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چکيده
یکی از مهمترین مخاطرات در نواحی با اقلیم خشک و نیمهخشک ،پدیدهی گردوغبار است .وقوع این پدیده
با خسارات جانی و مالی و طبیعی بسیاری همراه است .در این تحقیق به بررسی خصوصیات کاربری اراضی و
ژئومورفولوژی کانونهای برداشت گردوغبار در استان خراسان رضوی پرداخته شد .در ابتدا با استفاده از شاخص-
های آشکارسازی گردوغبار بر روی تصاویر ماهوارهای مادیس ،تعداد  65کانون برداشت گردوغبار برای دورهی
آماری ( )2005-2016شناسایی گردید .سپس نقشهی واحدهای ژئومورفولوژی و کاربری اراضی منطقه تهیه
گردید و کانونهای برداشت گردوغبار بر روی این نقشهها همپوشانی داده شد .نتایج حاکی از آن است که از
لحاظ ژئومورفولوژی  81درصد کانونهای گردوغبار در واحد دشتسر مشاهده شده است که حدود  71/5درصد
مساحت منطقه را دربر میگیرد .در دیگر چشماندازهای ژئومورفولوژی ،کانونهای گردوغبار به ترتیب در واحد
پالیا ( %10 /7در  %17/5مساحت) و کوهستان ( %4/6در  %14مساحت) قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از بررسی
کاربری اراضی نشان داد که بیشترین تعداد کانونهای برداشت گردوغبار در کاربری مراتع ضعیف ( )%35/3و
اراضی دیم ( )%27/6رخ داده که حدود  35/3درصد مساحت از کل منطقه را دربر گرفتهاند .با محاسبهی نرخ
گردوغبار در سطوح مختلف مشخص شد که عالوه بر نوع ساختار ژئومورفولوژی و کاربری اراضی ،ارتباط تنگاتنگی
بین مساحت و تعداد کانونهای برداشت گردوغبار هر واحد با نرخ انتشار گردوغبار وجود دارد.
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واژگان کليدی :کانون برداشت گردوغبار ،کاربری اراضی ،ژئومورفولوژی ،استان خراسان رضوی.
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 -1مقدمه
توفانهای گردوغبار یکی از پدیدههای جوی هستند که در بسیاری از عرصههای بیابانی و مناطق خشک دنیا گسترش
دارند و در سالهای اخیر بهطور فزایندهای موردتوجه قرار گرفتهاند .توفانهای گردوغبار همهساله خسارات و تلفات
فراوانی در تمام نقاط دنیا به وجود میآورند( .)Mie et al., 2008: 967خصوصیات سطحی مناطق برداشت گردوغبار
روی مقدار شدت و نوع ذرات گردوغبار که وارد اتمسفر میشوند ،مؤثر است .در نتیجه ،شناخت خصوصیات ژئومورفولوژی
و کاربری اراضی کانونهای برداشت گردوغبار بسیار حائز اهمیت است( Lee et al., 2012: 462؛ Bullard et al.,
 .)2009: 5تغییرات کاربری اراضی همراه با تغییرات آبوهوای جهانی ارتباط معنیداری با بیابانزایی و افزایش وقوع
توفانهای گردوغبار دارد .تغییر در طغیان رودخانهها و سطح دریاچههای موقتی و دائمی محیطهای خشک و نیمهخشک،
سبب نوسانات قابلتوجهی در میزان گردوغبار این مناطق میشود( .)Mahowald et al., 2003: 1077ایران به علت
قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمهخشک جهان ،در معرض سیستمهای متعدد گردوغبار محلی و فرامنطقهای
است( Rashki et al., 2012: 53؛  .)Goudie, 2014: 106مشاهدات سالهای اخیر نشاندهندهی افزایش وقوع این
پدیده در کشور است .استان خراسان رضوی دارای آبوهوای خشک و نیمهخشک است که ساالنه توفانهای گردوغبار
متعددی در سطح آن اتفاق میافتد .بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی و کاربری اراضی کانونهای برداشت گردوغبار از
اهمیت ویژهای برخوردار است و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است .محققان متعددی( Reheis & Kihl,
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, 2017به بررسی خصوصیات کانونهای برداشت گردوغبار در نقاط مختلف جهان پرداختهاند و پراکنش

1- Reheis and Kihl
2- Lee
3- Rivera
4- Chihuahuan
5- Lee
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کانونهای برداشت را در کاربریهای اراضی و الیههای ژئومورفولوژی منطقه تعیین کردهاند .رهایس و کیهل 1در
تحقیقی در جنوب نوادا و کالیفرنیا به این نتیجه رسیدند که واحد پالیا و سطوح آبرفتی بیشترین مقدار تقریبی گردوغبار
را در واحد سطح تولید میکنند ،اما سطوح آبرفتی حجم بیشتری از گردوغبار را به علت مساحت سطح بیشترشان،
تولید کردهاند .لی 2و همکاران ( )2009در تحقیقی به بررسی پوشش سطحی کانونهای برداشت گردوغبار در توفان
گردوغبار  15دسامبر  2003در جنوب غربی آمریکای شمالی پرداختند .در این تحقیق از دادههای هواشناسی ،عکسهای
هوایی و تصاویر ماهوارهای  MODISاستفاده شد 146 .کانون برداشت گردوغبار در منطقهی موردمطالعه شناسایی شد.
 48کانون برداشت در بوتهزارهای دشتهای جنوب آمریکا 49 ،کانون برداشت در مراتع و  30کانون دیگر در پالیا واقع
شده بود.
3
4
ریورا و همکاران ( )2010به بررسی خصوصیات کانونهای برداشت گردوغبار در بیابان چیحواهون در آمریکا
پرداختند .این تحقیق با استفاده از تصاویر  MODISو نقشهی کاربری اراضی انجام شد .نتایج نشان داد که کانونهای
برداشت تشخیص دادهشده در مناطق کشاورزی رها شده ،دشتهای سیالبی ،تپههای ماسهای و مناطق بدون پوشش
گیاهی واقع شدهاند.
لی 5و همکاران ( )2012با استفاده از سنجشازدور به بررسی خصوصیات ژئومورفیکی و پوشش سطح زمین مناطق
تولید گردوغبار در غرب تگزاس و شرق نیومکزیکو در امریکا پرداختند .برای انجام این پژوهش از تصاویر ماهوارهای،
نقشهی کاربری اراضی و بازدید میدانی استفاده شد .نتایج حاکی از آن است که زمینهای کشاورزی رها شده با 57
درصد ،بیشترین مناطق منشأ گردوغبار را تشکیل میدهند.
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هاهنبرگر و نیکول )2014( 6با استفاده از ابزار سنجشازدور به ریختشناسی و پوشش سطحی زمین مناطق منبع
گردوغبار در شرق حوزهی بزرگ یوتا در امریکا پرداختند .در این تحقیق ،تصاویر ماهوارهای  MODISو دادهی غلظت
گردوغبار  PM10و  PM2.5مورداستفاده قرار گرفت .نتایج حاکی از آن است که بیش از  60درصد کانونهای برداشت
شناساییشده در دریاچههای خشکشده و بدون پوشش سطحی با خاک سیلتی -رسی قرار دارد.
کائو 7و همکاران ( )2015در تحقیقی به شناسایی کانونهای برداشت گردوغبار در غرب آسیا با استفاده از دادههای
محیطی پرداختند .نتایج نشان داد که منطقهی دجله و فرات بیش از  70درصد و دشت سیستان  30درصد کانونهای
برداشت گردوغبار را شامل میشود.
پاراجولی و زندر )2017( 8در تحقیق خود به ارتباط ژئومورفولوژی با انتشار گردوغبار با استفاده از نقشههای فرسایش
و رسوب جهانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پالیاها جز منابع عمدهی تولید گردوغبار میباشند .هدف از این
تحقیق ،تعیین نقش هر یک از خصوصیات ژئومورفولوژی و کاربری اراضی در کانونهای برداشت گردوغبار در استان
خراسان رضوی است.

 -2منطقهی موردمطالعه
منطقهی موردمطالعه ،استان خراسان رضوی مشتمل بر  28شهرستان با مساحت  143864/118کیلومترمربع است
که چهارمین استان کشور از نظر وسعت و در شمال شرق کشور واقع شده است .این استان در عرض جغرافیایی ́ 33˚ 52
تا ́  37˚ 40شمالی و طول جغرافیایی ́  56˚ 15تا ́  61˚ 45شرقی قرار گرفته است (شکل .)1این استان از جنوب به
خراسان جنوبی و یزد ،از غرب به سمنان ،از شمال به خراسان شمالی و از شرق هممرز با کشور افغانستان است .بلندترین
نقطهی استان در ارتفاعات بینالود در شمال نیشابور با ارتفاع  3211متر از سطح دریا و پستترین نقطهی استان ،دشت
سرخس با ارتفاع  300متر از سطح دریا و در حاشیهی مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد .از شمال به جنوب استان از
ارتفاع کاسته شده و دشت هموار و حاصلخیز در بین ارتفاعات و حواشی آنها قرار دارند .میانگین بارش سالیانهی مناطق
مختلف استان خراسان رضوی بین  75تا  390میلیمتر متغیر است(دوستان70 :1395 ،؛ موسویبایگی و اشرف:1390 ،
.)17

6- Hahnenberger & Nicoll
7- Cao
8- Parajuli & Zender
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 -3مواد و روشها
روش کار در این تحقیق بر پایهی روش تحلیلی محاسباتی و بررسیهای میدانی استوار است .بر این اساس ،ابتدا
دادههای ساعتی دید افقی ،9سرعت باد 10و جهت باد 11ایستگاههای سینوپتیک قوچان ،گلمکان ،سرخس ،مشهد ،نیشابور،
سبزوار ،کاشمر ،تربت حیدریه ،تربت جام و گناباد برای دورهی آماری( )2005-2016از سازمان هواشناسی کشور اخذ
گردید .در مرحلهی بعد برای مشخص کردن تعداد روزهای همراه با گردوغبار در منطقهی موردمطالعه ،ابتدا برای هرکدام
از ایستگاهها ،تعداد روزهایی که دید افقی از  2کیلومتر کمتر بوده ،مشخص و تصاویر سنجندهی  MODISمربوط به این
روزها تهیه گردید( .)Lee et al., 2009: 21برای تعیین روزهای همراه با گردوغبار در ایستگاه سینوپتیک از کدهای
هواشناسی استفاده گردید .کدهای نشاندهندهی وقوع گردوغبار شامل کدهای 34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،09 ،08 ،07 ،06
و  35میباشند (جدول  .)1تصاویر سنجندهی  MODISبرای تهیهی شاخصهای تعیین کانونهای برداشت گردوغبار
زمین مرجع 12شده و تصحیحات اولیه بر روی آن انجام شد .آشکارسازی تصویر بهمنظور شناسایی کانونهای برداشت
گردوغبار بر روی تمام تصاویر انجام شد(Eckardt &Vickery, 2013: 129؛ بروغنی و همکاران .)105 :1396 ،درنهایت،
 65نقطهی برداشت گردوغبار در منطقه-ی موردمطالعه شناسایی گردید.
جدول  :1کدها و عالئم روزهای گردوغباری در دادههای هواشناسی سینوپتیک
نشانه

کد

وضعیت جوی

کد

وضعیت جوی

توفان گردوخاک سبک تا متوسط

06

گردوغبار بدون جریان باد

31

07

ماسه و گردوخاک با جریان باد

32

توفان گردوخاک تشدید شده طی ساعت گذشته

08

گردباد ماسه طی ساعت گذشته

33

توفان گردوخاک شدید ،تضعیف طی ساعت گذشته

09

توفان گردوخاک طی ساعت گذشته

34

توفان گردوخاک شدید ،بدون تغییر طی ساعت
گذشته

30

توفان گردوخاک سبک تا متوسط
ضعیف

35

توفان گردوخاک تشدیدشده طی ساعت گذشته

نشانه

منبع(علیجانی)27 :1385 ،

 -1-3شاخصهای تعيين کانونهای برداشت گردوغبار
پارامترهای ارائهشده برای ردیابی کانونهای برداشت گردوغبار شامل  NDDI ،BTD2931 ،BTD3132و  Dاست
که در این تحقیق موردمحاسبه قرار میگیرد(بروغنی و همکاران107 :1396 ،؛ Hao et al., 2007: 4738؛ Ackerman
.)et al., 1997: 17073

بعد از تهیهی نقشهی پراکنش کانونهای برداشت گردوغبار در محیط  ،GISنقشههای کاربری اراضی و ژئومورفولوژی
منطقه تهیه شد تا نقش هریک از ویژگیهای ژئومورفولوژی و کاربری اراضی محدودهی موردمطالعه در انتشار و وقوع
گردوغبار مشخص گردد.

)9- Vertical Visibility(VV
)10- Wind Speed(FF
)11- Wind Direction(DD
12- Georeference
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 -2-3تهيهی اليههای عوامل مؤثر بهمنظور اولويتبندی کانونهای برداشت گردوغبار
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برای تهیهی نقشهی کاربری اراضی از تصاویر ماهوارهای  Landsat-8استفاده شد .این تصاویر از سایت  USGSدانلود
شد ( .)http://glovis.usgs.gov/با توجه به اینکه بیشتر توفانهای گردوغبار در سطح استان در ماههای اردیبهشت و
خرداد رخ داده است ،لذا تصاویر مربوط به این ماهها دانلود و با استفاده از نرمافزار  ،ENVIنقشهی کاربری اراضی برای
سال  2016تهیه گردید .نقشهی حاصل با استفاده از نقشهی کاربری استان خراسان رضوی که از ادارهی منابع طبیعی
استان تهیه گردیده ،تطبیق داده شد (شکل .)2
روش کار برای تهیهی نقشهی ژئومورفولوژی ،استفادهی همزمان از نقشهی زمینشناسی و نقشهی توپوگرافی با کمک
تکنیکهای سنجشازدور و  GISو توابع همپوشانی است (باقرپور .)1393 ،در این تحقیق ،از روش ارائهشده توسط
احمدی ( )1388برای تفکیک واحدهای ژئومورفولوژی منطقه استفاده شده است (شکل  .)2برای تهیهی نقشهی
ژئومورفولوژی یک منطقه ،شناخت ویژگیهای زمینساخت ضروری است(رکنی و همکاران)2 :1396 ،؛ بنابراین برای
تهیهی نقشهی ژئومورفولوژی منطقه ،ابتدا با بهرهجویی از نقشههای شیب و توپوگرافی با دقت  1:50000و نقشهی
زمینشناسی محدودهی موردمطالعه ،نقشهی موردنیاز جهت عملیات صحرائی آماده گردیده است .در مرحلهی بعد از
تفسیر تصاویر ماهوارهای  Google Earthو تصاویر ماهوارهای لندست ( ،)2016اطالعات جزئیتر استخراج و بر روی
نقشهی اولیه منتقل شده است .در ادامه با تکمیل اطالعات صحرائی و کنترل نهائی تیپها و به نقشه درآوردن آنها،
نتیجهی کار که همان نقشهی ژئومورفولوژی منطقه است ،تهیه شد .در این نقشه انواع واحدها و تیپهای مرفولوژیکی
مشخص و حدودهای هریک از آنها تعیین شد.
با تطبیق هر دو نقشهی ژئومورفولوژی و کاربری اراضی با کانونهای برداشت گردوغبار شناساییشده ،تعداد منابع
گردوغبار را برای هر کالس نقشهی ژئومورفیک و کاربری اراضی تعیین گردید .در این تحقیق نسبت انتشار گردوغبار13
را بهعنوان واحد اندازهگیری تولید گردوغبار نسبی برای هر کالس معرفی میکنیم .این نسبت با تقسیم درصد کل
کانونهای برداشت گردوغبار در هر دسته ژئومورفیک یا کاربری اراضی بر درصد کل منطقهی اشغالشده توسط این طبقه
محاسبه شد.

 -4بحث و نتايج
با استفاده از چهار روش ترکیب رنگی کاذب و اعمال آن بر روی تصاویر موجود ،تودهی گردوغباری بر روی تصاویر
آشکارسازی شد و سپس با تفسیر چشمی آنها و بر اساس مدل انتشار گوسی پلوم نقطهی شروع گردوغبار مشخص
گردید(بروغنی و همکاران .)109 :1396 ،درمجموع 65 ،نقطهی برداشت گردوغبار در منطقهی موردمطالعه شناسایی
13- Dust Emission Ratio
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شد .سپس نقشههای کاربری اراضی و ژئومورفولوژی تهیه گردید .کاربری اراضی و ژئومورفولوژی هر دو در تولید گردوغبار
نقش عمدهای دارند( .)Lee et al., 2012: 465شکل امروزی زمینریختشناسی استان خراسان رضوی حاصل عمل
فرسایش در دورههای یخچالی است؛ بهگونهای که فرسایش همجوار یخچالی و فرسایش آبهای روان در دورههای بارانی
و بادهای موسمی مخصوصاً در نواحی جنوبی استان ،حادث شده است(رکنی و همکاران .)4:1396 ،جهت تهیهی نقشهی
ژئومورفولوژی ،ابتدا نقشهی شیب تهیه گردید؛ چراکه یکی از متغیرها که در تفکیک واحدهای ژئومورفولوژی نقش اساسی
دارد ،نقشهی شیب است(احمدی .)76 :1388 ،در این تحقیق با استفاده از  30 DEMمتر نقشهی شیب تهیه و به طبقات
 20-1 ،1-0و > 20طبقهبندی شد .با توجه به نقشهی شیب ،منطقهی موردمطالعه به لحاظ ژئومورفولوژی مشتمل بر 3
واحد کوهستان ،دشتسر و پالیا است؛ بهاینترتیب که شیب  1-0درصد ،واحد پالیا 20-1 ،درصد ،واحد دشتسر و
شیبهای بزرگتر از  20درصد ،واحد کوهستان است .در ادامهی تفکیک واحدها ،تیپهای ژئومورفولوژی در هر واحد با
استفاده از تصویر ماهوارهای  ETM+ 2007و نیز تصاویر حاصل از ،Google Earthتهیه شده است .در این منطقه سه
واحد ژئومورفولوژی ،شامل کوهستان با مساحت  ،16205/29دشتسر 82949/6و پالیا  16951/47کیلومترمربع
شناسایی شد .دشتسرها گستردهترین واحد ژئومورفولوژی در دنیا میباشند(تازه و همکاران .)35: 1393 ،در منطقهی
موردمطالعه نیز واحد دشتسر ،بیشترین مساحت را دربر گرفته است .در ادامه ،نقشهی تیپهای ژئومورفولوژی تهیه
گردید که در واحد دشتسر با مساحتی برابر با  82949/6کیلومترمربع ،سه تیپ دشتسر فرسایشی با مساحت
 ،32025/73دشتسر اپانداژ 32856/39و دشتسر پوشیده  18067/46کیلومترمربع ،در واحد پالیا ،تیپ کفهرسی(دق)
با مساحت  8275/4کیلومترمربع شناسایی شد .شکل( )3نقشهی واحدهای ژئومورفولوژی منطقهی تحقیق را به همراه
پراکندگی کانونهای برداشت گردوغبار نشان میدهد.

جدول ( )2و شکل ( )3نقش هر یک از واحدها و تیپهای ژئومورفولوژی در تولید گردوغبار را نشان میدهد .در
منطقهی مطالعاتی و در میان تمام واحدها و تیپهای مزبور ،واحد دشتسر پوشیده و پالیا به ترتیب دارای بیشترین
میزان نرخ انتشار گردوغبار ( )1/1-44/97میباشند .بیشترین تعداد گردوغبار مشاهدهشده در واحد دشتسر پوشیده با
مساحت  15/5درصد رخ داده و بیشترین میزان نرخ انتشار گردوغبار مربوط به این واحد است ( .)1/97پالیا در رتبهی
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بعدی از نظر نرخ انتشار گردوغبار است که از نظر مساحت نسبت به مساحت کل منطقه ،محدودهی کمی را دربر گرفته
است(حدود  7/5درصد) .دشتسر اپانداژ ،فرسایشی ،کوهستان و دق از نظر نرخ انتشار گردوغبار در رتبههای بعدی قرار
گرفتهاند که تا حدودی میتوان گفت نرخ انتشار گردوغبار با مساحت در ارتباط است( .)Lee et al., 2012: 464بیشترین
تعداد وقوع گردوغبار در واحد دشتسر ( )53و کمترین مقدار آن در واحد کوهستان ( )3رخ داده است .شکل( )5درصد
تعداد گردوغبار و درصد مساحت در هر یک از واحدهای ژئومورفولوژی را نشان میدهد.
جدول  :2تعداد و نرخ انتشار کانونهای گردوغبار در هر واحد ژئومورفیک
ژئومورفولوژی

نوع

مساحت

مساحت%

گردوغبار

گردوغبار %

نرخ انتشار

1
2
3
4
5
6

پالیا
دق
دشتسر پوشیده
دشتسر اپانداژ
دشتسر فرسایشی
کوهستان

8676/071
8275/407
18067/468
32856/396
32025/734
16205/290

7/472
7/127
15/561
28/298
27/583
13/957

7
2
20
17
16
3

10/769
3/076
30/769
26/153
24/615
4/615

1/441
0/431
1/977
0/924
0/892
0/330

نقشهی کاربری اراضی ،پوشش فیزیکی سطح زمین را با توجه به استفاده از آن نشان میدهد( Zhang, 2010:

 .)147بررسی کاربری اراضی و استفاده از زمین؛ یعنی تمام فعالیتهای موجود در یک محل یا انواع مختلف استفاده از
زمین در یک محل به تصویر کشیده شود .نظیر زمینهای زراعی ،جنگل ،مناطق مسکونی ،مراتع و (...آرخی و نیازی،
 .)78 :1389امروزه تغییرات کاربری اراضی میتواند منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی و ایجاد شرایط بیابانی شود و از
این طریق باعث افزایش گردوغبار گردد(کرم و همکاران .)90 :1396 ،نوع کاربری اراضی در وقوع پدیدهی گردوغبار مؤثر
است( Leeو همکاران .)463 :2012 ،بدین منظور پس از تهیهی تصاویر رنگی کاذب (باندهای  )4،3،2از دادههای رقومی
ماهوارهی لندست  )ETM+) 8مربوط به سال  2016و با کمک نمونههای تعلیمی و استفاده از روش طبقهبندی ،بیشینهی
احتمال کاربری اراضی منطقهی موردمطالعه تهیه شد (شکل .)4
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تأثیر کاربری اراضی بر روی ارتباط انتشار گردوغبار در جدول ( )3و شکل ( )4نشان داده میشود .بیشترین میزان
نرخ انتشار گردوغبار مربوط به سطوح رسی است که حدود ( )2/24است و این طبقهی کاربری از نظر مساحت1/37 ،
درصد از مساحت کل منطقه را دربر گرفته است .مراتع ضعیف و اراضی دیم از نظر میزان نرخ انتشار گردوغبار ( )1/89و
( )1/66به ترتیب در رتبهی بعدی قرار دارند؛ ضمن اینکه بیشترین میزان گردوغبار در این کاربریها به وقوع پیوسته
است ( 41گردوغبار) .اراضی کشاورزی آبی با نرخ انتشار ( )1/6در رتبهی بعدی قرار دارد .این نشان از آن است که در
این نوع کاربری که با دخالت انسان همراه است ،ممکن است گردوغبار در فصلی اتفاق افتاده باشد که کشت صورت
نگرفته و زمین رها شده است .دامنه و نوع پوشش گیاهی و نیز تغییرات انسانی در نوع کاربری اراضی بر میزان انتشار
گردوغبار تأثیر دارد .قابلذکر است که در کاربری مناطق مسکونی ،بسترهای سیالبی و سطوح آبی هیچ نقطهی برداشتی
در آن قرار ندارد .شکل ( )6درصد تعداد کانونهای گردوغبار و درصد مساحت در هر یک از طبقات کاربری اراضی را
نشان میدهد.
جدول  :3تعداد و نرخ انتشار کانونهای گردوغبار در هر طبقه کاربری اراضی
کاربری
اراضی

نوع

مساحت

مساحت%

گردوغبار

گردوغبار %

نرخ انتشار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اراضی دیم
جنگل
اراضی کشاورزی آبی
سطوح آبی
مراتع غنی
مراتع ضعیف
مراتع متوسط
سطوح رسی(دق)
سطوح نمکی
مناطق مسکونی
بسترهای سیالبی

19492/958
6646/553
16233/961
15/209
3253/813
21943/385
44498/899
1616/001
2764/782
554/604
303/383

16/614
5/66
13/836
0/012
2/773
18/703
37/928
1/377
2/356
0/472
0/258

18
4
9
0
1
23
6
2
2
0
0

27/692
6/153
13/846
0
1/538
35/384
9/230
3/076
0
0
0

1/666
1/086
1/6000
0
0/554
1/891
0/243
2/233
1/305
0
0

ژئومورفولوژی
40
30
20

0
کوهستان

دشت سر
فرسايشی

دشت سر اپانداژ دشت سر پوشيده

گرد و غبار%

دق

پاليا

مساحت%

شکل  :5درصد تعداد گردوغبار و درصد مساحت در هر یک از واحدهای ژئومورفولوژی (منبع :نگارندگان)
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کاربری اراضی
40
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20
10
0

گرد و غبار%
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شکل  :6درصد تعداد گردوغبار و درصد مساحت در هر یک از طبقات کاربری اراضی (منبع :نگارندگان)

 -5نتيجهگيری

 -6منابع
 -1احمدی ،حسن ( .)1388ژئومورفولوژی کاربردی ،جلد  ،2بیابان و فرسایش بادی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 -2امامقلی ،معروف ،صفری ،عطا ،شاهدی ،کاکا ،فرهودی ،محمدحسین ،خسروی ،خه بات ( .)1393بررسی تغییرات کاربری
اراضی با استفاده از تکنیکهای  GIS & RSو ارزیابی اقتصادی آن در مقایسه با تغییرات هدررفت خاک (مطالعهی موردی:
حوزهی آبخیز سد آزاد) ،فصلنامهی اکوسیستمهای طبیعی ایران ،دورهی  ،5شمارهی  ،3صص .15-28
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در این تحقیق به ارتباط نوع کاربری اراضی و ژئومورفولوژی با تعداد کانونهای گردوغبار شناساییشده در خراسان
رضوی ،پرداخته شد و نیز نرخ انتشار گردوغبار در هریک از کاربریهای اراضی و واحدهای ژئومورفولوژی مشخص گردید.
پس از تهیهی نقشهی کاربری اراضی و همپوشانی با کانونهای گردوغبار مشخص شد که کانونهای گردوغباری تنها در
 8نوع کاربری از  11کاربری منطقه ،شامل اراضی دیم ،جنگل ،اراضی کشاورزی آبی ،مراتع(غنی ،متوسط و ضعیف)،
سطوح آبی ،سطوح رسی ،سطوح نمکی قرار گرفتهاند .بیشترین کاربری مربوط به مراتع(غنی ،متوسط و ضعیف) است
که حدود  %60از مساحت منطقه را دربر گرفته و بیشترین تعداد کانون گردوغبار رخ داده نیز مربوط به کاربری با مراتع
ضعیف است که معموالً به دلیل عدم پوشش گیاهی مستعد وقوع گردوغبار است .کمترین میزان کاربری مربوط به سطوح
آبی و بسترهای سیالبی است و هیچ کانون گردوغباری در این  2نوع کاربری قرار نگرفته است .از نظر میزان نرخ انتشار
گردوغبار ،بیشترین نرخ انتشار مربوط به سطوح رسی است که  3/076درصد کل کانون گردوغبار منطقه و مساحتی در
حدود  1/377درصد از کل منطقه را دربر گرفته است که این نشان از ارتباط مساحت با نرخ انتشار گردوغبار است.
نقشهی ژئومورفولوژی شامل  3واحد (کوهستان ،دشتسر ،پالیا) است .دشتسرها پهنهی وسیعی از مناطق خشک را
دربر میگیرند و در این تحقیق نیز بیشترین مساحت( )%71/5مربوط به این واحد است .بیشترین تعداد کانون برداشت
گردوغبار و نرخ انتشار گردوغبار به ترتیب در واحدهای دشتسر ،پالیا و کوهستان اتفاق افتاده و این نشان از مستعد
بودن دشتسرها در وقوع گردوغبار در منطقهی موردمطالعه است .با توجه به نتایج مربوط به نرخ انتشار محاسبهشده
میتوان گفت که دشتسر پوشیده ،پالیا ،سطوح رسی ،مراتع ضعیف و اراضی دیم جز منابع عمدهی تولید گردوغبار در
منطقهی موردمطالعه میباشند .نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج محققانی همچون  Hahnenbergerو ،)2014( Nicoll
 Jewellو  Miller ،)2011( Nicollو همکاران ( Lee ،)2012و همکاران ( Lee ،)2012و همکاران (Crouvi ،)2009
و همکاران ( )2012و  Zobeckو همکاران ( )1995 Reheis and Kihl( ،)2013و )2017( Parajuli &Zender
همخوانی دارد.
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 ارزیابی روشهای مختلف سنجشازدور برای پایش تغییرات کاربری اراضی (مطالعهی.)1389(  یعقوب، نیازی، صالح، آرخی-3
 صص،1  شمارهی،17  جلد، فصلنامهی علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران،) استان ایالم- حوزهی دره شهر:موردی
.74-93
 (بخش شرقیGIS  تهیهی نقشهی ژئومورفولوژی تفصیلی با کمک تکنیکهای همپوشانی و.)1393(  سیدمهدی، باقرپور-4
. صفحه7 ، اردیبهشت30 ، اولین همایش علوم جغرافیایی ایران،)منطقهی کرند
 شناسایی مناطق برداشت گردوغبار.)1396(  حمیدرضا، مرادی، محمدعلی،  زنگنه اسدی، سیما، پورهاشمی، مهدی، بروغنی-5
،11  شمارهی،66  سال، مجلهی مخاطرات محیط طبیعی،در شرق خاورمیانه با استفاده شاخصهای آشکارسازی گردوغبار
.118-101 صص
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