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سنجش قابلیت انواع رخسارههای ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و
غبار غرب خوزستان
3

نعمت مال امیری ،1سیدرضا حسین زاده* ،1علیرضا راشکی ،2مهناز جهادی طرقی

-1گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
-2گروه مدیریت مناطق بيابانی ،دانشکده منابع طبيعی و محيط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
-3گروه جغرافيا ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله1398/5/17 :
تأیيد نهایی مقاله1398/11/23 :
چکیده
پدیده گردوغبار یکی از مخاطرات در کشور ایران و استان خوزستان محسوب میگردد .در این پژوهش با
استفاده از عمليات ميدانی و آزمایشگاهی ،مطالعه منابع گرد و غبار و قابليت رخسارههاي مختلف براي توليد
گرد و غبار از مناطق غرب خوزستان صورت پذیرفته است .بر این اساس نقشه الگوي فضایی رخسارهها ترسيم
و با استفاده از آن  12شاخص فلزي ثابت در رخسارهها کاشته شد که بعد از سه روز گرد و غبار در زمستان
 1396و بهار  2018/1/20( 1397و  2018/2/19و  )2018/4/23اختالف ارتفاع آنها اندازهگيري شد و
همچنين نمونههاي خاک سطحی از عمق  0-3سانتیمتر سطح زمين از نقاط مختلف منطقه نيز جمعآوري
گردید و آزمایش دانهسجی با الک خشک و هيدرومتري برروي آنها صورت پذیرفت که نتایج نشان داد رسوبات
عمدتا ریز دانه هستند و بيشترین تجمع رسوبات در سينی زیر الک دستگاه شيکر (رسوبات رد شده از الک
 )200میباشد .همچنين نتایج هيدرومتري آشکار ساخت که در محدوده عمومی جفير مقدار توزیع ذرات
ماسه ،سيلت و رس به گونهاي استکه بافت خاک در این محدوده سيلتی رسی لومی میباشد و در نمونههاي
بستر خشک شده تاالب هورالعظيم و شمال سوسنگرد نيز همين نتایج صادق است .عالوه بر این در محدوده
ریگ خوزستان ميزان ماسه به شدت افزایش مییابد و در مقابل ميزان رسوبات دیگر کاهش مییابد و بافت
خاک از نوع ماسهاي لومی میباشد .ارزیابی شاخصها مشخص کرد که در تمامی شاخصها ،رسوبات بستر
رخسارهها در زمان بروز گرد و غبار منتقل میشوند بهنحوي که بيشترین ميزان جابهجایی در بستر شاخص -
هاي  S5 ،S4و  S6با تفاوتی بيش از  5سانتیمتر اندازهگيري گردید .بنابراین براساس مطالعات صورت
پذیرفته در این پژوهش فرسایش سطحی خاک در نواحی جفير و زمينهاي خشکيده تاالب هورالعظيم داراي
قابليت گرد و غباري فراوان میباشد که میتوان نقش آنها را در بروز و تشدید گرد و غبار در استان خوزستان
موثر دانست.
واژههای كلیدی :خوزستان ،رخسارههاي مورفولوژیک ،شاخصگذاري ،گرد و غبار.

*  -نویسنده مسئول:

Email: srhosseinzadeh@ um.ac.ir
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جوي آن شده است .انتشار گرد و غبار از این
بسترهاي خشکيده بهطور قابل توجهی از طریق
تعامالت بين این مورفولوژي نوظهور و سيستم
جوي ماندگار (اقليم منطقه) منشا زایش شرایط
جدیدي در محيط نسبتا شکننده خوزستان و در
پارهاي مواقع نواحی پيرامونی شده است .نکته
حائز اهميت اینکه تغيير در فرکانس زمانی وقوع
گرد و غبار و تنوع فضایی حاصل از آن م یتواند
ناهمگنی قابل توجهی را براي انتشار ریزگردها از
رخسارههاي مختلف و انتقال آنها به مناطق را
فراهم آورد .که این مسئله موجب میگردد قابليت
توليد گرد و غبار از منابع داخلی گرد و غبار واجد
سهولت در آشکارسازي نبوده و تکنيک و ابزار
خاصی را طلب نماید .این ابزار میتواند از طریق ب ه
کارگيري پيمایشهاي ميدانی تامين گردد ( De

مقدمه
گردوغبار در مناطق مختلف جهان را میتوان به
عنوان یک مخاطره طبيعی در نظرگرفت .این
پدیده به ویژه در مناطق خشک و نيمه خشک
داراي تکرار پذیري بيشتري میباشد که از جمله
دالیل آن وجود رسوبات ساختار نيافته و عدم
حفاظت از این رسوبات در مناطقی است که درگير
با فرایند خشکيدگی ناشی از تغييرات اقليمی -
هيدرولوژیکی و یا اقدامات انسانی شدهاند
( ;Blackwelder, 1931; Pye, 1987 ; Gill, 1996
; Goudie et al, 2001; Washington et al, 2006
Reynolds et al, 2007; Hahnenberger et al,
 .)2014; Sweeney et al, 2011سيطره فراوان

پدیده گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ی
کشور در سالهاي اخير این پدیده طبيعی را
تبدیل به یک بحران محيطی نموده است (عزیزي،
1390؛ ذوالفقاري .)1384 ،هرچند منشاء بسياري
از این گرد و غبارها نواحی تخریب یافته کشورهاي
همسایه غربی و یا دشتهاي خشکيده و آشفته
نواحی جنوبی (شبه جزیره عربستان) است
( )Zarasvandi, 2011ليکن زایش این پدیده و
بحران ناشی از آن با منشاء داخلی نيز از قوت و
قابليت زایشی فراوانی برخوردار بوده است .خشک
شدن تدریجی پهنههاي آبی و از دست دادن
رطوبت خاک در استان خوزستان تحتتاثير عوامل
مختلف ،پيامدهاي بیشمار مورفولوژیکی داشته
که وقوع گرد و غبارهاي مکرر از جمله آنها است.
آنچه مسلم است ،این محيطهاي خشک قابليت
مناسبی براي تبدیل به عرصه گسترده با پوشش
تراکم نيافتهاي از مواد معدنی و رسی و تواما عاري
از پوشش گياهی را دارد .ميتنی بر این شرایط،
محيط نسبتا پایداري محلی تحول یافته و مستعد
ایجاد طوفانهاي گرد و غبار و الجرم انتقال
ریزگرد بر اثر تسلط فصلی مکانسيمهاي برداشت و
انتقال دهندگی (باد) در ميکرو سيستمهاي خاص

;Jong et al, 2011; Tollerud et al 2014
 .)Hahnenberger et al, 2015بر این اساس از

اولين مطالعاتی که منابع ریزگرد را مورد مطالعه
قرار دادهاند میتوان به بلک ولدر ( Blackwelder,
 )1931اشاره کرد که در سال  1931کویر دنبی
( )Danbyدر جنوب شرقی کاليفرنياي امریکا را
مطالعه کرده است و به این نتيجه ر سيد که گرد
و غبارهاي به وجود آمده در جنوب شرقی امریکا
متاثر از ویژگیهاي بستر این کویر میباشدPye .
در سال  1987در کتابی تحت عنوان فرسایش
بادي و رسوبگذاري گرد و غبارها ،کویرها را با
توجه به اندازه ذرات بستر آنها به عنوان یکی از
منابع اصلی گرد و غبار معرفی میکند .گودي و
ميدلتون (  )Goudie and Middleton, 2001در
مقالهاي در سال  2001طوفانهاي گرد و غباري
که از صحرا منشاء میگيرد را مورد بررسی قرار
دادند و به این نتيجه رسيدند که این طوفانها از
افریقا فراتر رفته و تقریبا چرخه گرد و غبار در
سطح جهان را تحتتاثير قرار میدهد .متی و
همکاران ( )Matthew et al, 2011در سال 2011
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انتشار گرد و غبار را از سطوح کویرها در کویر
جورنادا ( )Jornadaمطالعه کردند و به این نتيجه
رسيدند که پوسته سطح کویرها به عنوان سطوح
پایدار در مقابل فرسایش بادي میباشد اما
آشفتگیها که با تزریق نمک به سطح و همچنين
تغييرات رطوبت سطح میتواند باعث عدم پایداري
و فرسایش بادي و در نتيجه توليد گرد و غبار
گردد .در ایران در رابطه با قابليتهاي محيطی
مناطق خشک براي به وجود آمدن پدیده گرد و
غبار مطالعات مختلفی صورت پدیرفته است .این
پژوهشها را اکثرا اقليم شناسان با استفاده از
دادههاي ایستگاههاي سينوپتيک و ردگيري مسير
ذرات گرد و غبار با استفاده از مدلهاي اقليمی
انجام دادهاند که میتوان به مطالعات ذوالفقاري در
سال  1384سامانههاي گرد و غبار در غرب ایران
را با نگرش همدیدي در یک دوره زمانی  5ساله
بررسی کرد و نتيجه گرفت که پرفشار آزور همراه
با سامانه بادهاي غربی مهمترین عوامل تاثيرگذار
بر وقوع گرد و غبار میباشند .در رابطه با منبع و
منشاء گرد و غبارهاي خوزستان نيز مطالعات
مختلفی صورت پذیرفته است که اکثرا منابع گرد
و غبار خوزستان را کشورهاي خارجی از جمله
عراق و سوریه و تا حدودي عربستان در نظر می -
گيرند که از جمله این پژوهشها میتوان به
Zarasvandi,
(قربانيان و همکاران1393 ،؛
2009&2011؛ Hojati et al, 2012؛ طاوسی و
همکاران1389 ،؛ خوش اخالق و همکاران1392 ،؛
ناصر پور و همکاران .)1394 ،زراسوندي و مختاري
در سال  1387در مقالهاي با عنوان نگاهی به
پدیده گرد و غبار در فضاي شهرهاي استان
خوزستان ،کاهش شدید ميزان بارندگی در منطقه،
خشک شدن قسمتهاي زیادي از تاالبها از
جمله هورالعظيم ،و تغيير مسير رودخانههاي دجله
و فرات عواملی براي ریزگرد میباشند .عطایی و
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همکاران در سال  1389گرد و غبارها را به عنوان
یکی از معضالت زیست محيطی جهان اسالم
دانسته و مناطقی در غرب بغداد و تاالب
هورالعظيم را کانون اصلی توليد ریزگرد معرفی
میکنند .قربانيان و همکاران در سال  1393و
 1394با بررسی بافت گرد و غبارهاي شهر اهواز
تعيين کردند که منشاء این گرد و غبارها از
مناطق خشک شده تاالب هورالعظيم میباشد.
همان طور که در باال اشاره شد اکثر مطالعات در
رابطه منشاء گرد و غبارها در ایران اکثرا با روش
بررسی دادههاي اقليمی و تصاویر ماهوارهاي مانند
ماهوارههاي مودیس و نوا صورت میگيرد .این
مطالعات به عنوان اقدامی ضروري و مورد تاکيد
هرچند توانسته است تصویر نسبتا روشنی از
قابليت و استعداد نواحی در زایش مخاطرات گرد و
غبار را فراهم آورد .ليکن به واسطه عدم تمرکز بر
مورفولوژي و فقدان عمليات ميدانی موثر کمتر
توانسته در زمينه تعدیل و پيشگيري از خسارت و
مهار بحران ناشی از رویداد این پدیده موثر واقع
گردد .مبتنی بر چنين دیدگاهی در این پژوهش
مطالعه منابع گرد و غبار داخلی و قابليت رخساره -
هاي مختلف براي توليد گرد و غبار از مناطق
خشک غرب خوزستان به محيط پيرامونی هدف -
گذاري گردیده است.
منطقه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه این پژوهش شامل اراضی
موقعيت
به
خوزستان
استان
غرب
ریاضی" 32°8'/62تا " 30°57'/26عرض شمالی و
" 47°43'/21تا " 48°32'/29طول شرقی را در بر
میگيرد .از نظر تقسيمات سياسی این محدوده
داراي دو شهرستان شوش در شمال محدوده ،و
دشت آزادگان به مرکزیت شهر سوسنگرد در
جنوب محدوده میباشدکه داراي مرز مشترک با
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کشور عراق هستند (شکل  .)1رودخانه کرخه
مهمترین شریان آبی منطقه است که با عبور از
دشتها و سرزمينهاي پست منطقه به تاالب
هورالعظيم منتهی میشود .تاالب هورالعظيم
بزرگترین پهنه آبی این محدوده به مساحت بيش
از  300هزار هکتار را شامل میشود که یک سوم
آن در محدوده سياسی ایران و دو سوم آن متعلق
به کشور عراق میباشد .این تاالب در چندین سال
اخير به دالیل طبيعی همچون خشکسالیهاي
متوالی و فعاليتهاي انسانی به منظور استخراج
نفت از بستر تاالب تغييرات مورفولوژیک فراوانی
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داشته است .همچنين از دیگر لندفرمهاي بارز این
منطقه وجود ریگزار خوزستان به مساحت تقریبی
 1283کيلومتر مربع میباشد .تجزیه و تحليل آمار
بلند مدت شدیدترین بادها در ایستگاه اهواز و
بستان نشان می دهد که راستاي آن غربی و شمال
غربی میباشد که توجيه کننده منشاء ماسهها و
تپههاي ماسهاي که از ساحل دجله و بستر
هورالعظيم انتقال یافته و موجب شکلگيري ریگ
خوزستان شده است (مال اميري و همکاران،
.)1396

شکل  )A :1تصویر ماهواره اي محدوده مورد مطالعه )B ،نقشه الگوي فضایی رخسارهها همراه با مکانهاي برداشت
نمونه خاک

همپوشانی باندي بهرهبرداري شد .چون تصاویر
ماهوارهاي سنتينل  2داراي خطاي هندسی می -
باشند با استفاده از نقاط استخراجی از نقشههاي
توپوگرافی  1:50000و همچنين نقاط برداشت
شده از پيمایشهاي ميدانی تصحيحات هندسی بر
روي آنها در نرمافزار  ENVI4.7صورت پذیرفت.
بعد از انجام تصحيحات هندسی ،براي طبقهبندي
و تهيه نقشه الگوي فضایی رخسارهها ،تعداد 100
نمونه تعليمی از تصاویر ماهوارهاي استخراج و این
نقاط با استفاده از پيمایش ميدانی و بهرهگيري از

مواد و روشها
تهیه نقشه الگوی فضایی رخسارهها

براي شناسایی و استخراج رخسارههاي که در
بستر محدوده مورد مطالعه گسترش دارند از
تصاویر ماهوارهاي لندست  8و سنتينل  2مربوط
به تاریخ  2018/4/21استفاده شد .این دادهها
برگرفته از سایت سازمان زمينشناسی امریکا 1و
موسسه فضایی اروپا 2میباشند .این تصاویر در
قالب باندهاي مختلف ارائه میشوند که براي به
دست آوردن تصویر رنگ کاذب از تکنيک
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 GPSبا ضریب کاپاي  0/861صحت سنجی صورت
گرفت .در مرحله بعد با استفاده از این نقاط و
تکنيک طبقهبندي نظارت شده و همچنين اصالح
مرزهاي محدودهها در نرمافزار  GISنقشه الگوي
فضایی رخسارهها ترسيم گردید (شکل  1قسمت
.)B
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شاخصها بعد از هر طوفان گرد و غبار در زمستان
سال  2018/1/20( 1396و  )2018/2/19و بهار
سال  )2018/4/23( 1397در سه دوره زمانی
متوالی پيمایش ميدانی به تاریخ  1396/11/3و
 1396/12/1و  1397/2/3صورت پذیرفت و ميزان
فرسایش در رخسارههاي مختلف با استفاده از
اختالف ارتفاع شاخصها اندازهگيري گردید.
همچنين در محل این شاخصها نمونههاي
سطحی از عمق ( 0-3سانتیمتر) از بستر رخساره -
ها (حجم  1000گرم) برداشت شد.

شاخصگذاری و جمعآوری نمونههای خاک

بعد از مشخص شدن رخسارههاي مختلف در
محدوده مورد مطالعه ،با استفاده از عمليات
ميدانی شاخصهاي ثابت در این پهنهها کارگذاري
شد و در هر رخساره تعداد سه عدد شاخص فلزي
کاشته شد ( جدول  .) 1در ادامه با استفاده از این

جدول  :1مناطق برداشت نمونههاي خاک سطحی
محدوده

طول جغرافیایی

عرض جغرافیای

شاخص

محدوده

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

شاخص

شمال سوسنگرد

"48°11'.02

"31°38'.96

S7

جفير

"47°57'.94

"31° 7'85

S1

شمال سوسنگرد

"48°13'.13

"31°36'.83

S8

جفير

"48° 4'.1

"31° 9'.01

S2

شمال سوسنگرد

"48°14'.34

"31°35'.26

S9

جفير

"48° 1'.04

"31°10'.06

S3

ریگ خوزستان

"48° 2'.76

"31°44'.40

S10

تاالب

"47°51'.01

"31°14'.95

S4

ریگ خوزستان

"48° 3'.41

"31°44'.07

S11

تاالب

"47°50'.03

"31°11'.82

S5

ریگ خوزستان

"48° 3'.72

"31°45'.10

S12

تاالب

"47°50'.92

"31° 9'.72

S6

بعد از مرحله برداشت نمونههاي خاک این نمونهها
به آزمایشگاه دانشگاه فردوسی منتقل گردید و با
استفاده از دستگاه شيکر و الکهاي استاندارد
آزمایش دانهبندي صورت پذیرفت .در آخر براي
تعيين ذرات ریزدانه خاک و بافت خاک از نمونه -
هاي برداشت شده بر روي آنها آزمایش
هيدرومتري صورت پذیرفت .این آزمایشات طبق
ASTM D422-63 (Reapproved
آیيننامه
) 2002صورت پذیرفت.

میدهد (بولوت  2001به نقل از مقصودي و
همکاران  .)1392بر این اساس نمونههاي جمع -
آوري شده پس از خشک شدن با استفاده از
دستگاه شيکر از الکهاي استاندارد به شماره مش
( )4،8،16،30،50،100،200با قطر مش
( )4760،2380،1190،595،297،149،74ميکرون
عبور داده شدند مدت زمان تکان دادن نمونهها در
دستگاه  10دقيقه بود و بعد از اتمام زمان ،وزن
تمامی الکها و زیر الک با ترازو دیجتال حساس
سنجيده شد و درصد وزنی آنها مشخص گردید.

آنالیز اندازه دانهها

آزمایش هیدرومتری

دانهبندي ابزار اصلی براي طبقهبندي محيطهاي
رسوبی است و اغلب خصوصيتهاي اصلی ذرات
رسوب ،مثل شرایط انتقال و رسوبگذاري را نشان

اندازهي ذرات معدنی خاک از درشت (بيش از 2
ميلیمتر) تا خيلی ریز (کمتر از  2ميکرومتر )
متغير است .آزمایش هيدرومتري در واقع ادامهي

روشهای آزمایشگاهی
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آزمایش دانهبندي میباشد ،در آزمایش دانهبندي
تعيين درصد وزنی دانههاي با قطر کمتر از
 mm 0/075که معادل دانههاي رد شده از الک
 200میباشد صورت میگيرد .پس از اینکه مقدار

24

ذرات مختلف تعيين شد ،نام کالس بافت مانند
لوم شنی یا لوم رسی به وسيله مثلث بافت خاک
تعيين شد (شکل .)2

شکل  :2نمودار روش تحقيق

پستی به وسيله فعاليتهاي انسانی به وجود آمده
است که خاک بستر این اراضی نيز داراي شوري
زیادي میباشد .همچنين در محدوده سوسنگرد و
بستان (شهرستان دشت آزادگان) دشتهایی بر اثر
سيالب رودخانه کرخه تشکيل گردیده است که
امروزه نيز این مناطق تحتتاثير این سيالبها
میباشند .عالوه بر این موارد به دليل تغييرات
مورفولوژیک رودخانه کرخه تراسهایی رودخانهاي
در کنارههاي شکل یافته است که اغلب این
تراسها داراي خاکهایی با ميزان رس فراوان
(بافت سنگين) میباشند .در شمال سوسنگرد
تراکم پهنههاي ماسهاي موجب گردیده است که
یکی از بزرگترین ریگزارهاي تشکيل شود که
مجموع مساحت آن بيش از  1569کيلومتر مربع
میباشند و از یک نگاه کلی غالبا در امتداد شمال
غربی – جنوب شرقی و به موازات حاشيه زاگرس
جنوبی متمرکز شدهاند (مال اميري و همکاران،

نتایج
الگوی پراكندگی رخسارهها در محدوده مورد
مطالعه

در این تحقيق با استفاده از تصاویر ماهوارهاي و
عمليات ميدانی رخسارههاي سطحی بستر
محدودههاي مورد مطالعه تعيين گردیدند .مبتنی
بر این امر میتوان بيان داشت که بخشهاي
بزرگی از این محدوده در حوضه آبریز رودخانه قرار
دارد که دشتی آبرفتی را حاصل از رسوبگذاري این
رودخانه و شاخههاي فرعی آن و حوضه انتهایی
رودخانه کرخه (تاالب هورالعظيم) تشکيل دادهاند.
در محدوده جفير و مناطق جنوبی محدوده مورد
مطالعه به دليل تغييرات تاالب هورالعظيم و
رسوبگذاري رودخانه کرخه در دوران گذشته
سرزمينهاي همواريهاي تشکيل شده است که
داراي خاک شور میباشند به عالوه در محدوده
کنونی تاالب هورالعظيم اراضی خشک شده و
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 .)1396دشتهاي دامنهاي در شمال محدوده
مورد مطالعه (شمال ریگ خوزستان) گسترش
یافتهاند که اغلب داراي خاکها آهکی با رگههایی
از گچ پوشيده شدهاند .این دشتها حاصل رخمون
سازند آغاجاري در منطقه میباشد این سازند از
نظر ليتولوژي شامل ماسه سنگهاي آهکدار
قهوهاي ،خاکستري ،رگههاي گچ ،مارنهاي قرمز و
سيلتستون است (درویش زاده .)1371 ،در
محدوده مورد مطالعه نيز تپههاي کم ارتفاعی
پراکنده شده اند (تپه اهلل اکبر و ميش داغ) که به
دليل برون زدگی سازند ميشان در این مناطق از
استان خوزستان شکل یافتهاند .سازند ميشان

25

واقع در تپههاي کم ارتفاع و پوشيده از شن و
ماسه و رمل بوده که در شمال شهر بستان با روند
شمال غربی – جنوب شرقی به صورت نوار باریکی
قرار گرفتهاند .سن سازند ميشان یه دوره ميوسن
آغازین تا ميانی مربوط است.
آنالیز گرانولومتری نمونههای برداشت شده

همان طور که در باال گفته شد براي تعيين بافت
خاک و اندازه ذرات ابتدا نقشه الگوي فضایی
رخسارهها (شکل  )1استخراج و لندفرمهاي
گسترش یافته بر بسترهاي مورد مطالعه با استفاده
از پيمایشهاي ميدانی تعيين گردیدند (شکل .)3

شکل  :3مکانهاي برداشت نمونه خاک و شاخصگذاري  )B&Aبستر خشک تاالب هورالعظيم )C ،ریگزار خوزستان،
 )Dمحدوده جفير )E ،شمال سوسنگرد

معمول درشت دانه است (اختصاصی و همکاران،
 .)1391بنابراین در این پژوهش از شاخصهاي
دانهبندي در شرایط الک خشک استفاده گردید.
نتایج حاصل از این تجزیه و تحليل روشن ساخت
که رسوبات محدودههاي مورد مطالعه عمدتا
ریزدانه هستند بهطوري که بيشترین تجمع

بر این اساس بر روي تعداد چهار نمونه خاک
سطحی برداشت شده تجزیه و تحليل دانهبندي
خاک صورت پذیرفت .در خاکهاي ریز دانه به
دليل سيمان اوليه ناشی از نمکهاي انحالل پذیر
در خاک و از سوي دیگر چسبندگی ذرات رس،
ميانگين خاکدانهها در شرایط خشک بهطور
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رسوبات در زیر الک دستگاه شيکر میباشد و الک -
هاي با سایز کوچک (الک شماره  100و  )200نيز
داراي مقدار تجمعی رسوب چشمگيري هستند.
بيشترین ميزان تجمع رسوبات در زیر الک نمونه -
هاي محدوده دوم (نمونههاي  )s4-5-6با 58/8
درصد از کل نمونه است که این امر به دليل وجود
رسوبات تاالب هورالعظيم و بسيار ریزدانه بودن
این رسوبات میباشد .همچنين تجمع رسوبات
مربوط به محدوده سوم (نمونههاي  )s7-8-9در زیر
الک (رسوبات رد شده از الک  )200نيز داراي
شرایطی مشابه میباشد به نحوي که از کل نمونه
ميزان  567گرم از کل نمونه ( 1000گرم) در این

26

قسمت تجمع یافتهاند .در زیر الک محدوده اول
( )s1-2-3مقدار تجمع رسوبات نمونه برداشت شده
بيش از  28/7درصد را در بر میگيرد ولی در
نمونه محدوده چهارم ( )s10-11-12به دليل وجود
ریگزار و ماسه بيش از  24درصد (  243/3گرم) از
نمونه جمعآوري شده در زیر الک قرار میگيرد
( شکل  .)4مبتنی بر این نتایج منحنی
گرانولومتري نمونههاي برداشت شده ترسيم شد و
نتایج آن آشکار ساخت که تمامی نمونهها ریزدانه
بوده (رس و سيلت) ولی رسوبات آنها از تجانس
مناسبی برخوردار نيستند و این امر رسوبات را در
معرض فرسایش بادي قرار میدهد.

شکل  :4آناليز گرانولومتري نمونه هاي برداشت شده به همراه منحنی دانهبندي ذرات خاک

سيلت و رس به گونهاي است که در سطح بستر
ميزان ذرات ریزدانه (سيلت و رس) نسبت به ماسه
داراي فراوانی بيشتري است به صورتی که ميزان
ذرات رس و سيلت بين  34تا  37درصد متغيير
بوده در حالیکه ميزان ماسه در حدود  1درصد

تعیین بافت خاک

با توجه به آزمایش هيدرومتري صورت گرفته بر
روي نمونههاي خاک محدودههاي مورد مطالعه
نتایج نشان داد که در محدوده نمونههاي 3-1
(محدوده عمومی جفير) مقدار توزیع ذرات ماسه،
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کل نمونه میباشد .مبتنی بر این نتایج بافت خاک
در این محدوده سيلتی رسی لومی میباشد.
همچنين در محدوده نمونههاي بستر خشک شده
تاالب هورالعظيم (نمونه  ،5 ،4و  )6نتایج بررسی
بافت خاک آشکار ساخت که این محدوده نيز
داراي خاک سيلتی رسی لومی است با این تفاوت
که ميزان ماسه افزایش یافته است بنابراین به نظر
میرسد به دليل وجود مسير طوالنی رودخانه
کرخه تا تاالب هورالعظيم و کاهش انرژي رواناب و
همچنين وجود محيط تاالبی و توالی عمودي
رسوبهاي دلتایی و رودخانهاي در باالي رسوبات
ریزدانه دریاچهاي منطقه را میتوان ناشی از پس
روي دریاچه به دليل وجود شرایط اقليمی خشک
و نيمه خشک ،همراه با کاهش بارندگی و افزایش
انرژي رواناب دانست که میتواند موجب این

27

تفاوت به وجود آمده باشد (مقصودي و همکاران،
 .)1392در مورد نمونههاي  8 ،7و ( 9جنوب ریگ
خوزستان) مقدار پراکندگی ذرات ماسه در سطح
افزایش چشمگيري دارد به همين نسبت ميزان
رسوبات ریزدانه نيز کمتر میشود (ميزان رس
حدود  30درصد و ماسه بين  14تا بيش از 16
درصد) که این مسئله بيشتر به عدم شرایط
تشکيل خاکدانه و مجاورت با ماسههاي روان
ریگزار خوزستان میباشد .نمونههاي ریگزار
خوزستان (نمونه  )12 ،11 ،10به دليل برداشت
نمونه از اطراف تپههاي ماسهاي ،ميزان ماسه به
شدت افزایش مییابد و در مقابل ميزان رسوبات
معدنی دیگر کاهش مییابد .مبتنی بر این شرایط
خاک محدوده مورد مطالعه از نوع ماسهاي لومی
میباشد (شکل .)5

شکل  :5بافت نمونه رسوبات سطحی از منطقه مورد مطالعه
پژوهشهاي دانش زمين
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گرد و غبار بعدي که در کمتر از یک ماه ( 28روز)
رخ داد ارتفاع شاخص به حدود  20سانتیمتر می -
رسد و در ادامه اندازهگيري ارتفاع شاخص در گرد
و غبار متوالی بعدي حدود  20/4سانتیمتر اندازه -
گيري گردید .در این مکان به دليل وجود بستر
خشک شده تاالب هورالعظيم ،ذرات ریزدانه درصد
قابل توجهی از رسوبات را به خود اختصاص داده
است .با خشکسالی هاي متوالی ،و همچنين
ورودي کم آب شيرین از طریق رودخانهها به
خصوص رودخانه کرخه موجب تغييرات مکرر
مورفولوژیکی تاالب هورالعظيم میشود این پدیده
با خيس شدن و خشکيدگی متوالی خاک باعث
ایجاد و گسترش زمينهاي شور و سابخا مانندي
میکند که حاصل آن تزریق نمک به سطح بستر و
تشکيل زمينهاي پف کرده میباشد که در ایجاد
کانونهاي گرد و غبار محلی بسيار موثر است
(شکل .)6

اندازهگیری میزان فرسایش

براي ارزیابی ميزان فرسایش از رخسارههاي
محدوده مورد مطالعه تعداد  12شاخص فلزي
ثابت در بسترهاي مختلف کاشته شد و در سه
دوره متوالی ( 1396/11/3و  1396/12/1و
 )1397/2/3بعد از وقوع گرد و غبارها (جدول ) 1
ميزان برداشت و جابهجایی رسوبات در سطح
براساس تغييرات ارتفاعی حادث شده در شاخصها
اندازهگيري گردید .بر این اساس نتایج نشان داد
که در تمامی شاخصها ،رسوبات بستر رخسارهها
در زمان بروز گرد و غبار منتقل میشوند ولی این
جابهجایی از روند یکنواختی برخوردار نيست و در
محلهاي مختلف ،اندازه برداشت متفاوت میباشد
به نحوي که بيشترین ميزان جابهجایی در بستر
شاخصهاي  S5 ، S4و  S6با تفاوتی بيش از 5
سانتیمتر در بازه زمانی چهار ماهه اندازهگيري
گردید .به صورتی که در تاریخ پایه ارتفاع شاخص
کاشته شده 15 ،سانتیمتر میباشد ولی در رخداد

شکل  :6اندازهگيري اختالف ارتفاع شاخص  S5در بازه زمانی چهارماهه

 17سانتیمتر و در بازه اندازهگيري سوم به حدود
 17/3رسيد .همچنين شاخص  S1داراي تغييرات
ارتفاعی  1سانتیمتري بين هر بازه زمانی میباشد
و در کل دوره مطالعه در این پژوهش ارتفاع
شاخص از  15سانتیمتر به  17سانتیمتر تغيير
ارتفاع داشت .شاخص  S2نيز از نظر ارتفاع در بازه
زمانی اول بدون تغيير بود ولی در بازه زمانی دوم
با  1سانتیمتر افزایش ارتفاع به  17سانتیمتر

در منطقه جفير شاخصهاي ثابت کاشته شده
( ) S1 ,S2 ,S3نيز داراي تغييرات ارتفاعی نسبتا
چشمگيري هستند .بر این اساس نتایج اندازه
گيري دورهاي آشکار ساخت که بيشترین ميزان
تغييرات و جابهجایی هاي رسوبات سطحی مربوط
به شاخص سوم این منطقه ( )S3با اختالف ارتفاع
بيش از  2سانتیمتري میباشد به نحوي که ارتفاع
اوليه  15سانتیمتري در بازه اندازهگيري دوم به
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رسيد که نشان از جابهجایی رسوبات در سطح
زمين دارد .در ادامه اندازهگيري شاخصها نتایج
نشان داد در محدوده شمال شهر سوسنگرد
شاخصهاي ( )S7 ,S8 ,S9در بازه زمانی چهار
ماهه تغييرات ارتفاعی نداشتند .این امر به دليل
وجود قشر نمک در سطح و شوري زیاد خاک می -
باشد که مانند پوششی از فرسایش بادي جلوگيري
میکند و بالعکس در شاخص  S9بين بازه دوم و
بازه سوم ،از ارتفاع شاخص کاسته شده است و
نشان دهنده فرسایش آبی بر اثر بارش باران
رگباري در این محدوده میباشد .در محدوده
ریگزار خوزستان نتایج حاصل از اندازهگيري دوره -

29

اي ارتفاع شاخصها ( )S10 ,S11 ,S12نشان داد
که در این محدوده جابهجایی هاي ذرات ماسه در
سطح اتفاق میافتد اما این حرکات ماسه نمیتواند
چشمگير باشد به دليل اینکه محدوده ریگزار
تثبيت شده میباشد همچنين با افزایش قطر دانه -
هاي خاک ،آستانه فرسایشی باد نيز افزایش می -
یابد .بنابراین در شاخص  S12در این محل
بيشترین ميزان جابهجایی با اختالف ارتفاع بيش
از یک سانتیمتر (از  20سانتیمتر به 21/4
سانتیمتر) در سه بازه زمانی میباشد و این
اختالف ارتفاع نيز در شاخص  S10و شاخص S11
نيز مشاهد میشود (جدول .)2

جدول  :2اندازهگيري شاخصها در دورههاي زمانی مورد مطالعه
اندازهگیری اختالف ارتفاع به
شاخص
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

ارزیابی اختالف ارتفاع شاخصها بین بازههای زمانی به سانتیمتر

سانتیمتر در بازه زمانی
اول
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20

دوم
16
15
17
20
16
18
20
20
20
20.3
20
21

سوم
17
16
17.3
20.4
17
18.4
20.3
20
18
21
21
21.4

اختالف بازه اول و دوم
1
0
2
5
1
3
0
0
0
0.3
0
1

اختالف بازه دوم و سوم
1
1
0.3
0.4
1
0.4
0.3
0
-2
0.7
1
0.4

مجموع اختالف
2
1
2.3
5.4
2
3.4
0.3
0
-2
1
1
1.4

سطح بستر داراي جابهجایی خاک کمتري می -
باشد .همچنين با افزایش اندازه ذرات خاک در
محدودههاي ماسهاي (ریگزارها) جابهجایی
سطحی ذرات اتفاق میافتد اما این انتقال ماسه در
محدوده ریگ و مرزهاي آن میباشد (جابهجایی
برخانها و تغيير الگوي تپههاي ماسهاي) و نمی -
تواند مسافت طوالنی را بپيماید بنابراین با افزایش
ماندگاري ماسهها ميزان فرسایش کاهش مییابد
(شکل .)8

بنابراین مبتنی بر نتایج مشخص شده میتوان به
این نکته توجه کرد در مناطقی که بافت خاک
داراي مواد ریزدانه (رس و سيلت) فراوانتري است
و همچنين از نظر پوشش سطحی فقير و خاک
دانهها داراي انفصال بيشتري هستند (جفير و
بستر خشک تاالب هورالعظيم) ميزان فرسایش
خاک به صورت معناداري افزایش مییابد (شکل
 )7ولی در محيطهایی که از نظر بافت خاک هر
چند داراي مواد ریزدانه میباشد اما این بافت با
پوشش سطحی مانند گستردگی قشر نمک در
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شکل  : 7تفاوت بين ميزان فرسایش با بافت خاک )A :رس )B ،ماسه )C ،سيلت

شکل  :8پراکندگی رخساره هاي مختلف با توجه به پتانسيل وقوع گرد و غبار
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فرسایشی فراوانی میباشند که بر این اساس
بيشترین ميزان جابهجایی رسوبات در محدوده
بستر خشکيده تاالب هورالعظيم اندازهگيري
گردید .همچنين در محدود جفير به دليل وجود
محيطی خشک و شکننده و عالوه بر این مسائل
طبيعی ،در برخی قسمتها که کارهاي عمرانی
صورت پذیرفته (تسطيح اراضی و زهکشی)
مورفولوژي سطح برهم خورده بنابراین در این
مناطق ،محيط شرایط مناسبی را براي ارائه مواد
قابل حمل در جریانات محلی پدیده آورده و منشاء
خوبی براي به وجود آوردن گرد و غبار محلی شده
است .در ضمن در ریگزار خوزستان به دليل پایدار
بودن محدوده ریگ امکان جابهجایی ذرات ماسه
در طوفانهاي گرد و غبار به مناطق دوردست
وجود ندارد و فقط در محدوده ریگ و محيطهاي
اطراف آن تيپ لندفرمهاي ریگ در حال تحول
میباشد (مال اميري و همکاران )1396 ،بنابراین
براي مقابله با طوفانهاي گرد و غباري که شعاع
دید را حتی به زیر  1000متر میرسانند نياز
چندانی بر تمرکز بر این محدودهها احساس نمی -
شود و اولویت باید با مناطقی باشد که بيشترین
ميزان فرسایش سطحی و تامين کننده اصلی
منابع گرد و غبار هستند .بنابراین برخالف دیگر
مطالعات صورت پذیرفته که با تاکيد بر روشهاي
اقليمی و استفاده از تصاویر ماهوارهاي ،منابع گرد
و غبار را در کشورهاي همسایه (عراق و عربستان)
در بروز گرد و غبارهاي در استان خوزستان
چشمگير میدانند براساس مطالعات صورت
پذیرفته در این پژوهش فرسایش سطحی خاک در
نواحی جفير و زمينهاي خشکيده تاالب
هورالعظيم داراي قابليت گرد و غباري فراوان می -
باشد که میتوان نقش آنها را در بروز و تشدید
گرد و غبار در استان خوزستان موثر دانست.

نتیجهگیری
یکی از مهمترین مشکالت مناطق خشک و بيابانی
پدیده گرد و غبار میباشدکه ساليانه در این
مناطق خسارات جبران ناپذیري برجاي میگذارد
و در استان خوزستان با توجه به شرایط محيطی
بروز این پدیده به صورت متوالی میباشد .بنابراین
در این پژوهش اندازهگيري ميزان فرسایش
سطحی در رخسارههاي مختلف در مناطق و منابع
متفاوت گرد و غبار در غرب خوزستان هدفگذاري
گردید که نتایج آن نشان دهنده اهميت مطالعه
صورت پذیرفته براي شناسایی دقيقتر رخساره -
هاي فرسایشی در جهت شناسایی مکانيسمهاي
فرسایشی و اقدام براي حفاظت از خاک در این
مناطق میباشد ..بر این اساس نتایج حاصل از
برداشت نمونههاي خاک سطحی و انجام
آزمایشات دانه سنجی و هيدرومتري نشان داد که
رسوبات پراکنده در بستر رخسارههاي مختلف
ریزدانه بود و به دليل شرایط محيطی داراي
انسجام و چسبندگی مناسبی نيستند .بر این
اساس بافت خاک در محدوده جفير سيلتی رسی
لومی و رسوبگذاري تحتتاثير سيالب رودخانه
کرخه میباشد اما در بستر تاالب هورالعظيم به
دليل تغييرات مورفولوژیک حادث شده و توالی
آبگرفتگی و خشکيدگی رسوبات تاالبی ،خاک
سطح بستر بسيار شکننده و مستعد فرسایش می -
باشند .همچنين در محدوده شمال سوسنگرد به
دليل مجاورت با ریگ خوزستان مقدار ذرات ماسه
در سطح افزایش مییابد و در ریگزار خوزستان نيز
به دليل فراوانی ماسه بادي قابليت ایجاد محيط -
هاي فرسایشی وجود دارد .مبتنی بر این مسائل
نتایج حاصل از اندازهگيري شاخصهاي ثابت
کاشته شده در بستر رخسارههاي مختلف محدوده
مورد مطالعه آشکار ساخت که رخسارههاي مورد
مطالعه در این پژوهش داراي قابليت و توان
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