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تشدیدفعالیتکانونگردوغبارجنوبوجنوبشرقاهواز
 و سکینه لطفینسب اصل1 سمانه رضویزاده،*1فاطمهدرگاهیان

1

چکیده

بندهای خاکی احداث شده در محدوده آبریز رامهرمز و شادگان دو نقش تخریبی دارند؛ اول آنکه در سالهای خشک موجب تشکیل منابع
 دوم با ممانعت از ورود سیالبهای فصلی به محدوده کانون گردوغبار در جنوب و جنوبشرق اهواز درسالهای،جدید تولید گردوغبار میشوند
 محدو دههای مطالعاتی که در آن بندهای خاکی، در این مطالعه با توجه به توزیع شبکه هیدرولوژی. موجب فعال شدن آن میشوند،مرطوب
 بهمنظور بررسی. شناسایی و انتخاب شدند،بر روی آبراهههای فصلی منتهی به کانون گردوغبار جنوب و جنوبشرق اهواز احداث شده بود
اثرات بندهای خاکی برآورد رودخانههای مذکور از آمار بلندمدت ایستگاه هیدرومتری و بارانسنجی موجود در محدوده حوزه رامهرمز استفاده
) باDebi(  معن یداری و نقاط جهش دو پارامتر اقلیمی و هیدرولوژیک بارندگی و آورد آبی، شیب تغییرات، به این منظور روند خطی.شد
 موقعیت، با توجه به عدم دسترسی به اطالعات در محدوده مطالعاتی شادگان.استفاده از آزمون گرافیکی منکندال مورد بررسی قرار گرفت
 از طریق گوگل ارث شناسایی شده و سال ساخت آنها از طریق،بندهای خاکی واقع بر روی آبراهههای فصلی شمالشرق کانون گردوغبار
 تغییرات سطح آب آنها با، به علت تعداد زیاد بندهای خاکی و کوچکمقیاس بودن.مطالعه تصاویرماهوارهای لندست در ماه ژانویه بهدست آمد
 در منطقه مورد. مورد تجزی هوتحلیل قرار گرفتArc GIS  و با استفاده ازنرمافزار8 و7 ،5 استفاده از تفسیر بصری تصاویر ماهوارهای لندست
 شناسایی شد و نتایج نشان داد که روند خطیSPI مطالعه سالهای مواجه با رخداد خشکسالی و ترسالی براساس شاخص خشکسالی
.سری زمانی میزان دبی و بارندگی هر دو کاهشی بوده اما شیب روند تغییرات کاهشی در سری زمانی دادههای دبی بیشتر و معنیدار بوده است
همچنین نتایج مطالعه نشان داد که برخی از بندها بهویژه در محدوده رامهرمز تخریب شده و از رسوبات پر ش دهاند و در سایر بندها تغییرات میزان
 به عنوان2016 سطح آب جمعشده در پشت آنها از وقوع رخداد خشکسالی و ترسالی تبعیت میکند بهطوریکه مساحت پهنه آبی در ژانویه
21 تقریبا معادل
ً  بهعنوان یک سال خشک2017  هکتار و در ژانویه170 تقریبا معادل
ً  بند خاکی واقع در شمالشرق کانون21 یک سال تر در
 ارتباط بین فراوانی رخداد گردوغبار با منشاء داخلی با فراوانی. که میتواند پتانسیل خوبی برای کنترل ریزگرد در این کانون باشد،هکتار بوده است
تجمعی بندهای خاکی احداث شده نشان داد که افزایش تعداد بندهای خاکی در این دو محدوده میتواند یکی از عوامل مؤثر بر فعالشدن کانون
.گردوغبار جنوبشرق اهواز باشد
 تصاویر ماهوارهای، کانون گردوغبار جنوب و جنوب شرق اهواز، بندهای خاکی:واژههای كلیدی

The role of water resources management as one of the factors contributing in the
dust resource activity amplification in southern and southeast parts of Ahwaz
F. Dargahian1*, S. Razavizadeh1, S. Lotfinasab Asl1

Abstract

Constructed Earth dams in the watersheds of Ramhormoz and Shadegan have two destructive roles: First, they create new
sources of dust production in the dry years, the second; they will activate the sources of dust production of the south and
southern parts of Ahwaz by preventing the flow of seasonal flows, in wet years. In this study, regarding to the distribution of
hydrological network, the study areas in which earth dams were constructed on the seasonal streams leading to the southern
and southeast of the dust resources of Ahvaz, were identified and selected. In order to investigate the effects of Earth
dams on the water flow of the rivers, long-term statistic data of the hydrometric and rain gauge stations which are located in
Ramhormoz watershed were used. For this purpose, linear trend, slope of variation, significant and change points of climatic
and hydrologic parameters of precipitation and flow rate were investigated using Mann- Kendall graphical method. Due to
the lack of access to the information in the Shadegan study area, the location of the Earth Dams on the seasonal streams
of the northeast of the dust resources was identified through Google Earth and the year of their construction was achieved
through the study of Landsat satellite imagery in January. Due to the large number and small sized Earth Dams, variation
in their surface water levels were estimated using visual interpretation of 5, 7, and 8 Landsat satellite imagery, and analyzed
using Arc GIS software In the study area, based on the drought index, the years of drought and wet were identified and the
results showed that the linear trend of time series of the flow rate and rainfall has been decreased both, however, the slope of
decreasing trend in the time series of the flow rate has been more and significant. In addition, the results of the study showed
that some of the earth dams, especially in Ramhormoz area, were destructed and filled with the sediment and, in other
sections, the variation in the level of water collected behind them follow the drought and wet conditions so that the area of the
water zone in January 2016 as a wet year, in 21 Earth Dams in the northeast of the dust resources was approximately 21
hectares and, in January 2017, as a dry year, was approximately 21 hectares, which can be a good potential for controlling
the dust in this resources. The relationship between the frequency of dust events with the internal origin and the cumulative
frequency of constructed Earth Dam showed that the increasing the number of Earth Dams in these two areas could be one
of the factors affecting the activation of dust resources in southwest of Ahwaz.
Keywords: Earth Dams, dust resources, South and Southeast of Ahwaz, satellite images
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بندهـای خاکـی روی سرشـاخههای فصلـی رودخانـه
مقدمه
ندسـت یک
کوپـال کـهدر باالدسـت دائمی ودر پایی 
اصطلاح بند ،سـد یـا آبگیر
رودخانـه فصلـی اسـت ،سـیالبها در باالدسـت
بـرای سـازهای بهكار مـیرود كه
ندست
پشـت بندهای خاکی کنترل شـده و به پایی 
عمـلدریافت ،نگهداشـت ،ذخیره و
کـه اکنـون کانـون گردوغبـار اسـت ،نرسـیدند.
نفـوذ جریانات سـطحی وارد شـده از
لـذا عالوهبـر رونـد کاهش بـارش کلـی منطقه
نواحـی و ارتفاعـات باالدسـت حوضه
و رخـداد و تـداوم خشکسـالیها ،احـداث
یدهد .بیشـترین تعداد بندهای
را انجـام م 
منطقهای
خاکیدر اسـتان خوزسـتان وجـود دارد .بندهـای خاکی بـا جلوگیری از جاری شـدن
از سـال  1378تـا  1386تعـداد  109بنـد سـیالبهای فصلـی بهمـرور زمـان منجـر به
که ا کنو ن بهعنو ا ن
خاکـیدر ایـن اسـتان احداث شـده اسـت شـور شـدن خاکدر کانون گردوغبار شـده
مهمترین و مؤثرترین کانون
(رعیتپیشـه .)1388 ،منطقـهای کـه اکنون اسـت .مقایسـه برخی نتایج نمونههای خاک
گردوغبار داخلی مؤثر بر کالنشهر
بهعنـوان مهمتریـن و مؤثرتریـن کانـون در مطالعات خاکشناسـی اجمالی بخشی از
اهواز شناخته شدهدر سالهای اخیر با
گردوغبـار داخلـی مؤثر بر کالنشـهر اهواز اراضی جنوب اهواز ،نشـریه فنی  888سـال دو مسئله اساسی مواجه بوده که یکی
شـناخته شـده در سـالهای اخیـر بـا دو  1372و مطالعـات اجمالـی خاکشناسـی
رخداد خشکسالیهای مداوم و تغییر
مسـئله اساسـی مواجه بوده که یکـی رخداد اراضی شـمال شـادگان نشـریه فنی شـماره
اقلیم و دیگری احداث بندهای خاکی
خشکسالیهای مداوم و تغییر اقلیم و دیگری  963سـال  1374بـا نمونههـای اخذشـده
متعدددر باالدست است.
احـداث بندهـای خاکـی متعدددر باالدسـت میـزان شـوری از حـدود کالس کـم (بین 2
اسـت .البتـه عوامل دیگری از قبیل برداشـت تـا  5دسـیزیمنس بـر متر مربـع) به کالس
آب مجـاز و غیرمجاز بـرای مصارف مختلف بسـیار زیاد (حدود  50تا  70دسیزیمنس)
کشـاورزی و صنعتیدر محدوده باالدسـت و تغییـر یافته اسـت .این شـوریزایی حاصل رسـوبی محـدوده ،میـزان شـوری خـاکدر
توسعه بیرویه کشـاورزی ،طرحهای عمرانی فقدان آبشـویی افق سـطحی خاکها است کالس بسـیار زیاد دسـتهبندی شدند (مؤسسه
شـرکت نفت ،افزایش جمعیت و توسعه شدید کهدر گذشـته توسط بارندگیها و سیالبها تحقیقـات جنگلها و مراتع کشـور).
از سـال  1373تـا پایـان 1376
دامداریدر فعال بودن کانون گردوغبار نقش صـورت میگرفت .اگرچه خشکسـالیهای
داشـتهاند کـهدر یـک مطالعه جامـع میتوان اخیر موجب شـده تا املاحدر خاک تجمع درمجمـوعدر یـک منطقـه بـا مسـاحت کـم
یابند ولی قسـمت بزرگ این رویداد ناشـی  12بنـد خاکـی بـه نـامدره محک  1تـادره
سـهم هرکـدام از عوامل را مشـخص کرد.
بندهـای خاکی بهمنظور اهـداف متع ددی از بندهـای خاکی کشـاورزی و آبخیزداری محـک  12روی آبراهههـای فصلـی کوپـال
از قبیـل نفـوذ آبدر زمیـن ،کنترل سـیالب ،اسـت کـه روی رودهـای فصلـی احـداث احـداث شـد .از سـال  79تـا  4 ،85بنـد
کاهش فرسـایش خاک ،جلوگیری از افزایش
ندست
رسـوبدر پشتدریاچه سدهای پایی 
ودرنتیجـه افزایش عمـر مفید آنها و همچنین
اهـداف اجتماعـی و اقتصـادی ،فعالیتهـای
کشـاورزی و تأمیـن معیشـت جوامـع محلی
احـداث شـ دهاند .شـکل  1بنـد خاکـی واقع
در موقعیـت عـرض جغرافیایـی  31درجـه
12دقیقـه و طـول جغرافیایـی 49درجه 24
دقیقـهدر شـمال شـرق کانـون و فعالیتهای
کشـاورزی و باغـداری پاییندسـت آن را
نشـان میدهد.
ازآنجاییکـه کانـون جنـوب شـرق اهواز
پایـاب رودخانـه دائمـی و مهمـی نیسـت،
تنهـا عامـل تعدیلکننده شـرایط طبیعـی آن،
سـیالبهای فصلـی اسـت.
در گذشته این سـیالبها با شستوشوی
خـاک ،باعـث کاهـش نمـک در منطقـه
میشـدند؛ امـا از سـال  1373بـا احـداث
شکل  -1بندهای خاکی واقعدر شمال شرق کانون گردوغبار و کشاورزی
شـ دهاند .تقریبـ ًا با اطمینان بـاال میتوان گفت
کـه میزان امالح خاکهای دشـت رسـوبی که
در دو مطالعه مذکور ( )1372-74اندازهگیری
شـ دهانددر حد کالس کم تا متوسـط شـوری
هسـتنددرحالیکهدر  64نمونه خاک سطحی
اخـذ شـده در اسـفند  1395از دشـتهای

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،4پیاپی  ،11مهر -آبان 27 1397

جدول -1مشخصات بندهای خاکی محدوده مطالعاتی رامهرمز
ردیف نام بند خاکی طول جغرافیایی عرض جغرافیایی طول تاج (متر) عرض تاج (متر) ارتفاع بند (متر) مساحت حوضه باالدست (هکتار) سال احداث
1

دره محک 1

49/34

31/55

80

5

7/25

92

1373

2

دره محک 2

49/34

31/55

65

5

5/25

44

1373

3

دره محک 3

49/35

31/55

80

5

5/25

85

1373

4

دره محک 4

49/33

31/57

101

5

7/25

83

1373

5

دره محک 5

49/37

31/58

60

5

6/25

107

1374

6

دره محک 6

49/33

31/59

110

5

6/25

72

1374

7

دره محک 7

49/34

31/56

100

5

6/25

99

1375

8

دره محک 8

49/34

31/58

163

5

5/25

450

1376

9

دره محک 9

49/36

31/60

100

5

6/25

175

1376

 10دره محک 10

49/34

31/61

80

5

5/25

365

1376

 11دره محک 11

49/36

31/60

85

5

6/25

515

1376

 12دره محک 12

49/42

31/61

75

5

6/25

541

1376

13

کولهواری

49/39

31/56

182

5

11/5

2230

1379

14

آب لشگر

49/64

31/48

160

6

14/5

2270

1380

15

ابوطباره

49/36

31/61

220

5

11

7600

1382

16

چشمه توپو

49/62

31/47

122

4

20

-

1385

دیگـر نیـز بـه آن افـزوده شـد (جـدول .)1
یکی از مهمترین اهداف احداث بندهای
ندست
خاکی کاهش رسوب پشت سدهای پایی 
و افزایش عمر مفید آنهاست و ایندرصورتی
ندست این بندهای خاکی سدی
است کهدر پایی 
وجود داشته باشد .درصورت رخداد سیالب
آب حاصل از آن فقط به شستوشوی خاک
این کانون کمک میکرد که پس از آن باعث پر
شدن هورهایی کهدر این کانون بود و اکنون به
حساسترین نقاط تولید گردوغبار تبدیل ش دهاند،
وارد میشد .مطالعات زیادی درمورد اثرات
محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی سدها انجام
شده است (مرادی و همکاران ،1389 ،شبانکاری
و حلیبیان ،1389 ،ابوالحسنی و صیادی،1390 ،
پیری ،1390 ،دارستانی و عباسنژاد 1395 ،و
مهاجری و همکاران)1395 ،؛ اما تاکنوندرباره
اثرات محیطزیستی بندهای خاکی و آببندها
مطالعهایدر این منطقه نشده است.
براساس مطالعات انجامشده توسط سازمان
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یکی
از مهمتریـن
اهداف احداث بندهای
خاکی کاهش رسوب پشت
ندست و افزایش عمر
سدهای پایی 
مفید آنهاست و این درصورتی
است که در پاییندست این
بندهای خاکی سدی وجود
داشته باشد.
زمینشناسی کشور  7کانون تولید گردوغبار
با مساحت حدود  350هزار هکتار در
قسمتهای جنوبی استان خوزستان شناسایی
ش ده که یکی از آنها کانون جنوب و جنوب
شرق با مساحت حدود  112هزار هکتار
است (سازمان زمینشناسی کشور.)1394 ،
در سالهای گذشته بخشی از این عرصه وسیع
تحتتأثیر سیالب محدوده باالدست بوده است.

این کانون یک دشت رسوبی -سیالبی است که
در محدوده مطالعاتی شادگان واقع شده ودر
پایاب محدوده مطالعاتی رامهرمز قرار دارد.
بارشهای سیالبی این منطقه با ورود به محدوده
شادگان ضمن آورد رسوبات و خاک حاصلخیز
برای منطقهای که اکنون کانون بحرانی گردوغبار
شده ،با شستوشوی نمکهای خاک ،آن را
برای کشاورزی درصورت فراهم بودن سایر
شرایط آماده میکرده است .در سالهایی که
بارش مناسب بوده،در بخشهایی از آن کشت
دیم انجام میشده و مازاد آب ناشی از سیالب
همدرنهایت به نقطه انتهایی هورها میریخته
است .اما بر اثر احداث سدهای خاکی متعدد
در باالدست کانون ،بهمرور زمان آورد حاصل
از بارشهای سیالبی در منطقه کاهش یافته
است .ازطرفی رخداد خشکسالیهای متعدددر
باالدست کانون یعنی منطقه رامهرمز ودر خود
منطقه کانون سبب شد تا بندهای خاکی یکی
پس از دیگری خشک و برخی از آنها به منبع

ذرات گردوغبار تبدیل شوند؛ بنابراین بهمرور
زمان احداث بندها دو پیامد بسیار مخرب
محیطزیستی مرتبط با گردوغبار داشت :یکی
سبب فعال شدن کانون گردوغبار جنوب و
جنوب شرق اهواز شد و دیگر اینکه موجب
تشکیل کانونهای بالقوه گردوغبار نقطهایدر
منطقه باالدست شده است.
در این مطالعه هدف شناسایی بندهای خاکی
احداث شده روی رودهای دائمی و فصلی است
که قبل از احداث ،خروجی آب آنهادرنهایت به
کانون گردوغبار جنوب و جنوب شرق اهواز
وارد میشده است .اطالعات بندهای خاکی واقع
در محدوده رامهرمز که خروجی آنها پیشازاین
ازطریق رودخانه کوپال وارد کانون گردوغبار
جنوب و جنوب شرق اهواز و کانون شرق اهواز
میشده،در دسترس بوده امادر مورد  21بند
واقع در شمال شرق کانون که آثار تخریبی
بیشتری داشتهاند ،اطالعاتیدر دست نیست .لذا
با کمک تصاویر ماهوارهای لندست سال تأسیس
آنها استخراج شده و تنها مواردیدرنظر گرفته
شد که روی آنها سازههای عمرانی مربوط به
احداث بند خاکی وجود داشت و از آببندهایی
که بیشتر توسط شرکت نفت بهمنظور عملیات
حفاری ایجاد شده بود چشمپوشی شده است.

ژانویه از سال  1993تا  2017دریافت شد.
موقعیت و مشخصات بندهای خاکی واقع در
محدوده مطالعاتی رامهرمز از منابع طبیعی استان
خوزستان ب هدست آمد .موقعیت بندهای خاکی
واقع در شمال شرق کانون گردوغبار جنوب
و جنوب شرق اهواز در محدوده مطالعاتی
شادگان نیز با استفاده از گوگلارث شناسایی
و برای صحت ،تدقیق و سال احداث از تصاویر
ماهوارهای لندست  7 ،5و  8ماه ژانویه که یکی
از پرآبترین ماههادر منطقه بود ،استفاده شد.
بندهای خاکی واقع در محدوده رامهرمز
روی سرشاخههای فصلی رودخانههای گزین
ازطریق رودخانه کوپال وارد محدوده مطالعاتی
شادگان شده که حوضه انتهایی آنها هورهای

بندهای خاکی روی سرشاخههای فرعی
و فصلی واقع ش دهاند و تغییرات آب سطح آنها
تابع تغییرات بارشدر خود منطقه است و از
حوضههای آبریز باالدست تغذیه نمیشوند؛
لذا تغییرات میزان آب جمع شدهدر پشت این
بندها تابع رخداد خشکسالی و ترسالی است.
ماه ژانویه بهعنوان پربارشترین ماه انتخاب و
شاخص خشکسالی  SPIبرای آن محاسبه شد.
در ژانویه یک سال خشک و یک سال پرآب
تغییرات آب پشت بندها با استفاده از تصاویر
ماهوارهای محاسبه شد.در این مطالعه از روش
تفسیر بصری تصاویر با اعمال روشهای کاهش
کنتراست تصویر استفاده شده است .روی تصاویر
ماهوارهای تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری

منطقه مورد مطالعه

براساس تقسیمات هیدرولوژیکی ،منطقه
مورد مطالعه در محدو دههای مطالعاتی
رامهرمز و شادگان در حوضه آبریز درجه 2
هندیجان -جراحی و حوضه آبریز اصلی
خلیجفارس -دریای عمان واقع شده است.
شکل -2محدوده مورد مطالعه
براساس مطالعات مؤسسه تحقیقات جنگلها
و مراتع کشور ،کانون جنوب و جنوب واقعدر کانون گردوغبار جنوب و جنوب شرق اعمال شد .با توجه به قدرت تفکیک تصاویر
شرق اهواز با مساحت  185هزار هکتار در اهواز است.در این مسیر تنها ایستگاه هیدرومتر لندست و بهعلت کوچک مقیاس بودن بندهای
محدوده مطالعاتی شادگان واقع شده است .با طول دوره آماری مناسب ،ایستگاه کوپال نمره خاکی و تعدد زیاد آنها براساس رفتار طیفی
 3بود .دا دههای بارش ایستگاه بارانسنج کوپال جهت جدا کردن عوارض آب ،پوشش گیاهی
دا دهها و روش کار
و ایستگاه هیدرومتری کوپال به دو دوره تقسیم و خاک براساس شمارش پیکسلها اقدام شد.
دا دههای مربوط به میزان بارش ایستگاه شد .سپس آزمون فرض آماری تفاوت میانگین سپس تغییرات ساالنه مساحت آب در پشت
هیدرومتری و ایستگاه بارا نسنج کوپال دو جامعه با آلفای 5درصد روی دا دهها اجرا و بندهای خاکیدر سالهای همراه با ترسالی و
نمره  3روی رو دخانه کوپال از شرکت اقدام به پذیرش یا رد فرض صفر شد .روند خطی خشکسالی استخراج شده و مورد تجزی هوتحلیل
مطالعات پایه منابع آب ایراندر دوره آماری تغییرات بارش و دبی و ارتباط آن با احداث قرار گرفت .در بندهای خاکی که نقش مهمتری
 1361 -62تا  1393 -94دریافت شد .بندهای خاکی نیز تجزی هوتحلیل شده و بهمنظور در فعال شدن کانون گردوغبار داشتند قابلیت
یداری روند شیب تغییرات از آزمون مساحت آبی آنهادر سالهای خشک و تر برای
تصاویر ماهوارهای لندست  7 ،5و  8از سایت آزمون معن 
هرگونه برنامهریزی و تصمیمگیری تهیه شد.
https://earthexplorer.usgs.govدر ماه گرافیکی منکندال استفاده شد.
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ارتباط بین فراوانی تجمعی بندهای خاکی
و ارتباط آنها با تعداد رخدادهای گردوغبار
با شرایط دید بحرانی (میدان دید هزار متر
و کمتر) از جهت  130تا  180درجه در
کانون داخلی جنوب و جنوب شرق اهواز
استخراج و تجزی هوتحلیل شد.

میزان آب ،خشکی و پوشش گیاهی بندهای
خاکی باال دست حوضه کوپال را نشان
میدهد؛ تغییرات آب آنها تابع شرایط رخداد
خشکسالی بهویژهدر ماههای ژانویه و فوریه
است .شاخص خشکسالی  SPIو ارتباط آن

با تغییرات مساحت آب بندهای خاکی از سال
 1993تا  2016بررسی شد .ژانویه یک سال
خشک و یک سال با بارندگی خوب بهعنوان
نمونهدر جدول  2آورده شده است.در ژانویه
 2015بهعنوان یک سال خشک در ماههای

شرح و تفسیر نتایج

تغییرات دبی ایستگاه کوپال نمره  3و ارتباط
آن با بارش و سال احداث بندهای خاکی:
همانطور کهدر شکل  3نشان داده شده ،روند
شیب تغییرات بارش ساالنه ایستگاه بارانسنجی
و ایستگاه هیدرومتری کوپال کهدر یک موقعیت
مکانی قرار دارند ،کاهشی بوده اما شیب تغییرات
دبی ساالنه بیشتر است .از سال  1376که تعداد
بندهای خاکیدر باالدست ایستگاه هیدرومتری
به  12بند رسیده روند کاهشی ،شیب بیشتری
یداری
پیدا کرده است .در شکل  4و  5معن 
روند و نقاط جهش از میانگین سری  30ساله
به روش منکندال و تطبیق آن با میانگین 5
ساله سری نشان داده شده است.

شکل  -3روند تغییرات دبی و بارش ایستگاه بارانسنج و هیدرومتری کوپال

بندهای خاکی محدوده آبریز رامهرمز

بندهای خاکی واقع در محدو ده مطالعاتی
رامهرمز روی سرشاخههای فصلی گزین
در فاصله سالهای  1373تا  1380احداث
شدهاند .رودهای فصلی گزین پس از ورود
به گزین به رودخانه دائمی کوپال میریزند.
رودخانه کوپال از غرب رامهرمز شروع شده و
شاخه آب لشگر که بند خاکی آب لشگر روی
آن احداث شده ،رودخانه تنباکوکاره ،رودشور
و چندین شاخه دیگر به آن میریزد .پس از
دریافت آب کندوک تمام رودهای فصلی وارد
کوپال شده و از محدوده آبریز رامهرمز وارد
محدوده مطالعاتی شادگان میشود.در مواقع
پرآبی پس از ورود به دشت به چندین شاخه
تبدیل میشود .برخی از شاخهها وارد محدوده
کانون گردوغبار جنوب و جنوب شرق اهواز
شده و برخی دیگر نیز وارد محدوده کانون
گردوغبار شرق اهواز میشود .برخی شاخهها
همدر مواقع پرآبی به نهر ماله ودرنهایت تاالب
شادگان میریزد .موقعیت بندهای خاکی در
محدوده مطالعاتی رامهرمز در شکل  6نشان
داده شده است.
جدول  ،3تغییرات بندهای خاکی ،تغییرات
30
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یداری رونددر سری دا دههای دبی ایستگاه کوپال
شکل  -4معن 

یداری رونددر دا دههای بارش ایستگاه کوپال
شکل  -5نبود معن 

فصل گرم بیشتر بندهای خاکی در سالهای
همراه با ترسالی تبدیل به پوشش گیاهی شده
و در سالهای خشک مبدل به منابع بالقوه
گردوغبار میشوند.

بندهای خاکی محدوده آبریز شادگان

در محدوده مطالعاتی شادگان بندهای خاکی
بزرگ و کوچک و همچنین آببندهای زیادی
وجود دارد (شکل  .)7با توجه به قدرت تفکیک
باالی گوگلارث موقعیت آنها شناسایی و
تغییرات مساحت آب در سالهای مختلف
بررسی و دو سال خشک و تر بهعنوان نمونه
برآورد شده است.در ژانویه سال  2016تمام
بندها دارای آب هستند اما در ژانویه 2017
شکل  -6موقعیت بندهای خاکیدر محدوده رامهرمز بهعنوان یک سال خشک 4 ،بند خشک است.
مجموع مساحت سطح آب پشت بندهای خاکی
در جدول  3نشان داده شده است.

ارتباط تعداد بندهای خاکی و
رخدادهای گردوغبارهای بحرانی با
منشأ جنوب و جنوب شرق اهواز

شکل  -7موقعیت بندهای خاکی محدوده شادگان
در شمال شرق کانون گردوغبار

شکل  ،8مو قعیت بندهای خاکی رو ی
سرشاخههای فصلی زیرحوضه آبریز رامهرمز
و شادگان را که خروجی آنها پیشازاین وارد
دشت رسوبی سیالبی میشده (که اکنون تبدیل
به کانون گردوغبار فعال شده است) نشان
میدهد .در شکل  9فراوانی تجمعی تعداد
بندهای خاکی احداث شده و فراوانی رخداد
توفا نهای گر دوغبار بحرانی (میدان دید
 1000متر) با منشأ داخلی جنوب و جنوب
شرق اهواز از سمت  130تا 180درجه نشان
داده شده است.

نتیجهگیری

شکل  -8موقعیت بندهای خاکی محدوده آبریز
رامهرمز و شادگان

همانطور کهدریاچهها و تاالبها اکوسیستم
طبیعی محسوب میشوند و باید حقابه مورد
نیاز آنها تأمین شود ،یک دشت سیالبی نیز یک
ال زنده است که با مدیریت منابع
اکوسیستم کام ً
سیالبی در باالدست ،نباید آن را از سیالب
تهی کرد؛ بلکه باید حقابه طبیعی آن را رعایت
کرده و آن را به عنوان یک اکوسیستم زنده
به رسمیت شناخت .رخداد تغییرات اقلیمی
و تداوم خشکسالیهای متعدد در زیستبوم
نیمهخشک تا فراخشک منطقه مورد مطالعه
منجر به دخالت بشردر مدیریت منابع آبدر

منطقه شده است .کانون گردوغبار جنوب و
جنوب شرق اهوازدرواقع یک دشت سیالبی
است که یک اکوسیستم محسوب میشود.
باوجودیکه عوامل متعددی در فعال شدن
آن مؤثر بوده اما سد کردن سیالبهای فصلی
ازطریق احداث بندهای خاکی روی آبراههای
فصلی در فواصل بسیار کم و تراکم زیاد در
باالدست ،بهمرور زمان منجر به تخریب پوشش
گیاهی و بهتبع آن بافت خاک شده است.
یکی از مهمترین اهداف احداث بندهای
خاکی جلوگیری از ورود رسوب به دریاچه
پشت سدها است ،اما در این منطقه در
پاییندست سدی وجود ندارد .نوع بافت
خاک منطقه هم سنگین بوده و برای نفوذ
آب در زمین مناسب نیست بلکه با توجه به
درجه حرارت باالی منطقه ،فرایند تبخیر بر
نفوذ آب میچربد .این بندها با ممانعت از
ورود سیالب فصلی ناشی از بارش مانع از
رشد پوشش گیاهی بومی و شستوشوی
فصلی دشت سیالبی شده که این امر خود
باعث افزایش شوری خاک و باال آمدن نمک
شده است .روند شیب تغییرات بارش ساالنه
ایستگاه بارانسنجی و ایستگاه هیدرومتری
کوپال کاهشی بوده اما شیب تغییرات دبی
ساالنه بیشتر است .از سال  1376که تعداد
بندهای خاکیدر باالدست ایستگاه هیدرومتری

همانطور
کهدریاچهها و تاالبها
اکوسیستم طبیعی محسوب
میشوند و باید حقابه مورد نیاز
آنها تأمین شود ،یک دشت سیالبی
ال زنده است
نیز یک اکوسیستم کام ً
که با مدیریت منابع سیالبی
در باالدست ،نباید آن را از
سیالب تهی کرد.
به  12بند رسید ،روند کاهشی ،شیب بیشتری
پیدا کرده است .روند تغییرات کاهشیدر هر
دو نمودار حاکی از کاهش نزوالت جوی و
رخداد خشکسالیهای متعدددر منطقه است؛
اما جهش معنیدار روند کاهشی دبی مبین
تأثیر بندهای خاکی در باال دست بهعنوان
یکی از عوامل است .عالوهبر بندهای خاکی
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جدول  -2مساحت آببندهای خاکی حوضه رامهرمز
مساحتدر فصل خشک سال خشک
مساحتدر سال تر
ردیف نام بندخاکی مساحتدر سال خشک
(جوالی )2015
(ژانویه  -2015متر مربع) (ژانویه  -2016متر مربع)

32

مساحتدر فصل خشک سال تر
(جوالی )2016

1

دره محک 1

خاک

پوشش گیاهی کم

خاک

2

دره محک 2

خاک

خاک

خاک

خاک

3

دره محک 3

خاک

14400

خاک

پوشش گیاهی کم

4

دره محک 4

پوشش گیاهی کم

5400

خاک

پوشش گیاهی کم

5

دره محک 5

خاک

خاک

خاک

خاک

6

دره محک 6

خاک

خاک

خاک

خاک

7

دره محک 7

پوشش گیاهی کم

خاک

خاک

خاک

8

دره محک 8

خاک

خاک

خاک

خاک

9

دره محک 9

18000

24300

خاک

خاک

 10دره محک 10

خاک

32400

پوشش گیاهی کم

پوشش گیاهی کم

 11دره محک 11

پوشش گیاهی کم

4050

خاک

خاک

 12دره محک 12

پوشش گیاهی کم

10800

پوشش گیاهی کم

10800

13

کولهواری

خاک

پوشش گیاهی کم

خاک

خاک

14

آب لشگر

14400

36900

13500

15300

15

ابوطباره

پوشش گیاهی کم

36000

خاک

خاک

16

چشمه توپو

خاک

خاک

خاک

خاک

برداشتهای بیرویه توسط بخش کشاورزی
شرکت نفت نیز بهعنوان دو عامل مهم بر روند
تغییرات دبی مؤثر بوده است.
بررسی وضعیت بندهای خاکیدر محدوده
رامهرمـزدر ژانویـه خشـک  2015نشـان داد
کـه  9بنـد بهطور کامل خشـک شـده و دارای
پوشـش خـاک و رسـوبات ریزدانه بـوده و 5
بنـد نیز پوشـش گیاهی مختصری داشـته و دو
بنـد دارای آب بود .بند خاکی آب لشـگر روی
رودخانه آب لشـگر  1/4هکتار پوشش سطح
آبی داشـت.در ژانویه غیرخشک  6 ،2016بند
ال خشک شده ،دو بند دارای پوشش گیاهی
کام ً
مختصـر بود و  8بنـد نیز آب داشـت .بنابراین
بند خاکی آبلشـکر بیشـترین مساحت آبی را
درحـدود  3/7هکتار داشـت .با توجـه به این
کـه منبـع آب این بندهـای خاکـی از خود این
حوضـه اسـت و از حوضههای دیگـر ورودی
ندارد ،از  16بند خاکی منطقه رامهرمز حتیدر
ال خشـک شده
شـرایط بارش خوب  6بند کام ً
و ب هدلیـل تجمـع رسـوبات ریزدانـه ،تبدیل به
کانون بالقوه گردوغبار نقطهای شـده اسـت.در
irannature.areeo.ac.ir

فصـل گـرم با توجه بـه باال بودن دما و شـدت
تبخیـر کهدر ماه جوالی به اوج خود میرسـد،
بررسـی وضعیـت بندهـا نشـان داددر جوالی
 2015تمـام بندهـا خشـک شـده و دو مـورد
دارای پوشـش گیاهـی مختصر بـوده و تنها بند
خاکی آب لشـگر دارای آب بـود ودر جوالی
 2016هـم تنها دو بند آب داشـت.
در محـدوده شـادگان بندهـای خاکی واقع
در شمال شـرق کانون گردوغبار از سال 2000
بـه بعد احـداث شـ دهاند و نسـبت بـه بندهای
محدوده رامهرمز دارای آب بیشتری هستند.در
ژانویـه  2016بهعنوان یک سـال غیرخشـک
تمـام بندهـا آبدار بـوده و دارای مسـاحت آبی
درحـدود یک میلیون و  669هـزار و  500متر
مربـع بـوده اسـت.در ژانویـه  2017بهعنـوان
یک سـال خشـک سـطح آببندها کم شـده و
 4بند خشـک و دارای پوشـش خاک یا گیاهی
مختصـر هسـتند .همزمانـی افزایـش فراوانـی
تجمعی احداث بندهای خاکـی با روند افزایش
رخدادهـای گردوغبار بحرانی با منشـأ داخلی
و ازسـوی جنـوب و جنـوب شـرق اهـواز از

خاک

سـمت  130تا 180درجه معنـی خاصی دارد.
بـه نظر میرسـد با وجـود دخیل بـودن عوامل
دیگـر بر رونـد افزایش رخدادهـای گردوغبار
بحرانـی از این کانون به سـمت اهـواز ،احداث
ایـن بندهـا میتواند نقش مهمیدر فعال شـدن
ایـن کانـون گردوغبار کـه نزدیکتریـن کانون
بـه مرکز جمعیتی اهـواز ودرنتیجـه مؤثرترین
و مهمترین کانون داخلی اسـت ،داشـته باشـد.
کانـون گردوغبـار جنوب و جنوب شـرق
اهواز یک دشـت سـیالبی بوده که با استفاده از
بارشهای فصلیدر فصل بارش آب مورد نیاز
جهـت کم کردن مقدار نمک و شـوری و رشـد
پوشش گیاهی سازگار با محیط را داشته است.
پیشنهاد میشـود عالوهبر اندازهگیری مساحت
پوشش آب پشـت بندها ،حجم آب مخزن آنها
مـورد مطالعه دقیق قرار گیرد تـا بتوان با توجه
به موقعیت آنها و شـیب منطقـه و با الگوگیری
از همان شـرایط طبیعی قبل از احـداث ،از آب
آنها برای مرطوبسـازی مناطق بسیار حساس
کانـون گردوغبار جنوب و جنوب شـرق اهواز
بـادر نظـر گرفتن سـایر مسـائل بهـره گرفت.

منابع

جدول  -3موقعیت و مساحت سطح آببندهای خاکی محدوده شادگان
بند خاکی

مساحت آب  سال تر مساحت آب سال خشک (ژانویه
عرض جغرافیایی طول جغرافیایی
 -2017متر مربع)
(ژانویه  -2016متر مربع)

1

31/4

49/2

61200

27900

2

31/2

49/21

58500

14400

3

31/5

49/23

900000

25200

4

31/1

49/23

33300

3600

5

31/9

49/22

51300

0

6

31/8

49/25

50400

22500

7

31/11

49/19

47700

0

8

31/8

49/25

5400

0

9

31/4

49/17

35100

8100

10

31/3

49/21

36900

16200

11

31/9

49/19

27000

4500

12

31/8

49/15

10800

1800

13

31/7

49/15

3600

2700

14

31/7

49/24

15300

9000

15

31/8

49/17

7200

1800

16

31/4

49/19

14400

0

17

31/12

49/24

58500

10800

18

31/13

49/2

58500

18000

19

31/1

49/22

36000

3600

20

31/5

49/23

46800

2700

21

31/14

49/19

111600

33300

مجموع مساحت آب پشت سد -متر مربع

1669500

206100

ابوالحسنی ،ن .و صیادی ،م .1390 ،.اثرات منفی
زیستمحیطی سدسازی و راهکارهای کاهش آن،
اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ،زیباکنار ،ایران،
اسفند .1390
پیری ،ح .1390 ،.ارزیابی اثرات زیستمحیطی
احداث سد چاه نیمه چهارم در زابل ،آمایش
سرزمین.163-145 :)5(3 ،
رعیتپیشه ،الف .1388 ،.گزارش مقدماتی تأثیر
طرحهای آبخیزداری بر کنترل سیالب.
زنگی دارستانی ،م .و عبا سنژاد ،الف.1395 ،.
ارزیابی اثرات زیستمحیطی سد صفارود رابر
بر مناطق پاییندست ،فصلنامه زمینشناسی
محیطزیست.68-57 :)37(10 ،
شبانکاری ،م .و حلیبیان ،الف .1389 ،.بررسی
اثرات زیستمحیطیدریاچه سد زاین دهرود ،مجله
علمی پژوهشی انسان و محیط.42-29:)1(8 ،
فرجزاده ،م ،.مدنی الریجانی ،ک ،.مساح بوانی ،ع .و
داوطلب ،ر .1394 ،.اثر تغییر اقلیم بر اطمینانپذیری
تأمین آب پاییندست سد کرخه و راهکارهای
سازگاری با آن ،نشریه حفاظت منابع آبوخاك،
.63-49 :)3(3
گزارش توفانهای گردوخاک غرب و جنوب غرب
کشور ،علل ،منشأ ،کانونها و پیشبینی وضعیت
آینده ،خرداد  .1396مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی.
گزارش شناسایی کانو نهای منشأ گر دوخاک در
استان خوزستان .1394 ،سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور ،اداره کل زمینشناسی و
اکتشافات معدنی اهواز.
گزارش مطالعات اجمالی خاکشناسی اراضی شمال
شادگان .1374 ،مؤسسه تحقیقات خاک و آب.
نشریه فنی شماره .963
گزارش مطالعات خاکشناسی اجمالی بخشی از اراضی
جنوب اهواز ،1372 ،مؤسسه تحقیقات خاک و
آب ،نشریه فنی شماره .888
گزارش مطالعه کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز.1395 ،
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
مجموعه گزارشات مطالعاتی و ارزیابی آبخیزداری
خوزستان .1388 ،اداره مطالعات و ارزیابی ادارهكل
منابع طبیعی استان خوزستان.
مرادی ،م ،.ساداتیپور ،س.م ،.شریفلو ،ن .و زعیمدار،
م .1389 ،.بررسی اثرات زیستمحیطی سد پلرود و
ارائه راهکارهای کاهنده ،جهت کاهش اثرات .مجله
پژوهشهای علوم و فنوندریایی.44-30 :)2(5 ،
مهاجری ،س.ح ،.نجیبی ،س.م .و شهرکی ،م.1395 ،.
مروری بر روشهای حفاظت محیطزیست در
طرحهای سدسازی ،فصلنامه علمی -تخصصی
مهندسی و مدیریت ساخت.24-20 :)2(1 ،
مهدیآبا دی ،م .1393 ،.سدسازی و عوارض
زیستمحیطی آن ،دومین کنفرانس مخاطرات
ملی محیطزیست زاگرس ،تهران ،سازمان حفاظت
محیطزیست 24 ،اسفندماه.

شکل  -9روند افزایشی همزمان فراوانی تجمعی احداث بندهای خاکی و تعداد رخدادهای گردوغبار بحرانیدر کانون
جنوب و جنوب شرق اهواز
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