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گردوغبار یکی از مخاطرات طبیعی است که عمدتاً در مناطق خشک و نیمهخشک جهان رخ میدهد و به
همین دلیل یکی از معضالت اصلی کشور ایران نیز به شمار میرود .استان البرز ازجمله مناطقی است که به
دلیل شرایط آب و هوایی ،کاهش بارندگی و وجود منشأهای داخلی تولید گردوغبار در سالهای اخیر بهشدت
در معرض طوفانهای محلی گردوغبار قرار گرفته است .در این پژوهش به بررسی خصوصیات خاک و تأثیر آن
بر فرسایش بادی و سرعت آستانه در کانونهای تولید گردوغبار استان البرز پرداخته شده است .در منطقهی
مطالعاتی 27 ،نمونه خاک تا عمق  5سانتیمتری جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل گردید .همچنین از دستگاه
تونل باد جهت اندازهگیری سرعت آستانه استفاده شد .مطالعات حاصل از تحلیل گلباد و گلطوفان در منطقه
نشان داد که جهت باد غالب در منطقه ،از شمال غرب است و بیش از نیمی از بادهای منطقه دارای توان
فرسایشی میباشند و توانایی جابجایی ذرات خاک و تولید گردوغبار را دارند .به منظور بررسی رابطهی
خصوصیات خاک و سرعت آستانه ،از آزمون رگرسیون و روش حذف پسرو استفاده شد .نتایج نشان داد رطوبت
خاک ،اندازهی ذرات ،میزان آهک و مقاومت برشی و فشاری خاک ،تأثیرگذارترین پارامترهای مؤثر بر سرعت
آستانه هستند .هرچه میزان آهک در خاک بیشتر باشد ،با ایجاد چسبندگی بیشتر ذرات ،مقاومت فشاری و
برشی خاک و همچنین سرعت آستانه افزایش مییابد؛ از جهتی با افزایش درصد ذرات با قطر بین  0/1تا 0/5
میلیمتر در خاک ،سرعت آستانه کاهش مییابد .میزان درصد سدیم در خاکهای نمونهبرداری شده بسیار
باالست و همین عامل باعث ازهمپاشیدگی ذرات خاک و کاهش سرعت آستانهی فرسایش بادی در منطقهی
موردمطالعه میشود .نتایج پژوهش نشان داد که رطوبت ،مهمترین و بارزترین پارامتر مؤثر بر سرعت آستانهی
فرسایش بادی در کانون گردوغبار است.
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پدیدهی گردوغبار یکی از پدیدههای مخرب و رایج در نواحی خشک و بیابانی جهان و ایران است که میتواند آثار
زیانباری را بر روی زندگی انسان و محیطزیست داشته باشد(آذرنیوند و همکاران .)300 :1393 ،زمانی که بر اثر
پیدایش شیب میان دو سرزمین باد میوزد ،شرایط برای پیدایش طوفانهای گردوغباری را فراهم میکند .طوفان
گردوغبار که بهعنوان رویدادی تکرارشونده در مناطق خشک و نیمهخشک جهان ،از بالیای طبیعی به شمار میآید ،در
عرض جغرافیایی  40درجه شمالی و جنوبی کرهی زمین بیشتر از سایر نقاط جهان رخ میدهد(موحدی و
همکاران .)37 :1392،کشور ایران در یک منطقه با آبوهوای خشک قرار گرفته است و بیش از  70درصد از مساحت
این کشور را مناطق خشک و نیمهخشک دربرمیگیرد و فرسایش بادی یکی از عوامل اصلی محدودکنندهی حاصلخیزی
خاک در بسیاری از نقاط دنیا ازجمله ایران به شمار میرود( .)Zhao et al., 2006: 71در غرب و جنوب غرب ایران،
فرسایش بادی در ردهی مهمترین مشکالت زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی قرار دارد(ابراهیمیان و همکاران،
 )3 :1392که باعث میشود در خاک ،روند قهقرایی به وجود آید( .)Webb et al., 2017: 85مهار فرسایش بادی
زمانی مؤثر خواهد بود که اطالعات کافی در خصوص عوامل مؤثر بر آن ازجمله قدرت فرسایندگی باد و پتانسیل
فرسایشپذیری خاک در دسترس باشد(رفاهی" .)320 :1382 ،فرسایشپذیری" به ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و
مکانیکی خاک بستگی دارد؛ درحالیکه "فرسایندگی" به فیزیک باد مانند سرعت و جهت آن مربوط میشود( Liu et
 .)al., 2007: 611بهطورکلی خطر فرسایش بادی در مناطقی شدیدتر است که خاک سست ،خشک و برهنه بوده و
بادهای با سرعت و تکرار زیاد وجود داشته باشند( .)Kardous et al., 2005: 3199اندازه و پایداری خاکدانهها از
عوامل مهم اثرگذار بر فرسایش بادی هستند( .)Negyesi et al., 2004: 588مقاومت خاکهای با بافت سنگین در
برابر فرسایش بادی نسبت به خاکهای با بافت سبک بیشتر است(.)Pásztor et al., 2016: 2421
نتایج بررسیهای انجامشده نشان میدهد که پدیدهی فرسایش بادی ماهیت بسیار پیچیدهای دارد و عوامل
متعددی ازجمله ویژگیهای خاک از طریق تأثیر بر فرسایشپذیری آن بر شدت فرسایش بادی تأثیر میگذارندRavi .
و همکاران ( )2006دریافتند که سرعت آستانهی فرسایش برشی در سطح خاک خشک نسبت به خاک مرطوب کمتر
است .مطالعات دانگ و همکاران ( )2007نشان داد رطوبت سطح خاک یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حرکت
ذرات خاک توسط باد است Cornelis .و همکاران ( )2004بیان داشتند که رطوبت خاک سطحی ،اندازه و چگالی
ذرات خاک ازجمله عواملی هستند که بر سرعت آستانه تأثیر میگذارند .محمودآبادی و همکاران ( )1390به مطالعهی
اثر توزیع اندازهی ذرات بر شدت فرسایش بادی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش اندازهی ذرات از شدت
فرسایش بادی کاسته میشود .نتایج تحقیقات امین و همکاران ( )1394و دیمن و مصطفیزاده ( )1394در بررسی
منشأ ،اثرات و راهکارهای پدیدهی گردوغبار در ایران نشان داد که تغییر اقلیم ،فعالیتهای انسانی و الگوهای سکونت
انسانی موجب افزایش تخریب خاک ،بیابانزایی و تخریب مواد مغذی موردنیاز گیاهان شده که این عوامل موجب
تشدید طوفانهای گردوغبار میگردد .نتایج مطالعات محمودآبادی و همکاران ( )167نشان داد کربن و مادهی آلی
خاک میتواند باعث چسبندگی خاکدانهها و مقاومت بیشتر خاک به فرسایش شود.
یکی از مهمترین گامهای مقابله با پدیدهی گردوغبار و آثار مخرب آنها ،شناسایی کانونهای گردوغبار و تشخیص
و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک در این مناطق است .درواقع ،بدون اطالع از ویژگیهای خاک کانونهای
مولد طوفانهای گردوغبار ،نمیتوان به مقابلهی سریع با آنها برخاست .مطالعات رایگانی و همکاران ( )1395نشان داد
که کانونهای بالفعل تولید گردوغبار وسعت زیادی از استان البرز را به خود اختصاص دادهاند و از طرفی به دلیل هممرز
بودن با بیابانهای دشت بوئینزهرا در استان قزوین پهنهی گردوغبارخیز وسیعتری را در مقابل باد قرار دادهاند و
بهعنوان یک تهدید جدی محسوب میشوند .ازاینرو ،در این پژوهش به بررسی نقش و تأثیر خصوصیات خاک بر
سرعت آستانهی فرسایش بادی و وقوع پدیدهی گردوغبار در کانونهای فعال استان البرز پرداخته شده است.
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 -2منطقهی موردمطالعه
استان البرز با مساحت حدود  514186هکتار بین عرض جغرافیاییˊ 35˚ 32تا ˊ 36˚ 20شمالی و طول جغرافیایی
ˊ 50˚ 09تا ˊ 51˚ 27شرقی واقع شده است .این استان در نیمهی شمال ایران قرار گرفته است و از شمال به استان
مازندران ،از جنوب به استان مرکزی ،از شرق به استان تهران و از غرب و شمال غرب به استان قزوین محدود میشود
(شکل  .)1ارتفاعات البرز ،مهمترین نقش را در شکلگیری اقالیم استان به عهده دارند .استان البرز در فصول سرد سال
متأثر از سیستمهای شمالی و شمال غربی و غربی بهویژه جنوب غربی بوده و ریزشهای آن متأثر از فعالیت این
سیستمها میباشند .بارندگیهای این منطقه از ماههای آبان و آذر آغاز و تا اواسط اردیبهشتماه ادامه مییابد .اقلیم
بیابانی در قسمتهای جنوبی و اقلیمهای نیمهی مرطوب و مرطوب در قسمتهای شمالی قرار دارد.
پوشش گیاهی در این نواحی مناسب نبوده و فقط به هنگام بهار و سالهای پرباران دارای رشد و نمو کافی است.
مراتع استان البرز نیز به علت چرای بیرویهی دام ،ظرفیت مفید خود را از دست داده که به دنبال آن پتانسیل
فرسایشپذیری خاک افزایش پیدا کرده است.

شکل  :1نقشهی موقعیت منطقهی موردمطالعه

 -3روش تحقيق
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جهت اجرای پژوهش حاضر با استفاده از دادههای بادسنجی ایستگاه کرج در بازهی زمانی  2016-2000جهت
بادهای غالب در منطقه مشخص گردید .سپس با استفاده از دستگاه تونل باد سرعت آستانهی فرسایش بادی در مناطق
نمونهبرداری برآورد گردید .در مناطق نمونهبرداری ،عالوه بر اندازهگیری سرعت آستانه ،تعداد  27نمونه خاک از عمق 1
تا  5سانتیمتری جمعآوری شد .پارامترهای خاک (آهک ،سدیم ،فسفر ،کلسیم ،منیزیم ،مادهی آلی ،ازت ،رطوبت،
مقاومت برشی ،مقاومت فشاری ،درصد ذرات با قطر بین  0/1تا  0/5میلیمتر EC ،و  )pHدر آزمایشگاه اندازهگیری شد
(کاظمی و همکاران .)56 :1397 ،درنهایت با استفاده از سرعت آستانهی بهدستآمده و دادههای بادسنجی گلباد و گل-
طوفان منطقه رسم گردید و رابطهی بین خصوصیات خاک و سرعت آستانه به دست آمد .شکل ( )2روش نمودار
جریانی تحقیق را نشان میدهد.
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شکل  :2نمودار جریانی تحقیق
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مراحل تحقیق به شرح زیر توصیف میشود:
مرحلهی اول :با استفاده از مطالعات (رایگانی و همکاران )6 :1395 ،موقعیت کانونهای بالفعل تولید گردوغبار در
استان البرز مشخص شد.
مرحلهی دوم :پس از بازدید میدانی ،موقعیت مناطق نمونهبرداری 9 ،سایت نمونهبرداری ،در کانونهای تولید
گردوغبار استان مشخص گردید .شکل  3کانونهای بالفعل تولید گردوغبار و نقاط نمونهبرداری را نشان میدهد.
مرحلهی سوم :با توجه به هدف تحقیق و مطالعات صحرایی جهت آنالیز پارامترهای خاک در هر منطقه اقدام به
نمونهبرداری خاک در عمق سطحی (که تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارد) شد .نمونههای خاک به آزمایشگاه انتقال
یافته و ویژگیهای موردمطالعه بر روی هر نمونه خاک مورد آنالیز قرار گرفت.
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شکل  :3نقشهی کانونهای بالفعل تولید گردوغبار و پراکنش نقاط نمونهبرداری (رایگانی و همکاران)1395 ،

مرحلهی چهارم :جهت اندازهگیری سرعت آستانهی فرسایش بادی در  9نقطهی پایلوت از دستگاه تونل باد استفاده
شد .کف دستگاه تونل باد بر سطح خاک قرار گرفت ،بهطوریکه جهت باد غالب با دستگاه همجهت و سطح خاک با
کف تونل باد کامالً تراز بود تا باعث بههم خوردن ساختمان خاک نگردد .در هر نقطهی نمونهبرداری ،سرعت آستانهی
فرسایش باد با تنظیم سرعت باد دستگاه به وسیلهی کلید تنظیمکننده اندازهگیری شد .با اولین حرکت ذرهی خاک،
سرعت آستانه در دهانهی دستگاه تونل باد توسط دستگاه بادسنج اندازهگیری و ثبت گردید(عظیمزاده.)8 :1382 ،

مرحلهی پنجم :به منظور رسم گلباد و گلطوفان منطقه ،از دادههای بادسنجی جمعآوریشده از ایستگاههای
هواشناسی استان البرز و سرعت آستانهی فرسایش بادی برآوردشده ،استفاده گردید .برای رسم گلباد دادههای
بادسنجی ایستگاه سینوبتیک منطقه در دورهی آماری  2000تا  2016به محیط نرمافزار  WRplotوارد شده و سپس
گلباد منطقه که نشاندهندهی سرعت ،جهت و فراوانی بادهای منطقه و نیز میزان و جهت بادهای غالب رخداده است،
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شکل  :4اندازهگیری سرعت آستانهی فرسایش بادی دستگاه تونل باد
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رسم گردید .همچنین برای رسم گلطوفان ،با بهکارگیری سرعت آستانهی فرسایش بادی که در عملیات صحرایی و با
استفاده از دستگاه تونل باد محاسبه گردید ،نمودار گلطوفان رسم گردید(احمدی )430 :1387 ،که این نمودار جهت
فراوانی بادهای فرساینده در منطقه را که باعث ایجاد فرسایش بادی و جابجایی ذرات خاک میشوند ،نشان میدهد.
مرحلهی ششم :جهت بررسی تأثیر ویژگیهای اندازهگیریشده بر روی سرعت آستانهی فرسایش بادی از آزمون
رگرسیون چندمتغیره و روش حذف پسرو استفاده شد .در این روش ،ویژگیهای خاک اندازهگیریشده بهعنوان متغیر
مستقل و سرعت آستانه بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .آزمون وابستگی مرحلهبهمرحله در نرمافزار انجام
گرفت و در هر مرحله ،ضعیفترین عامل که نقش کمتری در تغییر متغیر وابسته دارد ،از روند تحلیل حذف گردید که
در آخرین مرحله ،تأثیرگذارترین عوامل مشخص میشود .مراحل تحلیل توسط آزمون بهصورت زیر انجام شد:
در مرحلهی اول تمامی ویژگیهای خاک اندازهگیریشده بهعنوان متغیر مستقل و سرعت آستانه بهعنوان متغیر
وابسته وارد نرمافزار شد .از مرحلهی دوم به بعد ،نرمافزار عواملی را که تأثیر کمتری بر تغییر سرعت آستانه دارند ،از
روند تحلیل خارج میکند .بهاینترتیب که در هر مرحله ،عاملی را که بیشترین میزان  P-valeیا سطح معنیداری را
دارد یا بهعبارتدیگر در سطح خطای یک درصد معنیدار نیست ،از روند تحلیل حذف میشود .نرمافزار این کار را تا
مرحلهای که تمام متغیرها سطح معنیداری کمتر از  0/01داشته باشند ،ادامه میدهد .متغیرهایی که در مرحلهی آخر
باقی میمانند ،بیشترین نقش را در تغییر سرعت آستانهی فرسایش بادی دارند.

 -4نتايج
 -1-4سرعت آستانه و متغيرهای اندازهگيریشده در آزمايشگاه خاکشناسي
سرعت آستانهی فرسایش بادی و خصوصیات خاک اندازهگیریشده در جدول ( )1آورده شده است .سرعتهای
آستانهی بهدستآمده در منطقه از  5/7تا  9متر بر ثانیه متغیر است که نمایانگر حساسیتپذیری باالی مناطق نمونه-
برداری به فرسایش بادی است .به دلیل بایر و شکننده بودن اراضی ،میزان مادهی آلی و عناصری چون فسفر در
خاکهای نمونهبرداری بسیار پایین است؛ اما میزان سدیم و کلسیم و  ECخاک به نسبت بسیار زیاد استpH .
اندازهگیری شده نیز به دلیل زیاد بودن عناصری مثل کلسیم و منیزیم به سمت قلیایی یا بازی سوق پیدا کرده است.
همچنین مقاومت برشی و فشاری بهدستآمده ،پایین هستند و باعث حساسیت بیشتر خاک به فرسایش میشود.
جدول  :1سرعت آستانه و میانگین متغیرهای تعیینکنندهی خصوصیات خاک در مناطق نمونهبرداری
سرعت آستانه ()m/s

مادهی آلی (درصد)

رطوبت (درصد)

مقاومت فشاری

8

7

21/2

102/3

4/5

54/7

106/3

1/39

10/4

5/7

24

1/3

15/3

8/4

57

9

8/4

21/8

101/7

4/1

55/6

105/4

1/5

9/5

6/1

24

1/2

15/2

8/5

55

آهک (درصد)

7

5/7

15/6

105/2

3/4

50/3

106/5

0/8

10/7

4/4

17

1/3

12/7

8/2

66

سدیم ()ppm

6

6

16/3

103/9

3/7

50/3

104/4

1/3

8/6

4/7

18

1/3

14/0

8/2

64

فسفر ()ppm

5

9

23/5

103

3/8

57

105/6

1/5

9/7

6/5

24

1/2

15/5

8/6

53

کلسیم ()ppm

4

7

20/7

102/7

3/3

54/2

105/9

1/4

10/0

5/8

23

1/3

15/1

8/5

56

منیزیم ()ppm

3

5/7

14/9

105/6

4/1

48/4

106/3

0/9

10/4

4/2

18

1/3

12/2

8/1

65

ازت (درصد)

2

6

17/1

106/7

4/2

50/6

104/2

1/2

8/4

4/9

20

1/3

13/9

8/1

63

مقاومت برشی

)EC (dSm/m

1

6/5

19/6

103/2

3/5

53/1

103/7

1/4

7/9

5/2

21

1/2

14/3

8/3

58

(درصد)d

pH

مناطق نمونهبرداری

متغیرها

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09
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 -2-4گلباد و گلطوفان
شکل ( )5گلباد ساالنهی ایستگاه کرج را نشان میدهد و بیانگر این است که باد غالب در دورهی آماری  2000تا
 2016از جهت شمال غربی میوزد .مشاهده میشود که بادهای آرام با  34/8درصد و پسازآن بادهای با سرعت  3/6تا
 5/7متر بر ثانیه ،بیشترین میزان بادهای منطقه را تشکیل میدهند .بادهای با سرعت  5/7تا  8/8متر بر ثانیه13/6 ،
درصد و بادهای با سرعت  1/2تا  3/6متر با ثانیه نیز  12/8درصد از کل بادها را شامل میشود و سایر سرعتهای باد،
در طول دورهی آماری موردنظر ،به میزان بسیار کمی رخ دادهاند.

شکل  :5گلباد ایستگاه کرج ()2000-2016

شکل شمارهی  6گلطوفان ایستگاه کرج (با در نظر گرفتن حداقل سرعت آستانهی بهدستآمده در منطقه5/7 ،
متر بر ثانیه) را نشان میدهد و بیانگر این است که اکثر بادهای فرساینده در منطقه نیز از سمت شمال غرب میوزد.

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  :6گل طوفان ایستگاه کرج ()2016-2000
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 -3-4بررسي تأثير ويژگيهای خاک بر سرعت آستانه با استفاده آزمون حذف پسرو
جدول ( )2متغیرهای ضعیفتری را که در مرحلهی اول از روند تحلیل حذف میشود ،نشان میدهد.
جدول  :2سطح معنیداری و حذف متغیرها در مراحل اول آزمون
متغیر
P-value

آهک

سدیم

فسفر

کلسیم

مادهی
آلی

ازت

رطوبت

مقاومت
برشی

مقاومت
فشاری

EC

pH

d

مرحلهی
اول

0/006

0/3

0/2

0/012

0/148

0/030

0

0/006

0/23

0/026

0/021

0/037

مرحلهی
دوم

0/007

حذفشده

0/114

0/017

0/13

0/005

0

0/004

0/007

0/04

0/032

0/038

مرحلهی
سوم

0/003

حذفشده

0/289

0/002

حذف
شده

0/01

0

0/004

0/006

0/136

0/006

0/015

مرحلهی
چهارم

0/002

حذف
شده

حذف
شده

0/001

حذف
شده

0/011

0

0/005

0/005

0/006

0/006

0/009

در مرحلهی اول ،متغیر سدیم با سطح معنیداری  0/3که بیشترین مقدار را دارد ،از مرحلهی تحلیل کنار گذاشته
شد.
در مرحلهی دوم ،متغیر مادهی آلی با سطح معنیداری  0/13بیشترین مقدار را نسبت به بقیهی متغیرها داشت و
از مرحلهی تحلیل حذف شد.
در مرحلهی سوم ،متغیر فسفر با توجه سطح معنیداری  0/289از روند تحلیل حذف گردید.
در مرحلهی چهارم ،تمامی متغیرها که سطح معنیداری کمتر از یک درصد را داشتند و میتوان گفت در سطح
خطای یک درصد معنیدار هستند ،آنالیز شدند (جدول .)3
جدول  :3ضرایب  Bو سطح معنیداری متغیرهای اصلی
متغیر

آهک

کلسیم

ازت

رطوبت

مقاومت
برشی

مقاومت
فشاری

pH

d

Beta

0/944

0/809

0/199

1/568

0/445

0/277

0/196

0/338

p-value

0/005

/001

0

0

/004

0

0/006

0/009

پارامتر :Beta
این پارامتر مشخص میکند که نقش هر متغیر در تبیین تغییرات سرعت آستانه به چه میزان است .هر اندازه این
پارامتر برای متغیری بزرگتر باشد ،نشاندهندهی نقش بیشتر آن متغیر در تبیین تغییرات سرعت آستانه است .با
توجه به جدول ( ،)3متغیر درصد رطوبت خاک با ضریب  )1/568( Betaبیشترین نقش را در تبیین تغییرات سرعت
آستانه دارد .متغیر درصد آهک خاک با ضریب  )0/944( Betaدومین عامل مؤثر بر تغییرات سرعت آستانه است .پس
از این دو متغیر ،به ترتیب متغیرهای میزان کلسیم ،مقاومت برشی ،متغیر  dیا درصد ذرات با قطر بین  0/1تا 0/5
میلیمتر ،مقاومت فشاری ،میزان ازت و میزان  pHخاک قرار میگیرند.

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

همانطور که مشاهده میشود تمامی متغیرهای باقیمانده در سطح خطای یک درصد معنیدار میباشند و دارای
 P-valueکمتر از  0/01هستند.
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 -4-4بررسي روند تغييرات سرعت آستانه و متغيرهای خاک
نمودار روند تغییرات سرعت آستانه به ازای تغییرات خصوصیات در منطقه در شکل ( )7نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود با افزایش متغیرهای درصد رطوبت نسبی ،درصد آهک ،میزان کلسیم ،میزان ازت،
مقاومت برشی و فشاری و  pHخاک ،سرعت آستانه نیز افزایش پیدا میکند؛ اما متغیر  dبا سرعت آستانه رابطهی
عکس دارد و با افزایش درصد ذرات با قطر  0/5تا  0/1میلیمتر در خاک ،سرعت آستانه کاهش یافته است.
30

60

25

58

10

آهک (درصد)

15

54
52
50

5

48

0
10

9

8

7

6

46
10

5

9

سرعت آستانه (متر برثانيه)

8

7

6

5

سرعت آستانه (متر بر ثانيه)

12/0

7

10/0

6
5

ازت (درصد)

6/0

4
3

4/0

2

2/0

1

0/0
10

9

8

6

رطوبت (درصد)

8/0

7

کلسيم ()ppm

20

56

0
10

5

9

8

7

6

5

سرعت آستانه (متر بر ثانيه)

سرعت آستانه (متر برثانيه)

30

70

25

60

40

10
20
5

10

0
10

9

8

7

سرعت آستانه (متر برثانيه)

6

5

0
10

9

8

7

6

سرعت آستانه (متر برثانيه)

شکل  :7روند تغییرات سرعت آستانه به ازای تغییرات خصوصیات پارامترهای خاک منطقه

5

d

30
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 -5بحث و نتيجهگيری

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

نتایج حاصل از اندازهگیری سرعت آستانه با استفاده از دستگاه تونل باد صحرایی نشان داد که کمترین سرعت
آستانهی فرسایش بادی در منطقه 5/7 ،متر بر ثانیه و بیشترین سرعت آستانهی بهدستآمده نیز  9متر بر ثانیه است.
بازهی  5/7تا  9متر بر ثانیه نشاندهندهی حساسیت خاک منطقه به فرسایش بادی است ،از طرفی وسعت این مناطق
هم بسیار زیاد است و این مورد میتواند یک عامل تهدید جدی در استان البرز و استانهای مجاورش باشد.
نتایج حاصل از تحلیل گلباد و گلطوفان در منطقهی موردمطالعه نشان داد که جهت بادهای غالب در منطقه از
سمت شمال غرب به جنوب شرق است ،همچنین مشخص شد که بیش از نیمی از بادهای وزیدهشده در ردهی بادهای
فرساینده قرار میگیرد (بادهای بیشتر از  5/7متر بر ثانیه) .بهبیاندیگر ،با توجه به خصوصیات خاک منطقه اکثر
بادهای وزیدهشده میتوانند ذرات خاک را جابجا و یا بهصورت ذرات معلق گردوغبار وارد جو کنند و باعث ایجاد
مشکالت زیستمحیطی شوند.
جهت بررسی رابطهی سرعت آستانه و پارامترهای خاک از آزمون رگرسیون و روش حذف پسرو استفاده شد.
پارامتر میزان سدیم تبادلی در خاک ،بهعنوان ضعیفترین پارامتر و عاملی که کمترین نقش را بر روند سرعت آستانهی
فرسایش بادی دارد ،شناخته شد و از روند تحلیل خارج گردید .علت این امر را میتوان اینگونه بیان کرد که خاک
مناطق نمونهبرداریشده به دلیل شوری باال حاوی سدیم زیادی است؛ بنابراین متغیر سدیم تبادلی خاک نتوانسته است
عاملی باشد که سرعت آستانه را تحت تأثیر قرار دهد .بههرحال ،سدیم باعث ازهمپاشیدگی ذرات خاک شده و سبب
حساسیتپذیری بیشتر خاک به فرسایش میشود.
پارامتر درصد مادهی آلی خاک بهعنوان پارامتر بعدی از روند تحلیل حذف شد .مادهی آلی در خاک میتواند دو
نقش متفاوت داشته باشد :نقش اول زمانی که مادهی آلی زیر  4درصد باشد؛ در این صورت با افزایش مادهی آلی و
هوموس خاک چسبندگی ذرات خاک بیشتر شده و باعث مقاومت خاک به فرسایش میشود( Jafari et al., 2018:
 .)173نقش دوم زمانی که مادهی آلی خاک بیشتر از  4درصد باشد؛ در این صورت مقدار زیاد مادهی آلی باعث ایجاد
پوکی در خاک شده و ساختمان خاک را سست و ناپایدار و شرایط فرسایش خاک را فراهم میکند .به دلیل میزان
مادهی آلی کم در خاکهای نمونهبرداریشده ،این پارامتر نتوانست تأثیر قابلتوجهی بر روند تغییرات سرعت آستانهی
فرسایش داشته باشد ،بااینحال مشاهده شد که با افزایش مادهی آلی خاک سرعت آستانهی فرسایش نیز افزایش
مییافته است .مطالعات محمودآبادی و همکاران ( )172 :1390نیز مشخص کردند کربن و مادهی آلی در خاک باعث
پایداری بیشتر خاکدانهها میشود.
میزان فسفر خاک بهعنوان سومین عامل کم تأثیر شناخته شد و از تحلیل خارج گردید؛ دلیل این امر را میتوان
اینگونه بیان کرد که تمامی نقاط نمونهبرداری جزء اراضی رهاشده ،بایر و شکننده محسوب میشوند؛ بنابراین ازنظر
فسفر خاک این مناطق غنی نیستند ،پس فسفر نمیتواند عامل تعیینکنندهی سرعت آستانهی فرسایش در مناطق
نمونهبرداری باشد .فسفر غنی در اراضی حاصلخیز و زراعی مشاهده میشود.
در مرحلهی بعد ،پارامتر  ECاز روند آنالیز کنار گذاشته شد .نقش  ECدر خاک را اینگونه میتوان بیان کرد که با
افزایش امالح خاک ،میزان  ECهم زیاد میشود .همانطور که گفته شد ،سدیم باعث ازهمپاشیدگی ذرات خاک
میشود؛ حال اگر کلسیم و منیزیم در خاک زیاد شوند ،میزان  ECخاک زیاد شده و نقش ازهمپاشیدگی سدیم را
کمرنگ میکند .بهعبارتیدیگر ،با افزایش  ECچسبندگی ذرات خاک به دلیل وجود کلسیم و منیزیم بیشتر شده و
مقاومت خاک به فرسایش را افزایش میدهد .طبق بررسی تغییرات  ECو سرعت آستانهی موارد ذکرشده بهوضوح
مشاهده گردید؛ بهطوریکه با افزایش  ECدر خاک ،سرعت آستانهی فرسایش نیز روند صعودی به خود گرفت.
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منابع
.1

ابراهیمیان ،صدیقه ،نهتانی ،محمد ،محمدی ،سارا ،رفعتپور ،شهناز ( .)1392بررسی خسارات ناشی از ریزگردها بر بخش
کشاورزی و محیط زیست .سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گردوغبار .دانشگاه یزد 8 ،ص.
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در مرحلهی آخر پارامترهای آهک ،کلسیم ،ازت ،pH ،رطوبت ،مقاومت برشی ،مقاومت فشاری و ( dدرصد ذرات با
قطر کوچکتر از  0/5میلیمتر) باقی ماندند .این بدین معناست که این پارامترها ،تأثیرگذارترین عوامل بر روند سرعت
آستانهی فرسایش بادی محسوب میشوند.
عنصر کلسیم در خاک باعث خنثی شدن نقش سدیم میشود ،بنابراین با افزایش آنها چسبندگی ذرات خاک
بیشتر شده و در نتیجه سرعت آستانهی فرسایش بادی افزایش مییابد.
از تعیینکنندهترین عناصری که باعث چسبندگی ذرات میشود ،میتوان به میزان کربنات کلسیم یا آهک موجود
در خاک اشاره کرد .نقش سیمانیکنندهی آهک در خاک بسیار چشمگیر است و وجود آهک باعث باال رفتن  pHخاک
میشود .در پژوهش حاضر ،میزان آهک خاک از تأثیرگذارترین پارامترهای مؤثر بر سرعت آستانهی فرسایش بادی
شناخته شد .با افزایش میزان آهک در خاک ،چسبندگی ذرات بیشتر شده و تحمل خاک به فرسایش و سرعت آستانه
نیز افزایش مییابد .ضمناً افزایش سرعت آستانهی فرسایش بادی به ازای افزایش  pHرا هم میتوان ناشی از وجود
آهک و تأثیر مستقیم آن بر  pHدانست.
مقاومت فشاری و برشی در خاک بهطور مستقیم به عوامل سیمانیکننده بستگی دارد .هرچه پارامترهایی که باعث
چسبندگی ذرات میشوند ،در خاک بیشتر یافت شوند ،مقاومت برشی و فشاری در خاک نیز افزایش و سرعت
آستانهی فرسایش بادی را افزایش میدهد(سلوکی و همکاران .)22 :1388 ،این دو پارامتر طبق بررسیها از مهمترین
عوامل مؤثر بر سرعت آستانهی فرسایش بادی شناخته شدند.
نتایج نشان داد پارامتر  dیا درصد ذرات با قطر بین  0/1تا  0/5میلیمتر از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر
سرعت آستانه است؛ بهطوریکه هرچه درصد ذرات کوچکتر از نیم میلیمتر در خاک بیشتر باشد ،سرعت آستانهی
فرسایش بادی کاهش مییابد؛ یا بهعبارتدیگر ،خاک پتانسیل بیشتری جهت فرسایش دارد .این نتایج با نتایج حاصل
از مطالعات محمودآبادی و همکاران ( )177 :1390و  )93 :1941( Bagnoldهمخوانی دارد.
نتایج تحقیق نشان داد که رطوبت ،مهمترین و بارزترین پارامتر مؤثر بر سرعت آستانهی فرسایش بادی در
کانونهای گردوغباری استان البرز است .هرچه رطوبت خاک بیشتر شود ،ذرات چسبندگی بیشتر و مقاومت در
فرسایش بیشتر میشود(بیابانی و همکاران .)95 :1397 ،بررسی رابطهی میزان رطوبت خاک و سرعت آستانهی
فرسایش بادی نشان داد که با افزایش رطوبت خاک ،سرعت آستانهی فرسایش بادی نیز افزایش مییابد Kardous .و
همکاران ( )3215 ،2005نیز در پژوهش خود به همین نتایج رسیده بودند .همچنین  Dongو همکاران ()112 ،2007
در مطالعات خود رطوبت سطحی خاک را از مهمترین عوامل مؤثر بر پایداری خاکدانهها و مقاومت در برابر فرسایش
معرفی کرده بودند.
با توجه به اینکه کانونهای بالفعل تولید گردوغبار وسعت چشمگیری از مساحت استان البرز را به خود اختصاص
دادهاند ،این پژوهش نشان داد که فرسایش بادی و تولید گردوغبار استان البرز را تهدید میکند .این مناطق به مرکزیت
دشت اشتهارد به دلیل هممرز بودن با بیابانهای دشت بوئینزهرا در استان قزوین با آنها ادغام شدهاند و پهنهی
گردوغبارخیز وسیعتری را در مقابل باد قرار دادهاند و بهعنوان یک تهدید جدی محسوب میشوند و پیامدهای
زیانباری را در استانهای البرز ،تهران و سایر استانهای مجاور در پی خواهند داشت؛ بنابراین نیاز است نگاهی ویژه به
این مناطق شود تا در مرحلهی اول از تشدید خطرات حاصل از این مسئله جلوگیری شود و در مرحلهی بعد از میزان
این خطرات کم کنیم.
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