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ABSRACT 

Dust storms can be one of the most important causes of air pollution in areas with dust sources and 

also in nearby areas. The purpose of this study was to investigate the changes rate of deposition and 

the pattern of particle size distribution of dust due to climatic factors around the dust. For this 

purpose, 30 stations were selected to install marine sediment Marbles traps in the city of Hoveizeh 

and Susangerd. Each month after collecting the dust samples, the rate of deposition and particle size 

distribution pattern of the dust were determined. The results of the dust particle deposition showed that 

the highest and the lowest monthly dust deposition occurred in May and March, respectively. The particle 

size distribution results showed that silt components form more than 80% of the deposited dust 

particles. Regarding the similarity of the texture of dust particles with the soil texture of the 

Hoveizeh-Khorramshahr dust source and also the land features and wind direction pattern of the 

study area, the origin of these dust storms is known to be from the neighboring areas of Khuzestan 

province, and probably from the Hoveizeh dust source and the dried wetlands in Iran-Iraq border. 
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راضی در کانون فوق بحرانی غبار با توجه به خصوصيات اگردومطالعه نرخ فرونشست و توزيع اندازه ذرات 

 خرمشهر-هويزه

 1، سعيد حجتی1*، احمد لندی1فررضا امين
 .، اهواز، ایراندانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز خاک، . گروه علوم و مهندسی1

 (24/12/1398تاریخ تصویب:  -1/12/1398تاریخ بازنگری:  -23/9/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده

های ریزگرد و مناطق همجوار دالیل آلودگی هوا در مناطق دارای کانون نیترمهمتوان یکی از می ار گردوغبارهای طوفان

 ملعوا به توجه با گردوغبار ذرات اندازه توزیع الگوی و فرونشست نرخ تغییرات بررسیهدف  با پژوهش . ایندانستها آن

 در ایتیلهگیر رسوب هایتله نصب برای ایستگاه 3۰ منظور بدین. شد انجام هویزه غبار کانون اطراف درمؤثر  اقلیمی

 ذرات اندازه توزیع الگوی و فرونشست نرخ غبار، یهانمونه یآورجمع از پسو هرماه  انتخاب سوسنگرد و هویزه شهرهای

 گردوغباراهانه م فرونشست مقدار بیشترین و کمترین که داد نشان گردوغبار ذرات فرونشست نرخ نتایج. شد تعیین گردوغبار

 گردوغباردرصد ذرات  8۰نتایج توزیع اندازه ذرات نشان داد که بیش از . استداده  رخ و اسفندماه به ترتیب در اردیبهشت

هر و خرمش -با بافت خاک کانون غبار هویزه گردوغباردهد. تشابه در بافت ذرات سیلت تشکیل می یشده را اجزاستنشته

را از مناطق همجوار استان  گردوغبارهای توان منشأ این طوفاناز طرفی با توجه به الگوی جهت باد منطقه مورد مطالعه، می

 و عراق دانست.  در مرز ایران شدهخشکهای از کانون غبار هویزه و تاالب احتماالًخوزستان و 

 .یابیمنشأ، گردوغبارتغییرات زمانی، خاکرخ،  فرونشست، کليدی:  هایهواژ

 
 

 مقدمه
پدیده جوی تعریف کرد  عنوانبهتوان را می گردوغبارهای طوفان

های خشک و های بادی شدید از اقلیمیجه گذر جریاندرنتکه 

های بادی، حرکت شوند. نتیجه این جریانخشک ایجاد مییمهن

است  گردوغبارهای ه و غبار از سطوح سست و تولید طوفانماس

(Wang et al., 2015)ینترازجمله مهم گردوغبار های. طوفان 

. شوداستان خوزستان محسوب می در محیطییستز مسائل

 کشاورزی، محصوالت به خسارت و خاک حاصلخیزی کاهش

 هایبیماری افزایش هوا، آلودگی خورشیدی، تشعشعات کاهش

 گردوغبار هایطوفان وقوع پیامدهای ینترازجمله مهم تنفسی

 . (Hojati et al., 2012)باشد می

-طوفان و بیابان بین تنگاتنگی و نزدیک ارتباط ی،کل طور به

 و کانونمنشأ  هابیابان معموالً. دارد وجود گردوغبار و شن های

ک در ی گردوغبار و شوندمی محسوب گردوغبار ذرات تولید اصلی

ی و قطر ذرات نیز بستگ اندازهبهو سرعت باد  بر شدتمنطقه عالوه 

یژه استان وبهغرب ایران و  .(Beit-lafte et al., 2015)دارد 

یا، در غرب آس گردوغبارخوزستان به دلیل نزدیکی با مناطق منشأ 

رود به شمار می گردوغبارای مستعد برای رخداد پدیده منطقه

(Hojati et al., 2012)بحرانی کانون هفت خوزستان استان . در 
                                                                                                                                                                                                 

 landi@scu.ac.ir* نویسنده مسئول: 

 برای هاییفعالیت 1382 سال از که دارد وجود بادی فرسایش

ناحیه غرب هویزه، شمال . استشده ها انجامکانون این مهار

-محدوده بندر امام جنوب هویزه(، ناحیه شرق اهواز،خرمشهر )

 ناحیه شرق هندیجان و محدوده هندیجان،-ماهشهر امیدیه،

 فرسایش بحرانی و عمده هایجنوب و جنوب شرق اهواز کانون

 ,Zolfaghari and Abedzadeh)هستند  خوزستان استان در بادی

بیابان با کشور غربی جنوب و غرب مناطق مجاورت دلیل به(. 2005

 مناطق در این غبارآلود روزهای همجوار کشورهای بزرگ های

  .(Shahsavani et al., 2012)است  توجهقابل

 ایران، نواحی غرب به ورودی یهاگردوغبار اصلی منابع

 و عراق سوریه، صحرای مثل منطقه این به نزدیک نسبتاً  بیابانی

 نقش که است ی عربستانیرهجزشبه شمال در موجود صحرای

شود می قلمداد ناچیز میان این در آفریقا کبیر صحرای

(Shahsavani et al., 2012). های غبار استان کانون رو نیا از

زیادی  پذیرییشفرسایز، ردانهخوزستان به دلیل رسوبات آبرفتی 

دارد که با توجه به جهت وزش باد و خشک بودن منطقه این ذرات 

های یجه باعث تشدید طوفاندرنتشوند و ی حمل میراحتبه

شوند. مطالعات زیادی در رابطه با تعیین نرخ می گردوغبار

خصوصیات  ازلحاظ هاآنو بررسی  گردوغبارت فرونشست ذرا
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 ,.Rashki et alیران)اشناسی در کشور یکانفیزیکوشیمیایی و 

2013; Zarasvandi et al., 2011; Gholampour et al., 2015 و )

 ;Al-Harbi, 2015همچنین در سایر کشورها مانند کویت و عراق )

Al-Dousari and Al-Awadhi, 2012ینا بات. ( صورت گرفته اس 

رخ مکانی ن-حال مطالعات اندکی در زمینه بررسی تغییرات زمانی

های بحرانی در اطراف کانون گردوغبارهای فرونشست طوفان

بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نرخ ؛ صورت گرفته است

با توجه به خصوصیات  گردوغبارفرونشست و توزیع اندازه ذرات 

 .شدخرمشهر انجام -ویزهاراضی در کانون فوق بحرانی ه

 هامواد و روش

 مطالعه معرفی منطقه مورد

شهرستان دشت آزادگان و هویزه در غرب استان خوزستان واقع 

 است مرزهمشده است و از غرب شهرستان هویزه با کشور عراق 

و دارای مساحت  متر 1-1۰(. ارتفاع منطقه از سطح دریا 1کل )ش

 48˚ 21′تا  4۷˚ 4۶′ که بینیلومترمربع است ک 28۰۰یباً تقر

 شدهواقععرض شمالی  31˚ 44′تا   31˚ ۰۵′طول شرقی و بین 

 های نفتی واست. دشت آزادگان و هویزه به دلیل وجود پاالیشگاه

 رگردوغبای صنعتی از آلودگی باالیی برخوردار بوده و هاکارخانه

محیطی را در این یستزافزایشی هرساله مشکالت  صورتبههم 

 لحاظ ازقه چند برابر کرده است. دشت آزادگان و هویزه منط

خشک است. میزان بارندگی در یمهنی هوا و آباقلیمی دارای 

 ,.Beit lafte et al)متر متغیر است یلیم 2۷۰تا  24۰سال بین 

سنگین و  نسبتاً . این منطقه دارای خاک عمیق با بافت (2015

 (.1باشد )جدول بدون سنگریزه می

 

 
 های گردوغبار و خاکرخبردارنمونه هایخرمشهر(، ايستگاه-)کانون غبارهويزه منطقه موردمطالعه يتموقع -1 شکل

 

نقطه مختلف در طول  3۰در  گردوغباری از ذرات بردارنمونه

شهرستان دشت آزادگان و هویزه  دوره ماهانه از 12و در  سال کی

ه ی در نظر گرفتاگونهبهی بردارنمونهصورت گرفت. توزیع نقاط 

 2۰نقطه( و هم روستایی ) 1۰های شهری )شد که هم موقعیت

سانتیمتری سطح  ۰-1۰شود. همچنین از عمق نقطه( را شامل می

کانون غبار هویزه جهت بررسی خصوصیات فیزیکی خاک 

برای این پژوهش از  استفاده موردرت گرفت. تله ی صوبردارنمونه

هان ای در جگسترده طوربهای بود که تیله گیررسوبهای نوع تله

گیرد و بیشتر در تحقیقات بیابانی کاربرد قرار می استفاده مورد

 گیررسوبهای تله. (Karimian et al,. 2016; Ganor, 1975)دارد 

 32دارای قطر  گردوغباری از ذرات بردارنمونهجهت  استفاده مورد

 2×2متر بود که توسط توری پالستیکی با مش سانتی 12و عمق 

متری از سطح بام سانتی 33متر پوشانده شد و در ارتفاع یلیم

ها و ی نمونهآورجمع(. پس از 2 )شکل قرار گرفتندها خانه

-میلی 2ها و خار و خاشاک و عبور ذرات از الک جداسازی سنگ

گرم( توزین شد و نرخ  ۰۰1/۰با ترازو )دقت  گردوغبارر، مقدار مت

 گرم بر مترمربع در ماه محاسبه شد. بر اساس گردوغبارترسیبی 
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 مطالعات آزمايشگاهی

های اولیه های خاک با اعماق مختلف، آزمایشاز تمامی نمونه

خاک خاک شامل قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع 

(ECe،) یله وسبهدر گل اشباع  واکنش خاکpH  متر، بافت خاک

 ,Jackson)به روش هیدرومتر، ماده آلی به روش اکسایش تر 

 ,Nelson)کربنات کلسیم با روش تیتراسیون با سود  (1973

، (Artieda et al., 2006) ، گچ به روش آون حرارتی و وزنی(1982

مونیوم آ گیری با استاتکلسیم و منیزیم تبادلی نیز از طریق عصاره

( Chapman, 1965و ظرفیت تبادلی کاتیونی نیز به روش چاپمن )

منظور تعیین الگوی توزیع اندازه ذرات بهگیری شد. اندازه

گرم از  1ابتدا مقدار ، های خاک محلیترسیبی و نمونه گردوغبار

 1۰موالر هیدروکسید سدیم و  1در محلول و  توزین هانمونه

شده و  پراکندهساعت  2به مدت  هگزا متافسفات سدیمدرصد 

مدل  Malvernسپس با کمک دستگاه تفرق اشعه لیزر 

Hydro2000g  کالس اندازه ذرات را  2۵۶که قابلـیت تـعیین

 (.Bouyoucos, 1962شدند )بررسـی  ،داراسـت

 هاداده ليوتحلهيتجز

مورد  22نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبههای داده

های توزیع مکانی نرخ آماری قرار گرفتند. نقشه لیوتحلهیتجز

و با روش وزن  ArcGIS افزارنرمبا استفاده از  گردوغبارفرونشست 

دهی معکوس فاصله ترسیم شدند. اطالعات اقلیمی از ایستگاه 

هواشناسی شهرستان بستان شامل دما، بارندگی، رطوبت نسبی، 

برداری از سازمان نمونه سال جهت و سرعت باد در طول یک

هواشناسی استان خوزستان دریافت و جهت ترسیم گلباد نیز از 

استفاده شد. اطالعات اقلیمی  ۷نسخه شماره  WRPLOTافزار نرم

منطقه مورد مطالعه شامل سرعت باد، درجه حرارت، رطوبت 

سال از یک  یبردارنمونهنسبی، بارندگی و دمای خاک در طول 

 (.1تان تهیه شدند )جدول ایستگاه سینوپتیک بس

 

 
 گردوغباربرداری ذرات جهت نمونه شدهاستفاده گيررسوبتله  -۲شکل 

 

 های مورد مطالعهخصوصيات آماری برخی پارامترهای اقليمی در ماه -1جدول 

دمای خاک 

 گراد()سانتی

 بارندگی

 متر()میلی

رطوبت نسبی 

 )درصد(

 سرعت باد )متر بر ثانیه( گراد(درجه حرارت )سانتی
 ماه

 حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین

3/2۷  3۵ 3۷ 2/2۵  3/2۰  34 ۵/11  فروردین 21 ۷ 

۷/3۰  12 33 ۵/28  ۵/21  ۵/3۵  8/1۰  اردیبهشت 2۰ 8 

8/38  2 21 2/3۶  8/2۷  ۶/44  4/12  خرداد 2۰ 11 

41 ۰ 2۰ 38 2/28  ۶/4۷  ۶/11  تیر 21 ۶ 

4/39  ۰ 29 2/3۷  4/2۷  4۷ ۵/11  مراد 19 ۷ 

8/38  ۰ 28 2/3۶  2۶ 3/4۶  9/8  شهریور 1۷ ۶ 

۷/33  8/۶  33 1/31  1/22  2/4۰  3/9  مهر 22 ۶ 

23 84 ۷۷ 9/2۰  9/1۵  9/2۵  4/8  آبان 2۰ 3 

1۷ ۶/3  89 9/1۵  ۶/11  2/2۰  2/۷  آذر 22 4 

۶/1۶  4/9  ۶8 ۵/14  3/9  8/18  ۶/9  دی 2۰ 4 

3/1۶  4/1  ۷۵ 2/14  1/9  4/19  ۵/۷  بهمن 1۷ 4 

۵/18  2/۶  ۶9 4/1۶  3/1۰  4/22  ۶/۷  اسفند 1۵ 3 
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 نتايج و بحث
خاک در برابر وزش باد، حساسیت ذرات موجود  یریپذشیفرسا

 ,.Liu et alت )در سطح خاک در برابر جدا شدن از خاک اس

بنابراین هر عاملی که باعث ورود بیشتر ذرات خاک از الیه (. 2007

دهد. را افزایش می یریپذشیفرساسطحی به جریان باد شود، 

مهم در الیه سطحی کانون غبار مورد مطالعه، توزیع  عواملیکی از 

اندازه و جرم بیشتر در باشد. ذرات درشت به دلیل اندازه ذرات می

و لیکن هرچه فراوانی ذرات ریز  کنندشدن مقاومت میبرابر جدا

شدن بیشتر باشد، درصد بیشتری از ذرات خاک مستعد جدا

. نتایج توزیع اندازه ذرات خاک منطقه (Shi et al., 2012)هستند 

دهد که وجود مقادیر باالی ذرات سیلت و ( نشان می2)جدول 

-های عمقی در اغلب ایستگاهرس در الیه سطحی نسبت به الیه

شود. یم گردوغباربرداری باعث افزایش پتانسیل تولید ههای نمون

( نیز (Shi et al,. 2012; Beit-lafte et al., 2015نتایج مطالعات 

رفت خاک با میزان سیلت دهد که مقدار فرسایش و هدرمی ننشا

مهم در تعیین  عواملهمبستگی دارد. مقادیر رس و آهک که از 

ر منفی بر میزان فرسایش روند، اثساختمان خاک به شمار می

. در این مطالعه با توجه به (Lopez et al., 1998)خاک دارند 

های خاک شده، کاهش این دو عامل در الیهگیریمقادیر اندازه

های تر در اغلب ایستگاههای عمقیسطحی نسبت به الیه

ود. مواد شمی گردوغبار، باعث افزایش پتانسیل تولید یبردارنمونه

ساختمان خاک،  جادکنندهیابه عنوان ماده سیمانی و  آلی خاک

در استحکام و پایداری خاک دارد و سرعت تولید  یتوجهقابل ریتأث

. (Liu et al., 2007)دهد رفت خاک( را کاهش میگردوغبار )هدر

های دهد که خاکمی های خاک نشاننتایج این مطالعه در همه الیه

واد آلی است و بدین ترتیب وجود درصد م 3/۰منطقه دارای کمتر از 

کم این مقدار، تاثیر چندانی در جلوگیری از فرسایش خاک ندارد. 

( 2نتایج )جدول   Hagen et al, (2010)همچنین بر اساس مطالعات 

 SAR)هدایت الکتریکی( و  ECeدهد که افزایش مقادیر نشان می

)نسبت جذب سدیم( در الیه سطحی کانون غبار، باعث افزایش 

حساسیت تولید گردوغبار شده که دلیل اصلی آن اشباع شدن خاک 

 باشد.ها از همدیگر میاز نمک و پراکندگی خاکدانه

 

 خرمشهر-شده در کانون غبار هويزه های مطالعهسطحی خاکرخ یهاافقخصوصيات فيزيکی و شيميايی  -۲ جدول
SAR OC CEC Gypsum CCE 

Texture 
Clay Silt Sand ECe 

pH 
Depth افق 

mmol/L g/kg Cmolc/kg % % % % % (dS/m) cm 
 Pedon 1 

۵/9  2۶/۰  29 1۵/2  3/4۰  Clay ۵۰ 34 1۶ 11/8  9/۷  1۵-۰  A 

 Pedon 2 

Clay 48 38 14 9۵/۶ 1/49 8۷/1 نشدهفیتعر 3/۰ 9/۷  ۷/۷  1۰-۰  A 

 Pedon 3 

۷/9  32/۰ نشدهفیتعر   ۶۶/1  4/4۰  Silty Clay 42 4۶ 12 13/9  ۶/۷  ۵-۰  A 

 Pedon 4 

 Silty Loam 1۶ ۶۰ 24 8۶/29 8/۷ 2۰-۰ A ۵/3۷ 4۷/2 نشدهفیتعر 32/۰ ۶/1۷

 Pedon 5 

۶/2۰  28/۰ نشدهفیتعر   ۶/2۶  48 Silty Loam 12 ۵4 34 14/33  ۶/۷  ۵-۰  A 

            Pedon 6 

۵/12  2۷/۰ نشدهفیتعر   ۵۵/2  ۶/1۵  Silty Loam 1۶ ۵8 2۶ 88/18  8/۷  ۷-۰  Ap 

            Pedon 7 

۵/13  21/۰  2۷ ۰3/2  2۵/14  Silty Loam 24 ۵۰ 2۶ 2۶/12  1/8  3-۰  A 

 

های شناسایی ویژگی لحاظ ازهای باد داده لیوتحلهیتجز

های حتی در مقیاس گردوغبارهای یابی طوفانمنشأاقلیمی و 

تواند مؤثر باشد. باد غالب همان بادی که بیشترین کوچک می

دهد میجهت مشخص جغرافیایی را نشان فراوانی در وزش از یک

(Mahmoudi and Khademi, 2012 نتایج این پژوهش نشان داد .)

 باد با ثبات و یک جهت نبوده که در فصل بهار و پاییز الگوی وزش

شمال ولی در تابستان و زمستان الگوی جهت غالب باد، غرب و 

تواند جریان هوای بنابراین باد غالب می؛ (3بوده است )شکل  غرب

عراق( وارد شهرهای غرب )را بیشتر از سمت  گردوغبارحامل ذرات 

 منطقه نماید.

ذرات  یبردارنمونهایستگاه  3۰( از 4) به شکلبا توجه 

(، میزان نرخ 9۷)از فروردین تا اسفند  سال در طول یک گردوغبار

گرم بر مترمربع در ماه متغیر است. بر   ۵4تا  ۵فرونشست از 

نشست و های آذر و اسفند کمترین مقدار ته(، ماه4اساس شکل )

 به تدریج افزایشهمچنین کمترین دامنه تغییرات را داشتند که 

های اردیبهشت، خرداد و تیر به حداکثر خود کند و در ماهپیدا می

رسد. دامنه تغییرات نرخ فرونشست به دلیل افزایش سرعت باد می

های شدن بارندگی و در نتیجه آن افزایش تعداد طوفانو کم
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های هماهنگ است. بیشترین رویداد وقوع طوفان گردوغبار

ه فصل بهار و تابستان )محدوده بین اردیبهشت مربوط ب گردوغبار

تواند در ارتباط با جریان ها میتا مرداد( است که وقوع این طوفان

(، بیشترین 4) باد غالب منطقه باشد. همچنین با توجه به شکل

های جنوبی منطقه و در در بخش گردوغبارنرخ فرونشست ذرات 

. طی پژوهشی باشدخرمشهر می-گردوغبار هویزهحوالی کانون 

Akbari et al. (2012) های در شهر بهبهان با استفاده از تله

های شهریور و ای، میزان غبار ترسیبی را در ماهگیر تیلهرسوب

گرم بر مترمربع در  9۶/2۰و  3۵/1۰به ترتیب  139۰ مهر سال

ماه بیان کردند.

 

 

 

 
 97های فروردين تا اسفند سرعت و جهت باد ماهانه در ايستگاه بستان در ماه -3 شکل
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 برحسب گرم بر مترمربع در ماه گردوغباربندی نرخ فرونشست ماهانه ذرات پهنه -۴ شکل

 

ن یتأم، به میزان گردوغبارتفاوت در نرخ فرونشست ذرات 

از منشأ، میزان بارندگی و شرایط اقلیمی در منطقه منبع  گردوغبار

دهد ینشان م( ۵. شکل )(Ta et al., 2004)و مقصد بستگی دارد 

با  ارگردوغبکه همبستگی آماری مثبت بین نرخ فرونشست ذرات 

( و نیز با میانگین 2R.=/۶۷( و با حداقل دما )2R=/.۶2حداکثر دما )

عنی که با افزایش درجه حرارت در دمای هوا وجود دارد. به این م

ابد. ینیز افزایش می گردوغبار، نرخ فرونشست موردمطالعهمنطقه 

طبیعی با کاهش میزان بارندگی و  طوربهافزایش دما در منطقه 

رطوبت نسبی همراه است. همچنین بین پارامترهای بارندگی و 

گی همبست گردوغباررطوبت نسبی با میانگین نرخ فرونشست 

داری دیده شد. به این معنی که با افزایش مقادیر یمعنو  منفی

این دو پارامتر در منطقه میزان نرخ فرونشست غبار بر سطح 

کند. با افزایش بارش و رطوبت نسبی، کاهش چشمگیری پیدا می

یافته و چسبندگی ذرات در مناطق تولید غبار افزایش احتماالً

 ,.Ta et al)است منجر به کاهش نرخ رسوبی در منطقه شده 

2004) .Norouzi et al. (2015)  در مطالعه خود در شهر اصفهان
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با دمای حداقل  گردوغباراظهار داشتند که نرخ فرونشست ذرات 

داری دارد. نمودار همبستگی و حداکثر رابطه مثبت و معنی

متر با نرخ فرونشست ذرات سانتی ۵میانگین دمای خاک در عمق 

دهد که بین میانگین درجه حرارت خاک مینیز نشان  گردوغبار

وجود دارد. این  یداریمعنو نرخ فرونشست، همبستگی مثبت و 

نتیجه بیانگر فراهم نبودن شرایط بیولوژیکی و رطوبتی خاک و در 

 (.  ۵)شکل  باشدیم گردوغبارنتیجه افزایش فرسایش و 

نتایج همبستگی پیرسون بین متوسط نرخ فرونشست ذرات 

برداری با پارامترهای جوی و مکانی طی یکسال نمونه گردوغبار

-زدیکی به نقاط کانون غبار هویزهدهد که با ن( نشان می3)جدول 

 شدهخشکخرمشهر و همچنین نقاط مرزی عراق و تاالب 

 گردوغباربا نرخ فرونشست   (Beit-lafte et al., 2015)هورالعظیم

و با  بودهدرصد  1سطح در  داریمعندارای همبستگی منفی و 

افزایش فاصله از کانون و مرز غربی، میزان نرخ فرونشست کمتر 

توان کانون غبار هویزه و کشور عراق را به شده است. بنابراین می

عنوان منشأ احتمالی ورود ذرات ریزگرد به این منطقه در نظر 

گرفت. نتایج آزمون همبستگی بین متوسط نرخ فرونشست 

داری و در رعت باد غالب منطقه به صورت معنیبا س گردوغبار

مشاهده شد. همچنین بین جهت باد غالب منطقه درصد  1سطح 

غربی و غرب( و میزان نرخ فرونشست همبستگی مثبت و )شمال

توان نتیجه مشاهده شد. پس میدرصد  1داری در سطح معنی

 وزند،گرفت زمانی که بادهای محلی در جهت شرقی به غربی می

خرمشهر و یا از مناطق -گردوغبار از کانون هویزهینه ورود ذرات زم

و سبب افزایش غلظت ذرات  کردهکشور عراق را فراهم  شدهخشک

-د. پژوهشگران متعددی نیز در بررسینشوترسیبی در منطقه می

 با سرعت و طوفان گردوغبارهای به ارتباط بین نرخ فرونشست 

-Norouzi and Khademi ., 2015; Beitاند )جهت باد اشاره کرده

lafte et al., 2015; Hojati et al., 2012.) 

 

 
 های مورد مطالعهطی ماه گردوغبارفرونشست( ذرات ) يبیترسپارامترهای جوی با نرخ  همبستگی برخی -5 شکل

 
 

( همبستگی حداکثر، حداقل و میانگین سرعت باد ۶شکل )

دهد که همبستگی مثبت را نشان می گردوغباربا نرخ فرونشست 

داری بین پارامترهای مذکور وجود دارد. یعنی با افزایش و معنی

 حداکثر، حداقل و میانگین سرعت باد در منطقه مورد مطالعه، 

 یابد.مینیز افزایش  گردوغبارنرخ فرونشست ذرات 

 Al-Harbi, (2015) ای در کویت نشان داد که هرچه با مطالعه
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تعداد بادهای با سرعت باال بیشتر باشد میزان نرخ فرونشست 

 یابد.افزایش می گردوغبار

 

 
 های موردمطالعهطی ماه گردوغبارفرونشست( ذرات ) يبیترسهمبستگی ميان حداکثر، حداقل و ميانگين سرعت باد  با نرخ  -6 شکل

 

  گردوغبارفرونشست( ذرات ) يبیترسپارامترهای جوی و مکانی با نرخ  همبستگی پيرسون برخی -3جدول 

 پارامتر فاصله از کانون غبار هویزه غربی)عراق( از مرزفاصله  سرعت باد غالب جهت باد غالب

۷1/۰ ** ۶۵/۰ * ۵۷/۰- * ۷8/۰-  فرونشست گردوغبارنرخ  **

 

 توزيع اندازه ذرات

اطالعاتی در مورد نحوه انتقال ذرات  گردوغبارتوزیع اندازه ذرات 

محلی یا ) گردوغبارو نیز اطالعات مفیدی راجع به منشأ 

 ;Beit-Lafte et al., 2015)دهد دوردست( در اختیار قرار می

Modaihsh, 1997) سه  نیاز بهای ماهانه مطالعاتی، همه دوره. در

گروه ذرات، سیلت باالترین درصد ذرات و رس کمترین درصد 

دارای اندازه  گردوغبارذرات را به خود اختصاص دادند. هرچه 

باشد. در حاکی از فاصله کم انتقال می ،تر باشدذرات درشت

 ۵ تر ازذرات غبار با اندازه کوچک McTainsh (1999)تحقیقی 

 4۰تا  2۰میکرون متر را از منابع با فواصل زیاد و ذرات با اندازه 

 ۵۰تر از بزرگ گردوغبارای و ذرات میکرون را با منبع منطقه

های انسانی در نظر های محلی و فعالیتمیکرون را حاصل کانون

ه تا منطق گردوغبارپس هرچه فاصله منبع تولید  گرفته است.

 آمده از ذرات ریزتری به دست دوغبارگر ،فرونشست بیشتر باشد

تری را با منشأ محلی ذرات درشت گردوغبارشود و تشکیل می

 نماید. با توجه به اینکه الگوی توزیع اندازه ذرات غبارتولید می

تواند از چند منبع ای بوده پس می( چند قله۷ ترسیبی )شکل

ای همختلف سرچشمه بگیرد. پژوهشگران متعددی نیز در بررسی

ای هبه ارتباط بین الگوی توزیع اندازه ذرات و منشأیابی طوفان

 Karimian et al ., 2016; Beit-lafte etاند )اشاره کرده گردوغبار

al., 2015; Hojati et al., 2012.) 

درصد  8۰نتایج توزیع اندازه ذرات نشان داد که بیش از 

یژه سیلت و بهسیلت ) یفرونشست شده را اجزا گردوغبارذرات 

 ه بیشترین درصد اندازهک در حالی ؛دهدریز و متوسط( تشکیل می

خرمشهر مربوط به -های مختلف کانون غبار هویزهذرات بخش

تشابه بافت ذرات با توجه به (. 8 باشد )شکلرس و سیلت ریز می

ر خرمشه-ه با بافت خاک کانون غبار هویزهدر این مطالع گردوغبار

غربی از غرب و شمال عمدتاًجهت باد که  و از طرفی با توجه به

ان تر استتوان منشأ این ریزگردها را از مناطق غربیبوده است، می

 شدهخشکهای از کانون غبار هویزه و تاالب احتماالًخوزستان و 
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 در مرز ایران و عراق دانست. 

 

 

 
 خرمشهر-ترسيبی با کانون غبار هويزه گردوغبارمقايسه الگوی توزيع اندازه ذرات  -7 شکل

 

 
 خرمشهر-ترسيبی ماهانه با نقاطی از کانون غبار هويزه گردوغبار مقايسه درصد اندازه ذرات -8 شکل

 

 گيری نتيجه
اندازه ذرات  عینرخ فرونشست و توز بررسی این مطالعه با هدف

 یدر کانون فوق بحران یاراض اتیگردوغبار با توجه به خصوص

متوسط نرخ انجام شد. در همین رابطه،  خرمشهر-زهیهو

بر گرم  23فرونشست ماهانه در منطقه موردمطالعه برابر با 

 دست آمد که بیشترین و کمترین مقدار آن بهدر ماه به  مترمربع

اسفندماه بوده است. نتایج بیانگر  ترتیب مربوط به اردیبهشت و

 و باال)بارندگی کم و دمای  این موضوع است که شرایط اقلیمی

های اخیر تاالب هورالعظیم در سال یهایسالخشکجهت باد( و 

ا بشده است.  گردوغبارهای باعث افزایش نرخ فرونشست طوفان

ه در این مطالع گردوغبارتشابه الگوی توزیع اندازه ذرات توجه به 

خرمشهر و جهت باد )که -با خاک سطحی کانون تولید غبار هویزه

توان نتیجه گرفت که منشأ این غربی( میاز غرب و شمال عمدتاً 

از  احتماالًتر استان خوزستان و ریزگردها از مناطق غربی

در مرز ایران  شدهخشکهای هویزه و تاالب گردوغبار یهاکانون

 .باشدیمو عراق 
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