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مقدمه 
طوفانهای گردوغبار وقایع جویاند که با برداشت ذرات کوچک از سطح زمین ایجاد میشوند .گردوغبار هنگامی اتفاق
میافتد که وزش باد شدید و متالطم بر مواد سطحی خشک ،منفصل ،و ریزدانهای جریان یابد که یا فاقد پوشش گیاهیاند یا
پوشش گیاهی پراکندهای دارند .این شرایط بیشتر در مناطق خشک و نیمهخشک یافت میشود و از این رو در این مناطق
وقوع گردوغبار بیشترین فراوانی را دارد .در طوفان ماسهای ذرات با قطر  5/80تا  5/95میلیمتر از زمین بلند میشوند و تا
ارتفاع  80متر جابهجا میشوند .در حالی که در طوفان گردوغبار ،ذرات ریزتری حمل میشوند و بهصورت معلق در هوا نگه
داشته میشوند و به فواصل دورتری (بیشتر از  8555کیلومتر) منتقل میشوند (بحیرایی و همکاران8905 ،؛ میدلتون و
کانگ .)5582 ،در رابطه با پیدایش پدیدة گردوغبار نهتنها عوامل طبیعی بلکه عوامل انسانی نیز مؤثر است .حتی میتوان
گفت دخالتهای غیراصولی انسان در طبیعت عامل اصلی افزایش این پدیده است ،زیرا عرصههای منابع طبیعی (جنگل و
 نویسندة مسئول ،تلفن50811995582 :

Email: iraj.jabbari@razi.ac.ir
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مرتع) و کشاورزی به دالیل مختلف از جمله بیابانزایی ،جنگلزدایی ،تبدیل جنگلها و مراتع به اراضی کشاورزی ،چرای
بیرویة دام ،آتشسوزیها ،راهسازی ،و معدنکاری دچار تخریب میشوند و خاک و پوشش گیاهی آنها تا شعاع قابل
مالحظهای آسیب میبیند که با وزش باد شرایط را برای آلودگی محلی هوا فراهم میکنند .از نظر ژئومورفولوژی ،نتیجة این
نوع فعالیتهای نامناسب انسان در طبیعت در تغییر و تخریب سطوح ژئومورفولوژی ظاهر میشود.
از آنجا که ژئومورفولوژی محلی بر شرایط سطحی ازجمله نوع خاک ،بافت ،و ترکیبات موجود در آن تأثیر دارد ،با تغییر
سطوح ژئومورفولوژی شرایط برای تسریع فرایند بادی و پیدایش خاستگاههای گردوغبار فراهم میشود .بنایراین ،میتوان
گفت تا وقتی که محیطهای طبیعی مختلف پایداری خود را از دست ندهند در مقابل فرسایش بادی مقاوماند ،اما وقتی
فعالیتهای انسان پایداری سطوح ژئومورفیک را تغییر میدهد مناطق مستعد فرسایش بادی ممکن است بیشتر شود و انتشار
مواد بادرفتی ناگهان افزایش یابد .مثالً ،میتوان به کشورهای عراق و سوریه اشاره کرد که بعضی از فعالیتهای انسانی
ازجمله فعالیتهای انسانی نامناسب ،مدیریت منابع آبی ناپایدار و تغییر اقلیم (االنصاری ،)5589 ،و فعالیتهای نظامی و
تخریب زمین (سیساکیان و همکاران )5589 ،باعث افزایش گردوغبار در این کشورها شده است که اثرهای مخربی در داخل
و خارج از این کشورها داشته است .گردوغبار میتواند تأثیرات مخربی در محیط زیست و فعالیتهای انسانی داشته باشد
(سان و همکاران 5558 ،؛ ژو و وانگ 5555 ،؛ تام و همکاران )5585 ،که عواقب زیادی برای جامعة بشری دارد و مردم
مستقیماً تحت تأثیر طیف وسیعی از خطر طوفانهای گردوغبار قرار میگیرند؛ از جمله میتوان به بروز یا تشدید بیماریهای
تنفسی و قلبی ،آسیبرساندن به محصوالت کشاورزی ،و ترافیک هوایی و زمینی اشاره کرد .این خطرها هرچند برای
ساکنان مناطق خشک و نیمهخشک از اهمیت زیادی برخوردار است ،اهمیت آنها فقط به این مناطق محدود نمیشود و
بیشتر نیز میشود ،زیرا پدیدة گردوغبار اغلب در مسافتهای طوالنی در طی هزاران کیلومتر اتفاق میافتد و اغلب ذرات ریز،
نواحی دور از مناطق خشک و نیمهخشک را دربر میگیرد .این تأثیرات زیستمحیطی و اقتصادی -اجتماعی ،که معموالً از
مرز کشورها عبور میکنند ،در سطح محلی به جهانی رخ میدهند (میدلتون و کانگ.)5582 ،
شناخت ماهیت و منشأ طوفانهای گردوغباری در سطح محلی در تعیین روشهای کنترل آن نقش بسزایی دارد .برای
کنترل رخدادهای طوفان گردوغبار از روشهایی استفاده میشود که برای کنترل فرسایش بادی نیز بهکار گرفته میشود.
معموالً در هر مکانی از روشهای مختلفی استفاده میشود .مثالً ،در شمال اروپا از کاشت مخلوط ،حفاظت ،یا پوشش
محصول با کاه و کلش ،زمان کشت و کار ،شیوههای کشت ،تغییر زمینهای زراعی برای استفادههای جایگزین ،بادشکن و
غیره استفاده شده است (گائودی و میدلتون )8905 ،و در شمال چین طرح درختکاری تا حدود زیادی از فراوانی وقوع ،شدت،
و استمرار طوفانهای گردوغباری در صحرای گبی چین پس از سال  8095کاسته است (آری موتو .)5555 ،همچنین،
بازسازی و بازگشت به شرایط قبلی و کاهش تخریب زمین میزان فعالیت گردوغبار در دریاچههای تکسککو در مکزیک ،کارا
بوگاز گل در ترکمنستان ،و حوضة قونیه در ترکیه را کاهش داده است (گیل .)8009 ،روشهای کنترل فرسایش بادی غالباً
به سه دسته اقدامات کشاورزی (مدیریت محصول) ،عملیات مکانیکی کشت ،و موانع گیاهی طبقهبندی میشود .در اقدامات
کشاورزی برای کنترل فرسایش خاک از پوشش گیاهی زنده یا بقایای مانده از برداشت محصوالت کشاورزی استفاده
میشود که باعث تثبیت خاک میشود .برای تثبیت خاک از قطعات سنگی نیز استفاده میشود .بهعنوان نمونه ،مالچ پاشی با
سنگریزه و گراول توسط کشاورزان در شمال غرب چین در کاهش فرسایش خاک و بهدام انداختن گردوغبار حملشده مؤثر
بوده است .دستة دیگری از اقدامات مربوط به کنترل فرسایش بادی مدیریت خاک است که بر اشکال مختلف کشت و زرع
تمرکز دارند .مثالً ،شخم که بخش مهمی از کشاورزی است باعث شکستهشدن کلوخههای خاک میشود و آنها را در
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معرض فرسایش بادی قرار میدهد که برای جلوگیری از آن باید از عملیات مختلف شخم مانند شخم مالچی یا شخم نواری
و یا از روش کشاورزی بدون شخم استفاده کرد .اما روشهای مکانیکی کنترل فرسایش باد به دستکاری سطوح توپوگرافی
بهمنظور کنترل جریان باد مربوط میشود .در این روشها بهصورتهای مختلف مانند حصارها و بادشکنها و دستکاری
توپوگرافی سطح مانند شخمزدن بر سر را جریان باد مانع ایجاد میکنند تا از سرعت باد کاسته شود و در نتیجه از حمل
رسوبات جلوگیری گردد (گائودی و میدلتون .)8905 ،چنین تالشهایی برای مقابله با فرسایش بادی با اقدامات حفاظت از
خاک موفق به کاهش طوفانهای گردوغبار در مناطق خاصی از جهان شده است (تان و لی5580 ،؛ فاکس و همکاران،
 .)5585اما در مناطق دیگر اخیراً افزایش چشمگیری در فرسایش بادی و طوفانهای گردوغبار مشاهده شده است .این
مناطق شامل بخشهایی از شبهجزیرة عربستان (نوتارو و همکاران ،)5580 ،شرق مدیترانه (کراسنو و همکاران،)5589 ،
بینالنهرین و مناطق مجاور (عزیزی و همکاران )5585 ،و بخشهایی از شمال شرقی آسیا (کیم )5551 ،است .پژوهشها
نشان میدهد در ایران نیز پدیدة گردوغبار بهویژه در استانهای غربی مانند کرمانشاه و ایران به قدری زیاد شده است که
پژوهشگران از آن بهعنوان مهمترین مشکل زیستمحیطی یاد میکنند (شمشیری و همکاران8909 ،؛ رسولی و همکاران،
 .)8910بهعنوان مثال ،بیشترین تعداد روزهای گردوغباری در سال  8912در استان کرمانشاه به تعداد  852روز رخ داده است
(شاهسونی و همکاران .)8908 ،همچنین ،با بررسی اطالعات مربوط به دورة آماری  8019تا  5550ایستگاه سینوپتیکی
سرپل ذهاب مشخص شد که فراوانی روزهای همراه با این نوع طوفان از  80مورد در سال  8019به  805مورد در سال
 5550افزایش یافته است (نوحهگر و همکاران .)8905 ،گردوغباری که نواحی غرب و جنوب غرب کشور را تحت تأثیر قرار
میدهد بیشتر فرامحلی است و از کشورهای همسایه مانند عراق سوریه ،شبهجزیرة عربستان ،و شمال صحرای بزرگ افریقا
منشأ میگیرد (ذوالفقاری و عابدزاده8910 ،؛ خوشکیش و همکاران8905 ،؛ کریمی و همکاران8905 ،؛ عزیزی و همکاران،
8908؛ رنجبر سعادتآبادی و عزیزی8908 ،؛ بلورانی و همکاران5580 ،؛ فالح ززولی و همکاران8909 ،؛ گریوانی و
همکاران .)5588 ،اما در سالهای اخیر با افزایش تغییرات محیطی در استانهای غربی کشور توجهها به سوی تولید احتمالی
خاستگاههای داخلی گردوغبار جلب شده است .در صورت مشخصشدن خاستگاههای گردوغبار مسیر جدیدی برای مدیریت
محیط و اقدامات کنترلی باز میشود .از این رو ،در در این تحقیق سعی میشود ،عالوه بر شناسایی خاستگاههای گردوغبار و
مناطق مستعد آن در استانهای کرمانشاه و ایالم ،ویژگی این مناطق از نظر پوشش زمین و ژئومورفولوژی نیز بررسی شود و
عواملی که در سالهای اخیر باعث پیدایش و تشدید این پدیده شده شناسایی شود تا با توجه به شرایط محیطی و امکانات
موجود راهکارهای حفاظتی برای مهار و کاهش وقوع این پدیده ارائه شود.

منطقهمزردمطﺎلﻌه 
استانهای کرمانشاه و ایالم درمجموع با مساحتی معادل  00000کیلومتر مربع در غرب ایران واقع شدهاند (شکل .)8
بخش بیشتر این استانها را رشتهکوههای زاگرس با روند شمال غربی -جنوب شرقی تشکیل دادهاند و بهسبب موقعیت
خاص اقلیمی و بارندگی بهموقع و کافی دارای درههای پوشیده از جنگل و مراتع است .میزان بارندگی در مناطق مختلف
استان کرمانشاه و ایالم بهترتیب بین  505تا بیش از  255و 555تا  055میلیمتر در نوسان است .میانگین ساالنة دما در
استان کرمانشاه از  55درجه در گرمترین نواحی غربی تا حدود  0درجة سانتیگراد در کوهستانهای مرتفع متغیر است.
ولی در استان ایالم میانگین دما از  50/0درجه در گرمترین نواحی جنوبی و غربی تا حدود  89درجة سانتیگراد در
کوهستانها متغیر است.
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ﺷکل.9مزقﻌﯿت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ استﺎنکﺮمﺎنشﺎهو ایالم و ای تگﺎهﻫﺎي ﻫزاﺷنﺎسﯽ مزرد استفﺎده 

مزادوروشﻫﺎ 

خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎر 

يﻌﯿﯿنروزﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎري،انتتﺎبيصﺎویﺮمﺎﻫزارهاي،وﺷنﺎسﺎیﯽ


در این پژوهش از دادههای هواشناسی برای تعیین وقوع روزهای گردوغبار و از تصاویر ماهوارهای برای شناسایی
خاستگاههای گردوغبار استفاده شد .نخست دادههای وقوع گردوغبار بهصورت روزانه از سال  5551تا  5580برای 55
ایستگاه هواشناسی در استانهای کرمانشاه و ایالم از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید (شکل  )8و روزهایی بهعنوان
روزهای وقوع گردوغبار درنظر گرفته شد که حداقل در یکی از ایستگاهها کدهای هواشناسی مربوط به پدیدة گردوغبار
(کدهای  59و  )52ثبت و میزان دید افقی کمتر از  8555متر گزارش شده بود .با استفاده از دو معیاری که برای روزهای
گردوغباری ذکر شد 585 ،روز گزارشهای گردوغبار مناسبی داشتند که از میان همة روزهای دارای گردوغبار انتخاب و
استخراج شدند.
8

بهمنظور آشکارسازی گردوغبار ،تصاویر ماهوارهای مادیس از هر دو ماهوارة ترا و آکوا در سطح  1Bبرای روزهای
دارای گردوغبار منتخب ( 585روز) ،از آرشیو اتمسفر و سیستم توزیع 5دریافت شدند .در طی دورة مورد مطالعه ( 5551تا
 )5580پس از تصحیح هندسی تصاویر و آشکارسازی گردوغبار ،سرانجام  58تصویر (در سالهای  )5589-5551برای
شناسایی خاستگاههای گردوغبار در استان ایالم انتخاب و بقیة تصاویر به دالیل مختلف کنار گذاشته شدند؛ ازجمله.8 :
بعضی از تصاویر (در سالهای  5580و  )5580دارای خطای راهراهشدگی بودند؛  .5بر روی بعضی از تصاویر شناسایی
گردوغبار بهدلیل فعالنبودن دودتودهها 9در زمان عبور ماهواره و غلظت کم آنها ممکن نبود؛  .9در بعضی تصاویر پوشش
ابر وجود داشت که زمین را پنهان میکرد؛  .0منشأ بسیاری از پدیدههای گردوغبار در خارج از منطقه و در کشورهای
همسایه قرار داشت و بنابراین این تصاویر نیز کنار گذاشته شدند.

)1. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS
2. Level 1 from Atmosphere Archive and Distribution System

 .9دودتوده معادل فارسی واژة پلوم ( )Plumeاست (جباری.)92 :8909 ،
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بررسی تصاویر ماهوارهای مادیس نشان داده است که بسیاری از رخدادهای بزرگ گردوغبار در سراسر جهان از
دودتودههای گردوغباری تشکیل شدهاند که حاصل خاستگاههای نقطهایاند (ماهوالد و همکاران .)5550 ،در این پژوهش
قاعدة تشخیص خاستگاههای گردوغبار براساس معیارهای بوالرد و همکاران ( ،)5551لی و همکاران ( ،)5550و هاننبرگر
و نیکول ( )5580بر روی تصاویر ماهوارهای بوده است .وقتی یک مخروط انتشار گردوغبار در تصویر مشاهده شود ،رأس
مخروط (لبة رو به باد دودتوده) بیانگر نقطة شروع دودتوده یا خاستگاه گردوغبار است که بهترین روش برای شناسایی
خاستگاه گردوغبار بهشمار میرود (لی و همکاران .)5550 ،برای آشکارسازی و شناسایی گردوغبار شاخصهای مختلفی
وجود دارد که در میان آنها الگوریتم  TDI8شاخص بهتری برای شناسایی گردوغبار در مقیاس منطقهای و محلی در
خاورمیانه است (جعفری و ملکیان .)5580 ،این شاخص توسط هائو و کیو ( )5552ارائه شده است که در آن برای پایش و
شناسایی طوفانهای گردوغبار از باندهای مادون قرمز حرارتی سنجندة مادیس (باندهای  ،98 ،95 ،55و  )95استفاده
میشود (رابطة .)8
()8

TDI = C0 + C1* BT20 + C2* BT30 + C3* BT31 + C4* BT32

که در این رابطه ،BT31 ،BT30 ،BT20 :و  BT32بهترتیب دمای درخشندگی باندهای  ،98 ،95 ،55و  95مادیس
هستند و  ،c3 ،c2 ،c1 ،c0و  c4ضرایب ثابت معادلهاند (جدول .)8
ﺟدول.9ضﺮایبمﻌﺎدله 
C4

C3

C2

C1

C0

5/0119

-5/2591

5/5595

5/8552

-2/0925

ضﺮایب 
مقدار

برای آشکارسازی گردوغبار ابتدا تصاویر مادیس (شکل  5الف) در نرمافزار  ENVI 5.3تصحیح هندسی شد .سپس،
با استفاده از نرمافزار  Erdas Imagine 9.1و معادلة استخراج گردوغبار (رابطة  )8تصاویر هر روز گردوغباری پردازش
شد و در پایان تصاویر خروجی بهطور جداگانه در ابعاد منطقة مورد مطالعه در نرمافزار  ArcGISاستخراج شد (شکل 5
ب) .ذکر این نکته الزم است که معادلة استخراج گردوغبار براساس زمان تصویر و بهخصوص اثر ابرهای سطوح پایین که
نزدیک به مقادیر حداقلی وجود گردوغبار بود با استفاده از آستانهگذاری بر روی نتیجة نهایی معادله اصالح شد.
در این پژوهش ،عالوه بر تصاویر ماهوارهای ،از مدل مسیریابی الگرانژی تکذرهای هیبردی  )HYSPLIT( 5نیز
برای شناسایی خاستگاههای گردوغبار در هر رخداد گردوغباری بهطور جداگانه استفاده شد .درواقع ،هدف از استفاده از
این مدل شناسایی جهت حرکت باد در روزهای گردوغباری بود که با استفاده از آن میتوان مسیر جابهجایی ذرات
گردوغبار را ردیابی کرد .برای اجرای این مدل ،از دادههای هفتهای سامانة یکپارچهسازی دادههای جهانی )GDAS( 9با
تفکیک یک درجه استفاده شد و برای اینکه ویژگیهای باد منطقهای در استانهای کرمانشاه و ایالم در روزهای
گردوغباری مشخص شود مسیر باد برای روزهای وقوع گردوغبار با روش پسگرد تا  85ساعت (روز گردوغبار) با گامهای
زمانی سهساعته در ارتفاع استاندارد  85متر باالی سطح زمین محاسبه و ردیابی شد (شکل  5ج) .سپس ،تصاویر مادیس
برای هر روز گردوغباری با خروجیهای این مدل مطابقت داده شد و جهت حرکت گردوغبار و قسمت رو به باد
)1. Thermal-infrared Dust Index (TDI
2. Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory
)3. Global Data Integration System (GDAS
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دودتودههای گردوغبار شناسایی و بهعنوان خاستگاه گردوغبار ثبت شد (شکل  5ب) .بهعنوان نمونه ،موقعیت
خاستگاههای گردوغبار شناساییشده در روز چهارم مهر  8912در شکل  5نشان داده شده است .برای اطمینان بیشتر و
شناسایی دقیقتر خاستگاهها ،هنگام تشخیص دودتودهها موقعیت آنها با نقشههای توپوگرافی ،زمینشناسی ،و تصاویر
ماهوارهای لندست  1انطباق داده شد .سرانجام ،خاستگاههای استخراجشده از روی کل تصاویر ،در Arc GISتلفیق گردید
و با روش تابع تراکم نقشة نواحی ایجاد گردوغبار با شدتهای متفاوت تهیه شد.

خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎردر9344/44/44بﺎاستفﺎدهازالف)يصزیﺮمﺎدیس؛ب)ﺷﺎخ

ﺷکل.5ﺷنﺎسﺎیﯽ

TDI؛ج)مدل

خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎروﺟهتوزشبﺎداست 

نشﺎندﻫندة

بهيﺮيﯿب
.HYSPLITنقﺎطقﺮمزوخطزطسﺒز 

استتﺮاجيﻐﯿﯿﺮکﺎربﺮياراضﯽ 

از آنجا که یکی از اهداف پژوهش بررسی ویژگی خاستگاههای گردوغبار از نظر پوشش زمین بود ،نقشة کاربری و
تغییرات آن تهیه شد .برای تهیة نقشة کاربری اراضی ،تصاویر ماهوارهای لندست ( 2سنجندة  )ETM+برای سال  5555و
لندست ( 1سنجندة  )OLIبرای سال  5580از سایت سازمان زمینشناسی امریکا دریافت شد .برای استخراج طبقات
کاربری اراضی در مرحلة پیشپردازش ،نخست خطاهای موجود بر روی تصاویر خام از قبیل خطاهای رادیومتری و
اتمسفری تصحیح شد .ذکر این نکته الزم است که برای این تصاویر تصحیح هندسی انجام نگرفت ،چون در ایستگاه
گیرنده تصحیح میشوند .سپس ،عمل فیوژن با باند پانکروماتیک انجام شد و قدرت مکانی تصاویر به  80متر ارتقا پیدا
کرد .در مرحلة پردازش از روش طبقهبندی نظارتشده 8تصاویر ماهوارهای استفاده شد و بعد از تعیین نمونههای تعلیمی
بر روی گوگل ارث ،با الگوریتم بیشینة مشابهت 5در نرمافزار  ENVI 5.3چهار طبقه کاربری اراضی (جنگل ،مرتع،
کشاورزی ،و تأسیسات عمرانی) در سالهای  5555و  5580استخراج شد .سرانجام ،برای تهیة نقشة تغییر کاربری اراضی
دو نقشة کاربری اراضی تهیهشده برای سالهای  5555و  5580در محیط  GISبه روش کدگذاری با هم مقایسه شد و
در مجموع هفت نوع تغییر کاربری اراضی (جنگل به مرتع ،جنگل به کشاورزی ،مرتع به کشاورزی ،جنگل به تأسیسات
مسکونی ،مرتع به تأسیسات مسکونی ،و کشاورزی به تأسیسات مسکونی) استخراج شد که در پیدایش گردوغبار مؤثرند.

1. Supervised Classification
2. Maximum Likelihood
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يهﯿةنقشةژئزمزرﻓزلزژي 

از آنجا که یکی دیگر از اهداف پژوهش بررسی ویژگی خاستگاههای گردوغبار از نظر ژئومورفولوژی بود ،نقشة ژئومورفولوژی
منطقه نیز تهیه شد .برای تهیة نقشة ژئومورفولوژی منطقة مورد مطالعه ،از طرح طبقهبندی ژئومورفیک خاستگاههای گردوغبار
ترجیهی 8بوالرد و همکاران ( )5588استفاده شد .طرح خاستگاههای گردوغبار ترجیهی از طریق رسوبشناسی و ویژگیهای
خاک به طبقهبندی سطح زمین با توجه به پتانسیل متفاوتشان در انتشار گردوغبار میپردازد .از مزیتهای این طرح این است
که دادههای مورد نیاز آن به سادگی قابل دسترساند و محل و محدودة واحدهای ژئومورفولوژی در آن با استفاده از سنجش از
دور ماهوارهای ،عکس هوایی ،نقشههای زمینشناسی ،خاک و توپوگرافی ،و دادههای میدانی بهسادگی تشخیصدادنیاند .این
روش همچنین مقایسة انتشار گردوغبار در محیطهای ژئومورفولوژیکی متنوع (مناطق مختلف) را تسهیل میکند.
برای تهیة نقشة واحدهای ژئومورفولوژیکی منطقة مورد مطالعه از ترکیبی از دادههای سنجش از دور و آنالیز تصاویر
لندست ،نقشههای زمینشناسی  8:855555از شرکتهای عامل نفت ایران و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی
ایران ،نقشة ارزیابی منابع و قابلیت اراضی (مشخصات بافت خاک منطقه از این نقشه استخراج شده است) و مشاهدات
میدانی استفاده شد .از دادههای سنجش از دور شامل تصاویر گوگل ارث ،تصاویر رنگی واقعی لندست  ،1و مدل رقومی
ارتفاعی ( 95متر) که منحنی میزانهای ساده و هیلشید 5از آن استخراج شده بود برای تمایز بین سطوح کمشیب و
پرشیب و همچنین درجة برش سیستمهای آبرفتی استفاده شد .پس از تعیین حدود واحدهای ژئومورفیک هر پولیگون به
یکی از  82طبقة ژئومورفیک طبقهبندیشده توسط بوالرد و همکاران ( )5588براساس تفسیر نقشههای خاک و
زمینشناسی و تحلیل تصاویر ماهوارهای اختصاص داده شد.
خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎربﺎنقشةيﻐﯿﯿﺮکﺎربﺮياراضﯽوژئزمزرﻓزلزژي 

انطﺒﺎق

پس از اینکه نقشة تغییر کاربری اراضی و نقشة ژئومورفولوژی در  ArcGISتهیه شد 909 ،خاستگاه نقطهای گردوغبارـ
که با درنظرگرفتن معیارهای متعدد به کمک تصاویر مادیس بین سالهای  5589-5551شناسایی شده بودـ بر روی این
نقشهها همپوشانی داده شد و توزیع و فراوانی آنها برای هر طبقة ژئومورفیک و تغییر کاربری اراضی مشخص شد.

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ 

نﻫﺎازسﺎل5444يﺎ 5492
انزاعکﺎربﺮياراضﯽويﻐﯿﯿﺮاآ 

کاربری اراضی در این پژوهش به چهار نوع کلی شامل نواحی جنگلی ،مرتعی ،کشاورزی ،و تأسیسات عمرانی طبقهبندی
شد .نتایج حاصل از اعتبارسنجی ضریب کاپا و دقت کلی برای طبقهبندیهای بهکارگرفتهشده نشان میدهد ضریب کاپا
برای طبقهبندی سال  5555و  5580بهترتیب برابر  5/10و  5/08است؛ در حالی که شاخص دقت کلی بهترتیب برای این
دو سال  00/90و  09/52بوده است (جدول .)5
ﺟدول.5ﺷﺎخ

يصﺎویﺮ 
( 5555سنجندة )ETM+
( 5580سنجندة )OLI

اعتﺒﺎرسنجﯽضﺮیبکﺎپﺎوﺷﺎخ

استتﺮاجﺷده 

کﺎربﺮﻫﺎي
دقتکلﯽبﺮاي 

ضﺮیبکﺎپﺎ 
5/10
5/08

دقتکلﯽ 
00/90
09/52
)1. Preferential Dust Scheme (PDS
2. Hillshade
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با بررسی کاربری اراضی در این دو دوره ( 5555و  ،)5580نتایج نشان داد بزرگترین ناحیه در سال  5555و 5580
ناحیة مرتعی بود که  58952کیلومتر مربع (02/90درصد) از کل منطقه در سال  5555و  55298کیلومتر مربع
(09/59درصد) از کل منطقه در سال  5580را پوشانده است (شکل  .)9نواحی کشاورزی ،جنگلی ،و تأسیسات عمرانی نیز
بهترتیب 50/00درصد50/05 ،درصد ،و 5/80درصد از منطقه را در سال  5555و 52/85درصد50/00 ،درصد ،و
5/51درصد از منطقه را در سال  5580پوشاندهاند .بهطور کلی ،در سال  5580نسبت به سال  5555وسعت اراضی جنگلی
و مرتعی بهترتیب -8/05درصد و -5/25درصد کاهش یافته است؛ درحالیکه وسعت اراضی کشاورزی و تأسیسات عمرانی
بهترتیب 0/02درصد و 9/00درصد افزایش یافته است (جدول .)9

کﺎربﺮياراضﯽاستﺎنﻫﺎيکﺮمﺎنشﺎهوایالمدرسﺎل(5444الف)وسﺎل( 5492ب) 

ﺷکل.3
انزاعومﯿزانيﻐﯿﯿﺮاآکﺎربﺮياراضﯽاستﺎنﻫﺎيکﺮمﺎنشﺎهوایالمدرسﺎل5444و 5492

ﺟدول.3

 5444
انزاعکﺎربﺮياراضﯽ 
جنگل
مرتع
کشاورزی
تأسیسات عمرانی
جمع

م ﺎحت
) (km2
88589
58952
88080
095
00000

 5492

م ﺎحت
) (%
50/05
02/90
50/00
5/80
855

م ﺎحت
) (km2
88505
55298
85801
8559
00000

م ﺎحت
)(%

50/00
09/59
52/85
5/51
855

يﻐﯿﯿﺮاآن ﺒﯽکﺎربﺮي
اراضﯽ)(%

-8/05
-5/25
0/02
9/00
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خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎر 

يززی ﻓضﺎیﯽووضﻌﯿتيﻐﯿﯿﺮکﺎربﺮياراضﯽ

پراکندگی خاستگاههای گردوغبار شناساییشده نشان میدهد بیشتر خاستگاههای گردوغبار از نقاط خاصی منشأ گرفتهاند
که در معرض تغییر کاربری قرار داشتهاند (شکل  .)0توزیع خاستگاههای گردوغبار در طبقات مختلف تغییر کاربری نشان
میدهد در مجموع از  909خاستگاه گردوغبار شناساییشده  20نقطه (80درصد) در کالس بدون تغییر کاربری 825 ،نقطه
(09درصد) درکالس مرتع به کشاورزی 00 ،نقطه (50درصد) در کالس جنگل به مرتع 95 ،نقطه (1درصد) در کالس
مرتع به تأسیسات عمرانی ،و  80نقطه (0درصد) در کالس جنگل به کشاورزی واقع شده است .اما در دو کالس جنگل
به تأسیسات عمرانی و کشاورزی به تأسیسات عمرانی خاستگاهی مشاهده نشد (شکلهای  0و  .)0بهطور کلی ،فراوانی
خاستگاههای گردوغبار در کالس مرتع به کشاورزی بیشتر از سایر کالسهای تغییر کاربری اراضی بوده است.

8% 0%

0%

19%
25%

43%

5%

کالسﻫﺎيمتتلفيﻐﯿﯿﺮکﺎربﺮياراضﯽويززی 

ﺷکل.4

يگﺮدوغﺒﺎرﺷنﺎسﺎیﯽﺷدهدرﻃﺒقﺎآ

خﺎستگﺎهﻫﺎ

ﺷکل.2درصد

يگﺮدوغﺒﺎردراستﺎنﻫﺎيکﺮمﺎنشﺎهوایالم 

خﺎستگﺎهﻫﺎ

ﻓضﺎیﯽ

متتلفيﻐﯿﯿﺮکﺎربﺮياراضﯽاستﺎنﻫﺎيکﺮمﺎنشﺎهوایالم 


خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎر 

کالسﻫﺎيژئزمزرﻓزلزژيو

پﺮاکندگﯽ

از هفده کالس ژئومورفیک شناساییشده توسط بوالرد و همکاران ( ،)5550شش کالس در استانهای کرمانشاه و ایالم
وجود دارد (جدول  .)0سطوح با انتشار کم ( )2بخشهای وسیعی (00/50درصد) از دو استان را میپوشانند و شامل نواحی
کوهستانی ،پرتگاهها ،و صخرههای سنگی و رسوبات کوهرفتیاند (شکل  .)9سیستمهای آبرفتی پرشیب ( 5aو  )5cدر
مجموع حدود 98/1درصد از مساحت منطقة مورد مطالعه را دربر میگیرند که شامل عوارضی مانند شیبهای پایکوهی
(پدیمنت) و مخروطافکنهها میباشند .در حالی که سیستمهای آبرفتی کمشیب ( 9cو  )9dمساحت کمتری (89/15درصد)
را میپوشانند و حاوی دشتهای آبرفتی وسیع ،دشتهای سیالبی ،رودخانههای دائمی ،و رودهای فصلیاند .کوچکترین
نوع ژئومورفولوژی از نظر وسعت سیستمهای بادی ( )0bاست که در جنوب استان ایالم واقع شده است و دارای تپههای
ماسهای است.
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نقشة ژئومورفولوژی (طبقهبندی  )PDSبا خاستگاههای گردوغبار شناساییشده ترکیب شد تا اهمیت هر نوع سطح
ژئومورفیک در رابطه با انتشار گردوغبار مشخص شود (شکل  9و جدول  .)0توزیع خاستگاههای گردوغبار در سطوح
مختلف ژئومورفیک نشان میدهد اگرچه سیستمهای آبرفتی ( )9d ،9c ،5c ،5aکمتر از نیمی (00/95درصد) از مساحت
منطقه را میپوشانند ،آنها منشأ 09/29درصد از دودتودههای گردوغبارند .در مقابل ،فقط 5/05درصد از دودتودههای
گردوغبار مربوط به سطوح با انتشار کم ( )2هستند که بیشتر از نیمی (00/50درصد) از مساحت استانهای کرمانشاه و
ایالم را میپوشانند .ذکر این نکته الزم است که در بین سیستمهای آبرفتی ،طبقة  5cبیشترین سهم (09/50درصد) را در
تولید گردوغبار داشته است و سیستمهای بادی ( )0bبا توجه به وسعت کمی که دارند حاوی خاستگاههای کمی
(5/20درصد) برای انتشار گردوغبارند (جدول .)0
کالسﻫﺎيمتتلفژئزمزرﻓزلزژياستﺎنکﺮمﺎنشﺎهوایالم

ﺟدول.4انتشﺎرگﺮدوغﺒﺎردر

کد 

کالسﻫﺎيژئزمزرﻓزلزژي 

8

سطوح آبرفتی پرشیب ،درشتدانه ،و برشیافته
5
سطوح آبرفتی پرشیب ،ریزدانه ،و برشیافته
9
سطوح آبرفتی کمشیب ،ریزدانه ،و برشیافته
0
سطوح آبرفتی کمشیب ،درشتدانه ،و برشنیافته
0
تپههای ماسهای بادی
9
سطوح با انتشار کم
جمع

2a
2c
3c
3d
5b
7

م ﺎحت
) (km2
0900
1009
0958
100
05
50052
00000

م ﺎحت
) (%
88/08
80/10
88/15
5
5/50
00/50
855

خﺎستگﺎه

خﺎستگﺎه

گﺮدوغﺒﺎر) (n
90
588
90
90
9
85
909

گﺮدوغﺒﺎر) (%
89/82
09/50
82/09
0/10
5/20
5/05
855

مهميﺮینمنﺎﻃقيزلﯿدگﺮدوغﺒﺎر 
ویژگﯽﻫﺎي 


در طی بازة زمانی مورد مطالعه (سالهای  )5589-5551در مجموع  909خاستگاه گردوغبار شناسایی شد .پراکندگی
خاستگاههای گردوغبار شناساییشده نشان میدهد استانهای کرمانشاه و ایالم بهطور یکسانی گردوغبار تولید نمیکنند
بلکه بیشتر خاستگاههای گردوغبار از چند ناحیة مهم در غرب این استانها منشأ گرفتهاند .این نواحی که بهعنوان
مهمترین مناطق انتشار گردوغبارند عبارتاند از :نواحی اطراف دهستان ازگله (منطقة  ،)Aقصرشیرین (منطقة ،)B
نفتشهر (منطقة  ،)Cسومار (منطقة  ،)Dمهران (منطقة  ،)Eدهلران (منطقة  ،)Fو روستای ابوقویر (منطقة ( )Gشکل .)2
الف)کﺎربﺮياراضﯽويﻐﯿﯿﺮکﺎربﺮياراضﯽ 

در منطقة  Aهر چهار نوع کاربری اراضی اصلی مشاهده میشود و بیشتر خاستگاهها در دو کالس تغییر کاربری مرتع به
کشاورزی و جنگل به مرتع قرار دارد .در سه منطقة  ،C ،Bو  ،Dکه جزو مناطق گرمسیری استان کرمانشاهاند ،هرچند
اراضی کشاورزی دیم بهصورت پراکنده مشاهده میشود ،پوشش گیاهی غالب آنها مراتع فقیر است .در دو منطقة  Bو C

بیشتر خاستگاههای گردوغبار در مناطقی واقع شدهاند که تغییر کاربری از مرتع به کشاورزی اتفاق افتاده است .اما در
1. High relief alluvial, armoured, incised
2. High relief alluvial, unarmoured, incised
3. Low relief alluvial, unarmoured, incised
4. Low relief alluvial, unarmoured, unincised
5. Aeolian sand dunes
6. Low emission surfaces
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منطقة  Dحدود 05درصد از خاستگاهها در مناطق بدون تغییر کاربری و مابقی در کالس مرتع به کشاورزی و مرتع به
تأسیسات عمرانی واقع شدهاند .در منطقة  Eنیز هر چهار نوع کاربری اراضی اصلی مشاهده میشود .ولی 05درصد
خاستگاهها در کالس تغییر کاربری مرتع به کشاورزی و 05درصد دیگر در دو کالس جنگل به مرتع و طبقة بدون تغییر
کاربری قرار دارند .در منطقة  Fنیز بیشتر خاستگاهها در مناطقی واقع شدهاند که تغییر کاربری از مرتع به کشاورزی و
جنگل به مرتع اتفاق افتاده است .ذکر این نکته الزم است که پوشش جنگلی و مرتعی در مناطق تولید گردوغبار استان
ایالم از نوع جنگل کمتراکم و مرتع فقیر است .در منطقة  Gنیز که در جنوب استان ایالم قرار دارد خاستگاههای
گردوغبار تقریباَ بهطور یکنواختی در سه کالس بدون تغییر ،مرتع به کشاورزی ،و مرتع به تأسیسات عمرانی واقع شدهاند
(جدول .)0

.کالسﻫﺎيژئزمزرﻓزلزژيبﺮاسﺎسﻃﺒقهبنديبزالردو

ﺷکل5

يﺮینمنﺎﻃقيزلﯿدگﺮدوغﺒﺎردراستﺎنﻫﺎي

ﺷکل.4مهم

خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎردر

ﻫﻤکﺎران()5441ويززی ﻓضﺎیﯽ

)نفتﺷهﺮ)D،

کﺮمﺎنشﺎهوایالم)A:ازگله)B،قصﺮﺷﯿﺮینC،

استﺎنﻫﺎيکﺮمﺎنشﺎهوایالمکه بﺎنقﺎطقﺮمزمشت


ﺷدهاند 

سزمﺎر)E،مهﺮان)F،دﻫلﺮان)G،ابزقزیﺮ 

ب)ژئزمزرﻓزلزژي 

در منطقة  Aبراساس طرح طبقهبندی ژئومورفیک خاستگاههای گردوغبار ترجیهی ( ،)PDSسه کالس ژئومورفیک (،5c
 ،9cو  )2مشاهده میشود که بیشتر خاستگاهها از کالسهای  9cو  5cمنشأ میگیرند .این منطقه ( )Aمنطقهای ناهموار
است که شامل عوارضی مانند پدیمنت ،دشت آبرفتی (دشت ناودیسی) ،تپهماهور ،و کوههای کمارتفاع (طاقدیس)
بریدهبریده و فرسایشیافته است .پدیمنتها در بخش شمال غرب منطقه واقع شداند که شبکة آبراهههای فراوانی بر
روی آنها توسعه یافته است و در بعضی قسمتها بهصورت تپهماهور درآمدهاند .تقریباَ نیمی از دودتودههای این منطقه از
پدیمنتها منشأ گرفتهاند .کوههای کمارتفاع نیز بهصورت رشتههایی موازی و پراکنده با روند شمال غرب -جنوب شرق
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امتداد یافتهاند که در بین آنها دشتهای آبرفتی قرار دارد؛ این دشتها نیز مانند پدیمنتها توسط شبکة آبراههها برش
یافتهاند و نیمی دیگر از خاستگاههای گردوغبار این منطقه از این عوارض منشأ میگیرند (جدول  0و شکل  .)1Aدر
منطقة  Bکالسهای  ،9d ،9c ،5aو  2وجود دارد .اما بیش از 15درصد وسعت این منطقه را کالس  5cدربر گرفته و
همة خاستگاههای گردوغبار نیز از این کالس منشأ میگیرند (جدول  )0که بهصورت اراضی کمشیب (پدیمنت) میباشند
و توسط شبکة آبراههها بریدهبریده شدهاند .دشتهای آبرفتی ( )9cو سیالبی ( )9dنیز بهصورت نوار باریکی در مرکز
منطقه با امتداد شمال شرق -جنوب غرب واقع شدهاند که شامل اراضی کشاورزیاند (شکل  .)1Bمنطقة  ،Cکه منطقهای
ناهموار و با پستی و بلندی نسبتاً زیادی است ،غالباً از کالس  5cتشکیل شده است و خاستگاههای گردوغبار این منطقه
نیز از همین اراضی کمشیب (پدیمنت) و ناهموار منشأ گرفتهاند (شکل  .)1Cاما در منطقة  Dکالسهای متنوعی وجود
دارد که شامل دشتهای آبرفتی و سیالبی ( )9d ،9cدر شمال و پدیمنتها و مخروطافکنهها ( )5c ،5aدر جنوب منطقه
است .این منطقه نیز ناهموار و دارای پستی و بلندیهای نسبتاً زیادی است که بیشتر دودتودهها از عوارضی مانند
مخروطافکنهها و دشتهای آبرفتی و سیالبی منطقه منشأ گرفتهاند (شکل  .)1Dدر منطقة  ،Eسه کالس ژئومورفیک
( ،9c ،5cو  )9dمشاهده میشود که بیشتر خاستگاهها از کالس  5cمنشأ میگیرند (جدول  .)0این منطقه شامل چهار
عارضة مخروطافکنه ،پدیمنت ،دشت آبرفتی ،و دشت سیالبی است .مخروطافکنهها در بخش شمال و شرق منطقه واقع
شدهاند که شبکة آبراهههای فراوانی بر روی آنها توسعه یافتهاند .بیش از نیمی از خاستگاههای این منطقه از
مخروطافکنهها منشأ میگیرند .پدیمنتها در قسمت جنوبی این منطقه قرار دارند که مانند مخروطافکنهها توسط شبکة
آبراههها برش یافتهاند و تعداد قابل توجهی از خاستگاههای گردوغبار نیز بر روی این عارضه واقع شدهاند .دشت آبرفتی
در غرب منطقه قرار دارد که شامل اراضی کشاورزی است و دشت سیالبی بهصورت نوار باریکی از سمت شمال شرق به
جنوب غرب امتداد یافته است .تقریباً خاستگاههای گردوغبار از این دشتها منشأ میگیرند (شکل  .)1Eدر منطقة  Fنیز
سه کالس  ،9c ،5cو  9dوجود دارد .کالس  ،5cکه تراکم شبکة آبراههها در آن نسبتاً زیاد است ،بهصورت نوار باریکی
حاشیة شمالی ،غربی ،و جنوبی منطقه  Fرا میپوشاند .نیمی از خاستگاههای این منطقه در کالس  5cو نیمی دیگر در دو
کالس دیگر ( )9d ،9cقرار دارند (جدول  .)0در شمال منطقة  Fنیز مخروطافکنههای کوچکی قرار دارد که تعدادی از
خاستگاهها از این محیطهای رسوبی منشأ میگیرند .اما غرب و جنوب غرب منطقه را پدیمنت دربر گرفته است .در
قسمت مرکزی و جنوب شرق نیز دشتهای آبرفتی و سیالبی قرار دارند که فراوانی خاستگاههای گردوغبار در دشت
سیالبی بیشتر از دشت آبرفتی است (شکل  .)1Fمنطقة  ،Gکه منطقهای هموار است ،شامل سه کالس ژئومورفیک ،9c
 ،9dو  0bاست .کالس  ،9cکه حاوی دشتهای آبرفتی است ،بیش از 15درصد این منطقه را پوشانده است و شبکة
آبراهههای فصلی متعددی در آن توسعه یافته است .در این منطقه بیشتر دودتودههای گردوغبار (05درصد) از این سطح
ژئومورفیک منشأ میگیرند .دشت سیالبی ( )9dنیز ،که بهصورت نوار باریکی در جهت شمال غرب -جنوب شرق امتداد
یافته است ،تعداد معدودی از دودتودههای گردوغبار از آن منشأ میگیرد .در قسمت شمال شرق این منطقه ،کالس
ژئومورفیک  0bقرار دارد که حاوی تپههای ماسهای درشتدانه است .این کالس کمترین وسعت و کمترین تعداد
خاستگاههای گردوغبار در این منطقه را دارد (جدول  0و شکل .)1G

 424

خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎردرغﺮبایﺮان

ﺷنﺎسﺎیﯽ،ارزیﺎبﯽ،ومدیﺮیت

سﻫﺎيمتتلفيﻐﯿﯿﺮکﺎربﺮياراضﯽوژئزمزرﻓزلزژيدرمنﺎﻃقمهميزلﯿد
خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎربﺮاسﺎسکال 

ﺟدول.2ﻓﺮاوانﯽ

گﺮدوغﺒﺎر 
منطقه 

کﺎربﺮياراضﯽ 

کالسيﻐﯿﯿﺮ

يﻌدادخﺎستگﺎه 

ژئزمزرﻓزلزژي 

کالس

يﻌدادخﺎستگﺎه 

منطقه 

کﺎربﺮياراضﯽ 

کالسيﻐﯿﯿﺮ

95

يﻌدادخﺎستگﺎه 

G

5a
5c
9c
9d
0b
2

98
8
5
55
2
5
5

F

ژئزمزرﻓزلزژي 

E

5a
5c
9c
9d
0b
2

51
5
02
85
5
5
5

D

کالس

C

5a
5c
9c
9d
0b
2

51
5
51
5
5
5
5

B

يﻌدادخﺎستگﺎه 

A

بدون تغییر
جنگل به مرتع
جنگل به کشاورزی
مرتع به کشاورزی
جنگل به تأسیسات عمرانی
مرتع به تأسیسات عمرانی
کشاورزی به تأسیسات عمرانی
مجموع خاستگاهها
بدون تغییر
جنگل به مرتع
جنگل به کشاورزی
مرتع به کشاورزی
جنگل به تأسیسات عمرانی
مرتع به تأسیسات عمرانی
کشاورزی به تأسیسات عمرانی
مجموع خاستگاهها
بدون تغییر
جنگل به مرتع
جنگل به کشاورزی
مرتع به کشاورزی
جنگل به تأسیسات عمرانی
مرتع به تأسیسات عمرانی
کشاورزی به تأسیسات عمرانی
مجموع خاستگاهها
بدون تغییر
جنگل به مرتع
جنگل به کشاورزی
مرتع به کشاورزی
جنگل به تأسیسات عمرانی
مرتع به تأسیسات عمرانی
کشاورزی به تأسیسات عمرانی
مجموع خاستگاهها

0
1
5
89
5
5
5
51
0
5
5
80
5
5
5
51
80
89
8
95
5
5
5
98
89
5
5
0
5
85
5
95

5a
5c
9c
9d
0b
2

5
85
80
5
5
5

بدون تغییر
جنگل به مرتع
جنگل به کشاورزی
مرتع به کشاورزی
جنگل به تأسیسات عمرانی
مرتع به تأسیسات عمرانی
کشاورزی به تأسیسات عمرانی
مجموع خاستگاهها
بدون تغییر
جنگل به مرتع
جنگل به کشاورزی
مرتع به کشاورزی
جنگل به تأسیسات عمرانی
مرتع به تأسیسات عمرانی
کشاورزی به تأسیسات عمرانی
مجموع خاستگاهها
بدون تغییر
جنگل به مرتع
جنگل به کشاورزی
مرتع به کشاورزی
جنگل به تأسیسات عمرانی
مرتع به تأسیسات عمرانی
کشاورزی به تأسیسات عمرانی
مجموع خاستگاهها

5
5
5
59
5
5
5
51
1
5
5
2
5
9
5
58
5
85
5
85
5
0
5
51

5a
5c
9c
9d
0b
2

5
52
5
8
5
5

5a
5c
9c
9d
0b
2

51
5
85
9
9
5
5

5a
5c
9c
9d
0b
2

58
5
89
8
89
5
8
51

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،3پﺎیﯿز9311
پژو 

424

ﯿدگﺮدوغﺒﺎررانشﺎنمﯽدﻫد)A:ازگلهه)B،قصﺮﺷهﯿﺮین)C،

يصﺎویﺮلندستویژگﯽژئزمزرﻓزلزژيمهميﺮینمنﺎﻃقيزل

ﺷکل .4
خﺎستگﺎهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎربﺎنقﺎطقﺮمزومﺮاکزﺷهﺮيبهﺎسهتﺎرة بهﯽ

نفتﺷهﺮ)D،سزمﺎر)E،مهﺮان)F،دﻫلﺮان)G،ابزقزیﺮ.

مشت

ﺷدهاند 

نتﯿجهگﯿﺮي 

بحثو
ارزیابی ویژگی خاستگاههای گردوغبار در استان کرمانشاه و ایالم نشان داد در هفت منطقة مهم تولید گردوغبار
شناساییشده کالسهای مختلف تغییر کاربری اراضی و ژئومورفولوژی بهصورت یکسانی گردوغبار تولید نمیکنند.
بنابراین ،در هر منطقهای با توجه به شرایط محیط باید مناسبترین روش برای مبارزه با فرسایش بادی انتخاب کرد.
اصوالً مبارزه با فرسایش بادی به دو صورت غیرمستقیم (اقدامات پیشگیرانه) و مستقیم (اقدامات کنترلی) انجام میگیرد.
در منطقة  Aبا توجه به منشأ دودتودههای شناساییشده باید روشهای مقابله با فرسایش بادی در پدیمنتها و دشتهای
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آبرفتی در اولویت برنامههای مبارزه با فرسایش بادی قرار بگیرد .در پدیمنتها باید از اقدامات پیشگیرانه مانند جلوگیری
از تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی و جنگل به اراضی مرتعی و کشاورزی استفاده کرد .اما اقدامات کنترلی باید در
دشتهای آبرفتی که شامل اراضی کشاورزیاند متمرکز شود ،چون عالوه بر کاربریهای مختلفی که به کشاورزی تبدیل
شدهاند منشأ دودتودههایی که تغییر کاربری در آنها انجام نگرفته است در اراضی کشاورزی قرار دارد .اقدامات کنترلی
که در اراضی کشاورزی انجام میگیرد باید با هدف کاهش در معرض قرار گرفتن خاک در برابر باد و کاهش سرعت باد
انجام گیرد (شفرد و همکاران .)5589 ،بنابراین ،در منطقة  Aسطح خاک مخصوصاً در دورههای خشک باید با بقایای
محصوالت کشاورزی حفظ شود تا مدت زمان و وسعتی که خاک دارای پوشش کم یا بدون پوشش است به حداقل برسد
(راوپچ8009 ،؛ فرای ریر8010 ،؛ آرمبراست8022 ،؛ میدلتون و کانگ .)5582 ،در منطقة  Bو  Cباید پدیمنتها در
اولویت مبارزه با فرسایش بادی قرار بگیرند .در این دو منطقه قبل از اقدامات کنترلی باید از تبدیل مراتع به اراضی
کشاورزی جلوگیری شود ،چون نهتنها بیشتر خاستگاههای گردوغبار در این نوع تغییر کاربری واقع شدهاند ،بلکه تعداد
معدودی از خاستگاههایی که در منطقة  Cدر طبقة بدون تغییر کاربریاند در مراتع فقیر واقع شدهاند .عالوه بر جلوگیری
از تغییر کاربری اراضی ،سایر اقدامات پیشگیرانهای که در مراتع این دو منطقه باید اعمال شود شامل جلوگیری از چرای
بیش از حد دام ،کاهش خطر آتشسوزی ،اجتناب از بهرهبرداری بیش از حد از درختان و درختچهها (بوتهکنی) ،و حفظ
پوشش گیاهی متنوع است .چنین اقداماتی در سایر مناطق جهان بهکار گرفته شده است (راوی و همکاران5588 ،؛ راوپچ،
 )8009و در کنترل گردوغبار مؤثر بودهاند .اقدامات کنترلی که در مناطق  Bو  Cباید انجام بگیرد نهتنها باید شامل
اقداماتی باشد که در اراضی زراعی (حفظ بقایای محصول) استفاده میشود ،بلکه درصورت وجود منابع آب کافی،
بازسازی ،و بازگشت به شرایط قبلی (بازگشت زمینهای زراعی به مرتع) و کاهش تخریب زمین برای کاهش میزان
فعالیت گردوغبار توصیه میشود .اگر این اراضی احیا نشوند ،بدون مدیریت صحیح احتماالً متروکشدن آنها به افزایش
فرسایش بادی منجر خواهد شد (ریکسن و همکاران .)5559 ،برنامههای احیای پوشش گیاهی طبیعی در شمال چین
(النگ و همکاران5581 ،؛ لی و هانتسینگر5588 ،؛ سانگ و همکاران )5589 ،و نیجر (بیلدرز و همکاران)5558 ،
دودتودههای گردوغبار در زمان طوفانهای گردوغبار را در این مناطق کاهش داده است .بنابراین ،روشی مفید برای
مبارزه با گردوغبار در اراضی مرتعی است .در منطقة  Dنیز ابتدا پدیمنتها و مخروطافکنهها و سپس دشتهای آبرفتی و
سیالبی در اولویت برنامهریزی برای کاهش گردوغبار هستند .در این منطقه برای پیشگیری از تولید گردوغبار باید از
تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی و تأسیسأت عمرانی اجتناب شود .تعداد قابل توجهی از دودتودههایی که از اراضی بدون
تغییر کاربری منشأ گرفتهاند مانند سایر مناطق مهم تولید گردوغبار در مراتع فقیر واقع شدهاند .در این منطقه نیزـ با توجه
به اینکه تقریباً ویژگیهای مشابهی با مناطق  Bو  Cداردـ باید از اقدامات پیشگیرانه و کنترلی که برای اراضی زراعی و
مرتعی ذکر شد استفاده کرد .در منطقة  Eنیز باید روشهای مقابله با فرسایش بادی در چهار عارضة پدیمنتها،
مخروطافکنهها ،دشتهای آبرفتی ،و دشت سیالبی در اولویت برنامههای مبارزه با فرسایش بادی قرار بگیرند .در این
منطقه برای پیشگیری از وقوع گردوغبار نهتنها از تغییر کاربری اراضی (مرتع به کشاورزی و جنگل به مرتع) ،بلکه باید
بعضی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از فرسایش بادی در خارج از خاستگاه و در اراضی باالدست انجام بگیرد .تعداد
زیادی از خاستگاهها در این منطقه بر روی مخروطافکنههایی واقع شده است؛ بهدلیل حساسیت سازندهای زمینشناسی
به فرسایش در اراضی باالدست هرساله رسوبات زیادی توسط سیالبهای متناوب به این مناطق منتقل میشود .بنابراین،
باید از اقدامات پیشگیرانه در رابطه با فرسایش آبی در آبخیزها استفاده شود .در این منطقه نیز اقدامات کنترلی مانند
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احیای پوشش گیاهی در مراتع و حفظ بقایای محصول و غیره در زمینهای کشاورزی برای کنترل گردوغبار پیشنهاد
میشود .چنین اقداماتی در دیگر مناطق جهان از جمله شمال اروپا (گائودی و میدلتون ،)8905 ،امریکا (نوردستورم و هوتا،
 ،)5550و ساحل افریقا (سترک )5559 ،وقوع گردوغبار را کاهش داده است .در منطقة  Fنیز سیستمهای آبرفتی مانند
مخروطافکنهها ،پدیمنتها ،و دشتهای سیالبی باید در اولویت مبارزه با فرسایش بادی قرار بگیرند .در این منطقه باید از
تبدیل جنگلها به مراتع و مراتع به اراضی کشاورزی جلوگیری شود ،چون بسیاری از خاستگاهها از این نوع تغییر
کاربریها منشأ گرفتهاند و از اقدامات کنترلی در اراضی زراعی و اقدامات پیشگیرانه که در اکوسیستمهای طبیعی مراتع
در سایر مناطق پیشنهاد شد استفاده شود .از آنجا که تعداد قابل مالحظهای از خاستگاهها از دشت سیالبی اطراف رودخانة
دویریج منشأ گرفتهاند ،پیشنهاد میشود با استفاده از آبرفتهای درشتدانه (گراول) موجود در بستر رودخانه به تثبیت
خاک و کاهش تولید گردوغبار در بستر و اراضی حاشیة رودخانة دویریج اقدام شود .تراکم پوشش گراولی و ریگی ،ذرات
به اندازة گردوغبار (سیلت و رس) را از فرسایش بادی محافظت میکند و در نتیجه رسوبات ریز برای تولید گردوغبار
وجود ندارد .این روش و به عبارت دیگر مالچ پاشی با سنگریزه و گراول توسط کشاورزان در شمال غرب چین استفاده
شده است که در کاهش فرسایش خاک و به دام انداختن گردوغبار حملشده مؤثر بوده است (گائودی و میدلتون.)8905 ،
در منطقة  Gهرچند تعداد معدودی از دودتودههای گردوغبار از سیستمهای بادی (تپههای ماسهای) منشأ گرفتهاند،
اولویت برنامهریزی برای مبارزه با تولید گردوغبار باید در دشتهای آبرفتی و سیالبی قرار بگیرد .در این دشتها از تبدیل
مراتع به اراضی کشاورزی و تأسیسأت عمرانی باید جلوگیری شود .از سایر اقدامات پیشگیرانه که در باال ذکر شد برای
اراضی مرتعی استفاده شود .چون تعداد نسبتاً زیادی از دودتودههای گردوغبار از اراضی مرتعی منشأ گرفتهاند که در
معرض تغییر کاربری قرار نداشتهاند .سیستمهای بادی در برخی بخشهای جنوبی استان ایالم مانند منطقة عینخوش و
ابوقویر واقع شدهاند که حاوی تپههای ماسهای درشتدانهاند .تپههای ماسهای عینخوش با عملیات بیولوژیکی تثبیت
شدهاند که منشأ گردوغبار نبودهاند .اما تپههای ماسهای ابوقویر از جمله مجموعه تپههای ماسهای جدید و فعال (متحرک)
استان ایالم محسوب میشوند و تعداد معدودی دودتودة گردوغبار از آنها منشأ گرفتهاند .هرچند طی بازدید میدانی که به
عمل آمد بخشهایی از تپههای ماسهای ابوقویر ( 955هکتار) با مالچ نفتی و نهالکاری تثبیت شدهاند ،با توجه به اثرهای
زیانباری که ماچ نفتی دارد (میدلتون و کانگ ،)5582 ،پیشنهاد میشود از اقدامات بیولوژیکی که در منطقة عینخوش
استفاده شده است در این منطقه نیز استفاده شود.
توزیع فضایی دودتودههای گردوغبار نشان داد استانهای کرمانشاه و ایالم بهصورت ناهمگن گردوغبار تولید میکنند
و چندین منطقة مهم تولید گردوغبار در غرب این استانها قرار دارد .ارزیابی ویژگی خاستگاههای گردوغبار در استان
کرمانشاه و ایالم نشان داد مناطقی که در معرض تغییر کاربری اراضی قرار گرفته بیشتر پتانسیل تولید گردوغبار را دارند و
در بین طبقات مختلف تغییر کاربری اراضی ،تغییر کاربری از مرتع به کشاورزی بیشترین نقش را در تولید گردوغبار داشته
است .عالوه بر این ،از نظر ژئومورفولوژی ،سیستمهای آبرفتی مهمترین تولیدکنندههای گردوغبارند .تعداد زیادی از
دودتودههای گردوغبار از پدیمنتها و مخروطافکنههای مجاور کوهستانهای زاگرس و دشتهای آبرفتی و دشتهای
سیالبی مجاور آنها منشأ میگیرند .در مناطق مهم تولید گردوغبار کالسهای مختلف تغییر کاربری اراضی و
ژئومورفولوژی بهصورت یکسانی گردوغبار تولید نمیکنند و در هر منطقهای با توجه به شرایط محیط باید مناسبترین
روش برای مبارزه با فرسایش بادی انتخاب کرد .ارزیابی شدت فرسایش بادی در این مناطق حاکی از این است که
روشهای مقابله با فرسایش بادی باید در پدیمنتها ،مخروطافکنهها ،دشتهای آبرفتی ،و دشتهای سیالبی در اولویت
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برنامههای مبارزه با فرسایش بادی قرار گیرد .بعضی از اقدامات برای جلوگیری از فرسایش بادی در خاستگاه و بعضی
دیگر باید در خارج از خاستگاه و در اراضی باالدست انجام گیرد (اقدامات آبخیزداری) ،زیرا حساسیت سازندهای
زمینشناسی به فرسایش در اراضی باالدست هرساله رسوبات زیادی توسط سیالبهای متناوب به اراضی پست و
کمشیب منتقل میکنند که بهعنوان منبع ذخیرة انتشار گردوغبار عمل میکنند و بعد از خشکشدن در معرض رفت و
روب بادی قرار میگیرند .در اکوسیستمهای طبیعی و مراتع برای جلوگیری از تخریب خاک و فرسایش بادی بهتر است از
تغییر کاربری ،چرای بیش از حد دام ،آتشسوزی ،و بهرهبرداری بیش از حد از درختان و درختچهها (بوتهکنی) جلوگیری
شود و در زمینهای زراعی از اقدامات کنترلی که باعث میشوند خاک کمتر در معرض باد قرار گیرد استفاده شود ،مانند
حفظ بقایای محصول در اراضی زراعی ،مالچ سنگریزهای یا گراولی ،احیای پوشش گیاهی طبیعی در مراتعی که به اراضی
زراعی تبدیل شده اند و ایجاد موانع (بادشکن) در داخل و بین مزارع که باعث کاهش سرعت باد میشوند.
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