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  چكيده:
هاي احتمالي به منظور تعيين منشاء رسوبات و بررسي آلودگي كه به درياچه هامون مي ريزد، در پژوهش حاضر حوضه آبريز رودخانه بندان

برخي از سطحي ترين بخش از كانال اصلي رودخانه و نمونه رسوب از   34ناشي از آن مورد بررسي قرارگرفته است. براين اساس تعداد 
نمونه نيز  4عالوه بر آن  ليز قرار گرفت.مورد آنا XRF سازي در آزمايشگاه به روش برداشت و پس از انجام آماده هاي فرعي آن شاخه

تجزيه و تحليل ژئوشيميايي عناصراصلي و كمياب و  شد.آناليز  XRDبه روش  انتخاب و جهت تعيين كاني هاي تشكيل دهنده ي رسوبات
ساختي جزاير جايگاه زمين دهد. استفاده از نمودارهاي تفكيكي بيانگرها بر روي نمودار، تركيب معادل ليتارنايت را نشان ميترسيم داده

ي دهندهشاخص شيميائي هوازدگي محاسبه شده نشانهاست. قوسي و منشاءهاي رسوبي كوارتزي و آذرين حدواسط براي اكثر نمونه
و ي توان به شرايط اقليمي منطقه كه از آب را م شاخص شيميايي هوازدگي پايين مقدارباشد. در ناحيه منشاء مي كم تا متوسطهوازدگي 

-هاي زيستبا توجه به اينكه عناصر فلزي و شبه فلزي از اهميت ويژه اي در رابطه با آلودگي نسبت داد. برخوردار است هواي گرم و خشك
مورد بررسي قرار تمامي نمونه ها در Znو  As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Vمحيطي برخوردارند انواع آنها شامل 

) ارزيابي آاليندگي رسوبات صورت پذيرفت. با توجه به اين شاخص geoIبا استفاده از شاخص زمين انباشت (ي حاضر در مطالعه گرفت.
ي عناصر از نظر اين شاخص غيرآلوده ارزيابي شدند. مطالعات درجاتي از آلودگي را نشان دادند اما بقيه Moو  Pb, Ni, Cr, ASعناصر 

ولكانيكي در منطقه نشانگر منشأ  هايسنگ االيي برخوردار بوده كه با توجه به حضور آماري نشان داد كه اين عناصر از همبستگي ب
كه از مقاومت باالدست  سنگي اين عناصر عموما از انحالل و هوازدگي واحدهاي مورد مطالعه است. ي آبريزها در حوضهمشترك اين آالينده

عبور كرده مختلف هاي هاي سنگي و سنگرخنموندر طي مسير خود از  بنداني رودخانه .ندامنشاء گرفتهشيميايي كمتري برخوردارند 
هاي افيوليتي با توجه به حضور پوسته. بوده است سازندها و واحدهاي سنگي اطرافاز  ي مناسبي براي حضور عناصرزمينهكه فرسايش آنها 

شناسي از ار نيست. عالوه بر آن حضور واحدهاي سنگي زمينها دور از انتظبه عنوان پي سنگ منطقه، تمركز عنصر كروم در اين نمونه
از طريق  جنس سنگهاي آتشفشاني، توف و شيل در شمال و شمال شرق منطقه مورد مطالعه، اين انتظار وجود دارد كه اين عناصر

انحالل و  ،منطقه مورد بررسيهاي رسوبي در و چرخه فرسايشبنابراين  ور وارد رودخانه بندان شده باشند.فرسايش واحدهاي سنگي مذك
براي رسوبات حوضه آبريز ها و حضور افيوليتي جزايرقوسي، منشاء ماگمايي حدواسط ساختهوازدگي واحدهاي باالدست، موقعيت زمين

عوامل  ،هبر اساس نتايج بدست آمد . در تمركز و فراواني نسبي برخي از عناصر در منطقه مورد مطالعه تاثير داشته است بندانرودخانه 
  .درياچه هامون نقش قابل توجهي دارندآلودگي رسوبات  در زادزمين

 حوضه آبريز بندان، درياچه هامون ؛هآاليند عناصر ژئوشيمي؛ شاخص زمين انباشت؛واژه هاي كليدي: 


