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تعیین حساسیت رسوبات دریاچهای به فرسایش بادی و نقش آن در ایجاد
گردوغبار (مطالعه موردی :دریاچه خشکشده پریشان ،استان فارس)
عفت کرمی  ،1غالمرضا زهتابیان ،1حسن خسروی* ،1طیبه مصباح زاده ،1سلمان زارع ،1ملیحه
بهرنگ منش

1

-1گروه احياء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،البرز ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/4/15 :تأیيد نهایی مقاله1399/10/12 :

چكیده
هدف از این پژوهش بررسی رسوبات دریاچه پریشان و نقش آن در وقوع پدیده گردوغبار میباشد .بدین منظور
 24نمونه خاک سطحی از بستر دریاچه و  9نمونه خاک از اراضی کشاورزي اطراف آن جمعآوري و خصوصيات
فيزیکی و شيميایی نمونهها اندازهگيري شد .دانهبندي نمونهها به روش الک خشک با  5طبقه روزنهاي ،بافت
خاک به روش هيدرومتري بایکاس تعيين و درصد رطوبت اشباع ،درصد گچ ،درصد آهک ،سدیم تبادلی ،کلسيم
و منيزیم تبادلی pH ،و  ECبراي هر یک از نمونههاي خاک اندازهگيري شد .نتایج نشان داد بافت خاک نمونههاي
کشاورزي و دریاچه تقریبا مشابه بوده و در تمامی نمونهها ماسه بيشترین درصد ،و بهطور ميانگين  %62مواد
تخریبی رسوبات دریاچه را تشکيل میدهد .درصد رطوبت اشباع در تمامی نمونهها بيشتر از  50و قليائيت
نمونههاي سطح دریاچه بيشتر از نمونههاي کشاورزي است .مورفومتري نمونههاي برداشتشده از سطح دریاچه
و زمينهاي کشاورزي با استفاده از نرمافزار  G.R.Graphتعيين گردید .مقدار ميانه و ميانگين تقریبا مشابه هم
بوده که علت آن نزدیکی به منشأ و مسافت حملونقل کمتر میباشد .ذرات داراي جور شدگی خيلی ضعيف،
نامرتب و چولگی زیاد به سمت ذرات درشتدانه میباشند .عوامل مؤثر در فرسایش بادي شامل فرسایندگی باد
و فرسایشپذیري خاک میباشد ،بررسی نتایج آزمایشگاه خاک نشان میدهد که خاک منطقه نسبت به فرسایش-
پذیري در برابر باد مقاوم است .نکته مهمی که از بررسی بادهاي منطقه حاصل میشود این است که سرعت
بادهاي غالب منطقه با بيشترین فراوانی کمتر از  3/5متر بر ثانيه است و نقش مؤثري در جابهجایی ذرات خاک
از سطح دریاچه ندارد.
واژههای کلیدی :الک خشک ،دانهبندي رسوبات ،دریاچه پریشان ،گلباد ،نرمافزار .G.R.Graph

* -نویسنده مسئول:

Email: hakhosravi@ut.ac.ir
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مقدمه
ازجمله بدترین تجربههاي زندگی بشر محسوب می-
شود که نهتنها هيچگونه دستاوردي در برنداشته
بلکه اثرات ناگوار زیادي بر جاي گذاشته است
(گنجی دوست و همکاران .)1388 ،بهطورکلی در
این مناطق تغيير الگوهاي استفاده از آب به دليل
تغيير کاربري اراضی و محدودیت آب به دليل تغيير
آبوهوا باعث از بين رفتن مناطق وسيع تاالبها
شده است ( .)Maleki et al, 2018بریانت و
همکاران ( )Bryant et al, 2003و انگلسيتر و
همکاران ( )Engelstaedter et al, 2003با استفاده
از دادههاي ماهوارهاي نشان دادند منابع آبرفتی و
دریاچهاي توليدکننده عمدهاي از ریز گردهاي
جهانی هستند .اویسی ( )1393در تحقيقی بر روي
دریاچه هامون ،پنج شاخص افزایش ریز گرد و
آلودگی هوا ،تغييرات آبوهوایی منطقه ،فرسایش
خاک ،افزایش بيماريهاي تنفسی ،تهدید سالمت
مردم و خسارت به گياهان و حيوانات بومی منطقه
که از اثرات زیستمحيطی خشک شدن تاالبها
است را ارزیابی کرد .نتایج تحقيق نشان داد که
شاخص ( Dافزایش ریز گردها و آلودگی هوا) در
رتبه اول و شاخص ( Eتغييرات آبوهوایی منطقه)
در رتبه پنجم قرار میگيرد .محمدي ( )1389تعداد
 26نمونه رسوب سطحی جهت مطالعات رسوب-
شناسی از نهشتههاي پالیاي جازموریان برداشت
نمود .نمونهها در آزمایشگاه مورد آناليزهاي دانه-
بندي ،کلسيمتري ،آناليز عنصري ،کانیشناسی و
شناسایی نوع کانیهاي رسی قرار گرفت .بررسی-
هاي رسوبشناسی نشاندهنده این است که بيشتر
رسوبات در اندازه سيلت و رس بوده ،میتوانند
بهوسيله باد و طوفانها براي مسافت و مدتزمان
زیادي حمل گردند .با توجه به قرار داشتن کشور
ایران در منطقه نيمهخشک جهان و گسترش حدود
 50درصد آن در منطقه خشک و بيابانی ،همهساله

فرسایش بادي بهخصوص در مناطق خشک و نيمه-
خشک یک مشکل جدي است ( Zamani and
 .)Mahmoodabadi, 2013شناخت فرسایش بادي
بهعنوان پدیدهاي پویا و در حال تغيير در اندازه-
گيري فرسایش خاک از اهميت زیادي برخوردار
است ( .)Kheirabadi, 2018از عوامل مؤثر بر
فرسایش بادي میتوان به خصوصيات خاک ،زبري
سطح ،شرایط آب و هوایی ،جهت باد غالب و پوشش
گياهی اشاره کرد ( Bagnold, 1941; Zou et al,
 .)2015فرسایش بادي یکی از پدیدههاي رایج و
مخرب در مناطق خشک و بيابانی ایران و جهان
است (اميدوار و اميدي )1392 ،که تخریب غيرقابل
برگشت خاک را به همراه دارد و یکی از مهمترین
عواملی است که باعث از بين رفتن زمين در مناطق
خشک و نيمهخشک با خارج کردن ذرات رس و
سيلت از سطح زمين میشود ( FAO, 2015; Gao
 .)et al, 2019فرسایش بادي نقش اساسی در توليد
رسوب براي طوفانهاي گردوغبار دارد و هنگامی
رخ میدهد که وزش باد شدید و مداوم با خاک
خشک ،ریزدانه و سست تعامل داشته باشد ( Li et
al, 2004; Sterk et al, 2012; Yigiterhan et al,
 .)2018بارش کم ،خشک و کم آب شدن تاالبها و

آبگيرها ،سبز نشدن گياهان صحاري و در نتيجه
شدت یافتن وزش باد ،موجب افزایش  20تا 30
درصدي گردوغبار در این مناطق میشود .فرسایش
خاک یک مشکل گسترده محيطی است که پایداري
محيطزیست را تهدید میکند ()Jiang et al, 2019
که بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در هر دو نوع
فرسایش آبی و یا بادي مورد استفاده قرار میگيرد.
شناخت ویژگیهاي فيزیکی و شيميایی رسوبات
دریاچهها و تاالبها براي بررسیهاي رسوبشناسی
و فرسایش داراي اهميت است (کاظمی و همکاران،
 .) 1396خشک شدن تاالبها در سراسر جهان
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نقش طوفانها گردوغبار در به وجود آمدن
مشکالت و خسارتهاي مالی و جانی در زندگی
مردم مشاهده میشود (فرج زاده اصل.)1390 ،
استان فارس به دليل موقعيت جغرافيایی (واقع در
کمربند عرض جغرافيایی) از رطوبت کمی برخوردار
است و در نزدیکی منبع توليد گردوغبار بيابانهاي
عراق و عربستان سعودي قرار دارد و دائما در معرض
این پدیده است (اميدوار و اميدي.)1392 ،
دریاچه پریشان با واقع شدن در کوهستان فامور در
فاصله  12کيلومتري شرق کازرون ،در چند سال
اخير به دليل احداث چاههاي مجاز و غيرمجاز در
اطراف دریاچه و همچنين وقوع خشکسالی خشک
شده است .در صورت ادامه یافتن وضعيت برداشت
بیرویه منابع آب زیرزمينی و همچنين خشکتر
شدن بستر دریاچه پریشان ،برداشت رسوبات آن
توسط باد اراضی کشاورزي موجود در حاشيه
دریاچه ،نيروگاه سيکل ترکيبی شهرستان،
پتروشيمی واقع در نزدیکی این دریاچه به خطر
میافتد .از طرفی طوفانهاي گردوغباري سطح
دریاچه میتواند باعث ایجاد مشکالتی در مسير
عبور و مرور بين شهرستان کازرون و شهرستان
فراش بند به دليل فاصله کم خط ارتباطی با دریاچه
شده و از همه مهمتر موقعيت شهري کازرون و
دهستانهاي اطراف دریاچه تهدید میشود که
میتواند خطرات جبرانناپذیري به همراه داشته
باشد .ازجمله مهمترین این صدمات به خطر افتادن
سالمت مردم و تهدید موقعيت ساکنين روستاهاي
اطراف دریاچه و شهر کازرون است .در این مطالعه
با هدف تعيين حساسيت رسوبات دریاچه پریشان
به فرسایش بادي و نقش آن در تهدید روستاها و
شهرهاي اطراف ،خصوصيات فيزیکی و شيمایی
نمونههاي خاک سطح دریاچه و تأثير سرعت و
جهت باد در ایجاد گردوغبار بررسی شده است.
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منطقه مورد مطالعه
حوضه آبریز دریاچه پریشان بين ´ 51° 40تا
´ °51 58طول شرقی و ´ 29° 25تا ´ 29° 36عرض
شمالی قرار دارد (شکل  .)1حوضه پریشان حوضه
بستهاي است که در شرایط ترسالی ،سرریز دریاچه
از طریق نهر لر وارد حوضه دالکی میشود .پﺲ از
الحاق رودخانههاي دالکی و شاخه شاپور ،رودخانه
حله تشکيلشده و در انتها به خليجفارس تخليه
میگردد .این حوضه از طرف شمال به زیر حوضه
کازرون ،از شرق به زیر حوضه برم و از جنوب و
غرب به زیر حوضه جره و باالده منتهی میشود.
حداکﺜر ارتفاع حوضه پریشان  1800متر و حداقل
ارتفاع آن  855متر از سطح دریا بوده و ارتفاع
متوسط در بخشهاي کوهستانی و دشت به ترتيب
 1116/81و  897/21متر محاسبه گردیده است .به
دليل تأمين آب دریاچه با بارشهاي ساالنه سطح
آن برحسب فصول سال و مقدار بارندگی ساالنه در
منطقه متغير است که بيشترین مساحت را در
اردیبهشت دارد.
در این ماه از سال ،آبهاي سطحی حاصل از باران،
ذوب برف و چشمهها به بيشترین مقدار
افزایشیافته و در پایيز مساحت دریاچه به حداقل
میرسد (عباس پور و همکاران .)1392 ،دریاچه
پریشان از منابع مختلف شامل جریانهاي آب
زیرزمينی ،بارندگی و روانابهاي سطحی از مناطق
پيرامون تغذیه میشود .منابع آبهاي سطحی
دریاچه بيشتر چشمهها و سيالبهاي زمستانه و
بهاره است که درصد زیادي از آب ورودي به دریاچه
را تأمين میکنند و از به هم پيوستن چند چشمه
رودخانه فامور تشکيل و از قسمت شرق وارد دریاچه
میگردد .آبرفتهاي قدیمی منطقه شامل سيلت،
خاک رس و آهک است که منابع آبهاي زیرزمينی
را تأمين میکند.
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به تاالب میریزند بستگی به ميزان نزوالت جوي
دارد (صادق پناهی و همکاران)1387 ،

طبق مطالعات زمينشناسی ،آب چشمهها از دشت
ارژن تأمين میشود .ميزان آبدهی چشمههایی که

شکل  :1موقعيت جغرافيایی و نقشه زمينشناسی منطقه مورد مطالعه

برداشت (شکل  )2و موقعيت هرکدام از نمونهها با
استفاده از دستگاه  GPSثبت شد .با توجه به
بارندگی و وقوع سيل در منطقه در زمان نمونه-
برداري ،برخی از قسمتهاي دریاچه پوشيده از آب
بود بنابراین نمونهبرداري از قسمتی از دریاچه که
تقریبا خشک بوده صورت گرفته است .ابتدا نمونهها
با استفاده از الک دو ميلیمتري براي انجام کليه
آزمایشها آمادهسازي شدند و برخی از خصوصيات
فيزیکی و شيميایی اندازهگيري شد.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی حساسيت رسوبات دریاچهي
پریشان به فرسایش بادي ،به روش تصادفی
نظاممند (سيستماتيک) از رسوبات دریاچه نمونه-
برداري شد .سپﺲ بافت رسوبات تعيين و با ترسيم
گلباد و گل طوفان ،به کمک نرمافزار WRplot
 Viewسرعت و جهت وزش بادهاي غالب و
فرساینده تعيين گردید.
نمونهبرداری خاک

 33نمونه خاک از سطح دریاچه و اراضی کشاورزي
اطراف آن با روش تصادفی از عمق 0-30cm

شکل  :2موقعيت نقاط نمونهبرداري شده
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درصد ماسه (ذرات کوچکتر از  2ميلیمتر تا 62/5
ميکرون) ،درصد سيلت (ذرات کوچکتر از 62/5
ميکرون تا  4ميکرون) ،درصد رس (ذرات کوچکتر
از  4ميکرون) از روش هيدرومتري ( Bouyoucos,
 )1962و بافت خاک با استفاده از مﺜلث بافت خاک
آمریکایی تعيين شد .ميزان کل کربناتها به روش
تيتراسيون برگشتی ( Loeppert and Suarez,
 ،)1996گچ به روش ترسيب با استون ( Nelson,
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 )1982عصاره اشباع خاک ،کلسيم و منيزیم محلول
به روش کمپلکسومتري ،سدیم محلول خاک با
استفاده از دستگاه فليمفتومتر رسانایی الکتریکی
توسط دستگاه  ECمتر و  pHبا استفاده از روش
حجمی اکسيداسيون دي کرومات پتاسيم اندازه
گيري شدند .خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک-
ها در جدول  1آورده شده است.

جدول  :1طبقهبندي استاندارد ASTM
شماره الک

1
2
3
4
5
6
7
8

مش

قطر روزنه

قطر ذرات باقیمانده در الک

نوع ذرات

(میكرون)

5
10
18
35
60
120
210
--

<4000
4000-2000
2000-1000
500-1000
250-500
125-250
64-125
>64

4000
2000
1000
500
250
125
64
--

شن متوسط
شن ریز
ماسه خيلی درشت
ماسه درشت
ماسه متوسط
ماسه ریز
ماسه خيلی ریز
رس و ليمون

قطرهـاي  125 ،250 ،500 ،1000و 62/5
ميکــرون و ظــرف جمعآوري ذرات کوچکتر از
 62/5ميکرون انتخاب شد .دامنه طبقات انتخاب
شده هر الک برابر با نصـف قطـر الـک فوقـانی در
مقيـاس متریک و یا یک فی 1در مقياس کرومباین
است .با لرزش این مجموعه با استفاده از دستگاه
لرزاننده برقی 2به مدت حدود  4دقيقه ،درصد وزنی
مقادیر باقیمانده روي هر الک مشخص و براي
تعيين شاخصهاي رسوبشناسی شامل قطر
ميانه ،3ميانگين ،جور شدگی ،4کج شدگی 5مربوط
به نمونههاي برداشتشده از نرمافزار GR graph
 3.0استفاده شد .از ویژگیهاي بارز برنامه سادگی و
سرعت عمل آن است بهگونهاي که با استفاده از آن
کارشناس قادر است بدون نياز به هيچگونه اطالعات
جانبی دیگر بهراحتی ظرف چند ثانيه گزارش نسبتا
کامل و دقيقی در مورد مورفومتري نمونه رسوب

دانهبندی و تعیین شاخصهای رسوبشناسی
بخش تخریبی رسوبات سطح دریاچه

در مطالعات مربوط به فرسایش بادي که در محيط
خشک و بدون رطوبت صورت میگيرد ،از شاخص
هاي دانهبندي در شرایط الک خشک و در مطالعات
مرتبط با فرسایش آبی از شاخصهاي دانهبندي در
شرایط مرطوب یا الک تر استفاده میشود
(اختصاصی و عظيم زاده .)1391 ،دانهبندي
براساس روش الک خشک که بـه نام آناليز الک نيز
شناخته میشود ،انجام شد .پﺲ از خشککردن
نمونهها در هواي آزاد ،ابتدا دانههاي چسبنده و
کلوخی شکل خرد و از هر نمونه  100گرم خاک
(به دقت  0/01گرم) در مجموعهاي از الکها قرار
داده شد .بهمنظور انجام عمليات دانهبندي از سـري
اسـتاندارد الـک بـراسـاس روش  ASTMاستفاده
گردید (جدول  .)1بدین منظور پنج الـک بـا
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برابر است با  980سانتيمتر بر مجذور ثانيه 𝑑 ،قطر
معادل ذره برحسب متر .درنهایت براي ترسيم گل
طوفان منطقه نمونهبرداري از بيشترین سرعت
آستانه برشی استفاده شد.

برداشتهشده تهيه و تصویر روشنی از وضعيت
رسوب در منطقه ارائه نماید و براساس نتایج حاصل
از نرمافزار در خصوص تعيين روند رسوبگذاري در
منطقه و همچنين تخمين دوري یا نزدیکی و نقاط
برداشت اقدام نمایند (بيابانی1397 ،؛ صارمی نائينی
و همکاران.)1384 ،

نتایج

گلباد و گل طوفان

نتایج حاصل از تعيين بافت خاک با استفاده از روش
هيدرومتري در جدول  1و شکل  3آورده شده است.
در تمامی نمونهها ماسه بيشترین درصد تشکيل-
دهنده مواد تخریبی را دارد و بهطور ميانگين درصد
ماسه رسوبات دریاچه حدود  %62است .رس و
سيلت به ترتيب فراوانی کمتري دارند .بافت خاک
در محدوده مطالعاتی هم در مناطق کشاورزي و هم
در دریاچه تقریبا مشابه بوده فقط در اثر افزایش
فاصله تيمارهاي مطالعاتی تغييرات اندکی در بافت
آنها مشاهده میشود .نمونهها داراي بافت ماسه اي
 رس -لوم و ماسه اي  -لوم بودند .بهطورکلی بافتخاک در محدوده مطالعاتی هم در مناطق کشاورزي
و هم در دریاچه تقریبا مشابه بوده فقط در اثر
افزایش فاصله نقاط مطالعاتی تغييرات اندکی در
بافت آنها مشاهده میشود.

با توجه به اطالعات روزانه باد ایستگاه سينوپتيک
کازرون در بازه زمانی  2006تا  ،2016وضعيت باد
و بادخيزي منطقه در قالب گلباد مورد بررسی قرار
گرفت .براي محاسبه گل طوفان نياز به سرعت
آستانه فرسایش رسوبات سطح دریاچه است،
بنابراین از اطالعات بادسنجی منطقه موردمطالعه و
همچنين نمونهبرداري و ویژگیهاي خاک و فرمول
تجربی بگنولد استفاده شد (رابطه .)1
رابطه )1
𝑑∗𝑔

𝑎𝜌𝜌𝑝 −
𝑝𝜌

√𝐴 = 𝑡∗𝑈

𝑡∗𝑈 :سرعت آستانه برشی برحسب سانتيمتر در
ثانيه Α ،ضریب ثابت که بگنولد آن را براي شروع
حرکت  0/1در نظر گرفته است 𝜌𝑎 .چگالی هوا
برحسب گرم بر سانتيمتر مکعب 𝜌𝑝 ،چگالی ذره
برحسب گرم بر سانتيمتر مکعب 𝑔 ،شتاب ثقل که

 %ماسه

۲۳

۲1

1۹

1۷

 %سیلت

1۵

1۳

 %رس

11

۹

۷

۵

شکل  :3نمودار حاصل از دانهبندي رسوبات بستر دریاچه پریشان
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با توجه به نتایج بررسی مواد شيميایی خاک (جدول
 ،)1مقدار هدایت الکتریکی تمامی نمونههاي
برداشتشده از منطقه موردمطالعه کمتر از  4ميلی
زیمنﺲ بوده و این نشاندهنده این است که خاک
منطقه خاکی نرمال ( )USDAاست .بين شوري و
قليائیات خاک نيز همبستگی خاص وجود دارد .اگر
غلظت امالح در خاک کمتر از چهار گرم بر ليتر
باشد pH ،چنين محلولی از هشت کمتر است.
هرچه ميزان امالح زیاد شود ،قليائیات رو به افزایش
میگذارد .نمونههاي کشاورزي همگی در بازه  7تا
 8و نمونههاي مربوط به دریاچه در بازه  7تا  8و 8
تا  9بوده است .پایين بودن بارش ساليانه و شدت
زیاد آن و در نتيجه عدم وجود فرصت کافی جهت
نفوذ آب در خاک ،ميزان شستشوي امالح را در
خاکهاي مناطق خشک و نيمهخشک با محدودیت
مواجه نموده است .در نتيجه در این مناطق ،شاهد
حضور چشمگير کربنات و سولفات کلسيم در
افقهاي سطحی هستيم؛ به علت عدم شسته شدن
طبيعی مواد در سطح دریاچه ،مقدار کاتيونهاي
بازي این خاکها زیاد است .در بعضی خاکها،
سنگ مادر ،خود محتوي امالح است و در برخی
دیگر در اثر هوازدگی ،امالح محلول از سنگ مادر
آزاد میشود ،ولی چون مقدار رطوبت کم است،
نمیتواند آبشویی یافته ،از خاک خارج شود .از
دیدگاه ساختارى و زمينشناسی ،دریاچه فامور در
پهنه زاگرس چينخورده قرارگرفته و اکﺜر رسوبات
و سنگهاي تشکيلدهنده حوضه رسوبی زاگرس
کربناته میباشد .بهطورکلی در این منطقه جنﺲ

120

رسوبات و سنگهاي تشکيلدهنده کربناتی بوده و
سنگهاي شيلی ،گچی و مارن در اولویتهاي بعدي
هستند .طبق جدول  2تمامی نمونهها درصد گچ
پایينی داشتند و درصد گچ در منطقه قابلمالحظه
نبود همچنين مقدار کربنات کلسيم ،تمامی
نمونههاي مورد بررسی در بازه بيشتر از  30قرار
دارند و خاک منطقه داراي آهک زیادي است.
گسترش سنگهاي آهکی شامل آهکهاي سازند
آسماري و سروک و سازند مارنی گچی گچساران
باعث شده است که منابع آهک در منطقه فراوان
باشد .آهکهاي سازند آسماري با توجه به توسعه
کارست ،ذخيره آبی مناسبی را تشکيل میدهند که
چشمههاي متعدد موجود در حوضه دليل بر این امر
است .ميزان سدیم در خاک منطقه پایين بوده ،در
نتيجه پایداري خاکدانه در برابر فشردگی بيشتر می
شود و خاک مقاومتر میشود .پارامترهاي کلسيم و
منيزیم نيز اندازهگيري شدند که مقدار آنها در
نمونه شماره  12دریاچه بيشترین بود و به ترتيب،
 41/4و  18/6ميلی اکی واالن بر ليتر است .وجود
بيش از حد کلسيم (که قابليت دسترسی منيزیم را
کاهش میدهند) احتمال بروز کمبود منيزیم را
بيشتر میکند  .کلسيم اثرات فيزیکـی خـوبی را در
خـاک دارد و موجـب همـاوري (چسـبندگی) ذرات
خاک میشود .از نظر درصد رطوبت اشباع نيز نتایج
نشاندهنده این است که در تمامی نمونهها مقدار
رطوبت بيشتر از  50درصد بوده ،منطقه رطوبت
باالیی داشته و در نتيجه چسبندگی ذرات نيز خوب
است.

جدول  :2نتایج برخی از خصوصيات فيزیکی و شيميایی نمونهبرداريهاي دریاچه
درصد

شماره نمونه خاک

بافت خاک

ماسه

سیلت

رس

()CaCo3

کربنات کلسیم

)(CaSO4

سولفات کلسیم

رطوبت اشباع

کلسیم )(meq/lit

منیزیم)(meq/lit

سدیم

)(meq/lit

)(dSm-1
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pH

1

sandy-clay-loam

54/56

23/28

22/16

31/25

0/04

53/52

3/8

4/4

484/95

0/40

8/01

121

تعيين حساسيت رسوبات دریاچهاي به فرسایش بادي
2

sandy-clay-loam

57/28

21/28

21/44

37/5

3/22

64/16

7/6

6/2

186/52

0/43

8/05

3

sandy-clay-loam

52/56

23/28

24/16

36/66

0/05

52/92

6/4

5/2

147/50

0/61

8/23

4

sandy-clay-loam

62/56

15/28

22/16

34/58

0/74

64/64

4

3

317/08

0/43

8/12

5

sandy-clay-loam

50/56

23/28

26/16

35/83

0/06

72/71

18/6

9/8

134/94

1/66

8/04

6

sandy-clay-loam

51/28

26/56

22/16

36/66

0/06

67/52

20/4

14

328/75

2/54

8/08

7

sandy-loam

74/56

11/28

14/16

36/25

3/32

76/47

18/4

7/4

108/81

2/64

8/07

8

sandy-loam

69/28

19/84

10/88

39/58

0/08

72/19

8/6

6/4

373/04

1/10

7/83

9

sandy-clay-loam

62/56

17/28

20/16

38/33

0/06

59/82

28/4

9

167/68

2/38

7/91

10

sandy-loam

72/56

12/56

14/88

39/58

0/17

70/31

10/8

5/6

35/388

2/34

7/54

11

sandy-loam

63/28

18/56

18/16

37/5

0/07

81/52

15/8

3/4

138/25

1/10

7/56

12

sandy-clay-loam

52/56

27/28

20/16

40/83

1/41

83/44

41/4

18/6

615/16

10/50

7/81

13

sandy-loam

68/56

17/28

14/16

38/33

1/77

77/52

27/8

10/4

279/78

2/55

7/84

14

sandy-loam

74/56

13/28

12/16

38/75

2/58

93/15

29/6

9/4

354/38

2/41

7/80

15

sandy-loam

56/56

29/28

14/16

31/25

1/64

78/00

30

18/4

229/19

3/72

8/02

16

sandy-loam

56/56

13/28

14/16

39/58

0/07

57/45

3/6

4/8

690/12

0/45

8/32

17

sandy-loam

66/56

19/28

14/16

37/5

0/66

98/5

25/4

9/8

932/60

2/61

7/91

18

sandy-loam

64/56

21/28

14/16

38/33

0/07

86/43

8/8

11

354/38

1/19

7/97

19

sandy-loam

63/28

23/28

13/44

36/66

0/05

72/53

22

12/8

913/94

2/80

8/15

20

sandy-loam

66/56

19/28

14/16

43/3

0/06

88/95

12/2

8/3

335/73

0/89

8/11

21

sandy-loam

65/28

19/28

15/44

37/91

0/06

68/43

2/5

4/9

913/94

0/42

8/04

22

sandy-loam

61/28

19/28

11/44

40/83

2/81

63/18

30

2/6

186/52

2/36

7/76

23

sandy-loam

70/5

13/28

16/16

35/83

0/08

90/68

6/4

2/5

373/04

0/47

8/16

24

sandy-loam

55/28

28/5

16/16

38/75

0/06

55/62

4/7

6/5

708/77

0/43

8/21

جدول  :3نتایج برخی از خصوصيات فيزیکی و شيميایی نمونهبرداريهاي کشاورزي
درصد

5

sandy-clay-loam

74/56

1/28

24/16

21/25

0/05

88/47

3/8

5/8

373/04

0/42

7/88

6

sandy-clay-loam

60/56

17/28

22/16

37/5

0/06

58/72

5/8

21/4

1156/42

0/81

7/51

7

sandy-loam

66/56

17/28

16/16

25/41

0/07

73/26

5/2

5/6

50/604

0/48

7/91

شماره نمونه خاک

بافت خاک

ماسه

سیلت

رس

کربنات کلسیم

سولفات کلسیم

رطوبت اشباع

کلسیم )(meq/lit

منیزیم )(meq/lit

سدیم)(meq/lit

4

sandy-clay-loam

51/28

27/28

21/44

41/66

0/05

54/22

6/7

23/2

1025/86

0/44

7/83

)(dSm-1

3

sandy-clay-loam

52/56

21/28

26/16

35/41

0/06

71/52

4/2

6

149/21

0/49

7/82

هدایت الكتریكی

2

sandy-loam

58/56

25/28

16/16

35/83

0/04

64/93

7/2

8/2

466/30

0/78

7/88

pH

1

sandy-clay-loam

57/28

18/56

24/76

39/58

0/05

47/42

7/4

16/2

223/82

0/27

7/9

8

sandy-loam

55/28

28/56

16/16

35/41

0/08

60/90

3

5/2

428/99

0/63

7/96

9

sandy-clay-loam

50/56

21/28

28/16

35/41

0/05

61/94

9

16/4

1175/07

0/39

7/79

است .نتایج نمونههاي دریاچه حاکی از جور شدگی
خيلی و چولگی ذرات در بافت ماسه درشت به
سمت ذرات ریزدانه و کشيدگی ميانه پهنا ،در بافت
ماسه ریز به سمت ذرات درشتدانه و ميانه پهنا و
در بافت ماسه متوسط چولگی به سمت ذرات
ریزدانه و داراي کشيدگی پهن است .نتایج

دانهبندی ذرات

در جدول  4نتایج حاصل از محاسبه شاخصهاي
دانهبندي ازجمله قطر ميانگين ،قطر ميانه ،جور
شدگی ،چولگی ،منحنیهاي دانهبندي نهشتههاي
رسوبی محدوده مطالعاتی که شاخصی براي تبيين
شرایط موجود و دیناميکی آنها است خالصه شده

پژوهشهاي دانش زمين
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نمونههاي کشاورزي حاکی از جور شدگی خيلی
ضعيف ،چولگی رسوبات به سمت ذرات درشت بوده
و داراي کشيدگی ميانه پهن و پهن به سمت کشيده
و اکﺜرا ماسه ریز هستند .مقدار ميانه و ميانگين

122

تقریبا مشابه هم بوده که علت آن نزدیکی به منشأ
و مسافت حملونقل کمتر میباشد .که ذرات داراي
جور شدگی خيلی ضعيف ،نامرتب و چولگی زیاد به
سمت ذرات درشتدانه میباشند.

جدول  :4نتایج محاسبه شاخص هاي آماري دانه ندي (گرانولومتري) نمونههاي سطح دریاچه به روش جامع ترسيمی
فولک (.)FOLK & WARD METHOD
شماره

بافت

نمونه

قطر میانگین

قطر میانه

(فی)

()D50

جور شدگی

چولگی

کشیدگی

(فی)

1

ماسه درشت

0/75

2/31

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت ریزدانه

ميانه پهنا

2

ماسه ریز

2/14

2/28

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

ميانه پهنا

3

ماسه ریز

2/58

2/72

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

ميانه پهنا

4

ماسه ریز

2/53

2/62

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

کشيده

5

ماسه متوسط

1/98

2/09

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

ميانه پهنا

6

ماسه ریز

2/18

2/38

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

ميانه پهنا

7

ماسه ریز

2/17

2/35

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

ميانه پهنا

8

ماسه متوسط

1/30

0/95

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت ریزدانه

پهن

9

ماسه متوسط

1/94

2/00

ناچيز جور شده (نامرتب)

متقارن

ميانه پهنا

10

ماسه متوسط

1/31

1/29

ناچيز جور شده (نامرتب)

متقارن

پهن

11

ماسه متوسط

1/87

2/23

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

پهن

12

ماسه متوسط

1/66

2/03

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

پهن

13

ماسه متوسط

1/01

0/85

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت ریزدانه

پهن

14

ماسه متوسط

1/72

2/09

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

پهن

15

ماسه متوسط

1/99

1/98

ناچيز جور شده (نامرتب)

متقارن

پهن

16

ماسه متوسط

1/44

1/30

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت ریزدانه

پهن

17

ماسه متوسط

1/63

1/66

ناچيز جور شده (نامرتب)

متقارن

پهن

18

ماسه متوسط

1/28

0/93

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت ریزدانه

پهن

19

ماسه متوسط

1/10

0/71

ناچيز جور شده (نامرتب)

20

ماسه درشت

0/37

0/12

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت خيلی
ریزدانه
چوله به سمت ریزدانه

ميانه پهنا

21

ماسه درشت

0/85

0/48

ناچيز جور شده (نامرتب)

22

ماسه متوسط

1/22

1/19

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت خيلی
ریزدانه
متقارن

پهن

23

ماسه متوسط

1/34

1/04

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت ریزدانه

پهن

24

ماسه متوسط

1/41

1/49

ناچيز جور شده (نامرتب)

متقارن

پهن
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جدول  :5نتایج محاسبه شاخصهاي آماري دانهبندي (گرانولومتري) نمونههاي اراضی کشاورزي به روش جامع ترسيمی
فولک ()WARD METHOD & FOLK
شماره

بافت

نمونه

قطر

قطر

میانگین

()D50

(فی)

(فی)

میانه

جور شدگی

کشیدگی

چولگی

1

ماسه ریز

2/10

2/31

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

ميانه پهنا

2

ماسه ریز

2/18

2/35

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

ميانه پهنا

3

مایه ریز

2/66

2/77

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

کشيده

4

ماسه متوسط

1/60

2/25

5

ماسه ریز

2/04

2/16

ناچيز جور شده (خيلی
نامرتب)
ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت خيلی
درشتدانه
چوله به سمت درشتدانه

خيلی پهن
ميانه پهنا

6

ماسه ریز

2/10

2/31

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

ميانه پهنا

7

ماسه متوسط

1/57

1/48

ناچيز جور شده (نامرتب)

متقارن

پهن

8

ماسه متوسط

1/81

2/03

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

پهن

9

ماسه ریز

2/42

2/52

ناچيز جور شده (نامرتب)

چوله به سمت درشتدانه

کشيده

مطالعات باد

گل طوفان

نتایج حاصل از مجموع فراوانی پراکنش کالس
ساالنه باد ایستگاه کازرون (شکل  )4بيانگر این است
که  50/97درصد از بادهاي منطقه آرام و  49درصد
از بادها داراي سمت و سرعت هستند .جهت باد
غالب منطقه ،از سمت غرب است (شکل  .)4با توجه
به گلبادهاي فصلی که براي ایستگاه کازرون تعيين
گردید (شکل  ،)5تغييرات معنیداري بين گلباد
ساالنه و فصلی وجود ندارد و بهصورت کلی میتوان
نتایج حاصل از گلبادهاي ساالنه از نظر جهت وزش
باد غالب را براي فصول رسم شده نيز بيان کرد.

نتایج حاصل از گل طوفان ساالنه ایستگاه کازرون
( )2006-2016بيانگر این است که  99/8درصد از
بادهاي منطقه آرام و فقط  0/2از بادها داراي سمت
و سرعت هستند که در نمودار مربوط به گل طوفان
قابل مشاهده نبوده پﺲ قابل چشمپوشی میباشند؛
یعنی عمال باد فرساینده در منطقه نداریم و علت
این است که منطقه مطالعاتی دشت بوده و اطراف
آن کوه وجود داشته که مانع سرعتباالي باد در
منطقه میشود (شکل .)6

شکل  :4مجموع فراوانی پراکنش کالس و گلباد ساالنه باد ایستگاه کازرون
پژوهشهاي دانش زمين

123

پژوهشهاي دانش زمين ،سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار  ،1400صفحات 130-114

124

شکل  :5گلباد فصلی ایستگاه کازرون ()2016 -2006

شکل  :6گل طوفان ساالنه ایستگاه کازرون

تشکيلدهنده ریز گردهاي جهانی را تشکيل می-
دهند (کاظمی و همکاران .)1396 ،ذرات سيلت
حساسترین ذرات نسبت به فرسایش بادي را دارند
(رفاهی .)1391 ،در تمامی نمونهها ماسه بيشترین
درصد تشکيلدهنده مواد تخریبی را دارد و بهطور
ميانگين درصد ماسه رسوبات دریاچه حدود %62
است .در خاکهاي لومی-شنی ()sandy – loam؛
رس کمتر از  20درصد یا مجموع درصد سيلت و

بحث
دریاچههاي در حال خشک شدن میتوانند منبع
مستعدي براي توليد ریز گرد و گردوغبار باشند
( Prosperoet et al, 2002; Washingtonet et al,
 )2003; Sharratt et al, 2013مطالعات صورت
گرفته در سراسر جهان بيانگر این است که ذرات
سيلت مستعدترین ذرات براي تبدیل به گردوغبار
هستند و ذرات سيلت بيشترین فراوانی ذرات
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(صارمی نائينی و همکاران .)1384 ،با توجه به
مقادیر محاسبهشده مورفومتري نمونههاي
برداشتشده از سطح دریاچه و زمينهاي کشاورزي
مشخص میگردد که ذرات داراي جور شدگی بد،
نامرتب و در چولگی زیاد به سمت ذرات درشتدانه
میباشند .بررسی نوع ذرات رسوب که در اکﺜر نمونه
ها ماسه میباشد شاهدي بر این امر است .بهطورکلی
جریانهاي سطحی دائمی در حوضه پریشان وابسته
به آبدهی چشمههاي موجود بهخصوص در
سالهاي ترسالی میباشد .مسيلهاي فصلی
بخصوص در مناطق شمال و شمال شرقی حوضه در
فصول بارندگی روانابها را به سمت دریاچه هدایت
میکنند .همچنين نتایج حاصل از محاسبه قطر
ميانگين که کمتر از  200ميکرون است مخالف
تحقيقات بشنيغان ( )1395است که بيان میکند
نهشتههاي ماسهبادي با قطر ميانگين بزرگتر از
 200ميکرون ،نزدیک بودن منشأ رسوبات نسبت به
منطقه برداشت را نشان میدهد .خصوصيات
فيزیکی و شيميایی خاک شاخصهاي مهم ارزیابی
سالمت خاک هستند (.)Zhang et al, 2019
بسياري از عوامل و ویژگیها خاک مانند بافت،
آهک ،نسبت جذب سدیم و رسانایی الکتریکی خاک
بر پایداري خاکدانهها مؤثرند (مالئی رنانی و
همکاران )1392 ،از این ميان رطوبت خاک یکی از
متغيرهاي اصلی محيطی است که باعث کاهش
فرسایش خاک در نتيجه افزایش سرعت باد آستانه
و انسجام بيشتر خاک میشود ( Fécan et al,
)1999; Bolte et al, 2011; Sharratt et al, 2013؛
که در مطالعه حاضر ،درصد رطوبت اشباع در تمامی
نمونهها بيشتر از  50درصد بوده ،منطقه رطوبت
باالیی داشته و در نتيجه چسبندگی ذرات نيز خوب
است .نتایج خواص فيزیکی و شيميایی خاک به
فرسایشپذیري در برابر باد نيز نشان میدهد ،خاک

دو برابر مقدار رس از  30درصد بيشتر است .در
خاکهاي لومی شنی تأثيرات همافزایی خاک رس
و مواد آلی ( )OMبر تجمع خاک باعث بهبود
ساختار خاک ،افزایش ظرفيت نگهداشتن آب و
کاهش تلفات خاک میشود (.)de Oro et al, 2019
خاکهایی که مقدار شن آنها بين  24تا  52درصد
و مقدار رس کمتر از  7درصد و سيلت نيز کمتر از
 50درصد ،خاک لومی و شنی ناميده میشوند .لوم-
رسی -شنی ( :)sandy – clay – loamاینکه  20تا
 35درصد رس ،سيلت کمتر از  28و شن آن نيز
بيش از  45درصد است .درصورتیکه خاک سطحی
داراي کمتر از  20درصد ذرات فرسایش پذیر
کوچکتر از  0/84ميلیمتر باشد ،در مقابل
فرسایش بادي پایدار و نيازي به اقدامات حفاظتی
ندارند (عظيم زاده و اختصاصی .)1391 ،رس و
سيلت به ترتيب فراوانی کمتري نسبت به ماسه
دارند؛ بنابراین با توجه به فراوانی پایين ذرات سيلت
در رسوبات دریاچه پریشان نمیتوان دریاچه را یکی
از مناطق مستعد براي توليد گردوغبار در ایران
دانست .سه منشأ شامل مناطق بيابانی در عراق و
سوریه ،حوضههاي رسوبی در عربستان سعودي و
کویت و حوضچههاي خشک دریاچه مانند بستر
خشک تاالبهاي حورالعظيم و تاالبهاي خشک
هامون بهعنوان منشأ گردوغبار طوفان در ایران
گزارششده است ( ;Zarasvandi et al, 2011
Rashki et al, 2013; Ahmady-Birgani et al,
 .)2015; Mojadam et al, 2018محاسبه

خصوصيات مورفومتري در مطالعات رسوبشناسی
بهویژه رسوبات ناشی از فرسایش بادي از اهميت
خاصی برخوردار است بهگونهاي که با در اختيار
داشتن این شاخصها میتوان تصویر نسبتا مناسبی
از وضعيت رسوب در منطقه ارائه نمود و درنهایت
در خصوص روند رسوبگذاري و همچنين تخمين
دوري یا نزدیکی منطقه به نقاط برداشت اقدام نمود
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مقاوم است .نکته مهمی که از گلبادها نتيجه می-
شود این است که بادهاي غالب منطقه داراي
طبقات سرعت کمتر از  3/5متر بر ثانيه است و
نقش مؤثري در به وجود آوردن طوفان ندارند.
اميدوار و همکاران ( )1392اظهار داشتند پدیده
گردوغبار در استان فارس از منبع محلی برخوردار
نيست؛ که نياز به تحقيق و بررسیهاي بيشتر دارد.

126

نتيجه پایداري خاکدانه در برابر دیﺲ پرس شدن
بيشتر میشود و خاک مقاومتر میشود .براساس
نتایج آزمایشگاهی خصوصيات فيزیکی و شيمایی
خاک منطقه میتوان نتيجه گرفت که خاک منطقه
مطالعاتی در حال حاضر خاکی با بافت مناسب بوده
و چسبندگی و رطوبت داشته و شور نيست و عمال
مناسبترین بافت از نظر کشاورزي میباشد .طی
مطالعات ميدانی و پرسوجو از اهالی روستانشين
اطراف دریاچه ،مشخص شد که در ساليان اخير
فعاليتهاي کشاورزي در منطقه افزایش یافته است
و محصوالتی مﺜل گندم و جو و ذرت و هندوانه و
خيار و گوجه و یونجه ،کنجد ،طالبی و صيفیجات
در اراضی کشاورزي دریاچه کشت میشود .هر چند
که در حال حاضر محدودیتی از نظر مطالعات
خاکشناسی وجود ندارد ولی این امکان وجود دارد
در صورت ادامه یافتن وضعيت برداشت بیرویه
منابع آب زیرزمينی و همچنين خشکتر شدن بستر
دریاچه پریشان شرایط در آینده متفاوت باشد .نتایج
مطالعات سرعت و جهت باد ،نشان داد که باد
فرساینده در منطقه وجود ندارد و اگر خاک منطقه
هم فرسایش پذیر باشد ،دریاچه نقشی در ایجاد
گردوغبار ندارد و مشکلی مناطق روستایی اطراف
دریاچه و شهرستان کازرون را از نظر گردوغبار
تهدید نمیکند و گردوغبارهایی که چند روز در
سال مشاهده میشود و توسط ایستگاههاي
هواشناسی ثبت میشود؛ احتماال نشأت گرفته از
کدهاي خارجی میباشند ازاینرو پيشنهاد میشود
در مطالعهاي به بررسی مناطق مستعد
گردوغبارهاي داخلی و خارجی که این شهرستان را
تحتتأثير قرار میدهند پرداخته شود.

نتیجهگیری
دریاچهها و تاالبهاي در حال خشک شدن می-
توانند منبع مستعدي براي توليد ریز گرد و گردو-
غبار باشند .در این مطالعه سعی شد حساسيت
رسوبات دریاچه پریشان به فرسایش بادي و نقش
آن در تهدید روستاها و شهرهاي اطراف آن بررسی
شود .بدینمنظور خصوصيات فيزیکی و شيمایی 33
نمونه خاک سطح دریاچه و تأثير سرعت و جهت باد
در ایجاد گردوغبار بررسی شده است .نتایج تحقيق
نشان میدهد که در تمامی نمونههاي برداشت شده
ماسه بيشترین درصد تشکيلدهنده مواد تخریبی را
دارد ،رس و سيلت به ترتيب فراوانی کمتري دارند.
بهطورکلی بافت خاک در محدوده مطالعاتی هم در
مناطق کشاورزي و هم در دریاچه تقریبا مشابه بوده
فقط در اثر افزایش فاصله نقاط مطالعاتی تغييرات
اندکی در بافت آنها مشاهده میشود .با توجه به
نتایج بررسی مواد شيميایی خاک ،مقدار هدایت
الکتریکی تمامی نمونههاي برداشتشده از منطقه
موردمطالعه کمتر از  4ميلی زیمنﺲ بوده و این
نشاندهنده این است که خاک منطقه خاکی نرمال
است .ميزان سدیم در خاک منطقه پایين بوده ،در

پانوشت
1-Phi
2-Shaker
)3-Md (Median Diameter

4-Kurtesis
5-Skewness
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 GRgraph2.0بهمنظور محاسبه شاخصهاي
دانهبندي رسوبات بادي ،مجموعه مقاالت اولين
همایش ملی فرسایش بادي.
عباس پور ،م ،.عابدي ،ز ،.احمدیان ،م .و ظفري،ف .1392 ،.ارزشگذاري اقتصادي کارکردهاي
بازاري منابع زیستمحيطی دریاچه ارژن  -پریشان
با تأکيد بر گونههاي آبزي ،فصلنامه علوم و
تکنولوژي محيطزیست ،جلد  ،15شماره  ،1ص
.79-93
عظيم زاده ،ح .و اختصاصی ،م .1391 ،.فرسایشبادي :بررسی تأثير ویژگیهاي فيزیکی و شيميایی
خاک در سرعت آستانه فرسایش بادي (مطالعه
موردي :دشت یزد-اردکان) ،مجله منابع طبيعی
ایران ،جلد  ،57شماره  ،2ص .71-53
فرج زاده اصل ،م .و عليزاده ،خ .1390 ،.تحليلزمانی و مکانی طوفانهاي گردوغبار در ایران ،مجله
مدرس علوم انسانی برنامهریزي و آمایش فضا ،جلد
 ،15شماره  ،1ص .20-1
فيض نيا ،س .1387 ،.رسوبشناسی کاربردي باتأکيد بر فرسایش خاک و توليد رسوب ،چاپ اول،
انتشارات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی
گرگان 356 ،ص.
کاظمی ،م ،.فيض نيا ،س ،.خسروي ،ح ،.مصباح،ح .و شهبازي ،ر .1395 ،.بررسی شاخصهاي
رسوبشناسی و طبقهبندي رسوبات بستر دریاچه
مهار لو براي تعيين حساسيت آن به فرسایش بادي،
فصلنامه علمی-پژوهشی تحقيقات مرتع و بيابان
ایران ،جلد  ،24شماره  ،4ص .828-815
گنجی دوست ،ح ،.آیتی ،ب ،.خارا ،ح ،.خداپرستشریفی ،ح ،.اکبر زاده ،ا ،.احمدزاده الیقی ،ت،.
نظامی بلوچی ،ش .و زلفی نژاد ،ک .1388 ،.بررسی
محيطزیست تاالب سياه کشيم ،علوم محيطی ،جلد
 ،6شماره  ،3ص .132-117

منابع
اختصاصی ،م .و عظيم زاده ،ح .1391 ،.بررسیشاخصهاي دانهبندي خاک با استفاده از دو روش
الکتر و خشک در مطالعات فرسایش آبی و بادي
(مطالعه موردي :رسوبات دشتسر پوشيده یزد)،
فصلنامه علمی  -پژوهشی خشک بوم ،جلد ،2
شماره  ،2ص .2-1
اميدوار ،ک .و اميدي ،ز .1392 ،.تحليل پدیدهگردوغبار در جنوب و مرکز استان فارس ،کاوشهاي
جغرافيایی مناطق بيابانی ،جلد  ،1شماره  ،3ص
.85-114
اویسی ،ق .1393 ،.بررسی و ارزیابی اثراتزیستمحيطی تاالب هامون بر منطقه سيستان،
اولين همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محيط
زیستی در ایران ،همدان ،انجمن ارزیابان
محيطزیست هگمتانه ،مرکز توسعه همایشهاي
آریا هگمتان.
بيابانی ،ل ،.احمدي ،ح ،.خسروي ،ح ،.نظريسامانی ،ع .و لفی ،ج .1397 ،.کاربرد ویژگیهاي
رسوبشناسی براي تعيين منشأ تپههاي ماسهاي
حاشيه غربی دریاچه اروميه ،مدیریت بيابان ،جلد
 ،6شماره  ،11ص .98-82
جاللی ،ب .و عاشري ،الف .1392 ،.اکو توریسم درراستاي حفاظت از تاالبها و اکوسيستمهاي آبی با
تأکيد بر مدل  ،SWOTاولين همایش حفاظت از
تاالبها و اکوسيستمهاي آبی ایران ،همدان ،شرکت
هماندیشان محيطزیست فردا.
رفاهی ،ح.ق .1391 ،.فرسایش بادي و کنترل آن،چاپ ششم ،انتشارات دانشگاه تهران 320 ،ص.
صادق پناهی ،ز .1387 ،.مرگ تدریجی تاالبپریشان ،اولين همایش منطقهاي اکوسيستمهاي
آبی داخلی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر.
صارمی نائينی ،م.ع ،.اختصاصی ،م.ر .و صارمینائينی ،ع .1384 ،.طراحی نرمافزار دانه سنج
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،70  شماره،18  جلد، مجله علوم آبوخاک،اصفهان
.133-121 ص
 منشآیابی رسوبات.1395 ،.ر. م،نوجوان بشنيغان فصلنامه علمی پژوهشی جغرافيا،جنوب ميبد
 ص،4  شماره،6  جلد،)(برنامهریزي منطقهاي
.155-164
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