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 چکیده

سبب فرایند شود. این  محسوب مي خشك نیمه و خشك مناطق در زایي بیابان یندهایافر ترینمهم از بادی فرسایش

ترین پیامدهای فرسایش بادی عنوان یکي از مهم به گرد و غبارشود. پدیده  تخریب اراضي، خاک، منابع آب و غیره مي

هدف  پژوهش حاضر با ،رو این ازویژه در منطقه غرب و جنوب غرب کشور مطرح است.  در سطح ایران و جهان و به

با ترکیبي  ،پژوهشاین . در رسیددر استان خوزستان به انجام  گرد و غبارشناسایي مناطق داخلي دارای پتانسیل تولید 

و  گرد و غبارمنظور بارزسازی مناطق منشأ  ای به تحلیل اطالعات ایستگاهي، ماهواره و  های آماری برای تجزیه از روش

در مقیاس که استفاده شده است. نتایج نشان داد  گرد و غبارسازی برای رهگیری مسیر حرکت  تغییرات کاربری و مدل

شده است. در مقیاس   ثبت 2113و  2113های  و غبار در استان خوزستان طي سال ساالنه بیشترین فراواني رخداد گرد

 گرد و غبارهای مي، ژوئن و جوالی از بیشترین رخداد  ماهانه ماه فصل بهار و اوایل تابستان و در مقیاس فصلي، اواخر

 BTDو  AODها با استفاده از تصاویر  ای و بررسي غلظت آن روی تصاویر ماهواره گرد و غبار. بارزسازی هستندبرخوردار 

های گرد و غبارنشان داد که نواحي غرب و جنوب غرب استان خوزستان نسبت به سایر نواحي این استان بیشتر با 

های ورودی نشان داد که طي دوره گرم سال گرد و غبار. ردیابي مسیر شوند ورودی از خارج و یا داخل استان مواجه مي

ویژه در اواخر  شرقي و در دوره سرد به–جنوب شرقي و غربي–های ورودی با جهت شمال غربيگرد و غباربیشترین 

دهند. تهیه نقشه کاربری و بررسي تغییرات آن بیانگر  ت تأثیر قرار ميشمالي این استان را تح–دوره با جهت جنوبي

ویژه برای نیمه غربي  به 0333در سال  زراعي بایر( و افزایش درصد 31) گیاهيآبي، پوشش  های پهنهکاهش سطح 

های شور  پذیری بسیار زیاد سازندها، وجود خاک ها و خصوصیات فیزیوگرافي چون فرسایش خوزستان است. این ویژگي

برای  گرد و غباردهنده وجود مناطق مستعد و پتانسیل تولید  و باتالقي، رطوبت کم خاک، تغییرات زیاد کاربری نشان

 غرب و جنوب استان خوزستان است.

 

 AOD ، BTDفیزیوگرافي، تغییرات کاربری، ،زایي بیابان کلیدی: های واژه
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سرعت زیاد باد، اراضي بدون  نتیجه در و جو، عمدتا

و  Mei) باشد پوشش، رطوبت کم هوا و غیره مي

های این  شناسایي ویژگي ،بنابراین .(2111همکاران، 

 ،مناطق مولد و همچنین در( زمین-جو) سامانهدو 

ین از اهمیت زیادی در ا گرد و غبار تأثیرمناطق تحت 

رخداد این پدیده  معمول طور بهاست.  برخوردارزمینه 

طبیعي و انساني  های محیطخسارات فراواني در 

محققان زیادی در داخل و  ،رو این ازدارد.  دنبال به

گیری و پیامدهای  خارج از کشور به چگونگي شکل

(، با 0330) Walkerson رخداد این پدیده توجه دارند.

موفق  NOAA ای ماهوارهاستفاده از پردازش تصاویر 

از سال را که  گرد و غبار های طوفان کشندهای ،شد

وقوع پیوسته بود را   در منطقه به 0333تا  0331

تعدادی از  های چشمهآشکار کند. در این بررسي 

میانه مشخص و مسیر حرکت و  منطقه خاور یها توفان

 و Goudie مورد ردیابي قرار گرفتند. ها توفانهجوم 

Midelton (2110 معتقدند صحرای آفریقا بیش از ،)

 ،. همچنینکند مي گرد و غبارهر منبع دیگری تولید 

شمال شرق کشور موریتاني، غرب مالي و جنوب 

 و Furman .برند ميبعدی نام  های رتبهرا در  الجزایر

Kutiel (2113 با بررسي ،)و خصوصیت مکاني و  منشأ

میانه طي دوره  در خاور گرد و غبار های توفانزماني 

( بیان کردند وقوع مکرر 0313-0333) ساله 20

در ایران، شمال شرقي عراق و  گرد و غبار های توفان

و جنوب عربستان، یمن و عمان  فارس  خلیجسوریه، 

 Zhaiو  Zou .دهد ميبیشتر در فصل تابستان رخ 

و  گرد و غبار( با بررسي ارتباط بین رخداد 2114)

بیان کردند که  0332-2110پوشش گیاهي طي دوره 

پوشش گیاهي فقیر در شمال چین یکي از دالیل 

و غبارهای فصل بهار این  متوالي گرد اصلي رخداد

(، 2111)و همکاران  Orlovskyمنطقه است. 

ترکمنستان را با استفاده از  گرد و غبارهای  توفان

 11) مدت  طوالنيایستگاه هواشناسي در  11 های داده

 بادهایقرار دادند. در این تحقیق  مطالعه موردساله( 

قوی، نوع اقلیم منطقه، نوع و پوشش گیاهي منطقه را 

 Allesاز عوامل مؤثر در رخداد این پدیده دانستند. 

چین  گرد و غبار های توفان منشأ(، در مطالعه 2111)

آلودگي هوا و تصاویر ماهواره  های شاخصبا استفاده از 

MODIS  این پدیده در مناطق سردسیر بیان کردند که

و برداشت ذرات  گبيو با عبور از صحرای  گرفته  شکل

، معضالتي را برای آن مناطق ایجاد گرد و غبارفراوان 

گرد و ( توفان 2101) همکارانو  Prakash کند. مي

و بیان کردند  سازی شبیهرا  2102مارس  03-21 غبار

 گرد و غبارمیلیون تن  34که این طوفان در حدود 

میلیون بر روی  3/1تولید کرده است که از این میزان 

میلیون تن در دریای سرخ نشست  2/0و  فارس  خلیج

 و Tanaka به تحقیقات توان مي ،همچنینکرده است. 

Chiba (2111 ،)Kimura  (،2113همکاران )و 

Kurosaki ( 2100و همکاران،) Speer (2103،) 

Shalaby  در ( و غیره اشاره کرد. 2101) همکارانو

سالیان اخیر به این پدیده و داخل کشور نیز طي 

 Lashkary. مشکالت آن توجه زیادی شده است

گرد و های وفانط دیدی هم-تحلیل آماری با(، 2113)

-وفاننتیجه گرفت که طاستان خراسان رضوی  غبار

در جنوب استان خراسان رضوی یك  گرد و غبارهای 

 ها آناز شمال به جنوب بر تعداد  وپدیده متداول است 

 منشأبررسي علل و ( به 2113) Jalali .شود افزوده مي

کشور و مناطق تحت  و غرب جنوب غربهای  طوفان

 همکارانو  Mohammadihaپرداخت.  آن یرتأث

را  گرد و غبارتوفان  گیری شکلنحوه  (2101)

 سنجندهموردی با استفاده از تصاویر  صورت به

MODIS  .بیان کردند که در نمونه  ها آنمطالعه کردند

به منطقه از  شده واردهای گرد و غبار مطالعه مورد

 Miri و Azizi عراق سرچشمه گرفته است. های بیابان

 در غرب ایران را گرد و غبار(، ردیابي پدیده 2100)

دو مسیر اصلي  ،ن تحقیققرار دادند. در ای بررسي مورد

شرقي -جنوبي شرقي و مسیر غربي-شمال غربي

 .مسیرهای انتقال این پدیده معرفي شدند عنوان به

Shamshiri  (، با آشکارسازی و 2104) همکارانو

استان کرمانشاه با استفاده  غبارهای و گرد بندی پهنه

از تصاویر سنجنده مودیس بیان کردند که ایستگاه 

متر  011زیر  غبارهای و گردسومار دارای بیشترین 

است و شاخص آکرمن بهترین کارایي برای بارزسازی 

 ،همچنینبر روی تصاویر مودیس دارد.  گرد و غبار

 و Esmaeili (2111،) Farajzade به تحقیقات توان مي

Razi (2100،) Azizi  (، 2102) همکارانوRanjbare 

Saadat abadi  وDarvishzade (2103،) Movahedi 

 ( اشاره کرد.2104) همکارانو 



 411/  خوزستان استان: موردی مطالعه ایران، غرب جنوب در غبار و گرد تولید پتانسیل دارای مناطق شناسایي

کشور ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایي و 

با  ساله هرنزدیکي به کشورهای بیاباني مجاور خود 

شود. این پدیده در  مي رو روبهمتوالي  طور به این پدیده

 جنوب غرب بسیار شایع بوده یژهو بهغرب ایران و 

استان خوزستان یکي از مراکز جمعیتي در  است.

از  توجهي  قابلجنوب غرب ایران است که بخش 

تأسیسات مهم و راهبردی کشور نیز در این استان 

 پیداهای اخیر گسترش  پهناور ایجاد و طي دهه

 هرمخاطرات طبیعي که  ترینمهم. یکي از اند کرده

رخداد  ،دهد قرار مي تأثیراین استان را تحت  ساله

با توجه به پیامدهای متعدد  است. گرد و غبارپدیده 

های مکاني کوچك و بزرگ  این پدیده در مقیاس

استان خوزستان،  گرد و غبارشناخت مناطق مولد 

فرسایش، ردیابي مسیرهای  مستعدشناسایي مناطق 

انتشار این پدیده و بررسي تغییرات مکاني و زماني آن 

دیریت بهتر در مقابله با این ریزی و م برنامه منظور به

 توجهي قابلهای آن از ضرورت  پدیده و کاهش هزینه

در این مطالعه سعي بر این  ،رو این ازبرخوردار است. 

با یك دید ترکیبي و بررسي شرایط اقلیمي و است 

گرد و های داخلي  کانونفیزیوگرافي استان خوزستان 

 ایي شود.شناس غبار

 

 ها مواد و روش

ایستگاه  02های ساعتي  حاضر از داده در پژوهش

دید، تصاویر روزانه سنجنده مودیس، محصول  هم

( سنجنده مودیس، تصاویر سنجنده AOD)14روزانه 

های  (، داده1-4 و 3) مختلفهای  لندست در نسل

های  سرعت و جهت باد در ترازهای مختلف جو و داده

 متر استفاده شده است. 31دقت  مدل رقومي ارتفاع با

در ابتدا با مراجعه با سازمان هواشناسي کل  ،رو این از

باني  بار دیدههشت ) غبارگرد و های روزانه  کشور داده

دیدی استان خوزستان طي  های هم در روز( ایستگاه

منظور بررسي  ( به2111-2104) مشترکدوره آماری 

استان  گرد و غبارزماني رخداد –تغییرات مکاني

. با توجه با حجم زیاد شدخوزستان، دریافت و پردازش 

های ساعتي، ماهانه،  ها در مقیاس ها، پردازش آن داده

و  GISافزاری  های نرم فصلي و ساالنه در محیط

MATLAB  .با استفاده از روابط شرطي انجام شد

های زماني  نتایج حاصل از این پردازش در مقیاس

شده است.   نقشه نشان داده صورت جداول و مختلف به

ها و شناسایي روزهای همراه با  پس از پردازش داده

و  گرد و غبارمنظور بارزسازی  شدید، به گرد و غبار

ها، روزهای گرد و غباری  سازی مسیر انتشار آن مدل

متر انتخاب شدند. با  0111دید کمتر از  همراه با

یر مطالعه، در ابتدا تصاو مشخص شدن روزهای مورد

از سایت نوا  دوسنجنده مودیس سطح پردازشي 

 0/1نسخه  ENVI افزاری دریافت و در محیط نرم

پردازش شامل تصحیحات هندسي و  عملیات پیش

رادیومتری اعمال شد. سپس با استفاده از روابط دمای 

های تجربي  ( و تعیین آستانه0رابطه ) درخشایي

بر روی خشکي و  گرد و غبارهای رخداد  پهنه

 .شدهای آبي مشخص  محیط
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ضریب ثابت  h ،دمای درخشایي T در آن، که

سرعت نور برابر  JS ،c 34-10×6.6265پالنك برابر با 

ثابت بولتزمان برابر با  k)متر بر ثانیه(،  333/2×013 با

1.3806558×10-23 J/K،  (  )  مقادیر رادیانس باندi 

 .( استمیکرومتر) iمرکزی باند  موج طول،    و

   31 32   0  1  0.08Dust b b lt and b lt   (2     )  

   1   0  32  290BT b gt and b gt                  (3)  

بر روی تصاویر،  گرد و غبارپس از بارزسازی 

ها، از مدل  منظور شناسایي مسیر حرکت آن به

HYSPLIT  .این مدل برای ردیابي ذرات استفاده شد

قدرت تفکیك مکاني  های سرعت و جهت باد با از داده

کند. ردیابي مسیر ذرات  درجه استفاده مي 1/1، یك

انجام  Forwardو  Backwardدر این مدل با دو روش 

تحقیق با توجه به این که در  (Miri ،2100) شود مي

 گرد و غبارکه هدف شناسایي مناطق منشأ  این

شده است.   استفاده Backwardباشد، از روش  مي

های سرعت و جهت باد برای روزهای  نقشه ،همچنین

هکتوپاسکال با  0111همراه با گرد و غبار در تراز 

تهیه و تفسیر  NOAAهای تارنمای  استفاده از داده

 .شد

  بندی نظارت های طبقه در ادامه با استفاده از روش

شده، تغییرات پوشش گیاهي استان خوزستان طي 

های تابستان و  در فصل 0334و  0331های  سال
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طبقات زمستان بررسي و درصد تغییرات هر یك از 

احتمال در محیط بیشینه کاربری با استفاده از روش 

های  های بایر و تپه تعیین و زمین ENVIافزاری  نرم

ک، شیب، های خا شناسایي شد. سپس ویژگي ای ماسه

با استفاده از مدل طبقات جهت شیب، ارتفاع این 

حاصل از  متر 31رقومي ارتفاع زمین با دقت مکاني 

های  نهایت با تلفیق الیه مطالعه شد. در Asterتصاویر 

تغییرات ) فیزیوگرافيسرعت و جهت باد( و ) اقلیمي

پذیری سازند و غیره(  کاربری اراضي، خاک، فرسایش

در محیط  گرد و غبارمناطق داخلي مستعد تولید 

برای استان خوزستان شناسایي شد.  GISی افزار نرم

شده با   شناسایي گرد و غبارصحت مناطق منشأ 

، 0334استفاده از مطالعات میداني نگارنده در زمستان 

منابع طبیعي استان خوزستان ه وسیل بهشده  نقشه تهیه

 و همچنین شرکت نفت بررسي شد.

 

 نتیج و بحث

بررسي مکاني و زماني فراواني وقوع : بررسی آماری

نشان  2111-2104طي دوره آماری  گرد و غبارپدیده 

واني وقوع و ایستگاه اداد که ایستگاه امیدیه بیشترین فر

در سطح استان  گرد و غبارهندیجان از کمترین رخداد 

زماني  نظر از. الف( -0 شکل) هستند برخوردارزستان خو

 گرد و غباررین رخداد بیشت 2113و  2113 های سالدر 

دیدی استان خوزستان به ثبت رسیده  های هم در ایستگاه

بررسي وضعیت کمترین رخداد سالیانه  که حالي دراست. 

در هر ایستگاه وضعیت متفاوتي را نشان  گرد و غبار

وقوع در زمان مشخصي برای تمام کمینه  و دهد مي

گرد طي چند سال اخیر فراواني است.  نشده  ثبتایستگاه 

استان نیز  های ایستگاه تماميبرای  2102در سال  و غبار

گرد و واني پدیده اعالوه بر بررسي فراست.  توجه  قابل

، شدت این پدیده در هر ایستگاه بر اساس میزان غبار

که  قرار گرفت. با توجه به این بررسي مورددید افقي 

ناشي از این پدیده در  آمده  پیشبیشتر مشکالت 

افتد،  کیلومتر اتفاق مي 0111های پایین کمتر از  دید

متر و کمتر از آن از سایر  0111 دید با غبارهای و گرد

 موردهای زماني و مکاني  قیاسرخدادها جدا و در م

 و گردقرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش  بررسي

متر نشان داد که در حالت کلي  0111زیر  غبارهای

، 2113های  و غبارهای این طبقه طي سال بیشترین گرد

است. در مقابل کمترین رخداد  شده  ثبت 2102و  2113

روند صعودی این  توجه  قابلاست. نکته  2112برای سال 

طي  چند هر. است 2102تا سال  2111پدیده از سال 

در دسترس  ها ایستگاه تماميهای  دو سال آخر دوره داده

مقایسه این شرایط برای  وجود  این بانبود ولي 

ساله  01طي دوره  گرد و غبار  های دارای داده ایستگاه

کاهش این پدیده است. بررسي رخداد این  دهنده نشان

و کمتر در هر ایستگاه نیز شرایطي  0111 دید بایده پد

در استان خوزستان  گرد و غبارمشابه با وضعیت کلي 

 2113، 2113های  سال ها ایستگاه تماميزیرا برای  ،دارد

متر  0111کمتر از  دید با گرد و غباربیشترین  2102و 

غربي استان  های قسمتمکاني  نظر ازثبت شده است. 

رخداد  توجه  قابلهمچون اهواز، آبادان دزفول از فراواني 

 بندی طبقهب(.  -0 شکل) هستند برخوردار گرد و غبار

بر اساس فراواني رخداد این  0 شکلدر  گرد و غبارشدت 

 انجامهای مختلف استان خوزستان  پدیده در ایستگاه

که بیشترین  يهای ایستگاهدر  ،رو این ازاست.  شده 

 عنوان به ،ثبت شده است گرد و غبارروزهای همراه با 

که کمترین رخداد را  يهای ایستگاهمناطق شدید و برای 

نواحي ضعیف و حد واسط بین این  عنوان به ،دارا بودند

 .اند شدهمناطق با رخداد متوسط در نظر گرفته  گروه دو

پدیده شترین فراواني وقوع این در مقیاس ماهانه بی

 ازباشد که  ، ژوئن و جوالی مي های مي در ماهترتیب  به

اوایل فصل تابستان  وآب و هوایي در فصل بهار  نظر

زمان این فراواني وقوع در فصل پاییز در  مرور بهو  است

یابد. در مقیاس ساعتي  کاهش مي ها ایستگاه تمامي

در  گرد و غباررخداد بیشینه ها  برای بیشتر ایستگاه

 وقت  به 02) محلي وقت  بهظهر  از دبع 01:31ساعت 

 و گردبررسي فراواني وقوع است.  شده  ثبتگرینویچ( 

متر و کمتر از آن( در  0111) شدید غبارهای

 باماهانه و ساعتي نیز شرایطي مشابه  های مقیاس

در  که  طوری به .دارند گرد و غبارکلي رخداد  حالت

و  ژوئن مي، های ماهبیشترین رخداد در  نیزاین طبقه 

 01الي  3 های ساعتجوالی و در مقیاس ساعتي بین 

 .ب( -2شکل ) است شده ثبت ظهر بعد
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 گردرخداد  الف( نقشه، 2111-2104منتخب در سطح استان خوزستان طي دوره آماری  های ایستگاهبرای  گرد و غبارفراواني رخداد  -1 شکل

 متر و کمتر 0111و غبارهای  رخداد گرد بدون محدودیت دید و نقشه، ب( غبارهای و
 

 
 رخداد ساعتي ، ب(رخداد ماهانه ، الف(2111-2104خب طي دوره آماری منت های ایستگاهبرای  گرد و غبارفراواني رخداد  -2 شکل

 

های  پس از پردازش داده: گرد و غباربارزسازی 

و دید افقي و بررسي فراواني  گرد و غبارمربوط به 

های زماني مختلف سال، ماه و  در مقیاس ها آنوقوع 

با میدان  گرد و غبارساعت، روزهای همراه با پدیده 

متر و کمتر از آن از سایر روزهای  0111دید افقي 

و رهگیری  ای ماهوارهبرای مطالعات  غباری و گرد

با . شدجدا  مطالعه مورددر منطقه  ها آنمسیر انتشار 

توجه به هدف اصلي مطالعه حاضر که شناسایي 

 ،رو این از ،باشد مي گرد و غبارمناطق داخلي مولد 

 گرد و غبار دهنده نشان( که 11) کدروزهای همراه با 

 عنوان به، استدر نزدیکي یك ایستگاه  داده  رخ

نماینده انتخاب شدند. با دریافت تصاویر و اعمال روابط 

های تجربي که طي انجام  دمایي درخشایي و آستانه

که در بسیاری از شد مشخص تحقیق حاصل شد، 

از گستردگي مکاني  داده  رخ غبارهای و گردموارد 

بر استان  عالوهبوده و  برخوردار توجهي  قابل

همانند ایالم نیز را تحت  جوار هم های استانخوزستان، 

بیشترین تمرکز  ،این وجود باپوشش قرار داده است. 

  انتخاببارزسازی شده بر روی تصاویر  گرد و غبار

استان و جنوب غربي  غربيبرای مناطق  ،شده

عالوه بر شاخص دمای است.  مشاهده  قابلخوزستان 

BTD) درخشایي
 هواویزها(، محصول عمق نوری 0

(AOD)  در  گرد و غبارنیز برای روزهای همراه با

استان خوزستان دریافت و پردازش شد. نتایج حاصل 

 گرد و غبارنیز بیانگر تمرکز رخداد بررسي این تصاویر 

 شکلدر نواحي غربي و جنوبي استان خوزستان است. 

ی شده در استان زبارزسا غبارهای و گردمجموع  3

نتایج حاصل از مجموع تصاویر  ،خوزستان و همچنین

AOD  را نشان  گرد و غباربرای روزهای همراه با

 دهد. مي

                                                           
1
 Brightness Temperature Difference 
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 AODمحصول  ب(( و BTD) شاخصبا استفاده از  (الف، تصاویر سنجنده مودیسو غبار بر روی  بارزسازی گرد -3 شکل

 
در  گرد و غباربا تعیین مناطق بیشترین تمرکز 

گرد اصلي  های کانونتعیین  منظور بهاستان خوزستان، 

استفاده شد. تهیه  Hysplitمدل  های نقشهاز  و غبار

در  گرد و غباري روزهای همراه با ماین نقشه برای تما

مختلف  های زماناستان خوزستان نشان داد که در 

. طي فصل گرم سال باشد ميمتفاوت  ها آنمسیر ورود 

در این منطقه از  شده  ثبتو غبارهای  بیشترین گرد

جنوب –ی همسایه و در مسیرهای شمال غربيکشورها

که در  شوند ميشرقي به منطقه وارد –شرقي و غربي

شرقي قسمت زیادی از این استان تحت –مسیر غربي

و در بیشتر  گیرد ميقرار  گرد و غبارپدیده  تأثیر

. در مسیرهای شود ميثبت  گرد و غبار ها ایستگاه

غربي استان  نیمهجنوب شرقي بیشتر –شمال غربي

 ایجاد غبارهای و گردو با  گیرد ميقرار  تأثیرتحت 

جنوبي وارد  های استانبه در راستای همین مسیر  شده

 و گرد. عالوه بر این در فصل سرد سال شوند مي

طرف در این استان بیشتر از  شده  ثبت غبارهای

شمالي به منطقه –جنوب استان و با مسیری جنوبي

. این جهت در طي فصل سرد (4شکل ) شوند ميوارد 

نفوذ بادهای غربي به  دلیل بهسال و اواخر آن بیشتر 

 گرد و غباراین منطقه و ایجاد شرایط الزم برای رخداد 

 منظور بهسرعت و جهت باد  های نقشهاست. تهیه 

سرعت  های هستهشناسایي  ،ارزیابي مدل و همچنین

کند. با توجه به حجم زیاد  مي تأیید، مطالب فوق را باد

برای  شده  تهیهای  و نقشه گرد و غباروزهای همراه با ر

و از طرف دیگر محدودیت در تعداد حجم  رخدادهااین 

 عنوان بهصفحات مقاله در این قسمت یك رخداد 

 نماینده نشان داده شده است.

با : تعیین مناطق حساس به فرسایش بادی

با  غباری و گردشناسایي مناطق بیشترین تمرکز 

تصاویر  ،استفاده از آمارهای هواشناسي و همچنین

طي  ها آنو تغییرات ، در ادامه نوع کاربری ای ماهواره

استخراج مناطق حساس  منظور به 2111-2101دوره 

به فرسایش بادی با استفاده از تصاویر لندست بررسي 

بیانگر وجود هفت  بندی طبقهشد. نتایج حاصل از 

که نواحي  باشد مياصلي کاربری در این استان طبقه 

شرقي استان بیشتر تحت پوشش ارتفاعات  شمال

 یو ساختار يسنگ های یژگيو جنوبي زاگرس و دارای

وسیع و مسطح  . دشتاست خورده ینچخاص زاگرس 

 یجتدر بهار کم خوزستان با شیب بسیدر مرکز و جنوب 

. مناطق جنوبي استان در دشو مىبه دریا منتهى 

 يالبیس یها پهنهو  ها تاالبرا  فارس یجخلمجاورت 

 های گیاهي )اغلب پوشش ،دهند. همچنین مي لیتشک

های مرکزی،  کشاورزی( در بخش های ینزم صورت به

های  زمین اند. غرب و شمال غربي استان پراکنده

 رامونیپکه  یماهور تپه یواحدهاخشك و بایر و 

اند از مساحت  را پوشش دادهو اهواز  دزفول، رامهرمز

فرسایش بادی  یها پهنه. برخوردارند يتوجه  قابل

)انباشت و برداشت( در مرکز استان، غرب و شمال 

در شرق و  ،اهواز و باوی، همچنین یها شهرستانغربي 

دشت آزادگان و  یها شهرستانشمال غربي استان، در 

 .اند گرفته قرارشوش 
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 فصل سرد فصل گرم و ب( استان خوزستان، الف( های ایستگاهبرای  گرد و غبارردیابي مسیر باد همراه با ذرات  -4 شکل

 

فصییل طییي  شییده ذکییرطبقییات بررسییي تغییییرات 

نشیان داد کیه در    0333و  0331 هیای  سیال زمستان 

از مجمیوع مسیاحت کیالس آب     سیوم  یك 0333 سال

از مسیاحت    و نیمي یافته  کاهش 0331نسبت به سال 

پوشییده از آب بودنید بیه     0331مناطقي که در سیال  

هیای خیاکي در    های مرطوب ساحلي و ییا زمیین   زمین

درصید از   31تبدیل شیده اسیت. بییش از     0333سال 

طبقیه  به  0331پوشش گیاهي در سال طبقه مساحت 

و مساحت  شده  تبدیل 0333های خاکي در سال  زمین

 اثیر  بیر رداشیت(  های فرسایشیي )منیاطق ب   پهنهطبقه 

هییای گیییاهي در  هیای خییاکي و پوشیش   تبیدیل زمییین 

بیه منیاطق    0331های فرسایشي در سال  پهنه حاشیه

افیزایش چشیمگیری یافتیه     0333فرسایشي در سیال  

هیای مرطیوب سیاحلي در     زمیین طبقه است. مساحت 

  اختصیاص دلیل خشك شدن مناطق  نیز به 0333سال 

ایین   شیدن   تبدیلو  0331آب در سال طبقه به  یافته

 یافتیه   افیزایش هیای مرطیوب سیاحلي     مناطق به زمین

مختلف کیاربری  طبقات درصد تغییرات  1 شکلاست. 

 .دهد ميدر استان خوزستان را نشان 

 

 
 0331-0333 یها سالدرصد تغییرات کاربری طي  -5شکل 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

 آب

 پوشش گیاهی

 مناطق برداشت

 مناطق انباشت

 زمین بایر

 زمین های خشک شده
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پس از تعیین تغییرات کاربری اراضي خصوصییات  

قیرار   يبررسی  میورد فیزیوگرافي استان خوزسیتان نییز   

بررسي نقشه سازند و مییزان حساسییت آن بیه    گرفت. 

بیشیتر سیطح اسیتان را    نشان داد کیه   پذیری یشفرسا

دارای مقاومت ضعیف و لیتولوژی  VIIفرسایشي  طبقه

بییا  سینگي و سیازندهای سسییت    هیای قییدیمي  پادگانیه 

کیه   اسیت  گرفته فرا مربع یلومترک 4/40312مساحت 

منطقیه   پیذیری  یشفرسیا این امر نشانگر میزان بیاالی  

 ،بیر همیین اسیاس   باشد.  نسبت به عوامل فرساینده مي

منیاطق غربیي و جنیوبي     ییژه و بیه بیشتر سطح اسیتان  

 .برخوردارنید زییادی   پیذیری  یشفرسیا استان از میزان 

 ازدر این استان  شده  مشخصبادی  های فرسایش پهنه

 طبقهمیزان حساسیت سازندها به فرسایش در دو  نظر

بیر   .(الیف  -1شیکل  ) یرنید گ قرار ميبسیار زیاد و زیاد 

خاکشناسیي اسیتان، در سرتاسیر سیطح      اساس نقشیه 

هیای   خاک واحد خاک متفاوت حضور دارند. 00استان 

ایي بیشترین مساحت استان شور رسوبي، باتالقي و قلی

هییای غربییي و جنییوبي اسییتان را پوشییش   قسییمت در

دو  یرتیأث هیای شیرقي بیشیتر تحیت      دهند. قسمت يم

هیای گچیي و    لیتوسل آهکیي متشیکل از میارن   طبقه 

 یا قهیوه  یهیا  خیاک نمکي و لیتوسل آهکي در ناحییه  

(. بررسي نقشه مدل رقومي ارتفاع و ب -1شکل ) است

وجود مناطق مرتفیع و شییب    دهنده نشانشیب استان 

 درزیاد در نواحي شرقي و شمال شرقي اسیتان اسیت.   

قسمت اعظم این اسیتان را منیاطق مسیطح و     که يحال

 -1شیکل  دهند ) با شیب کم پوشش مي تبع بهدشتي و 

 (.ج و د

 

 
)اطلس سیمای  شیب سازند، ب( خاک، ج( مدل رقومي ارتفاع و د( پذیری یشفرسا ت فیزیوگرافي استان خوزستان، الف(خصوصیا -6 شکل

 (های آبخیز کشور حوزه
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شییده،  بییرده نییامپییس از بررسییي مییوارد  یییتنها در

، سرعت و حضور مستمر(غبار )گرد و های تمرکز  نقشه

و خصوصییات  کیاربری اراضیي    ،جهت باد و همچنیین 

تلفیییق و منییاطق دارای  GISدر محیییط فیزیییوگرافي 

بیر   .(1شیکل  شد )مشخص  گرد و غبارپتانسیل تولید 

ناحییه اصیلي در    چهیار ( 1شیکل  ) حاصلاساس نقشه 

منییاطق مسییتعد  عنییوان بییهسییطح اسییتان خوزسییتان 

شناسیایي شیدند. ایین     گیرد و غبیار  فرسایش و تولیید  

نواحي در نزدیکي مراکز جمعیتي مهیم آبیادان، اهیواز،    

بندر ماهشهر و هندیجان قرار دارنید کیه ایین امیر بیر      

 .افزاید ميپیش از پیش  مسئلهاهمیت 
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فیزییوگرافي  خصوصییات   یهیا  نقشهتهیه و تفسیر 

نشیان داد کیه    گرد و غبارمناطق دارای پتانسیل تولید 

 های تپهرا  زیاد گرد و غبارمناطق با بیشترین مساحت 

 فیرا  (3، منطقیه  1شیکل  ) ساحلي های ماسهو  ای ماسه

دلییل فقیدان نییروی     هیا بیه  است که این خیاک  گرفته

همدوسي بین ذرات کمترین سرعت آسیتانه فرسیایش   

پییذیرترین خییاک بییرای  فرسییایش ،بییادی را دارا بییوده

علیت   رسوبي شور بیه  های خاکفرسایش بادی هستند. 

 ،یافتییه  کییاهشهییا هییا پایییداری خاکدانییهوجییود نمییك

 نتیجییه درشییود و سییاختمان خییاک نییامطلوب مییي  

ب و این مناطق اغلی  یافته  کاهشحاصلخیزی خاک نیز 

در اثر فرسیایش   ،فاقد پوشش گیاهي هستند. همچنین

و اراضیي اطیراف نییز شیور      شده جا جابهها بادی نمك

علیت   بیه  های باتالقي شیور  خاکدر مناطق با شوند. مي

مسیتعد فرسیایش    و شیده   خشیك ها باتالقتبخیر باال، 

 دهنده تشکیلهای  سازنداز منظر سازند، . اند شدهبادی 

بیشیتر از   گیرد و غبیار   مسیتعد  پتانسییل و مناطق بیا  

سازندهای حساسیت بسیار زییاد و زییاد بیه فرسیایش     

متوسط و طبقات ترتیب در  است و به شده تشکیلبادی 

کم از مساحت سازندهای دارای حساسیت بسیار باال و 

بییاال کاسییته شییده و بییر مسییاحت سییازندهای دارای   

شیود. ایین شیرایط     حساسیت متوسط و کم افزوده مي

گرد و طبقه باال در  پذیری فرسایشقابلیت   ندهده نشان

هییای شیییب، جهییت شیییب و  اسییت. نقشییه زیییاد غبییار

نشان داد که از  غباری و گرد های پهنهتوپوگرافي برای 

کاهش میانگین توان  ميکم به شدید  گرد و غبارطبقه 

را کاهش رنج تغییرات شیب  ،شیب منطقه و همچنین

جنوب شیرقي   ها پهنه. جهت غالب در تمامي شاهد بود

طبقه . میزان، رنج تغییرات و میانگین ارتفاع از باشد مي

که ناشي از موقعیت پسیت   یابد ميکم به شدید کاهش 

 شدید است.طبقه و مسطح منطقه در 

 

 گیری یجهنت

گرد وقوع بر اساس نتایج حاصل از بررسي فراواني 

 گرد و غبارساله، بارزسازی پدیده  01طي دوره  و غبار

 AODمحصول  ،و همچنین یا ماهوارهروی تصاویر 

 گرد و غبارتمرکز اصلي شد مشخص سنجنده مودیس 

. بررسي باشد يماستان خوزستان  نیمه غربي بر روی

 یرپذ امکانتنها از یك دیدگاه  ،مسئلهاین  دالیل

در این تحقیق با یك دید ترکیبي  ،رو ینا ازنیست. 

گرد و اقلیمي و فیزیوگرافي مناطق تمرکز  های یژگيو

قرار گرفت. موقعیت جغرافیایي  يبررس مورد غبار

های  نو همسایگي آن با بیابا مطالعه موردمنطقه 

 گرد و غبارمناطق مولد  عنوان بههمسایه که  یکشورها

در استان این  یریقرارگ به همراهاند  شدهشناسایي 

جوی ورودی به کشور یکي از دالیل  های یانجرمسیر 

برای این  گرد و غبارپدیده  یوقوع باالاصلي فراواني 

توپوگرافي داخلي . باشد يم آنغرب  یژهو بهاستان و 

در غرب خوزستان  گرد و غبار تمرکزاستان نیز بر 

جنوب شرقي –راستای شمال غربيزیرا  ،افزوده است

مناطق مرتفع در شرق  یریقرارگزاگرس و  کوه رشته

استان در برابر جریان حرکت هوا و ذرات همراه با آن 

 گردکند و سبب تمرکز بیشتر  مانع عمل مي صورت به

. شود يمغربي و مناطق مسطح استان  در نیمه و غبارها

جهت  يده شکلاین شکل توپوگرافي در  ،همچنین

 یریگ شکلجوی نیز مؤثر است و سبب  های یانجر

 .شود يمجهت شمال غربي و جنوب شرقي  بادهای با

شرقي و همچنین، شمال –بادهای غربي یریگ شکل

های و بادجنوب شرقي در بیشتر ایام سال –غربي

جنوبي در فصل سرد و عبور آن از روی –يشمال

و داخل استان یکي دیگر از  جوار هممناطق  های یابانب

در غرب استان خوزستان  گرد و غباردالیل تمرکز 

 است.

 یزیوگرافيف های یژگيوبررسي  ،عالوه بر این

نشان داد یکي  کاربری اراضي، سازند، شیب و غیره()

، گرد و غباردیگر از دالیل بسیار مهم رخداد پدیده 

زمین استان خوزستان است. در شرایط سطح 

گرد و غربي این استان که مناطق مستعد تولید  نیمه

های باتالقي و  ، اغلب خاکاند گرفته قراردر آن  غبار

نقشه موسسه تحقیقات خاک و دارد )رسوبي شور قرار 

 درزی کم و حاصلخی یلدل به ها . این خاکآب کشور(

نقشه ) یاهيگبسیاری از موارد فقدان پوشش  یجهنت

 يآسان  به (3کاربری اراضي حاصل از تصاویر لندست 

 ،گیرند. عالوه بر این در معرض فرسایش بادی قرار مي

این در  شناسي ینزمسازندهای  پذیری یشفرسامیزان 

از  باشد يمباالیي  گرد و غباری پتانسیل ادارکه مناطق 

. نقشه کاربری اراضي برخوردارندحساسیت بسیار زیاد 

ساله بیانگر کاهش  01و تغییرات آن نیز طي دوره 
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های آبي، پوشش  القي، وسعت پهنههای بات زمین

های بایر و خاکي  افزایش زمین یجهنت درگیاهي و 

های  سایر ویژگي به همراهین تغییرات است. ا

، در صورت وجود باد با سرعت شده  یانبفیزیوگرافي 

توانند در  کمبود رطوبت هوا مي ،زیاد و همچنین

، منجر به رخداد شده  يمعرفمناطق دارای پتانسیل 

 ینا ازبرای استان خوزستان شوند.  گرد و غبارپدیده 

ترکیب عواملي همچون موقعیت جغرافیایي، شرایط  ،رو 

و خصوصیات فیزیوگرافي  ، تغییرات کاربریاقلیمي

در این  طرف  یك ازاستان خوزستان سبب شده که 

باشد و از  توجه  قابل گرد و غباراستان فراواني وقوع 

منتج از  داده رخ یو غبارها گردطرف دیگر بخشي از 

شود  پیشنهاد مي ،ینبنابرا؛ داخلي باشد یها کانون

و  مراتع ،ها جنگلسازمان وسیله  بهالزم  اقدامات

 کشور بیشتر در این مناطق انجام شود. آبخیزداری
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Abstarct 

Wind erosion is one of the important processes of desertification in arid and semi-arid 

regions. This process causes destruction in the land, soil and water resources and etc. 

Dust phenomenon is one of the major consequences of wind erosion in the world and 

Iran, particularly in the west and south west of the country. Therefore, the present study 

aimed to identify areas of dust generation potential in the Khozestan, Iran using the 

combination of statistical methods, remote sensing and modeling. The statistical results 

showed that the most frequent occurrence of this phenomenon happened between 2008 

and 2009. Most dust events happened in the seasonal scale, late spring and early 

summer and in the monthly scale, happened in May, June and July. Dust detection on 

satellite images and study their concentration using indicators AOD and BTD represents 

the greatest concentration of dust in the west and south west regions of the Khuzestan 

province, since 80 percent of these dust occurred in these zones. Tracking of dust 

showed that during the warm period, most dust happened from north west-south east 

and west-east and during the cold period, especially at the end of period, the northern-

southern dust affected the province. The assessment of land use change showed the 

reduction in the irrigated areas, vegetation and arid lands increased in 2015, especially 

for the half of area of western Khuzestan. These features and physiographic features 

such as erodible formations, saline soils and marshy, low soil moisture and high 

changes in land use, indicates the presence of dust prone areas and potential for west 

and southern province. 
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