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 هاترین یافتهمهم

گیری درجه هوادیدگی ی اندازهطور گسترده برا( که بهCIA) هوادیدگی شیمیاییدر این مطالعه شاخص 

تا  ۲۶استفاده شده است مورد استفاده قرار گرفت. شاخص مذکور در رسوبات آبرفتی و بادرفتی مورد مطالعه بین 

 باشد.متغیر بوده که نشانگر درجه متوسطی از هوازدگی و خاکسازی می ۴۷

 

 داغ، البرز شرقیژئوشیمی، لس، آبرفتی، کپه هاي کلیدي:واژه

 

 18-۶12-18شماره شناسه  طرح تحقیقاتی با  منبع یافته:

 

 ، آرش امینی فرهاد خرمالی نویسنده)گان(:

 

 

 

 ها در استان گلستانژئوشیمی رسوبات و مواد مادری غالب خاک عنوان:

 

 18-312-18 شماره:

 1/2/8281     تاریخ:

 

 های کوتاهیافته

 علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

باشد. ها میری خاکمنشا مواد ماد مشخص کردن ها درترین شاخصمنسبت اکسید الومنیوم به اکسید تیتانیوم یکی از مه

در رسوبات آبرفتی و ( CIA) هوادیدگی شیمیایی باشد. شاخصاین نسبت نشان داد که منشا رسوبات در منظقه بازیک می

 باشد.متغیر بوده که نشانگر درجه متوسطی از هوازدگی و خاکسازی می ۴۷تا  ۲۶بادرفتی مورد مطالعه بین 

 

 .2TiOدر برابر  3O2Alایی منشاء مواد مادری مورد مطالعه با استفاده از نسبت دهنده ترکیب شیمینمودار نشان -8شکل 

 

 اهمیت موضوع

آلودگی آب و خاک، تغیرات  ،های گونگانی مانند تغذیه گیاهجنبه برایها بررسی و تشخیص منشا مواد مادری خاک

نظر خصوصیات های استان گلستان از کنون خاکباشد. تااقلیم و تشکیل خاک و فرسایش خاک دارای اهمیت می

 باشد.اند که این امر، خود موید، اهمیت مطالعه کنونی مییی مواد مادری مورد مطالعه قرار نگرفتهژئوشیمیا

 

 مقدمه )شرح مساله(

نمونه از رسوبات آبرفتی  8۶کوه البرز و نمونه از رشته 8۱، داغکپههای کوهشناسی از رشتهنمونه زمین 8۴تعداد 

، 2SiO ،3O2Al ،3O2Fe ،MnO ،MgOشامل: غلظت کل عناصر اصلی  و تهیهرود و یک نمونه از رسوبات لسی گرگان

CaO ،O2Na،O 2K ،2TiO، 5O2P، 3SO وسیله دستگاه بهXRF همچنین مقدار گیری شد. )دانشگاه کلن، آلمان( اندازه

با دستگاه  Zn ،Cu ،Ni ،Ba ،Nb ،Zr ،Y ،Sr ،Rb ،Hf ،Co ،V ،Sc ،U ،Th ،Pb ،Gaبرخی از عناصر کمیاب شامل: 

ICP-OES .وسیله دستگاه اشعه شناسی بخش رس آنها بهنمونه که مطالعات کانی ۷۱عالوه برآن تعداد  تعیین گردید

 انجام شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. یی آن قبالًژئوشیمیا ایکس، میکروسکوپ نوری و الکترونی و مطالعات

 


