covers a longer distance 

It is generally stated that the sensitivity in the region is very high due to the percentage of silt frequency which is 

very high in the region . For dust, several sources can be considered, including local origin related to the soils of 

the region due to quartz and calcite minerals and human origin due to particle size outputs and descriptive 

statistics (sorting, Skewness, and Kurtsis) and SEM, which show very varied particle dimensions. This indicates 

that the wind speed from northwest to southeast has been decreasing, with the particle size tending to become 

smaller. 

4- Discussion & Conclusions 

The results of PSA are related to the samples taken from the villages in question from Gonbadli to Baghbghoo. 

The amount Percentage of silt 96% 92% 89% and 99%. and the amount of clay is less than 5% of the particles. 

The distance of the particles from the medium grain silt to the clay is included, indicating that the particles have 

carried a medium to long distance and have a source of wind erosion . 

According to the results of SEM obtained from the analysis of dust particles by electron microscopy, the particles 

are irregular as a result of surface degradation of the grain to the extent that it may be damaged as a result of 

particle collision or dissolution of part of the grain. In addition, the result of mechanical destruction or dissolution 

of the grain surface is seen in the form of small and large cavities. Scaling or surface scratches caused by the 

physical destruction of the wind or the action of dissolution on the grain surface cause grooves to be formed or a 

part of the grain surface to be separateed in the form of flakes and dusty grains. The particles are observed in 

some grains and even the surface of the seeds is often abraded and the dust does not have a special radiance. In 

the parts that are a little brighter, the dust is seen as light spots due to the impact of light. Also, in the observed 

output, in some places, they can be seen on surface of the dirty and spotted grain (such as the effect of a needle 

on a body) or in the form of scales and flakes so that this surface causes the scattering of light in different 

directions and sometimes its reflection causes the grain not to be well-defined. 
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