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ABSRACT
Dust storms can be one of the most important causes of air pollution in areas with dust sources and
also in nearby areas. The purpose of this study was to investigate the changes rate of deposition and
the pattern of particle size distribution of dust due to climatic factors around the dust. For this
purpose, 30 stations were selected to install marine sediment Marbles traps in the city of Hoveizeh
and Susangerd. Each month after collecting the dust samples, the rate of deposition and particle size
distribution pattern of the dust were determined. The results of the dust particle deposition showed that
the highest and the lowest monthly dust deposition occurred in May and March, respectively. The particle
size distribution results showed that silt components form more than 80% of the deposited dust
particles. Regarding the similarity of the texture of dust particles with the soil texture of the
Hoveizeh-Khorramshahr dust source and also the land features and wind direction pattern of the
study area, the origin of these dust storms is known to be from the neighboring areas of Khuzestan
province, and probably from the Hoveizeh dust source and the dried wetlands in Iran-Iraq border.
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مطالعه نرخ فرونشست و توزيع اندازه ذرات گردوغبار با توجه به خصوصيات اراضی در کانون فوق بحرانی
هويزه-خرمشهر
رضا امينفر ،1احمد لندی* ،1سعيد حجتی
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 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/9/23 :تاریخ بازنگری -1398/12/1 :تاریخ تصویب)1398/12/24 :

چکيده
طوفانهای گردوغبار را میتوان یکی از مهمترین دالیل آلودگی هوا در مناطق دارای کانونهای ریزگرد و مناطق همجوار
آنها دانست .این پژوهش با هدف بررسی تغییرات نرخ فرونشست و الگوی توزیع اندازه ذرات گردوغبار با توجه به عوامل
اقلیمی مؤثر در اطراف کانون غبار هویزه انجام شد .بدین منظور  3۰ایستگاه برای نصب تلههای رسوبگیر تیلهای در
شهرهای هویزه و سوسنگرد انتخاب و هرماه پس از جمعآوری نمونههای غبار ،نرخ فرونشست و الگوی توزیع اندازه ذرات
گردوغبار تعیین شد .نتایج نرخ فرونشست ذرات گردوغبار نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار فرونشست ماهانه گردوغبار
به ترتیب در اردیبهشت و اسفندماه رخ داده است .نتایج توزیع اندازه ذرات نشان داد که بیش از  8۰درصد ذرات گردوغبار
تهنشستشده را اجزای سیلت تشکیل میدهد .تشابه در بافت ذرات گردوغبار با بافت خاک کانون غبار هویزه -خرمشهر و
از طرفی با توجه به الگوی جهت باد منطقه مورد مطالعه ،میتوان منشأ این طوفانهای گردوغبار را از مناطق همجوار استان
خوزستان و احتماالً از کانون غبار هویزه و تاالبهای خشکشده در مرز ایران و عراق دانست.
واژههای کليدی :تغییرات زمانی ،خاکرخ ،فرونشست ،گردوغبار ،منشأیابی.

مقدمه
طوفانهای گردوغبار را میتوان بهعنوان پدیده جوی تعریف کرد
که درنتیجه گذر جریانهای بادی شدید از اقلیمهای خشک و
نیمهخشک ایجاد میشوند .نتیجه این جریانهای بادی ،حرکت
ماسه و غبار از سطوح سست و تولید طوفانهای گردوغبار است
) .(Wang et al., 2015طوفانهای گردوغبار ازجمله مهمترین
مسائل زیستمحیطی در استان خوزستان محسوب میشود.
کاهش حاصلخیزی خاک و خسارت به محصوالت کشاورزی،
کاهش تشعشعات خورشیدی ،آلودگی هوا ،افزایش بیماریهای
تنفسی ازجمله مهمترین پیامدهای وقوع طوفانهای گردوغبار
میباشد (.)Hojati et al., 2012
به طور کلی ،ارتباط نزدیک و تنگاتنگی بین بیابان و طوفان-
های شن و گردوغبار وجود دارد .معموالً بیابانها منشأ و کانون
اصلی تولید ذرات گردوغبار محسوب میشوند و گردوغبار در یک
منطقه عالوه بر شدت و سرعت باد بهاندازه و قطر ذرات نیز بستگی
دارد ) .(Beit-lafte et al., 2015غرب ایران و بهویژه استان
خوزستان به دلیل نزدیکی با مناطق منشأ گردوغبار در غرب آسیا،
منطقهای مستعد برای رخداد پدیده گردوغبار به شمار میرود
( .)Hojati et al., 2012در استان خوزستان هفت کانون بحرانی
* نویسنده مسئولlandi@scu.ac.ir :

فرسایش بادی وجود دارد که از سال  1382فعالیتهایی برای
مهار این کانونها انجامشده است .ناحیه غرب هویزه ،شمال
خرمشهر (جنوب هویزه) ،ناحیه شرق اهواز ،محدوده بندر امام-
امیدیه ،ماهشهر-هندیجان ،ناحیه شرق هندیجان و محدوده
جنوب و جنوب شرق اهواز کانونهای عمده و بحرانی فرسایش
بادی در استان خوزستان هستند ( Zolfaghari and Abedzadeh,
 .)2005به دلیل مجاورت مناطق غرب و جنوب غربی کشور با بیابان
های بزرگ کشورهای همجوار روزهای غبارآلود در این مناطق
قابلتوجه است (.)Shahsavani et al., 2012
منابع اصلی گردوغبارهای ورودی به غرب ایران ،نواحی
بیابانی نسبتاً نزدیک به این منطقه مثل صحرای سوریه ،عراق و
صحرای موجود در شمال شبهجزیرهی عربستان است که نقش
صحرای کبیر آفریقا در این میان ناچیز قلمداد میشود
( .)Shahsavani et al., 2012از این رو کانونهای غبار استان
خوزستان به دلیل رسوبات آبرفتی دانهریز ،فرسایشپذیری زیادی
دارد که با توجه به جهت وزش باد و خشک بودن منطقه این ذرات
بهراحتی حمل میشوند و درنتیجه باعث تشدید طوفانهای
گردوغبار میشوند .مطالعات زیادی در رابطه با تعیین نرخ
فرونشست ذرات گردوغبار و بررسی آنها ازلحاظ خصوصیات

امينفر و همکاران :مطالعه نرخ فرونشست و توزيع اندازه ذرات گردوغبار 1557 ...

فیزیکوشیمیایی و کانیشناسی در کشور

ایران( Rashki et al.,

 )2013; Zarasvandi et al., 2011; Gholampour et al., 2015و
همچنین در سایر کشورها مانند کویت و عراق ( ;Al-Harbi, 2015
 )Al-Dousari and Al-Awadhi, 2012صورت گرفته است .با این
حال مطالعات اندکی در زمینه بررسی تغییرات زمانی-مکانی نرخ
فرونشست طوفانهای گردوغبار در اطراف کانونهای بحرانی
صورت گرفته است؛ بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نرخ
فرونشست و توزیع اندازه ذرات گردوغبار با توجه به خصوصیات
اراضی در کانون فوق بحرانی هویزه-خرمشهر انجام شد.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

شده است و از غرب شهرستان هویزه با کشور عراق هممرز است
(شکل  .)1ارتفاع منطقه از سطح دریا  1-1۰متر و دارای مساحت
تقریباً  28۰۰کیلومترمربع است که بین  4۷˚ 4۶′تا 48˚ 21′
طول شرقی و بین  31˚ ۰۵′تا  31˚ 44′عرض شمالی واقعشده
است .دشت آزادگان و هویزه به دلیل وجود پاالیشگاههای نفتی و
کارخانههای صنعتی از آلودگی باالیی برخوردار بوده و گردوغبار
هم بهصورت افزایشی هرساله مشکالت زیستمحیطی را در این
منطقه چند برابر کرده است .دشت آزادگان و هویزه از لحاظ
اقلیمی دارای آب و هوای نیمهخشک است .میزان بارندگی در
سال بین  24۰تا  2۷۰میلیمتر متغیر است (Beit lafte et al.,
) .2015این منطقه دارای خاک عمیق با بافت نسبت ًا سنگین و
بدون سنگریزه میباشد (جدول .)1

شهرستان دشت آزادگان و هویزه در غرب استان خوزستان واقع

شکل  -1موقعيت منطقه موردمطالعه (کانون غبارهويزه-خرمشهر) ،ايستگاههای نمونهبرداری گردوغبار و خاکرخها

نمونهبرداری از ذرات گردوغبار در  3۰نقطه مختلف در طول
یک سال و در  12دوره ماهانه از شهرستان دشت آزادگان و هویزه
صورت گرفت .توزیع نقاط نمونهبرداری بهگونهای در نظر گرفته
شد که هم موقعیتهای شهری ( 1۰نقطه) و هم روستایی (2۰
نقطه) را شامل میشود .همچنین از عمق  ۰-1۰سانتیمتری سطح
کانون غبار هویزه جهت بررسی خصوصیات فیزیکی خاک
نمونهبرداری صورت گرفت .تله مورد استفاده برای این پژوهش از
نوع تلههای رسوبگیر تیلهای بود که بهطور گستردهای در جهان
مورد استفاده قرار میگیرد و بیشتر در تحقیقات بیابانی کاربرد

دارد ) .(Karimian et al,. 2016; Ganor, 1975تلههای رسوبگیر
مورد استفاده جهت نمونهبرداری از ذرات گردوغبار دارای قطر 32
و عمق  12سانتیمتر بود که توسط توری پالستیکی با مش 2×2
میلیمتر پوشانده شد و در ارتفاع  33سانتیمتری از سطح بام
خانهها قرار گرفتند (شکل  .)2پس از جمعآوری نمونهها و
جداسازی سنگها و خار و خاشاک و عبور ذرات از الک  2میلی-
متر ،مقدار گردوغبار با ترازو (دقت  ۰/۰۰1گرم) توزین شد و نرخ
ترسیبی گردوغبار بر اساس گرم بر مترمربع در ماه محاسبه شد.
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مطالعات آزمايشگاهی

از تمامی نمونههای خاک با اعماق مختلف ،آزمایشهای اولیه
خاک شامل قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع خاک
( ،)ECeواکنش خاک در گل اشباع بهوسیله  pHمتر ،بافت خاک
به روش هیدرومتر ،ماده آلی به روش اکسایش تر (Jackson,
) 1973کربنات کلسیم با روش تیتراسیون با سود (Nelson,
) ،1982گچ به روش آون حرارتی و وزنی )،(Artieda et al., 2006
کلسیم و منیزیم تبادلی نیز از طریق عصارهگیری با استات آمونیوم
و ظرفیت تبادلی کاتیونی نیز به روش چاپمن ()Chapman, 1965
اندازهگیری شد .بهمنظور تعیین الگوی توزیع اندازه ذرات
گردوغبار ترسیبی و نمونههای خاک محلی ،ابتدا مقدار  1گرم از
نمونهها توزین و در محلول  1موالر هیدروکسید سدیم و 1۰
درصد هگزا متافسفات سدیم به مدت  2ساعت پراکنده شده و
سپس با کمک دستگاه تفرق اشعه لیزر  Malvernمدل

 Hydro2000gکه قابلـیت تـعیین  2۵۶کالس اندازه ذرات را
داراسـت ،بررسـی شدند (.)Bouyoucos, 1962
تجزيهوتحليل دادهها

دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22مورد
تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند .نقشههای توزیع مکانی نرخ
فرونشست گردوغبار با استفاده از نرمافزار  ArcGISو با روش وزن
دهی معکوس فاصله ترسیم شدند .اطالعات اقلیمی از ایستگاه
هواشناسی شهرستان بستان شامل دما ،بارندگی ،رطوبت نسبی،
جهت و سرعت باد در طول یک سال نمونهبرداری از سازمان
هواشناسی استان خوزستان دریافت و جهت ترسیم گلباد نیز از
نرمافزار  WRPLOTنسخه شماره  ۷استفاده شد .اطالعات اقلیمی
منطقه مورد مطالعه شامل سرعت باد ،درجه حرارت ،رطوبت
نسبی ،بارندگی و دمای خاک در طول نمونهبرداری یک سال از
ایستگاه سینوپتیک بستان تهیه شدند (جدول .)1

شکل  -۲تله رسوبگير استفادهشده جهت نمونهبرداری ذرات گردوغبار
جدول  -1خصوصيات آماری برخی پارامترهای اقليمی در ماههای مورد مطالعه

ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مراد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

سرعت باد (متر بر ثانیه)

درجه حرارت (سانتیگراد)

حداکثر

حداقل

میانگین

حداکثر

حداقل

میانگین

رطوبت نسبی
(درصد)

بارندگی
(میلیمتر)

دمای خاک
(سانتیگراد)

21
2۰
2۰
21
19
1۷
22
2۰
22
2۰
1۷
1۵

۷
8
11
۶
۷
۶
۶
3
4
4
4
3

11/۵
1۰/8
12/4
11/۶
11/۵
8/9
9/3
8/4
۷/2
9/۶
۷/۵
۷/۶

34
3۵/۵
44/۶
4۷/۶
4۷
4۶/3
4۰/2
2۵/9
2۰/2
18/8
19/4
22/4

2۰/3
21/۵
2۷/8
28/2
2۷/4
2۶
22/1
1۵/9
11/۶
9/3
9/1
1۰/3

2۵/2
28/۵
3۶/2
38
3۷/2
3۶/2
31/1
2۰/9
1۵/9
14/۵
14/2
1۶/4

3۷
33
21
2۰
29
28
33
۷۷
89
۶8
۷۵
۶9

3۵
12
2
۰
۰
۰
۶/8
84
3/۶
9/4
1/4
۶/2

2۷/3
3۰/۷
38/8
41
39/4
38/8
33/۷
23
1۷
1۶/۶
1۶/3
18/۵
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نتايج و بحث
فرسایشپذیری خاک در برابر وزش باد ،حساسیت ذرات موجود
در سطح خاک در برابر جدا شدن از خاک است ( Liu et al.,
 .)2007بنابراین هر عاملی که باعث ورود بیشتر ذرات خاک از الیه
سطحی به جریان باد شود ،فرسایشپذیری را افزایش میدهد.
یکی از عوامل مهم در الیه سطحی کانون غبار مورد مطالعه ،توزیع
اندازه ذرات میباشد .ذرات درشت به دلیل اندازه و جرم بیشتر در
برابر جداشدن مقاومت میکنند و لیکن هرچه فراوانی ذرات ریز
بیشتر باشد ،درصد بیشتری از ذرات خاک مستعد جداشدن
هستند ) .(Shi et al., 2012نتایج توزیع اندازه ذرات خاک منطقه
(جدول  )2نشان میدهد که وجود مقادیر باالی ذرات سیلت و
رس در الیه سطحی نسبت به الیههای عمقی در اغلب ایستگاه-
های نمونهبرداری باعث افزایش پتانسیل تولید گردوغبار میشود.
نتایج مطالعات ) )Shi et al,. 2012; Beit-lafte et al., 2015نیز
نشان میدهد که مقدار فرسایش و هدررفت خاک با میزان سیلت
همبستگی دارد .مقادیر رس و آهک که از عوامل مهم در تعیین

ساختمان خاک به شمار میروند ،اثر منفی بر میزان فرسایش
خاک دارند ) .(Lopez et al., 1998در این مطالعه با توجه به
مقادیر اندازهگیریشده ،کاهش این دو عامل در الیههای خاک
سطحی نسبت به الیههای عمقیتر در اغلب ایستگاههای
نمونهبرداری ،باعث افزایش پتانسیل تولید گردوغبار میشود .مواد
آلی خاک به عنوان ماده سیمانی و ایجادکننده ساختمان خاک،
تأثیر قابلتوجهی در استحکام و پایداری خاک دارد و سرعت تولید
گردوغبار (هدررفت خاک) را کاهش میدهد ).(Liu et al., 2007
نتایج این مطالعه در همه الیههای خاک نشان میدهد که خاکهای
منطقه دارای کمتر از  ۰/3درصد مواد آلی است و بدین ترتیب وجود
کم این مقدار ،تاثیر چندانی در جلوگیری از فرسایش خاک ندارد.
همچنین بر اساس مطالعات ) Hagen et al, (2010نتایج (جدول )2
نشان میدهد که افزایش مقادیر ( ECeهدایت الکتریکی) و SAR
(نسبت جذب سدیم) در الیه سطحی کانون غبار ،باعث افزایش
حساسیت تولید گردوغبار شده که دلیل اصلی آن اشباع شدن خاک
از نمک و پراکندگی خاکدانهها از همدیگر میباشد.

جدول  -۲خصوصيات فيزيکی و شيميايی افقهای سطحی خاکرخهای مطالعه شده در کانون غبار هويزه-خرمشهر

افق

Depth
cm

pH

ECe
)(dS/m

Sand
%

Silt
%

Clay
%

Texture

CCE
%

Gypsum
%

CEC
Cmolc/kg

OC
g/kg

SAR
mmol/L

Pedon 1
A

۰-1۵

۷/9

8/11

1۶

34

۵۰

Clay

4۰/3

2/1۵

29

۰/2۶

9/۵

۰-1۰

۷/۷

۶/9۵

14

38

48

Clay

49/1

1/8۷

تعریفنشده

۰/3

۷/9

۰-۵

۷/۶

9/13

12

4۶

42

Silty Clay

4۰/4

1/۶۶

تعریفنشده

۰/32

9/۷

۰-2۰

۷/8

29/8۶

24

۶۰

1۶

3۷/۵ Silty Loam

2/4۷

تعریفنشده

۰/32

1۷/۶

۰-۵

۷/۶

33/14

34

۵4

12

Silty Loam

2۶/۶

تعریفنشده

۰/28

2۰/۶

۰-۷

۷/8

18/88

2۶

۵8

1۶

1۵/۶ Silty Loam

2/۵۵

تعریفنشده

۰/2۷

12/۵

Pedon 2
A
Pedon 3
A
Pedon 4
A
Pedon 5
A

48

Pedon 6
Ap
Pedon 7
A

۰-3

8/1

12/2۶

2۶

۵۰

24

تجزیهوتحلیل دادههای باد از لحاظ شناسایی ویژگیهای
اقلیمی و منشأیابی طوفانهای گردوغبار حتی در مقیاسهای
کوچک میتواند مؤثر باشد .باد غالب همان بادی که بیشترین
فراوانی در وزش از یکجهت مشخص جغرافیایی را نشان میدهد
( .)Mahmoudi and Khademi, 2012نتایج این پژوهش نشان داد
که در فصل بهار و پاییز الگوی وزش باد با ثبات و یک جهت نبوده
ولی در تابستان و زمستان الگوی جهت غالب باد ،غرب و شمال
غرب بوده است (شکل )3؛ بنابراین باد غالب میتواند جریان هوای
حامل ذرات گردوغبار را بیشتر از سمت غرب (عراق) وارد شهرهای

14/2۵ Silty Loam

2/۰3

2۷

۰/21

13/۵

منطقه نماید.
با توجه به شکل ( )4از  3۰ایستگاه نمونهبرداری ذرات
گردوغبار در طول یک سال (از فروردین تا اسفند  ،)9۷میزان نرخ
فرونشست از  ۵تا  ۵4گرم بر مترمربع در ماه متغیر است .بر
اساس شکل ( ،)4ماههای آذر و اسفند کمترین مقدار تهنشست و
همچنین کمترین دامنه تغییرات را داشتند که به تدریج افزایش
پیدا میکند و در ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر به حداکثر خود
میرسد .دامنه تغییرات نرخ فرونشست به دلیل افزایش سرعت باد
و کمشدن بارندگی و در نتیجه آن افزایش تعداد طوفانهای
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گردوغبار هماهنگ است .بیشترین رویداد وقوع طوفانهای
گردوغبار مربوط ب ه فصل بهار و تابستان (محدوده بین اردیبهشت
تا مرداد) است که وقوع این طوفانها میتواند در ارتباط با جریان
باد غالب منطقه باشد .همچنین با توجه به شکل ( ،)4بیشترین
نرخ فرونشست ذرات گردوغبار در بخشهای جنوبی منطقه و در

حوالی کانون گردوغبار هویزه-خرمشهر میباشد .طی پژوهشی
) Akbari et al. (2012در شهر بهبهان با استفاده از تلههای
رسوبگیر تیلهای ،میزان غبار ترسیبی را در ماههای شهریور و
مهر سال  139۰به ترتیب  1۰/3۵و  2۰/9۶گرم بر مترمربع در
ماه بیان کردند.

شکل  -3سرعت و جهت باد ماهانه در ايستگاه بستان در ماههای فروردين تا اسفند 97
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شکل  -۴پهنهبندی نرخ فرونشست ماهانه ذرات گردوغبار برحسب گرم بر مترمربع در ماه

تفاوت در نرخ فرونشست ذرات گردوغبار ،به میزان تأمین
گردوغبار از منشأ ،میزان بارندگی و شرایط اقلیمی در منطقه منبع
و مقصد بستگی دارد ) .(Ta et al., 2004شکل ( )۵نشان میدهد
که همبستگی آماری مثبت بین نرخ فرونشست ذرات گردوغبار با
حداکثر دما ( )R2=./۶2و با حداقل دما ( )R2=./۷۶و نیز با میانگین
دمای هوا وجود دارد .به این معنی که با افزایش درجه حرارت در
منطقه موردمطالعه ،نرخ فرونشست گردوغبار نیز افزایش مییابد.
افزایش دما در منطقه بهطور طبیعی با کاهش میزان بارندگی و

رطوبت نسبی همراه است .همچنین بین پارامترهای بارندگی و
رطوبت نسبی با میانگین نرخ فرونشست گردوغبار همبستگی
منفی و معنی داری دیده شد .به این معنی که با افزایش مقادیر
این دو پارامتر در منطقه میزان نرخ فرونشست غبار بر سطح
کاهش چشمگیری پیدا میکند .با افزایش بارش و رطوبت نسبی،
احتماالً چسبندگی ذرات در مناطق تولید غبار افزایشیافته و
منجر به کاهش نرخ رسوبی در منطقه شده است (Ta et al.,
) Norouzi et al. (2015) .2004در مطالعه خود در شهر اصفهان
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اظهار داشتند که نرخ فرونشست ذرات گردوغبار با دمای حداقل
و حداکثر رابطه مثبت و معنیداری دارد .نمودار همبستگی
میانگین دمای خاک در عمق  ۵سانتیمتر با نرخ فرونشست ذرات
گردوغبار نیز نشان میدهد که بین میانگین درجه حرارت خاک
و نرخ فرونشست ،همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .این
نتیجه بیانگر فراهم نبودن شرایط بیولوژیکی و رطوبتی خاک و در
نتیجه افزایش فرسایش و گردوغبار میباشد (شکل .)۵
نتایج همبستگی پیرسون بین متوسط نرخ فرونشست ذرات
گردوغبار طی یکسال نمونهبرداری با پارامترهای جوی و مکانی
(جدول  )3نشان میدهد که با نزدیکی به نقاط کانون غبار هویزه-
خرمشهر و همچنین نقاط مرزی عراق و تاالب خشکشده
هورالعظیم ) (Beit-lafte et al., 2015با نرخ فرونشست گردوغبار
دارای همبستگی منفی و معنیدار در سطح  1درصد بوده و با
افزایش فاصله از کانون و مرز غربی ،میزان نرخ فرونشست کمتر

شده است .بنابراین میتوان کانون غبار هویزه و کشور عراق را به
عنوان منشأ احتمالی ورود ذرات ریزگرد به این منطقه در نظر
گرفت .نتایج آزمون همبستگی بین متوسط نرخ فرونشست
گردوغبار با سرعت باد غالب منطقه به صورت معنیداری و در
سطح  1درصد مشاهده شد .همچنین بین جهت باد غالب منطقه
(شمالغربی و غرب) و میزان نرخ فرونشست همبستگی مثبت و
معنیداری در سطح  1درصد مشاهده شد .پس میتوان نتیجه
گرفت زمانی که بادهای محلی در جهت شرقی به غربی میوزند،
زمینه ورود ذرات گردوغبار از کانون هویزه-خرمشهر و یا از مناطق
خشکشده کشور عراق را فراهم کرده و سبب افزایش غلظت ذرات
ترسیبی در منطقه میشوند .پژوهشگران متعددی نیز در بررسی-
های به ارتباط بین نرخ فرونشست طوفان گردوغبار با سرعت و
جهت باد اشاره کردهاند (Norouzi and Khademi ., 2015; Beit-
.)lafte et al., 2015; Hojati et al., 2012

شکل  -5همبستگی برخی پارامترهای جوی با نرخ ترسيبی (فرونشست) ذرات گردوغبار طی ماههای مورد مطالعه

شکل ( )۶همبستگی حداکثر ،حداقل و میانگین سرعت باد
با نرخ فرونشست گردوغبار را نشان میدهد که همبستگی مثبت
و معنیداری بین پارامترهای مذکور وجود دارد .یعنی با افزایش

حداکثر ،حداقل و میانگین سرعت باد در منطقه مورد مطالعه،
نرخ فرونشست ذرات گردوغبار نیز افزایش مییابد.
) Al-Harbi, (2015با مطالعهای در کویت نشان داد که هرچه
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تعداد بادهای با سرعت باال بیشتر باشد میزان نرخ فرونشست
گردوغبار افزایش مییابد.

شکل  -6همبستگی ميان حداکثر ،حداقل و ميانگين سرعت باد با نرخ ترسيبی (فرونشست) ذرات گردوغبار طی ماههای موردمطالعه
جدول  -3همبستگی پيرسون برخی پارامترهای جوی و مکانی با نرخ ترسيبی (فرونشست) ذرات گردوغبار

پارامتر
نرخ فرونشست گردوغبار

فاصله از کانون غبار هویزه

فاصله از مرز غربی(عراق)

سرعت باد غالب

جهت باد غالب

*-۰/۵۷

*۰/۶۵

**۰/۷1

**-۰/۷8

توزيع اندازه ذرات

توزیع اندازه ذرات گردوغبار اطالعاتی در مورد نحوه انتقال ذرات
و نیز اطالعات مفیدی راجع به منشأ گردوغبار (محلی یا
دوردست) در اختیار قرار میدهد ;(Beit-Lafte et al., 2015
) .Modaihsh, 1997در همه دورههای ماهانه مطالعاتی ،از بین سه
گروه ذرات ،سیلت باالترین درصد ذرات و رس کمترین درصد
ذرات را به خود اختصاص دادند .هرچه گردوغبار دارای اندازه
ذرات درشتتر باشد ،حاکی از فاصله کم انتقال میباشد .در
تحقیقی ) McTainsh (1999ذرات غبار با اندازه کوچکتر از ۵
میکرون متر را از منابع با فواصل زیاد و ذرات با اندازه  2۰تا 4۰
میکرون را با منبع منطقهای و ذرات گردوغبار بزرگتر از ۵۰
میکرون را حاصل کانونهای محلی و فعالیتهای انسانی در نظر
گرفته است .پس هرچه فاصله منبع تولید گردوغبار تا منطقه
فرونشست بیشتر باشد ،گردوغبار به دست آمده از ذرات ریزتری
تشکیل میشود و گردوغبار با منشأ محلی ذرات درشتتری را

تولید مینماید .با توجه به اینکه الگوی توزیع اندازه ذرات غبار
ترسیبی (شکل  )۷چند قلهای بوده پس میتواند از چند منبع
مختلف سرچشمه بگیرد .پژوهشگران متعددی نیز در بررسیهای
به ارتباط بین الگوی توزیع اندازه ذرات و منشأیابی طوفانهای
گردوغبار اشاره کردهاند ( Karimian et al ., 2016; Beit-lafte et
.)al., 2015; Hojati et al., 2012
نتایج توزیع اندازه ذرات نشان داد که بیش از  8۰درصد
ذرات گردوغبار فرونشست شده را اجزای سیلت (به ویژه سیلت
ریز و متوسط) تشکیل میدهد؛ در حالی که بیشترین درصد اندازه
ذرات بخشهای مختلف کانون غبار هویزه-خرمشهر مربوط به
رس و سیلت ریز میباشد (شکل  .)8با توجه به تشابه بافت ذرات
گردوغبار در این مطالعه با بافت خاک کانون غبار هویزه-خرمشهر
و از طرفی با توجه به جهت باد که عمدتاً از غرب و شمالغربی
بوده است ،میتوان منشأ این ریزگردها را از مناطق غربیتر استان
خوزستان و احتماالً از کانون غبار هویزه و تاالبهای خشکشده
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در مرز ایران و عراق دانست.

شکل  -7مقايسه الگوی توزيع اندازه ذرات گردوغبار ترسيبی با کانون غبار هويزه-خرمشهر

شکل  -8مقايسه درصد اندازه ذرات گردوغبار ترسيبی ماهانه با نقاطی از کانون غبار هويزه-خرمشهر

نتيجهگيری
این مطالعه با هدف بررسی نرخ فرونشست و توزیع اندازه ذرات
گردوغبار با توجه به خصوصیات اراضی در کانون فوق بحرانی
هویزه-خرمشهر انجام شد .در همین رابطه ،متوسط نرخ
فرونشست ماهانه در منطقه موردمطالعه برابر با  23گرم بر
مترمربع در ماه به دست آمد که بیشترین و کمترین مقدار آن به
ترتیب مربوط به اردیبهشت و اسفندماه بوده است .نتایج بیانگر
این موضوع است که شرایط اقلیمی (بارندگی کم و دمای باال و

جهت باد) و خشکسالیهای تاالب هورالعظیم در سالهای اخیر
باعث افزایش نرخ فرونشست طوفانهای گردوغبار شده است .با
توجه به تشابه الگوی توزیع اندازه ذرات گردوغبار در این مطالعه
با خاک سطحی کانون تولید غبار هویزه-خرمشهر و جهت باد (که
عمدت ًا از غرب و شمالغربی) میتوان نتیجه گرفت که منشأ این
ریزگردها از مناطق غربیتر استان خوزستان و احتماالً از
کانونهای گردوغبار هویزه و تاالبهای خشکشده در مرز ایران
و عراق میباشد.
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