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چکیده

فرسایش بادی و توفانهای گردوغبار یکی از بالیای طبيعی است که مناطق خشک و بيابانی ایران مرکزی به صورت روزافزون با

آن مواجه است .همچنين مدیریت نادرست در عرصه منابع طبيعی نيز بر افزایش این پدیده تأثير زیادی داشته است .یکی از اصول
اوليه کنترل و مبارزه با فرسایش بادی ،شناخت مناطق برداشت رسوبات است .هدف این پژوهش شناسایی مناطق برداشت رسوبات
بادی ،در رخسارههای منطقه مالرد در غرب استان تهران است .براساس نقشههای توپوگرافی ،تصاویر ماهوارهای ،نقشه زمينشناسی و
همچنين بازدیدهای ميدانی نقشه رخساره ژئومورفولوژیکی منطقه تهيه گردید ،سپس نمونهبرداری انجام شد و نهایتاً در محيط

GIS

مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت .تفسير دادههای بادسنجی با استفاده از بررسی گلباد و گلتوفان نشان داد که جهت باد غالب و
فرساینده از سمت شمالغربی است .نتایج حاصل از گلماسه ایستگاههای منطقه مورد مطالعه نشاندهنده این است که تغييرپذیری
جهت باد شامل کم تا زیاد است و ایستگاه قزوین (نزدیکترین ایستگاه به کانونهای بحرانی) دارای شدت تغييرپذیری زیاد و شامل
بادهای چند جهته مرکب با زاویه تند بوده است 83 .نمونه از رخسارههای مختلف منطقه مورد مطالعه به روش ( ASTMالک خشک)
دانهبندی شده است .نتایج دانهبندی بيانگر محلی بودن منشأ برداشت است .نقشه اولویتبندی کانونهای بحرانی منطقه نشان داد که
 16/4درصد از مساحت منطقه جزء شدت کم 3/4 ،درصد شدت متوسط و  3درصد شدت زیاد را به خود اختصاص داده است .در
نهایت مشخص شد که دق رسی شور و فاقد پوشش گياهی یا با پوشش گياهی اندک شورپسندها در دشتسر پوشيده ،بيشترین درصد
ذرات حساس به فرسایش بادی را دربر گرفته است.
واژههای کليدی :فرسایش بادی ،مناطق برداشت ،دانهبندی ،منطقه مالرد ،کانونهای بحرانی.

مقدمه
فرسایش توسط باد یکی از فرایندهای اصلی مرتبط با
تخریب زمين در مناطق خشک است و نگرانی قابل توجهی
برای مدیران و سياستگذاران سرزمين در سطح جهان است

( .)Michael et al., 2019طبق گزارش برنامه محيطزیست
سازمان ملل متحد در سال  ،1991پدیده فرسایش بادی
عامل اصلی بيش از  46درصد از تخریب کامل مناطق
خشک بوده است ( .)Zheng, 2009اگرچه این پدیده یک
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عامل طبيعی همواره در تخریب چهره و سيمای طبيعی کره
زمين دارای قدمتی برابر عمر آن میباشد .اما با افزایش
جمعيت و تالش برای رفع نيازهای بشری از یکسو و
دستاندازی انسان بر منابع طبيعی به همراه مدیریتهای
غيراصولی از سوی دیگر باعث شده که در قرن بيستم
تحقيقات علمی و عملی در رابطه با دیناميک و نحوه اثر
فرسایش به همراه کنش و اندر کنشهای موجود در بين
عوامل معلول این پدیده مورد توجه محققان قرار بگيرد
( .)Ahmadi, 2012تخریب زمين ناشی از فرسایش بادی به
شدت به بافت خاکی بستگی دارد؛ بنابراین نقشهبرداری از
تخریب نياز به آگاهی از بافت الیه باالیی خاک در جزئيات
مکانی مناسب دارد ( Borrelli et al., 2014 ; Mez˝osi et
 .)al., 2015فرسایش بادی عامل اصلی فرسایش خاک در
مناطق خشک کویری و صحرایی با انتقال دانههای
ميکروسکوپی به داخل جو باعث آلودگی هوا و محيطزیست
میگردد .اصوالً باید در مراحل اوليه یا شروع فرسایش بادی
به مقابله با آن پرداخت ،زیرا با گذشت زمان شدت فرسایش
و وسعت منطقه افزایش یافته و کنترل و مهار آن مشکل
میشود ( .)Ghoochani et al., 2012مطالعات انجام شده
در مناطق بيابانی ایران نشان میدهد که بهترین مرحله
مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت است .مبارزه با
فرسایش بادی در مرحله برداشت عالوه بر صرف هزینه
کمتر با موفقيت بيشتری نسبت به دو منطقه دیگر همراه
خواهد بود ،هر چند که در برخی از مناطق به دليل
خسارتهای ناشی از حمل رسوبگذاری به ناچار باید در
این محلها نيز عمليات اجرایی انجام شود ( Golbabaei et
 .)al., 2004نتایج پژوهشهای گذشته نشان میدهد که خاک
دانههای موجود در سطح خاک بهویژه ذرات درشتتر
( )Puget et al., 2000; Six et al., 2001بر کنترل زبری
تصادفی نقش مهمی دارند .از آنجا که خاکدانههای موجود
در سطح خاک سرعت باد را تا ارتفاعی از سطح زمين به
مقدار قابل مالحظهای کاهش میدهد ،بنابراین هر تغييری در
زبری تصادفی ،اختالف قابل توجهی در شدت فرسایش بادی
ایجاد میکند .در این زمينه ،توزیع اندازه ذرات و خاکدانهها
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از طریق تأثير بر زبری تصادفی بر شدت فرسایش بادی مؤثر
است ( Zhang .)Bullock et al., 2001; Li et al., 2004و
همکاران ( )2004در بررسی زبری آیرودیناميکی خاک و
آب زیرزمينی ،تأثير آن را بر فرسایش خاک توسط باد در
تونل باد اعالم کردهاند که با افزایش اندازه کلوخهها از  1به
 5سانتیمتر ،شدت فرسایش از  0/98به  0/046کيلوگرم بر
مترمربع در دقيقه کاهش مییابد .به بيان دیگر ،افزایش 5
برابری اندازه کلوخهها ،باعث  21برابر شدن کاهش در شدت
فرسایش بادی میشود ( .)Murillo et al., 2004همچنين
وجود زبری ناشی از وجود سنگریزه سطحی مانند
سنگفرش بيابانی نيز میتواند بر کاهش شدت فرسایش
بادی تأثيرگذار باشد ( .)Dong et al., 2002برخی از
مطالعاتی که در زمينه فرسایش بادی و دانهبندی رسوبات
بادی انجام شده ،بشرح زیر است)2010( Mohammadi.
تعداد  26نمونه رسوب سطحی را برای مطالعات
رسوبشناسی از نهشتههای پالیای جازموریان برداشت کرد.
نمونهها در آزمایشگاه مورد آناليزهای دانهبندی ،کلسی
متری ،آناليز عنصری ،کانیشناسی و شناسایی نوع کانیهای
رسی قرار گرفت .بررسیهای رسوبشناسی نشاندهنده این
است که رسوبات بيشتر در اندازه سيلت و رس بوده و می
توانند به وسيله باد و طوفانها برای مسافت و مدت زمان
زیادی حمل شوند .از مهمترین تيپهای رسوبی ،انواع گل و
گلماسه است .مهمترین کانیهای تشکيل دهنده رسوبات
تاالب جازموریان براساس مقدار بهترتيب کلسيت ،کوارتز،
فلدسپات و هاليت هستند Abbasi .و همکاران ()2010
برای منشأیابی تپههای ماسهای بلوچستان ،دانهبندی نمونهها
را با استفاده از روشهای استاندارد  ASTMتعيين و
پارامترهای آماری رسوبشناسی را با استفاده از نرمافزار
 Gradistatمحاسبه کردند .بررسیهای دانهبندی نشان
میدهد که رسوبات تپههای ماسهای دارای جورشدگی
خوب ،بهتر از رسوبات رودخانهای و دارای انحراف
استاندارد کمتر از  0/5میباشد .همچنين مطالعات کانی
شناسی نمونهها نشان میدهد که  84درصد ذرات متشکله از
خرده سنگهایی مانند کوارتزیت ،گرانودیوریت و غيره و
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 16درصد بقيه از کانیهای کوارتز ،فلدسپات و کلسيت
تشکيل شده است .محققان با استفاده از روش مورفوسکوپی،
به بررسی رسوبات لسی استان گلستان در دو محدوده
مطالعاتی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که 70
درصد کانی کوارتز در نمونههای گرفته شده ،به صورت
ذراتی زاویهدار بوده که این موضوع نشاندهنده محلی بودن
و حمل ذرات موجود توسط باد از فاصلهای نزدیک است و
اشکال هاله مانند و مات این ذرات نيز حکایت از حمل آنها
از دریاچههای قدیمی است (.)Sanaye Ardakani, 2005
 )2013( Hanifepourبرای بررسی تأثير فرسایش بادی در
جنوبشرقی منطقه دامغان در تپههای ماسهای تثبيت شده در
گذشته که دوباره تشکيل شده 24 ،نمونه براساس وضعيت
پوشش گياهی مستقر در زمين از منطقه مورد مطالعه
برداشت و دانهبندی (گرانولومتری) نمونههای برداشت شده
به روش ( ASTMالک خشک) انجام شد .نتایج حاصل از
دانهبندی نمونهها و نقشههای تهيه شده نشان از آن دارد که
اندازه ذرات ماسه در حد ماسه درشت و خيلیدرشت و
جورشدگی بيشتر نمونهها در حد ضعيف و متوسط بوده ،کج
شدگی منفی و بهسمت ذرات درشتدانه و کشيدگی به
صورت پهن بوده است .در حدود  90درصد از منطقه بيش
از  23درصد کلوخه داشته است .براساس نتایج حاصل از
مورفومتری و کلوخههای موجود در منطقه مورد مطالعه،
منطقه مقاوم به فرسایش بوده استBabadi Akashi .
( )2016در بررسی فرایند بادی و شناسایی منابع ماسه در
جنوب سمنان با استفاده از تجزیهوتحليل دانهبندی و
مورفوسکوپی رسوبات بادی در منطقه برداشت و رسوب به
این نتيجه رسيد که ميانگين قطر ذرات در تمام رخسارههای
منطقه بين  279/4تا  528/5ميکرون متغير میباشد که
اندازه ذرات ماسه در حد ماسه متوسط تا درشت است.
همچنين شاخص ضریب سایش (گردشدگی) کم تا متوسط
(بين  156تا  )388عناصر کوارتزی موجود در اشکال
تراکمی حاصل شده است )2018( Roghani .در بررسی
وضعيت فرسایش بادی در رخسارههای ژئومورفولوژی شهر
اصفهان  64نمونه از منطقه مورد مطالعه برداشت نمود که
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نتایج حاصل از دانهبندی نمونههای خاک سطحی واقع در
واحد دشتسر اپانداژ نشان داد که در رخسارههای فرسایش
سطحی و دشت ریگی بيشترین فراوانی مربوط به ذرات
درشت (در حدود  1ميليمتر) بوده است؛ بااینحال در
رخساره مخروطافکنه و معادن و صنایع به دليل فرسایش
بيشتر ،ذرات ریزتر از  1/2ميلیمتر بيشترین فراوانی را به
خود اختصاص دادهاند .در رخسارههای واحد دشت
سرپوشيده ،بيشترین فراوانی ذرات در محدوده 100-300
ميکرون و بعد از آن  70-100ميکرون قرار دارد .با توجه
به اینکه در رخساره اراضی شور دارای رسوبات بادی
تقریباً تمام ذرات ریزتر از  300ميکرون است ،این رخساره
بسيار فرسایشپذیر است .رهاسازی اراضی کشاورزی در
منطقه مورد مطالعه باعث شده است که ذرات ریزتر از 100
ميکرون به مرور زمان افزایش یابد .در نتيجه رخساره
اراضی کشاورزی رها شده در منطقه مورد مطالعه نيز جزو
مناطق رو به تخریب و مستعد فرسایش بادی شناخته شد.
طبق نظر  )2020( Boroughaniنتایج پراکنش کانونهای
برداشت گردوغبار در واحدهای ژئومرفولوژی در حوزه
سيستان بيانکننده آن است که واحد دشتسر فرسایشی با
درصد مساحت  48( 69/35کانون برداشت گردوغبار)،
بيشترین کانون برداشت را در خود جای داده است Qing .و
همکاران ( )2011در بررسی عوامل تأثيرگذار در فرسایش
خاک در مرکز بيابان تاکالمکان  17نمونه از خاک منطقه
مورد مطالعه را برداشت کردند که اندازه ذرات منطقه در حد
شن متوسط و حدود  136ميکرون بوده که نزدیک به
کوچکترین اندازه ذرات برای شروع فرسایش بادی بوده و
این نشان میدهد که منطقه به شدت تحت تأثير فرسایش
بوده و شدت فرسایش بيش از سایر مناطق با همان سرعت
باد بوده است .نتایج  Baumgertelو همکاران ( )2019در
بررسی شناسایی مناطق حساس به فرسایش بادی در منطقه
صربستان نشان داد که گروه حساسيت خطرناک تقریباً
 %60/41از منطقه مورد مطالعه را پوشش میدهد ،در حالی
که گروه حساس متوسط  ٪36منطقه را تشکيل میدهد .این
یافتهها در درجه اول نتيجه کمبود پوشش گياهی تقریباً در
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کل منطقه است ،بهویژه در مناطق کشاورزی در معرض باد و
بدون پوشش گياهی که برای کاشت آماده میشوند .یکی
دیگر از عواملی که چنين منطقه وسيعی را در معرض خطر
قرار میدهد ،آب و هوای نامساعد (بهویژه در قسمتهای
جنوبشرقی منطقه) و ویژگیهای نامطلوب خاک در شمال
است .نتایج مطالعات  )2020( Katraدر بررسی فرسایش
خاک توسط باد و انتشار گردوغبار در خاکهای نيمهخشک
به دليل فعاليتهای کشاورزی نشان داد که کاربریهای
مختلف زمين با فعاليتهای کشاورزی در خاکهای لس
نيمهخشک و همچنين پس از برداشت محصول تحت تأثير
چرا (عمل سنتی) یا عمليات مکانيکی (عمل متعارف) قرار
گرفته که این موضوع در کوتاهمدت باعث افزایش قابل
توجه انتشار گردوغبار در منطقه شده است .در این مورد
نقش توزیع اندازه سنگدانه در انتشار گردوغبار حياتی است.
 Maciasو همکاران ( )2020در بررسی قابليت فرسایش
بادی و انتشار گردوغبار در شمال مکزیک با استفاده از یک
روش ارزیابی ساده نشان دادند که محتوای رطوبت خاک،
سرعت باد و پوشش خاک عوامل اصلی مؤثر بر حرکت
خاک هستند .وقتی خاک خشک و پوششگياهی کم باشد
در نتيجه خاک مستعد جابهجایی توسط باد است ،زیرا
انسجام موجود در بين ذرات خاک کاهش مییابد و مقدار
جابهجایی خاک توسط باد به ساختار فيزیکی ذرات اوليه
خاک بستگی دارد.
مطالعات انجام شده در مورد فرسایش بادی نشان داد که
اندازه ذرات خاک نقش مهمی را در جابهجایی ذرات و
وقوع این پدیده داشته و میتوان با مدیریت خاک سطحی و
نقش آن در افزایش پایداری و اندازه ذرات خاکدانه برای
مقابله با فرسایش بادی اقداماتی را انجام داد .هدف از این
مطالعه شناخت نقاط برداشت یا منشأ با استفاده از نقشه
ژئومورفولوژی و نمونهبرداری از منطقه برداشت در
رخسارههای مختلف است که سيمای روشنی از وضعيت
فرسایش بادی و منشأیابی رسوبات بادی را در عرصه مورد
مطالعه به تصویر میکشد و نيز تهيه نقشه کانونهای بحرانی
با استفاده از بازدیدهای ميدانی و پرسشنامهای میباشد که
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امکان تصميمگيری بهتر در مورد پيشگيری و کاهش
فرسایش خاک توسط باد را فراهم میکند .در مطالعات انجام
شده کانونهای بحرانی بررسی نشده است.

مواد و روش
معرفی منطقه مورد مطالعه
محدوده مطالعاتی شهرستان مالرد در غرب استان تهران
است که از شمال و غرب به استان البرز ،از جنوب به استان
مرکزی و از شرق به شهرستان شهریار منتهی میشود .این
شهرستان با وسعتی در حدود یک هزار کيلومتر مربع در
عرض جغرافيایی  39درجه و  30دقيقه تا  39درجه و 55
دقيقه شمالی و طول جغرافيایی  44درجه و  10دقيقه تا 50
درجه  20دقيقه شرقی واقع شده است .متوسط بارندگی
ساليانه منطقه در طول دوره آماری  30ساله برابر  268ميلی
متر و حداکثر و حداقل بارش ساليانه در این دوره بهترتيب
 392و  105ميليمتر اندازهگيری شده است که نشان از
نوسانهای شدید بارندگی از سالی به سال دیگر دارد .متوسط
دمای ساليانه  12/5درجه سانتیگراد و حداکثر و حداقل
مطلق درجه حرارت بهترتيب  42و  -17درجه سانتیگراد
در ماههای تير و دی است.

روش تحقیق
 -1آنالیز دادههای بادسنجی
برای تجزیهوتحليل داده های بادسنجی از اطالعات 4
ایستگاه سينوپتيک که نزدیک شهرستان مالرد قرار دارند،
استفاده شده است (جدول  .)1گلبادها و گل توفان های
ساالنه و فصلی ایستگاه های مورد مطالعه با استفاده از نرم
افزار  WR- Plotترسيم شدند .با استفاده از نرمافزار
 Sand Rose Graphگلماسه ایستگاههای مورد مطالعه
برای محاسبه مقدار انرژی قابل حمل ماسه توسط باد
ترسيم شد.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه

Fig 1- Location of the study area

جدول  -1مشخصات ایستگاههای سینوپتیکی غرب استان تهران

Table 1- Details of synoptic stations in the west of Tehran province

نام ایستگاه

ارتفاع

طول جغرافيایی

Station name

Height

Latitude

شهریار

1162

51 01

عرض
جغرافيایی
latitude
35 40

دوره آماری از

دوره آماری تا

Statistical period of

Statistical period up to

سال

ماه

سال

ماه

Year

Month

Year

Month

2007

1

2016

12

Shahriar

هشتگرد

1613

50 45

36 00

2006

1

2016

12

Hashtgerd

کرج

1293

50 57

35 48

1985

1

2016

12

Karaj

قزوین

1279

50 03

36 15

1959

1

2016

12

Qazvin

 -2تهیه نقشه ژئومورفولوژی و نمونهبرداری از خاک سطحی
پس از بررسی منطقه بر روی عکسهای هوایی ،تصاویر
ماهوارهای و مطالعات ميدانی مرز منطقه مورد مطالعه مشخص
شد .برای تهيه نقشه ژئومورفولوژی از نقشههای زمينشناسی،
 ،Google Earthبازدیدهای صحرایی ،عکس هوایی ،تصاویر
ماهوارهای و نرمافزار  ArcMapاستفاده شده است (شکل .)2
نمونهبرداری از خاک سطحی به عمق  10سانتیمتر (عمقی که در
معرض فرسایش بادی است) و در جهت باد غالب منطقه انجام
شد و مختصات نقاط نمونهبرداری با استفاده از  GPSمشخص

گردید .در مجموع  83نمونه از رخسارههای مختلف منطقه مورد
مطالعه براساس مساحت و بهصورت تصادفی جمعآوری شد
(جدول  )2و به آزمایشگاه ژئومورفولوژی منتقل گردید ،حدود
 500گرم از هر نمونه برای دانهبندی استفاده شد .بدینمنظور از
روش الک خشک براساس استاندارد  ASTMاستفاده شد و در
 8طبقه دانهبندی با شمارههای -500-1000-2000 -4000
 63-125-250و کمتر از  63ميکرون به مدت  10دقيقه توسط
شيکر الک گردید.
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 تعداد نمونههای برداشتی از رخسارههای مختلف-2 جدول

Table 2-Number of samples taken from different facies

تعداد نمونه
number of
samples
3
9
4

مساحت

نام رخساره

کد

Area

facies

code

639.15

فرسایش سطحی دشتسر فرسایشی

2-1-2

11614.58

Surface erosion, bare pediment
مخروط افکنه دشتسر فرسایشی

2-1-1

1391.24

Alluvial fan, erosional or bare pediment
فرسایش رودخانهای دشتسر فرسایشی

2-1-4

River erosion, erosional or bare pediment
دشت ریگی خيلی درشتدانه با تراکم متوسط و زیاد توام با قلوه سنگهای درشت با تراکم زیاد دشتسر
5

6

2842.56

فرسایشی

2-1-3

4205.03

Very Coarse sandy plain with medium to high density and coarse rubble with
high density, erosional pediment
فرسایش سطحی دشتسر اپانداژ

2-2-2

Surface erosion, Epandage pediment
دشت ریگی درشت و متوسطدانه با تراکم متوسط تا زیاد توام با قلوه سنگ با تراکم کم تا متوسط دشتسر
7

9

7333.55

اپانداژ

2-2-1

9283.39

Sandy plain with coarse and medium grain and medium to high density and
rubble with low to medium density, Epandage pediment
فرسایش سطحی دشتسر پوشيده

2-3-2

Surface erosion, covered pediment
دشت ریگی ریز و متوسطدانه با با پوشش گياهی تخریب یافته دشتسر پوشيده

10

13522.58

3

563.96

Sandy plain with fine and medium grain and eroded vegetation, covered
pediment
دق رسی شور و فاقد پوشش گياهی یا با پوشش گياهی اندک شور پسندها دشتسر پوشيده

2762.25

Playa without vegetation cover or with halophytes, covered pediment
اراضی بایر پوسته نمکی پالیا

3-1-1

757.04

Bare lands
فرسایش سطحی آبرفتی پالیا

3-2-2

15.09

Alluvial surface erosion of Playa
فرسایش رودخانهای ناحيه مرطوب پالیا

3-3-1

13658.79

River erosion of the wetland of Playa
کشاورزی رها شده

5648.2

Abandoned agriculture
دشت ریگی متوسط دشتسر پوشيده

5
3
2
10
7

Sandy plain with medium grain, covered pediment

2-3-1

2-3-4

2-3-3

شناسایی مناطق برداشت رسوب ...

214

شکل  -2نقشه ژئومورفولوژی و نقاط نمونهبرداری منطقه مورد مطالعه

Fig 2- Geomorphological map and sampling points of the study area

سپس محتوای رسوب باقيمانده بر روی هر الک به دقت
وزن شد و بعد درصد وزنی و تجمعی هر یک از نمونهها
محاسبه و با استفاده از نرمافزار  Gradistateو GRgraph
پارامترهای آماری مانند قطر ميانه ،جورشدگی ،کجشدگی و ...
نمونهها براساس روش جامع ترسيمی  )1971( Folkبه شرح

زیر محاسبه گردید .قطر ميانه عبارت است از :قطر متوسط
ذرات و یا قطر  %50منحنی تجمعی که نصف ذرات درشتتر از
آن و نصف دیگر کوچکتر هستند .قطر ميانه میتواند تا حدی
معرف اندازه (ریزی و درشتی) رسوب باشد .براساس قطر
ذرات فاصله حمل ذرات مشخص شد (جدول .)3

جدول  -3رابطه قطر ذرات و فاصله حمل آنها در فرسایش بادی ()Ahmadi, 2012

)Table 3- Relationship between particle diameter and transport distance in wind erosion (Ahmad, 2012

قطر ذرات به ميليمتر

فاصله جابجایی به کيلومتر

Particle diameter mm

Moving distance km

>1

کمتر از 1

0.5-1

1 -5

0.25-0.5

5-20

0.125-0.25

20-50

0.064-0.125

50-200

< 0.064

بيشتر از 200
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جورشدگی :شاخصی است که یکنواختی ذرات تشکيل
دهنده رسوب و نزدیک بودن قطر آنها به یکدیگر را نشان
میدهد (جدول .)4
=(

+

کجشدگی یا نامتقارن بودن منحنی تجمعی :این شاخص
وضعيت تقارن منحنیهای توزیع نرمال دانهبندی به سمت
ذرات ریزدانه (کجی مثبت) و یا دانه درشت (کجی منفی) و
یا متقارن (صفر) را مشخص میکند و از طریق فرمول
کجشدگی ترسيمی جامع (فولک) که  90درصد منحنی
دانهبندی را بررسی میکند بهدست میآید (جدول .)4
+

کشيدگی یا بلندی منحنی ) :(KUکشيدگی عبارت است
از ارتباط کشيدگی منحنی توزیع ذرات که از نسبت
جورشدگی دنباله منحنی به جورشدگی قسمت وسط منحنی
بهدست میآید .کشيدگی منحنی اطالعات زیادی در رابطه با
جورشدگی و اندازه دانهها میدهد که برای تعبير و تفسير
محيط رسوبی و فرایندهای رسوبگذاری دارای اهميت
است .اگر قسمت وسط دارای جورشدگی بهتر باشد منحنی
کشيدهتر و اگر دنباله دارای جورشدگی بهتر از قسمت وسط
باشد منحنی پهنتر است (.)Mousavi Harami, 2012
نسبت جورشدگی دنباله منحنی به جورشدگی قسمت وسط
منحنی بهشرح زیر بهدست میآید.
KU:

=SKI

جدول  -4طبقهبندی ضرایب شاخصهای آماری

Table 4- Classification of statistical index coefficients
جورشدگی فولک 

کج شدگی فولک )(SKI

Folk sorting 

)Folk Kurtosis (SKI

انحراف معيار بر
حسب فی

Sorting

(< 0.35

بسيار خوب

0.5–0.35

خوب

0.71 – 0.5

نسبتاً خوب

1 – 0.71

متوسط

2–1

بد

4–2

بسيار بد

(> 4

بی نهایت بد

Sd 

کشيدگی فولک

جورشدگی

very well

ضرایب کج شدگی
فولک )(SKI

وضعيت تقارن منحنی دانه
بندی

coefficients

Folk Kurtosis

 +1تا 0.3

Good

0.3تا 0.1

Relatively good

 0.1تا -0.1

medium

 -0.1تا -0.3

Bad

 -0.3تا -1

so bad

Extremely bad

Folk stretch

ضرایب کشيدگی
فولک

وضعيت منحنی دانه
بندی

Symmetry status of the

Folk elongation

The state of the

granulation curve

coefficients

granulation curve

زیاد به سمت ذرات ریز دانه

< 0.67

بسيار پهن

Lots of fine particles

به سمت ذرات ریز دانه

Towards fine-grained

 0.67تا 0.9

Symmetrical

 0.9تا 1.11

particles

متقارن

به سمت ذرات درشت دانه

Towards coarse particles

زیاد به سمت ذرات درشت دانه

Too much towards coarse
particles

 1.11تا

1.5

Very wide

پهن

wide

متوسط

medium

کشيده

stretched

بسيار کشيده

 1.5تا 3

Very stretched

>3

بینهایت کشيده

Infinitely stretched
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 -3تهیه نقشه کانونهای بحرانی فرسایش بادی
ابتدا با استفاده از تصاویر ماهوارهای مناطق تحتت تتأثير
فرسایش بادی با استفاده از تفسير بصری تعيين شتد .ستپس
براساس بازدید ميدانی و با استتفاده از جتدول مبنتای متدل
ارائه شده (جدول  )5در طرح شناسایی کانونهتای بحرانتی،
شدت منطقه برداشت و شدت کانون های بحرانتی فرستایش
بادی در منطقه مورد مطالعه تعيين گردیتد .بترای شناستایی
منشأ رسوبات بادی منطقه تحت تأثير فرسایش بادی متالرد
از روش منشأیابی تپههای ماسهای در ایران (اختصاصتی ت
احمدی) که شامل دو مرحله جهتیابی و مکانیتابی منتاطق
برداشت است ،استفاده شد .برای جهتیابی منتاطق برداشتت

از مورفولوژی رسوبات و تپه های ماسته ای برجتای مانتده،
مطالعه رژیم بتاد و شناستایی بادهتای فرستاینده و متؤثر و
همچنين از اطالعات و تجارب ساکنان محلی بترای تکميتل
پرسشنامه های محلی در روستاهای تحت تتأثير فرستایش
بادی برای شناسایی مستير حرکتت بتاد در منطقته استتفاده
گردیتد .مکتانیتابی منتتاطق برداشتت بتتا کمتک بررستی و
شناستتایی رخستتارههتتای ژئومرفولتتوژی بتتا تأکيتتد بتتر
مورفودیناميک باد محدودههایی از اراضی که دارای بيشترین
نقش در رسوبات بادی هستند شناستایی شتد .بتدینترتيتب
مناطق برداشت ( )Dبه منتاطق برداشتت بتا شتدت زیتتتاد
( ،)D1متوستط ( )D2و کم ( )D3تقسيمبندی میشوند.

جدول  -5ارزیابی فاکتورهای میزان فعالیت (شدت) مناطق برداشت

Table 5- Evaluation of activity factors (intensity) of harvest areas

فاکتور شدت برداشت
Factor

فعال ()D1
active

نيمهفعال ()D2
Semi-active

کمفعال ()D3
Low active

Harvest intensity

ساحل خشک

دشت سرلخت

دشت سرآپانداژ با سنگفرش کمتر از

Bare plain

The bed of fine-grained

Sarapandaj plain with paving

rivers

less than 40%

تپه ماهورهای با پوشش سنگفرشی بيش از
%40

نوع اراضی و کاربری آن

اراضی دشت سيالبی

تپه ماهور

use

دشت سرپوشيده

مخروطافکنههای فعال و خشک

کشاورزی ،زراعت (چند فصل
آیش)

زراعت آیش (چند ماهه)

Dry beach

بستر رودخانههای ریزدانه

Type of land and its

Flood plain lands
Indoor plain

Agriculture (several fallow

40%

Mahur Hill
Active and dry alluvial fans
Fallow cultivation (several
)months

)seasons
0-15

10-15

5-10

Satellite hills with paving more than
40%

اراضی کویری با پوسته نمکی سخت یا
کراست رسی

Desert lands with hard salt crust or
clay crust

زراعی بدون آیش و باغ

Crop without fallow and garden
0 -5

آثار بادبردگی خاک شدید است

The effects of wind blowing
are severe

آثار فرسایش سطحی در
خاک

Klut and Yardang

erosion on soil

آثار شلجمی شکل

Effects of surface

کلوت و یاردانگ

Turnip-shaped works

نبکا و ربدو فعال

Nebka and Rabdo active

آثار بادبردگی متوسط

آثار بادبردگی کم

Medium wind effects

Increased surface soil gravel

آثار شلجمی و نبکا غيرفعال

افزایش نسبت سنگریزه

Shaljami and Nabka are inactive

Increase the ratio of pebbles

افزایش سنگریزه خاک سطحی

آثار نبکا کم است

Increased surface soil gravel

Nebka's works are few
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)D3( کمفعال
Low active

)D2( نيمهفعال
Semi-active

)D1( فعال
active

فاکتور شدت برداشت
Factor
Harvest intensity

0 -5

5-10

10-15

0-15

تراکم پوشش گياهی

15 -%30

5 -%15

> تراکم%5

Vegetation density

0 -3

3 -7

7-10

0-10

40-%60

15-%40

> تراکم سنگریزه%15

الف) تراکم سنگریزه

وجود پوستههای نمکی یا رسی که در اثر
عبور انسان یا نوک پا براحتی خرد نمیشود
.ولی میشکند
Existence of salt or clay shells that do
not break easily but break due to

.human or toe crossing

Vegetation density

وجود پوستههای نمکی یا رسی که
در اثر عبور انسان یا نوک پا براحتی
.خرد شده و از هم میپاشد

وجود پوسته رسی یا نمکی که
بر اثر عبور انسان یا ضربه نوک
پا بهطورکلی از هم پاشيده و
.پودر میشود

that are easily crushed and

salt crust that is completely

disintegrated by human or toe

disintegrated and pulverized

.crossing

by human passage or a blow

Existence of salt or clay shells

The presence of a clay or

Vegetation density

ب) نوع سله

Type of seal

.to the toe

0 -6

6-14

14-20

0-20

شنی رسی گراولی رسی

رسی شنی- ماسههای درشت سيلتی رسی

ماسههای ریز سيلتی

بافت خاک سطحی

Sandy clay Gravelly clay

Coarse silty clay-sandy clay

Fine-grained sand

Surface soil texture
0-10

0 -3

3 -7

7-10

برداشتن یک مشت خاک از سطح خاک
.بسيار دشوار است

برداشتن یک مشت خاک از سطح
.زمين به سختی انجام میشود

به راحتی بوسيله دست یک
مشت خاک را میتوان برداشت

of soil from the soil surface

handful of soil from the ground

easily removed by hand

0 -3

3 -7

7-10

0-10

وجود نمکهای آهکی در خاک و عدم تورم
و پوکی بعد از بارش

وجود نمکهای گچدار و تورم نسبی
بعد از بارندگی و یا پوکی در مواقع
خشکی شدید

وجود نمکهای پراکنده کننده در
سطح خاک بعد از بارش باعث
 خاصه،تورم و پوکی میشود
نمکهای هاليت
The presence of dispersing

نحوه و ميزان نمک خاک
سطحی

Manner and amount of

and no swelling and hollow after rain

relative swelling after rain or

salts on the soil surface after

surface soil salt

It is very difficult to remove a handful

Presence of calcareous salts in the soil

It is difficult to remove a

Presence of gypsum salts and
pus in severe drought

A handful of soil can be

مقاومت عمومی خاک

General soil strength

precipitation causes swelling
and pus, especially halite salts

0 -3

10 > km

3 -7

5-10 km

7-10

5 <km

0-10

فاصله منشأ تا
تپههای ماسهای

Distance of origin of
sand dunes

0 -3
0-31

3 -7
31-69

7-10
69-100

0-10

جمع امتيازات

Sum of points
0-100
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نتایج
بادسنجی
نتایج ترسيم گلبادهای  4ایستتگاه ستينوپتيک غترب
استان تهران نشان داد که جهت غالب وزش باد در گلبتاد
ستاالنه و فصتلی در ا یستتگاه شتهریار و کترج از جهتتت
شمال غربی است .جهت غالب وزش باد در گلباد ستاالنه
در ایست گاه قزوین از سمت جنوب شرقی میباشد .بادهای
فصلی نيز نشان دهنده این است که جهت غالب در پتایيز،
زمستان و تابستان از جنتوب شترقی و در بهتار از غترب
است و در ایستگاه هشتگرد جهت غالتب وزش بادهتا در
گلبتتاد ستتاالنه از ستتمت غربتتی م تیباشتتد و جهتتت بتتاد

جنوب شرقی و جنوب در رتبه بع دی قرار دارد .گلبادهای
فصلی ایستگاه نشان میدهد که فصل های پایيز ،زمستان و
بهار جهت باد غالب غرب و فصل تابستان جهت وزش باد
غالب ،جنوب میباشد .نتتایج ترستيم گتل توفتان هتای 4
ایستگاه سينوپتيک غرب استان تهران نشان داد که (شکل
 )3جهت باد غالب ساالنه و فصتلی در ای ستتگاه شتهریار
شمال غربی ،ایستتگاه کترج جهتت بتاد غالتب فرستاینده
شمال غربی ،ایستگاه سينوپتيک قزوین جهتت بتاد غالتب
فرساینده جنوب شرقی و در ایستگاه سينوپتيک هشتتگرد
جهت باد غالب فرساینده غربی است (جدول .)6

جدول  -6درصد توزیع طبقات سرعت باد به صورت ساالنه در ایستگاه سینوپتیک غرب استان تهران

Table 6- Percentage of wind speed classes distributed annually in the western synoptic station of Tehran
province

طبقات سرعت ()m/s

شهریار

کرج

قزوین

هشتگرد

)Speed classes (m / s

Shahriar

Karaj

Qazvin

Hashtgerd

آرام

85.9

94.4

95

94

13-14

0

0

0

0

14-15

6.3

2.7

1.4

2.9

15-17

3.8

1.6

1.8

1.3

17-18

1.4

0.4

0.7

0.9

18-19

0

0

0

0

19-22

2

0.6

0.8

0.7

22-45

0.6

0.3

0.3

0.3

45-47

0

0

0

0

≤ 47

0

0

0

0

نتایج حاصل از تهيه گلماسه ایستگاه های مورد مطالعه
در شکل  3نشان داده شده است .براساس جدول
تقسيم بند ی توان حمل ماسه (Fryberger and ( )DPt
 )Dean, 1979در تمام ایستگاه های منطقه مورد مطالعه
کمتر از  200است که این نشان دهنده قدرت فرسایشی کم
میباشد .کمترین مقدار  DPtمربوط به ایستگاه کرج
( 59/723واحد برداری) و بيشترین  DPtمتعلق به
ایستگاه شهریار ( 175/431واحد برداری) است که

نشان دهنده قدرت متوسط فرسایش بادی میباشد .بنابر
طبقهبندی فرایبرگر و دین قدرت فرسایشی باد در تمامی
مناطق کم دیده شد .جهت بردار برآیند توان حمل ماسه
) (RDDرا در منطقه مورد مطالعه نشان داد که رسوبات
ماسه ای در منطقه ش هریار و کرج از سمت شمال غربی به
جنوب شرق ی ،هشتگرد از سمت غرب به شرق و در قزوین
از سمت جنوب شرقی به شمال غربی بود .بررسی شاخص
تغييرپذیری جهت باد در منطقه نشان داد که براساس
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طبقهبندی فرایبرگرودین (جدول  )7منطقه با تغييرپذیری
کم جهت باد دارای بادهای یک جهته بود .منطقه شهریار
دارای بادهای یک جهته و تغييرپذیری جهت های باد کم
بود .منطقه هشتگرد و کرج با تغييرپذیری متوسط جهت باد

دارای بادهای دو جهته با زاویه منفرجه و قزوین با
تغييرپذیری زیاد و بادهای چند جهته مرکب با زاویه تند
بود.

شکل  -3گل توفان ساالنه ایستگاه سینوپتیک غرب استان تهران

Figure 3- Annual storm rose in the western synoptic station of Tehran province

جدول  - 7تغییرپذیری جهت باد ( )UDIبر اساس طبقهبندی فرای برگر

Table 7- Wind direction variability (UDI) based on Fryberger classification

تغيير پذیری جهات باد

نام ایستگاه

 UDIجدولهای محاسباتی

Station name

UDI computational tables

Variability of wind
directions

Classification of wind directions

شهریار

0.85

کم

بادهای یکجهته

Shahriar

هشتگرد

0.47

Hashtgerd

کرج

0.455

Karaj

طبقه بندی جهات باد

Low

One-way winds

متوسط

بادهای دو جهته با زاویه منفرجه

Medium

Two-way winds with aperture angle

متوسط

بادهای دو جهته با زاویه منفرجه

Medium

Two-way winds with aperture angle

0.244

قزوین

زیاد

Qazvin

High

بادهای چند جهته مرکب با زاویه تند
High composite multi-directional winds with
sharp angles

شناسایی مناطق برداشت رسوب ...

220

.

شکل  -4ترسیم گلماسههای ساالنه ایستگاه سینوپتیک غرب استان تهران

Figure 4- Drawing annual sand roses of synoptic station in the west of Tehran province

نتایج نمونهبرداری و دانهبندی منطقه برداشت
نتایج حاصل از نمونههای منطقه موردمطالعه ،مانند
شاخصهای مورفومتری شامل :ميانگين ،جورشدگی،
چولگی و کشيدگی در جداول ( 8و  )9آورده شده است.
الف) متوسط ذرات :قطر ميانگين ذرات منطقه
موردمطالعه بين  500تا  1000ميکرون پراکنده شده است
و اندازه ذرات ماسه در حد ماسه درشت و خيلیدرشت
میباشد  .براساس ميانگين قطر ذرات فاصله حمل ذرات
بين  1تا  5کيلومتر و کمتر از  1کيلومتر بوده است.
ب) جورشدگی یا یکنواختی اندازه ذرات :در
نمونههای موردمطالعه جورشدگی تمام نمونه ها در حد

ضعيف بوده است.
ج) کج شدگی یا نامتقارن بودن منحنی :نمونه
ماسه های بادی کج شدگی مثبت را در مقياس فولک دارند
که مقدار ذرات ریزدانه فراوان میباشد که منحنی تجمعی
دانهبندی در رخساره های منطقه مورد مطالعه نيز به سمت
راست (به سمت رسوبات ریزدانه) ميل میکند (شکل.)4 ،
د) کشيدگی :کليه نمونههای ماسه بادی از نظر
کشيدگی در مقياس فولک بيش تر به صورت پهن و بسيار
پهن بوده که نشان دهنده دنباله دارای جورشدگی بهتر از
قسمت وسط منحنی است.
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 توزیع دانهبندی رسوبات بر اساس قطر ذرات در منطقه برداشت-8 جدول

Table 8- Sediment grain size distribution based on particle diameter in the harvest area

فاصله حمل

کيفی

)کمی (ميکرون

نام رخساره

Quality

Quantity(µ)

facies

کيلومتر1-5

ماسه درشت
Coarse sand

632.2

فرسایش سطحی دشتسر فرسایشی

1-5 km

1118.7

مخروطافکنه دشتسر فرسایشی

Shipping
distance

 کيلومتر1 کمتر از
Less than 1 km

ماسه خيلی درشت
Very coarse
sand

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

874.4

774.5

Surface erosion, bare pediment

Alluvial fan, erosional or bare pediment

فرسایش رودخانهای دشتسر فرسایشی
River erosion, erosional or bare pediment

دشت ریگی خيلی درشتدانه با تراکم متوسط و زیاد توأم با قلوه سنگهای درشت
با تراکم زیاد دشتسر فرسایشی
Very Coarse sandy plain with medium to high density and coarse rubble
with high density, erosional pediment

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

 کيلومتر1 کمتر از
Less than 1 km

754

ماسه خيلی درشت
Very coarse

1154.7

sand

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

 کيلومتر1-5

ماسه متوسط

1-5 km

Medium sand

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

 کيلومتر1-5

ماسه درشت

1-5 km

Coarse sand

فرسایش سطحی دشتسر اپانداژ
Surface erosion, Epandage pediment

دشت ریگی درشت و متوسطدانه با تراکم متوسط تا زیاد توأم با قلوه سنگ با تراکم
کم تا متوسط دشتسر اپانداژ
Sandy plain with coarse and medium grain and medium to high density
and rubble with low to medium density, Epandage pediment

797.2

فرسایش سطحی دشتسر پوشيده
Surface erosion, covered pediment

دشت ریگی ریز و متوسطدانه با پوشش گياهی تخریب شده دشتسر پوشيده
815.6

Sandy plain with fine and medium grain and eroded vegetation, covered
pediment

701.8

دق رسی شور و فاقد پوشش گياهی یا با پوشش گياهی اندک شورپسندها دشتسر
پوشيده
Playa without vegetation cover or with halophytes, covered pediment

651

اراضی بایر پوسته نمکی پالیا

969.5

فرسایش سطحی آبرفتی پالیا

595.5
689.8
730.2

Bare lands
Alluvial surface erosion of Playa

فرسایش رودخانهای ناحيه مرطوب پالیا
River erosion of the wetland of Playa

کشاورزی رها شده
Abandoned agriculture

دشت ریگی متوسط دشتسر پوشيده
Sandy plain with medium grain, covered pediment

... شناسایی مناطق برداشت رسوب
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 نتایج دانهبندی نمونههای منطقه برداشت مورد مطالعه-9 جدول

Table 9- Granulation results of samples in the study area

کشيدگی

چولگی

جورشدگی

stretch

Kurtosis

sorting

نام رخساره

کيفی

کمی

کيفی

کمی

کيفی

کمی

Quality

Quantity

Quality

Quantity

Quality

Quantity

0.218

ضعيف

1.565

فرسایش سطحی دشتسر فرسایشی

1.239

مخروطافکنه دشتسر فرسایشی

متوسط
medium

بسيار
پهن
Very

به سمت ذرات ریزدانه
1.078

particles

به سمت ذرات ریزدانه
0.632

wide

بسيار
پهن
Very

medium

پهن
wide

0.225

به سمت ذرات ریزدانه
0.769

Towards fine-grained

0.179

particles

0.494

زیاد به سمت ذرات
ریزدانه

0.501

Lots of fine particles

wide

متوسط

Towards fine-grained
particles

wide

پهن

Towards fine-grained

Weak

ضعيف
Weak

ضعيف
Weak

ضعيف
Weak

1.499

facies

Surface erosion, bare pediment

Alluvial fan, erosional or bare pediment

فرسایش رودخانهای دشتسر فرسایشی
River erosion, erosional or bare pediment

دشت ریگی خيلی درشتدانه با تراکم متوسط و زیاد توأم
با قلوه سنگهای درشت با تراکم زیاد دشتسر فرسایشی
1.570

Very Coarse sandy plain with medium to high
density and coarse rubble with high density,
erosional pediment

به سمت ذرات ریزدانه
0.982

Towards fine-grained

0.219

particles

به سمت ذرات ریزدانه
0.785

Towards fine-grained

0.102

particles

ضعيف
Weak

ضعيف
Weak

1.442

فرسایش سطحی دشتسر اپانداژ
Surface erosion, Epandage pediment

دشت ریگی درشت و متوسطدانه با تراکم متوسط تا زیاد
توام با قلوه سنگ با تراکم کم تا متوسط دشتسر اپانداژ
1.286

Sandy plain with coarse and medium grain and
medium to high density and rubble with low to
medium density, Epandage pediment

پهن
wide

بسيار
پهن
Very

به سمت ذرات ریزدانه
0.696

به سمت ذرات ریزدانه
0.603

Towards fine-grained

0.273

particles

بسيار پهن
wide

0.225

particles

wide

Very

Towards fine-grained

Towards fine-grained
particles

Weak

ضعيف
Weak

1.634

1.750

فرسایش سطحی دشتسر پوشيده
Surface erosion, covered pediment

دشت ریگی ریز و متوسطدانه با پوشش گياهی تخریب
شده دشتسر پوشيده
Sandy plain with fine and medium grain and
eroded vegetation, covered pediment

به سمت ذرات ریزدانه
0.508

ضعيف

0.215

ضعيف
Weak

1.852

دق رسی شور و فاقد پوشش گياهی یا با پوشش گياهی
اندک شورپسندها دشتسر پوشيده
Playa without vegetation cover or with halophytes,
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کشيدگی

چولگی

جورشدگی

stretch

Kurtosis

sorting

نام رخساره

کيفی

کمی

کيفی

کمی

کيفی

کمی

Quality

Quantity

Quality

Quantity

Quality

Quantity

facies

covered pediment

بسيار
پهن
Very

به سمت ذرات ریزدانه
1.966

wide

متوسط
medium

بسيار
پهن
Very

0.803

wide

زیاد به سمت ذرات
ریزدانه

0.306

Lots of fine particles

به سمت ذرات ریزدانه
1.094

Towards fine-grained

0.249

particles

به سمت ذرات ریزدانه
0.539

Towards fine-grained

0.209

particles

wide

پهن

0.174

particles

wide

پهن

Towards fine-grained

به سمت ذرات ریزدانه
0.659

Towards fine-grained
particles

0.213

ضعيف
Weak

ضعيف
Weak

ضعيف
Weak

ضعيف
Weak

ضعيف
Weak

1.418

اراضی بایر پوسته نمکی پالیا

1.623

فرسایش سطحی آبرفتی پالیا

1.449

1.938

1.631

Bare lands

Alluvial surface erosion of Playa

فرسایش رودخانهای ناحيه مرطوب پالیا
River erosion of the wetland of Playa

کشاورزی رها شده
Abandoned agriculture

دشت ریگی متوسط دشتسر پوشيده
Sandy plain with medium grain, covered pediment
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شکل  -5منحنیهای تجمعی دانهبندی در رخسارههای منطقه مورد مطالعه

Figure 5- Cumulative aggregation curves in the facies of the study area

نتایج جدول  10ميزان فراوانی ذرات درشتتر از یک
ميلیمتر و حساس به فرسایش بادی را در نمونه های

برداشت شده در رخسارههای مختلف نشان میدهد.

... شناسایی مناطق برداشت رسوب
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 درصد ذرات حساس و مقاوم به فرسایش بادی-10 جدول

Table 10- Percentage of particles sensitive and resistant to wind erosion

درصد ذرات بزرگتر از

درصد ذرات حساس به

 ميلیمتر1

فرسایش بادی

Particles larger

%

Particles sensitive

than 1 mm

to wind erosion

29.55

17.3

نام رخساره
%

facies

فرسایش سطحی دشتسر فرسایشی
Surface erosion, bare pediment

48.49

8.64

مخروطافکنه دشتسر فرسایشی
Alluvial fan, erosional or bare pediment

40.38

14.91

فرسایش رودخانهای دشتسر فرسایشی
River erosion, erosional or bare pediment

دشت ریگی خيلی درشتدانه با تراکم متوسط و زیاد توأم با قلوه سنگهای درشت با تراکم زیاد
49.69

19.34

دشتسر فرسایشی
Very Coarse sandy plain with medium to high density and coarse rubble with high
density, erosional pediment

38.47

16.52

فرسایش سطحی دشتسر اپانداژ
Surface erosion, Epandage pediment

دشت ریگی درشت و متوسطدانه با تراکم متوسط تا زیاد توأم با قلوه سنگ با تراکم کم تا
43.85

10.42

متوسط دشتسر اپانداژ
Sandy plain with coarse and medium grain and medium to high density and rubble
with low to medium density, Epandage pediment

39.35

19.41

فرسایش سطحی دشتسر پوشيده

23.29

دشت ریگی ریز و متوسطدانه با پوشش گياهی تخریب شده دشتسر پوشيده

Surface erosion, covered pediment
47.69

Sandy plain with fine and medium grain and eroded vegetation, covered pediment
39.04

29.72

دق رسی شور و فاقد پوشش گياهی یا با پوشش گياهی اندک شورپسندها دشتسر پوشيده
Playa without vegetation cover or with halophytes, covered pediment

27.14

13.91

اراضی بایر پوسته نمکی پالیا

13.18

فرسایش سطحی آبرفتی پالیا

Bare lands
47.24

Alluvial surface erosion of Playa
30.02

18.47

فرسایش رودخانهای ناحيه مرطوب پالیا
River erosion of the wetland of Playa

39.15

29.02

کشاورزی رها شده

20.86

دشت ریگی متوسط دشتسر پوشيده

Abandoned agriculture
38.32

Sandy plain with medium grain, covered pediment
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براساس نتایج بهدست آمتده از دانتهبنتدی التک خشتک در
نمونههتای برداشتت شتده ،بيشتترین درصتد ذرات بزرگتتر از 1
ميلیمتر که در برابر فرستایش بتادی مقتاوم بتوده در دشتتستر
فرسایشی در رخساره دشت ریگی خيلی درشت دانته بتا تتراکم
متوسط و زیاد توأم با قلوه ستنگهتای درشتت بتا تتراکم زیتاد
( 48/69درصد) است .همچنين حساسترین رخستاره در برابتر
فرسایش بادی در اراضی کشاورزی رها شتده ( 29/02درصتد)
میباشد .رهاسازی اراضتی کشتاورزی در منطقته متورد مطالعته
باعث شده است که ذرات ریزتر از  100ميکرون به مترور زمتان
افزایش یابد .در نتيجه این رخساره جزو مناطق رو بته تخریتب و
مستعد فرسایش بادی شناخته شد .همچنين در تمام رخستارههتا
بيشترین فراوانی ذرات در محتدوده  500ميکترون استت امتا در
اراضی کشاورزی بيشتترین فراوانتی ذرات در محتدوده کمتتر از
 125ميکرون میباشد .نتایج ميتزان فراوانتی ذرات درشتتتتر از
یک ميلیمتر و حستاس بته فرستایش بتادی را در نمونتههتای
برداشت شده در رخسارههای مختلف نشان میدهد.
شناسایی منشأ کانونهای بحرانی فرسایش بادی
شناسایی منشأ رسوبات بادی منطقه تحت تتأثير فرستایش
بادی متالرد در دو مرحلته جهتتیتابی و مکتانیتابی منتاطق
برداشت انجام شده است.
 -1جهتیابی مناطق برداشت
با تکميل پرسشنامههای مردمی و طبق نظر مردم محلی
چندین باد در این منطقه وجود دارد .پرسشنامههای محلی
تکميل شده در محدوده روستاهای حاجیآباد ،چهارباغ،
اخترآباد ،گمرگان ،علیبيات و شریفآباد همگی حکایت از
بادهای شمالغرب را دارد که گاهی به صورت طوفانهای تيره
و سياه منطقه را میپوشاند .این بادها در چهار ماه آبان تا بهمن
میوزند و در هشت ماه دیگر بادها بيشتر غربی -شرقی است.
وجود این بادها بهویژه باد شمالغرب نقش عمدهای را در ایجاد
طوفانهای ماسهای در منطقه ایفا میکند .بررسی مورفولوژی
تپههای ماسهای منطقه نشان داد که عامل عمده شرایط موجود
رها شدن اراضی کشاورزی به دليل نبود آب کافی برای زراعت
و خشکسالیهای پیدرپی است .وجود نبکا نهشتههای ماسهای
در پای بوتههای خارشتر ،آتریپلکس ،گون و اسپند در سطح
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منطقه به فراوانی دیده میشود .با توجه به شواهد موجود جهت
عمومی بادهای فرساینده در منطقه مورد مطالعه از شمالغرب و
با شدت کمتر از غرب میباشد .براساس آمار و اطالعات
ایستگاه هواشناسی شهریار و کرج و بررسیهای انجام شده در
محل ،عوامل خشکی هوا و کمی نزوالت آسمانی و همچنين
اختالف درجه حرارت در طی شبانهروز باعث ایجاد اختالف
فشار هوا میگردد .بهطورکلی شدت وزش باد در پائيز و زمستان
آرامتر از بهار و تابستان است و جهت باد غالب شمالغربی است
که نقش مهمی در بروز فرسایش بادی در منطقه دارد .همچنين
بادهای غربی نيز نقش بارزی در فرسایش بادی در منطقه دارند.
 -2مکانیابی مناطق برداشت
بررسی و شناسایی رخسارههای ژئومرفولوژی با تأکيد بر
مورفودیناميک باد نشان داد که برداشت ماسه در منطقه مورد
مطالعه در شمالیترین قسمت که اراضی کشاورزی رها شده
شروع شده تا جنوبیترین قسمت منطقه ادامه دارد .در قسمت
شمال منطقه رودخانه شور قرار دارد که در اثر رسوبگذاری
سالهای متوالی اراضی نسبتاً مسطحی حاصل شده که دارای
خاک عميق با بافت سنگين رسی ت نمکی میباشد .از حاشيته
رودخانه بته سمت شترق ،خاک دارای بافتت رسی ت شنی است
که اراضی کشاورزی بر روی آن واقع شده و سطح اراضی به
صورت شخمخورده و بدون پوشش در معرض فرسایش باد
غالب قرار گرفته است .نتایج بررسی منشأ رسوبات بادی در
منطقه مالرد بيانگر این است که اصلیترین عامل تغذیه رسوبات
بادی منطقه ناشی از حمل رسوبات از اراضی زراعی رها شده
منطقه است که بدون پوشش گياهی و در معرض مستقيم باد قرار
دارند .با بررسیهای بهعمل آمده از جهتیابی و مکانیابی
مناطق برداشت مشخص شده است که از  70084هکتار از
محدوده مورد مطالعه  2155هکتار دارای شدت زیاد (3( )D1
درصد) 2415 ،هکتار دارای شدت متوسط ) 3/4( (D2درصد)
و  11479هکتار دارای شدت کم ) 16/4( (D3درصد) میباشد
(جدول  .)8شکل ( )5نقشه اولویتبندی کانونهای بحرانی در
منطقه را در حوزه نشان میدهد که طبق آن بخش زیادی از
مساحت منطقه جزء کانونهای بحرانی با شدت برداشت کم
( 16/4درصد) است.
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Table 11- Assigned scores and harvest intensity of areas affected by wind erosion in Mallard County

شدت
مساحت

برداشت

)(هکتار

Harvest

Area(ha)

intensity

سنگریزه یا سله

فاصله منشأ تا

وجود نمک در

جمع امتيازات

در سطح خاک

تپههای ماسهای

خاک و پراکندگی

)0-100(

)0-20(

)0-10(

)0-10(

Sum of

Gravel or

Distance of

Presence of salt

points

tuber on the

origin of sand

in the soil and

soil surface

dunes

dispersion

مقاومت عمومی

تراکم پوشش

خاک

بافت خاک

گياهی

)0-10(

)0-10(

)0-10(

General soil

Surface soil

Vegetation

آثار فرسایش
سطحی در خاک
)0-15(
Effects of

نوع اراضی و
کاربری آن
)0-15(

ردیف

Type of land

Row

surface erosion
strength

density

and its use
on soil

2155

D1

70

11

7

7

7

8

7

11

12

1

2415

D2

46

4

2

5

6

6

8

7

8

2

11479

D3

29

3

3

5

4

3

3

3

5

3
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شکل  -6نقشه کانونهای بحرانی در محدوده رخسارههای ژئومورفولوژی (الف) و نقاط برداشت (ب) در منطقه مورد مطالعه

229

Fig 6- Map of critical foci in the range of geomorphological facies (a) and harvest points (b) in the study area
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بحث
مطالعات انجام شده در مناطق بيابانی ایران نشان میدهد
که بهترین مرحله مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت
است .مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت عالوه بر
صرف هزینه کمتر موفقيت بيشتری نسبت به دو منطقه دیگر
خواهد داشت .نتایج بهدست آمده از مطالعات بادی،
نمونهبرداری ،دانهبندی منطقه برداشت و تهيه نقشه کانونهای
بحرانی بهشرح ذیل است .ترسيم گلباد و گلتوفانهای
منطقه نشان میدهد که جهت باد غالب منطقه با توجه به
ایستگاههای سينوپتيک موجود در محدوده مورد مطالعه
شمالغربی میباشد .نتایج حاصل از محاسبات و تهيه
گلماسه ایستگاههای مورد مطالعه نشان داد که مقدار  DPtدر
تمام ایستگاههای منطقه مورد مطالعه کمتر از  200است که
این نشاندهنده قدرت فرسایشی کم است .جهت بردار برآیند
توان حمل ماسه ( )RDDاز سمت شمالغربی به
جنوبشرقی و شاخص تغييرپذیری جهت باد یک جهته و
چند جهته میباشد .نتایج بهدست آمده از توزیع دانهبندی
رسوبات بر اساس قطر ذرات در منطقه برداشت نشان داد که
دقرسی شور و فاقد پوشش گياهی یا با پوشش گياهی
اندک شورپسندها در دشتسر پوشيده بيشترین درصد ذرات
حساس به فرسایش بادی و دشت ریگی در دشتسر اپانداژ
بيشترین درصد کلوخه و قلوهسنگ را برای جلوگيری از
فرسایش بادی دارد .همچنين رابطه غيرمستقيم بين قطر
ميانگين ذرات و فاصله حمل ذرات در تمام رخسارههای
منطقه مورد مطالعه نشان داد که فاصله حمل ذرات بين  1تا
 5کيلومتر و کمتر از  1کيلومتر بوده که نشاندهنده محلی
بودن منشأ برداشت است و با نتایج  Ekhtesasiو همکاران
( )1996و  Mesbahzadehو همکاران ( )2018مطابقت
دارد .با توجه به نتایج بهدست آمده جورشدگی ذرات بين 1
تا  2است که از جورشدگی ضعيفی برخوردار است و فاصله
کم از منشأ این اجازه را نمیدهد که رسوبات مسير زیادی را
طی کنند و جورشدگی بهتری داشته باشند .البته استناد به
وضعيت جورشدگی ذرات رسوبات بادی بهعنوان یک
شاخص مفيد در تعيين دوری و نزدیکی منشأ ذرات ،توسط

شناسایی مناطق برداشت رسوب ...

محققان دیگری مانند  Maghsoudiو همکاران ( )2012نيز
تأکيد شده است .نتایج بهدست آمده از شاخص کجشدگی
نشان داد که در تمامی نمونهها دنباله منحنی به سمت مثبت و
رسوبات دانه ریزتر و بادی است که نشاندهنده رسوب
گذاری در محيط آرام میباشد .بنابراین از کجشدگی برای
تعبير و تفسير محيط رسوبی و فرایندهایی که باعث
حملونقل شده استفاده میشود .بررسی و تعيين دقت کاربری
نظریه  )1954( Chepilو پاسا در تشخيص قابليت
فرسایشپذیری براساس دانهبندی خاک یا رسوبات سطحی )
عمق  5سانتيمتری) ،طبق این نظریه در صورتی که فراوانی
عناصر بزرگتر از  1ميلیمتر ( 0/84ميلیمتر) در خاک
سطحی تا عمق  5سانتیمتری بيش از  60درصد باشد آن
خاک به فرسایش بادی پایدار و در صورتی که 50-60
درصد باشد نسبتاً پایدار و در صورتی که کمتر از  50درصد
باشد حساس است که طبق نتایج برآورد شده (جدول )6
فراوانی ذرات بزرگتر از  1ميلیمتر کمتر از  50درصد است
و منطقه به فرسایش بادی حساس و بسيار حساس میباشد
و نياز به عمليات حفاظتی دارد که با نتایج مطالعاتی
 Mesbahzadehو همکاران ( )2018در شهرستان آران
کاشان و همچنين با نتایج  Ranjbarو همکاران ()2019
مقدار شن بيشتر از  63درصد و مقدار سيلت بيشتر از 36
درصد در بخش مرکزی شهرستان مهران را بهعنوان منشأ
اصلی کانونهای مولد گردوغبار شناسایی کردند ،مطابقت
دارد .براساس نقشه کانونهای بحرانی این منطقه از نظر
اولویتبندی مناطق برداشت به سه طبقه فعال ،نيمهفعال و کم
فعال تقسيم میشود که رخساره مخروطهافکنه جزو مناطق
فعال محسوب میشود .حدود  16درصد از مساحت منطقه
جزء کانونهای بحرانی با شدت برداشت کم است که در
رخسارههای دشتریگی دشتسر پوشيده و دشتسر اپانداژ
قرار دارد .به این دليل این مناطق نيز جزء کانونهای بحرانی
میباشد که بارشهای کوتاهمدت و رگباری در آبراههها
مقدار زیادی رسوبات ریزدانه ازجمله سيلت و رس را انتقال
میدهد که بعد از خشک شدن ،مکان مستعدی برای
فرسایش و جابهجایی توسط باد میباشند .ازاینرو ،با توجه

نشریه علمی تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد  29شماره 2

به وسعت زیاد دشت ریگی ،وجود رسوبات ریزدانه در حد
سيلت و رس و قابليت کندهشدن و انتقال به وسيله باد و
پوشش گياهی اندک حتی گاهی از موارد بدون مناطق
پوشش نتایج حاصل از مدل که نشاندهنده سهم بيشتر دشت
ریگی در توليد گردوغبار مالرد است با نتایج Akbari-
 )2020( Mahdiabadدر بررسی منشأیابی رسوبات بادی و
گردوغبار دهستان بهادران مطابقت دارد .اصلیترین عامل
تغذیه رسوبات بادی منطقه ناشی از حمل رسوبات از اراضی
زراعی رها شده منطقه است که بدون پوشش گياهی و در
معرض مستقيم باد قرار دارند .نتایج حساسيت زمين به
فرسایش آبی و بادی در شرق قاره آفریقا نشان داد که در
کشورهای سودان و مالی بيشترین مناطق مستعد فرسایش
بادی وجو دارد که ناشی از پوشش گياهی پراکنده و یا
عاری از پوشش گياهی است ( AlmawFentaab et al.,
 .)2020نظر محققانی مانند  Rashkiو همکاران ( )2015و
 Leeو همکاران ( ،)2012که خشک شدن دریاچهها ،شرایط
آب و هوایی خشک بيابانی و پوشش گياهی ضعيف را سبب
ایجاد کانونهای برداشت گردوغبار میدانند با نتایج این
تحقيق همخوانی دارد .نتایج خصوصيات کانونهای برداشت
گردوغبار نشاندهنده آن است که بيشتر این کانونها در
زمينهای بایر و مراتع فقير که پوشش گياهی ضعيفی دارند
واقع شده است که با نتایج تحقيقات  Millerو همکاران
( Zobeck ،)2012و همکاران ( Boroughani ،)2013و
همکاران ( )2019و  Pourhashemiو همکاران ( )2019که
کاربری زمينهای فاقد پوشش گياهی یا دارای پوشش
گياهی فقير را دارای بيشترین کانون برداشت گردوغبار می
دانند همخوانی دارد .در نتيجه میتوان با استفاده از اقداماتی
در راستای افزایش مقاومت سطح خاک و کاهش سرعت باد
با فرسایش بادی مقابله کرد ( .)Funk and Riksen, 2007با
توجه به نتایج بهدست آمده از جهتیابی قطاع برداشت و
مکانیابی نقاط برداشت با استفاده از مطالعات فرسایش بادی
منطقه ،عوامل مهم در ایجاد فرسایش بادی شامل :وجود
بادهای شدید و فرساینده بهویژه در شمالغربی که موجب
کاهش پوشش گياهی ،سست شدن خاک ،کاهش رطوبت و
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در نهایت حرکت رسوبات به سمت شرق منطقه میشوند و
پراکنش اراضی زراعی در بخش غرب و جنوبغربی منطقه
که با توجه به لخت بودن این اراضی در بيشتر فصول سال،
شيب کم این اراضی ،داشتن بافت شنی و از همه مهمتر قرار
گرفتن در معرض وزش باد غالب منطقه میتواند به عنوان
یک کانون برداشت رسوبات در منطقه مطرح شوند که با
نتایج بهدست آمده از مطالعات منشأیابی رسوبات
بادی  Biabaniو همکاران ( Ekhtesasi ،)2017و همکاران
( )1996و  )2005( Memarianمطابقت دارد .وجود
خاکدانههای درشت و پایدار در سطح میتواند باعث
کاهش شدت فرسایش گردد ( Zhu .)Qiang et al., 2007و
همکاران ( )2020نيز معتقدند که برنامه کاری برای به
حداقل رساندن فرسایش بادی ازجمله مدیریت مکانی
متفاوت انجام شود ،همچنين مطالعات عميقتری در مورد
تأثيرات فرسایش باد در بازیابی پوشش گياهی ،تنوع
زیستی و بهرهوری زمين انجام گردد.
با توجه به جدولهای مبنا و پارامترهای موجود در این
جدول و نتایج حاصل از دانهبندی ،شهرستان مالرد ازجمله
کانونهای بحرانی موجود در استان تهران بوده که باید روند
انجام پروژههای اجرایی در این منطقه ادامه یابد .ازجمله
شاخصهای در نظر گرفته شده برای این منظور ،میتوان به
جمعيت بسيار زیاد ،اراضی کشاورزی ،خطوط مواصالتی،
تأسيسات اقتصادی (صنعتی – دامداری) ،تخریب پوشش
گياهی و منابع زیستی و اقتصادی در محدودههای مورد نظر
کانون بحرانی منطقه اشاره کرد که میتواند برای برنامهریزی
منطقی در مورد حفاظت از خاک و مدیریت خطر زیست
محيطی استفاده شود.
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Abstract
Wind erosion and dust storms are one of the natural disasters that are increasingly facing the
arid and desert areas of central Iran. Improper management in natural resources has also had a
high impact on this phenomenon. One of the basic principles of controlling and combating wind
erosion is to know the areas of sediment harvesting. The purpose of this study is to identify the
areas of wind sediment harvesting in the facies of the Mallard region in the west of Tehran
province. Based on topographic maps, satellite imagery, geological map, and field surveys, the
geomorphologic facies map was prepared and then the sampling was done and analyzed in a
GIS environment. The interpretation of the anemometer data using Windrose & Stormrose
showed the wind direction of the dominant and eroding from the northwest. The results obtained
from the study's Sandrose indicated that variation in wind direction is low to high, and Qazvin
station (the station closest to the critical centers) had high variability and included multidirectional winds with sharp angles. The 83 samples of different facies of the study area are
graded by the ASTM (Dry Sieve) method. The granulation results indicate the local origin of
the harvest. The prioritization map of the critical centers of the region showed that 16.4% of the
area is low intensity, 3.4% medium intensity, and 3% high intensity. Finally, it was found that
saline clay with no vegetation cover or with little vegetation covered with saline in the plain had
the highest percentage of particles sensitive to wind erosion.
Keywords: Wind erosion, harvest areas, grading, Malard, critical point.

