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برنامهریزی برای تثبیت کانونهای ریزگرد
حمیدرضا عباسی

مقدمه

بـروز پدیـده گـرد و غبـار یـا همـان ریزگردهـا در کشـور از نظـر
تکـرار و اسـتمرار در سـالهای اخیـر رونـد رو بـه رشـدی بهخود
گرفتـه اسـت .شـهرهای زابـل و اهواز بـا میانگیـن  172و  84روز
همـراه بـا پدیـده گـرد و غبـار در کشـور (شـکل  )1بـه ترتیـب
در سـالهای  2010و 2012جـزو آلودهتریـن شـهرهای جهـان
انتخـاب شـدهاند (سـازمان بهداشـت جهانـی .)1395 ،ایـن پدیده
کاهـش کیفیـت زندگـی ،تهدیـد سلامت ،کاهـش کیفیـت هـوا،
کاهـش ایمنـی پروازهـا و راههـای مواصالتـی و غیـره را در پـی
داشـته است.
عمـده تجربه کشـور در مهار پدیده فرسـایش بـادی بهعنوان
یکـی از پدیدههای بـارز بیابانزایـی محدود به تثبیت ماسـههای
روان در نیمقـرن اخیـر بـوده کـه در مقایسـه بـا کانونهـای
ریزگـرد از ظرفیـت رویشـی بهتـری بـرای تثبیـت بیولوژیـک
ال محدودیتهـای
برخوردارنـد .کانونهـای گـرد و غبـار معمـو ً
رویشـی پیچیدهتـری ماننـد مشـکالت شـوری و سـدیمی و
مسـائل اقتصـادی و اجتماعی خـاص خود را دارنـد .از اینرو
برنامهریـزی تثبیـت بـه مراتب سـختتر و همراه بـا مالحظات
خاصی اسـت.
باتوجهبـه تغییـرات اقلیمـی (خشـکی و خشکسـالی)
سـالهای اخیـر و وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی حوضههای
ال مصرفکنندگان آب در باالدسـت گسـتردهتر
آبخیـز که معمو ً
شـده و باعث خشـکی بسـیاری از ماندابها و اراضی پست و
شـور شـدهاند ،بهنظر میرسـد تنهـا راه باقیمانده بـرای تثبیت،
بررسـی امـکان تقویـت پوشـش گیاهـی و تثبیـت بیولوژیک
پایـدار در کانونهـای ریزگـرد اسـت .آنچـه مسـلم اسـت
ویژگیهـای مختلـف کانونهـای ریزگرد با یکدیگـر متفاوت
اسـت .در ایـن مقالـه سـعی شـده تـا رویکـرد عملـی مهـار
ریزگـرد در کانونهـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار گیرد.

شناسایی کانونهای ریزگرد

اولیـن قـدم بـرای برنامهریـزی مهـار ریزگـرد ،شناسـایی کانونهای
تولیـد آن اسـت .باتوجهبـه برداشـت روزانـه تصاویـر ماهـوارهای،
بهراحتـی میتـوان حـدود منشـاء رخدادهـای ریزگـرد را در یـک
دوره زمانـی شناسـایی کـرد .توجـه بـه این نکتـه ضروری اسـت که
کانونهـای ریزگـرد در زمـان و مـکان فعـال میشـوند ،از ایـنرو
بررسـی تصاویـر در بازههـای زمانـی طوالنیمـدت از اهمیت خاصی
برخـوردار هسـتند .عالوهبـرآن ،نقشـههای موضوعـی مانند پوشـش
گیاهـی ،رطوبـت خـاک و غیـره نیـز بـه ایـن رونـد کمـک شـایانی
میکننـد.
اگرچـه منشـاء بیشـتر ریزگردهـا در آنسـوی مرزهـای کشـور
اسـت ،ولـی تمرکز بـر منشـاءهای داخلـی بهمراتب اهمیت بیشـتری
دارنـد ،زیـرا کانونهـای ریزگـردی کـه در داخـل فعـال میشـوند
بهدلیـل نزدیکـی بـه مراکـز جمعیتـی و تولیـد گـرد و غبـار بسـیار
غلیظتـر و خطرناکتـر هسـتند .بهطـور مثـال هنگامیکـه کانونهای
جنوب شـرق خوزسـتان فعال میشـوند ،میـزان غلظـت ریزگردها در
اهـواز تـا  66برابر حد مجـاز نیز میرسـد .الزم به ذکر اسـت غلظت
ریزگردهایـی کـه از عـراق و سـوریه میآینـد بهدلیـل دوری دارای
مقادیـر کمتری اسـت .از این گذشـته ،تجـارب حاصـل از کانونهای
ریزگـرد داخلـی میتوانـد بهعنـوان یـک نقشـه راه بـرای تثبیـت
منشـاءهای خارجی باشـد.

بررسی علت فعال شدن کانونهای ریزگرد

پیش از برنامهریزی برای تثبیت یک کانون ریزگرد ،علت فعال شدن
آن کانون باید مورد بررسی قرار گیرد .همچنین روند توالی اکوسیستم
در محدوده کانون نیز باید مشخص شود که چگونه باعث تبدیل
اراضی پایدار بیابانی به یک کانون ریزگرد فعال شده است؟ کانونهای
فرسایش بادی قدیمی از این قاعده جدا هستند .توجه به این نکته
ضروری است که نشانههای فعالیت کانونهای فرسایش بادی قدیمی
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کانونهای فرسایش بادی قدیمی از این قاعده جدا هستند .توجه به این نکته ضروری است که نشانههای فعالیت کانونهای فرسایش
بادی قدیمی بهصورت تجمع رسوبات بادی و تشکیل ریگزار کامالً مشهود است .معموالً فعال شدن کانونهای ریزگرد یا ناشی از
تغییرات اقلیمی یا بهرهبرداری نامعقول انسان از اکوسیستم مناطق بیابانی (بیابانزایی انسانی) یا هر دو است .شاید مستولی شدن
خشکسالیهای پیاپی باعث فعال شدن یک کانون ریزگرد شود .بهطور مثال خشکسالی سالهای اخیر خوزستان موجب شده که
دیمکاران بیشتر زمینهای خود را در مناطق جنوبی استان رها کنند و هماکنون بخش بزرگی از این اراضی تبدیل به کانونهای ریزگرد
فعال شده است (شکل .)2
علت دیگر فعال شدن کانونهای ریزگرد به اتفاقات باالدست حوضه بازمیگردد .هر گونه تغییر در چرخه طبیعی آب میتواند باعث
تشدید بیابانزایی و فعال شدن کانونهای ریزگرد در پاییندست حوضه آبخیز شود .از این رو باید ویژگیهای مختلف این اتفاقات در
سطح حوضه مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان راهکارهای مناسب تثبیت شناسایی شود .در ادامه به این مطلب بازخواهیم گشت.
مهار کانونهای ریزگرد

تعداد روزهای گردوغبار-اهواز

تعداد روزهای گردوغبار -اهواز
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(شکل 3
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محدودتر
انسانی) یا هر دو است .شاید مستولیشدن خشکسالیهای پیاپی باعث پوشش گیاهی حاشیه این اکوسیستمها با گونههای
فعالشدن یک کانون ریزگرد شود .بهطور مثال خشکسال 
ی سالهای خاک میتواند در غیرفعال کردن این کانونها کمک شایانی کند.
اخیر خوزستان موجب شده که دیمکاران بیشتر زمینهای خود را در
تقویـم رهاسـازی آب همزمـان بـا وزش بادهای فرسـاینده در
مناطق جنوبی استان رها کنند و هماکنون بخش
۱۸۰
بزرگی از این اراضی تبدیل به کانونهای ریزگرد
۱۶۰
فعال شده است (شکل  2و .)6
۱۴۰
علت دیگـر فعالشـدن کانونهـای ریزگرد
۱۲۰
بـه اتفاقات باالدسـت حوضـه بازمیگـردد .هر
۱۰۰
گونـه تغییـر در چرخـه طبیعـی آب میتوانـد
۸۰
باعـث تشـدید بیابانزایـی و فعالشـدن
۶۰
کانونهـای ریزگـرد در پاییندسـت حوضـه
۴۰
آبخیـز شـود .از ایـن رو بایـد ویژگیهـای
۲۰
گوناگـون ایـن اتفاقـات در سـطح حوضـه
۰
مـورد مطالعه قـرار گیرد تـا بتـوان راهکارهای
مناسـب تثبیت شناسـایی شـود .در ادامه به این
غبار) در اهواز ()1349-1393
همراه( با
روزهای
شکل
گرد-و1349
1394
در اهواز
تعداد و غبار
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مهار کانونهای ریزگرد

۱.۵

ال کانونهـای تولیـد ریزگـرد را از نظـر
اصـو ً
۰.۵
شکلشناسـی بـه سـه دسـته نقطـهای ،خطـی
۰.۰
و صفحـهای میتـوان تقسـیمبندی کـرد.
رویکـرد تثبیـت در هـر یـک از کانونهـای
۰.۵مذکـور متفـاوت اسـت (شـکل  .)3کانونهـای
۱.۰نقطـهای بیشـتر تاالبهـا ،هورهـا ،هامونهـا و
۱.۵چاالبهای شـور بیابانی هسـتند کـه در فصول
۲.۰گـرم سـال یا بـر اثـر مداخله در چرخـه طبیعی
۲.۵آب ماننـد سدسـازی بیرویه خشـک شـدهاند.
۳.۰شکل  -2شاخص خشکسالی ایستگاه ماهشهر
اعداد مثبت سالهای طبیعی را نشان میدهد).
خشکسالی و
شاخصمنفی نشان
بهطـور معمـول دارای سـطح محدودتر نسـبت شکل ( -2اعداد
ماهشهر
دهندهایستگاه
خشکسالی
بـه دو کانـون دیگـر بـوده و بهدلیـل خشـک
(اعداد منفی نشاندهنده خشکسالی و اعداد مثبت سالهای طبیعی را نشان میدهد)
شـدن و از بیـن رفتـن پوشـش گیاهی طبیعی بـر اثر چـرای بیرویه مهـار ریزگـرد از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت .بهطـور
فعـال میشـوند.
مثـال هـور شـرفیه ،شـادگان و منصـوری در جنـوب شـرق
توسعه بیرویه کشاورزی و صنعت ،اختصاص نیافتن حقابه از سوی متولیان آب کشور به اکوسیستمهای پاییندست و
توسعه بیرویه کشاورزی و صنعت ،اختصاص نیافتن حقابه از اهـواز از بهمـن تـا فروردین تحـت تأثیر باد فرسـاینده جنوب
بندهای متعدد آبخیزداری در باالدست حوضه یا خشکسالی و تغییر اقلیم باعث تبدیل شدن ماندابها به کانون تولید
سوی متولیان آب کشور به اکوسیستمهای پاییندست و همچنین شـرقی بـه شـمال غربـی اسـت و چنانچـه در ایـن زمـان یـا
ایـن احقاق حقابه ماندابها ،اجرا
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غیرفعال
راهکارهای
است.یاسادهترین
خشکسالی
احداث بندهای متعدد آبخیزداری در باالدست حوضه
ریزگـرد
تولیـد
شـوندنوعکمتـر
مرطـوب
زودتـر
موجود در خاک بستر این کانون
بذر
بانک
ست.
ا
آنها
حاشیه
در
طبیعی
گیاهی
پوشش
ی
احیا
به
کمک
و
تاالب
حاشیه
و تغییر اقلیم باعث تبدیل شدن ماندابها به کانون تولید ریزگرد شده در حالـی اسـت کـه هامـون صابـری و برینگک در سیسـتان
این اکوسیستمها با گونههای مح
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آب از پشت سدها ،احقاق حقابه ماندابها ،اجرای مدیریت چرا در مهـر) فعال میشـوند .در برخـی موارد پس از مرطوب شـدن
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تقویم رهاسازی آب همزمان با وزش بادهای فرساینده در مهار ریزگرد از اهمیت خاصی برخوردار است .بهطور مثال هو
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،3مرداد -شهریور 13 1396
شادگان و منصوری در جنوب شرق اهواز از بهمن تا فروردین تحت تأثیر باد فرساینده جنوب شرقی به شمال غربی اس
این زمان یا زودتر مرطوب شوند کمتر تولید ریزگرد میکنند .این در حالی است که هامون صابری و برینگک در سیس
بادهای  120روزه (اوایل خرداد تا اوایل مهر) فعال میشوند .در برخی موارد پس از مرطوب شدن بستر دریاچههای فص

بسـتر دریاچههـای فصلی و رسـوبگذاری جدیـد پس از مهـار ریزگـرد ضـروری اسـت .بهطـور مثـال هـر سـاله بخشـی از
خشـک شـدن باعث تشکیل سـله مقاومی در سطح خاک هامونهـای سیسـتان بهخصـوص هامـون صابـری کـه در معـرض
میشـود کـه دارای مقاومـت برشـی باالیی بـوده و مانعی بادهـای  120روزه قـرار دارد بهواسـطه سـیالبهای فصلی مرطوب
طبیعـی بـرای تولیـد ریزگـرد اسـت .در صورت شکسـته شـده و پوشـش گیاهـی آن احیا میشـود ،اما چرای سـنگین دام آن
بندهایبیـن می
ها ،را از
سازیدر
شـود.اثراینسدمـورد
فعـال می
ریزگـرد
منبـع
سـله،
شـدن
بـرد.و ساختارهای برهم زننده سامانه طبیعی
آبخیزداری
آبخیز بر
حوضههای
دست
پایین
آب به
نرسیدن
نرسـیدن آب بـه پاییندسـت حوضههـای آبخیـز بـر اثـر
برخـی از قسـمتهای هامونهـای سیسـتان کـه کمتـر
هیدرولوژیکی در فعال کردن برخی کانونهای نقطهای تأثیر بسزایی دارد .هماکنون تعداد سدهای بهرهبرداری شده در کشور به مرز
شـور هسـتند کامال مشـهود اسـت و متأسـفانه بر اثر عبور سدسـازیها ،بندهای آبخیزداری و سـاختارهای برهم زننده سـامانه
آبخیزداریایبیش
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.)1396
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ه
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ریزگرد
احداث چاههای جدید نفت و غیره موجب فعالتر شدن این نوع کانونهای ریزگرد میشوند.
مقـاوم بـه شـوری و زهکشـی ضعیف خـاک مانند انـواع گز ترسـیب رسـوبات ریزدانـه تبدیـل بـه حوضچههـای تبخیر شـدهاند
یکی دیگر از مشکالت اساسی خشکشدن تاالبها و دشتهای سیالبی بهخصوص در سواحل جنوب کشور بر هم خوردن سامانه
( )Tamarixمحسـوب میشـود .از ایـنرو جنـگلکاری بـا کـه همگـی موجـب نرسـیدن آب بـه پاییندسـت میشـوند .حـدود
های
اسـتانریلی ،لوله
1389ها،درخطوط
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تـاشبکه
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کاهـش دهـد در کاهـش تولیـد ریزگـرد عملکرد مناسـبی سـاخته شده اسـت (اداره منابع طبیعی خوزسـتان .)1389 ،عالوه
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یکسو شده و از سوی دیگر موجب نرسیدن رطوبت به ماندابها و هورها میشود .بستر خشکیده این کانونها بهوسیله
منبـع خوبی بـرای چـرای دام نیـز بهشـمار میآینـد .بنابراین جدیـد نفـت و غیـره موجـب فعالتـر شـدن ایـن نـوع کانونهـای
فرساینده ،تولید ریزگردهای شدیدی میکند .مثالهای این نوع کانون ریزگرد در کشور بسیار هستند :هورالعظیم ،هور شادگان ،هور
برنامهریـزی چـرای مجـاز بهمنظـور حفـظ حداقـل پوشـش ریزگـرد میشـوند.
گانه در
هاموندرهای شش
ایـنخوزستان و
بسـتر در
شاه حمزه
منصوری و
شریفیه،
سیستان.مشـکالت اساسـی خشکشـدن تاالبهـا
دیگـر از
یکـی
اکوسیسـتمها
خـاک
هورهایتکننـده
گیاهـی محافظ
علت فعالشدن کانون

شناسایی کانون ریزگرد

ریزگرد؟

خشکسالی

نوع کانون

بیابانزایی انسانی

نقطهای

دریاچههای خشک ،هورها،

مثالها

هامونها و اراضی پست و شور

راهکارها

تأمین حقابه
رهاسازی آب
احیای پوشش گیاهی حاشیه

شکلشناسی
کانون

خطی

صفحهای

جادههای خاکی ،بستر خشک رودها و

خاکریزهای حاصل از اجرای پروژههای
طولی

مالحظات زیستمحیطی
ساخت پروژههای طولی
اجرای بادشکنهای حاشیه
مدیریت ترافیکی

ریزگرد
شکل  -3نمودار برنامهریزی تثبیت در کانونهای
نمودار برنامهریزی تثبیت در کانونهای ریزگرد
شکل -3
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دشتهای رسوبی و سیالبی شور،

اراضی کشاورزی رهاشده و اراضی
بایر

شناسایی منابع اکولوژیکی
اقتصادی و اجتماعی
برنامهریزی تثبیت
مدیریت سرزمین

و دشـتهای سـیالبی بهخصـوص در سـواحل جنـوب کشـور جادههای دسترسی ب ه مزارع در دشت سیستان سه برابر بیشتر از اراضی
بـر هـم خـوردن سـامانه هیدرولوژیکـی بـر اثـر توسـعه نامـوزون کشاورزی تولید ریزگرد میکنند .این در حالی است که بهسازی جادهها
سـاختارهای زیربنایـی بهخصـوص اجـرای پروژههـای طولـی مانند و احداث بادشکن در حاشیه آنها بهدلیل نبود معارض بهراحتی
شـبکه جادههـا ،خطـوط ریلـی ،لولههـای نفـت و گاز و آب در طول امکانپذیر است .اجرای بادشکن در حاشیه جادههای مناطق بیابانی
ال قطع و پروژههای طولی در استان خوزستان گامی بزرگ در جهت کاهش
مسـیر رودهـا و آبراهههـای فصلـی تغذیهکننـده اسـت .معمـو ً
آبراهههـای فصلـی توسـط پروژههای مذکور در دشـتهای مسـطح تولید ریزگرد خواهد بود.
نــوع ســوم کانونهــای ریزگــرد،
موجـب جمـع شـدن آب بارندگی در پشـت آنها
کانونهــای صفحــهای هســتند کــه دارای
شـده که پـس از تبخیـر موجب شـوریزایی
نرســیدن آب بــه پاییندســت
وســعت زیــادی بــوده و بهدلیــل تأثیــر
و پراکندهشـدن ذرات خاک از یکسـو شـده
و از سـوی دیگـر موجـب نرسـیدن رطوبـت حوضههــای آبخیــز بــر اثــر عوامــل مختلــف طبیعــی و انســانی بــر
بـه ماندابهـا و هورهـا میشـود .بسـتر سدســازیها ،بندهــای آبخیــزداری آنهــا ،دارای تفاوتهــای اکولوژیکــی
ـم زننده ســامانه زیــادی هســتند .شــکل  4نمونــهای از
خشـکیده ایـن کانونهـا بهوسـیله بادهـای و ســاختارهای برهـ 
کانونهــای صفحــهای و نقطــهای در
فرسـاینده ،تولیـد ریزگردهـای شـدیدی
فعــال
در
هیدرولوژیکــی
طبیعــی
اســتان خوزســتان را نشــان میدهــد.
میکنـد .مثالهـای ایـن نـوع کانـون ریزگرد
در کشـور بسـیار هسـتند :هورالعظیـم ،هـور کــردن برخــی کانونهــای نقطـهای راهحلهــای کنتــرل و مهــار ریزگــرد در
کانونهــای صفحــهای بهدلیــل ایــن
شـادگان ،هـور شـریفیه ،هورهـای منصوری ریزگردهــا تأثیــر بســزایی دارد.
تفاوتهــا در بســتر شــرایط اجتماعــی
و شـاه حمـزه در خوزسـتان و هامونهـای
و مداخــات انســانی ســختتر و
شـشگانه در سیسـتان.
کانونهای خطی بهطور معمول در بستر حاشیه دریاها یا بستر پیچیدهتــر اســت .از ایــن رو بــرای تثبیــت ایــن کانونهــا
خشکهرودها ،جادهها و راههای مواصالتی در مناطق خشک شکل نیــاز اســت کــه برنامهریــزی ســرزمین صــورت گیــرد.
میگیرند .رودخانههای موجود در مناطق خشک مرکزی همواره شــاید مناســبترین روشهــای مرســوم بــرای برنامهریــزی
تولید ریزگرد میکنند و چنانچه در مسیر بادهای غالب قرار گیرند ســرزمین ،تفکیــک ســطح کانــون بــه واحدهــای همگــن از
تبدیل به یک داالن (کریدور) شده که موجب افزایش سرعت باد نظــر خصوصیــات مورفولــوژی ،خاکشناســی ،فرســایش،
و تولید گرد و غبار میشود .بستر خشکهرودها همانند کانونهای پوشــش گیاهــی و کاربــری اســت .تمامــی موضوعــات مــورد
نقطهای با جریان آب و مرطوب شدن ،غیرفعال میشوند .جادههای بررســی در برنامهریــزی ســرزمین بایــد بــا رویکــرد تثبیــت
خاکی و پروژههای طولی نظیر احداث خطوط انتقال انرژی (نفت ،صــورت گیــرد .بنابرایــن میتــوان اظهــار داشــت کــه
گاز ،آب وغیره) نیز از دیگر کانونها است .نتایج یافتهها نشان داده که تثبیــت ریزگردهــا یــک موضــوع چندرشــتهای اســت کــه

خلیج فارس
شکل  -4فعالشدن کانونهای نقطهای و صفحهای ریزگرد در طوفان گرد و غباری بهمن  - 1393خوزستان

 -151393خوزستان
مرداد-بهمن
غباری
طوفان
شهریور 1396
گرد،2وشماره ،3
ایران /جلد
شکل  -4فعال شدن کانونهای نقطهای و صفحهای ریزگرد در طبیعت
کانونهای خطی معموالً در بستر حاشیه دریاها یا بستر خشکهرودها ،جادهها و راههای مواصالتی در مناطق

شکل  -5رسوبات جمعشده پشت گیاهان ،کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز

شکل  -6دیمزارهای رهاشده مستعد تولید ریزگرد در اطراف امیدیه خوزستان

شکل  -7گونه سریم مناسب برای ایجاد بادشکن در کنار مزارع کشاورزی خوزستان
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بــرای دسـتيابي بــه اهــداف آن مشــارکت کارشناســان
رشــتههاي مختلــف ژئومورفولــوژی ،خاکشناســی،
اکولــوژي ،هیدرولــوژی ،اقلیــم ،جنــگلکاری ،فرســایش
بــادی ،مرتــع ،زراعــت و مســائل اقتصــادی و اجتماعی را
میطلبــد .در نهایــت یــک گــروه برنامــه ریــزی (ســنتز)
باتوجهبــه شــرایط اکولوژیکــی و اقتصــادی -اجتماعــی
بهتریــن روش مقابلــه بــا ریزگــرد را در هــر واحــد اراضی
بهصــورت جداگانــه مشــخص میکنــد .الزم اســت کــه
باتوجهبــه محدودیتهــا و قابلیتهــای هــر واحــد در
ابتــدا تصمیمگیــری شــود کــه آیــا ایــن واحــد مناســب
ال کانونهــای
تثبیــت بیولوژیــک هســت یــا نــه؟ معمــو ً
صفحــهای ریزگــرد مشــتمل بــر دشــتهای رســوبی و
ســیالبی شــور هســتند که مســطح بــوده و مهمتریــن عاملی
کــه در تصمیمگیــری راهــکار مناســب تثبیــت نقــش دارد،
قابلیتهــا و محدودیتهــای خــاک و آب اســت.
پـس از تعیین ظرفیت رویشـی واحدهـای اراضی ،برای
واحدهایـی که امـکان تثبیت بیولوژیک ندارند مناسـبترین
روش(هـای) غیربیولوژیک مهار فرسـایش بـادی باتوجهبه
ویژگیهـای خـاک و وضعیت فرسـایش پیشـنهاد میشـود.
روشهـای غیربیولوژیکـی شـامل افزایـش زبـری (شـخم
زدن) ،احـداث بادشـکنهای غیرزنـده ،ایجـاد نقـش و نگار
روی سـطح زمیـن (نهرهـای مـوازی ،گلولههـای رسـی و
غیـره) ،اسـتفاده از مالچهای فیزیکی ،زیسـتی و غیره اسـت.
ال واحدهایـی کـه دارای خاک بسـیار شـور یا شـور و
معمـو ً
سـدیمی هسـتند ،در زمـره ایـن واحدهـا قـرار میگیرنـد که
بهعلـت نبـود آب ،امکان شستوشـوی خـاک وجـود ندارد.
ال بهعلـت بافـت خاک بسـیار
دغهـا (کفههـای رسـی) معمـو ً
سـنگین امـکان رویـش ندارنـد و ایجـاد زبـری با شـخمزدن
بـه کاهـش تولیـد ریزگـرد کمک شـایانی میکنـد .اسـتفاده از
مالچهـا در کانونهـای ریزگـرد نیـز معمول نیسـت مگـر آنکه
توجیهـی ضروری داشـته باشـد.
شـاید در وهله اول پیشـنهاد تثبیت بیولوژیک در سطحهای
گسـترده بهدلیل هزینه زیاد و سـختی اسـتقرار ،نسـنجیده باشـد
ولـی چنانچـه بـه ضرورتهـای تثبیـت کانونهـای ریزگـرد و
زی انهـای اقتصادی آن اندیشـیده شـود این راهـکار توجیهپذیر
اسـت .بهعلاوه هـدف از ارائـه راهـکار تثبیـت بیولوژیـک
بیشـتر بهمعنـی بازگردانـدن پوشـش گیاهـی طبیعـی منطقـه
اسـت (شـکل  .)5بـا نگاهـی بـه ویژگیهـای بیشـتر کانونهای
صفحـهای ریزگـرد ،امـکان تثبیـت بیولوژیـک و احیای پوشـش
ال گونههای
گیاهـی طبیعـی در ایـن کانونها فراهم اسـت .معمـو ً
گیاهـی بومـی که در همـان واحد اراضـی یافت میشـوند و توان
کاهـش سـرعت بـاد را نیـز دارا هسـتند ،بهعنـوان گونه مناسـب
ال
بـرای ایجـاد بادشـکن و جنـگلکاری انتخـاب میشـوند .معمو ً
نهالهـای گونههـای انتخابـی بایـد از درون همان کانـون ریزگرد
یـا مناطـق اطراف تهیه شـوند تـا درصد موفقیت جنـگلکاری باال

رود .روشهـای کاشـت و اسـتقرار نهـال در این مناطق نیـز از اصول
زیربنایـی تثبیـت بیولوژیـک اسـت که باید مـورد توجـه خاصی قرار
گیـرد .توجـه به این اصل ضروری اسـت کـه در منابع طبیعـی آبیاری
انجـام نمیگیـرد و تنهـا در دو یـا سـه سـال اول اسـتقرار نهـال برای
عبـور از فصـل گرمـا ،در چنـد نوبت محـدود آبیـاری برای اسـتقرار
انجـام میشـود .اسـتفاده از فناوریهـای نویـن در حـال ظهـور برای
اسـتقرار پوشـش گیاهی مانند کاربـرد موادی که بتوانـد رطوبت را در
سـطح ریشـه تأمیـن کند نیـز توصیه میشـود.
ایجـاد شـبکه بادشـکن بـر سـر مـزارع (شـکل  )7و حاشـیه
پروژههـای طولـی ماننـد جادههـا ،راهآهـن و غیـره از اهمیت خاصی
بـرای مهـار ریزگـرد برخـوردار اسـت .بهطـور معمول بادشـکنها تا
 30برابـر ارتفـاع خـود میتواننـد در پشـت بادشـکن حاشـیه امـن
ایجـاد کننـد .البته سـرعت آسـتانه فرسـایش و مقدار متوسـط انرژی
بـاد در هـر کانـون و بـرای هر واحـد اراضـی در سـاختاربندی ایجاد
بادشـکن متفـاوت اسـت .بهطـور مثال گونـه منحصربهفـرد و کمتوقع
سـریم ( )Lycium depresumبـا شـاخ و برگ پرتراکـم و ارتفاع 3
تـا  3/5متـری و امـکان رشـد طولی بـرای احـداث بادشـکن مزارع
و کانونهـای ریزگـرد خوزسـتان مناسـب اسـت .ایـن گونـه دارای
شـاخ و بـرگ زیـاد بوده و بـاد را از خـود عبور نمیدهـد و بهراحتی
آرایـش خطـی مناسـبی بر سـر مـزارع ایجـاد میکند.
البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تثبیــت
بیولوژیــک بهراحتــی امکانپذیــر نبــوده و چنانچــه از روشهــای
علمــی ،بــرای اســتقرار پوشــش گیاهــی و مشــارکت مردمی اســتفاده
نشــود ،موفقیتآمیــز نخواهــد بــود .اکنــون ســطح جنگلهــای
دستکاشــت بهمنظــور تثبیــت ماســههای روان توســط بخــش
اجــرا در حــوزه منابــع طبیعــی کشــور طــی نیــم قــرن ،از ســال
 1347تاکنــون ،بیــن یــک تــا دو میلیــون هکتــار بــرآورد شــده کــه
بیشــتر روی تپههــای ماسـهبادی و حاشــیه آنهــا اجــرا شــده اســت.
آنچــه مســلم اســت ،تثبیــت و مهــار کانونهــای ریزگــرد بهدلیــل
محدودیتهــای رویشــی ماننــد محدودیــت خــاک و آب و همچنیــن
ســطح گســترده ،امــری دشــوار ،زمانبــر و مســتلزم صــرف هزینــه
زیــاد اســت .در خوشبینانهتریــن حالــت تثبیــت  360هــزار
هکتــار کانــون داخلــی ریزگــرد اســتان خوزســتان بایــد در یــک
برنامــه حداقــل  10ســاله پیریــزی شــود .مهمتریــن موانــع ایــن
کار معارضــات اجتماعــی و بــهکار نبســتن دســتورالعملهای فنــی
توســط پیمانــکاران و از همــه مهمتــر شــرایط اقتصــادی کشــور و
نحــوه حمایــت از پروژههــای اجرایــی مهــار ریزگــرد اســت.
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