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شناسایی کانون های ریزگرد
اولیـن قـدم بـرای برنامه ریـزی مهـار ریزگـرد، شناسـایی کانون های 
تولیـد آن اسـت. باتوجه بـه برداشـت روزانـه تصاویـر ماهـواره ای، 
به راحتـی می تـوان حـدود منشـاء رخدادهـای ریزگـرد را در یـک 
دوره زمانـی شناسـایی کـرد. توجـه بـه این نکتـه ضروری اسـت که 
کانون هـای ریزگـرد در زمـان و مـکان فعـال می شـوند، از ایـن  رو 
بررسـی تصاویـر در بازه هـای زمانـی طوالنی مـدت از اهمیت خاصی 
برخـوردار هسـتند. عالوه بـر آن، نقشـه های موضوعـی مانند پوشـش 
گیاهـی، رطوبـت خـاک و غیـره نیـز بـه ایـن رونـد کمـک شـایانی 

می کننـد.  
اگرچـه منشـاء بیشـتر ریزگردهـا در آن  سـوی مرزهـای کشـور 
اسـت، ولـی تمرکز بـر منشـاء های داخلـی به مراتب اهمیت بیشـتری 
دارنـد، زیـرا کانون هـای ریزگـردی کـه در داخـل فعـال می شـوند 
به دلیـل نزدیکـی بـه مراکـز جمعیتـی و تولیـد گـرد و غبـار بسـیار 
غلیظ تـر و خطرناک تـر هسـتند. به طـور مثـال هنگامی کـه کانون های 
جنوب شـرق خوزسـتان فعال می شـوند، میـزان غلظـت ریزگردها در 
اهـواز تـا 66 برابر حد مجـاز نیز می رسـد. الزم به ذکر اسـت غلظت 
ریزگردهایـی کـه از عـراق و سـوریه می آینـد به دلیـل دوری دارای 
مقادیـر کمتری اسـت. از این گذشـته، تجـارب حاصـل از کانون های 
تثبیـت  بـرای  راه  نقشـه  به عنـوان یـک  ریزگـرد داخلـی می توانـد 

منشـاءهای خارجی باشـد.
 

بررسی علت فعال شدن کانون های ریزگرد
پیش از برنامه ریزی برای تثبیت یک کانون ریزگرد، علت فعال شدن 
آن کانون باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین روند توالی اکوسیستم 
تبدیل  باعث  چگونه  که  شود  مشخص  باید  نیز  کانون  محدوده  در 
اراضی پایدار بیابانی به یک کانون ریزگرد فعال شده است؟ کانون های 
این نکته  به  این قاعده جدا هستند. توجه  از  بادی قدیمی  فرسایش 
ضروری است که نشانه های فعالیت کانون های فرسایش بادی قدیمی 
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مقدمه
بـروز پدیـده گـرد و غبـار یـا همـان ریزگردهـا در کشـور از نظـر 
تکـرار و اسـتمرار در سـال های اخیـر رونـد رو بـه رشـدی به خود 
گرفتـه اسـت. شـهرهای زابـل و اهواز بـا میانگیـن 172 و 84 روز 
همـراه بـا پدیـده گـرد و غبـار در کشـور )شـکل 1( بـه ترتیـب 
در سـال های 2010 و2012 جـزو آلوده تریـن شـهرهای جهـان 
انتخـاب شـده اند )سـازمان بهداشـت جهانـی، 1395(. ایـن پدیده 
کاهـش کیفیـت زندگـی، تهدیـد سـالمت، کاهـش کیفیـت هـوا، 
کاهـش ایمنـی پروازهـا و راه هـای مواصالتـی و غیـره را در پـی 

است.  داشـته 
عمـده تجربه کشـور در مهار پدیده فرسـایش بـادی به عنوان 
یکـی از پدیده های بـارز بیابان زایـی محدود به تثبیت ماسـه های 
کانون هـای  بـا  مقایسـه  در  کـه  بـوده  اخیـر  نیم قـرن  در  روان 
ریزگـرد از ظرفیـت رویشـی بهتـری بـرای تثبیـت بیولوژیـک 
برخوردارنـد. کانون هـای گـرد و غبـار معمـواًل محدودیت هـای 
و  سـدیمی  و  شـوری  مشـکالت  ماننـد  پیچیده تـری  رویشـی 
مسـائل اقتصـادی و اجتماعی خـاص خود را دارنـد. از این  رو 
برنامه ریـزی تثبیـت بـه مراتب سـخت تر و همراه بـا مالحظات 

اسـت.  خاصی 
خشکسـالی (  و  )خشـکی  اقلیمـی  تغییـرات  باتوجه بـه 
سـال های اخیـر و وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی حوضه های 
آبخیـز که معمواًل مصرف کنندگان آب در باالدسـت گسـترده تر 
شـده  و باعث خشـکی بسـیاری از مانداب ها و اراضی پست و 
شـور شـده اند، به نظر می رسـد تنهـا راه باقیمانده بـرای تثبیت، 
بررسـی امـکان تقویـت پوشـش گیاهـی و تثبیـت بیولوژیک 
آنچـه مسـلم اسـت  کانون هـای ریزگـرد اسـت.  پایـدار در 
ویژگی هـای مختلـف کانون هـای ریزگرد با یکدیگـر متفاوت 
اسـت. در ایـن مقالـه سـعی شـده تـا رویکـرد عملـی مهـار 
ریزگـرد در کانون هـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار گیرد. 
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به صورت تجمع رسوبات بادی و تشکیل ریگزار کاماًل مشهود است. 
به طور معمول فعال شدن کانون های ریزگرد یا ناشی از تغییرات اقلیمی 
یا بهره برداری نامعقول انسان از اکوسیستم مناطق بیابانی )بیابان زایی 
انسانی( یا هر دو است. شاید مستولی شدن خشکسالی  های پیاپی باعث 
فعال شدن یک کانون ریزگرد شود. به طور مثال خشکسالی  سال های 
اخیر خوزستان موجب شده که دیم کاران بیشتر زمین های خود را در 

مناطق جنوبی استان رها کنند و هم اکنون بخش 
بزرگی از این اراضی تبدیل به کانون های ریزگرد 

فعال شده است )شکل 2 و 6(.
علت دیگـر فعال شـدن کانون هـای ریزگرد 
بـه اتفاقات باالدسـت حوضـه بازمی گـردد. هر 
گونـه تغییـر در چرخـه طبیعـی آب می توانـد 
فعال شـدن  و  بیابان زایـی  تشـدید  باعـث 
حوضـه  پایین دسـت  در  ریزگـرد  کانون هـای 
ویژگی هـای  بایـد  ایـن  رو  از  شـود.  آبخیـز 
حوضـه  سـطح  در  اتفاقـات  ایـن  گوناگـون 
مـورد مطالعه قـرار گیرد تـا بتـوان راهکارهای 
مناسـب تثبیت شناسـایی شـود. در ادامه به این 

مطلـب بازخواهیـم گشـت.

مهار کانون های ریزگرد
از نظـر  تولیـد ریزگـرد را  اصـواًل کانون هـای 
نقطـه ای، خطـی  شکل شناسـی بـه سـه دسـته 
کـرد.  تقسـیم بندی  می تـوان  صفحـه ای  و 
کانون هـای  از  یـک  هـر  در  تثبیـت  رویکـرد 
مذکـور متفـاوت اسـت )شـکل 3(. کانون هـای 
نقطـه ای بیشـتر تاالب هـا، هورهـا، هامون هـا و 
چاالب های شـور بیابانی هسـتند کـه در فصول 
گـرم سـال یا بـر اثـر مداخله در چرخـه طبیعی 
آب ماننـد سدسـازی بی رویه خشـک شـده اند. 
به طـور معمـول  دارای سـطح محدودتر نسـبت 
بـه دو کانـون دیگـر  بـوده و به دلیـل خشـک 

شـدن و از بیـن رفتـن پوشـش گیاهی طبیعی بـر اثر چـرای بی رویه 
می شـوند.   فعـال 

از  حقابه  نیافتن  اختصاص  و صنعت ،  کشاورزی  بی رویه  توسعه 
همچنین  و  پایین دست  اکوسیستم های  به  کشور  آب  متولیان  سوی 
احداث بندهای متعدد آبخیزداری در باالدست حوضه یا خشکسالی  
و تغییر اقلیم باعث تبدیل شدن مانداب ها به کانون تولید ریزگرد شده 
است. ساده ترین راهکارهای غیرفعال کردن این نوع کانون ها رهاسازی 
آب از پشت سدها، احقاق حقابه مانداب ها، اجرای مدیریت چرا در 

حاشیه  در  طبیعی  گیاهی  پوشش  احیای  به  کمک  و  تاالب  حاشیه 
آنها است. بانک بذر موجود در خاک بستر این کانون ها غنی بوده 
و با اندک رطوبتی سبز می شوند. اگرچه در مواردی کمک به احیای 
با گونه های محافظت کننده  اکوسیستم ها  این  پوشش گیاهی حاشیه 

خاک می تواند در غیرفعال کردن این کانون ها کمک شایانی کند.
تقویـم رهاسـازی آب همزمـان بـا وزش بادهای فرسـاینده در 

مهـار ریزگـرد از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. به طـور 
مثـال هـور شـرفیه، شـادگان و منصـوری در جنـوب شـرق 
اهـواز از بهمـن تـا فروردین تحـت تأثیر باد فرسـاینده جنوب  
شـرقی بـه شـمال  غربـی اسـت و چنانچـه در ایـن زمـان یـا 
زودتـر مرطـوب شـوند کمتـر تولیـد ریزگـرد می کننـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه هامـون صابـری و برینگک در سیسـتان 
در دوره وزش بادهـای 120 روزه )اوایـل خـرداد تـا اوایـل 
مهـر( فعال می شـوند. در برخـی موارد پس از مرطوب شـدن 

همچنین روند توالی . مورد بررسی قرار گیرد دکانون بایآن ریزی برای تثبیت یک کانون ریزگرد، علت فعال شدن پیش از برنامه
نیز باید مشخص شود که چگونه باعث تبدیل اراضی پایدار بیابانی به یک کانون ریزگرد فعال شده است؟  در محدوده کانون اکوسیستم

های فرسایش کانون های فعالیتست که نشانها توجه به این نکته ضروری .های فرسایش بادی قدیمی از این قاعده جدا هستندکانون
های ریزگرد یا ناشی از فعال شدن کانون معموالً .مشهود است زار کامالً صورت تجمع رسوبات بادی و تشکیل ریگ هب قدیمی بادی

شاید مستولی شدن . استدو  یا هر زایی انسانی()بیابان برداری نامعقول انسان از اکوسیستم مناطق بیابانیتغییرات اقلیمی یا بهره
که خوزستان موجب شده  های اخیرخشکسالی سالطور مثال  هب .فعال شدن یک کانون ریزگرد شودباعث پیاپی  هایکسالیخش
های ریزگرد  ه کانوناکنون بخش بزرگی از این اراضی تبدیل برها کنند و هم طق جنوبی استانادر من های خود راکاران بیشتر زمین دیم

 (.2)شکل  فعال شده است
تواند باعث گونه تغییر در چرخه طبیعی آب می گردد. هرهای ریزگرد به اتفاقات باالدست حوضه بازمیفعال شدن کانون علت دیگر

های مختلف این اتفاقات در ویژگی درو بای این دست حوضه آبخیز شود. از های ریزگرد در پایینزایی و فعال شدن کانونتشدید بیابان
 گیرد تا بتوان راهکارهای مناسب تثبیت شناسایی شود. در ادامه به این مطلب بازخواهیم گشت.ه مورد مطالعه قرار ضسطح حو

 
 های ریزگردکانون مهار
بندی کرد. رویکرد تثبیت  توان تقسیمای میای، خطی و صفحهشناسی به سه دسته نقطهنظر شکل های تولید ریزگرد را ازکانون اصوالً

های شور بیابانی ها و چاالبها، هورها، هامونای بیشتر تاالبهای نقطه(. کانون3)شکل  های مذکور متفاوت استدر هر یک از کانون
دارای سطح   معموالًاند. رویه خشک شدهآب مانند سدسازی بی طبیعیر اثر مداخله در چرخه بکه در فصول گرم سال یا هستند 

 شوند.  رویه فعال میر اثر چرای بیبگیاهی طبیعی  بین رفتن پوشش بوده و به دلیل خشک شدن و از کانون دیگرمحدودتر نسبت به دو 
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 شاخص خشکسالی ایستگاه ماهشهر -2شکل 

 دهد(را نشان می های طبیعیدهنده خشکسالی و اعداد مثبت سالاعداد منفی نشان)
 

دست و همچنین احداث  های پایینحقابه از سوی متولیان آب کشور به اکوسیستمنیافتن اختصاص ، رویه کشاورزی و صنعتتوسعه بی
 ها به کانون تولید ریزگرد شدهماندابلی و تغییر اقلیم باعث تبدیل شدن یا خشکسا حوضه بندهای متعدد آبخیزداری در باالدست

ها، اجرای مدیریت چرا در ها رهاسازی آب از پشت سدها، احقاق حقابه ماندابترین راهکارهای غیرفعال کردن این نوع کانوناست. ساده
ها غنی بوده و با بانک بذر موجود در خاک بستر این کانونست. ا پوشش گیاهی طبیعی در حاشیه آنها یحاشیه تاالب و کمک به احیا

کننده  های محافظتها با گونهپوشش گیاهی حاشیه این اکوسیستم یاگرچه در مواردی کمک به احیا .شوندمیاندک رطوبتی سبز 
 ند.کها کمک شایانی تواند در غیرفعال کردن این کانونخاک می

، هور شرفیه طور مثال هب .خاصی برخوردار استاز اهمیت در مهار ریزگرد ینده تقویم رهاسازی آب همزمان با وزش بادهای فرسا
است و چنانچه در  غربی به شمال شرقی باد فرساینده جنوب تأثیردر جنوب شرق اهواز از بهمن تا فروردین تحت  شادگان و منصوری

ست که هامون صابری و برینگک در سیستان در دوره وزش ا این در حالی .ندنکد کمتر تولید ریزگرد میناین زمان یا زودتر مرطوب شو
های فصلی و رسوبگذاری پس از مرطوب شدن بستر دریاچهدر برخی موارد د. نشوروزه )اوایل خرداد تا اوایل مهر( فعال می 120بادهای 
مانعی طبیعی برای  و بودهی یباال که دارای مقاومت برشیشود مقاومی در سطح خاک می سله پس از خشک شدن باعث تشکیلجدید 

که  های سیستانهای هامونمورد در برخی از قسمت شود. اینمنبع ریزگرد فعال می ،سلهدر صورت شکسته شدن . استتولید ریزگرد 
تجربه نشان داده که شوند. شکسته می وسیله سم دامهیا بر اثر عبور وسایل نقلیه بسفانه أمت وکامال مشهود است  کمتر شور هستند

 درسازی خاک  زایی و پراکندهشوری عاملی برایقدر که  همان هاو هامون هورهادر حاشیه مرطوب وجود آب زیرزمینی نزدیک به سطح 
 (Tamarixانواع گز )زهکشی ضعیف خاک مانند  شوری وهای مقاوم به برای استقرار گونهنیز  مناسبی ظرفیتتولید ریزگرد است 

در کاهش تولید ریزگرد  بادشکن زنده که بتواند انرژی باد را کاهش دهد صورتهها باین گونهبا کاری رو جنگل این . ازشود محسوب می
 (Halocnemum( و باتالقی شور )Aeluropusبونی)مانند ها های شور موجود در حاشیه این اکوسیستمگونه عملکرد مناسبی دارند.

کننده  تحفظ حداقل پوشش گیاهی محافظ منظور هبریزی چرای مجاز بنابراین برنامه .آیندشمار میهمنبع خوبی برای چرای دام نیز ب
خصوص هامون ههای سیستان ب ساله بخشی از هامون طور مثال هرهب .ستا ها در مهار ریزگرد ضروری خاک بستر این اکوسیستم

شود ولی چرای های فصلی مرطوب شده و پوشش گیاهی آن احیا میواسطه سیالب هروزه قرار دارد ب 120صابری که در معرض بادهای 
 .برد میاز بین آن را دام سنگین 
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شکل 2- شاخص خشکسالی ایستگاه ماهشهر
)اعداد منفی نشان دهنده خشکسالی و اعداد مثبت سال های طبیعی را نشان می دهد.(
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بسـتر دریاچه هـای فصلی و رسـوبگذاری جدیـد پس از 
خشـک شـدن باعث تشکیل سـله مقاومی در سطح خاک 
می شـود کـه دارای مقاومـت برشـی باالیی بـوده و مانعی 
طبیعـی بـرای تولیـد ریزگـرد اسـت. در صورت شکسـته 
شـدن سـله، منبـع ریزگـرد فعـال می شـود. این مـورد در 
کمتـر  کـه  سیسـتان  هامون هـای  قسـمت های  از  برخـی 
شـور هسـتند کامال مشـهود اسـت و متأسـفانه بر اثر عبور 
وسـایل نقلیـه یـا به وسـیله حرکت دام شکسـته می شـوند. 
تجربـه نشـان داده کـه وجـود آب زیرزمینـی نزدیـک بـه 
سـطح در حاشـیه مرطـوب هورها و هامون هـا همان قدر که 
عاملـی بـرای شـوری زایی و پراکنده سـازی خـاک در تولید 
ریزگرد اسـت ظرفیت مناسـبی نیـز برای اسـتقرار گونه های 
مقـاوم بـه شـوری و زهکشـی ضعیف خـاک مانند انـواع گز 
)Tamarix( محسـوب می شـود. از ایـن  رو جنـگل کاری بـا 
ایـن گونه هـا به صـورت بادشـکن زنده کـه بتواند انـرژی باد 
را کاهـش دهـد در کاهـش تولیـد ریزگـرد عملکرد مناسـبی 
دارنـد. گونه هـای شـور موجود در حاشـیه این اکوسیسـتم ها 
 )Halocnemum( و باتالقی شـور )Aeluropus(مانند بونی
منبـع خوبی بـرای چـرای دام نیـز به شـمار می آینـد. بنابراین 
برنامه ریـزی چـرای مجـاز به منظـور حفـظ حداقـل پوشـش 
در  اکوسیسـتم ها  ایـن  بسـتر  خـاک  محافظت کننـده  گیاهـی 

مهـار ریزگـرد ضـروری اسـت. به طـور مثـال هـر سـاله بخشـی از 
هامون هـای سیسـتان به خصـوص هامـون صابـری کـه در معـرض 
بادهـای 120 روزه قـرار دارد به واسـطه سـیالب های فصلی مرطوب 
شـده و پوشـش گیاهـی آن احیا می شـود، اما چرای سـنگین دام آن 

را از بیـن می بـرد.
اثـر  بـر  آبخیـز  حوضه هـای  پایین دسـت  بـه  آب  نرسـیدن 
سدسـازی ها، بندهای آبخیزداری و سـاختارهای برهم   زننده سـامانه 
طبیعـی هیدرولوژیکـی در فعـال کـردن برخـی کانون هـای نقطـه ای 
تأثیـر بسـزایی دارد. هم ا کنـون تعـداد سـدهای بهره برداری شـده در 
کشـور به مرز 647 سـد رسـیده و 146 سـد نیز در مرحله اجرایی و 
537 سـد در مرحله مطالعه اسـت )تمـاب، 1396(. همچنین بندهای 
آبخیـزداری بیـش از آنکـه نفوذ  دهنـده آب در خاک باشـند به علت 
ترسـیب رسـوبات ریزدانـه تبدیـل بـه حوضچه هـای تبخیر شـده اند 
کـه همگـی موجـب نرسـیدن آب بـه پایین دسـت می شـوند. حـدود 
324 بنـد و سـد آبخیـزداری تـا سـال 1389 در اسـتان خوزسـتان 
سـاخته شده اسـت )اداره منابع طبیعی خوزسـتان، 1389(. عالوه بر 
این هـا رفتارهـای دیگـر توسـعه ای نظیـر پیدایـش مصرف کننده های 
جدیـد آب در باالدسـت ماننـد صنایـع آب بـر، احـداث چاه هـای 
جدیـد نفـت و غیـره موجـب فعال تـر شـدن ایـن نـوع کانون هـای 

ریزگـرد می شـوند. 
تاالب هـا  خشک شـدن  اساسـی  مشـکالت  از  دیگـر  یکـی 

زننده سامانه طبیعی  ها، بندهای آبخیزداری و ساختارهای برهمسازیر اثر سدهای آبخیز بدست حوضه رسیدن آب به پایینن
کشور به مرز  درشده برداری  بهره تعداد سدهای کنون ا هم بسزایی دارد. تأثیرای های نقطهدر فعال کردن برخی کانون هیدرولوژیکی

بندهای آبخیزداری بیش (. همچنین 1396 ،تماب) است سد در مرحله مطالعه 537در مرحله اجرایی و نیز سد  146رسیده و  سد 647
رسیدن ناند که همگی موجب های تبخیر شدهعلت ترسیب رسوبات ریزدانه تبدیل به حوضچههدهنده آب در خاک باشند ب از آنکه نفوذ

شده است )اداره منابع طبیعی  ختهاسدر استان خوزستان  1389بند و سد آبخیزداری تا سال  324 حدودشوند. دست می ایینآب به پ
 ،برهای جدید آب در باالدست مانند صنایع آبکننده مصرفای نظیر پیدایش رفتارهای دیگر توسعه هاعالوه بر این(. 1389 ،خوزستان

  شوند.میهای ریزگرد تر شدن این نوع کانونفعالو غیره موجب های جدید نفت احداث چاه
هم خوردن سامانه  خصوص در سواحل جنوب کشور برههای سیالبی ب ها و دشتشدن تاالبیکی دیگر از مشکالت اساسی خشک

های  ها، خطوط ریلی، لولهجادههای طولی مانند شبکه خصوص اجرای پروژههر اثر توسعه ناموزون ساختارهای زیربنایی بهیدرولوژیکی ب
های مذکور در های فصلی توسط پروژهقطع آبراهه معموالًکننده است.  های فصلی تغذیهآب در طول مسیر رودها و آبراهه نفت و گاز و

ز شدن ذرات خاک ازایی و پراکندهشوریکه پس از تبخیر موجب های مسطح موجب جمع شدن آب بارندگی در پشت آنها شده دشت
وسیله بادهای هها ببستر خشکیده این کانون شود. میها و هورها رسیدن رطوبت به ماندابنو از سوی دیگر موجب شده سو یک

العظیم، هور شادگان، هور هور :ندهست های این نوع کانون ریزگرد در کشور بسیارند. مثالکتولید ریزگردهای شدیدی می ،فرساینده
 سیستان. در گانه های شششاه حمزه در خوزستان و هامونشریفیه، هورهای منصوری و 
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شکل 3- نمودار برنامه ریزی تثبیت در کانون های ریزگرد
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کشـور  جنـوب  سـواحل  در  به خصـوص  سـیالبی  دشـت های  و 
بـر هـم خـوردن سـامانه هیدرولوژیکـی بـر اثـر توسـعه نامـوزون 
سـاختارهای زیربنایـی به خصـوص اجـرای پروژه هـای طولـی مانند 
شـبکه جاده هـا، خطـوط ریلـی، لوله هـای نفـت و گاز و آب در طول 
مسـیر رودهـا و آبراهه هـای فصلـی تغذیه کننـده اسـت. معمـواًل قطع 
آبراهه هـای فصلـی توسـط پروژه های مذکور در دشـت های مسـطح 

موجـب جمـع شـدن آب بارندگی در پشـت آنها 
شـده که پـس از تبخیـر موجب شـوری زایی 
و پراکنده شـدن ذرات خاک از یک سـو شـده 
و از سـوی دیگـر موجـب نرسـیدن رطوبـت 
بسـتر  می شـود.  هورهـا  و  مانداب هـا  بـه 
بادهـای  به وسـیله  کانون هـا  ایـن  خشـکیده 
شـدیدی  ریزگردهـای  تولیـد  فرسـاینده، 
می کنـد. مثال هـای ایـن نـوع کانـون ریزگرد 
در کشـور بسـیار هسـتند: هورالعظیـم، هـور 
شـادگان، هـور شـریفیه، هورهـای منصوری 
و شـاه حمـزه در خوزسـتان و هامون هـای 

سیسـتان.  در  شـش گانه 
کانون های خطی به طور معمول در بستر حاشیه دریاها یا بستر 
خشکه رودها، جاده ها و راه های مواصالتی در مناطق خشک شکل 
همواره  مرکزی   خشک  مناطق  در  موجود  رودخانه های  می گیرند. 
تولید ریزگرد می کنند و چنانچه در مسیر بادهای غالب قرار گیرند 
باد  سرعت  افزایش  موجب  که  شده  )کریدور (  داالن  یک  به  تبدیل 
کانون های  همانند  بستر خشکه رودها  می شود.  غبار  و  گرد  تولید  و 
نقطه ای با جریان آب و مرطوب شدن، غیرفعال می شوند. جاده های 
)نفت،  انرژی  انتقال  احداث خطوط  نظیر  پروژه های طولی  و  خاکی 
گاز، آب وغیره( نیز از دیگر کانون ها است. نتایج یافته ها نشان داده که 

جاده های دسترسی به  مزارع در دشت سیستان سه برابر بیشتر از اراضی 
کشاورزی تولید ریزگرد می کنند. این در حالی است که بهسازی جاده ها 
به راحتی  معارض  نبود  به دلیل  آن ها  حاشیه  در  بادشکن  احداث  و 
امکان پذیر است. اجرای بادشکن در حاشیه جاده های مناطق بیابانی 
و پروژه های طولی در استان خوزستان گامی بزرگ در جهت کاهش 

تولید ریزگرد خواهد بود. 
ریزگــرد،  کانون هــای  ســوم  نــوع 
ــه دارای  ــتند ک ــه ای هس ــای صفح کانون ه
ــر  ــل تأثی ــوده و به دلی ــادی ب ــعت زی وس
ــر  ــانی ب ــی و انس ــف طبیع ــل مختل عوام
اکولوژیکــی  تفاوت هــای  دارای  آنهــا، 
ــه ای از  ــکل 4 نمون ــتند. ش ــادی هس زی
در  نقطــه ای  و  صفحــه ای  کانون هــای 
اســتان خوزســتان را نشــان می دهــد. 
ــرل و مهــار ریزگــرد در  راه  حل هــای کنت
ایــن  به دلیــل  صفحــه ای  کانون هــای 
ــی  ــرایط اجتماع ــا در بســتر  ش تفاوت ه
و   ســخت  تر  انســانی  مداخــالت  و 
ــا  ــن کانون ه ــت ای ــرای تثبی ــن  رو ب ــت. از ای ــر اس پیچیده ت
نیــاز اســت کــه برنامه ریــزی ســرزمین صــورت گیــرد. 
ــزی  ــرای برنامه ری ــوم ب ــای مرس ــب ترین روش ه ــاید مناس ش
ــن از  ــای همگ ــه واحده ــون ب ــطح کان ــک س ــرزمین، تفکی س
ــایش،  ــی، فرس ــوژی، خاک شناس ــات مورفول ــر خصوصی نظ
پوشــش گیاهــی و کاربــری اســت. تمامــی موضوعــات مــورد 
بررســی در برنامه ریــزی ســرزمین بایــد بــا رویکــرد تثبیــت 
صــورت گیــرد. بنابرایــن می تــوان اظهــار داشــت کــه 
ــه  ــت ک ــته ای اس ــوع چندرش ــک موض ــا ی ــت ریزگرده تثبی

ــت  ــه پایین دس ــیدن آب ب نرس
اثــر  بــر  آبخیــز  حوضه هــای 
سدســازی ها، بندهــای آبخیــزداری 
و ســاختارهای برهــم   زننده ســامانه 
ــال  ــی در فع ــی هیدرولوژیک طبیع
کــردن برخــی کانون هــای نقطــه ای 

ــر بســزایی دارد. ریزگردهــا تأثی

 
 

 خوزستان  - 1393غباری بهمن  و ای ریزگرد در طوفان گرد ای و صفحه های نقطهفعال شدن کانون -4شکل 
 

 گیرند.در مناطق خشک شکل میهای مواصالتی ها و راهجاده رودها،در بستر حاشیه دریاها یا بستر خشکه معموالًهای خطی کانون
در مسیر بادهای غالب قرار گیرند تبدیل به یک  نچهچناو کنند همواره تولید ریزگرد می مرکزی های موجود در مناطق خشکرودخانه

ای با جریان های نقطههمانند کانون رودهابستر خشکه شود. میغبار  و تولید گرد و( شده که موجب افزایش سرعت باد داالن )کریدور
نیز از )نفت، گاز، آب و...(  انرژیخطوط انتقال های طولی نظیر احداث و پروژه های خاکیجادهشوند. شدن، غیرفعال می آب و مرطوب

مزارع در دشت سیستان سه برابر بیشتر از اراضی کشاورزی  های دسترسی بهکه جادهها نشان داده . نتایج یافتهستا هادیگر کانون
-احتی امکانر هب ود معارضنبدلیل  ها بهها و احداث بادشکن در حاشیه آنست که بهسازی جادها حالی کنند. این درتولید ریزگرد می

استان خوزستان گامی بزرگ در جهت کاهش  های طولی درو پروژه های مناطق بیابانیاجرای بادشکن در حاشیه جاده پذیر است.
 خواهد بود. تولید ریزگرد 

طبیعی و انسانی مختلف  عوامل تأثیربوده و به دلیل دارای وسعت زیادی هستند که ای های صفحهکانونهای ریزگرد، نوع سوم کانون
-ای در استان خوزستان را نشان میای و نقطههای صفحهای از کانوننمونه 4شکل  .ی هستندهای اکولوژیکی زیادتفاوت، دارای آنهابر 

شرایط اجتماعی و مداخالت انسانی   بسترها در دلیل این تفاوتبهای ی صفحههاو مهار ریزگرد در کانونهای کنترل حل راه دهد.
-ترین روش. شاید مناسبریزی سرزمین صورت گیردها نیاز است که برنامه رو برای تثبیت این کانون این از .استتر پیچیده  وتر سخت

، فرسایششناسی، رفولوژی، خاکونظر خصوصیات م سطح کانون به واحدهای همگن ازریزی سرزمین تفکیک های مرسوم برای برنامه
-بنابراین می .با رویکرد تثبیت صورت گیرد دبایریزی سرزمین است. تمامی موضوعات مورد بررسی در برنامهپوشش گیاهی و کاربری 

های یابی به اهداف آن مشارکت کارشناسان رشتهدست ای است که برایرشتهموضوع چندتوان اظهار داشت که تثبیت ریزگردها یک 
ل اقتصادی و فرسایش بادی، مرتع، زراعت و مسائکاری، ژی، اقلیم، جنگلشناسی، اکولوژی، هیدرولورفولوژی، خاکومختلف ژئوم

بهترین روش مقابله با اجتماعی  -با توجه به شرایط اکولوژیکی و اقتصادی )سنتز( گروه برنامه ریزییک نهایت  . درطلبدرا میاجتماعی 
های هر واحد در ابتدا ها و قابلیتبا توجه به محدودیتست که ا الزم .کندمشخص میصورت جداگانه بهاراضی  ریزگرد را در هر واحد

های ای ریزگرد مشتمل بر دشتهای صفحهکانون معموالًگیری شود که آیا این واحد مناسب تثبیت بیولوژیک هست یا نه؟ تصمیم
ها و قش دارد قابلیتگیری راهکار مناسب تثبیت نمهمترین عاملی که در تصمیم ند که مسطح بوده وهسترسوبی و سیالبی شور 

 است.  های خاک و آبمحدودیت

 خلیج فارس
شکل 4- فعال شدن کانون های نقطه ای و صفحه ای ریزگرد در طوفان گرد و غباری بهمن 1393 - خوزستان 
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بــرای دســت یابي بــه اهــداف آن مشــارکت کارشناســان 
رشــته هاي مختلــف ژئومورفولــوژی، خاک شناســی، 
اکولــوژي، هیدرولــوژی، اقلیــم، جنــگل کاری، فرســایش 
بــادی، مرتــع، زراعــت و مســائل اقتصــادی و اجتماعی را 
می طلبــد. در نهایــت یــک گــروه برنامــه ریــزی )ســنتز( 
ــی  ــرایط اکولوژیکــی و اقتصــادی- اجتماع ــه ش باتوجه ب
بهتریــن روش مقابلــه بــا ریزگــرد را در هــر واحــد اراضی 
ــه  ــت ک ــد. الزم اس ــخص می کن ــه مش ــورت جداگان به ص
ــد در  ــر واح ــای ه ــا و قابلیت ه ــه محدودیت ه باتوجه ب
ــن واحــد مناســب  ــا ای ــه آی ــود ک ــری ش ــدا تصمیم گی ابت
ــای  ــوالً کانون ه ــه؟ معم ــا ن ــت ی ــک هس ــت بیولوژی تثبی
ــوبی و  ــت های رس ــر دش ــتمل ب ــرد مش ــه ای ریزگ صفح
ســیالبی شــور هســتند که مســطح بــوده و مهمتریــن عاملی 
کــه در تصمیم گیــری راهــکار مناســب تثبیــت نقــش دارد، 

قابلیت هــا و محدودیت هــای خــاک و آب اســت. 
پـس از تعیین ظرفیت رویشـی واحدهـای اراضی، برای 
واحدهایـی که امـکان تثبیت بیولوژیک ندارند مناسـب ترین 
روش)هـای( غیربیولوژیک مهار فرسـایش بـادی باتوجه به 
ویژگی هـای خـاک و وضعیت فرسـایش پیشـنهاد می شـود. 
روش هـای غیربیولوژیکـی شـامل افزایـش زبـری )شـخم 
زدن(، احـداث بادشـکن های غیرزنـده، ایجـاد نقـش و نگار 
روی سـطح زمیـن )نهرهـای مـوازی، گلوله هـای رسـی و 
غیـره(، اسـتفاده از مالچ  های فیزیکی، زیسـتی و غیره اسـت. 
معمـواًل واحدهایـی کـه دارای خاک بسـیار شـور یا شـور و 
سـدیمی هسـتند، در زمـره ایـن واحدهـا قـرار می گیرنـد که 
به علـت نبـود آب، امکان شست وشـوی خـاک وجـود ندارد. 
دغ هـا )کفه هـای رسـی( معمـواًل به علـت بافـت خاک بسـیار 
سـنگین امـکان رویـش ندارنـد و ایجـاد زبـری با شـخم زدن 
بـه کاهـش تولیـد ریزگـرد کمک شـایانی می کنـد. اسـتفاده از 
مالچ هـا در کانون هـای ریزگـرد نیـز معمول نیسـت مگـر آنکه 

توجیهـی ضروری داشـته باشـد.
شـاید در وهله اول پیشـنهاد تثبیت بیولوژیک در سطح های 
گسـترده به دلیل هزینه زیاد و سـختی اسـتقرار، نسـنجیده باشـد 
ولـی چنانچـه بـه ضرورت هـای تثبیـت کانون هـای ریزگـرد و 
زیا ن هـای اقتصادی آن اندیشـیده شـود این راهـکار توجیه پذیر 
بیولوژیـک  تثبیـت  راهـکار  ارائـه  از  هـدف  به عـالوه  اسـت. 
منطقـه  طبیعـی  گیاهـی  پوشـش  بازگردانـدن  به معنـی  بیشـتر 
اسـت )شـکل 5(. بـا نگاهـی بـه ویژگی هـای بیشـتر کانون های 
صفحـه ای ریزگـرد، امـکان تثبیـت بیولوژیـک و احیای پوشـش 
گیاهـی طبیعـی در ایـن کانون ها فراهم اسـت. معمـواًل گونه های 
گیاهـی بومـی که در همـان واحد اراضـی یافت می شـوند و توان 
کاهـش سـرعت بـاد را نیـز دارا هسـتند، به عنـوان گونه مناسـب 
بـرای ایجـاد بادشـکن و جنـگل کاری انتخـاب می شـوند. معمواًل 
نهال هـای گونه هـای انتخابـی بایـد از درون همان کانـون ریزگرد 
یـا مناطـق اطراف تهیه شـوند تـا درصد موفقیت جنـگل کاری باال 

رود. روش هـای 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 نمی گیـرد و تنهـا در دو یـا سـه سـال اول اسـتقرار نهـال برای 
عبـور از فصـل گرمـا، در چنـد نوبت محـدود آبیـاری برای اسـتقرار 
انجـام می شـود. اسـتفاده از فناوری هـای نویـن در حـال ظهـور برای 
اسـتقرار پوشـش گیاهی مانند کاربـرد موادی که بتوانـد رطوبت را در 

سـطح ریشـه تأمیـن کند نیـز توصیه می شـود. 
ایجـاد شـبکه بادشـکن بـر سـر مـزارع )شـکل 7( و حاشـیه 
پروژه هـای طولـی ماننـد جاده هـا، راه آهـن و غیـره از اهمیت خاصی 
بـرای مهـار ریزگـرد برخـوردار اسـت. به طـور معمول بادشـکن ها تا 
30 برابـر ارتفـاع خـود می تواننـد 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. به طـور مثال گونـه منحصربه فـرد و کم توقع 
سـریم )Lycium depresum( بـا شـاخ و برگ پرتراکـم و ارتفاع 3 
تـا 3/5 متـری و امـکان رشـد طولی بـرای احـداث بادشـکن مزارع 
و کانون هـای  ریزگـرد خوزسـتان مناسـب اسـت. ایـن گونـه دارای 
شـاخ و بـرگ زیـاد بوده و بـاد را از خـود عبور نمی دهـد و به راحتی 

آرایـش خطـی مناسـبی بر سـر مـزارع ایجـاد می کند. 
ــت  ــه تثبی ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب ــه توج البت
ــای  ــه از روش ه ــوده و چنانچ ــر نب ــی امکان پذی ــک به راحت بیولوژی
علمــی، بــرای اســتقرار پوشــش گیاهــی و مشــارکت مردمی اســتفاده 
ــای  ــطح جنگل ه ــون س ــود. اکن ــد ب ــز نخواه ــود، موفقیت آمی نش
دست کاشــت به منظــور تثبیــت ماســه های روان توســط بخــش 
ــال  ــرن، از س ــم ق ــی نی ــور ط ــی کش ــع طبیع ــوزه مناب ــرا در ح اج
1347 تاکنــون، بیــن یــک تــا دو میلیــون هکتــار بــرآورد شــده کــه 
بیشــتر روی تپه هــای ماســه بادی و حاشــیه آنهــا اجــرا شــده اســت. 
ــل  ــرد به دلی ــای ریزگ ــار کانون ه ــت و مه آنچــه مســلم اســت، تثبی
محدودیت هــای رویشــی ماننــد محدودیــت خــاک و آب و همچنیــن 
ســطح گســترده، امــری دشــوار، زمان بــر و مســتلزم صــرف هزینــه 
زیــاد اســت. در خوش بینانه تریــن حالــت تثبیــت 360 هــزار 
ــک  ــد در ی ــرد اســتان خوزســتان بای ــی ریزگ ــون داخل ــار کان هکت
ــن  ــع ای ــن موان ــود. مهمتری ــزی ش ــاله پی ری ــل 10 س ــه حداق برنام
ــی  ــتورالعمل های فن ــه کار نبســتن دس ــی و ب  کار معارضــات اجتماع
ــر شــرایط اقتصــادی کشــور و  ــکاران و از همــه مهم ت توســط پیمان

ــت. ــرد اس ــار ریزگ ــی مه ــای اجرای ــت از پروژه ه ــوه حمای نح

منابع
http://khuzestan.frw.org.ir/00/Fa/default.aspx

)1389(، اداره منابع طبیعی خوزستان
http://daminfo.wrm.ir/fa/dam/stats
 )تماب، 1396. آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک دستگاه اجرایی در مراحل مختلف(

www.who.int/entity/phe/health_topics/outdoorair/databases/
WHO_AAP_database_May2016_ v3web.xlsx?ua=1 - 
2560k )1395 ،سازمان بهداشت جهانی(
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