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Extended Abstract
Introduction
Wind is one of the important causes of erosion in arid and semi-arid regions, which due to the
limited vegetation in these areas, is able to move portable particles and results in wind erosion.
Erosion defines as the transfer of discontinuous sediment from the earth's surface by water or
wind. Wind erosion is a process that occurs because of increased speed and due to wind
turbulence on a surface free of cover and as one of the main factors of land degradation and
limiting soil fertility has created serious problems in many parts of the world, including Iran.
Therefore, there is a serious problem against sustainable production and management of
agricultural lands. The process of wind erosion destroys the soil and makes it inaccessible.
In arid and desert areas, soil erosion and particle transport are more affected by wind than other
factors. Wind erosion and deposition of materials by wind or wind erosion occurs in more than
one third of the land surface. Soil displacement and its destruction in such areas is very
important; Due to the climatic conditions of these areas, soil is formed late. Wind erosion first
picks up loose soil without vegetation and during the course of the attack, the impact of moving
particles by the wind intensifies the erosion and increases the damage, and finally leaves the
transported material in the form of sand dunes.
Methodology
In this study, the physical-laboratory method of wind tunnel was used to estimate the amount of
erosion and sedimentation of geomorphological facies of Gonabad city compared to wind
erosion. Firstly, the landform units and their types were distinguished and after identifying the
facies, one square meter was taken from the surface soil and the samples were transferred to the
wind tunnel aerodynamics laboratory of Hakim Sabzevari University for analysis. Then, in
order to measure the amount of sedimentation of lands through wind erosion measuring device,
first the erosion threshold for each sample was determined and the sediments were exposed to
wind erosion for ten minutes and its erodibility was determined. To measure the wind erosion
threshold, initially the tray was filled with sediment and weighed, and the sediment sample was
placed inside the wind tunnel and the wind tunnel was lit at a base speed of 4 meters per second.
Then the speed was increased to reach the wind erosion threshold. Wind erosion threshold is the
speed at which the first sediments begin to move. At the wind tunnel threshold speed remained
on for ten minutes and the sediments were exposed to wind. After this time, re-sedimentation of
weight and after calculating the percentage of pebbles in each facies, the amount of winding was
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estimated. Three samples of each facies were placed in the wind tunnel and the average velocity
of the winding threshold was considered as the wind erosion threshold of the facies.
Results and discussion
The results of measuring the amount of eroded soil of geomorphological facies were estimated
for the erosion threshold speed of each facies. Wind erosion threshold varies from 6 m / s in
sand dunes to 15 m / s in low and high plains and relatively high water erosion and new
deposits. Wind gauge was measured between 20 g / m2 in earthen hills with low and high
erosion and moderate erosion up to 350 g / min in 10 minutes in sand dunes.
Examination of wind erosion threshold map in different facies and its adaptation to sand
transport flow direction show that in sand dunes facies with threshold velocity of 6 m / s
dominant direction of northwest flow was consequently threatening in north part It is in the way
of communication. However, part of this facies is located in the north of Gonabad, which can be
hazardous due to the location of industrial settlements and the establishment of industries for
moving sand.
Conclusion
Lowland plains with relatively high water erosion and new deposits with a threshold speed of 15
meters per second are resistant to wind erosion and sand dunes with a threshold speed of 6
meters per second (12 knots) have the most sensitive facies and the highest amount erosion (350
g / m2 in ten minutes). After that, plains with gentle slopes without elevations and facies of
earthen hills with elevations and thresholds with a threshold speed of 10 meters per second were
estimated from areas sensitive to wind erosion in the region. The adaptation of the sand dunes to
the speed of different thresholds showed that the city of Gonabad is prone to wind erosion by
being located in the sensitive facies of a plain with a gentle slope and without elevation and the
direction of the northern flow of sand in this facade. The results of calculating the wind erosion
threshold in the study area showed a threshold speed of 6-15 m / s in different facies. The most
sensitive facies are sand dunes (6 m / s) followed by plains facies with gentle slopes without
elevation and elevation of earth hills with elevation and wind erosion (threshold speed 10 m / s).
Considering that the city of Gonabad and Beidokht, as the two most important population
centers, are located in the facies of plains with gentle slopes and without slopes and heights,
special attention should be paid to this facies for stabilization. Also, sand dunes cover a large
part of the city and in terms of location, are located on the main road north to south of the
country (Mashhad-Zahedan) and also has the lowest erosion threshold and the highest wind
volume. Management of these lands and planning to stabilize this facies seems to be necessary.
An overview of the wind erosion susceptibility map showed that the northern areas of the city
have more potential than the southern areas. As moving toward south, wind erosion decreases,
and the topographic factor plays an important role. Due to the fact that the study area is one of
the arid regions in terms of climate, so the unfavorable climate has prevented the establishment
of vegetation and has intensified wind erosion in the region .It is suggested that in areas where
the soil surface has hardened (floodplain facies and clay soils) and gravelly lands (sandy plains)
the most important action to prevent wind erosion is to maintain this cover and prevent from
damage cover.
Keywords: Sensitivity, wind erosion, Sand Rose, wind tunnel, Gonabad Township.
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چکیده
فرسایش بادی یکی از مشکالت زیستمحیطی بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک کشور است .با توجه به
قرارگیری شهرستان گناباد در منطقۀ خشک و نیمهخشک و وقوع طوفانهای گرد و غبار در این منطقه هدف این
تحقیق برآورد آستانۀ فرسایشپذیری خاك و میزان فرسایش خاك در این منطقه اسـت .در ایـن پـژوهش بـرای
برآورد توان فرسایشی رخسارههای ژئومورفولوژی شهرستان گناباد ،خاك سطحی رخسارههای مختلش به مدت ده
دقیقه در معرض فرسایش بادی قرار گرفت و آستانۀ فرسایش و مقدار فرسایشپذیری آن برآورد شد .تـوان حمـل
ماسه نیز با استفاده از نمودار گلماسه بررسی شد .نتایج برآورد آستانۀ فرسایش بادی در منطقۀ مورد مطالعه نشـان
داد سرعت آستانۀ فرسایش بادی  15-6متر بر ثانیه در رخسارههای مختلش متغیـر اسـت .تپـههـای ماسـهای بـا
سرعت آستانۀ  6متر برثانیه حساسترین رخساره و پس از آن دشتهایی با شیب مالیم و بدون پستی و بلنـدی و
تپههای خاکی با پستی و بلندی با سرعت آستانۀ  10متر بر ثانیه از مناطق حساس به فرسـایش بـادی در منطقـه
برآورد شد .شهر گناباد با قرارگرفتن در رخسارة حساس دشتهایی با شیب مالیم و بدون پستی و بلنـدی مسـتعد
فرسایش بادی است .همچنین ،انطباق گلماسهها با نقشـۀ بـرآورد سـرعت آسـتاةه فرسـایش بـادی نشـان داد در
رخسارة تپههای ماسهای جهت جریان ماسه شمال غربی است و تپههایی که در شرق جادة آسیایی (جـادة شـمال
به جنوب) قرار دارد همواره تهدیدی جدی برای این جاده و تأسیسات اطراف آن محسوب میشود.
واژگان کلیدی :تونل باد ،حساسیتپذیری ،شهرستان گناباد ،فرسایش بادی ،گلماسه.
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مقدمه
فرسایش یکی از مهمترین مشکالت تخریب در اکوسیستمهای مناطق خشک و نیمهخشک بـوده (تانـگ )154 :2011 ،و
زمانی رخ میدهد که سرعت باد از آستانۀ فرسایش سطح خاك خشک بیشتر شود و همچنـین سـطح زمـین بـه وسـیلۀ
پوشش گیاهی ،پستی و بلندیهای زمین ،یا موانع دیگر حفاظت نشده باشـد (امـین و عظـیمزاده .)91 :1394 ،فرسـایش
بادی بهعنوان یکی از عوامل اصلی تخریب سرزمین و محدودکنندة حاصلخیزی خـاك مشـکالت جـدی در بسـیاری از
نقاط دنیا از جمله ایران بهوجود آورده است (اسدزاده و همکاران .)126 :1396 ،بنابراین ،چالشی جدی در برابر تولید پایدار
و مدیریت اراضی کشاورزی محسوب میشود (حنیفهپور و مشهدی .)100 :1392 ،فرایند فرسایش بادی موجـب تخریـب
خاك و از دسترس خارجشدن آن میشود (حیدرینسب و همکاران .)150 :1398 ،در مناطق خشـک و بیابـانی فرسـایش
خاك و انتقال ذرات بیش از هر عاملی تحت تأثیر نیروی باد است (سعدالدین و همکاران .)64 :1389 ،فرسایش ،حمـل و
رسوب مواد توس باد یا همان فرسایش بادی در بیش از یکسوم اراضی سطح زمین بهوجود میآیـد (قـائمینیـا:1394 ،
 .)356جابهجایی خاك و از بین رفتن آن در چنین مناطقی دارای اهمیت شایانی است؛ زیرا بـا توجـه بـه شـرای اقلیمـی
حاکم بر چنین مناطقی تشکیل خاك کند است (ابراهیمی درچه و همکـاران .)2 :1389 ،فرسـایش بـادی نخسـت خـاك
سست و بدون پوشش گیاهی را برداشت مینماید و در طی مسیر حمل برخورد ذرات جابهجـا توسـ بـاد باعـ تشـدید
فرسایش و افزایش خسارات میشود و در نهایت مواد حملشده را بهصورت پهنهها و تپههای ماسهای برجای مـیگـذارد
(محمدخان و کشفی .)60 :1394 ،فرسایش بادی و معضالت مربوط به آن هرساله خسارات سنگینی به بخشهای محی
زیستی ،اجتماعی ،و سالمت جامعه وارد میکند (جعفری شالکوهی و همکاران .)273 :1394 ،از پیامـدهای مخـاطرهآمیـز
فرسایش بادی میتوان به تشکیل طوفانهای گرد و غبار (زوبک و ون پلت ،)26 :2006 ،تخلیۀ ذرات حاصـلخیـز خـاك
(شرت و همکاران )621 :2007 ،و ایجاد پوششی مزاحم بر سطح اراضی زراعی و غیر زراعی (موحدان و همکاران:1392 ،
 )56و درنهایت حرکت ماسههای روان اشاره کرد .هنگامی که سرعت باد از یک آسـتانۀ مشـخص بیشـتر شـود فعالیـت
تخریبی آن آغاز میشود (هانگن .)113 :1976 ،بیش از دوسوم مساحت کشور ایران به دالیل مختلش ،از جمله موقعیـت
جغرافیایی و دوری از پهنههای وسیع آبی ،در شرای اقلیمی خشک و نیمـهخشـک قـرار دارد (سـلطانی گـرد فرامـرزی و
مروتی .)21 :1400 ،در زمینۀ فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار مطالعات زیادی در داخـل و خـارج از ایـران انجـام
شده است .فیستر و ریس ( ) 2009با استفاده از تونل باد قابل حمـل میـزان فرسـایش بـادی را در حوضـۀ  Ebroبـرآورد
کردند .برای ارزیابی نرخ از دست رفتن خاك در سه محل نمونهها ارزیابی شد .نتایج نشان داد محلهایی که سطح زمین
بدون تغییر بوده کمترین میزان فرسایش بادی را داشته است .کوسومانداری ( )2014با بررسی  11نمونه خـاك در هفـت
مکان مختلش فضای سبز در شهر یوگیکارتای اندونزی و با اندازهگیری پارامترهای مختلش از جمله بافت خـاك ،سـاختار
خاك ،و نفوذپذیری آن مقدار فرسایش را محاسبه کردند و به این نتیجه رسـیدند کـه مقـدار فرسـایشپـذیری در دامنـۀ
تغییرات  0/16تا  0/29قرار دارد .وب و همکاران ( )2016به برآورد آستانۀ فرسایش بـادی در پـنج مکـان در نیومکزیکـو
پرداختند .نتایج نشان داد در فصول و مکانهایی که رطوبت خاك بیشتر است آستانۀ فرسایش بادی افزایش چشمگیـری
داشته است.
ایازی و همکاران ( )1395به بررسی توان رسوبزایی در رخسارههای ژئومورفولوژیکی در آران بـا اسـتفاده از تونـل بـاد و
مدل اریفر پرداختند .نتایج بهدست آمده از تونل باد نشان داد که بیشترین سرعت آستانۀ فرسایش در شرای طبیعی متعلق
به رخسارة پوستههای سخت و خشـک دشـت رسـی اسـت .امـین و تقـیزاده مهرجـردی ( )1395بـه بررسـی پتانسـیل
فرسایشپذیری بادی خاك در دشت یزد -اردکان پرداختند .نتایج نشان داد که مقدار فرسایشپذیری در هـر دو مـدل در
اراضی دشت سرپوشیده با بافت ریزدانه متوس تا زیاد است .صارمی نائینی ( ،)1395با استفاده از تحلیل فراوانی سـمت و
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سرعت باد و محاسبۀ پتانسیل حمل ماسه با بهرهگیری از گلباد ،گلطوفان ،و گلماسه چشمانـدازی از فرسـایش بـادی در
سطح استان یزد را ارائه داد .نتایج نشان داد که توزیع زمانی بادهای فرساینده به گونهای است که عمدة آنها در فصـول
بهار و تابستان رخ میدهد .ایلدرمی و مرادی ( )1396در پژوهشی با هدف ارزیابی شدت فرسایش بادی در دشـت قهاونـد
همدان با بهکارگیری مدل  IRIF.E.Aنقشۀ شدت فرسایش بادی منطقه را تهیه کردند .در بررسیهای بهعمـلآمـده از
کل نقشه مشخص شد که بیش از  69درصد از منطقه در کالس فرسایشی شدید و خیلی شدید قرار دارد .نورزاده حـداد و
لندی ( )1397به مطالعۀ حساسیت منابع تولید ریزگرد به پوشش سـنگریزهای در سـطح خـاك در اراضـی غربـی اسـتان
خوزستان پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که سه پوشش متفاوت سنگریزهای در طوفان با سرعتهای ایجادشـده تفـاوت
معنیدار آماری از نظر میانگین هدررفت خاك با هم ندارند ولی با افزایش میزان سرعت طوفان ،میانگین هدررفت خـاك
در همۀ مناطق مورد آزمایش افزایش یافته است و با ایجاد پوشش سنگریزهای در سطح خـاك ،هـدررفت خـاك کـاهش
یافته است .ظهرابی و همکاران ( )1398به بررسی خصوصیات خاك و تأثیر آن در فرسـایش بـادی و سـرعت آسـتانه در
کاونهای تولید گرد و غبار استان البرز پرداختند .نتایج نشان داد که رطوبت مهمتـرین پـارامتر مـؤثر بـر سـرعت آسـتانۀ
فرسایش بادی است.
«تأثیرگذاری ویژگیهای خاك بر شدت فرسایش بـادی در منـاطق مختلـش اسـتان کرمـان» نـام پژوهشـی اسـت کـه
شهابینژاد و همکاران ( )1399دادهاند .در این پژوهش با استفاده از تونل باد شدت فرسایش بادی در خاكهـای مختلـش
استان کرمان اندازهگیری شد .نتایج نشان داد ویژگیهای خاك از طریق تأثیر بر فرسایش بادی در مهار فرسـایش بـادی
اهمیت دارد .محمدیان بهبهانی و بوعلی ( )1399به ارزیابی شدت فرسایش بادی در دشت سگزی اصفهان بـا اسـتفاده از
دو مدل  WEHIو  IRIFRپرداختند .نتایج تجزیه و تحلیل انجامشده نشـان داد مـدل  IRIFRبـرای شـرای اقلیمـی
خشک در ایران از کارایی خوبی برخوردار است .زنگنه تبار و همکاران ( )1400به تحلیل بادهای فرساینده در قلمرو بیابان
لوت با استفاده از گلطوفان و گلماسه پرداختند .نتایج نشان داد که جهت بادهای ایسـتگاههـای شـهداد و بـم بـا جهـت
کلوتکها در غرب بیابان لوت انطباق دارد« .ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی محدودة شهرهای میبد و اردکان بر شدت
فرسایش بادی» نام پژوهشی است که صارمی نائینی ( )1400انجام دادهاند .در این پژوهش تأثیر تغییر کاربری اراضی بـر
افزایش شدت فرسایش بادی مطالعه شد و مشخص گردید طی سی سال گذشته ساختوسازهای انسانی و ایجـاد جزایـر
حرارتی باع افزایش سرعت باد شده است.
با توجه به قرارگرفتن شهرستان گناباد در منطقۀ خشک و نیمهخشک و وقوع طوفانهای گرد و غبار در منطقه ،هدف این
تحقیق تخمین آستانه و میزان فرسایش بادی در رخسارههـای ژئومورفولـوژی شهرسـتان گنابـاد بـا اسـتفاده از دسـتگاه
سنجش فرسایش بادی است .تاکنون هیچ مطالعهای در این زمینه در این شهرستان انجام نشده است.
مواد و روشها
ه دف کلی در پژوهش پیش رو بررسی شدت فرسـایش بـادی در شهرسـتان گنابـاد اسـت .در ایـن راسـتا رخسـارههـای
ژئومورفولوژی بهعنوان واحد کاری درنظر گرفته شد .در منطقۀ  17رخسارة ژئومورفولوژی با توجه به سـاختار نـاهمواری،
پوشش گیاهی ،و سایر خصوصیات مورفولوژیکی شناسایی شد تا مناطق مستعد فرسایش بـادی مشـخص شـود .سـپس،
مناطق کوهستانی و فاقد پوشش خاکی و مناطقی که پتانسیل ایجاد گرد و غبار نداشتند از نمونـهبـرداری حـذف شـدند و
عملیات برداشت نمونه از  14رخسارة باقی مانده انجام گرفت .از هر رخساره سه نمونـه رسـوب برداشـت شـد و درنهایـت
متوس میزان ف رسایش سه تکرار به کل سطح رخساره تعمیم داده شد .نقاط با استفاده از دستگاه  GPSگارمین شناسایی
و عملیات برداشت در سطح منطقه به روش سیستمی -تصادفی انجام شـد .جهـت انتخـاب نقـاط برداشـت ،منطقـه بـه
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گریدهایی  2×2کیلومتر مربع تقسیم شد و مناطقی که امکان دسترسی به آن فراهم بود مناطق برداشت انتخـاب گردیـد.
سپس ،مساحت یک متر مربع از خاك سطحی که در معرض فرسایش بادی قرار داشت بـهعنـوان نمونـه برداشـت شـد.
درمجموع 42 ،نمونه رسوب از این مناطق برداشت شد .نمونهها در پاکت ریختـه و کدبنـدی و بـه آزمایشـگاه تونـل بـاد
دانشگاه حکیم سبزواری منتقل شد .از محل نمونهبرداری قبل از برداشت عکسبرداری شد تـا درصـد پوشـش گیـاهی و
درصد سنگریزة آن محاسبه و نتایج دقیقتری ارائه شود.
جدول شماره  .1ویژگی رخسارههای ژئومورفولوژی مورد بررسی
شمارة نمونه
1
2
3

نام رخساره
تپههای ماسهای
کفههای رسی– نمکی

8
9
10
11

تپههای آهکی -دولومیتی کمارتفاع با رخنمون سنگی و
فرسایش آبی
تپههای خاکی با پستی و بلندی و فرسایش بادی
تپههای مارنی -رسی -گچی
دشت ریگی ریزدانه
دشتهایی با پستی و بلندی و فرسایش آبی کم و
سنگریزة زیاد
دشتهای با شیب مالیم و بدون پستی و بلندی
دشتهای نسبتاً مسطح با شوری متوس
واریزههای قدیمی ریزدانه
واریزههای قدیمی با بافت متوس

12

واریزههای جدید

13

دشتهایی با پستی و بلندی و فرسایش آبی نسبتاً زیاد

14

دشتهای سیالبی با آبراهۀ کمعمق

4
5
6
7

ویژگی نمونه
خاكهای عمیق با پوشش کم تا متوس تاغ و قیچ
خاكهای بسیار عمیق با باقت متوس تا خیلی سنگین و شوری و قلیاییت
زیاد
اراضی بدون پوشش گیاهی با خاكهای خیلی کمعمق
پوشش کم تا متوس گیاهان استپی
پوشش کم گیاهان استپی مقاوم به شوری
پوشش خاکی خیلی کمعمق تا کمعمق سنگریزهدار غیر یکنواخت
خاكهای کمعمق تا نیمه عمیق بدون تکامل پروفیلی
خاكهای خیلی عمیق تکامل یافته با بافت متوس تا خیلی سنگین
اراضی نسبتا مسطح با قرسایش آبی و شوری متوس تا زیاد
خاكهای کمعمق تا نسبتاً عمیق بر روی مارنهای گچی و نمکی
خاكهای کمعمق سنگریزه دار با بافت سبک تا متوس و بدون تکامل
پروفیل
خاكهای کمعمق تا نسبتاً عمیق سنگریزهدار با بافت متوس و پوشش
موس گیاهان استپی
خاكهای کمعمق تا نیمهعمیق سنگریزهدار در برخی قسمتها با افق
کلسیک
خاكهای بسیار عمیق با باقت متوس تا سنگین و شوری و قلیاییت
متوس و پوشش متوس گیاهان استپی

برآورد سرعت آستانۀ فرسایش بادی در شرایط آزمایشگاهی به کمک تونل باد

دستگاه سنجش فرسایش بادی درواقع نوعی تونل باد است که در ایران طراحـی و سـاخته شـده اسـت و بـه کمـک آن
میتوان بسیاری از عوامل مؤثر در فرسایشپذیری خاك از جمله سرعت آستانۀ فرسایش بادی را برآورد کـرد .تونـل بـاد
موجود قادر به اندازهگیری باد با سرعت حداکثر  30متر بر ثانیه است .ابعاد محفظۀ آزمـایش تونـل  40×40سـانتیمتـر و
جنس آن پلکسیگلس است و برای اندازهگیری سرعت متوس از لولۀ پیتوت استفاده میشود.
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شکل شماره  .1تونل باد مورد استفاده جهت اندازهگیری آستانۀ فرسایش بادی

جهت قراردادن نمونه رسوبات در داخل تونل دو سینی در ابعـاد  30×100و  30×50و ارتفـاع  1سـانتیمتـر طراحـی و بـا
استفاده از ورق گالوانیزه ساخته شد .نخست برای انتخاب سینی ،تست اولیه از یک نمونۀ مشخص صورت گرفت .به ایـن
ترتیب که هر دو سینی طراحیشده از رسوب پُر و در تونل قرار داده شد و آستانۀ فرسایش بادی در هر دو نمونه محاسـبه
شد .با توجه به نتایج نزدیک دو سینی ،برای سهولت انجام کار ،از سینی 50سانتی بهعنوان سینی منتخب در آزمـایشهـا
استفاده شد.
برای برآورد آستانۀ فرسایش بادی ،نخست سینی طراحیشده از رسوب پُر و توزین و نمونه رسوب داخل تونل باد گذاشـته
شد و با سرعت پایۀ  4متر بر ثانیه تونل باد روشن گردید .سپس ،سرعت افزایش داده شد تا بـه آسـتانۀ فرسـایش بـادی
برسد .آستانۀ فرسایش بادی سرعتی است که اولین رسوبات شروع به حرکت نمایند .در سرعت آستانۀ بهدستآمده تونـل
باد ب ه مدت ده دقیقه روشن ماند و رسوبات در معرض بادبردگی قرار گرفتند .پس از این زمان ،رسوبات مجـدداً وزندهـی
شدند و پس از محاسبۀ درصد سنگریزه در هر رخساره میزان بادبردگی برآورد شد .از هر رخساره سه نمونه در تونـل بـاد
قرار داده شد که میانگین سرعت آستانۀ بادبردگی آستانۀ فرسایش بادی رخساره درنظر گرفته شد.

شکل شماره  .2تصویر شماتیک سینی طراحیشده برای قرارگرفتن رسوبات در تونل باد

گلباد

سادهترین روش آماری برای نمایش دادههای بادسنجی گلبادها هستند که در آنها اطالعات کالسهای مختلش سـرعت
باد در جهات مختلش جغرافیایی نمایش داده میشود .بدین منظور ،ابتدا کل موارد دیدهبانی باد را معادل  100درصد قـرار
داده میشود و درصد فراوانی حالت آرام ،یعنی مواردی که باد وجود نداشته یا سرعت آن کمتر از یک گره (  0/5متـر بـر
ثانیه) است ،تعیین میشود و فراوانی بقیۀ مواردی که باد از جهت معین وزش داشته محاسبه میشود .سرانجام ،بـا رسـم
دایرهای که معرف ایستگاه مزبور است جهات مشخصشدة باد ،با بازوهایی که طول آن متناسب بـا فراوانـی جهـتهـای
تعیینشده است ،ترسیم میشود (رفاهی .)26 :1383 ،در این مطالعه برای ایستگاه سینوپتیک گناباد با داشتن دورة آمـاری
27ساله (دورة آماری  )1397-1371نمودار گلباد با نرمافزار  RosePro 3.0رسم شد.
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بررسی جریان حمل ماسه با استفاده از گلماسه

فرای برگر و دین ( )1979چندین شاخص به شرح زیر از ترسیم گلماسه استخراج کردهاند که میتوانـد در بـرآورد میـزان
غبارناکی یا طوفانیبودن منطقه و همچنین تعیین جهت حرکت ماسه مفید باشد.
1

 :TDPعبارت از یک مقدار اسکالر یا عددی است کـه از مجمـوع مقـادیر تـوان حمـل بـاد )DP( 2در جهـات مختلـش

حاصل می آید و درواقع شاخصی است که بیانگر کل انرژی باد جهت حمل ماسه در منطقه یا ایستگاه مورد نظر است.
ذکر این نکته الزم است که فرای برگر و دین و دیگر محققانی که در این زمینه مطالعه کردهاند مقادیر حاصـل از معادلـۀ
لتو را برای جهات مختلش (بازوهای گلماسه) بهعنوان میزان حمل ماسه 3منظور کرده و مجموع آنها را بهعنوان پتانسیل
حمل ماسه ( )DPنامگذاری کردهاند .درصورتیکه در این نرمافزار مشابه مطالعات صورتگرفته توس اختصاصی ()1383
هر یک از بازوهای گلماسه پتانسیل حمل ماسه ( )DPدر جهت موردنظر قلمداد شـده و مجمـوع آنهـا پتانسـیل نهـایی
حمل ماسه ( )TDPنامگذاری شده است.
4

 :RDPبیانگر مقدار یا اندازة بردار برآیند (بردار منتجه) توان حمل ماسه است که از جمع برداری مقـادیر DPدر جهـات

مختلش  8یا شانزدهگانه حاصل میآید و وضعیت نهایی حمل ماسه را در منطقۀ مورد مطالعه نشان میدهد.
رابطۀ 1
رابطۀ 2
رابطۀ 3
 :RDD5جهت خالص حرکت ماسه (جهت بردار منتجه) را در طول سال ،ماه ،یـا فصـل مـوردنظر نشـان مـیدهـد و بـا
استفاده از رابطۀ  4بهدست میآید.
رابطۀ ...................4

.......................

 :UDI6شاخص همگنی جهت حمل ماسه که عبارت است از نسبت مقدار نهایی حمل ماسه (اندازة بردار منتجه) بـه کـل
توان حمل ماسه.
رابطۀ ................ 5

.......................

هرچه این مقدار به عدد یک نزدیکتر باشد ،بادهای یکجهتی در منطقه زیادتر بوده و برعکس هر چه مقدار این نسـبت
به سمت صفر تمایل پیدا کند ،بادهای قدرتمند چندجهتی بر منطقه حاکم خواهد شد.
بهمنظور تحلیل توان حمل ماسه توس باد و ترسیم گلماسه در رخسارههای مختلش ،نقشۀ تخمین آستانۀ فرسایش بـادی
در منطقه تهیه و نمودار گلماسۀ مربوط به هر آستانه با استفاده از نرمافزار گلماسه 7ترسیم شد .بـهرغـم وجـود فرسـایش
بادی و ایجاد مشکالتی در شهرستان گناباد ،این اولین مطالعۀ موردی در زمینۀ فرسایشپذیری خاك در ایـن شهرسـتان
است.

1. Total Drift Potential
2. Sand drift potential
3. Sand drift
مقدار جریان نهایی حمل ماسه4. Resultant Drift Potential ،
جهت حمل ماسه5. Resultant Drift Direction ،
6. Uni Directional Index
7. Sand Rose Ggraph3
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محدوده مورد مطالعه
منطقۀ مورد بررسی شهرستان گناباد به مرکزیت شهر گناباد ،یکی از شهرستانهای اسـتان خراسـان رضـوی ،اسـت کـه
گسترة آن از  58درجه و  30دقیقه تا  59درجۀ طول شرقی و از  34درجه تا  34درجه و  50دقیقـۀ عـرض شـمالی اسـت
(شکل  .)1مساحت گناباد بیش از  5700کیلومتر مربع است .این شهرستان از سمت شرق به شهرستان خواف ،از شمال و
شمال غرب به تربت ح یدریه و کاشمر ،از سمت غرب و جنوب غرب به شهرستان فردوس ،و از جنوب بـه قـائن محـدود
است .مرکز این شهرستان در فاصلۀ  270کیلومتری از مرکز استان واقع بوده و ارتفاع آن بـهطـور متوسـ  1105متـر از
سطح دریا و براساس طبقهبندی اقلیمی دومارتون جزو اقلیم خشک است.

شکل شماره  .3منطقۀ مورد مطالعه

بحث و یافتهها
نتایج حاصل از برآورد مقدار خاك فرسایشیافتۀ رخسارههای ژئومورفولوژی به ازای سرعت آستانۀ فرسایش هـر رخسـاره
در جدول  1آورده شده است .آستانۀ فرسایش بادی از  6متر بر ثانیه در تپههای ماسهای تا  15متر بر ثانیه در دشتهـایی
با پستی و بلندی و فرسایش آبی نسبتاً زیاد و واریزههای جدید متغیر است .بادبردگی نیز بـین  20گـرم در متـر مربـع در
تپههای خاکی با پستی و بلندی و فرسایش متوس تا  350گرم در ده دقیقه در تپههای ماسهای اندازهگیری شد.
دشتهایی با پستی و بلندی و فرسایش آبی نسبتاً زیاد و واریزههای جدید با سرعت آستانۀ  15متـر بـر ثانیـه نسـبت بـه
فرسایش بادی مقاوماند و میزان فرسایش آنها بهترتیب در سرعت  15متر بر ثانیه  62و  167گـرم در متـر مربـع در ده
دقیقه است.
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جدول شماره  .2مقدار فرسایش بادی در رخسارههای مختلف اراضی شهرستان گناباد به ازای سرعت آستانة هر رخساره
شمارة
نمونه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

آستانۀ فرسایش
متر بر ثانیه
گره

نام رخساره
تپههای ماسهای
کفههای رسی– نمکی
تپههای آهکی -دولومیتی کمارتفاع با رخنمون سنگی و
فرسایش آبی
تپههای خاکی با پستی و بلندی و فرسایش بادی
تپههای مارنی -رسی -گچی
دشت ریگی ریزدانه
دشتهایی با پستی و بلندی و فرسایش آبی کم و سنگریزة
زیاد
دشتهایی با شیب مالیم و بدون پستی و بلندی
دشتهای نسبتاً مسطح با شوری متوس
واریزههای قدیمی ریزدانه
واریزههای قدیمی با بافت متوس
واریزههای جدید
دشتهایی با پستی و بلندی و فرسایش آبی نسبتاً زیاد
دشتهای سیالبی با آبراهۀ کمعمق

میزان

مساحت2

فرسایش1

12
24
24

6
12/5
12/5

350
112
35

578/5
616/8
390/9

19
21
26
24

10
11
13/5
12/5

20
150
29
80

128/9
194/5
124/7
539

19
23
23
25
29
29
27

10
12
12
13
15
15
14

118
170
117
100
167
62
82

339/8
95/9
301/8
147/2
736/4
211/11
194/23

به منظور تحلیل فراوانی باد کلیۀ بادهایی با سرعت بیشتر از یک گره مطالعه شدند و فراوانی کالسهای مختلـش سـرعت
باد تعریششده بر اساس مقیاس بوفورت در جهات مختلش هشتگانه محاسبه و گلبادهای آن بهصـورت سـاالنه و فصـلی
ترسیم شدند .بیشترین فراوانی را در بادهایی با سرعت  7-4متر بر ثانیه شاهد هستیم و در کلیۀ فصول نیز فراوانـی وزش
بادهای مربوط به دو کالس  7-4و  11-7بیشتر از سایر کالسها بوده و تقریباً میتوان گفت اغلب بادهایی که در منطقه
در طول سال میوزند دارای دامنۀ سرعتی بین  4الی  11متر بر ثانیهاند.
جدول شماره  .3فراوانی کالسهای سرعت باد در فصول مختلف سال در ایستگاه سینوپتیک گناباد (دورۀ آماری )1397-1371
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 .1گرم در مترمربع در ده دقیقه
 .2کیلومتر مربع

کالسهای باد
4-1
7-4
11-7
17-11
22-17
=>22
بادهای آرام
دادههای ناقص
جمع

بهار
63
4826
3037
2052
381
95
5372
3095
18921

تابستان
40
4795
3181
1996
255
21
5507
3340
19135

پاییز
37
4785
1166
449
64
12
9425
3192
19134

زمستان
85
4652
1628
824
180
48
9220
2859
19496

ساالنه
225
19058
9012
5321
884
176
29524
12486
76686
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بهار

تابستان

پاییز

زمستان

شکل شماره  .4وضعیت بادناکی در فصول مختلف سال ()1397-1371

به منظور تحلیل توان حمل باد و برآورد جریان حمل ماسه از نرمافزار گلماسه استفاده شد .به ایـن ترتیـب ،مقـدار نهـایی
جریان حمل ماسه و جهت نهایی آن در بادهایی با سرعتهای آستانۀ گوناگون تعیین شد.
روند کلی ساالنۀ جریان حمل ماسه در بادهایی با سرعت متوس  12متر بر ثانیه شمال غربی است که با جهـت حرکـت
تپههای ماسهای در منطقه منطبق است .در بهار و تابستان تقریباً جهت حرکت ماسههای روان در قطاع غـرب تـا شـمال
غرب است .اما در پاییز و زمستان ،شرق تا شمال شرقی است .بیشترین حمل ماسه در بهار و تابستان برآورد شده اسـت و
در زمستان کاهش مییابد و در فصل پاییز به حداقل آن میرسد .حداکثر دبی رسوب در فصل تابستان اتفاق میافتد کـه
مقدار آن  3/6کیلوگرم بر متر در ثانیه است.
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بررسی نقشۀ آستانۀ فرسایش بادی در رخسارههای مختلش و انطباق آن با جهت جریان حمل ماسه در آستانههای مختلش
نشان میدهد در رخسارة تپههای ماسهای با سرعت آستانۀ  6متر بر ثانیه جهت غالب جریان حمل به سمت شمال غـرب
بوده؛ در نتیجه در قسمت شمال منطقه تهدیدی در راه ارتباطی بهشمار میآید .اما بخشی از این رخساره در شـمال شـهر
گناباد واقع شده که با توجه به موقعیت شهرك صنعتی و استقرار صنایع در جهت حرکت ماسههای روان میتواند مخاطره
ایجاد کند .روند کلی جریان حمل ماسه شمال غربی است که با جهت حرکت تپههای ماسهای در منطقـه منطبـق اسـت
(شکل .)6
رخسارة دشتهایی با شیب مالیم و بدون پستی و بلندی نیز با آستانۀ  10متر بر ثانیه و جهـت جریـان شـمالی ماسـه از
مناطق حساس به فرسایش بادی در منطقه است؛ با توجه به قرارگیری شـهرهای گنابـاد و بیـدخت و روشـناوند در ایـن
قسمت و جهت گلماسه ،این مراکز جمعیتی تحت تأثیر این رخساره بوده و بهشدت از بادهای با سرعت بـاالتر از  10متـر
متأثر میشوند .بنابراین ،گرچه این رخساره آستانۀ باالتری نسبت به تپههای ماسهای دارد ،بـه لحـاا اهمیـت ،در درجـۀ
باالتری قرار گرفته و نیازمند توجه خاص برای تثبیت این اراضی است.

شکل شماره  .5جهت جریان حمل ماسه بر روی نقشۀ برآورد آستانۀ فرسایش بادی در رخسارههای مختلف ژئومورفولوژی

جهت باد غالب
جهت باد غالب

شکل شماره  .6جهت حرکت ماسههای روان بر روی تپههای ماسهای منطقۀ مورد مطالعه
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نتیجهگیری
در دهههای اخیر ،به علت کاهش بارندگی و افزایش خشکسالیها ،طوفانهای گرد و غبار بیشتر منـاطق کشـور را دربـر
گرفته و خسارات فراوانی به اکوسیستم وارد کرده است .با توجه به قرارگیری شهرستان گناباد در جنـوب اسـتان خراسـان
رضوی و موقعیت اقلیمی خشک و نیمهخشک آن ،این شهرستان مستعد فرسایش بادی است .بنابراین ،ضـرورت ایجـاب
میکند برای برنامههای حفاظتی کنترل خاك و مبارزه با بیابانزایی ،شناخت دقیقی از رخسارههـای مسـتعد فرسـایش در
منطقه صورت گیرد.
نظر به اهمیت موضوع ،در این تحقیق ،به برآورد میزان حساسیتپذیری رخسارههـای ژئومورفولـوژی شهرسـتان گنابـاد
نسبت به فرسایش بادی پرداخته شده است .در این پژوهش از مدل فیزیکی دستگاه سنجش فرسـایش بـادی بـهعنـوان
روشی نسبتاً آسان و در عین حال دقیق برای برآورد توان فرسایش بادی و مقدار رسوبدهی اراضی اسـتفاده شـد .نتیجـۀ
پژوهش ایازی و همکاران ( )1395نیز مؤید استفاده از تونل باد بهعنوان روشی دقیق برای برآورد حساسیتپـذیری خـاك
است .در این پژوهش ،نقشۀ رخسارههای ژئومورفولوژی منطقه پایۀ کار درنظر گرفته شد و از  14رخسارة مستعد فرسایش
نمونه برداری و آستانۀ فرسایش بادی و میزان فرسایش آن با استفاده از تونل باد برآورد شد.
نتایج برآورد آستانۀ فرسایش بادی در منطقۀ مورد مطالعه نشاندهندة سرعت آستانۀ  6-15متر بر ثانیه در رخسـارههـای
مختلش است .حساسترین رخسارة تپههای ماسهای با آستانۀ سرعت  6متر بـر ثانیـه بـرآورد شـد و پـس از آن رخسـارة
دشتهایی با شیب مالیم و بدون پستی و بلندی و رخسارة تپههای خاکی با پستی و بلندی و فرسایش بـادی بـا سـرعت
آستانۀ  10متر بر ثانیه از رخسارههای حساس در منطقه تخمین زده شد .شهر گناباد و بیدخت بهعنوان دو مرکز جمعیتـی
مهم این شهرستان در رخسارة دشتهایی با شیب مالیم و بدون پستی و بلندی واقع شده است .در این راستا توجه ویـژه
به این رخساره برای تثبیت ضروری است.
تپههای ماسه ای بخش عظیمی از مساحت شهرستان را دربر گرفته است .به لحاا موقعیت ،این رخساره در مسـیر جـادة
اصلی شمال به جنوب کشور (مشهد -زاهدان) قرار دارد .همچنین ،پایینترین آستانۀ فرسایش و بیشترین حجم بادبردگی
را به خود اختصاص داده است .بنابراین ،مدیریت این اراضی و برنامهریزی برای تثبیت این رخساره ضروری است .بررسی
نقشۀ برآورد آستانۀ فرسایش بادی و توپوگرافی منطقه نشـان داد منـاطق شـمال شهرسـتان پتانسـیل فرسـایشپـذیری
بیشتری نسبت به مناطق جنوبی دارد .هر چه به سمت جنوب پیش میرویم آستانۀ فرسایش بادی افـزایش مـییابـد .بـا
توجه به اینکه منطقۀ مورد مطالعه از نظر اقلیمی جزو مناطق خشک اسـت ،اقلـیم نامناسـب از اسـتقرار پوشـش گیـاهی
جلوگیری کرده و به تشدید فرسایش بادی در منطقه دامن زده است .در مناطقی کـه سـطح خـاك سـله بسـته (رخسـارة
دشتهای سیالبی و کفههای رسی) و اراضی سنگریزه دارد (دشتهای ریگی) مهمترین اقدام برای جلوگیری از فرسایش
بادی حفظ این پوشش و جلوگیری از تخریب پوشش سطحی آن است.
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