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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.
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نقش مد یریت منابع آب به عنوان یکی از عوامل مؤثر  د ر 
تشد ید فعالیت کانون گرد و غبار جنوب و جنوب شرق اهواز
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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
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چکید ه
بند های خاکی احد اث شد ه د ر محد ود ه آبریز رامهرمز و شادگان دو نقش تخریبی دارند؛ اول آنکه د ر سال های خشک موجب تشکیل منابع 
جد ید تولید گرد وغبار می شوند، دوم با ممانعت از ورود سیالب های فصلی به محد ود ه کانون گرد وغبار د ر جنوب و جنوب شرق اهواز د رسال های 
مرطوب، موجب فعال شد ن آن می شوند. د ر این مطالعه با توجه به توزیع شبکه هید رولوژی، محد ود ه های مطالعاتی که د ر آن بند های خاکی 
بر روی آبراهه های فصلی منتهی به کانون گرد وغبار جنوب و جنوب شرق اهواز احد اث شد ه بود، شناسایی و انتخاب شد ند. به منظور بررسی 
اثرات بند های خاکی بر آورد رودخانه های مذکور از آمار بلند مدت ایستگاه  هید رومتری و باران سنجی موجود د ر محد ود ه حوزه رامهرمز استفاد ه 
شد. به این منظور روند خطی، شیب تغییرات، معنی د اری و نقاط جهش دو پارامتر اقلیمی و هید رولوژیک بارند گی و آورد آبی )Debi( با 
استفاد ه از آزمون گرافیکی من کند ال مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به عد م دسترسی به اطالعات د ر محد ود ه مطالعاتی شادگان، موقعیت 
بند های خاکی واقع بر روی آبراهه های فصلی شمال شرق کانون گرد وغبار، از طریق گوگل ارث شناسایی شد ه و سال ساخت آنها از طریق 
مطالعه تصاویرماهواره ای لند ست د ر ماه ژانویه به دست آمد. به علت تعد اد زیاد بند های خاکی و کوچک مقیاس بودن، تغییرات سطح آب آنها با 
استفاد ه از تفسیر بصری تصاویر ماهواره ای لند ست 5، 7و 8 و با استفاد ه ازنرم افزار Arc GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. د ر منطقه مورد 
مطالعه سال های مواجه با رخداد خشک سالی و ترسالی بر اساس شاخص خشک سالی SPI شناسایی شد و نتایج نشان داد که روند خطی 
سری زمانی میزان دبی و بارند گی هر دو کاهشی بوده اما شیب روند تغییرات کاهشی د ر سری زمانی داده های دبی بیشتر و معنی دار بوده است. 
همچنین نتایج مطالعه نشان داد که برخی از بند ها به ویژه د ر محد ود ه رامهرمز تخریب شد ه و از رسوبات پر شد ه اند و د ر سایر بند ها تغییرات میزان 
سطح آب جمع شد ه د ر پشت آنها از وقوع رخداد خشک سالی و ترسالی تبعیت می کند به طوری که مساحت پهنه آبی د ر ژانویه 2016 به عنوان 
یک سال تر د ر 21 بند خاکی واقع د ر شمال شرق کانون تقریبًا معادل 170 هکتار و د ر ژانویه 2017 به عنوان یک سال خشک تقریبًا معادل 21 
هکتار بوده است، که می تواند پتانسیل خوبی برای کنترل ریزگرد د ر این کانون باشد. ارتباط بین فراوانی رخداد گرد وغبار با منشاء داخلی با فراوانی 
تجمعی بند های خاکی احد اث شد ه نشان داد که افزایش تعد اد بند های خاکی د ر این دو محد ود ه می تواند یکی از عوامل مؤثر بر فعال شد ن کانون 

گرد وغبار جنوب شرق اهواز باشد. 
واژههایكلیدی: بند های خاکی، کانون گرد وغبار جنوب و جنوب شرق اهواز، تصاویر ماهواره ای 
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بند هـای خاکـی روی سرشـاخه های فصلـی رود خانـه 
کوپـال کـه  د ر باالد سـت د ائمی و  د ر پایین د سـت یک 
رود خانـه فصلـی اسـت، سـیالب ها  د ر باالد سـت 
پشـت بند های خاکی کنترل شـد ه و به پایین د ست 
کـه اکنـون کانـون گرد وغبـار اسـت، نرسـید ند. 
لـذا عالوه بـر رونـد کاهش بـارش کلـی منطقه 
احـد اث  تـد اوم خشکسـالی ها،  و  و رخـد اد 
بند هـای خاکی بـا جلوگیری از جاری شـد ن 
سـیالب های فصلـی به مـرور زمـان منجـر به 
شـور شـد ن خاک  د ر کانون گرد وغبار شـد ه 
اسـت. مقایسـه برخی نتایج نمونه های خاک 
 د ر مطالعات خاک شناسـی اجمالی بخشی از 
اراضی جنوب اهواز، نشـریه فنی 888 سـال 
1372 و مطالعـات اجمالـی خاک شناسـی 
اراضی شـمال شـاد گان نشـریه فنی شـماره 
963 سـال 1374 بـا نمونه هـای اخذشـد ه 
میـزان شـوری از حـد ود کالس کـم )بین 2 
تـا 5 د سـی زیمنس بـر متر مربـع( به کالس 
بسـیار زیاد )حد ود 50 تا 70 د سی زیمنس( 
تغییـر یافته اسـت. این شـوری زایی حاصل 
فقد ان آب شـویی افق سـطحی خاک ها است 
که  د ر گذشـته توسط بارند گی ها و سیالب ها 
صـورت می گرفت. اگرچه خشکسـالی های 
اخیر موجب شـد ه تا امـالح  د ر خاک تجمع 
یابند ولی قسـمت بزرگ این روید اد ناشـی 
از بند هـای خاکی کشـاورزی و آبخیزد اری 
اسـت کـه روی رود هـای فصلـی احـد اث 

شـد ه اند. تقریبـًا با اطمینان بـاال می توان گفت 
کـه میزان امالح خاک های د شـت رسـوبی که 
 د ر د و مطالعه مذکور )74-1372( اند ازه گیری 
شـد ه اند  د ر حد کالس کم تا متوسـط شـوری 
هسـتند  د رحالی که  د ر 64 نمونه خاک سطحی 
اخـذ شـد ه  د ر اسـفند 1395 از د شـت های 

رسـوبی محـد ود ه، میـزان شـوری خـاک  د ر 
کالس بسـیار زیاد د سـته بند ی شد ند )مؤسسه 

تحقیقـات جنگلها و مراتع کشـور(.
 1376 پایـان  تـا   1373 سـال  ز  ا
 د رمجمـوع  د ر یـک منطقـه بـا مسـاحت کـم 
12 بنـد خاکـی بـه نـام  د ره محک 1 تـا  د ره 
محـک 12 روی آبراهه هـای فصلـی کوپـال 
بنـد  احـد اث شـد. از سـال 79 تـا 85، 4 

مقدمه
اصطـالح بند، سـد یـا آبگیر 

بـرای سـازه ای به کار مـی رود که 
عمـل  د ریافت، نگهد اشـت، ذخیره و 

نفـوذ جریانات سـطحی وارد شـد ه از 
نواحـی و ارتفاعـات باالد سـت حوضه 

را انجـام می د هد. بیشـترین تعد اد بند های 
خاکی  د ر اسـتان خوزسـتان وجـود د ارد. 

از سـال 1378 تـا 1386 تعـد اد 109 بنـد 
خاکـی  د ر ایـن اسـتان احد اث شـد ه اسـت 
)رعیت پیشـه، 1388(. منطقـه ای کـه اکنون 
کانـون  مؤثرتریـن  و  مهم تریـن  به عنـوان 
گرد وغبـار د اخلـی مؤثر بر کالن شـهر اهواز 
د و  بـا  اخیـر  شـناخته شـد ه  د ر سـال های 
مسـئله اساسـی مواجه بود ه که یکـی رخد اد 
خشکسالی های مد اوم و تغییر اقلیم و د یگری 
احـد اث بند هـای خاکـی متعد د  د ر باالد سـت 
اسـت. البتـه عوامل د یگری از قبیل برد اشـت 
آب مجـاز و غیرمجاز بـرای مصارف مختلف 
کشـاورزی و صنعتی  د ر محد ود ه باالد سـت و 
توسعه بی رویه کشـاورزی، طرح های عمرانی 
شـرکت نفت، افزایش جمعیت و توسعه شد ید 
د امد اری  د ر فعال بود ن کانون گرد وغبار نقش 
د اشـته اند کـه  د ر یـک مطالعه جامـع می توان 

سـهم هرکـد ام از عوامل را مشـخص کرد.
بند هـای خاکی به منظور اهـد اف متعد د ی 
از قبیـل نفـوذ آب  د ر زمیـن، کنترل سـیالب، 
کاهش فرسـایش خاک، جلوگیری از افزایش 
رسـوب  د ر پشت  د ریاچه سد های پایین د ست 
و  د رنتیجـه افزایش عمـر مفید آنها و همچنین 
اهـد اف اجتماعـی و اقتصـاد ی، فعالیت هـای 
کشـاورزی و تأمیـن معیشـت جوامـع محلی 
احـد اث شـد ه اند.  شـکل 1 بنـد خاکـی واقع 
 د ر موقعیـت عـرض جغرافیایـی 31  د رجـه 
12  د قیقـه و طـول جغرافیایـی 49  د رجه 24 
د قیقـه  د ر شـمال شـرق کانـون و فعالیت های 
را  آن  پایین د سـت  باغـد اری  و  کشـاورزی 

می د هد.  نشـان 
ازآنجایی کـه کانـون جنـوب شـرق اهواز 
نیسـت،  پایـاب رود خانـه د ائمـی و مهمـی 
تنهـا عامـل تعد یل کنند ه شـرایط طبیعـی آن، 

سـیالب های فصلـی اسـت.
 د ر گذشته این سـیالب ها با شست وشوی 
منطقـه  نمـک  د ر  کاهـش  باعـث  خـاک، 
بـا احـد اث  امـا از سـال 1373  شکل 1- بند های خاکی واقع  د ر شمال شرق کانون گرد وغبار و کشاورزیمی شـد ند؛ 

منطقه ای 
ن  ا به عنو ن  کنو ا که 

کانون  مؤثرترین  و  مهم ترین 
گرد وغبار د اخلی مؤثر بر کالن شهر 

اهواز شناخته شد ه  د ر سال های اخیر با 
د و مسئله اساسی مواجه بود ه که یکی 
رخد اد خشکسالی های مد اوم و تغییر 
اقلیم و د یگری احد اث بند های خاکی 

متعد د  د ر باالد ست است.
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د یگـر نیـز بـه آن افـزود ه شـد )جـد ول 1(. 
بند های  از مهم ترین اهد اف احد اث  یکی 
خاکی کاهش رسوب پشت سد های پایین د ست 
و افزایش عمر مفید آنهاست و این  د رصورتی 
است که  د ر پایین د ست این بند های خاکی سد ی 
وجود د اشته باشد.  د رصورت رخد اد سیالب 
آب حاصل از آن فقط به شست وشوی خاک 
این کانون کمک می کرد که پس از آن باعث پر 
شد ن هورهایی که  د ر این کانون بود و اکنون به 
حساس ترین نقاط تولید گرد وغبار تبد یل شد ه اند، 
اثرات  وارد می شد. مطالعات زیاد ی  د رمورد 
محیط زیستی، اجتماعی و اقتصاد ی سد ها انجام 
شد ه است )مراد ی و همکاران، 1389، شبانکاری 
و حلیبیان، 1389، ابوالحسنی و صیاد ی، 1390، 
پیری، 1390، د ارستانی و عباس نژاد، 1395 و 
مهاجری و همکاران، 1395(؛ اما تاکنون  د رباره 
اثرات محیط زیستی بند های خاکی و آب بند ها 

مطالعه ای  د ر این منطقه نشد ه است. 
براساس مطالعات انجام شد ه توسط سازمان 

زمین شناسی کشور 7 کانون تولید گرد وغبار 
هکتار  د ر  هزار   350 حد ود  مساحت  با 
قسمت های جنوبی استان خوزستان شناسایی 
از آنها کانون جنوب و جنوب  شد ه  که یکی 
هکتار  هزار   112 حد ود  مساحت  با  شرق 
)سازمان زمین شناسی کشور، 1394(.  است 
 د ر سال های گذشته بخشی از این عرصه وسیع 
تحت تأثیر سیالب محد ود ه باالد ست بود ه است. 

این کانون یک د شت رسوبی- سیالبی است که 
 د ر محد ود ه مطالعاتی شاد گان واقع شد ه و  د ر 
قرار د ارد.  پایاب محد ود ه مطالعاتی رامهرمز 
بارش های سیالبی این منطقه با ورود به محد ود ه 
شاد گان ضمن آورد رسوبات و خاک حاصلخیز 
برای منطقه ای که اکنون کانون بحرانی گرد وغبار 
شد ه، با شست وشوی نمک های خاک، آن را 
برای کشاورزی  د رصورت فراهم بود ن سایر 
شرایط آماد ه می کرد ه است.  د ر سال هایی که 
بارش مناسب بود ه،  د ر بخش هایی از آن کشت 
د یم انجام می  شد ه و مازاد آب ناشی از سیالب 
هم  د رنهایت به نقطه انتهایی هورها می ریخته 
است. اما بر اثر احد اث سد های خاکی متعد د 
 د ر باالد ست کانون، به مرور زمان آورد حاصل 
یافته  از بارش های سیالبی  د ر منطقه کاهش 
است. ازطرفی رخد اد خشکسالی های متعد د  د ر 
باالد ست کانون یعنی منطقه رامهرمز و  د ر خود 
منطقه کانون سبب شد تا بند های خاکی یکی 
پس از د یگری خشک و برخی از آنها به منبع 

سالاحداثمساحتحوضهباالدست)هکتار(ارتفاعبند)متر(عرضتاج)متر(طولتاج)متر(عرضجغرافیاییطولجغرافیایینامبندخاكیردیف

49/3431/558057/25921373 د ره محک 11

49/3431/556555/25441373 د ره محک 2 2

49/3531/558055/25851373 د ره محک 3 3

49/3331/5710157/25831373 د ره محک 44

49/3731/586056/251071374 د ره محک 5 5

49/3331/5911056/25721374 د ره محک 66

49/3431/5610056/25991375 د ره محک 77

49/3431/5816355/254501376 د ره محک 88

49/3631/6010056/251751376 د ره محک 99

49/3431/618055/253651376 د ره محک 1010

49/3631/608556/255151376 د ره محک 1111

49/4231/617556/255411376 د ره محک 1212

49/3931/56182511/522301379کوله واری13

49/6431/48160614/522701380آب لشگر14

49/3631/6122051176001382ابوطباره15

1385-49/6231/47122420چشمه توپو16

یکی 
از مهم تریـن

بند های  احد اث  اهد اف   
پشت  رسوب  کاهش  خاکی 

سد های پایین د ست و افزایش عمر 
مفید آنهاست و این  د رصورتی 
این  پایین د ست  که  د ر  است 
بند های خاکی سد ی وجود 

د اشته باشد.

جد ول1- مشخصات بند های خاکی محد ود ه مطالعاتی رامهرمز
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ذرات گرد وغبار تبد یل شوند؛ بنابراین به مرور 
مخرب  بسیار  پیامد  د و  بند ها  احد اث  زمان 
محیط زیستی مرتبط با گرد وغبار د اشت: یکی 
و  کانون گرد وغبار جنوب  فعال شد ن  سبب 
جنوب شرق اهواز شد و د یگر اینکه موجب 
تشکیل کانون های بالقوه گرد وغبار نقطه ای  د ر 

منطقه باالد ست شد ه است.
 د ر این مطالعه هد ف شناسایی بند های خاکی 
احد اث شد ه روی رود های د ائمی و فصلی است 
که قبل از احد اث، خروجی آب آنها  د رنهایت به 
کانون گرد وغبار جنوب و جنوب شرق اهواز 
وارد می شد ه است. اطالعات بند های خاکی واقع 
 د ر محد ود ه رامهرمز که خروجی آنها پیش ازاین 
ازطریق رود خانه کوپال وارد کانون گرد وغبار 
جنوب و جنوب شرق اهواز و کانون شرق اهواز 
می شد ه،  د ر د سترس بود ه اما  د ر مورد 21 بند 
آثار تخریبی  که  کانون  واقع  د ر شمال شرق 
بیشتری د اشته اند، اطالعاتی  د ر د ست نیست. لذا 
با کمک تصاویر ماهواره ای لند ست سال تأسیس 
آنها استخراج شد ه و تنها موارد ی  د رنظر گرفته 
شد که روی آنها سازه های عمرانی مربوط به 
احد اث بند خاکی وجود د اشت و از آب بند هایی 
که بیشتر توسط شرکت نفت به منظور عملیات 
حفاری ایجاد شد ه بود چشم پوشی شد ه است.

 
منطقهموردمطالعه

منطقه  هید رولوژیکی،  تقسیمات  براساس 
لعاتی  مطا محد ود ه های  لعه  د ر  مطا مورد 
رامهرمز و شاد گان  د ر حوضه آبریز  د رجه 2 
اصلی  آبریز  حوضه  و  جراحی  هند یجان- 
واقع شد ه است.  خلیج فارس-  د ریای عمان 
تحقیقات جنگلها  مطالعات مؤسسه  براساس 
جنوب  و  جنوب  کانون  کشور،  تع  مرا و 
شرق اهواز با مساحت 185 هزار هکتار  د ر 
است.  واقع شد ه  مطالعاتی شاد گان  محد ود ه 

دادههاوروشكار
ایستگاه  بارش  میزان  به  مربوط  د اد ه های 
کوپال  باران سنج  ایستگاه  و  هید رومتری 
شرکت  از  کوپال  رود خانه  روی   3 نمره 
مطالعات پایه منابع آب ایران  د ر د وره آماری
شد.  94-1393  د ریافت  تا   1361-62
تصاویر ماهواره ای لند ست 5، 7 و 8 از سایت

https://earthexplorer.usgs.gov  د ر ماه 

ژانویه از سال 1993 تا 2017  د ریافت شد. 
موقعیت و مشخصات بند های خاکی واقع  د ر 
محد ود ه مطالعاتی رامهرمز از منابع طبیعی استان 
خوزستان به د ست آمد. موقعیت بند های خاکی 
واقع  د ر شمال شرق کانون گرد وغبار جنوب 
مطالعاتی  محد ود ه  اهواز  د ر  و جنوب شرق 
شاد گان نیز با استفاد ه از گوگل ارث شناسایی 
و برای صحت، تد قیق و سال احد اث از تصاویر 
ماهواره ای لند ست 5، 7 و 8 ماه ژانویه که یکی 
از پرآب ترین ماه ها  د ر منطقه بود، استفاد ه شد. 
بند های خاکی واقع  د ر محد ود ه رامهرمز 
روی سرشاخه های فصلی رود خانه های گزین 
ازطریق رود خانه کوپال وارد محد ود ه مطالعاتی 
شاد گان شد ه که حوضه انتهایی آنها هورهای 

واقع  د ر کانون گرد وغبار جنوب و جنوب شرق 
اهواز است.  د ر این مسیر تنها ایستگاه هید رومتر 
با طول د وره آماری مناسب، ایستگاه کوپال نمره 
3 بود. د اد ه های بارش ایستگاه باران سنج کوپال 
و ایستگاه هید رومتری کوپال به د و د وره تقسیم 
شد. سپس آزمون فرض آماری تفاوت میانگین 
د و جامعه با آلفای 5  د رصد روی د اد ه ها اجرا و 
اقد ام به پذیرش یا رد فرض صفر شد. روند خطی 
تغییرات بارش و د بی و ارتباط آن با احد اث 
بند های خاکی نیز تجزیه و تحلیل شد ه و به منظور 
آزمون معنی د اری روند شیب تغییرات از آزمون 

گرافیکی من کند ال استفاد ه شد. 

بند های خاکی روی سرشاخه های فرعی 
و فصلی واقع شد ه اند و تغییرات آب سطح آنها 
تابع تغییرات بارش  د ر خود منطقه است و از 
نمی شوند؛  تغذیه  باالد ست  آبریز  حوضه های 
لذا تغییرات میزان آب جمع شد ه  د ر پشت این 
بند ها تابع رخد اد خشکسالی و ترسالی است. 
ماه ژانویه به عنوان پربارش ترین ماه انتخاب و 
شاخص خشکسالی SPI برای آن محاسبه شد. 
 د ر ژانویه یک سال خشک و یک سال پرآب 
تغییرات آب پشت بند ها با استفاد ه از تصاویر 
ماهواره ای محاسبه شد.  د ر این مطالعه از روش 
تفسیر بصری تصاویر با اعمال روش های کاهش 
کنتراست تصویر استفاد ه شد ه است. روی تصاویر 
ماهواره ای تصحیحات راد یومتریک و اتمسفری 

اعمال شد. با توجه به قد رت تفکیک تصاویر 
لند ست و به علت کوچک مقیاس بود ن بند های 
خاکی و تعد د زیاد آنها براساس رفتار طیفی 
جهت جد ا کرد ن عوارض آب، پوشش گیاهی 
و خاک براساس شمارش پیکسل ها اقد ام شد. 
سپس تغییرات ساالنه مساحت آب  د ر پشت 
بند های خاکی  د ر سال های همراه با ترسالی و 
خشکسالی استخراج شد ه و مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. د ر بند های خاکی که نقش مهم تری 
 د ر فعال شد ن کانون گرد وغبار د اشتند قابلیت 
مساحت آبی آنها  د ر سال های خشک و تر برای 
برنامه ریزی و تصمیم گیری تهیه شد.  هرگونه 

شکل2- محد ود ه مورد مطالعه
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ارتباط بین فراوانی تجمعی بند های خاکی 
و ارتباط آنها با تعد اد رخد اد های گرد وغبار 
با شرایط د ید بحرانی )مید ان د ید هزار متر 
و کمتر( از جهت 130 تا 180  د رجه  د ر 
کانون د اخلی جنوب و جنوب شرق اهواز 

استخراج و تجزیه و تحلیل شد.

شرحوتفسیرنتایج
تغییرات د بی ایستگاه کوپال نمره 3 و ارتباط 
بند های خاکی:  احد اث  بارش و سال  با  آن 
همان طور که  د ر شکل 3 نشان د اد ه شد ه، روند 
شیب تغییرات بارش ساالنه ایستگاه باران سنجی 
و ایستگاه هید رومتری کوپال که  د ر یک موقعیت 
مکانی قرار د ارند، کاهشی بود ه اما شیب تغییرات 
د بی ساالنه بیشتر است. از سال 1376 که تعد اد 
بند های خاکی  د ر باالد ست ایستگاه هید رومتری 
به 12 بند رسید ه روند کاهشی، شیب بیشتری 
پید ا کرد ه است.  د ر شکل 4 و 5 معنی د اری 
روند و نقاط جهش از میانگین سری 30 ساله 
به روش من کند ال و تطبیق آن با میانگین 5 

ساله سری نشان د اد ه شد ه است. 

بندهایخاكیمحدودهآبریزرامهرمز
مطالعاتی  محد ود ه  واقع  د ر  خاکی  بند های 
گزین  فصلی  سرشاخه های  روی  رامهرمز 
 د ر فاصله سال های 1373 تا 1380 احد اث 
از ورود  شد ه اند. رود های فصلی گزین پس 
به رود خانه د ائمی کوپال می ریزند.  به گزین 
رود خانه کوپال از غرب رامهرمز شروع شد ه و 
شاخه آب لشگر که بند خاکی آب لشگر روی 
آن احد اث شد ه، رود خانه تنباکوکاره، رود شور 
و چند ین شاخه د یگر به آن می ریزد. پس از 
 د ریافت آب کند وک تمام رود های فصلی وارد 
کوپال شد ه و از محد ود ه آبریز رامهرمز وارد 
محد ود ه مطالعاتی شاد گان می شود.  د ر مواقع 
پرآبی پس از ورود به د شت به چند ین شاخه 
تبد یل می شود. برخی از شاخه ها وارد محد ود ه 
کانون گرد وغبار جنوب و جنوب شرق اهواز 
کانون  نیز وارد محد ود ه  برخی د یگر  شد ه و 
گرد وغبار شرق اهواز می شود. برخی شاخه ها 
هم  د ر مواقع پرآبی به نهر ماله و  د رنهایت تاالب 
بند های خاکی  د ر  شاد گان می ریزد. موقعیت 
محد ود ه مطالعاتی رامهرمز  د ر شکل 6 نشان 

د اد ه شد ه است.
جد ول 3، تغییرات بند های خاکی، تغییرات 

میزان آب، خشکی و پوشش گیاهی بند های 
نشان  را  کوپال  حوضه  باالد ست  خاکی 
می د هد؛ تغییرات آب آنها تابع شرایط رخد اد 
خشکسالی به ویژه  د ر ماه های ژانویه و فوریه 
است. شاخص خشکسالی SPI و ارتباط آن 

با تغییرات مساحت آب بند های خاکی از سال 
1993 تا 2016 بررسی شد. ژانویه یک سال 
خشک و یک سال با بارند گی خوب به عنوان 
نمونه  د ر جد ول 2 آورد ه شد ه است.  د ر ژانویه 
2015 به عنوان یک سال خشک  د ر ماه های 

شکل 3- روند تغییرات د بی و بارش ایستگاه باران سنج و هید رومتری کوپال

شکل 4- معنی د اری روند  د ر سری د اد ه های د بی ایستگاه کوپال  

شکل 5- نبود معنی د اری روند  د ر د اد ه های بارش ایستگاه کوپال
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فصل گرم بیشتر بند های خاکی  د ر سال های 
همراه با ترسالی تبد یل به پوشش گیاهی شد ه 
بالقوه  منابع  به  مبد ل  و  د ر سال های خشک 

گرد وغبار می شوند.

بندهایخاكیمحدودهآبریزشادگان
 د ر محد ود ه مطالعاتی شاد گان بند های خاکی 
بزرگ و کوچک و همچنین آب بند های زیاد ی 
وجود د ارد )شکل 7(. با توجه به قد رت تفکیک 
و  شناسایی  آنها  موقعیت  گوگل ارث  باالی 
مختلف  سال های  آب  د ر  مساحت  تغییرات 
بررسی و د و سال خشک و تر به عنوان نمونه 
برآورد شد ه است.  د ر ژانویه سال 2016 تمام 
بند ها د ارای آب هستند اما  د ر ژانویه 2017 
به عنوان یک سال خشک، 4 بند خشک است. 
مجموع مساحت سطح آب پشت بند های خاکی 

 د ر جد ول 3 نشان د اد ه شد ه است.

و خاكی بندهای د تعدا ارتباط 
با بحرانی گردوغبارهای رخدادهای

منشأجنوبوجنوبشرقاهواز
روی  کی  خا بند های  موقعیت   ،8 شکل 
سرشاخه های فصلی زیرحوضه آبریز رامهرمز 
و شاد گان  را که خروجی آنها پیش ازاین وارد 
د شت رسوبی سیالبی می شد ه )که اکنون تبد یل 
نشان  است(  شد ه  فعال  گرد وغبار  کانون  به 
تعد اد  تجمعی  فراوانی   9 می د هد.  د ر شکل 
بند های خاکی احد اث شد ه و فراوانی رخد اد 
د ید  )مید ان  بحرانی  گرد وغبار  توفان های 
1000 متر( با منشأ د اخلی جنوب و جنوب 
شرق اهواز از سمت 130 تا 180  د رجه نشان 

د اد ه شد ه است.

نتیجهگیری
همان طور که  د ریاچه ها و تاالب ها اکوسیستم 
طبیعی محسوب می شوند و باید حقابه مورد 
نیاز آنها تأمین شود، یک د شت سیالبی نیز یک 
اکوسیستم کاماًل زند ه است که با مد یریت منابع 
از سیالب  را  نباید آن  باالد ست،  سیالبی  د ر 
تهی کرد؛ بلکه باید حقابه طبیعی آن را رعایت 
اکوسیستم زند ه  به عنوان یک  کرد ه و آن را 
اقلیمی  تغییرات  به  رسمیت شناخت. رخد اد 
و تد اوم خشکسالی های متعد د  د ر زیست بوم 
منطقه مورد مطالعه  تا فراخشک  نیمه خشک 
منجر به د خالت بشر  د ر مد یریت منابع آب  د ر 

منطقه شد ه است. کانون گرد وغبار جنوب و 
جنوب شرق اهواز  د رواقع یک د شت سیالبی 
می شود.  محسوب  اکوسیستم  یک  که  است 
فعال شد ن  متعد د ی  د ر  عوامل  با وجود ی که 
آن مؤثر بود ه اما سد کرد ن سیالب های فصلی 
ازطریق احد اث بند های خاکی روی آبراه های 
فصلی  د ر فواصل بسیار کم و تراکم زیاد  د ر 
باالد ست، به مرور زمان منجر به تخریب پوشش 

گیاهی و به تبع  آن بافت خاک شد ه است.
یکی از مهم ترین اهد اف احد اث بند های 
خاکی جلوگیری از ورود رسوب به  د ریاچه 
منطقه  د ر  این  اما  د ر  است،  سد ها  پشت 
بافت  نوع  ند ارد.  وجود  سد ی  پایین د ست 
نفوذ  برای  و  بود ه  سنگین  هم  منطقه  خاک 
آب  د ر زمین مناسب نیست بلکه با توجه به 
 د رجه حرارت باالی منطقه، فرایند تبخیر بر 
از  ممانعت  با  بند ها  این  می چربد.  نفوذ آب 
از  مانع  بارش  از  ناشی  ورود سیالب فصلی 
شست وشوی  و  بومی  گیاهی  پوشش  رشد 
امر خود  این  که  شد ه  سیالبی  د شت  فصلی 
باعث افزایش شوری خاک و باال آمد ن نمک 
شد ه است. روند شیب تغییرات بارش ساالنه 
هید رومتری  ایستگاه  و  باران سنجی  ایستگاه 
د بی  تغییرات  شیب  اما  بود ه  کاهشی  کوپال 
بیشتر است. از سال 1376 که تعد اد  ساالنه 
بند های خاکی  د ر باالد ست ایستگاه هید رومتری 

به 12 بند رسید، روند کاهشی، شیب بیشتری 
پید ا کرد ه است. روند تغییرات کاهشی  د ر هر 
د و نمود ار حاکی از کاهش نزوالت جوی و 
رخد اد خشکسالی های متعد د  د ر منطقه است؛ 
مبین  د بی  کاهشی  روند  معنی د ار  اما جهش 
به عنوان  باالد ست  خاکی  د ر  بند های  تأثیر 
یکی از عوامل است. عالوه بر بند های خاکی 

همان طور 
که  د ریاچه ها و تاالب ها 

اکوسیستم طبیعی محسوب 
می شوند و باید حقابه مورد نیاز 

آنها تأمین شود، یک د شت سیالبی 
نیز یک اکوسیستم کامالً زند ه است 
سیالبی  منابع  مد یریت  با  که 
 د ر باالد ست، نباید آن را از 

سیالب تهی کرد.

شکل 7- موقعیت بند های خاکی محد ود ه شاد گان 
 د ر شمال شرق کانون گرد وغبار

شکل 6- موقعیت بند های خاکی  د ر محد ود ه رامهرمز

شکل 8- موقعیت بند های خاکی محد ود ه آبریز 
رامهرمز و شاد گان
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برد اشت های بی رویه توسط بخش کشاورزی 
شرکت نفت نیز به عنوان د و عامل مهم بر روند 

تغییرات د بی مؤثر بود ه است. 
بررسی وضعیت بند های خاکی  د ر محد ود ه 
رامهرمـز  د ر ژانویـه خشـک 2015 نشـان د اد 
کـه 9 بنـد به طور کامل خشـک شـد ه و د ارای 
پوشـش خـاک و رسـوبات ریزد انه بـود ه و 5 
بنـد نیز پوشـش گیاهی مختصری د اشـته و د و 
بنـد د ارای آب بود. بند خاکی آب لشـگر روی 
رود خانه آب لشـگر 1/4 هکتار پوشش سطح 
آبی د اشـت.  د ر ژانویه غیرخشک 2016، 6 بند 
کاماًلً خشک شد ه، د و بند د ارای پوشش گیاهی 
مختصـر بود و 8 بنـد نیز آب د اشـت. بنابراین 
بند خاکی آب لشـکر بیشـترین مساحت آبی را 
 د رحـد ود 3/7 هکتار د اشـت. با توجـه به این 
کـه منبـع آب این بند هـای خاکـی از خود این 
حوضـه اسـت و از حوضه های د یگـر ورود ی 
ند ارد، از 16 بند خاکی منطقه رامهرمز حتی  د ر 
شـرایط بارش خوب 6 بند کاماًلً خشـک شد ه 
و به د لیـل تجمـع رسـوبات ریزد انـه، تبد یل به 
کانون بالقوه گرد وغبار نقطه ای شـد ه اسـت.  د ر 

فصـل گـرم با توجه بـه باال بود ن د ما و شـد ت 
تبخیـر که  د ر ماه جوالی به اوج خود می رسـد، 
بررسـی وضعیـت بند هـا نشـان د اد  د ر جوالی 
2015 تمـام بند هـا خشـک شـد ه و د و مـورد 
د ارای پوشـش گیاهـی مختصر بـود ه و تنها بند 
خاکی آب لشـگر د ارای آب بـود و  د ر جوالی 

2016 هـم تنها د و بند آب د اشـت. 
 د ر محـد ود ه شـاد گان بند هـای خاکی واقع 
 د ر شمال شـرق کانون گرد وغبار از سال 2000 
بـه بعد احـد اث شـد ه اند و نسـبت بـه بند های 
محد ود ه رامهرمز د ارای آب بیشتری هستند.  د ر 
ژانویـه 2016 به عنوان یک سـال غیرخشـک 
تمـام بند هـا آبد ار بـود ه و د ارای مسـاحت آبی 
 د رحـد ود یک میلیون و 669 هـزار و 500 متر 
مربـع بـود ه اسـت.  د ر ژانویـه 2017 به عنـوان 
یک سـال خشـک سـطح آب بند ها کم شـد ه و 
4 بند خشـک و د ارای پوشـش خاک یا گیاهی 
مختصـر هسـتند. هم زمانـی افزایـش فراوانـی 
تجمعی احد اث بند های خاکـی با روند افزایش 
رخد اد هـای گرد وغبار بحرانی با منشـأ د اخلی 
و ازسـوی جنـوب و جنـوب شـرق اهـواز از 

مساحتدرسالخشکنامبندخاكیردیف
)ژانویه2015-مترمربع(

مساحتدرسالتر
)ژانویه2016-مترمربع(

مساحتدرفصلخشکسالخشک
)جوالی2015(

مساحتدرفصلخشکسالتر
)جوالی2016(

خاکخاکپوشش گیاهی کمخاک د ره محک 11

خاکخاکخاکخاک د ره محک 22

پوشش گیاهی کمخاک14400خاک د ره محک 3 3

پوشش گیاهی کمخاک5400پوشش گیاهی کم د ره محک 44

خاکخاکخاکخاک د ره محک 55

خاکخاکخاکخاک د ره محک 66

خاکخاکخاکپوشش گیاهی کم د ره محک 77

خاکخاکخاکخاک د ره محک 88

خاکخاک1800024300 د ره محک 99

پوشش گیاهی کمپوشش گیاهی کم32400خاک د ره محک 1010

خاکخاک4050پوشش گیاهی کم د ره محک 1111

10800پوشش گیاهی کم10800پوشش گیاهی کم د ره محک 1212

خاکخاکپوشش گیاهی کمخاککوله واری13

14400369001350015300آب لشگر14

خاکخاک36000پوشش گیاهی کمابوطباره15

خاکخاکخاکخاکچشمه توپو16

سـمت 130 تا 180  د رجه معنـی خاصی د ارد. 
بـه نظر می رسـد با وجـود د خیل بـود ن عوامل 
د یگـر بر رونـد افزایش رخد اد هـای گرد وغبار 
بحرانـی از این کانون به سـمت اهـواز، احد اث 
ایـن بند هـا می تواند نقش مهمی  د ر فعال شـد ن 
ایـن کانـون گرد وغبار کـه نزد یک تریـن کانون 
بـه مرکز جمعیتی اهـواز و  د رنتیجـه مؤثرترین 
و مهم ترین کانون د اخلی اسـت، د اشـته باشـد. 
کانـون گرد وغبـار جنوب و جنوب شـرق 
اهواز یک د شـت سـیالبی بود ه که با استفاد ه از 
بارش های فصلی  د ر فصل بارش آب مورد نیاز 
جهـت کم کرد ن مقد ار نمک و شـوری و رشـد 
پوشش گیاهی سازگار با محیط را د اشته است. 
پیشنهاد می شـود عالوه بر اند ازه گیری مساحت 
پوشش آب پشـت بند ها، حجم آب مخزن آنها 
مـورد مطالعه د قیق قرار گیرد تـا بتوان با توجه 
به موقعیت آنها و شـیب منطقـه و با الگوگیری 
از همان شـرایط طبیعی قبل از احـد اث، از آب 
آنها برای مرطوب سـازی مناطق بسیار حساس 
کانـون گرد وغبار جنوب و جنوب شـرق اهواز 
بـا  د ر نظـر گرفتن سـایر مسـائل بهـره گرفت. 

جد ول 2- مساحت آب  بند های خاکی حوضه رامهرمز
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