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چکیده

مترین فاکتورهای عدم توسعه محسوب میگردد .از این رو شناخت عوامل موثر و
فرسایش بادی در مناطق خشک ونیمه خشک از مه 
یباشد.
پتانسیل فرسایش بادی در یک منطقه ،یکی از اقدامات مهم مدیریتی در جهت کنترل وکاهش آثار سوء ناشی از این پدیده م 

ضهای جغرافیایی َ 82 00تا َ 82 61شمالی وطول جغرافیایی َ 62 92تا َ74
منطقه مورد مطالعه با مساحت  6 665 4/5هکتار در محدوده عر 
 62شرقی ،در فاصله  051کیلومتری از مرکز شهرستان سراوان در استان سیستان وبلوچستان واقع شده است .در این تحقیق به منظور تعیین

تها وامکانات نرم افزار  Arc GIS 9. 3استفاده شده است .برای
و برآورد پتانسیل فرسایش بادی از روش تجربی  IRIFR. 1و قابلی 

این منظور نقشههای توپوگرافی ،زمین شناسی محدوده ،فایل رقومی ارتفاع منطقه (با قدرت تفکیک 03متر) وتصاویر ماهواری و همچنین
اطالعات موجود ومرتبط با اهداف تحقیق از آرشیو اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اخذ و سپس با بازدیدهای مختلف میدانی،
ابتدا محدوده کاربرد مدل تعیین وسپس برای رسیدن به دقت بیشتر براساس دستورالعمل ارائه شده توسط دکتر احمدی واحدهای همگن
ورخسارهها ژئومورفولوژی در منطقه شناسایی ،مشخص وعوامل نه گانه مدل امتیازبندی شد .با توجه به اهمیت فرسایش بادی ،در نهایت
پتانسیل فرسایش بادی و شدت آن مشخص وبراین اساس نقشه شدت فرسایش بادی بدست آمد .نتایج نشان دادکه منطقه در کالس
فرسایشی زیاد با16/9درصد ودرکالس خیلی زیادبا  38 /1درصد قرار دارد و همچنین میزان تولید رسوب سالیانه 5 31 5تن درکیلومتر مربع
در سال میباشد .در مجموع هدف نهایی این تحقیق از برآورد میزان تولید رسوب کمک به برنامهریزیهای بلند مدت جهت جلوگیری
یهای اولیه جهت مبارزه با طوفانهای شن و سایر مشکالت مربوط به فرسایش خاک
از افزایش فرآیند فرسایش خاک و نیز پیشگیر 
میباشد.

واژگان کلیدی :فرسایش بادی ،پتانسیل رسوبدهی ،مدل ، IRIFRمنطقه روتک ومک سوخته سراوان

( -1نویسنده

مسئول) mohsen. farahi62@gmail. com
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مقدمه
یرویه انسان ،تعادل اکولوژیک حاکم بر محیط زیست رابه دلیل محدود
رشد فزاینده جمعیت و بهرهبرداریهای ب 
بودن منابع بر هم زده ومشکالت عدیدهای در عرصههای طبیعی کشور ایجاد کرده است از عمدهترین این مشکالت
لها ،تغییر کاربری اراضی ،بروزسیالبهای
در بخش منابع طبیعی میتوان به تخریب پوشش گیاهی مراتع و جنگ 
مخرب و ویرانگر علی الخصوص در سطحی شیبدار و وقوع طوفانهای گرد وغبار و بروز پدیده فرسایش بادی
اشاره کرد (احمدی.) 378 1 ،
عوامل مختلفی از جمله زمینشناسی ،هیدرولوژی ،اقلیم ،پوشش گیاهی وخاک باعث شده بخش اعظم مساحت ایران
تحت تاثیر اقلیم بیابانی قرار داشته باشد .حداکثر بارندگی ساالنه این مناطق  200میلی مترکه این عدد در مناطق
مرکزی ایران حتی کمتر از  90میلی متر است .ضریب تغییرات بارندگی این مناطق بیش از  04میلی متر وضریب بی
یبارش بیشتر از  13میلی متراست هم چنین میزان تبخیر عمومًاًا بیش از  2000میلی متر و در مناطق مانند یزد
نظم 
وسیستان و بلوچستان این عدد بیش از  3000میلی متر درسال گزارش شده است (پهلوانروی وهمکاران.)0931 ،
در فرهنگ ایرانی ،واژه بیابان اصو ًالًال به مناطق خشک و بدون آب وگیاه اطالق میشود .این واژه که از ریشه پهلوی
( )Viyapanیعنی جای بی آب (فرهنگ معین) گرفته شده ،در فرهنگ عرب به صحرا ( )Saharaو در زبان انگلیسی
یشود:
به  Desertمعروف است .تاکنون تعاریف متعددی از بیابان ارائه شده که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره م 
گوسن ( ،) 52 91بیابان را منطقهای دانسته است که متوسط بارندگی ماهیانه آن ،کمتر از دو برابرمتوسط درجهحرارت ماهیانه ،در تمام ایام سال باشد.
 دومارتن ( ،) 54 91مناطق با ضریب خشکی کمتر از  10را بیابان نامیده است. سازمان خواربار وکشاورزی سازمان ملل متحد (فائو ،) 54 91 ،مناطقی راکه دارای متوسط بارندگی ساالنه کمتر از 200میلی متر باشد بیابان خونده است.
در سال  1927الوادن برای اولین بار واژه بیابانزایی ( )Desertificationرا به کار برد .پس از آن در سال  1949یک
لهای استوایی آفریقا که در اثر
جنگل دار فرانسوی به نام اوبروایل ( )Aubrevillبرای بیابان وضعیت بخشی از جنگ 
یرویه به منظور گسترش اراضی کشاورزی و رها سازی آن به بوته ار تبدیل شده بود از این واژه استفاده
بر داشت ب 
کرد.
بیابانها به وسیله بشر قابل تشخیص هستند اما پدیده بیابانزایی همواره دور از ذهن بوده است .سازمان بیابانزدایی
نهای خشک (اراضی خشک ،نیمه خشک و خشک نیمه
ملل متحد ( ،)Unccdبیابانزایی را تخریب اراضی در سرزمی 
مرطوب) تحت تاثیر فاکتورهای زیادی از جمله فعالیتهای انسانی وتغییرات آب وهوایی معرفی میکند.
به مجموعه فعالیتهای که سبب توقف یا کاهش روند بیابانزایی شده و یا در جهت احیاء اراضی بیابانی باشد
بیابانزدایی گویند.
لدهنده خاک توسط نیروی باد در واقع
فرسایش بادی عبارت است از کنده شدن ،انتقال و رسوب عناصر تشکی 
حاکمیت اقلیم خشک و نیمه خشک ،عدم وجود پوشش گیاهی ،فقدان پوشش مناسب بر روی سطح خاک ،کمبود
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مواد آلی ،تخریب ساختمان خاک و وزش مداوم باد از عوامل اصلی وقوع فرسایش بادی در یک منطقه به شمار
یروند.
م
شدهنده است که باعث جدا سازی ،حمل و رسوب ذرات خاک میگردد .تلفات خاک سطحی
باد یک عامل فرسای 
یدهد .همچنین خراشیده شدن گیاهان توسط ذرات حمل شده به
در محدوده عمیق ریشه ،حاصلخیزی را کاهش م 
یگردد.
وسیله باد باعث کاهش محصول م 
منطقه مک سوخته از جمله مناطق باد خیز کشور است .وجود خاک فرسایش پذیر ،کمبود بارندگی و رطوبت نسبی
جو ،فعالیتهای خارج از ظرفیت انسانی ،وقوع سیالبها ،تردد ماشین آالت و انجام پروژههای غیر اصولی منطقه را
بیش از پیش آسیبپذیر ساخته است.
تها
اهداف و ضرور 
وجود عالئمی چون لخت شدن یقه گیاهان خودروی منطقه ،افزایش مقدار و تعداد روزهای غبار آلود ،تجمع و
افزایش سنگریزه در سطح خاک در مقایسه با خاک عمیق نشان از برداشت فوق العاده زیاد ذرات ریز دانه از منطقه
است .هر چند که در مناطق کوهستانی فرسایش آبی فرسایندگی بیشتر نسبت به فرسایش بادی دارد ،اما مرفولوژی
دشتی وگسترده بودن سطح عمل در فرسایش بادی ،تخریب در این مناطق معموال مساوی یا بیشتر از فرسایش آبی
است دشت مک سوخته روتک از لحاظ بیابانزایی و فرسایش از حادترین نقاط کشور است تا جایی که فرسایش
بادی تنها فرسایش فعال منطقه است بنابراین اندازه گیری آن یکی از ضروریات در این منطقه میباشد .هدف اصلی
یهای الزم مبنی بر برنامه ریزی و پیشگیری از افزایش فرآیند
این تحقیق برآورد میزان رسوب جهت هماهنگ 
یباشد.
فرسایش خاک م 
یباشد .برای این منظور از
با توجه به موارد فوق لزوم ارزیابی و برآورد پتانسیل فرسایش بادی در منطقه ضروری م 
مدلهای تجربی برآورد فرسایش بادی اریفراستفاده شد که به دلیل سادگی و وقت مناسب ،انطباق با شرایط آب
یباشند که بر
یشود .این مدل که از نوع تجربی شاخصی م 
وهوایی منطقه وکمی بودن مدل استفاده از آن توصیه م 
ینمایند .مدل مذکور 9
اساس پسیاک در فرسایش آبی طراحی گردیده امکان مقایسه فرسایش آبی و بادی را فراهم م 
یگیرد که با جمع امتیازهای عوامل  9گانه در هر رخساره کالس
عامل موثر در برآورد فرسایش بادی را در بر م 
یشود.
فرسایش بادی و پتانسیل رسوب دهی ساالنه برآورد م 
 Zhihooدر سال  2000با مطالعه اثر فرسایش بادی طوالنی مدت برخصوصیات خاک دریافت بسیاری از
خصوصیات خاک مانند درصد عناصر خاک ودانسیتیه آن به مرور زمان در اثرفرسایش تغییر میکند همچنین
زمینهای کشاورزی مناطق گرم وخشک به دلیل زیر و رو شدن استعداد بیشتری برای فرسایش بادی دارند وتغییرات
ایجاد شده به دلیل فرسایش بادی در آن عامل بیشتر از سایر اراضی است.
تهای بین حرکت شن و غبار را در هنگام فرسایش بادی در
گوسینس وگروس در سال  2001به شباهتها و تفاو 
کهای لوم شنی بررسی کردند.
خا 
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 Abtahiو همکاران در سال  2010پتانسیل فرسایش بادی را به روش اریفر در منطقه نیشابور بررسی ونشان دادند که
حدود  16درصد از منطقه مورد مطالعه فرسایش بادی متوسط وحدود  15درصد ازعرصه مذکور دارای فرسایش با
یباشد.
شدت زیاد م 
احمدی وهمکاران (  ) 1379اقدام به برآورد ومقایسه پتانسیل رسوبدهی فرسایش آبی وبادی در حوزه آب بخشاء
کرمان با استفاده از مدلهای  MPSIACو IRIFRنمودند .که برای برآورد پتانسیل رسوبدهی فرسایش آبی و بادی از
روابط ارائه شده بین درجه رسوبدهی و مقدار تولید رسوب برای این مدلها استفاده شده است و نشان داد که
فرسایش بادی در منطقه مهمتر از فرسایش آبی بود.
احمدی وهمکاران (  ) 1382رابطه بین فرسایش بادی را با ارزش زیستگاههای جانوری منطقه سرخس مورد بررسی
ومطالعه قرار داد .که برای برآورد فرسایش بادی منطقه از مدل اریفر استفاده گردید .نتایج بدست آمده بیانگر آن
است که بین مقدار رسوبات ناشی از فرسایش بادی وارزش زیستگاههای منطقه همبستگی معنی دار ومعکوس (r=-

 ) 0. 93وجود دارد.
جهاندیده (  ) 1384جهت برآورد فرسایش بادی در منطقه دشتی ودیر استان بوشهر از مدل  IRIFRاستفاده نمود.
یدهد که عواملی مانند گنبدهای نمکی ،بستر رودخانه مند ،فعالیتهای انسانی وچرای
نتایج به دست آمده نشان م 
دام بیشترین تاثیر را در فرسایش بادی منطقه دارند.

سپهر وهمکاران (  ) 1384نقشه شدت فرسایش بادی منطقه فیدویه – گرمشت شهرستان خنج را با استفاده از روش
یها نشان داد که بیشترین رسوبات بادی به ترتیب مربوط به سازندهای آغاجاری،
 IRIFRو  GISتهیه نمودند .بررس 
پهای دشت سر پوشیده ،آپانداژ و دشت سر فرسایشی است.
میشان ،گچساران ،بختیاری و آسماری جهرم و تی 
عامری خواه و همکاران (  ) 1384اقدام به پیش بینی فرسایش بادی در اراضی امیدیه با استفاده از مدلهای ،IRIFR
 RWEQو  WEPSکردند .ونشان دادند که پس از اراضی ماسهای لخت ،اراضی کشاورزی بیشترین میزان فرسایش
بادی را داراست.
مصباح و همکاران (  ) 1384به منظوربررسی اثرپخش سیالب برفرسایش بادی ،اراضی شاهد وپخش سیالب را در
دشت گریبایگان فسا با استفاده از مدل اریفر مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشاندهنده رسوبدهی 2تا  3برابر اراضی
یباشد.
شاهد نسبت به عرصههای پخش سیالب م 
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه با مساحت  46656 /5هکتار در محدوده عرضهای جغرافیایی َ 00
جغرافیایی َ 29

 62تا َ 47

 28تا َ 28 61شمالی وطول

 62شرقی ،در فاصله  150کیلومتری از مرکز شهرستان سراوان در استان سیستان وبلوچستان

یباشدو ارتفاع منطقه از 530
واقع شده است .متوسط بارش کمتر از  04میلی متروتبخیر سالیانه  9 78 3/2میلی متر م 
متر در قسمت غرب تا  084متر در بخش شرقی ومجاور با کشور پاکستان متغییر است .محدوده مورد مطالعه با
توجه به شیب منطقه در واحد دشت سر قرار داشته که پالیا آن تحت عنوان ماشکل در خاک کشور پاکستان واقع
شده است( .سازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری) 1381 ،
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شکل ( :)1موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان سیستان و بلوچستان

مدل IRIFR

به دلیل اینکه بخشهای وسیعی از مناطق خشک ونیمه خشک کشور ایران تحت تاثیر فرسایش بادی است وبعلت
منطبق نبودن مدلهای ارائه شده توسط سایر کشورها با شرایط اقلیمی وادافیکی کشور مان ،در سال  1374مدل
لها ومراتع ایران با همکاری آقایان دکتر احمدی واختصاصی تدوین
تجربی  IRIFRتوسط موسسه تحقیقات جنگ 
وارائه گردید .که برای مناطق فاقد آمار رسوب سنجی بادی کاربرد دارد .روش  IRIFRدر حوزههای مختلفی از
کشور مورد استفاده قرار گرفته ونشان دادند این روش دقت الزم برای برآورد فرسایش بادی را دارد( .احمدی
واختصاصی ، 1375 ،واحمدی وهمکاران) 6 37 1 ،
در روش  IRIFRهمانند مدل ( PSIACمدل پسیاک برای برآورد فرسایش ورسوب ناشی از آب در حوزههای آبخیز
یگیرد ) .نقش وتاثیر نه عامل مهم وموثر در فرسایش بادی و میزان رسوبدهی ناشی از آن مورد
مورد استفاده قرارم 
ارزیابی وامتیاز دهی قرار گرفته وبسته به شدت وضعف هر عامل وتاثیر آن در رسوب زایی ،امتیازی به آن نسبت
یشود .مجموع اعداد بدست آمده برای فاکتورهای مختلف نشاندهنده شدت فرسایش بادی خواهد بود .این
داده م 
مدل در قالب دو زیر مجموعه( IRIFR. 1مخصوص اراضی غیر زراعی ) و( IRIFR. 2مخصوص اراضی زراعی ) در
قالب پارامترهای تعریف شدهاند.
روش تجربی اریفر) IRIFR. 1 ( 1
این مدل برای برآورد پتانسیل فرسایش بادی در محدوده اراضی غیر زراعی ارائه شده است .در این مدل برای
محاسبه فرسایش بادی ابتدا به کمک نقشههای زمین شناسی ،شیب ،خاک شناسی ،تراکم پوشش گیاهی وکاربری
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اراضی وپرسشنامه ،کوچکترین واحدهای هم پتانسیل فرسایشی (رخسارههای ژئومرفولوژی) تعیین و سپس ضمن
مراجعه به محل تکمیل فرمهای امتیاز دهی به تعداد حداقل سه نمونه (تکرار) در هر رخساره در نهایت براساس
یگردد( .احمدی واختصاصی) 1375 ،
مجموع امتیاز عوامل نه گانه ،نقشه شدت رسوبدهی اراضی تعیین م 
جدول ( :)1عوامل موثر در فرسایش خاک وتولید رسوب با دامنه امتیازات مربوطه در مدل IRIFR. 1
دامنه امتیاز

ردیف

عامل موثر در فرسایش خاک وتولید رسوب

1

سنگ شناسی

0- 10

2

شکل اراضی وپستی بلندی

0- 10

3

سرعت و وضعیت باد

0- 20

4

خاک وپوشش سطحی

-5- 15

5

انبو هی پوشش گیاهی

-5- 15

6

آثار فرسایش سطح خاک

0- 20

7

رطوبت خاک

0- 10

8

نوع وپراکنش نهشتههای بادی

0- 10

9

مدیریت واستفاده از زمین

-5- 15

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج
محاسبه امتیاز عوامل مدلIRIFR. 1

با تعیین محدوده اراضی غیر زراعی دشت مک سوخته با استفاده از نقشهها ،آمار موجود ونتایج آزمایشگاهی،
تها وامکانات نرم
بازدیدهای مختلف میدانی وپرسشنامه عوامل نه گانه مدل اریفر 1با استفاده از قابلی 
افزار ArcGIS9. 3برای هر رخساره محاسبه شده است .جداول مربوط به امتیاز دهی به تفکیک هر رخساره در
یباشند.
جداول (  ) 11به شرح ذیل م 
عامل سنگ شناسی
با توجه به جدول  2واحدهای رسوبی وسنگی از  10 -0امتیاز دهی ودر غالب چهار رده شامل حساسیت کم (-0
 ،)3حساسیت نسبی متوسط ( ،)5-3حساسیت نسبی زیاد ( )7-5وحساسیت نسبی خیلی زیاد ( ) 10 -7تقسیم بندی
شده است .در این تحقیق با توجه به رخسارههای ژئومورفولوژی محدوده مک سوخته وجدول زمین شناسی مدل
اریفر 1امتیاز زمین شناسی تعیین گردید وهرچه جنس زمین سخت تر ومقاومت بیشتری داشته باشد امتیاز آن به 10
یباشد.
نزدیک تر وهرچه زمین حساسیت کمتر به فرسایش داشته باشد به صفر نزدیک تر م 
جدول  :2عامل سنگشناسی
خیلی کم ()1-0
ﻦﻳﺭﺫﺁ

ﻱﺎﻬﮕﻨﺳ

کم ()3-1
ﺖﺨﺳ

ﺎﺑ

ﺖﻓﺎﺑ

ﻱﺎﻬﮕﻨﺳ

ﺖﺧﺍﻮﻨﻜﻳ

ﺖﺨﺳ

ﺖﻳﺰﺗﺭﺍﻮﻛ

ﻚﻫﺁ

ﻚﻫﺁ

ﻱﺎﻫﺩﻮﺗ

ﺎﺑ ﺖﻓﺎﺑ

ﻱﺎﻬﻧﺍﺩ

ﻭ ﻪﺑ

ﺖﺒﺴﻧ

ﻲﻳﺎﻬﮕﻨﺳ

زیاد ()7-5
ﻱﺎﻬﻧﺍﺩ

ﺎﺑ ﺖﻓﺎﺑ

ﺖﺴﺳ
ﻡﻭﺎﻘﻣ

ﺳﺎﻣ ه ﮓﻨﺴ
ﺪﺷ ه

متوسط ()5-3

ﺖﻓﺮﺑﺁ
ﻱﺍﺮﻣﻮﻠﮕﻨﻛﻭ  ﺎﺑ

ﻥﺎﻤﻴﺳ

ﺖﺨﺳ

ﺖﺷﺭﺩ

ﺭگ ﺖﺷﺭﺩ

ﻪﻧﺍﺩ ﻭ ﻩﺰﻳﺭﺍﻭ
ﻪﻧﺍﺩ

ﺖﻴﻧﺍﺮﮔ

ﻭ

خیلی زیاد () 10 -7
ﺖﻓﺮﺑﺁ

ﻥﺭﺎﻣ ﻭ ﺱﺭ
ﺖﻓﺮﺑﺁ

ﻂﺳﻮﺘﻣ

ﺰﻳﺭ
ﻪﻧﺍﺩ

ﺰﻳﺭ ﻭ ﺭگ ﻪﻧﺍﺩ

ﺖﺷﺭﺩ
ﻞﻴﺷ ﻭ ﻱﺍﺮﻣﻮﻠﮕﻨﻛ

ﺖﺷﺭﺩ

 ﻪﺳﺎﻣ

ﻲﻠﺣﺎﺳ

ﺘﺸﻬﻧ ه ه ﻱﺎ
ﻪﮕﻠﺟ
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ﻪﻧﺍﺩﺰﻳﺭ ﻭ ﺭگ ﻪﻧﺍﺩ

ﻲﺳﺭ

ﻱﺩﺎﺑ

ارزیابی شدت فرسایش بادی و554 ...

واحدهای رسوبی منطقه مورد مطالعه
 واحد  :Qft2ذخایر تراسی و مخروط افکنههای کوهپایهای جدید وکم ارتفاعشپذیری باال و قدرت جابجایی زیاد در سطح منطقه
 واحد : Qsرسوبات ماسهای سست موجود در ناحیه با فرسای یباشند .ریز دانه و منفصل بودن این رسوبات شاخص این واحد زمین شناسی میباشد.
مطالعاتی م 
 واحد  :Qcfپهنههای رسی -واحد  :Qft1ذخایر تراسی و مخروط افکنههای کوهپایهای قدیمی مرتفع

شکل  :2نقشه زمینشناسی منطقه مطالعاتی

شکل اراضی وپستی وبلندی
امتیاز این فاکتور براساس نقشه شیب برای رخسارههای ژئومورفولوژی مشخص واین امتیاز وارد بانک  GISگردید.
یباشد (جدول  ،)3هرچه توپو گرافی بیشتر ومنطقه کوهستانی وفاقد داالنهای
دامنه امتیاز این عامل بین 0تا  10م 
تهای صاف ومنطبق با جهت بادهای
هدایت باد باشد امتیاز این عامل به صفر نزدیک وهرچه منطقه به سمت دش 
یشود.
اصلی فرساینده باشد امتیاز این عامل به سمت  10نزدیک م 
جدول  :3ﻞﻣﺎﻋ
کم ()2-0
ﻪﻘﻄﻨﻣ
ﻲﺘﺴﭘ
ﻱﺎﻬﻧﻻﺍﺩ

متوسط ()4-2

ﻲﻧﺎﺘﺴﻫﻮﻛ ﻭ ﻪﺘﺨﺗ
ﻭ ﻱﺪﻨﻠﺑ
ﺖﻳﺍﺪﻫ

ﺩﺎﻳﺯ
ﺩﺎﺑ

ﻲﮕﻨﺳ
ﻭ ﺪﻗﺎﻓ

ﺎﺑ

ﻪﻘﻄﻨﻣ
ه ﻱﺎ

ﺎﺗ ﻪﭙﺗ

ﻢﻈﻨﻣ ﻭ ﺭﺍﺪﻛﺎﺧ

ﻖﺒﻄﻨﻣ ﺎﺑ

ﻞﻜﺷ

زیاد ()7-4

ﻲﻧﺎﺘﺴﻫﻮﻛ
ﺖﻬﺟ

ﻲﺿﺍﺭﺍ ﻭ ﻲﺘﺴﭘ ﻭ ﻱﺪﻨﻠﺑ

ﺩﺎﺑ

ﻱﺭﻮﻫﺎﻣ
ﻱﺎﻬﻫﺭﺩ

ﺎﺑ ﻨﻣﺍﺩ ه
ﻲﻓﺍﺮﮔﻮﭘﻮﺗ

ﺮﺴﺘﺷﺩ
ﻲﺘﺴﭘ

خیلی زیاد () 10 -7

ﻲﺸﻳﺎﺳﺮﻓ
ﻭ ﻱﺪﻨﻠﺑ

ﺎﻫﺩﺎﺑ ﻖﺒﻄﻨﻣ

ﺮﺴﺘﺷﺩ
ﻂﺳﻮﺘﻣ

ﺎﺑ ﺐﻴﺷ
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ﻦﻴﻣﺯ

ﺍﺪﻧﺎﭘﺍ ژ ﻱﺎﻬﻫﺰﻳﺭﺍﻭ
ﺭﺍﻮﻤﻫﺎﻧ

ﺖﻬﺟ

ﻲﻣﻮﻤﻋ

ﺎﺑ

ﻱﺎﻬﺘﺷﺩ
ﺮﺘﻤﻴﺘﻧﺎﺳ
ﺖﻬﺟ

ﻪﺑ ﺎًﺘﺒﺴﻧ ﺭﺍﻮﻤﻫ ﺎﺑ ﻲﺘﺴﭘ ﻭ ﻱﺪﻨﻠﺑ

ﺩﻭﺪﺤﻣ ﻭ

ﻦﻴﻣﺯ

ﺎﺑ

 10ﺮﺘﻤﻛ ﺯﺍ
ﻱﺎﻫﺩﺎﺑ

ﻲﻠﺻﺍ

ﺐﻴﺷ

ﻲﻣﻮﻤﻋ

ﻖﺒﻄﻨﻣ
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سرعت وتداوم باد
یباشد (جدول  ،)4با توجه به اندازه گیری سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک در این
دامنهاین عامل بین 0تا  20م 
مرحله امتیاز سرعت وتداوم باد بر اساس اطالعات موجود در ایستگاه سینوپتیک سراوان (و همچنین گلباد رسم شده
سراروان) برای هر رخساره طبق جدول (  ) 11در نظرگرفته شده است.
جدول  :4ﻞﻣﺎﻋ
کم ()5-0
ﺖﻋﺮﺳ

ﻂﺳﻮﺘﻣ

متوسط () 10 -5
ﺩﺎﺑ ﺭﺩ ﻪﻴﻠﻛ ﻩﺎﻣ های ﻝﺎﺳ

متر بر ثانیه ﺭﺩ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ
ﻱﺎﻫﺩﺎﺑ
ﺖﻋﺮﺳ
ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ

ﺖﻋﺮﺳ

ﺮﺘﻤﻛ ﺯﺍ 5

 10متری

ﺪﻳﺪﺷ ﻥﻭﺪﺑ

ﺩﺮﮔ ﻭ ﻙﺎﺧ ﻭ ﺭﺎﺒﻏ ﻲﻠﺤﻣ

ﻦﻳﺮﺗﺪﻳﺪﺷ

ﺎﻫﺩﺎﺑ ﺮﺘﻤﻛ ﺯﺍ  8ﺮﺘﻣ ﺮﺑ ﻪﻴﻧﺎﺛ

 10ﻱﺮﺘﻣ

ﺖﻋﺮﺳ

ﻭ ﺖﻴﻌﺿﻭ
زیاد ( ) 15 - 10

ﺩﺎﺑ ﺭﺩ

ﻂﺳﻮﺘﻣ

ﺪﻨﭼ

ﻩﺎﻣ

ﺖﻋﺮﺳ

ﻝﺎﺳ ﺶﻴﺑ

ﺯﺍ  5ﺮﺘﻣ ﺮﺑ ﻪﻴﻧﺎﺛ
ﻱﺎﻫﺩﺎﺑ

ﺪﻳﺪﺷ

ﻥﻭﺪﺑ

ﺩﺮﮔ ﻭ ﻙﺎﺧ

ﻉﻮﻗﻭ

ﻲﻟﻭ
ﺭﺩ

ﺖﻋﺮﺳ

ﻦﻳﺮﺗﺪﻳﺪﺷ

ﺎﻫﺩﺎﺑ 10 -8

ﻪﻴﻧﺎﺛ ﺮﺘﻣ

ﺭﺩ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ

 10متری

ﺮﺘﻣ

ﺮﺑ

خیلی زیاد ( ) 20 - 15

ﻂﺳﻮﺘﻣ

ﻝﺎﺳ ﺶﻴﺑ

ﺍﺯﺭﺎﺒﻏ ﺖﺳﺍ .
ﺭﺩ

ﺩﺎﺑ
ﻢﻛ

ﺩﺎﺑ ﺖﺳﺩ

ﻩﺎﻣ ﺯﺍ

ﺭﺩ ﻚﻳ

ﺯﺍ  8ﺮﺘﻣ ﺮﺑ ﻪﻴﻧﺎﺛ
ﻢﻛ

ﺖﺳﺩ

ﻥﺎﻓﻮﻃ

ﻚﻳ

ﻂﺳﻮﺘﻣ

ﻝﺎﺳ ﺶﻴﺑ
ﻱﺎﻫﺩﺎﺑ

ﺩﺮﮔ ﻭ ﻙﺎﺧ

ﻝﺎﺳ
ﺖﻋﺮﺳ

ﺖﻋﺮﺳ

ﺩﺎﺑ

ﻢﻛ

ﺖﺳﺩ

ﺭﺩ ﻚﻳ

ﻩﺎﻣ

ﺯﺍ  5/5ﺮﺘﻣ ﺮﺑ ﻪﻴﻧﺎﺛ
ﺪﻨﺗ

ﻩﺭﺍﻮﻤﻫ ﻪﺑ

ﺕﺭﻮﺻ

ﻥﺎﻓﻮﻃ ﻭ

ﺩﺮﮔ ﻭ ﻙﺎﺧ ﻭ ﺍﺯﺭﺎﺒﻏ ﺖﺳﺍ .
ﻦﻳﺮﺗﺪﻳﺪﺷ

ﻪﻴﻧﺎﺛ ﺭﺩ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ

ﺎﻫﺩﺎﺑ

 10ﻱﺮﺘﻣ

14 - 10

ﺮﺘﻣ

ﺮﺑ

ﺖﻋﺮﺳ

ﻦﻳﺮﺗﺪﻳﺪﺷ

ﺎﻫﺩﺎﺑ ﺶﻴﺑ

اﺯ  15ﺮﺘﻣ ﺮﺑ

ﻪﻴﻧﺎﺛ
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نمودار  :1وضعیت بادهای سراوان

خاک وپوشش سطح آن
امتیاز این فاکتور براساس مشاهدات میدانی ونتایج آزمایشگاهی برای رخسارهها ی ژئومورفولوژی مشخص واین
یباشد (جدول  ،)5هرچه سطح خاک پوشیده از
امتیاز وارد بانک  GISگردید .دامنه این امتیاز بین  -5تا  15م 
سنگریزه باشد امتیاز این عامل به  -5نزدیک وهرچه سطح خاک فاقد سنگ ریزه وچسبندگی باشد این امتیاز به 15
یشود.
نزدیک م 

ارزیابی شدت فرسایش بادی و754 ...
جدول  :5ﻞﻣﺎﻋ
کم ()-5-5
ﻙﺎﺧ

ﺢﻄﺳ

ﻭ ﺶﺷﻮﭘ

ﻙﺎﺧ

ﺢﻄﺳ

متوسط ()5-0
ﻩﺪﻴﺷﻮﭘ ﺯﺍ

ﻩﺰﻳﺮﮕﻨﺳ

ﺪﺻﺭﺩ  ،ﺢﻄﺳ

ﻙﺎﺧ

ًﻼﻣﺎﻛ ﻲﺳﺭ ﻭ ﺎﻳ

ﺖﺨﺳ ) ﻙﺎﺧ

ﻲﻳﺎﻫ

ﺎﺑ ﺶﺷﻮﭘ

ﺶﻴﺑ

از 70

ﻲﻧﺎﻤﻴﺳ

ﻩﺪﺷ ﺎﺑ ﺎﻬﻜﻤﻧ ( ﺡﻮﻄﺳ

ﻱﺮﻳﻮﻛ

(ﺭگ ﺖﺷﺭﺩ ) ﺎﺑ ﻢﻛﺍﺮﺗ

ﺖﺷﺭﺩ

ﻲﮕﻨﺳ ﻭ ﺎﻳ ﻪﺘﺨﺗ

ﻲﻧﺎﺘﺴﻫﻮﻛ

ﻖﻃﺎﻨﻣ

ﻲﮕﻨﺳ

زیاد () 10 -5
ﺎﺑ

ﺢﻄﺳ

ﻙﺎﺧ

ﻂﺳﻮﺘﻣ

ﺎﺗ ﺰﻳﺭ (ﺭگ ﻂﺳﻮﺘﻣ ) ﺎﺑ ﻢﻛﺍﺮﺗ

ﺶﺷﻮﭘ

ًﺎﺘﺒﺴﻧ

ﺢﻄﺳ

ﻙﺎﺧ

ﻪﻠﻴﺳﻭ

ﻩﺰﻳﺮﮕﻨﺳ

ﺖﺨﺳ

ﺱﺎﺴﺣﺮﻴﻏ

ﻖﻃﺎﻨﻣ

ﻢﻛﺍﺮﺗ

ﻩﺪﺷ ﻪﺑ

ﻲﺳﺭ ﻭ ﺎﻳ ﻚﻤﻧ
ﻙﺎﺧ

خیلی زیاد ( ) 15 - 10

ﺵﺮﻔﮕﻨﺳ

 04-70ﺪﺻﺭﺩ
ﻥﺎﻤﻴﺳ

ﻥﺁ

ﻱﺎﻫ
ﺮﺘﻤﻛ

ﻲﻨﺷ  -ﻲﺳﺭ

ﻱﺎﻫ

ﺢﻄﺳ

ﺩﻭﺪﺤﻣ

ﻙﺎﺧ

ﺯﺍ  04ﺪﺻﺭﺩ  ،ﺖﻓﺎﺑ
ﻲﮔﺪﻨﺒﺴﭼ

ﺎﺑ

ﺎﺑ
ﻙﺎﺧ

ﻂﺳﻮﺘﻣ

ﺢﻄﺳ

ﻥﻭﺪﺑ

ﻙﺎﺧ

ﺪﺻﺭﺩ ) ،ﺖﻓﺎﺑ
ﻥﺎﻤﺘﺧﺎﺳ

ﺎﺗ ﻢﻛ

ﻩﺰﻳﺮﮕﻨﺳ ( ﺮﺘﻤﻛ
ﻙﺎﺧ

ﻪﻧﺍﺩ ﻱﺍ

ﻲﻣﻮﻟ

ﻭ ﺪﻗﺎﻓ

ﺎﺗ

ﺯﺍ
ﻲﻨﺷ

20
 ﺎﺑ

ﻲﮔﺪﻨﺒﺴﭼ  ،ﻙﺎﺧ

ﻲﺘﻠﻴﺳ

ﻲﻧﺎﺘﺴﻫﻮﻛ
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انبوهی پوشش گیاهی
یهای انجام شده برای پوشش گیاهی در هر تیپ گیاهی
امتیاز این فاکتور بر اساس مشاهدات میدانی واندازه گیر 
وبرای رخسارههای ژئو مور فولوژی مشخص واین امتیاز وارد بانک  GISگردید .دامنه این امتیاز بین  -5تا 15
یباشد (جدول  ،)6هرچه تراکم وانبوهی این پوشش گیاهی موثر سطح خاک بیشتر باشد امتیاز این عامل  -5نزدیک
م
وهرچه انبوهی وتراکم پوشش گیاهی کمتر وغیر یکنواخت باشداین امتیاز به  15نزدیکتر میشود.
جدول  :6ﻞﻣﺎﻋ
کم ()-5-5
ﺝﺎﺗ

ﻲﻫﻮﺒﻧﺍ

ﻲﻫﻮﺒﻧﺍ

ﻲﻫﺎﻴﮔ

ﺶﺷﻮﭘ

متوسط ()5-0
ﺶﺷﻮﭘ

 50درصد و ﺎﺑ ﻊﻳﺯﻮﺗ

ﻲﻫﺎﻴﮔ ﻣﺆ ﺮﺛ
ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﺶﻴﺑ

ﻙﺎﺧ

ﻲﻫﻮﺒﻧﺍ

ﺯﺍ

ﻭ ﺖﺧﺍﻮﻨﻜﻳ

ﺝﺎﺗ

زیاد () 10 -5
ﻲﻫﺎﻴﮔ ﻣﺆ ﺮﺛ

ﺶﺷﻮﭘ

ﺪﺻﺭﺩ ﺎﺑ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺖﺧﺍﻮﻨﻜﻳ

ﺢﻄﺳ

ﻙﺎﺧ

ﻲﻫﻮﺒﻧﺍ

50 - 26

ﺝﺎﺗ

ﺖﺧﺍﻮﻨﻜﻳ

ﺎﺗ ﺮﻴﻏ ﺖﺧﺍﻮﻨﻜﻳ

ﻲﻫﺎﻴﮔ ﻣﺆ ﺮﺛ

ﺶﺷﻮﭘ
ﻭ ﺎﻳ ﻱﺭﺍﻮﻧ

خیلی زیاد ( ) 15 - 10
ﺪﺻﺭﺩ ﺎﺑ ﻊﻳﺯﻮﺗ

25 - 11

ﺩﻮﻤﻋ ﺮﺑ ﺩﺎﺑ ﻲﻠﺻﺍ

ﺝﺎﺗ

ﻲﻫﻮﺒﻧﺍ

ﻲﻫﺎﻴﮔ

ﺶﺷﻮﭘ

ﺪﺻﺭﺩ ﺎﺑ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺖﺧﺍﻮﻨﻜﻳ

ﺯﺍ

ﺮﺘﻤﻛ

10

ﺎﺗ ﺮﻴﻏ ﺖﺧﺍﻮﻨﻜﻳ

منبع :احمدی1385 ،

آثار فرسایش سطح خاک
امتیاز این فاکتور براساس مشاهدات میدانی رخسارههای ژئومورفولوژی مشخص واین امتیاز وارد بانک  GISگردید.
یباشد (جدول  ،)7چنانچه در سطح خاک هیچ گونه آثار فرسایش بادی دیده نشود امتیاز
دامنه این امتیاز بین  20 -0م 
یشود امتیاز این
این عامل به سمت صفر نزدیک وهرچه فرسایش بادی شدید وبیرون زدگی طوقه گیاهان دیده م 
یشود.
عامل به سمت  20نزدیک تر م 
جدول  :7عامل آثار فرسایش سطح خاک
کم ()5-0
ﺢﻄﺳﺭﺩ
ﺯﺍ

متوسط () 10 -5
ﻙﺎﺧ

ﺶﻳﺎﺳﺮﻓ

ﻱﺮﺛﺍ
ﻱﺩﺎﺑ

ﺭﺎﺛﺁ ﺶﻳﺎﺳﺮﻓ
ﻱﺎﭘ

ﻩﺪﻳﺩ ﺩﻮﺸﻴﻤﻧ .

ﻱﺩﺎﺑ

زیاد ( ) 15 - 10
ﺩﻭﺪﺤﻣ ﻭ ًﺎﻀﻌﺑ ﺘﺳﻮﭘ ه ه ﻱﺎ

ﺗﻮﺑ ه هﺎ ﻩﺪﻳﺩ ﺩﻮﺸﻴﻣ  .ﻊﻤﺠﺗ
ﻩﺪﻨﻛﺍﺮﭘ  -ﺭﺎﺛﺁ

ﺕﺭﻮﺻ

ﻞﻤﺣ

ﻲﻤﺠﻠﺷ

ﺳﺎﻣ ه ه ﻱﺎ

ﻱﺩﺎﺑ

ﻢﻛ

ﻪﺳﺎﻣ ﺭﺎﻴﺴﺑ

ﻲﺋﺰﺟ

ﺖﺳﺍ

ﻞﻜﺷ ﻭ ﺎﻳ ﺎﻜﺒﻧ ﺭﺩ
ﺭﺩ ﻱﺎﭘ

ﺖﻣﺎﺨﺿ

ﺭﺎﺛﺁ ﺶﻳﺎﺳﺮﻓ
ه ﻱﺎ

ﺗﻮﺑ ه هﺎ ﻪﺑ

خیلی زیاد ( ) 20 - 15
ﻱﺩﺎﺑ

ﻲﻤﺠﻠﺷ

ًﺎﺘﺒﺴﻧ ﻩﺩﺮﺘﺴﮔ ﻭ ﻞﻣﺎﺷ

ﻞﻜﺷ  ،ﻲﮔﺩﺰﻧﻭﺮﻴﺑ
ﻪﺳﺎﻣ ﺭﺩ ﻱﺎﭘ

ﻩﺎﻴﮔ  -ﻢﻛﺍﺮﺗ

ﺘﺳﻮﭘ ه

ﻪﺸﻳﺭ ﻭ ﻪﻗﻮﻃ

ﺗﻮﺑ هها

ﺮﻫﺍﻮﻇ

ﻲﺸﻳﺎﺳﺮﻓ

ﻞﻣﺎﺷ

ﻲﮔﺩﺰﻧﻭﺮﻴﺑ

ﻝﺎﻌﻓ ﻭ ﻪﻤﻴﻧ ﻝﺎﻌﻓ

ﻲﺷﺎﻧ

ﺪﻳﺪﺷ ﻭ ًﻼﻣﺎﻛ ﺺﺨﺸﻣ

ﺯﺍ ﺩﺎﺑ

ﻪﺸﻳﺭ ﻭ ﻪﻗﻮﻃ
ﺭﺩ ﻪﻘﻄﻨﻣ

ﻥﺎﻫﺎﻴﮔ ﻭ ﭙﺗ ه ه ﻱﺎ

ﻭ

ﺳﺎﻣ ه اﻱ

ﺩﻮﺟﻭ ﺩﺭﺍﺩ
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رطوبت خاک
امتیاز این فاکتور بر اساس مشاهدات وتصاویر ماهوارهای ونرم افزار گوگل ارث برای رخسارههای ژئو مور فولوژی مشخص

یباشد (جدول  ،)8هرچه رطوبت خاک وچسبندگی
واین امتیاز وارو بانک  GISگردید .دامنه امتیاز این عامل بین  10 -0م 
یشود.
یشود وبالعکس امتیاز این عامل به سمت  10نزدیک م 
مناسب باشد امتیاز این عامل به صفر نزدیک تر م 
جدول  :8عامل رطوبت خاک
کم ()2-0
ﻙﺎﺧ
ﺏﺁ

متوسط ()4-2

ﻪﺸﻴﻤﻫ

ﺏﻮﻃﺮﻣ

ﻭ ﺖﺤﺗ

ﻲﻨﻴﻣﺯﺮﻳﺯ

ﺖﺳﺍ

ﺮﻳﻮﻛ

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺏﻮﻃﺮﻣ

ﺗﺄ ﺮﻴﺛ
ﺏﻮﻃﺮﻣ

ﻞﻣﺎﻛ

ﻩﺮﻔﺳ

ﻭ ﻙﺎﻨﺒﺴﭼ .

ﻙﺎﺧ
ﺖﺑﻮﻃﺭ

ﻲﺤﻄﺳ
ﻪﻴﺷﺎﺣ

زیاد ()7-4
ﻱﺎﻫﺭﺎﭘ

ﺭﺩ

ﺯﺍ

ﺕﺎﻗﻭﺍ

ﺎﻫﺮﻳﻮﻛ  ،ﻱﺎﻬﻬﻧﺎﺧﺩﻭﺭ

ﺎﻳﺭﺩ ﺭﺍﺮﻗ میگیرد.

ﺖﺤﺗ

ﺗﺄ ﺮﻴﺛ

ﻙﺎﺧ

ﻝﺎﺳ

ﻲﻤﺋﺍﺩ ﻭ ﺎﻳ

ﻞﺣﺎﺳ

ﻞﻴﻟﺩ

خیلی زیاد () 10 -7

ﻲﺤﻄﺳ
ﺖﻓﺎﺑ

ﺭﻮﻄﺑ ﻲﺘﻗﻮﻣ
ﻚﺒﺳ

ﻲﻠﺼﻓ ﻭ ﻲﺘﻗﻮﻣ 
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ﺖﺤﺗ

ﻊﻳﺮﺳ  .ﻚﺸﺧ

ﺗﺄ ﺮﻴﺛ

ﺖﺑﻮﻃﺭ

ﺩﻮﺸﻴﻣ ﺮﺘﺴﺑ

ﻪﺘﻓﺮﮔﺭﺍﺮﻗ ﻭ ﻪﺑ
ﻧﺎﺧﺩﻭﺭ ه ه ﻱﺎ

ﻱﺎﻬﻛﺎﺧ

ﻚﺸﺧﻼًﻣﺎﻛ

ﻊﻳﺮﺳ ﻭ ﺪﻗﺎﻓ
رطوبت

ﻲﮔﺪﻨﺒﺴﭼ

ﺎﺑ

ﻲﺸﻜﻫﺯ
ﺎﻧ شی از

 854فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره اول ،زمستان 8931

نوع وپراکنش نهشتههای بادی
امتیاز این فاکتور براساس شواهد میدانی ورخسارههای مورد نظر تعیین واین امتیاز وارد بانک  GISگردید .دامنه
یباشد (جدول ،)9چنانچه در منطقه آثار نهشتههای بادی دیده نشود امتیاز این عامل به
امتیاز این عامل بین  10 -0م 
یشود.
سمت صفر وهرچه میزان نهشتههای بادی در منطقه کمتر باشد امتیاز این عامل به سمت  10نزدیک تر م 
جدول  :9عامل نوع وپراکنش نهشتههای بادی
متوسط ()4-2

کم ()2-0
ﺭﺩ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺭﺎﺛﺁ ﺘﺸﻬﻧ ه ه ﻱﺎ
ﻪﻨﻬﭘ ﻭ ﺎﻳ ﭙﺗ ه ه ﻱﺎ

ﺕﺭﻮﺻ

ﻪﺳﺎﻣ ﻱﺩﺎﺑ  ﻪﺑ

زیاد ()7-4

ﺘﺸﻬﻧ ههاﻱ ﻪﺳﺎﻣ ﻱﺩﺎﺑ
ﻝﺎﻌﻓ ﻭ ﻝﺎﻌﻓﺮﻴﻏ

ی شو د
ﺳﺎﻣ های ﻩﺪﻳﺩ نم 

ﭙﺗ ههاﻱ ﻪﺳﺎﻣ

ﻪﺑ  ﺕﺭﻮﺻ

خیلی زیاد () 10 -7

 ﺘﺸﻬﻧ ههاﻱ ﻪﺳﺎﻣ ﻱﺩﺎﺑ
ﻞﭙﻳﺭ

یش و د
ﺭﺩ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻩﺪﻳﺩ م 

ﻱﺎﻬﻛﺭﺎﻣ

ﻢﻋﺍ

ﺯﺍ ﻪﭙﺗ

ﺺﺨﺸﻣ

ﻱﺎﻫ

ﺳﺎﻣ ه اﻱ ،ﻪﺳﺎﻣ

ﺭﺩ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺩﺭﻮﻣ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﺭﺩ ﻱﺎﭘ ﻭ ﺎﻳ

ﺯﺍ ﻉﺍﻮﻧﺍ ﺘﺸﻬﻧ ههاﻱ ﻪﺳﺎﻣ ﻱﺩﺎﺑ
ﻞﭙﻳﺭ

یشود
ﻩﺪﻳﺩ م 

ﻙﺭﺎﻣ

ﺗﻮﺑ هها ﻭ

ی شو د
ﺭﺩ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻩﺪﻳﺩ م 
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مدیریت واستفاده از زمین
امتیاز این فاکتوربراساس مشاهدات میدانی ،شدت چرای وضعیت مراتع وپرسشنامه برای هر رخسارههای مورد نظر
یباشد (جدول  ،) 10چگونگی استفاده
تعیین وامتیاز وارد بانک  GISگردید .دامنهاین امتیاز عامل بین  -5تا  15م 
یباشد .هر چه مدیریت واستفاده از زمین مناسب باشد امتیاز
وبهره برداری از اراضی در شدت فرسایش بادی موثر م 
یشود.
به سمت  -5نزدیک م 
جدول  :01عامل مدیریت واستفاده از زمین
کم ()-5-5
ﻱﺎﻬﻨﻴﻣﺯ
ﻱﺎﻬﻨﻴﻣﺯ
ﺶﺷﻮﭘ

متوسط ()5-0

ﻲﻌﺗﺮﻣ یا جنگلی متراکم ﺎﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ
ﻲﻫﺎﻴﮔ

ﻪﺑ

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻥﻭﺪﺑ
ﺕﺭﻮﺻ

ﺩﺩﺮﺗ ﻡﺍﺩ  ،ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻭ ﻞﻳﺎﺳﻭ

ﺶﻳﺁ

ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﻭ ﻱﺎﻬﻏﺎﺑ

ﻱﺎﻬﻨﻴﻣﺯ

ﻱﺭﺍﺩﺮﺒﻫﺮﻬﺑ ،
ﻱﺍﺭﺍﺩ

ﻦﻜﺷﺩﺎﺑ ﻭ ﺩﻮﻤﻋ ﺮﺑ ﻱﺎﻫﺩﺎﺑ

ﻦﻜﺷﺩﺎﺑ ،
ﻩﺪﻨﻳﺎﺳﺮﻓ ،

ﻪﻴﻠﻘﻧ ﺭﺎﻴﺴﺑ ﻙﺪﻧﺍ

زیاد () 10 -5

ﻱﺎﻬﻨﻴﻣﺯ
ﺖﻴﻓﺮﻇ

ﺯﺍ

ﻲﻌﺗﺮﻣ

ﻲﻠﮕﻨﺟ

ﺎﻳ

ﻱﺎﻬﻨﻴﻣﺯ

ﻚﻨﺗ

ﺎﺑ ﻱﺭﺍﺩﺮﺒﻫﺮﻬﺑ
ﺎﺑ ﺮﺘﻤﻛ ﺯﺍ

ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ

ﺶﻳﺁ  ،ﺩﺩﺮﺗ ﻥﺎﺴﻧﺍ  ،ﻡﺍﺩ ﻭ ﻞﻳﺎﺳﻭ

ﺶﻴﺑ
ﻪﺳ

ﻲﻌﺗﺮﻣ

ﺖﻴﻓﺮﻇ
ﺶﻴﺑ

ﻩﺎﻣ

ﻪﻴﻠﻘﻧ ﻢﻛ

ﻲﻠﮕﻨﺟ

ﺎﻳ

( ﺪﻳﺪﺷ ) ﺯﺎﺠﻣ
ﻪﺳ ﻩﺎﻣ ﺶﻳﺁ

ﺯﺍ

ﻱﺍﺮﭼ

ﺎﺑ

ﻡﺍﺩ  ،ﻱﺎﻬﻨﻴﻣﺯ

ﺯﺍ

ﺶﻴﺑ
ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ

ﺐﺒﺳ

ﻪﻴﻠﻘﻧ

ﺖﺨﻟ

ﻱﺎﻬﻨﻴﻣﺯ

ﻭ ﺎﻳ ﺎﺑ ﺶﺷﻮﭘ

ﺶﺷﻮﭘ
ﻱﺎﻬﻨﻴﻣﺯ

ﻭ ﺪﻗﺎﻓ ﻦﻜﺷﺩﺎﺑ ،

ﺩﺩﺮﺗ ﻥﺎﺴﻧﺍ  ،ﻡﺍﺩ ﻭ ﻞﻳﺎﺳﻭ
ﻙﺎﺧ

خیلی زیاد ( ) 15 - 10
ﻭ ﻲﻧﺎﺑﺎﻴﺑ

ﻲﻋﺍﺭﺯ

ﻥﻭﺪﺑ
ﺩﻭﺪﺤﻣ ،
ﻢﺨﺷ

ﻪﻛﻭﺮﺘﻣ ﻭ

ﻩﺩﺭﻮﺧ ،

ﻲﮕﺘﻔﺷﺁ

ﺩﺩﺮﺗ

ﻩﺪﺷ

ﺐﺒﺳ

ﻥﺎﺴﻧﺍ  ،ﻡﺍﺩ ﻭ ﻞﻳﺎﺳﻭ
ﻲﮕﺘﻔﺷﺁ

ﺪﻳﺪﺷ

ﻙﺎﺧ

ﻪﻴﻠﻘﻧ
ﻩﺪﺷ
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جدول ( :)11امتیازات عوامل نه گانه شدت فرسایش بادی در منطقه مورد مطالعه

سنگ شناسی

شکل اراضی وپستی بلندی

سرعت و وضعیت باد

خاک وپوشش سطحی

انبو هی پوشش گیاهی

آثار فرسایش سطح خاک

رطوبت خاک

نوع وپراکنش نهشتههای بادی

مدیریت واستفاده از زمین

جمع

کالس

7

8

11

8

12

10

4

9

14

82

IV

10

9

13

14

15

81

9

9

13

110

9

9

11

6

10

11

4

9

8

77

نام رخساره
بستر ماسهای رودخانه تلخاب –روتک بعضا
با پوشش گیاهی
اراضی سیلتی-ماسهای باکاربری نخیالت
تپههاوپهنههای ماسهای فعال
اراضی سیلتی-ماسهای با پوشش گیاهی
پراکنده شورپسند
آبرفت بادبزنی شکل با سنگریزه وشوری زیاد

7

9

12

13

14

17

8

9

14

103

کفه رسی همراه با تپههای ماسهای بارخان

9

9

11

14

13

81

7

10

13

104

لها
آبراههها ومسی 

9

7

11

14

14

19

8

9

14

601

سهای قدیمی
ترا 

6

5

11

9

13

10

6

8

8

76

شوره زارها

7

8

11

9

14

10

4

7

9
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برآورد پتانسیل رسوبدهی فرسایش بادی با مدل اریفر
برای دقت بیشترتعیین پتانسیل رسوبدهی میتوان از رابطه بین درجه رسوبدهی ومیزان تولید رسوب استفاده کرد که
یباشد.
به صورت زیر م 

)Qs =41e (0/05R
 :Qsمیزان رسوبدهی ساالنه بر حسب تن در کیلومتر مربع در سال

 :Rدرجه رسوبدهی (مجموعه امتیازهای نه عامل موثر در فرسایش خاک)
طبقه بندی شدت فرسایش بادی مدل اریفر
یشود( .احمدی واختصاصی) 1375 ،
شدت فرسایش با استفاده از دامنه وکالس بندی طبق جدول زیر تعیین م 
سهای فرسایشی
جدول (  ) 12طبقه بندی کال 
عالمت کالس فرسایشی

I

II
III
IV

مقدار کیفی فرسایش

کل امتیاز

برآورد پتانسیل رسوب دهی تن درکیلومتر مربع در سال () ton/km2/yr

خیلی کم

کمتراز 25

کمتراز 250

کم

25 - 50

250 - 500

متوسط

50 - 75

500 - 1500

زیاد

V

خیلی زیاد

75 - 100
بزرگتراز 100

1500 - 6000
بیشتراز 6000
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برآورد پتانسیل رسوبدهی فرسایش بادی
شهای
تا زمانی که امکانات اندازه گیری مستقیم فرسایش بادی وجود نداشته باشد ،چارهای جزبه کارگیری رو 
تجربی وجود ندارد .برای استفاده از مدلهای تجربی در ارزیابی شدت فرسایش وپتانسیل رسوبدهی معمو ًالًال بین
فرسایشپذیری خاک وعوامل موثر آن رابطهای برقرارمیشود ونقش هر عامل مورد ارزیابی قرارمیگیرد .در روش
اریفر که برای مناطق خشک ونیمه خشک ایران ارائه شده است نقش نه عامل فرسایش بادی مورد بررسی وارزیابی
یگیرد .برای برآورد شدت فرسایش بادی در منطقه وتهیه نقشه حساسیت اراضی به فرسایش بادی با توجه به
قرار م 
مدل ارائه شده به هر یک ازرخسارههای ژئومرفولوژی براساس مشاهدات میدانی واطالعات تجربی نمرهای تعلق
گرفت .ومجموع امتیازات آن بدست آمد وبا توجه به جداول مربوطه وضعیت فرسایش در هر رخساره از نظر کیفی
وکمی وهمچنین میزان رسوبدهی ساالنه آن تعیین گردید.
با توجه به نقشه حساسیت اراضی به فرسایش بادی وبرآورد میزان رسوبدهی طبق فرمول ( )1کلیه رخسارههای
موجود در منطقه مطالعاتی در محدوده کالس حساسیت به فرسایش بادی شدید تا خیلی شدید وبه ترتیب 16/9
درصد و  31 /1درصد واقع شدهاند .براساس جدول ( )2رخسارههای (آبراهها ومسیلها ،آبرفتهای بادبزنی شکل واقع
در بستر رودخانه تلخاب وبعضا روتک ،بستر ماسهای وقلوه سنگی رودخانه تلخاب وروتک) با توجه به امتیازهای
یباشند ،سایررخسارهها نیز دارای
کسب کرده باالتر از  100دارای پتانسیل رسوبدهی بیشتر از 6000 ton/km2/yerم 
امتیاز بین

 75تا

100

م
یباشند که پتانسیل رسوبدهی آنها طیق جدول ( )2بین 6000 ton/km2/yer

–

یباشد .بخش گستردهای از ار منطقه مک سوخته ونواحی اطراف آن به دلیل وضعیت اقلیمی
 1500 ton/km2/yerم 
وژئومرفولوژی از شرایط مساعدی برای فرسایش وظهور رخسارههای مختلف بادی برخورداراست ،حاکمیت اقلیم
خشک ،خاکدانههای ریزدانه وبدون سنگریزه درشت وسرپوشیده ،امالح نمکی موثر در پراکندگی ذرات خاک ،فقدان

 064فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره اول ،زمستان 8931

پوشش گیاهی ووزش بادهای با سرعت بیشتر از آستانه فرسایش بادی از عوامل طبیعی تشدید کننده فرسایش در
یباشند ،بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیر زمینی ،نبود بادشکن درحاشیه مزارع ،عدم کاشت گونههای
منطقه م 
زراعی در حد فاصل نخیالت موجود ،بهره برداری غیر اصولی از اراضی و ...ازجمله عوامل موثر درتشدید فرسایش
یباشند .با توجه به تجزیه وتحلیل انجام شده ومقایسه آن با شرایط منطقه معلوم میشود که مدل
بادی در منطقه م 
صهای مورد ارزیابی برای منطقه مورد مطالعه با شرایط اقلیمی خشک مناسب واز کارایی خوبی
مورد نظر وشاخ 
برخوردار است اما باید مورد اصالح بیشتری قرار گیرد این درحالی است که وجود ضرایب مختلف کارشناسی در
یکاهد.
برآورد عوامل یاد شده نیز از دقت نتایج بدست آمده م 
بدین ترتیب نقشه حساسیت به فرسایش بادی حوزه بر اساس کلیه رخسارههای منطقه مورد مطالعه با  38 /1درصد
اراضی دارای حساسیت فرسایشی خیلی زیادو16/9درصدا اراضی دارای فرسایش زیاد میباشند بنابراین برداشت
ذرات خاک از همه سطوح عرصه صورت میگیرد .بر این اساس میزان متوسط رسوبدهی ساالنه آن حدود  5315تن
در کیلومتر مربع در سال میباشد.

شکل ( :)3نقشه حساسیت اراضی به فرسایش

بحث ونتیجه گیری
بررسی شدت فرسایش توسط روش اریفر نشان میدهد ،شدت برداشت از رخسارهها اختالف زیادی با یکدیگر
ندارند بنابر این رخسارههای مختلف از نظر ژئومرفولوژی اولویتی برای اجرای عملیات پیشگیرانه نداشته ،به عبارتی
کنترل ماسه در تمام منطقه باید به طور هماهنگ اجرا گردد .اما از آنجا که وزش بادهای غالب فرساینده شمالغرب
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و شمال میباشد ،مناسب است ابتدا رخسارههای باال دست این قطاع کنترل شوند .بر اساس نتایج به دست آمده در
بخش دانهبندی و تعیین حساسیت رخسارهها به فرسایش بادی با استفاده از مدل اریفر مشاهده میشود که نتایج
دانهبندی و مدل صحت و سقم یکدیگر را تایید میکنند.
 -1بررسی شدت فرسایش توسط روش اریفر نشان میدهد که کلیه رخسارههای منطقه دارای حساست زیاد تا خیلی

زیاد به فرسایش میباشند که این اراضی مسطح به دلیل دور بودن از واحد کوهستان دارای نهشتههای بسیار ریزدانه-
ای هستند که شدت فرسایش بادی در آنها بسیار زیاد میباشد .بنابر این میتوان اراضی سیلتی با کاربری نخیالت و
خشکهرودها را جزو رخسارههای حساس به فرسایش برشمرد .لذافرضیه اول با اندکی تغییرقابل قبول میباشد.
 -2نتایج تحقیق نشان داداز بین عوامل نه گانه موثر در فرسایش بادی در اراضی غیر زراعی با استفاده از مدل اریفر
در دشت مک سوخته عوامل باد ،مدیریت اراضی ،تراکم ونوع پوشش گیاهی واشکال فرسایش بادی از مهمترین
عوامل فرسایش وهمچنین در مدل اریفر  2عوامل باد ،مدیریت مزرعه ورطوبت خاک از مهمترین عامل فرسایش
بادی در اراضی زراعی است .لذا فرضیه دوم قابل قبول هست.
 -3نتایج وبررسی نشان داد در اراضی غیر زراعی به علت کمبود باردگی ،فقر پوشش گیاهی ،نوع شدت فرسایش
بادی برخی از رخسارهها وریزدانه بودن نهشتههای بادی میزان فرسایش بادی دراکثر رخسارهها خیلی زیاد است.
ودر مجموع پتانسیل فرسایش بادی در اراضی غیر زراعی به مراتب بیشتر از اراضی زراعی به علت پوشش زراعی
ییابد وبالتبع میزان فرسایش بادی با
بهتر درختان مثمر وجود بادشکن در حاشیه برخی از اراضی سرعت باد کاهش م 
ییابد.
توجه به نوع پوشش ومدیریت مزرعه کاهش م 
بررسی نتایج این تحیق با تحقیقات انجام شده توسط ابریشم وهمکاران در سال  ، 1385اخضری وهمکاران در سال
 ، 388 1اسدی وهمکاران در سال  ، 1389ابراهیم درچه وهمکاران درسال  ، 1389سعدالدین وهمکاران در سال ، 1389
 Abtahiوهمکاران درسال  2010نشان داد که مدلهای تجربی برآورد پتانسیل فرسایش بادی از جمله مدل اریفر
یتوان در حوزهها ومناطق فاقد آمار مورد استفاده قرار گیرد.
م
یهای در دشت مک سوخته وروتک وهمچنین ایجاد دلگرمی به ساکنان درجهت
با توجه به تعداد قابل مالحضه آباد 
ماندگاری وجلوگیری از مهاجرت به شهرها وتبعات محسوس ونامحسوس مرتبط با آن الزم است مدیران و
برنامهریزان وبه خصوص کارشناسان بخش کشاورزی ومنابع طبیعی راهکارهای مناسب در زمینههای مختلف از
جمله کاشت ،داشت وبرداشت ،چرای مراتع وکشت اراضی دیم ارائه وبا آموزش وترویج مناسب گام بزرگ در
جهت توسعه پایداراین منطقه بردارند.
پیشنهادات
تهای مالی کشور استفاده از
• با توجه به وسعت زیاد اراضی در معرض بادهای فرساینده وهمچنین محدودی 
یتواند درجهت افزایش دقت مدل وسایر موارد در
روابط تجربی اجتناب ناپذیر است .عالوه براین پیشنهادات زیر م 
تحقیقات منطقهای مورد استفاده قرارگیرد.

حهای احیایی وحفاظتی مناطق بیابانی
• انجام مطالعات دقیق وکاربردی اقتصادی – اجتماعی که راهگشایی طر 
حها.
است با تاکید بیشتر براستفاده از امکانات موجود ومشارکت مردم در انجام طر 
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حهای پژوهشی در جهت تعیین ضریب رابطه نهایی مدل اریفر با توجه به عوامل نه گانه
• ارائه طر 
یگردد ایستگاه کلیماتولوژی جهت تعیین باد وسایر پارامترهای اقلیمی در منطقه تا در تحقیقات بعدی
• پیشنهاد م 
نتایج مطلوب تری بدست آید.
یگردد در تحقیقات آینده نتایج مدل اریفر (فرسایش با دی) با مدل ام پسیاک (فرسایش آبی ) مقایسه
• پیشنهاد م 
وپارامترهای مهم فرسایش آبی وبادی بررسی ومشخص گردد.
• استفاده از موقعیت و ظرفیت آبی منطقه و اولویت دادن به ایجاد و توسعه پوشش درختی و مرتعی در توزیع
نهادهها.
• ایجاد بادشکن زنده و غیرزنده و نهالکاری به عنوان یک پروژه تسکینی کوتاه مدت برای کاهش اثرات فرسایش
بادی در منطقه.
• پیشنهاد میشود که برای اولویت بندی در تثبیت مناطق برداشت ،پروژههای بیابانزدایی در محدودههای کوچکتر،
با دقت بیشتر و با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی اجرا گردد.
• تجمیع ماسههای عبوری و گسترده در عرصهها ،برای تثبیت بهتر با روشهایی چون احداث تلههای رسوبگیر و...
• یکی از چالشهای موجود در منطقه تردد وسایل نقلیه به صورت قاچاق است .این گونه وسایل باعث تخریب
خاک وشکستن سله خاک میشوند که فرایند آن پودر شدن خاک است که در نهایت به راحتی در معرض فرسایش
یگیرد .لذا باید تا حد امکان از تردد وسایل نقلیه در منطقه جلوگیری شود.
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