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چکیده

طوفان ماسه و گرد و غبار در مواقعی رخ میدهد که سطوح خشک با خاک سست در معرض بادهای شدید ،متالطم و غیرقابل

کنترل ،قرار گیرند .این شرایط معموال با فعالیت انسان و تغییر کاربری اراضی در مناطق نیمه خشک و خشک تشدید میشود .منطقه
دامغان به دليل ساختار ژئواكولوژ كي

خود كي

منطقه خاص را در نواحي خشك حوزه آبخيز بسته حاج علیقلی به وجود آورده

يهاي انساني و فعاليتهاي باد مي باشد .هدف این مطالعه،
است .در حال حاضر تعادل اكوسيستم منطقه تحت تأثير بهره بردار 
بررسی اولویت منابع ماسه در فرایند فرسایش بادی است .در این پژوهش ،ترکیب و تغییرات اندازه دانه(دانهبندی) در واحدهای
طبیعی سرزمین(لندفرمها) و واحدهای تحت فعالیت انسان(لنداسکیپ) مورد مقایسه قرار گرفت .در هر واحد منبع ماسه ،اقدام به
نهای کشاورزی حاوی بیش از 06
برداشت نمونه خاك يا رسوب سطحي گرديد .نتایج این مطالعه نشان داد که واحد زمی 

درصدذرات بزرگتر از  0002میکرون هستند ،در نتیجه ،این واحد نسبت به واحدهای دیگر ،در برابر فرسایش بادی مقاوم است.در
یرسد .در همین حال ،نتایج
یکه ،این مقدار برای حساسترین لندفرم (دشت آبرفتی همراه فرسایش آبی) به حدود  51درصد م 
حال 
دانه بندی ذرات زیر  0002میکرون نیز نشان میدهد که واحد زمینهای کشاورزی حاوی بیشترین ذرات آسیب پذیر در برابر
فرسایش بادی است .این به این معنی است که زمینهای کشاورزی پتانسیل باالیی برای تامین منابع ماسه در فرایند فرسایش بادی
دارند.
واژگان کلیدی :دامغان ،فرسایش بادی ،لندفرم ،دانه بندی .منابع ماسه

 -1این مقاله بر گرفته شده از طرح پژوهشی "مطالعه قابلیت فرسودگی اراضی جدید کشاورزی ایجاد شده در منابع ماسه(مطالعه موردي:دامغان)" با
پشتیبانی و حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران است.

( -2نویسنده مسئول) nmashhad@ut.ac.ir
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مقدمه

1

طوفا 
نهای ماسه و گرد و غبار ( )SDSپدیدههای شایع و فاجعه بار در مناطق خشک و نیمه خشک هستند( CAO
 .)Hui, 2015شدت فرسايش بادي به طور كلي بستگي به دو فاكتور اصلي خصوصيات سطح زمين و خصوصيات
مربوط به باد دارد ( .)Mashhadi, 2018پوشش گیاهی (Wolfe, 1993؛ Lancaster, 1998؛ ،)Okin, 2008
پوستههای فیزیکی و یا بیولوژیکی )Neave, 2007 Belnap, 2001؛ ، (Nield, 2015گراول (سنگفرش) Jianjun,

)2001؛  ،(Cooke, 1970و دیگر عناصر غیر فرسایش پذیر( )Raupach, 1993از عوامل سطح زمین هستند که روی
یباشند .بنابراین ،باد به كي
فرایند باد موثر م 

نسبت مناطق را تحت فرسايش قرار نمي دهد بطور كي ه ابتدا مناطقي كه

داراي حساسيت زياد به فرسايش خاك (قابليت فرسودگي باال) هستند فرسايش يافته و مناطق برداشت را تش يك ل
یشوند .طوفان گرد و
يدهند .از طرف دیگر ،توفان ماسه براساس اندازه ذرات از توفانهای گرد و غبار متمایز م 
م
خاک از گروه زیادی ذرات بسیار کوچک در ارتفاعات باال تشکیل شده است در حالیکه توفان ماسه دارای اندازه
ذرات بزرگتر و از  0/8تا  1ملیلیمتر متغیر هستند( .)Almazroui, 2013شناخت منابع ماسه و گرد و غبار میتواند
اطالعات مهمی را در مورد نوع و مواد منابع ماسه ( ،)Hobbs, 2010محیط رسوبگذاری نهشتهها (،)Potocki, 2004

تفسیر محیط و حوادث گذشته 2فعالیت بادی ( ) Fitzsimmons, 2007و دیگر عوامل فیزیکی و شیمیایی فراهم کند.
در نتيجه مي توان راه كارها يي براي تثبيت در اين مناطق ارائه داد.
مابوت اعتقاد دارد که فاكتورهاي مهمتر از اقليم در گسترش بيابانهاي ماسه اي دخالت دارند كه مشخصًاًا منابع
ماسه را نام م 
یبرد( .)Mabbutt, 1977او اصو ًالًال منابع ماسه و گرد و غبار را در چند لندفرم اصلی مي داند .كه عبارتند
از :آبرفتها ،به عنوان منبع اصلي ،كه آثار آنها در لندفرمهاي مختلف بيابانهاي ماسه اي موجود در فرا انتهاي
رودخانههاي مناطق خشك بروز مي كنند .ماسه پاليا :3مربوط به حوزهها يي مي باشند كه قب ًالًال توسط درياچه اشغال

شده اند و بسته به ميزان امالح تبخيري آنها داراي ماسههاي امالح دار مي باشند .ماسههاي تخريبي حاصل از
گها.
تخریب فیزیکی بعضي از سنگها مانند ماسه سن 
فرسايش بادي در منطقه دامغان در یک حوزه آبخیز بسته بنام حاج علی قلی اتفاق میافتد و وسعت زيادی را تحت
تأثير خود قرار مي دهد .بنابراين فرايندي منطقه اي مي باشد .منطقه دامغان به دليل وضعيت زمين شناسي (ساختار
تكتون يكي و ساختار سنگ شناسي) ،ژئومرفولوژي ،اقليم شناسي و وجود بادهاي دائمي و اغلب قوي ،كي

منطقه

خاص را در حوزه آبخيز بسته حاج عليقلي بخود اختصاص داده است .فعاليتهاي گسترده انساني با توجه به پیشرفت
تکنولوژی به ويژه در سالهاي اخير در روي تعادل طبيعي اكوسيستم ،بویژه روی فرایند فرسایش بادی اثر گذاشته و
فرایند بادی بویژه گرد و غبار و تپههای ماسهای جدید را در شاخه شمالی ارگ دامغان فعال کرده است( Mashhadi,
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 .)2018هدف اصلی از این مطالعه ،بررسی ژئومرفولوژیک لندفرمها جهت تعیین منابع ماسه و گرد و غبار و اولویت
یباشد.
آنها در تامین و در دسترس قرار دادن رسوب م 
در این پژوهش ابتدا اقدام به تعیین محدوده مطالعاتی بر اساس مرفولوژی مجموعه تپههای ماسهای جدید در شاخه
شمالی ارگ قدیم دامغان و مطالعات اقلیمی همانند منحنی آمبروترمیک به منظور تعیین ماه با بیشترین شدت خشکی
و قویترین بادها در خشکترین ماههای سال ،جهت نمونه برداری از خاک شد .با این مطالعه قطاع منابع ماسه و گرد
نشناسی ،تصاویر ماهواره و پیمایش
و غبار مشخص و سپس مطالعه ژئومرفولوژی با استفاده از نقشههای زمی 
صحرایی انجام شد .گام بعد ،بازدیدهای میدانی ،جهت تعیین موقعیت انواع لندفرمها ،نمونه برداری خاک بود ،که در
خشکترین ماه سال صورت گرفت .نمونه برداری در هر لندفرم و تا عمق  10سانتیمتری و حدود  100گرم انجام
شد .نمونههای برداشت شده در آزمایشگاه توسط ترازو با دقت یک صدم گرم وزن گردیدند و سپس با مراعات
نکات ارائه شده در الک خشک ( ،)Anderson, 2004در دو مرحله ،دانهبندی شدند .یک مرحله جداسازی ذرات
بزرگتر و کوچکتر از  2میلیمتر(  2000میکرون) و مرحله دوم دانه بندی ذرات کوچکتر از  2میلیمتر حاصل از مرحله
اول بود .آنالیز نتایج دانهبندی و پارامترهای آماری با نرمافزار (Blott, 2001) GRADISTATصورت گرفت.
منطقه مورد مطالعه
یگردد.
یگیردکه در پائین دست به شاخه شمالی ارگ دامغان ختم م 
منطقه مورد مطالعه محدودهای در جنوب دامغان را در بر م 
از نظر موقعيت جغرافيا يي در عرض  35درجه و  54دقيقه و  2ثانیه تا  36درجه و  18دقيقه و  45ثانیه شمالي و در طول 54
درجه و  13دقيقه و  12ثانیه تا  54درجه و  93دقيقه و  20ثانیه شرقي قراردارد .ارتفاع متوسط منطقه  1130متر از سطح دریا
یباشد( .شکل .)1ميانگين ساالنه دما بر حسب درجه سانتيگراد 61/5و مقدار ميانگين بارندگي بر حسب ميلي متر برابر
م
 951/5است .بر اساس روش تقسيم بندي اقليمي دو مارتن و ضریب خشکی ،اقليم منطقه خشك بطرف نيمه خشک است.

شکل( :)1منطقه مورد مطالعه)(Source: Authors, MODIS, Google Earth 2020
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تحلیل یافتههای پژوهش
 شرایط اقلیمیبر اساس نتایج حاصل ازآمار ایستگاه سینوپتیک دامغان ،میانگین بارش ساالنه در دوره آماری  32ساله 110 ،میلیمتر
یباشد .میانگین دمای ساالنه
بوده ،که حداقل بارش مربوط به ماه شهریور و حداکثر بارش مربوط به ماه اسفند م 
نرمال 61/3 ،درجه سانتیگراد ،گرمترین ماه سال تیرماه و سردترین ماه سال ،دی ماه بوده است.
مطالعه اقليم منطقه براساس دادههاي ايستگاه گرمسار نشان داد که اقليم منطقه براساس روش دومارتن خشك و
يباشد .بر اساس اقلیم نمای آمبروژه و ضریب بارندگی آمبروژه ( ،)Qمنطقه مطالعه در اقلیم خشک سرد با
بياباني م 
یگیرد .به منظور شناخت بهتر از مدت و شدت خشکی منطقه ،نمودار آمبروترمیک ایستگاه
بارش زمستانه قرار م 
گرمسار ترسیم شد(شکل  .)2بر اساس این نمودار ،در حدود  7ماه از سال شرایط خشکی بر منطقه حاکم است که
یباشد .این حاکمیت خشکی میتواند بر پارامترهای تشدید کننده
بیشترین شدت خشکی مربوط به ماه مرداد م 
فرسایش بادی همچون رطوبت خاک ،پوشش گیاهی تاثیرگذار باشد .دوره مرطوب منطبق بر فصول سرد سال یعنی
یباشد.
زمستان و پاییز م 

شکل( :)2نمودار آمبروترمیک ایستگاه دامغان)Source: Authors, based on ,irimo data, 2020( .

 ويژگيهاي بادمطالعه بادسنجی منطقه شامل مطالعه گلباد و گلتوفان ،بر اساس دادههای ایستگاه دامغان در یک دوره سی ساله و
با نرم افزار  WD convertو  W R Plotانجام گرفت.
یدهد .همانگونه که شکل 3
الف -گلباد :شکل  3گلباد ساالنه ایستگاه دامغان را به صورت نرمال سی ساله نشان م 
نشان میدهند ،باد غالب در اين ناحيه در یک جهت کامال روشن شمال غربی با بیشترین فراوانی وزیده میشود که
بادهای میوزند .با توجه به حدود  12درصد مواقع باد آرام در كل سال ،میتوان بیان داشت که ناحيه دامغان بادخيز
یباشد.
م
ب -گلتوفان :ﺞﻳﺎﺘﻧ

ﻞﺻﺎﺣ از ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ و ﻢﻴﺳﺮﺗ

ﻞﮔ تو ﺎﻓ ن ساالنه ﺎﺸﻧ ن ﻲﻣ د ﺪﻫ که منطقه دامغان ﺑـﻪ ،ﻃـﻮر ﻤﻋ ـﺪه

لتوفان
ﺤﺗ ـﺖ ﺗـ ﺮﻴﺛﺄ ﺎﺑ د ﺎﻫ ي فرساینده و تو ﺎﻓ نزاي وزیده شده از شمال ﺮﻏ ب ﺮﻗ ار دارد (شکل .)4مقایسه گلباد و گ 
یدهد که هم بادهای با فراوانی زیاد و هم بادهای فرساینده و توفانزا از شمالغرب وزیده
منطقه دامغان نشان م 
یشوند که این نشان دهنده اثر زیاد و فزاینده فرایند باد در لندفرمهای بادی و فرسایش بادی است.
م
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شکل( :)3گلباد ساالنه نرمال ایستگاه دامغان ( Source: Authors,

شکل( :)4گلتوفان ساالنه نرمال ايستگاه دامغان ( Source: Authors,

)based on, irimo data, 2020

)based on, irimo data, 2020

زمینشناسیبر اساس نقشه زمینشناسی ،تمامی منطقه مورد مطالعه دارای رسوبات کواترنری ( ) Qبوده و شامل واحدهای
آبرفت در آبراهههاي اصلي ،پادگانههاي جوان و قدیمی ،کفههای سیلتی و رسی ،کفههای رسی و مردابی است.
ژئومرفولوژیژئومورفولوژی ،مطالعه عملکردی است که عوامل طبیعی بیرونی زمین همچون باد ،آب و گرانش ،زمین را در اثر
یکنند .مطالعات ژئومرفولوژی پنج
فرسایش ،حمل و رسوب شکل میدهند ،و واحدهایی به نام لندفرم را ایجاد م 
تهای آبرفتی و پالیا را مشخص کرد
واحد کوهپایههای تراکمی ،کوهپایههای فرسایشی(دشتسر ،)1باجادا ،دش 

(شکل  .)5در این مطالعه ،اثرات انسانی به عنوان یک عامل موثر در شکل دهی لندفرمهای سطح زمین نیز با عنوان
لنداسکیپ در نظر گرفته شده است  .بر این اساس دو نوع واحد اصلی تشخیص داده شد.
الف :واحدهای تحت تاثیر عوامل طبیعی
این واحدها که به عنوان لندفرم در نظر گرفته شده است ،شامل لندفرمهای زیر است:
 لند فرم مخروط افکنه فعالاین لندفرم جز واحد کوهپایههای تراکمی بوده و در پائین دست واحد کوهستان قرار دارد .مخروط افکنههای فعال
دارای شبکه آبراهه چند شاخه ای(شریانی) با جریانهای ضعیف هستند که در پاسخ به نهشتههای رسوبی و آواری
یدهند .بنابراین سطح این لندفرم را آبراهههای با عمق کم و با
آورده شده از باالی مخروط افکنه مرتبًاًا تغییر مسیر م 
طها دارای فرایند فعالی از فرسایش رسوبات رودخانهای با بستری
رسوب فراوان و نا پیوسته پوشاندهاند .این مخرو 
یهای سیل تعریف
فعال هستند .بر اساس این فرایندها ،مخروط افکنههای آبرفتی فعال با مکان ،ترکیب و ویژگ 
یشوند .از نظر سنی جوانتر از مخروط افکنه غیر فعال هستند.
م
 لند فرم مخروط افکنه غیر فعالیتر هستند و بدون فرآیندهای
این لندفرم نیز از لندفرمهای تراکمی کوهپایهها است که از نظر زمین شناسی قدیم 
. Pediment

1
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طها سطوح آنها دارای شبکههای زهکشی با
سیل همانند مخروط افکنههای فعال هستند .با باال رفتن سن این مخرو 
تراکم کم و با رسوبات تیره رنگ می شود .رسوبات آبرفتی درشت این سطوح در صورت فعالیت خیلی کم مخروط
برنگ تیره و دارای ورنی بیابان میگردد.
تسر
لندفرم دش این لندفرم به عنوان لندفرم فرسایشی کوهپایهها ،در بخش شمالی منطقه واقع شده است .این لندفرم یک سطح
فرسایشی با پستی بلندی کم است که در پای ناهمواریهای شمالی و در رسوبات آبرفتی ایجاد شده است .در بیشتر
بخشهای این لند فرم سنگ بستر که توسط فرسایش پدیدار شده ،مشاهده میشود.
 لند فرم باجاداباجاداها یک محیط رسوبی آبرفتی شیب دار جانبی بهم پیوسته است که در بخش انتهایی کوهپایههای تراکمی
طهای آبرفتی) ،با ذرات ریز دانهایجاد شده است .شیب توپوگرافی کم شده و ذرات آن هرچه به طرف پائین
(مخرو 
طهای باال دست
یشود .باجاداها در منطقه مورد مطالعه بر اساس تاثیر پذیری از نوع مخرو 
یرود ریز دانهتر م 
دست م 
یشوند.
خود به دو نوع باجادا با تراکم آبراهه کم و یا با تراکم آبراهه زیاد تقسیم م 
تهای آبرفتی
 لند فرم دش در پائین دست لندفرم باجادا که ذرات بسیار ریز دانه شده و ذرات ماسه خیلی ریز ،سیلت و رس غالب میشوند .این دشتها
شکل گرفتهاند .بسته به شرایط توپوگرافی ،این دشتها میتوانند دارای فرسایش آبی باشند در صورتیکه دارای شیب توپوگرافی
یباشند .با کم شده شیب و ریزدانه شدن رسوبات ،این دشتها همراه با
مناسب باشند که به طور معمول در اراضی باال دست م 
یدهند.
رسوبات تبخیری همانند نمک در منطقه دشتهای رسی – سیلتی – نمکی را تشکیل م 
 لند فرم پالیایشود .بسته به
وجود رسوبات ریز دانه و آغشته به امالح لندفرمی را در انتهای شبکه زهکشی بوجود آورده که پالیا نامیده م 
یگیرند که در منطقه مورد مطالعه لندفرم پالیا از نوع
نوع نمک آغشته به رسوب ،رخسارههای گوناگونی در پالیا شکل م 
اراضی پفکرده با نمک غالب سولفات سدیم است.

شکل( :)5ژئومرفولوژی ()Source: Authors, 2020
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ب  :واحدهای تحت تاثیر انسان
این لندفرمها که متاثر از فعالیت انسان در لند فرمهای طبیعی است ،بنام لند اسکیپ مورد بررسی قرار گرفته است .در
این مطالعه تمام فعالیت انسان به عنوان یک واحد ،با توجه به مقیاس مطالعه در نظر گرفته شده است ،که شامل
فعالیهای زیستی همانند کشاورزی ،باغداری و فعالیتهای غیر زیستی همانند مسکونی و صنعتی است.
مقاومت یا حساسیت لندفرمها به فرسایش بادیاین مطالعه بر اساس توزیع اندازه ذرات خاک یا رسوبات لندفرمها در دو مرحله صورت گرفت .ابتدا نمونهها در دو
اندازه بزرگتر از دو میلیمتر به عنوان ذرات مقاوم به فرسایش و ذرات کوچکتر از دو میلیمتر به عنوان ذرات حساس
به فرسایش طبقه بندی شدند (جدول  )1و سپس ذرات کوچکتر از دو میلیمتر نیز الک و توزیع گردیدند(جدول.)2
جدول  : 1توزیع ذرات کوچکتر و بزرگتر از دو میلیمتر
درصد

لندفرم

ذرات

بزرگتر

از2

درصد

میلیمتر

میلیمتر

نکشاورزی قدیمی
زمی 

87 /3

12 /7

نکشاورزی جدید
زمی 

58 /7

41 /3

مخروط افکنه فعال

93/6

60 /4

مخروط افکنه غیر فعال

45 /3

54 /7

دشت سر

18 /8

81 /2

باجادا با تراکم آبراهه زیاد

26 /9

73 /1

باجادا با تراکم آبراهه کم

91/5

80 /5

دشت آبرفتی با فرسایش آبی

14 /9

85 /1

دشت آبرفتی با زمینهای آغشته به نمک و نبکا

93/7

60 /3

پالیا با اراضی پف کرده

93/1

60 /9

Source: Research findings, 2020

ذرات

از2

کوچکتر

دادههای جدول  1تا حدودی وضعیت لند فرمها را از نظر فرسایش بادی روشن کرده و دید کلی از این وضعیت را
نشان میدهند .برای تعیین شرایط واقعی لندفرمها در پتانسیل رسوبزایی در طوفانهای ماسه و یا گرد و غبار ،ذرات
با قطر زیر دو میلیمتر ( دادهها در جدول  ،)1دو باره الک و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند(جدول .)2
جدول  : 2نتایج آنالیز الک خشک برای نمونههای خاک یا رسوب لندفرمها در اندازه کمتر از دو میلیمتر به درصد
لندفرم

قطر روزنه الک ()µ
2000 - 1000

جمع
1000 -5 00

500 -052

052-521

521- 63

63 - 31

> 31

%

نکشاورزی قدیمی
زمی 

21 /7

18 /9

17 /9

11 /3

17 /9

6/6

5/7

100

نکشاورزی جدید
زمی 

21 /0

27 /0

18 /4

13 /8

12 /9

4/6

2/3

100

مخروط افکنه فعال

26 /7

28 /1

14 /7

10 /1

14 /6

2/6

3/2

100

مخروط افکنه غیر فعال

12 /6

91/6

20 /4

61/3

22/3

4/7

¼

100

دشت سر

91/6

27 /6

20 /4

14 /3

14 /4

½

1/6

100

باجادا با تراکم آبراهه زیاد

18 /8

26 /7

21 /2

18 /2

10 /7

3/0

1/4

100

باجادا با تراکم آبراهه کم

28 /1

28 /3

18 /1

11 /4

8/7

2/6

2/8

100

دشت آبرفتی با فرسایش آبی

11 /2

61/2

17 /6

24 /3

23 /9

2/2

4/6

100

دشت آبرفتی با زمینهای آغشته به نمک و نبکا

18 /4

24 /9

28 /5

61/7

8/9

1/5

1/1

100

پالیا با اراضی پف کرده

13 /5

23 /6

6/2

47 /1

7/6

1/2

0/8

100

Source: Research findings, 2020
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بر اساس جدول  ،2تحلیل آماری نمونهها صورت گرفت .پارامترهای آماری زیر بیشترین کاربرد را در این نتایج
داشتند.
متوسط قطر ذرات ،به عنوان عاملی برای ریزی یا درشتی ذراتیکنواختی ،جورشدگی یا انحراف معیار ،به عنوان انتشار اندازه ذرات در اطراف ميانگين-چولگی به عنوان تقارن يا انتشار ذرات به كي

طرف ميانگين

 كشيدگي به عنوان درجه تمركز ذرات در رابطه با ميانگين و جور شدگی آنها در اطراف میانگین یا در اطرافذرات ریز یا درشت
جدول  : 3تجزیه و تحلیل آماری خاک یا رسوب لندفرمها در اندازه کمتر از دو میلیمتر (روش فولک و وارد)
لندفرم

میانگین

میانگین

چولگی

کشیدگی

کشیدگی

زمینکشاورزی قدیمی

055/ 8

ماسه درشت

2/ 910

ضعیف

-0/ 469

به سمت ذرات خیلی ریز

0/ 175

یپخ
خی ل 

جورشدگی

جورشدگی

چولگی

زمینکشاورزی جدید

486/ 4

ماسه درشت

2/ 491

ضعیف

- 0/ 026

به سمت ذرات خیلی ریز

0/ 604

خیلیپخ

مخروط افکنه فعال

702 /0

ماسه درشت

2 / 583

ضعیف

- 0/ 848

به سمت ذرات خیلی ریز

0/ 775

یپخ
خی ل 

مخروط افکنه غیر فعال

533 /0

ماسه درشت

2 / 158

ضعیف

-0/ 213

به سمت ذرات ریز

0/ 156

یپخ
خی ل 

د شت سر

712 /6

ماسه درشت

2/ 30 3

ضعیف

- 0/ 455

به سمت ذرات خیلی ریز

0/ 955

یپخ
خی ل 

باجادا با تراکم آبراهه زیاد

738 /5

ماسه درشت

2 / 672

ضعیف

- 0/ 174

به سمت ذرات خیلی ریز

0/ 592

یپخ
خی ل 

باجادا با تراکم آبراهه کم

687/ 8

ماسه درشت

2 / 151

ضعیف

- 0/ 278

به سمت ذرات خیلی ریز

0/ 706

پخ

دشت آبرفتی با فرسایش آبی

684/ 7

ماسه متوسط

2 / 977

ضعیف

-0/ 036

متقارن

0/ 731

پخ

765 /7

ماسه درشت

2/ 198

ضعیف

-0/ 405

613 /8

ماسه درشت

2/ 204

ضعیف

دشت آبرفتی با زمینهای آغشته به
نمک و نبکا
پالیا با اراضی پف کرده

0/ 742

Source: Research findings, 2020

به سمت ذرات خیلی ریز

0/ 056

یپخ
خی ل 

به سمت ذرات درشت

0/ 855

یپخ
خی ل 

یدهد (جدول  ) 3که میانگین اندازه دانهها در تمام نمونهها ،در محدوده ماسه
پارامترهای آماری اندازه دانه نشان م 
یتواند نتیجه چسبندگی ذرات توسط مواد آلی کودی ،امالح
درشت است درشت دانه بودن اندازه ذرات در نمونهها م 
ی
یدهد که ذرات در دمهای انتهای 
یهای پخ تا خیلی پخ نشان م 
و یا سنگریزه باشد .جورشدگی ضعیف با کشیدگ 
منحنی(ذرات درشت و یا ریز ) بهتر از بخش مرکزی مرتب شده اند .تفسیرهای ارائه شده باال ،در مورد تاثیر بادهای
با سرعت پائین در فرایند بادی منطقه نیز توسط میزان ذرات بزرگتر از  2000میکرون (خاکدانههای خاک ) تائید
شده است (جدول .)1
لندفرمهای حساس و مقاوم به فرسایش بر پايه اندازه دانه کمتر از دو میلیمتر (پتانسيل رسوب زا يي )يهاي دينام يكي و فيز يكي حركت ذرات توسط باد نشان داده كه ذرات با قطرهاي مختلف داراي شكل انتقالي
بررس 
متفاوتي بوده و هر كي

از صور حمل ،با سرعتهاي معين باد انطباق دارد.

شکل( :)6صور حمل در رابطه با قطر ذرات ()Source: Bagnold, 1941
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بر این اساس و بر پایه اطالعات جدول  ،2سه گروه ذرات با قطرهای بزرگتر از  521میکرون به عنوان ذراتی که
جهت فرسایش بادی نیاز به باد با سرعت باال دارند ،ذرات با قطر بین  521تا  31میکرون به عنوان آسیب پذیر ترین
ذرات به فرسایش بادی برای توفانهای ماسه و نهایتا ذرات با قطر زیر  31میکرون به عنوان ذرات مستعد برای توفان
گرد و غبار ارائه شد (جدول .)4
جدول  : 4درصد توزیع ارزشهای اندازه ذرات
فراوانی ذرات با قطر بزرگتر از )µ(521

لندفرم

فراوانی ذرات با قطر بین)µ( 31 – 521

فراوانی ذرات با قطر کوچکتر از )µ( 31

جمع

فراوانی(درصد)
زمینکشاورزی قدیمی

69 /8

24 /5

5/ 7

100

زمینکشاورزی جدید

80 /2

17 /5

2/ 3

100

مخروط افکنه فعال

79 /6

17 /2

3/ 2

100

مخروط افکنه غیر فعال

68 /9

27 /0

¼

100

د شت سر

16 / 5

61/ 5

1/ 6

100

باجادا با تراکم آبراهه زیاد

84 /9

13 /7

1/ 4

100

باجادا با تراکم آبراهه کم

85 /9

11 /3

2/ 8

100

دشت آبرفتی با فرسایش آبی

69 /3

26 /1

4/ 6

100

دشت آبرفتی با زمینهای آغشته به نمک و نبکا

88 / 5

10 /4

1/ 1

100

پالیا با اراضی پف کرده

90 /4

8/ 8

0/ 8

100

Source: Research findings, 2020

نتیجهگیری ودستاورد علمی وپژوهشی
بررسیهای اقلیمی نشان داد که منطقه مورد بررسی جزو مناطق خشک از نوع سرد با بارش زمستانی است ،بنابراین
شرایط خشکی بر منطقه حاکم است .این حاکمیت خشکی میتواند بر فرایند بادی و پارامترهای تشدید کننده
فرسایش بادی همچون رطوبت خاک ،پوشش گیاهی تاثیرگذار باشد.
تجزیه و تحلیل اولویت مقاومت یا حساسیت لندفرمها به فرسایش بادی بر اساس دادههای جدول  1در جدول5
آورده شده است .همانگونه که جدول  5نشان میدهد ،بیشترین مقاومت در برابر فرسایش بادی را اراضی کشاورزی
قدیم با حدود  87درصد ذرات بزرگتر از دو میلیمتر و کمترین مقاومت یا حساسترین خاک در مقابل فرسایش را
دشت آبرفتی با فرسایش آبی با حدود  15درصد ذرات کوچکتر از دو میلیمتر دارند.
جدول  : 5اولویت مقاومت به فرسایش بادی لندفرمها بر اساس توزیع ذرات بزرگتر از دو میلیمتر
لندفرم

مقاومت به فرسایش بادی

زمینکشاورزی قدیمی

87 /3

زمینکشاورزی جدید

58 /7

مخروط افکنه غیر فعال

45 /3

دشت آبرفتی با زمینهای آغشته به نمک و نبکا

93/7

مخروط افکنه فعال

93/6

پالیا با اراضی پف کرده

93/1

باجادا با تراکم آبراهه زیاد

26 /9

باجادا با تراکم آبراهه کم

91/5

دشت سر

18 /8

دشت آبرفتی با فرسایش آبی

14 /9

Source: Research findings, 2020
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یدهد که میانگین اندازه دانهها در تمام نمونهها،
پارامترهای آماری ذرات کوچکتر از  2میلیمتر (جدول  ) 3نشان م 
ماسه درشت بوده و مد طبقات نیز از طبقه ماسه ریز تا طبقه خیلی درشت را پوشش میدهد .و از طرفی جورشدگی
یدهد که توزیع ذرات در یک محدوده وسیع از ماسه ریز تا ماسه خیلی درشت صورت
ضعیف نمونهها نشان م 
گرفته است ،بنابراین ،فعالیت فرایند باد در فرسایش بادی ،بعنوان انتخاب کننده ذرات ،باید در بادهای با انرژی و
یکند(شکل  .)4این تفسیر با توزیع چولگی به
لتوفان منطقه این موضوع را تائید م 
سرعت باال اتفاق بیافتد .بررسی گ 
سمت ذرات خیلی ریز دانه یا به عبارتی مد توزیع دانهها بطرف ذرات درشت دانه و کشیدگی پخ تا خیلی پخ ،تائید
میشود.
با توجه به توزیع اندازه ذرات زیر دو میلیمتر و پارامترهای آماری آنها و همچنین بر اساس اصول ارائه شده در شکل
 6و جدول  ،4اولویت رسوبزایی لندفرمها برای توفانهای ماسه با اندازه ذرات بین  31تا  521میکرون (جدول )6
و توفانهای گردوغبار با اندازه ذرات کوچکتر از  31میکرون (جدول  )7ارائه گردیده است.
جدول  :6اولویت رسوبزایی لندفرمها برای توفانهای ماسه
لندفرم

)µفراوانی ذرات با قطر بین(31 –521

مخروط افکنه غیر فعال

27 /0

دشت آبرفتی با فرسایش آبی

26 /1

زمینکشاورزی قدیمی

24 /5

زمینکشاورزی جدید

17 /5

مخروط افکنه فعال

17 /2

دشت سر

61/5

باجادا با تراکم آبراهه زیاد

13 /7

باجادا با تراکم آبراهه کم

11 /3

دشت آبرفتی با زمینهای آغشته به نمک و

10 /4

پالیا با اراضی پف کرده

8/8

ن ب کا
Source: Research findings, 2020
جدول  :7اولویت رسوبزایی لندفرمها برای توفانهای گرد و غبار
لندفرم

)µفراوانی ذرات با قطر کوچکتر از ( 31

زمینکشاورزی قدیمی

5/7

دشت آبرفتی با فرسایش آبی

4/6
¼

مخروط افکنه غیر فعال
مخروط افکنه فعال

3/2

باجادا با تراکم آبراهه کم

2/8

زمینکشاورزی جدید

2/3

دشت سر

1/6

باجادا با تراکم آبراهه زیاد

1/4

دشت آبرفتی با زمینهای آغشته به نمک و

1/1

پالیا با اراضی پف کرده

0/8

ن ب کا
Source: Research findings, 2020

همانگونه که جدول  6و  7نشان میدهند سه لندفرم مخروط افکنه غیر فعال ،دشت آبرفتی با فرسایش آبی،
بزا در منطقه هستند.
زمینکشاورزی قدیمی ،با تفاوتهای کم نسبت به هم ،لندفرمهای رسو 
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نهای کشاورزی (قدیم یا جدید) به عنوان لنداسکیپ یا
یدهد که زمی 
مقایسه جدول  5با جداول  6و  7نشان م 
یدهند (جدول  ،)5ولی در
دخالت انسان در واحدهای طبیعی لندفرم ،علیرغم اینکه مقاومت به فرسایش را نشان م 
رسوبزایی برای طوفانهای ماسه و گردوغبار اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند .این میتواند به دلیل
فعالیتهای اصالحی رخداده در زمینهای کشاورزی از جمله استفاده از کود و  ...باشد که حاصل آن ایجاد خاکدانهها
است .دادههای جدول  6و  7نشان و یاد آوری میکند که این اراضی طبیعتا و ذاتا حساس به فرسایش بوده یا به
عبارت دیگر رها سازی و تغییر کاربری این اراضی میتواند فرسایش بادی را تشدید کند .گومز(  ) 2003اعتقاد دارد
که در دراز مدت ،تغییر کاربری کشاورزی ،باعث از دست رفتن ذرات غنی از مواد مغذی خاک شده در نتیجه کاهش
حاصلخیزی خاک از طریق کاهش ظرفیت ذخیره سازی آب خاک و تخریب ساختار خاک صورت میگیرد (
.)Gomes, 2003
یدهد که دشت آبرفتی با زمینهای آغشته به نمک و نبکا ،پالیا با اراضی
مقایسه بین جداول فوق ،همچنین نشان م 
پف کرده ،علیرغم اینکه باید به نظر برسند که سهم به سزایی را در توفانهای ماسه و گردوغبار داشته باشند ولی
یتواند به دلیل شرایط طبیعی این لندفرمها از جمله
بزایی دارند که م 
کمترین سهم یا پائینترین اولویت را در رسو 
ریز دانه بودن ذرات ،خاصیت چسبندگی بین ذرات ،رطوبت باال حاصل از سطوح آبهای زیر زمینی و ترکیبات امالح
باشد.
يگردد .تر كي ار
ريز دانه شدن بافت اين سطوح منجر به ايجاد سطوح صاف بدون ناهمواري وبا چسبندگي باال م 
سها(رسوبات ریزدانه) به علت چسبندگي زياد بطور نامحسوس عمل كرده و حتي
( )9 96 1معتقد است كه باد در ر 
در حالت مرطوب هيچ برداشتي از آنها ندارد( .)Tricart, 1969بگنولد (  ) 1941نيزدرآزمايش تونل باد نشان داده كه
پودر سيمان توانسته بوسيله بادي كه قادر به حمل ذرات حتي با قطر  4/6ميليمتر بود حمل نشود( .)Bagnold, 2012
به دليل حاكم بودن شرايط آب وهوائي خشك وكمبود بارش در منطقه ،امالح منتقل شده از باال دست ،در مناطق
پائین دست غالب شده واين فرايند رسوبگذاري شيميائي باعث سخت شدن این سطوح ميگردد(.)Mabbutt, 1977
مابوت اين فرايند رسوبگذاري را مانع فرآيندهاي فرسايشي باد همانند بادبردگي مي داند.از طرفی تحقیقات
گائو(  ) 2019در چین نشان داده است که افزایش سطح مزارع و مصرف آب مسکونی ناشی از فعالیتهای انسانی باعث
افزایش فرسایش باد در مناطق مرطوب پالیا نیز شده است(.)Gao, 2019
یتوان بیان کرد ،منابع ماسه ارگ دامغان در بخش شمالی ارگ ،منطقه وسیعی را از
با توجه به نتیجهگیری فوق م 
یدهد .فرایند باد در منطقه را میتوان در دو موضوع انرژی باد جهت برنامهریزی پتانسیل
پایکوه تا ارگ پوشش م 
حرارتی و برقی( )Dehghani, 2019و فرایند باد از نظر فرسایش و آلودگی هوا ( ( Bahiraii, 2012و تغییرات
کاربری بحث کرد .در این مطالعه فرایند باد در بحث فرسایش در دو بازه زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
یباشد .در این بازه
است .بازه زمانی اول ،فعالیت فرایند باد قبل از تثبیت تپههای ماسهای یعنی قبل از سال  1350م 
منابع ماسه وسیعی از اراضی باال دست در اختیار باد بوده است و فرایند بادی بطور طبیعی عمل میکرده ویک تعادل
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نسبی بین فرسایش و رسوبگذاری وجود داشته است .بازه دوم ،زمان بعد از تثبیت ارگ که همراه با تغییرات گسترده
کاربری سرزمین به دلیل شرایط زمین ترکیب منطقه و پیشرفتهای تکنولوژی در استحصال آب زیر زمینی و گسترش
زمینهای کشاورزی بوده است.
مطالعات نشان داد که ،این چنین تغییرات وسیع ،دو تاثیر قابل مالحظه روی تعادل طبیعی فرایند بادی داشته است،
یکی تغییرات گسترده مکانی و سرزمینی از لندفرمهای طبیعی به لندفرمهای زیستی – انسانی (لنداسکیپ) ،بطور
واضح تغییرات کاربری از اراضی مرتعی به زمینهای کشاورزی که حساسترین و رسوبزاترین لندفرمها را شکل
داده است ،و دیگری تغییر زمانی و مکانی فعالیت باد از مناطق برداشت قدیمی به مناطق برداشت جدید ،به طور
واضح تحت تاثیر قرار گرفتن لندفرم دشت آبرفتی با زمینهای آغشته به نمک ،نبکا و پالیا با اراضی پف کرده در
مناطق پائین دست بوده است.
تحلیل ژئومرفولوژی لندفرمهای منابع ماسه نشان داد که سه ویژگی ظرفیت حمل باد ،تامین رسوب و قابلیت
دسترسی به رسوب برای باد ،میتوانند محورهای مطالعه برای اولویت بندی منابع ماسه در نگرش فرایند باد باشند .با
توجه به پراکنش زیاد ارگ (مجموعه تپه ماسهای) در ایران از طرفی و تغییرات گسترده مکانی و زمانی کاربری
اراضی ،دستاوردهای این پژوهش را میتوان در مناطق دیگر نیز به کار برد .همچنین دستاورد این پژوهش نشان
یایی در لندفرمهای طبیعی
یدهد که هر گونه تغییر در منابع ماسه ،به صورت جدی سیمای لندفرم را تغییر و آشفتگ 
م
یآورد ،که به طبع آن ،فرایند جدید و جدی را در برنامهریزی منطقهای با رویکرد پایش و ارزیابی منابع
به وجود م 
ماسه ،طلب میکند.
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Abstract
Sand and dust storms occur when unchecked, strong or turbulent winds combine with
exposed loose soil dry surfaces. These conditions are usually exacerbated by human
activity and land use change in semi-arid and arid regions. The Damghan region, due
to its geoecological structure, has created a special features in the arid region on the
closed basin of Haj Aligholi. At present the ecosystem balance of the region is affected
by anthropogenic exploitation and wind activities. The aim of this study was to
investigate the priority of sand resources in the aeolian process. In this study, we were
compared the composition and variations of grain size in land natural units (landforms)
and human activity - based units (Landscape). In each unit of sand source were taken
soil or deposit samples. The results of granulometry show that Agricultural Land Unit
contain more than 60% of particles larger than 2000 microns; As a result, this unit is
more resistant to wind erosion than other units. Whereas, this value is about 15% for
the most sensitive landforms (alluvial plain with water erosion). On the other hand, the
granulometry results of particle below 2000 micron indicate that Agricultural Land
Unit contains the most vulnerable particles to wind erosion. This means that
agricultural land has a high potential to provide sand resources in the process of wind
erosion.
Keywords: Damghan, wind erosion, landform, granulometry, sand resources.
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