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حمیدرضا عباسی*

)Bettwy, 2005(. درواقع رسوبات جدیدی که توسط سیالب ها در 
سطح کانون های ریزگرد آورده می شوند دارای فرسایش پذیری بسیار 
باالیی در مقابل باد هستند. این مورد به ویژه در میان رودان، حّدفاصل 
جلگه های دجله و فرات و در منطقه Chotts در شمال آفریقا مشاهده 
شده است؛ ولی در مناطق دیگر جهان، ازجمله ایاالت متحده غربی، 
کویر نمک یوتا، ساحل شرقی آفریقا و حوضه دریاچه ایوری استرالیا، 
با افزایش بارش و رشد گیاهان، میزان گردوغبار در جو کمتر شده 
موجب  زیرزمینی،  آب های  وجود  و  باران  مناطق،  این  در  است. 
تشکیل یک الیه در سطح خاک شده که باعث کاهش توانایی باد برای 
تخریب و حمل ذرات خاک می شود. شرایطی که در بیشتر کانون های 
ریزگرد کشور وجود ندارد. به طور مثال در دشت رسوبی خوزستان و 
هامون های سیستان به دلیل تشکیالت زمین شناسی و وجود سخت الیه 
در پروفیل خاک امکان تشکیل سفره های آب زیرزمینی وجود ندارد 

تا به استقرار گیاهان کمک کند. 
بادی  فرسایش  درمقابل  بررسی حساسیت پذیری خاک ها  نتایج 
در خوزستان و سیستان، به عنوان دو کانون مهم تولیدکننده ریزگرد در 
کشور، نشان داده رسوبات جدیدی که توسط سیالب ها وارد هامون ها 
بیشتری  دارای حساسیت  مناطق،  به سایر  نسبت  و هورها می شوند 
هستند )عباسی، 1397(. این رسوبات به دلیل درشت دانه تر بودن در 
ابتدای ورود به اراضی پست تاالبی، رسوب کرده و ذرات ریزتر به 
مناطق داخلی مانداب ها حمل و ته نشین می شوند. رسوبات درشت تر 
به دلیل نامتجانس بودن پراکنده هستند و راحت تر درمعرض فرسایش 
رس  و  متجانسی  به دلیل  ریزدانه  رسوبات  ولی  می گیرند  قرار  بادی 
بیشتر دارای قوام و چسبندگی بیشتری بوده و درمقابل باد مقاومت 
در   )2011( و همکاران    King  .)2 و  )شکل های 1  دارند  بیشتری 
از  حاصل  آبرفت های  سطح  که  دادند  نشان  جداگانه  پژوهش  یک 
خشکه رودهای حاشیه دریاچه خشک شده سالتون کالیفرنیا و به دنبال 
آن پالیای شور و سدیمی دارای قابلیت تولید ریزگرد بیشتری نسبت 
به سایر واحدهای اراضی هستند. فیاض )1378( رسوباتی که توسط 
را  می شود  وارد  سیستان  هامون صابری  به  افغانستان  فراه  رودخانه 
مهم ترین منبع تغذیه توفان های ماسه و ریزگرد می داند. در پژوهشی 
دیگر، عباسی و همکاران )1395( نیز نشان دادند که هامون برینگک 
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میزان کل ریزش های جوي از اول مهر تا اول اسفند سال آبي 97-98
میانگین  به  نسبت  که   بوده  کشور  سطح  در  میلی متر   183 بر  بالغ 
و  افزایش  درصد   38 میلی متر(   133( درازمدت  مشابه  دوره های 
نشان  رشد  درصد  میلی متر( 195   62( گذشته  آبي  سال  به  نسبت 
می دهد )بی نام، 1397(. بیشتر بارش های مذکور به صورت سیالبی 
روی داده اند؛ به طور مثال تنها در منطقه ساحلی هندیجان، در طول 
24 ساعت 120 میلی متر بارش سیل آسا در آذرماه روی داده است. 
همچنین، بخش های بزرگی از دشت های سیالبی و رسوبی خوزستان 
تحت تأثیر سیالب های رود زهره قرار داشته اند. هورهای شریفیه، 
منصوری و شاه حمزه )مشرعات ماهشهر( که در گذشته کانون های 
اصلی ریزگرد بودند به واسطه این سیالب ها آب گیری شدند و پس 
چشمگیری  رشد  یک ساله ها،  به خصوص  گیاهی،  پوشش  آن  از 
ناگهانی چنین  افزایش  با  آیا  که  است  این  اساسی  یافتند. سؤال 
روند  آیا  شده اند؟  مهار  ریزگرد  کانون های  سنگینی،  بارش های 
تخریب خاک، کاهش و تخریب اکوسیستم، تخفیف یافته است؟ 
با این وجود، برنامه های مهار و تثبیت کانون های ریزگرد چگونه 

باید پیش رود؟
کاهش  موجب  باران  ریزش  که  است  آن  رایج  تصور 
ریزگردها در اتمسفر می شود؛ زیرا رشد گیاهان و حفاظت از 
خاک را در پی دارد. ولی برخالف تصور، نتایج یک پژوهش 
داده که  نشان  کانون های ریزگرد کره زمین  ناسا در مهم ترین 
ریزش های سیل آسای جوی درنهایت منجر به تولید گردوغبار 
معمول،  به طور   .)Bettwy, 2005( است در جو شده  بیشتر 
و  گیاهی  پوشش  تراکم  و  رشد  کاهش  باعث  خشکسالی 
بارش  برعکس،  و  می شود  خاک  فرسایش پذیری  افزایش 
باران با تأمین رطوبت برای گیاهان دارای اثر متضاد است. 
به عنوان  همواره  که  منطقه   14 پایش  با  ناسا  پژوهشگران 
به  می آیند  به شمار  زمین  کره  ریزگرد  کانون های  مهم ترین 
سیالبی  بارش های  مناطق  بعضی  در  که  رسیدند  نتیجه  این 
ریزگرد  کانون های  سطح  در  پراکنده  ذرات  رسوب  باعث 
توسط  به راحتی  فرا رسیدن دوره خشک،  از  که پس  شده 
باد در اتمسفر پراکنده شده و ریزگرد بیشتری تولید کرده اند 
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در حّدفاصل بین هامون های پوزک و صابری که محل رسوب گذاری 
شاخه های مختلف رود فراه در گذشته و حال بوده، نقش مهمی در 

تولید ریزگرد و ماسه منطقه سیستان دارد.
بیشتری  حساسیت  آبرفتی  نامتجانس  و  سبک  خاک های  چرا 
از  ریزگردها  انتشار  کلی  به طور  دارند؟  ریزدانه  رسوبات  به  نسبت 
می گیرد:  فرایند صورت  دو  تحت تأثیر  مناطق خشک  اراضی  سطح 
الف- انتشار ذرات ریزگرد به طور مستقیم توسط نیروی آیرودینامیکی 
منتج از سرعت باد، ب(- انتشار ذرات گردوغبار بر اثر برخورد ذرات 
به صورت پرشی و خزشی حرکت می کنند.  مانند ماسه که  درشت تر 
به خاک های  نسبت  بیشتری  ماسه  دارای  بافت سبک،  با  خاک های 
روی  آنها  در  مذکور  فرایند  دو  هر  به همین دلیل  و  هستند  ریزدانه 
می دهد. عالوه بر این، خاک های سنگین حاوی رس و سیلت بیشتری 
هستند  بیشتری  برشی  مقاومت  و  دارای خاصیت چسبندگی  و  بوده 

)عباسی و همکاران، 1395(.
گردوغبار،  انتشار  که  می کند  تأیید  همچنین  ا)2005(   Bettwy
داشته  ساالنه(  و  )فصلی  زمان  درطول  مالحظه ای  قابل  تغییرات 
بستگی  خاک  شرایط  و  آب وهوایی  الگوهای  به  عمده  به طور  و 
کانون های  سطح  از  ریزگرد  تولید  مکانی  و  زمانی  تغییرات  دارد. 
است. شده  اثبات  مختلف  مناطق  در  پژوهش  چندین  در  نیز  مولد 
 Belnap & Gillette, 1998; Chepil, 1945; Lancaster(
 & Baas, 1998, Li et al., 2005, Chappell et al., 2002;
 Wolfe & Nickling, 1993; Groll et al., 2013; OPP et al.,

.)2016; Abbasi et al., 2018
شرایط  به  ریزگرد  تولید  به  اراضی  حساسیت  براین اساس، 
و شرایط خاک سطحی  باد(  انرژی  )به خصوص  مختلف آب وهوایی 
دانشکده  از  ناسا  در  مذکور  پژوهش  مدیر   ،Zender دارد.  بستگی 
مانند  مناطق  بعضی  که در  معتقد است  کالیفرنیا  دانشگاه  علوم زمین 
عمان و عربستان سعودی که باران های سنگین همراه با وزش بادهای 
مونسون وجود دارد، بارندگی تأثیر فوری بر سطح زمین داشته و سله 
سطحی خاک را فرسوده و پس از چند هفته میزان تولید ریزگرد را 
افزایش می دهد )Bettwy, 2005(. این شرایط در کانون های ریزگرد 
نظیر خوزستان که سله سطحی خاک نقش مهمی در کنترل ریزگرد 
نیز حکم فرما است. معمواًل مقاومت سله مدت زمان محدودی  دارند 
دوام می یابد و پس از شکسته شدن، زیر آن توسط باد خالی شده و 

بادبردگی و به دنبال آن فرسایش پذیری خاک افزایش می یابد.
در  گیاهی  پوشش  و  خاک  سطح  در  ظاهری  تغییرات  بی شک 
اکوسیستم های بیابانی و مناطق تخریب شده درطول زمان، حتی چند 
اخیر  بارش های  با  آنکه  تصور  بنابراین  است.  بسیار چشمگیر  هفته 
کانون های ریزگرد غیرفعال شده اند به واسطه تخریب کیفیت خاک و 
پوشش گیاهی به سادگی اتفاق نمی افتد و با فرصت فراهم شده ترسالی، 

باید عملیات تثبیت بیولوژیک و استقرار گونه های بومی روی اراضی 
حساس به فرسایش بادی شدت گیرد تا درصد موفقیت استقرار باال 
رود. به طور حتم در آینده ای نزدیک مجدداً خشکسالی در این مناطق 
باعث فعال شدن کانون های ریزگرد شده و عملیات مهار آنها را بسیار 
پرهزینه و سخت تر خواهد کرد. مهم ترین برنامه های مهار کانون های 
ریزگرد در شرایط ترسالی شامل احیای هورها و مدیریت حفاظت از 
آنها، کمک به بهبود پوشش گیاهی حاشیه هورها )شکل 3( و اجتناب 
از چرای بیش از حد مجاز، جنگل کاری روی خاک های حساس و 
مدیریت بقایای گیاهی دیم زارها، مدیریت سیالب و رسوبات جدید، 
تزریق سیالب ها روی اراضی شور و پف کرده و مدیریت رفت و آمد 

روستاییان از روی اراضی سله بسته است.
ریزگرد  کانون های  در  از سرزمین  انسان  آزمندانه  استفاده  ادامه 
خوزستان باعث فعال شدن مجدد آنها در فصل خشک خواهد شد. 
کانون ها در  این  مراتع تخریب یافته  دام در سطح  تعداد  مثال  به طور 
خوزستان 6/3 برابر بیش از حد مجاز است )سیداخالقی، 1397(. 
این تعداد دام حتی اجازه نمی دهند تا گیاهان یک ساله پس از بارندگی 
چرای  عالوه بر  می شوند.  چرا  به شدت  زیرا  درآورند  خاک  از  سر 
بیش از حد مجاز، آثار لگدکوبی موجب شکسته شدن سله سطحی 
خاک شده و خاک حساس را در معرض باد قرار می دهد )شکل 4(. 
ازسوی دیگر هزاران هکتار دیم زارهای خوزستان بالفاصله پس از 
بارندگی شخم خورده و کشت می شوند و پس از برداشت محصول 
تمامی  می گیرند.  قرار  باد  معرض  در  دیم زارها  سطحی  خاک  دیم، 
مناطق  این  تخریب یافته  اکوسیستم  بر  را  انسان  فشار  مذکور  موارد 
دوچندان کرده است. افزایش وابستگی معیشتی مردم به خاک و آب 

شکل 1- رویداد توفان ماسه و ریزگرد در سیستان. حاشیه هامون ها تولید گردوغبار 
بیشتری داشته اند.
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این اکوسیستم های تخریب یافته باعث تشدید تخریب خواهد شد و قبل 
از آنکه بارندگی های اخیر بتواند جان تازه ای به آنها دهد، بیابان زایی 
تشدید خواهد شد. با این وجود نباید انتظار داشت که بارش های اخیر 

در خوزستان بتواند کانون های ریزگرد را مهار کند.
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شکل2- اراضی حساس به فرسایش بادی در هامون های سیستان

کانون  هورشاه حمزه،  بادی،  فرسایش  کنترل  در  گیاهی  پوشش  نقش   -3 شکل 
ریزگرد ماهشهر- هندیجان

شکل 4- نقش سله سطحی در کاهش تولید ریزگرد، کانون جنوب شرق اهواز


