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 چکيده

است. وقوع این پدیده  گردوغبار ییدهپد، خشکیمهنمخاطرات در نواحی با اقلیم خشک و  ترینمهمیکی از 

کاربری اراضی و  بررسی خصوصیات در این تحقیق بهبا خسارات جانی و مالی و طبیعی بسیاری همراه است. 

-شاخصرداخته شد. در ابتدا با استفاده از پدر استان خراسان رضوی   گردوغباربرداشت  هایکانونژئومورفولوژی 

 یدورهبرای  گردوغبارکانون برداشت  65ای مادیس، تعداد تصاویر ماهوارهبر روی  گردوغبارهای آشکارسازی 

 تهیه ژئومورفولوژی و کاربری اراضی منطقهواحدهای  ینقشهپس س( شناسایی گردید. 2005-2016آماری )

از نتایج حاکی از آن است که داده شد. پوشانی هم هانقشهبر روی این  گردوغبار برداشت هایکانون د وگردی

درصد  5/71است که حدود  مشاهده شدهر سدر واحد دشت گردوغبار هایکانوندرصد  81ژئومورفولوژی  ظلحا

به ترتیب در واحد  گردوغبار هایکانون ،اندازهای ژئومورفولوژیچشمدر دیگر  گیرد.می بررا در منطقه مساحت

نتایج حاصل از بررسی . اندقرار گرفته (مساحت %14در  %6/4) مساحت( و کوهستان %5/17در  %10 /7پالیا )

( و %3/35) در کاربری مراتع ضعیف گردوغباربرداشت  هایکانونتعداد  ترینبیشکاربری اراضی نشان داد که 

نرخ  یمحاسبهاند. با درصد مساحت از کل منطقه را دربر گرفته 3/35که حدود ( رخ داده %6/27) اراضی دیم

ارتباط تنگاتنگی  ،ژئومورفولوژی و کاربری اراضیساختار عالوه بر نوع  در سطوح مختلف مشخص شد که گردوغبار

 .وجود دارد گردوغبارانتشار نرخ با  هر واحد گردوغباربرداشت  هایکانونبین مساحت و تعداد 

 .رضوی خراسان استان ،ژئومورفولوژی اراضی، کاربری ،گردوغبار برداشت کانون :کليدی واژگان

 

 

 

  

                                                            

 *  Email: a.amirahmadi@hsu.ac.ir                                                                       ی مسئول:نویسنده
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 مقدمه -1

های بیابانی و مناطق خشک دنیا گسترش جوی هستند که در بسیاری از عرصه هایپدیدهیکی از  گردوغبارهای توفان

خسارات و تلفات  سالههمه گردوغبارهای . توفاناندقرار گرفته موردتوجهای فزاینده طوربههای اخیر دارند و در سال

 گردوغبارخصوصیات سطحی مناطق برداشت  (.Mie et al., 2008: 967)آورندمی به وجودفراوانی در تمام نقاط دنیا 

 ژئومورفولوژیاست. در نتیجه، شناخت خصوصیات  مؤثر ،شوندکه وارد اتمسفر می گردوغبارشدت و نوع ذرات  روی مقدار

 ,.Bullard et al؛ Lee et al., 2012: 462بسیار حائز اهمیت است) گردوغباربرداشت  هایکانونو کاربری اراضی 

زایی و افزایش وقوع داری با بیابانجهانی ارتباط معنی وهوایآبتغییرات کاربری اراضی همراه با تغییرات (. 5 :2009

، خشکنیمههای خشک و موقتی و دائمی محیط هایدریاچهها و سطح دارد. تغییر در طغیان رودخانه گردوغبارهای توفان

ایران به علت  (.Mahowald et al., 2003: 1077شود)این مناطق می گردوغباردر میزان  توجهیقابلسبب نوسانات 

ای منطقهمحلی و فرا گردوغبارهای متعدد خشک جهان، در معرض سیستمقرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه

افزایش وقوع این  یدهندهنشانهای اخیر . مشاهدات سال(Goudie, 2014: 106؛  Rashki et al., 2012: 53)است

 گردوغبارهای که ساالنه توفان است خشکنیمهخشک و  وهوایآبپدیده در کشور است. استان خراسان رضوی دارای 

از  گردوغباربرداشت  هایکانونو کاربری اراضی  ژئومورفولوژیبررسی خصوصیات  .فتدامتعددی در سطح آن اتفاق می

 ,Reheis & Kihl)متعددیمحققان  .است شده انجام این زمینه در زیادی مطالعات و ای برخوردار استاهمیت ویژه

1995; Wang et al., 2006; Prospero et al., 2002; Warren et al., 2007; Bullard et al., 2008; Wang et 

al., 2008; Lee et al., 2009; Rivera Rivera et al., 2010; Bullard et al., 2010; Lee et al., 2012; Zender 

& Parajuli, 2017)  اند و پراکنش در نقاط مختلف جهان پرداخته گردوغباربرداشت  هایکانونبه بررسی خصوصیات

 در 1هلرهایس  و کی .اندمنطقه تعیین کرده ژئومورفولوژیهای و الیه ی اراضیهابرداشت را در کاربری هایکانون

 گردوغبار تقریبی مقدار ترینبیش سطوح آبرفتی و پالیا کالیفرنیا به این نتیجه رسیدند که واحد و نوادا تحقیقی در جنوب

 ،ترشانبیشسطح  مساحت علت به را گردوغبار از تریبیش سطوح آبرفتی حجم اما ،کنندمی تولید سطح واحد در را

در توفان  گردوغباربرداشت  هایکانونبه بررسی پوشش سطحی  ( در تحقیقی2009) و همکاران 2لی .اندکردهتولید 

های های هواشناسی، عکسدر جنوب غربی آمریکای شمالی پرداختند. در این تحقیق از داده 2003دسامبر  15 گردوغبار

شناسایی شد.  موردمطالعه یدر منطقه گردوغباربرداشت کانون  146استفاده شد.  MODISای ماهوارههوایی و تصاویر 

دیگر در پالیا واقع   کانون 30برداشت در مراتع و  کانون 49های جنوب آمریکا، زارهای دشتبرداشت در بوتهکانون  48

 شده بود. 

در آمریکا  4در بیابان چیحواهون گردوغباربرداشت  هایکانون( به بررسی خصوصیات 2010) همکاران و 3ریورا

های کانونکاربری اراضی انجام شد. نتایج نشان داد که  ینقشهو  MODISپرداختند. این تحقیق با استفاده از تصاویر 

ای و مناطق بدون پوشش های ماسههای سیالبی، تپهدر مناطق کشاورزی رها شده، دشت شدهبرداشت تشخیص داده

 . اندواقع شدهگیاهی 

به بررسی خصوصیات ژئومورفیکی و پوشش سطح زمین مناطق  ازدورسنجش( با استفاده از 2012) و همکاران 5لی

ای، در غرب تگزاس و شرق نیومکزیکو در امریکا پرداختند. برای انجام این پژوهش از تصاویر ماهواره گردوغبارتولید 

 57های کشاورزی رها شده با زمین ری اراضی و بازدید میدانی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است کهکارب ینقشه

  دهند.را تشکیل می گردوغبار منشأمناطق  ترینبیشدرصد، 

                                                            
1- Reheis and Kihl 

2- Lee 

3- Rivera 

4- Chihuahuan 

5- Lee 
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منبع شناسی و پوشش سطحی زمین مناطق به ریخت ازدورسنجشابزار ( با استفاده از 2014) 6هاهنبرگر و نیکول

غلظت  یو داده  MODISای تصاویر ماهواره ،بزرگ یوتا در امریکا پرداختند. در این تحقیق یشرق حوزهدر  گردوغبار

برداشت های کانوندرصد  60قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیش از  مورداستفاده PM2.5و  PM10 گردوغبار

 رسی قرار دارد.  -و بدون پوشش سطحی با خاک سیلتی شدهخشکهای دریاچه در شدهییشناسا

های در غرب آسیا با استفاده از داده گردوغباربرداشت های کانون( در تحقیقی به شناسایی 2015) و همکاران 7کائو

های کانوندرصد  30درصد و دشت سیستان  70دجله و فرات بیش از  یمحیطی پرداختند. نتایج نشان داد که منطقه

 شود. را شامل می گردوغباراشت برد

ی فرسایش هانقشهبا استفاده از  گردوغبار( در تحقیق خود به ارتباط ژئومورفولوژی با انتشار 2017) 8پاراجولی و زندر 

هدف از این  باشند. می گردوغبارتولید  یها جز منابع عمدهو به این نتیجه رسیدند که پالیا و رسوب جهانی پرداختند

در استان  گردوغبار های برداشتکانوندر اراضی و کاربری  ژئومورفولوژیصیات صوخنقش هر یک از  تعیین ،تحقیق

 . استخراسان رضوی 

 موردمطالعه یمنطقه -2

کیلومترمربع است  118/143864با مساحت  شهرستان 28خراسان رضوی مشتمل بر استان  ،موردمطالعه یمنطقه

 33˚ 52́  در شمال شرق کشور واقع شده است. این استان در عرض جغرافیایی وکه چهارمین استان کشور از نظر وسعت 

(. این استان از جنوب به 1)شکل است قرار گرفتهشرقی  61˚ 45 ́ تا 56˚ 15 ́و طول جغرافیایی  شمالی 37˚ 40 ́ تا

با کشور افغانستان است.  بلندترین مرز همو یزد، از غرب به سمنان، از شمال به خراسان شمالی و از شرق  خراسان جنوبی

دشت  ،استان یترین نقطهمتر از سطح دریا و پست 3211استان در ارتفاعات بینالود در شمال نیشابور با ارتفاع  ینقطه

مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد. از شمال به جنوب استان از  یمتر از سطح دریا و در حاشیه 300سرخس با ارتفاع 

مناطق  یقرار دارند. میانگین بارش سالیانه هاآنخیز در بین ارتفاعات و حواشی ارتفاع کاسته شده و دشت هموار و حاصل

: 1390و اشرف،  بایگی؛ موسوی70: 1395متر متغیر است)دوستان، میلی 390تا  75مختلف استان خراسان رضوی بین 

17) . 

 موردمطالعه ی: موقعیت منطقه1شکل 

                                                            
6- Hahnenberger & Nicoll 

7- Cao 

8  - Parajuli    & Zender 
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 هاروش و مواد -3

ابتدا  ،اساس این بر است.  استوار میدانی هایبررسی و محاسباتی تحلیلی روش یپایه بر تحقیق این در کار روش

سینوپتیک قوچان، گلمکان، سرخس، مشهد، نیشابور،  هایایستگاه 11و جهت باد 10سرعت باد ،9یافق یددساعتی  هایداده

( از سازمان هواشناسی کشور اخذ 2005-2016آماری) یدورهسبزوار، کاشمر، تربت حیدریه، تربت جام و گناباد برای 

 هرکدام یبرا ابتدا ،موردمطالعه یمنطقهدر  گردوغبارهمراه با  یمشخص کردن تعداد روزها یبرابعد  یدر مرحلهگردید. 

 نیمربوط به ا MODIS یسنجنده ریتصاو ومشخص  ،بوده ترکم لومتریک 2از  یافق دیکه د ییتعداد روزها ها،ستگاهیا از

در ایستگاه سینوپتیک از کدهای  گردوغباربرای تعیین روزهای همراه با  (.Lee et al., 2009: 21)دیگرد تهیهروزها 

 34، 33، 32، 31، 30، 09، 08، 07، 06شامل کدهای   گردوغباروقوع  یدهندهنشانکدهای هواشناسی استفاده گردید. 

 گردوغبار برداشت هایکانون نییتع یهاشاخص یتهیه یبرا MODIS یسنجنده ریتصاو(. 1)جدول  دنباشمی 35و 

 برداشت هایکانون ییشناسا منظوربه ریتصو آشکارسازی. شد انجام آن یرو بر هیاول حاتیتصح و شده 12مرجع نیزم

 ،یتدرنها(. 105: 1396 همکاران، و ؛ بروغنیVickery, 2013: 129 Eckardt&)شد انجام ریتصاو تمام روی بر گردوغبار

 .شناسایی گردید موردمطالعه ی-در منطقه گردوغباربرداشت  ینقطه 65
 

 هواشناسی سینوپتیک هایدادهدر  یگردوغباری روزهاکدها و عالئم  :1 جدول

 نشانه وضعیت جوی کد نشانه وضعیت جوی کد

 بدون جریان باد گردوغبار 06
 

 سبک تا متوسط گردوخاکتوفان  31
 

 با جریان باد گردوخاکماسه و  07
 

 تشدید شده طی ساعت گذشته گردوخاکتوفان  32
 

 شدید، تضعیف طی ساعت گذشته گردوخاکتوفان  33  ماسه طی ساعت گذشته گردباد 08
 

 34  طی ساعت گذشته گردوخاکتوفان  09
شدید، بدون تغییر طی ساعت  گردوخاکتوفان 

  گذشته

30 
سبک تا متوسط  گردوخاکتوفان 

  ضعیف
 شده طی ساعت گذشتهتشدید گردوخاکتوفان  35

 

 (27: 1385 ،یجانی)علمنبع

 گردوغبار برداشت هایکانون تعيين هایشاخص -1-3

 است Dو  BTD3132 ،BTD2931 ،NDDIشامل  گردوغباربرداشت  هایکانونبرای ردیابی  شدهارائهپارامترهای 

 Ackerman ؛ Hao et al., 2007: 4738؛107: 1396 ،همکاران و )بروغنیگیردقرار می موردمحاسبهکه در این تحقیق 

et al., 1997: 17073). 

 گردوغبار برداشت هایکانون بندیيتاولو منظوربه مؤثر عوامل هایاليه یتهيه -2-3

و ژئومورفولوژی  کاربری اراضیی هانقشه، GISمحیط  گردوغبار دربرداشت های کانونپراکنش  ینقشه یتهیهبعد از 

در انتشار و وقوع  موردمطالعهی محدوده یاراض یکاربرهای ژئومورفولوژی و تا نقش هریک از ویژگی شد تهیهمنطقه 

 مشخص گردد. گردوغبار

                                                            
9- Vertical Visibility(VV) 

10- Wind Speed(FF) 

11- Wind Direction(DD) 

12- Georeference 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 11

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1359-fa.html


  18                                                 1397 مستانز، هارمچسي و ، شماره همنمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 

دانلود  USGSاز سایت استفاده شد. این تصاویر  Landsat-8ای کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ینقشه یبرای تهیه

های اردیبهشت و در سطح استان در ماه گردوغبارهای تر توفان(. با توجه به اینکه بیش/http://glovis.usgs.govشد )

کاربری اراضی برای  ینقشه، ENVIافزار با استفاده از نرمو ها دانلود ماه خرداد رخ داده است، لذا تصاویر مربوط به این

منابع طبیعی  یکاربری استان خراسان رضوی که از اداره ینقشهبا استفاده از  حاصل ینقشه. گردیدتهیه  2016سال 

 (. 2)شکل  تطبیق داده شد ،گردیده تهیهاستان 

توپوگرافی با کمک  ینقشهو  شناسیینزم ینقشهاز  زمانهم یاستفاده ،ژئومورفولوژی ینقشه یتهیهروش کار برای 

 توسط شدهارائه روش از تحقیق، این در (.1393، پور)باقر است یپوشانهمو توابع  GIS و ازدورسنجش هاییکتکن

 ینقشه یتهیهبرای (. 2)شکل  است شده استفاده منطقهژئومورفولوژی  واحدهای تفکیک برای( 1388) احمدی

برای بنابراین  (؛2: 1396ضروری است)رکنی و همکاران،  ساختینزمهای گیشناخت ویژ ژئومورفولوژی یک منطقه،

 ینقشهو  1:50000ی شیب و توپوگرافی با دقت هانقشهجویی از ابتدا با بهره ،منطقه ژئومورفولوژی ینقشه یتهیه

از  ی بعدجهت عملیات صحرائی آماده گردیده است. در مرحله یازموردن ینقشه، موردمطالعه یشناسی محدودهزمین

تر استخراج و بر روی (، اطالعات جزئی2016ای لندست )و تصاویر ماهواره Google Earthای تفسیر تصاویر ماهواره

ها، آن درآوردن نقشهها و به نهائی تیپکنترل  اولیه منتقل شده است. در ادامه با تکمیل اطالعات صحرائی و ینقشه

مرفولوژیکی  هاییپتانواع واحدها و  نقشهاین  شد.  در تهیه ،منطقه است ژئومورفولوژی ینقشهکار که همان  ییجهنت

 .  شدها تعیین های هریک از آنمشخص و حدود

 منابع ، تعدادشدهییشناسا گردوغباربرداشت  هایکانونو کاربری اراضی با  یژئومورفولوژ ینقشهبا تطبیق هر دو 

 13گردوغبار انتشار نسبت در این تحقیق. دیگرد تعیین کاربری اراضی و ژئومورفیک ینقشه کالس هر برای را گردوغبار

 کل درصد تقسیم با نسبت این. کنیممی معرفی برای هر کالس نسبی گردوغبار تولید گیریواحد اندازه عنوانبه را

 طبقه این توسط شدهاشغال یمنطقه کل درصد بر کاربری اراضی یا ژئومورفیک دسته هر در گردوغبار های برداشتکانون

 .شد محاسبه
 

 
  (50: 1388 احمدی،)واحدهای ژئومورفولوژی تفکیک :2 شکل

 نتايجو  بحث -4

ی بر روی تصاویر گردوغبار یتودهبا استفاده از چهار روش ترکیب رنگی کاذب و اعمال آن بر روی تصاویر موجود، 

مشخص  گردوغبارشروع  ینقطه و بر اساس مدل انتشار گوسی پلوم هاآشکارسازی شد و سپس با تفسیر چشمی آن

شناسایی  موردمطالعه یمنطقهدر  گردوغباربرداشت  ینقطه 65 ،درمجموع(. 109: 1396 همکاران، و بروغنی)گردید

                                                            
13- Dust Emission Ratio 
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 گردوغبارکاربری اراضی و ژئومورفولوژی هر دو در تولید گردید.  تهیهی کاربری اراضی و ژئومورفولوژی هانقشهسپس  .شد

عمل حاصل استان خراسان رضوی  شناسیریختینزمشکل امروزی  .(Lee et al., 2012: 465ای دارند)نقش عمده

های بارانی دورههای روان در یخچالی و فرسایش آبجوار فرسایش هم که یاگونهبه ؛است های یخچالیدورهفرسایش در 

 ینقشه یتهیهجهت . (4:1396)رکنی و همکاران، حادث شده است ،در نواحی جنوبی استان مخصوصاًو بادهای موسمی 

 اساسی نقش ژئومورفولوژی واحدهای تفکیک در که متغیرها از یکی چراکه گردید؛ تهیهشیب  ینقشه، ابتدا یژئومورفولوژ

و به طبقات  تهیهشیب  ینقشه متر DEM 30 از استفاده ادر این تحقیق ب .(76: 1388 )احمدی،است شیب ینقشه، دارد

 3مشتمل بر  ژئومورفولوژیبه لحاظ  موردمطالعه یمنطقهشیب،  ینقشهبا توجه به شد.  یبندطبقه 20<و  20-1، 1-0

 سر وواحد دشتدرصد،  20-1واحد پالیا،  ،درصد 1-0شیب  که ترتیبینابه ؛استسر و پالیا واحد کوهستان، دشت

 با واحد هر در ژئومورفولوژی هاییپت، واحدها تفکیک یادامه در واحد کوهستان است. ،درصد 20از  تربزرگهای شیب

 سه منطقه این در است. شده تهیه، Google Earthاز حاصل تصاویر نیزو  ETM+ 2007 ایماهواره تصویر از استفاده

 مربعکیلومتر 47/16951و پالیا  6/82949سر، دشت29/16205 مساحت با کوهستان شامل ژئومورفولوژی، واحد

 یدر منطقه .(35: 1393 و همکاران، )تازهباشندمی دنیا در ژئومورفولوژی واحد ترینگسترده سرهادشت شناسایی شد.

 تهیه ژئومورفولوژی هایتیپ ینقشه ،در ادامه گرفته است. برمساحت را در ترینبیشسر، نیز واحد دشت موردمطالعه

 سر فرسایشی با مساحتسه تیپ دشت، یلومترمربعک 6/82949 با برابر مساحتی با سردشت واحد در کهگردید 

)دق( رسیکفهتیپ  ،، در واحد پالیایلومترمربعک 46/18067 یدهپوش سرو دشت 39/32856سر اپانداژ، دشت73/32025

به همراه  را تحقیق یمنطقه ژئومورفولوژیواحدهای  ینقشه( 3شکل)شناسایی شد.  یلومترمربعک 4/8275 با مساحت

 دهد.می نشان گردوغباربرداشت  هایکانونپراکندگی 

  
 موردمطالعه یمنطقه در شدهییشناسا گردوغبار برداشتهای کانون ژئومورفولوژی و واحدهای ینقشه: 3شکل 

 

دهد. در نشان میرا  گردوغبارهای ژئومورفولوژی در تولید ( نقش هر یک از واحدها و تیپ3) ( و شکل2) جدول

 ترینبیشو پالیا به ترتیب دارای   یدهپوش سرهای مزبور، واحد دشتمطالعاتی و در میان تمام واحدها و تیپ یمنطقه

سر پوشیده با شده در واحد دشتمشاهده گردوغبارتعداد  ترینبیشباشند. ( می44/1-97/1) گردوغبارمیزان نرخ انتشار 

 ی(. پالیا در رتبه97/1) مربوط به این واحد است گردوغبارمیزان نرخ انتشار  ترینبیشدرصد رخ داده و  5/15مساحت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 11

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1359-fa.html


  20                                                 1397 مستانز، هارمچسي و ، شماره همنمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 

گرفته  بری کمی را درل منطقه، محدودهنسبت به مساحت ک است که از نظر مساحت گردوغباربعدی از نظر نرخ انتشار 

بعدی قرار  هایرتبهدر  گردوغبارسر اپانداژ، فرسایشی، کوهستان و دق از نظر نرخ انتشار درصد(. دشت 5/7است)حدود 

 ترینبیش (.Lee et al., 2012: 464با مساحت در ارتباط است) گردوغبارتوان گفت نرخ انتشار اند که تا حدودی میگرفته

درصد  (5شکل) .( رخ داده است3) واحد کوهستان مقدار آن در ترینکم( و 53) سردر واحد دشت گردوغباراد وقوع تعد

 دهد.و درصد مساحت در هر یک از واحدهای ژئومورفولوژی را نشان می گردوغبارتعداد 

 
  ژئومورفیک در هر واحد گردوغبارهای کانونتعداد و نرخ انتشار : 2جدول 

 نرخ انتشار % گردوغبار گردوغبار مساحت% مساحت نوع ژئومورفولوژی

 441/1 769/10 7 472/7 071/8676 پالیا 1

 431/0 076/3 2 127/7 407/8275 دق 2

 977/1 769/30 20 561/15 468/18067 سر پوشیدهدشت 3

 924/0 153/26 17 298/28 396/32856 سر اپانداژدشت 4

 892/0 615/24 16 583/27 734/32025 سر فرسایشیدشت 5

 330/0 615/4 3 957/13 290/16205 کوهستان 6

 

 :Zhang, 2010دهد)کاربری اراضی، پوشش فیزیکی سطح زمین را با توجه به استفاده از آن نشان می ینقشه 

یا انواع مختلف استفاده از های موجود در یک محل یعنی تمام فعالیت ؛بررسی کاربری اراضی و استفاده از زمین .(147

های زراعی، جنگل، مناطق مسکونی، مراتع و ...)آرخی و نیازی، نظیر زمین. زمین در یک محل به تصویر کشیده شود

تواند منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی و ایجاد شرایط بیابانی شود و از امروزه تغییرات کاربری اراضی می (.78: 1389

 مؤثر گردوغبار یدهیوقوع پددر  یکاربری اراض نوع(. 90: 1396 )کرم و همکاران،گردد گردوغباریش این طریق باعث افزا

 یرقوم هایدادهاز ( 4،3،2)باندهای  کاذب یرنگ ریتصاو یتهیهمنظور پس از  نیبد. (463: 2012و همکاران،  Lee)است

 ینهیشی، ببندیطبقهو استفاده از روش  یمیتعلهای و با کمک نمونه 6120به سال  مربوط( ETM+( 8 لندست یماهواره

 . (4)شکل  شد تهیه موردمطالعه یمنطقه یاحتمال کاربری اراض

 )منبع: نگارندگان( موردمطالعه یمنطقه در شدهشناسایی  گردوغبار برداشتهای کانونو کاربری اراضی  ینقشه: 4 شکل
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میزان  ترینبیششود. ( نشان داده می4) ( و شکل3) در جدول گردوغبارتأثیر کاربری اراضی بر روی ارتباط انتشار 

 37/1کاربری از نظر مساحت،  ی( است و این طبقه24/2) مربوط به سطوح رسی است که حدود گردوغبارنرخ انتشار 

( و 89/1) گردوغبارمیزان نرخ انتشار نظر است. مراتع ضعیف و اراضی دیم از  بر گرفتهکل منطقه را دراز مساحت  درصد

به وقوع پیوسته  هاکاربریدر این  گردوغبارمیزان  ترینبیشضمن اینکه ی بعدی قرار دارند؛ ( به ترتیب در رتبه66/1)

بعدی قرار دارد. این نشان از آن است که در  ی( در رتبه6/1) (. اراضی کشاورزی آبی با نرخ انتشارگردوغبار 41) است

در فصلی اتفاق افتاده باشد که کشت صورت  گردوغباردخالت انسان همراه است، ممکن است که با  این نوع کاربری

اراضی بر میزان انتشار  یکاربرتغییرات انسانی در نوع  نیزنگرفته و زمین رها شده است. دامنه و نوع پوشش گیاهی و 

برداشتی  ییالبی و سطوح آبی هیچ نقطهاست که در کاربری مناطق مسکونی، بسترهای س ذکرقابل. تأثیر دارد گردوغبار

و درصد مساحت در هر یک از طبقات کاربری اراضی را  گردوغبارهای کانون( درصد تعداد 6) شکل .در آن قرار ندارد

 دهد.نشان می

 
 در هر طبقه کاربری اراضی گردوغبارهای کانونتعداد و نرخ انتشار : 3جدول 

کاربری 

 اراضی

 نرخ انتشار % گردوغبار گردوغبار مساحت% مساحت نوع

 666/1 692/27 18 614/16 958/19492 اراضی دیم 1

 086/1 153/6 4 66/5 553/6646 جنگل  2

 6000/1 846/13 9 836/13 961/16233 اراضی کشاورزی آبی 3

 0 0 0 012/0 209/15 سطوح آبی 4

 554/0 538/1 1 773/2 813/3253 مراتع غنی 5

 891/1 384/35 23 703/18 385/21943 مراتع ضعیف 6

 243/0 230/9 6 928/37 899/44498 مراتع متوسط 7

 233/2 076/3 2 377/1 001/1616 سطوح رسی)دق( 8

 305/1 0 2 356/2 782/2764 سطوح نمکی 9

 0 0 0 472/0 604/554 مناطق مسکونی 10

 0 0 0 258/0 383/303 بسترهای سیالبی 11

 

 
 )منبع: نگارندگان( و درصد مساحت در هر یک از واحدهای ژئومورفولوژی گردوغبار: درصد تعداد 5شکل 
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 )منبع: نگارندگان( و درصد مساحت در هر یک از طبقات کاربری اراضی گردوغبار: درصد تعداد 6شکل 

 گيرینتيجه -5

در خراسان  شدهشناسایی گردوغبارهای کانوندر این تحقیق به ارتباط نوع کاربری اراضی و ژئومورفولوژی با تعداد 

های اراضی و واحدهای ژئومورفولوژی مشخص گردید. در هریک از کاربری گردوغبارنرخ انتشار  نیزرضوی، پرداخته شد و 

ی تنها در گردوغبارهای شد که کانون گردوغبار مشخصهای کاربری اراضی و همپوشانی با کانون ینقشه یتهیهپس از 

و ضعیف(،  متوسطکاربری منطقه، شامل اراضی دیم، جنگل، اراضی کشاورزی آبی، مراتع)غنی،  11ع کاربری از نو 8

و ضعیف( است  متوسطکاربری مربوط به مراتع)غنی،  ترینبیشاند. سطوح آبی، سطوح رسی، سطوح نمکی قرار گرفته

رخ داده نیز مربوط به کاربری با مراتع  گردوغبارتعداد کانون  ترینبیشگرفته و  براز مساحت منطقه را در %60ه حدود ک

میزان کاربری مربوط به سطوح  ترینکماست.  گردوغبارمستعد وقوع  به دلیل عدم پوشش گیاهی معموالًضعیف است که 

ان نرخ انتشار نوع کاربری قرار نگرفته است. از نظر میز 2ی در این گردوغبارآبی و بسترهای سیالبی است و هیچ کانون 

ی در مساحت منطقه و  گردوغبار درصد کل کانون 076/3که  نرخ انتشار مربوط به سطوح رسی است ترینبیش، گردوغبار

است.  گردوغباراین نشان از ارتباط مساحت با نرخ انتشار است که گرفته  بررا در درصد از کل منطقه 377/1حدود 

وسیعی از مناطق خشک را  یا پهنهسرهسر، پالیا( است. دشتستان، دشت)کوه واحد 3ژئومورفولوژی شامل  ینقشه

تعداد کانون برداشت  ترینبیش( مربوط به این واحد است. %5/71مساحت) ترینبیشگیرند و در این تحقیق نیز میدربر 

افتاده و این نشان از مستعد سر، پالیا و کوهستان اتفاق به ترتیب در واحدهای دشت گردوغبارو نرخ انتشار  گردوغبار

شده محاسبهبا توجه به نتایج مربوط به نرخ انتشار است.  موردمطالعه یدر منطقه گردوغبارسرها در وقوع بودن دشت

در  گردوغبارتولید  یمراتع ضعیف و اراضی دیم جز منابع عمده ،سر پوشیده، پالیا، سطوح رسیتوان گفت که دشتمی

Nicoll (2014 ،)و  Hahnenbergerنتایج حاصل از این تحقیق با نتایج محققانی همچون  .باشندمی موردمطالعه یمنطقه

Jewell  وNicoll (2011 ،)Miller ( 2012و همکاران ،)Lee ( 2012و همکاران ،)Lee ( 2009و همکاران ،)Crouvi 

Zender& Parajuli (2017 )و  (Reheis and Kihl1995 )(، 2013و همکاران ) Zobeck( و 2012و همکاران )

 .دارد همخوانی

 منابع -6

 .تهران دانشگاه انتشارات سوم، تهران: چاپ بادی، فرسایش و بیابان ،2جلد  کاربردی، ژئومورفولوژی (.1388) حسن احمدی، -1

بررسی تغییرات کاربری . (1393) ، خسروی، خه باتمحمدحسینمامقلی، معروف، صفری، عطا، شاهدی، کاکا، فرهودی، ا -2

موردی:  یمطالعه) رفت خاکادی آن در مقایسه با تغییرات هدرو ارزیابی اقتص GIS & RS هاییکتکناراضی با استفاده از 
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