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چکیده
اي استان و تعیین هاي ماسههنگامی از تپهبا توجه به وسعت زیاد تلماسه در استان خوزستان، ضروري است که بررسی جامع و به

200بنابراین در این تحقیق با برداشت بیش از . شودمسافت حمل انجام مانند هاي مورد نیاز همبستگی این مشخصات با سایر ویژگی
ابتدا . شدبررسی اي خوزستانهاي ماسهبندي تپهشرقی، خصوصیات دانهغربی به جنوبها در راستاي شمالنمونه سطحی از تلماسه

مقایسه پارامترهاي میانگین قطر ذرات، دامنه تغییرات ذرات، آنگاه براساس گسل اهواز استان را به دو نیمه غربی و شرقی تقسیم کرده، 
ها براي پارامترهاي یادشده در کل نمونهبعد متوسط فاصله حمل ذرات مورد تحلیل و بعد شدگی و متوسط جورشدگی، متوسط کج

اي غرب رودخانه هاي ماسهدامنه قطر ذرات در تپهکه نتایج نشان داد . قرار گرفتنددوباره شرقی مورد بررسی و ي بخش غربی راستا
جورشدگی . متغیر است) میکرون223تا 120(فی 16/2-05/3و در شرق بین ) میکرون226تا 136(فی 14/2-87/2کرخه بین 

هاي شدگی قطر ذرات در محدوده تپهو کج) فی35/0–71/0(ب و نسبتاً خوب بوده استاي خوهاي ماسههاي تپهذرات در نمونه
متوسط فاصله . دهندنشان می) فی1تا 1/0(شدگی مثبت در مقیاس فولک عبارت دیگر کجاي اغلب به طرف ذرات ریز و بهماسه

کیلومتر و متوسط فاصله 50تا 20اصله حمل بین دهنده فکیلومتر است که نشان125و 35، 5/12، 3رده، شامل 4حمل داراي 
تا 50اي شرق گسل اهواز نیز فاصله حمل بین هاي ماسهدر تپه.اي غرب گسل اهواز استهاي ماسهکیلومتر در تپه35جابجایی 

اي استان هاي ماسهذرات تپهمنشأ بندي براساس مطالعات دانه. باشدکیلومتر می125کیلومتر و متوسط فاصله جابجایی 200
.باشدغربی و غرب میبیشتر ذرات در قطاع شمالمنشأ خوزستان نزدیک و یا محلی بوده و 

.زایی، خوزستاناي، توزیع اندازه ذرات، جورشدگی، بیابانهاي ماسهبندي، تپهدانه: هاي کلیديواژه

مقدمه 
بیش از دوسوم مساحت کشور ایرانتوجه به اینکه با

)Roudgarmi & Abbasi, دلیل موقعیت خاص به)2014
هاي وسیع آبی در فیزیوگرافی و دوري از پهنهجغرافیایی،

هاي بخش،شرایط اقلیمی خشک و فراخشک قرار دارند
Ekhtesasi(تحت تأثیر فرسایش بادي استنیز زیادي  et al.,

اي و مسافت حمل هاي ماسهبندي تپهخصوصیات دانه).1996
مورد آنها از مواردي هستند که در مطالعات فرسایش بادي 



... ها وبررسی اندازه ذرات تلماسه898

هاي روان موجب تهدید حرکت ماسه. گیرندقرار میبررسی 
ریزي گونه برنامههر. گرددها میسکونتگاهواراضی زراعی

هاي روان مستلزم شناخت منظور کنترل و تثبیت ماسهبه
و تفکیک محل اي هاي ماسهموقعیت، رفتار و ماهیت تپه

بنابراین باید . استبرداشت، حمل و رسوبگذاري رسوبات بادي 
بعد و کرده بندي اراضی حساس به فرسایش را اولویت

& Teimori(درکز کرهاي کنترل را در این نقاط متمفعالیت

Taya, میلیون 5/1بر اساس آمار موجود تاکنون ).2012
هکتار از اراضی بیابانی کشور تحت عنوان تثبیت ماسه،

شده و تا حدي از خسارت هجوم کاري و بذرپاشینهال
& Ahmadi(استهاي روان کاسته شدهماسه

Mohmmadkhan, نیز یکی از مناطقاستان خوزستان ).2006
فرسایش قابلیت باشد که داراي اي میماسهشکلهاي با تنوع 

شناخت سه منطقه برداشت، حمل و بنابراین ؛ستبادی
. استبرخوردار اي از اهمیت ویژهدر این استان رسوبگذاري 
اي در هاي ماسهبر روي تپهکهیمطالعاتاز بسیاري 

و أمنشبه بررسی ،انجام شدهداخل و خارج از ایران 
Merriam. انداي پرداختههاي ماسهخصوصیات مختلف تپه

شرق براي بررسی منشأ رسوبات بادي جنوب) 1969(
. شناسی استفاده کردکالیفرنیا از پارامترهاي آماري و کانی

Zhao بررسی فرسایش بادي در اب) 2006(و همکاران
از آنالیز اندازه ذرات و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ،چین

Neffو Lawrence. رسوبات فرسایش یافته بهره بردند

به مقایسه مدل گرد و غبار جهانی نسبت به ) 2009(
اي و محلی پرداخته و از پراکندگی اندازه هاي منطقهمدل

شناسی استفاده ذرات نسبت به منبع گرد و غبار و کانی
بندي و آنالیزهاي دانه) 2016(و همکاران Liu. ندکرد

راي درك ها بترین روشو اساسیثرترین ؤمژئوشیمی را 
هاي گذشته جدید سطحی زمین و تغییرات محیطیندهاي افر

آنالیز . اندخشک شمال چین دانستهطق خشک و نیمهادر من
هاي مختلف با هاي رسوبی براي مقایسه نمونهدانهتوزیع 

وسیله است، زیرا بدین اهمیت خاصی برخورداریکدیگر از 
که یندهایی افرهاي مختلف رسوبات و توان به ویژگیمی

& Zamanzadeh(پی برداستشدهتشکیل آنها باعث 

Anoshe, باد با کاهش شدت جریان طور معمولبه). 2013
هاي مختلف از یکدیگر جدا شده و تدریج ذرات در اندازهبه

,Moussavi Harami(کنندرسوب می هاي تحلیل).2011
یکی از ابزارهاي متداول در تعیین شناخت بنديدانه

رود که براي رسیدن به این امر از شمار میهاي بادي بهماسه
پارامترهاي مربوط به اندازه ذرات ماسه و همچنین 

میانگین، انحراف معیار، کشیدگی و همانندهاي آماري تحلیل
تغییر اندازه ذرات ماسه فاکتور مهمی .رددگاستفاده می... 
یندهاي افرهاي در دسترس و ماسهرفولوژيمنظور درك مبه

اي از قبیل پوشش گیاهی هاي ماسهدهنده تپهدینامیک شکل
Abbasi(باشدمی... و فاصله آنها از منابع ماسه و  et al.,

و اهمیت موضوع، هاي انجام شده با توجه به بررسی).2011
امتداددرهاتلماسهذراتاندازهتحلیلتحقیقهدف از این 

.باشدمیاحتمالی آنهامنشأ و تعیین اهوازگسل

ها مواد و روش
مشخصات منطقه

50دقیقه تا 41درجه و 47استان خوزستان در محدوده 
29و گرینـویچ النهارنصفدقیقه طول شرقی از 39درجه و 
خـط  دقیقه شـمالی از  04درجه و 33یقه تا دق58درجه و 

، خوزسـتان به تبعیـت از گسـتردگی اسـتان   .داردقراراستوا
در نیز وجود گسـتره آبهـاي خلـیج فـارس    تنوع ارتفاعی و

اقلیمهاي متنوع و گوناگونی شامل اقلیم ،بخش جنوبی استان
اي مرطـوب و مدیترانـه  خشک و نیمهفراخشک، خشک، نیمه

از نظر ژئومرفولـوژي، خوزسـتان از دو   .استی یشناساقابل 
اي و کوهسـتانی تشـکیل شـده اسـت و تنـوع      بخش جلگـه 

ارتفاعی استان نسبتاً قابل مالحظه بوده و دامنه تغییـرات آن  
مجاور خلیج فارس تـا بـیش از دو   منطقهاز ارتفاع صفر در

. هزار متر در ارتفاعات شمال و شرق استان در نوسان اسـت 
شـرق خوزسـتان   هر چند که در شـمال ،شناسیزمیناز نظر 

هــاي محــدودي از ســازندهاي ژوراســیک دیــده رخنمــون
شود؛ ولی عمده سازندهاي موجـود در خوزسـتان داراي   می
در محـدوده  همچنـین  . باشـند کرتاسه تا عهد حاضر میسن

ــرایط   ــه ش ــورد مطالع ــرم ــتيتبخی ــته حاکمی ــتداش اس
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)Charakhbi, 2003 .(

روش تحقیق
بیش وجوداستان خوزستان با ،صحراییمطالعاتبراي 

از ايي ماسههامرفولوژي تپههزار هکتار تلماسه350از 
از بررسی و ETM2002اي لندست تصاویر ماهوارهروي 
سازمان جغرافیایی و 1:250000هاي توپوگرافینقشه

در تااستفاده شد1:100000شناسی همچنین نقشه زمین
اي واحدها ها و تصاویر ماهوارهبهره جستن از نقشهبانهایت 

مختصات نقاط الزم ،رفولوژي منطقههاي ژئومو رخساره
بررسی رسوبات بادي فعال و غیرفعال با توجه به براي

حضور بر اساس . دومشخص شتغییرات قابل استحصال
گسل با توجه بهغربی و شرقی منطقه به دو ايهاي ماسهتپه

دو از رسوبات بادي در سطحی برداري نمونهواهواز تقسیم 
178ترانسکتی به طول در گسل و قسمت شمالی و جنوبی 

5تقریبی واصلنمونه به ف221تعداد . شدانجام کیلومتر 
سه ها ازاین نمونه. ندآوري شدجمعیکدیگر از يکیلومتر

و با برداري ها نمونهتپه، شیب مالیم و شیب تند سأرنقطه 
0اعماق نمونه از 3تعداد هر نقطه از توجه به تغییرات عمقی 

.ندمتري برداشت شدسانتی30تا 15، 15تا 5، 5تا 
تعیین GPSوسط تنیز شده برداريمختصات کلیه نقاط نمونه

. )1شکل (و ثبت گردید

)ب()الف(
,Jafari(اهواز) ب(شرقو ) الف(غرباي استان در ماسههاي برداري از تپهنقاط نمونه-1شکل  2010(

روشاستفاده از ها با از تپههاي برداشت شده نمونهکلیه
A.S.T.Mنتایج وتحلیل براي تجزیه. شدندگیري اندازه

زه ذرات اقدام به رسم نمودارهاي تجمعی توزیع اندابنديدانه
بر اساس نمودار تجمعی .شدافزار اکسل نرماستفاده از با 

هر رده با رده قبلی آن است، ) درصد نسبی(افزایش تجمعی 
ها بدین گونه منحنی در جهتی مشخص با تغییر قطر دانه

معیارهاي در نهایت. گذراندتی صعودي یا نزولی را میجه
شدگی رسوبات با آماري شامل میانگین، جورشدگی و کج

این . محاسبه شد) Word)1957و Forkاستفاده از روابط

اي هاي ماسهتپهأمنشو تعیین فاصله یابی أمنشها در شاخص
,Mahmoodi(کاربرد دارد میانگین قطر ذرات ).2002

)MZ (باشد که مبین حد متوسط اندازه ذرات در رسوب می
,Moussavi Harami(گرددتوسط فرمول زیر محاسبه می

2011(:

)1 -1(
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2logکه در این فرمول فی  d   که در آنd قطر
عبارت 84باشد و براي مثال متر میذره بر حسب میلی
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درصد از منحنی 84که اي بر حسب فی اندازه ذرهاست از 
MZجهت محاسبه . دهدخود اختصاص میتجمعی را ب

باشد و از گیري بر اساس سه نقطه بر روي منحنی میاندازه
انحراف معیار ترسیمی جامع .تر استمراتب دقیقمیانه به
در ذرات)یکنواختی(مبین جورشدگی ) I(فولک 

درصد منحنی تجمعی است که بوسیله فرمول 90محدوده 
Moussavi(شودزیر محاسبه می Harami, 2011.(

)1 -2(
84 16 95 5

4 6.6
I

   


 
 

تر از انحراف معیار ترسیمی مراتب دقیقاین شاخص به
منحنی ⅔است که فقط جورشدگی ذرات را در محدوده

شدگی ترسیمی جامع فولک کج. کندتجمعی محاسبه می
)SKI (درصد منحنی تجمعی است 90شدگی دهنده کجنشان

Moussavi(گردد که توسط فرمول زیر محاسبه می

Harami, 2011 .(
)1 -3(
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،باشـد تـر مـی  شدگی ترسیمی دقیقشاخص از کجاین 
گیـري  درصـد منحنـی انـدازه   68،زیرا در روش ترسیمی

از جـدول  جابجـایی ذرات  محاسبه فاصله براي . شودمی
ها اسـتفاده  زیر و همچنین اطالعات مربوط به هیستوگرام

ترتیـب کـه متوسـط قطـري ذرات هـر نمونـه       بـدین ؛شد

فاصله جابجایی بـه  1شماره استخراج و بر اساس جدول 
Ahmadi(کیلومتر تخمین زده شد & Mohmmadkhan,

نتـایج  هـا و وتحلیـل داده همچنین بـراي تجزیـه  ).2006
ز ، ارزیابی آماري بـا اسـتفاده ا  این مطالعهدربدست آمده

.شدانجامTآزمون 

)الکشمارهاساسبر(ییجابجافاصلهوالکقطررابطه-1جدول
متوسط فاصله جابجایی به کیلومتر فاصله جابجایی به کیلومتر شماره الک مترقطر ذرات به میلی

1 1کمتر از  10 2
3 5تا 1 18 1

12.5 20تا 5 35 5/0
35 50تا 20 60 25/0

125 200تا 50 120 125/0
200 200بیشتر از  200 0625/0

نتایج
براي هر نمونه عالوه بر تفکیک اجزا، درصد هریک از 

نتـایج  براسـاس .)2جـدول  (آنها محاسبه و ثبت گردیـد  
بیشترین فراوانی قطر ذرات ) 3جدول (بندي حاصل از دانه

تا 25/0(فی 3- 2مربوط به کالس ماسه ریز و در غرب 
و در شرق مربوط به کـالس ماسـه خیلـی    ) مترمیلی1/0

ایـن در . باشدمی) مترمیلی06/0تا  1/0(فی 4- 3ریز 
در اسـتثنایی  حالیست کـه ذرات یـک میلیمتـري ذراتـی     

دیگر سوي مناطق محسوب شده و از این ايماسههايتپه
نیـز در ایـن   ) متـر میلـی 05/0(فـی  4ذرات کوچکتر از 

نابراین فرسایش بـادي  ب. شوندها بسیار کم دیده مینمونه
طوالنی مدت باعث افزایش مقدار ماسه و کاهش سیلت و 
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توسـط قطـر ذرات تشـکیل    م. رس در منطقه شـده اسـت  
136(فی 14/2- 87/2اي غرب بینهاي ماسهدهنده تپه

120(فی 16/2- 05/3و در شرق بین ) میکرون226تا 
فاصـله  دهنده متوسطمتغیر بوده و نشان) میکرون223تا 

متوسط فاصله جابجایی کیلومتر در غرب و35جابجایی 
باشد کـه بـا انجـام    میاهوازگسل کیلومتر در شرق 125

از روي آثار ها آزمایشبازدیدهاي صحرایی صحت نتایج 

و Jafari.و شــواهد موجــود مــورد تأییــد قــرار گرفــت
اي و بــا اســتفاده از تصــاویر مــاهواره) 2016(همکــاران 

رسوبات بادي خوزستان را در غرب و منشأ تحلیل گلباد 
هـاي  شناسی، زمـین غربی استان و سازندهاي زمینشمال
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شماره الک 

)مش(
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)مترمیلی(
قطر ذرات 

)میکرون(
وزن نمونه 

)گرم(
وزن تجمعی 
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درصد تجمعی 

وزن ذرات
درصد وزن 

ذرات
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1441/114100000

1619/111900000

181100005/005/0058/0058/0

20841/084012/017/0198/0139/0

30595/05905/167/1945/1747/1

634042/042001/368/4453/5507/3

50297/029028/596/9605/11152/6

6025/025095/191/11877/13272/2

100149/014946/3037/42370/49492/35

120125/012575/2312/66044/77674/27

200074/05/627/1982/85100955/22

200>44/13
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)یفبرحسب(خوزستاناستانياماسهيهاتپهازشدهيآورجمعنمونه12يبنددانهاتیخصوص-3جدول
MمیانهMZمیانگینشماره نمونه dIجورشدگیSKiکج شدگی
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ریز10/0خوب2357/255/239/0
متقارن04/0خوب17364/264/242/0
متقارن05/0خوب17467/267/242/0
متقارن05/0خوب17576/276/245/0
ریز21/0نسبتاً خوب20487/286/256/0
ریز24/0خوبنسبتاً 20585/282/256/0
ریز21/0نسبتاً خوب20692/288/256/0
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.است)میکرون225تا 130(فی 15/2- 94/2میانه بین
اي خوب و هاي ماسههاي تپهجورشدگی ذرات در نمونه

، که بدلیل )فی35/0–71/0(نسبتاً خوب است 
جایی بسیار زیاد ذرات، فاصله حمل نسبتاً طوالنی و جاب

. هاي منطقه استبهم نزدیک بودن قطر ذرات در نمونه
ها در منطقه نیز با تحرك آنها جورشدگی بهتر این تپهالبته 

مقادیر جورشدگی از که از آنجا . رابطه مستقیمی دارد
که جهت توان گرفتمییابد، غرب به شرق بهبود می

اي از غرب به شرق است که نشان هاي ماسهتپهپیشروي 
جهت وزش بادهاي فرساینده که داراي سرعتی دهد می

90باشند و تقریبا بیش از متر بر ثانیه می6بیش از 
عراق وارد درصد از بادهاي عمده منطقه از سمت کشور

,Jafari(ندشوحوضه می بعکس .مطابقت دارد) 2010
طر ذرات، جورشدگی در هر سه عمق میانگین ق

برداري شده در شرق بهتر از جورشدگی در غرب نمونه
.)2شکل (است
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خوزستانايماسهيهاتپه)چپ(یجورشدگو ) راست(راتذقطرنیانگیماي نمودار میله-2شکل

اي اغلب به هاي ماسهدر محدوده تپهشدگی قطر ذرات کج
شدگی مثبتی را در مقیاس عبارت دیگر کجطرف ذرات ریز و ب

دهند و این به دلیل وجود ذرات نشان می) فی1تا 1/0(فولک 
عالوه بر این، درصد سیلت و . باشددانه درشت باقی مانده می

باشدبسیار اندك می) میلیمتر06/0ذرات ریزتر از (ها رس تپه
در فواصل اغلب و این ذرات به صورت معلق حمل شده و 

حوزه آبریز رودخانه کرخه در . کنندبسیار دورتر رسوب می
و مالیمخوردگی زاگرس میانی قرار داشته و شیب داخل چین

به علت . شمال به جنوب استجهت جریان آبهاي سطحی از 
را برجا حجم بسیار زیادي از رسوبات رودخانه ،افت شیب

تبخیر شدید و در نتیجه شوري زیاد، زمین عاري از و گذارد یم
پوشش گیاهی بوده و رسوبات سست به آسانی در معرض 

ي ازدرصد ناچیزرودخانه.فرسایش بادي قرار می گیرند
ذرات دیگر رسوب زفراخور قدرت باد را سریعتر اذرات ماسه

یا در را در این حالت باد وارد جریان شده و ذرات ؛دهدمی
ها به تله هاي پست ساختمانی و یا در دامنه کوهحوضه

در ناحیه همپوشانی یعنی محیط زیرا این مقدار ماسه،اندازدمی
بخشی از رسوبات بنابراین،مشترك آب و باد جاي دارند

صد بیشتر ذرات درکرخه ورودخانه توسط شبکه آبراهه 
.)3شکل(اندهاي بادي توسط باد حمل شدهماسه

اي صحراییهاي ماسهاي و تپههاي رودخانهدیاگرام میانگین و انحراف معیار بر حسب فی براي تشخیص ماسه-3شکل
.اندمشخص شده•هاي منطقه مورد مطالعه با عالمت نمونه.)چپ(هاي شرقنمونهو) راست(هاي غربنمونه
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بحث 
منظور تخمین فاصله برداشت و در بهاین مطالعه در

شناسی، از مطالعات رسوببرايسازي رسوبات نهایت آماده
Jadidoleslami(بندي استفاده شددانه et al., بر ).2010

متوسط میانگین قطر ذرات در ،آمدهدستنتایج باساس 
و در شرق ) میکرون181(فی 46/2اي غرب هاي ماسهتپه
که قطر طوريه، ببدست آمد) میکرون148(فی 75/2

غربی اي از شمالهاي ماسهمتوسط ذرات تشکیل دهنده تپه
نتایج توزیع اندازه.شرقی کاهش یافته استبه طرف جنوب
طه دهد که تغییرات اندازه قطر ذرات ماسه رابذرات نشان می

در ها دانهدر واقع باد دارد؛مستقیمی با سرعت وزش 
این ،کنند	میهاي مختلف حرکت هاي متفاوت به روشاندازه

شود که یک جدایی ها باعث میاختالف در نوع حرکت دانه
& Zamanzadeh(ها بوجود آیددر اندازه و شکل دانه

Anoshe, بندي رسوبات بادي بیانگر این مطلب دانه). 2013
اي خوزستان در قطاع ماسههاي است که منشأ تپه

آنالیز توزیع اندازه ذرات پارامتري قابل .غربی استشمال
کننده تغییرات القاء شده توسط اعتماد بوده که منعکس

باشدخشک میزایی در مناطق خشک و نیمهنبیابا
)Armstrong-Altrin et al., جورشدگی میانگین).2016

فی 50/0شرق فی و در46/0اي غرب هاي ماسهدر تپه
هاي دهنده بهبود جورشدگی تپهبدست آمده است که نشان

شرقی خوزستان غربی به سمت جنوباي از شمالماسه
هایی گیريهرچند اعداد فوق ما را به سوي نتیجه.است

،توان با این سرعت قضاوت کردنمیکند ولیراهنمایی می
استفاده Tآزمون از ،بنابراین براي آزمایش این ادعاها

متوسط میانگین قطر ذرات : توان گفتدر نهایت می. گردید
کهداري دارندتفاوت معنی%95در غرب و شرق با اطمینان 

میکرون 226تا 136اي غرب از هاي ماسهمقدار آن در تپه
جورشدگی قطر . میکرون است223تا 120و در شرق از 

با داري تفاوت معنی%95ذرات در غرب و شرق با اطمینان 
تا 31/0اي غرب هاي ماسهاین مقدار در تپهکهندارندهم 
اساس این بر .است64/0ا ت32/0و در شرق بین 94/0
و در ) چندین کیلومتر فاصله(این رسوبات محلی بوده أمنش

وضعیت همچنین . غربی و غرب واقع شده استقطاع شمال
ریزتر ذراتاي که عمالً هاي ماسهغربالی شدن رسوبات تپه

أمنشنیز بیانگر محلی بودن متر را حذف کردهمیلی05/0از 
شامل اراضی کشاورزي غرب أمنشاین .رسوبات است

مسیل رودخانه کرخه هاي سیالبی این منطقه و استان، دشت
خاکهاي بدون پوشش با گسترش در این مناطق . باشدمی

شده اي ماسههاي منبع مهمی براي ایجاد تپه،ذرات ریزدانه
نقاط برداشت و گسل اهوازهاي غربی بخشبنابراین.است

هاي مرکزي و شرقی محل ترسیب رسوبات بادي بخش
هاي گرد و غبار در با توجه به وقوع مکرر طوفان. باشندمی

شناسایی ،استان و همچنین بروز مشکالت زیست محیطی
تواند کمک چشمگیري رسوبات میمنشأ نقاط برداشت و 

بهترین مرحله مبارزه با . ها باشدراي کنترل این طوفانب
توان میزیرا در مرحله برداشت است، ، فرسایش بادي

صرف هزینه وجود در منطقه را با سهولت بیشتر،مشکالت م
. کردبرطرف و وقت کمتر همراه با موفقیت بسیار بیشتر

میکرون دلیل 250وجود عناصر ماسه بادي با قطر بیش از 
باشدگذاري مینسبت به رسوبأمنشدیک بودن مناطق بر نز

)Ahmadi, انجام شده نشان دادبنديدانهمطالعات).1998
هاي خوزستان در غرب استان و رسوبات تلماسهأمنشکه 

شود که از توصیه میرواز این،شرق عراق قرار دارند
برداري شده و هاي شرقی دشت عراق نیز نمونهبخش

نتایج آن با بعدبندي آنها مورد مطالعه و خصوصیات دانه
.نتایج موجود تلفیق و مورد تحلیل قرار گیرد

سپاسگزاري
پژوهشکده حفاظت خاك و اندرکاران دستاز 

تشکر و هاآزمایشانجام و آبخیزداري بابت تأمین اعتبارات 
. شودقدردانی می
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Abstract
The southwest province of Iran has a dry and semi-arid climate, with about 250,000 hectares

of sand dunes; therefore a comprehensive review and overview of these features and their
correlation with other features is needed. In this study, over 200 sand samples were collected
from the mobile and not mobile sand dunes to study the grain size of sand dunes in Khuzestan.
The results showed there was no significant difference in the mean grain size from east to west,
along a 200 km transect of the sampled area. The mean grain size in the west was 2.87 to 2.14 φ
scale (136 to 226 microns) and in the east 3.05 to 2.16 φ (120 to 223 microns). The standard
deviation of particle size of the samples was good and fairly good (0.71 to 0.35 φ). Using tilt
condensation particle diameter in the range of sand dunes area, folk scale (0.1 to 1 φ) was
positive. These distances represent 20 to 50 km with mean transported distance of 35 km for the
west and 50 to 200 km transported distance with mean value of 125 km for the east section of
the Khuzestan province for the sand dunes. For the transport distances, average transport
distance could be divided into four categories, including 3, 12.5, 35 and 125 km. According to
the results, the source of particles of the sand dunes in Khuzestan province is local, mainly from
northwest and west.

Keywords: Grain size, sand dunes, particle-size distribution, sorting, desertification,
Khuzestan.


