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چکیده
وجود ارگ دامغان در غرب پالیای دامغان ،بیانگر فعالیت زیاد باد در این منطقۀ بیابانی است .با توجه به پیشرفت تکنول وژی و
توان رسوبزایی اراضی اثر گذاشته و موجب تشدید فرسایش بادی شود .در ای ن پ هوهش ،ابت دا نقش ههای ک اربری اراض ی
سالهای  1353و  1382تهیه شد .نتایج حاصل از مقایسۀ این نقشهها نشان میدهد که سطح قابل مالحظهای از اراضی مرتع ی
به اراضی کشاورزی تبدیل شدهاند .همچنین بخشی از اراضی کشاورزی ،به اراضی مسکونی و ص نعتی تب دیل ش ده و س طح
کوچکی از اراضی کشاورزی نیز به اراضی مخروبه تبدیل شدهاند .سپس از خاك یا رسوب سطحی منطقه ،در سه تیمار اراضی
کشاورزی قدیمی (که کاربری خود را حفظ کردهاند) ،زمینهای کشاورزی جدید (که سابقاً مرت

بودهان د) و مرات

(ب ا پ نج

تکرار) نمونهبرداری شد .دانهبندی ذرات خاك با الکهای  75-150-250-600-1180-2000و کمتر از 75میک رون براس ا
وزن و درصد فراوانی هر کال

اندازۀ ذرات بررسی ،و شاخصهای میانگین قطر ذرات ،چولگی ،جورش دگی و کش یدگی ب ا

استفاده از نرمافزار  GRADISTATEارزیابی و توان رسوبزایی اراضی براسا

فراوانی ذرات با قطر کمت ر از  2000میک رون

(ذرات حسا

و مستعد فرسایش) مشخص شد .نتایج حاصل بهصورت هفت نقشه ارائه شده که توان رس وبزایی منطق ه را

در هر کال

اندازۀ ذرات بیان میکند .نقشۀ مربوط به پراکنش ذرات دارای قطر بیشتر از  2000میکرون ،نش اندهندۀ پ راکنش
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افزایش جمعیت طی چند دهۀ اخیر ،بخشهای زیادی از کاربریهای گذشتۀ اراضی تغییر کرده است .این تغییرات میتواند ب ر

ذرات پایدار در برابر فرسایش بادی است .بقیۀ نقشهها نشاندهندۀ ذرات ناپایدار در برابر فرسایش ب ادی هس تند و از مقایس ۀ
نقشۀ کاربری اراضی با نقشههای مربوط به پراکنش ذرات مشخص شد که بیشترین پراکنش ذرات ناپایدار در اراضی مرتع ی و

واژههای کلیدی :پایداری ذرات ،دامغان ،رسوبزایی ،فرسایش بادی ،کاربری زمین.
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی ،دانشگاه سمنان
 .2استادیار دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان ،نویسندۀ مسئولshimanikoo@profs.semnan.ac.ir /

 .3استادیار مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشگاه تهران
 .4استادیار دانشکده مناب طبیعی دانشگاه کردستان
 .5مربی آموزشی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
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کمترین پراکنش در اراضی کشاورزی بوده و اراضی مرتعی ،توان رسوبزایی باالتری نسبت به دو تیمار دیگر دارند.
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در معرض فرسایش بادی و شور شدن قرار داشت ،پرداخت.

مقدمه
من اطخ خش ک ب یش از  40درص د اراض ی ک رۀ زم ین را

نتایج نشان داد ک ه پوش ش خ اك در ح دود  11درص د ب ا

1و همک اران )2004 ،ک ه  20درص د آن

استفاده از خاكورزی حفاظتی و م دیریت بقای ای گی اهی و

توسط دریاهای ماسهای ،پهنههای ماس های و اراض ی تپ های

بهبود یافته و خطر فرسایش باد ط ی  10س ال ک اهش یافت ه

پوشیده شده است (پ ای و تس وار1991 2،؛ ل ی3و همک اران،

است .خطر شوری خاك در  93درصد از گندمزار ثابت باقی

دربرمیگیرد (ژان

 .)2002با توجه به اینکه ایران در محدودههای کمربند بیابانی
دنیا قرار گرفته است ،پدیدۀ خش کی ب هعنوان ویهگ ی ب ارز
دوسوم مساحت ایران بهشمار میرود (احمدی.)2008 ،

مانده ،در  7درصد کاهش یافته و در یک درص د آن اف زایش
یافته است.
ه

وپی)2003(5

اهمی ت ت أثیر باف ت خ اك س طحی و

کمکم بهعنوان یک مسئلۀ مشکل اجتماعی خودنمایی میکند،

نیمهخشک با استفاده از نمونهبردار  BSNEمورد مطالعه ق رار

زیرا تولید مواد غذایی در ارتباط مستقیم با کش اورزی اس ت

داد و ذرات جهشی و معلخ را در ارتفاعات مختلم از س طح

که به دو مادۀ اصلی آب و خاك احتیاج دارد .وج ود ای ن دو

زمین برداشت کرد .این ذرات شامل ماس ه لس ی ،س یلت ب ا

عنصر تحت تأثیر فرسایش است که همواره برای از بین بردن

پوستۀ ضخیم ،سیلت با پوستۀ فیزیکی ضخیم ،پوستۀ فیزیکی

آنها عمل میکند .بههمین دلیل است که مبارزه ب ا فرس ایش

فلسی ،سن فرش بیابانی ض عیم و پوش ش گ را

بودن د.

در سطح جه انی م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت (رف اهی،

بیشترین مقدار رسوب از مناطخ ماسه لسی در محلهایی ب ود

 .)2002فاصلۀ خاك حملشده از محل اولیۀ خود ،به سرعت

که مستقیماً در جهت باد قرار داشت و کمترین مقدار رسوب

باد و اندازه و وزن ذرات و خاکدانهها بستگی دارد .تهنش ینی

از محلهای با سطح ریگی و گرا

ن اچیز ب ود .ای ن نت ایج

مواد وقتی اتف ا میافت د ک ه نی روی ثق ل بیش تر از نی روی

اهمیت پوش ش س طحی ب هعنوان ی ک عام ل ب رای ک اهش

نگهداری ذرات در هوا باشد و ای ن اغل ب وقت ی اس ت ک ه

وسعت فرسایش بادی در ع وارض س طحی من اطخ خش ک

جریان باد قط شود یا سرعت آن به پایینتر از س رعت ح د

نشان میدهد.

الزم برای حمل مواد برسد .نوع رسوب همانند ن وع حرک ت

شفی زاده ( )2005در تحقیقی ک ه در مح دودۀ فرودگ اه

اندازه و وزن ذرات میشوند .ذرات درش ت غلتن ده

امام خمینی(ره) در جنوب غربی تهران انجام داد ،ب ه بررس ی

براسا

روی سطح ،به محض کاهش سرعت ب اد متوق م میش وند.
ذرات با ابعاد متوسط بهصورت جهشی درشتتر در قس مت
رو به باد تپههای شنی و دانههای جهشی ریزت ر ،در قس مت

انواع کاربریها در این محدوده پرداخت .نتایج نش ان داد ک ه
پنج نوع کاربری اراضی شامل اراضی کشاورزی ،بایر ،مرتعی،
متفرقه و تأسیسات در منطقه وجود دارد و مطالعات نشان داد

زیادی از محل اصلی خود حمل میشوند و هروقت باد قط

است .سطح اراضی مرتعی کمترین تغییر را داشته ،درحالیکه

شود یا سرعت آن به پایینتر از حد الزم برای حم ل برس د،

اراضی کشاورزی  14درصد کاهش یافته و به اراض ی ب ایر و

بهتدریج رسوب مییابند (احمدی.)2008 ،

تأسیسات تبدیل شده است .همچنین فرسایش بادی نسبت به

در پهوهش ی ه افمن ،)2000(4ب ر روی ش اخصهای
کیفیت زمین تمرکز کرده و به شناسایی مناطقی ک ه در کان ادا

سال  ،1334حدود  10برابر افزایش یافته است.
وجود ارگ فعال دامغان در غرب پالیای دامغان ،نشان از
فعالیت شدید باد و فرسایش ب ادی ش دید در منطق ه اس ت.

1. Zhang
2. Pye and Tsoar
3. Lee
4. Huffman

تغییر کاربری اراضی بهویهه از مرت

ب ه کش اورزی ،در ط ی
5. Hupy,2003
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بادپناه آن قرار میگیرند .ذرات ریز معل خ در ه وا ت ا فاص لۀ

که طی  48سال گذشته ،سطح این کاربریها تغییراتی داش ته
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با افزایش جمعیت ،تأمین مواد غذایی برای م ردم جه ان

پوشش گیاهی مختلم را روی فرسایش بادی در محیطه ای
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بررسی توان رسوبزایی لندفرمها براساس تغییر در کاربری اراضی...

دهههای اخیر در اراضی اطراف ارگ صورت گرفته است .لذا

شده است (شکل  .)1میزان متوسط بارش س الیانه در منطق ه،

در تحقیخ حاضر ،آثار ای ن تغیی ر کاربریه ا در غ رب ش هر

با توجه به آمار ایس تگاه هواشناس ی دامغ ان (کلیماتولوژی

دامغان ،بر توان رسوبزایی آنها برای ارگ مذکور و تش دید

سینوپتیک) ،در دورۀ سیسالۀ آماری (104/5 ،)1389 1360

فرسایش در این منطقه ک ه دارای اکوسیس تم بیاب انی اس ت،

میلیمتر و متوسط دمای ساالنۀ منطقه 16/3 ،درجۀ سانتیگراد

مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،تغییرات صورتگرفته

است .همچن ین می انگین س رعت ب اد  4/73مت ر ب ر ثانی ه و

و

متوسط حداکثر سرعت باد در منطقه 26/8 ،متر بر ثانیه اس ت

مستعد فرسایش بادی که دارای قطر کمت ر از  2000میک رون

(نیک و .)2011 ،تش کیالت زمینشناس ی مرب وط ب ه واح د

هستند) ،در اثر تغیی رات ک اربری اراض ی از س ال  1353ت ا

ژئومورفولوژی دشتسر که تم امی عرص ۀ م ورد بررس ی را

 1382ارزیابی شد.

شامل میشود ،تماماً جزء نهشتههای عهد حاضر (ک واترنری)

مواد و روشها

هستند که تمامی سطح منطقه را شامل میشوند .این نهشتهها

در دانهبندی خاك (براسا

تغیی ر فراوان ی ذرات حس ا

ش امل تهنشس تهای رودخان های عه د حاض ر (،)Qa1

ـ معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه ،بخشی از حوزۀ آبخی ز بس تۀ دامغ ان در
دامنۀ جنوبی رش تهکوههای الب رز اس ت ک ه در غ رب ش هر

نهشتههای آبرفتی (رسی) پست و شور یا ک ویر ،پادگان ههای
آبرفتی جوان ( )Qt2و کفههای رسی ( )Qcمیباشند.

دامغان و حد فاصل عرضهای جغرافیایی شمالی ' ᵒ 36 02تا
] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

' ᵒ36 11و طول جغرافیایی شرقی ' ᵒ54 02ت ا ' ᵒ54 29واق

شکل ( :)1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

ـ مواد مورد استفاده
 .1از نقش ههای توپ وگرافی س ال  1353و  1382دامغ ان ب ا
مقی ا

 ،1:50000ب هترتیب تهی ه ش ده توس ط س ازمان

نقش هبرداری و س ازمان جغرافی ایی ،نقش ۀ ک اربری اراض ی
تهیهشده توسط تیمورزاده ( ،)1395عکسه ای ه وایی س ال
 1382با دقت باال و با مقیا

اطالعات موج ود دیگ ر (نیک و )1390 ،ب رای بررس ی دم ا،
بارندگی و اقلیم مورد استفاده قرار گرفتند.
 .3نرمافزارهای

GRADISTATE،ARC GIS9.3

ـ روش کار

 1:5000و بازدیدهای صحرایی

ابتدا انتخاب تیمارها با توجه به هدف تحقیخ که بررس ی اث ر

برای تهیۀ نقشههای کاربری اراضی و تعی ین مح دودۀ م ورد

تغییر کاربری بر توان رس وبزایی اس ت انتخ اب ش د ،ل ذا

مطالعه استفاده شد (شکلهای  3و .)4

کاربریه ای ب ان ،ص نعتی و مس کونی ح ذف ش د .س پس
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 .2آمار و اطالع ات ایس تگاه س ینوپتیک دامغ ان و س ایر
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نقشۀ کاربری اراضی تهی ه ،و

همبستگی بین دادهه ای موج ود و دادهه ای تخمین ی انج ام

برداشتهای صحرایی براسا

نمونهبرداری بهصورت سیستماتیک در سه تیم ار انج ام ش د

میشود (حس نی پ اك .)2013 ،از ب ین نقش ههای تهیهش ده،

(این تیمارها عبارتاند از :اراضی کشاورزی جدید ک ه هم ه

نقش ۀ پ راکنش ذراتِ بزرگت ر از  2000میک رون ،گوی ای

در گذشته ،کاربری مرتعی داشتهاند؛ اراضی کشاورزی قدیمی

پراکندگی ذرات پای دار در براب ر فرس ایش و س ایر نقش هها

که از گذشته تاکنون تغییر کاربری نداشتهاند و اراضی مرتع ی

پراکنش ذرات حسا

و مستعد فرس ایش را نش ان میدهن د

که کاربری آنها در بازه زم انی م ورد مطالع ه تغیی ر نک رده

(شپیل1950 2،؛ بگنولد1941 3،؛ احمدی.)2008 ،

است) .نمونههای خاك در تیمارهای مذکور ،با پنج تک رار از

میانگین اندازۀ ذرات

عمخ صفر ت ا  10س انتیمتری از س طح زم ین بهص ورتیکه

xi
n

خاکدانه بههم نخورد ،برداشت شد و در مجموع  15نمونه ب ا

n

m
1

مشخص کردن مختصات جغرافیایی مربوط به آنها با استفاده

قطر میانگین ،حد متوسط اندازۀ ذرات رسوب است .ای ن

از دستگاه  ،GPSبرای مطالعه و تحقیخ تهیه ش د (ش کل .)2

قطر در رسوبات ماسه بادی ،معم والً ب ه مق ادیر قط ر میان ه

پ س از نمون هبرداری بهص ورت سیس تماتیک در س ه تیم ار

نزدیک است.

مرتعی) ،نمونهها به آزمایشگاه انتقال داده شد و با اس تفاده از

 :Xiقطر ذرات

دستگاه شیکر و ب ا الکه ای ،150 ،250 ،600 ،1180 ،2000

 :nتعداد ذرات

 75و کمتر از  75میکرون ،به مدت  5دقیق ه و ب ا س رعت90

جورشدگی

درص د ق درت دس تگاه ال ک ش دند و محت وای رس وبات

شاخصی است ک ه یکن واختی ذرات تش کیلدهندۀ رس وب و

باقیمانده در هر الک بهدقت وزن شد.

دور و نزدیک بودن قطر نمونه حول قطر میانه را نشان میدهد.

ذراتی که قطر بیشتر از  2000میکرون دارند ،نش اندهندۀ

مقدار عددی شاخص جورشدگی برای اغلب تپههای ماس های

میزان کلوخه (ذرات مقاوم در برابر فرسایش) هس تند .می زان

جه ان ،ح دود  0/55 -0/26 φاس ت .در ج دول ( ،)1ان واع

بقیه ذرات یعن ی ذرات دارای قط ر کمت ر از  2000میک رون

جورشدگی ذرات برحسب میزان انحراف معیار رسوب توس ط

(مس تعد و حس ا

در براب ر فرس ایش ب ادی ب ا توان ایی

رسوبزایی) برحس ب درص د محاس به میش ود .س پس ب ا
استفاده از نرمافزار  GRADISTATمورد تجزیه وتحلیل ق رار
گرفته ،میانگین اندازۀ ذرات ،جورشدگی انتش ار ان دازهها در

فولک نشان داده شده است (احمدی.)2005 ،
جدول ( :)1انواع جورشدگی ذرات رسوب
انواع جورشدگی ذرات رسوب

دامنۀ عددی میزان انحراف
معیار رسوب برحسب فی

جورشدگی خوب

0/35< SD <0/5

جورشدگی خوب تا متوسط

0/5< SD <0/71

جورشدگی متوسط

0/71< SD <1

ذرات با اندازههای مختلم (شامل هفت نقشه و با توج ه ب ه

جورشدگی بد

1< SD <2

تعداد الکهای استفادهشده برای بررسی دانهبندی ذرات) ،ب ا

جورشدگی بسیار بد

2< SD <4

اس تفاده از نرماف زار  ARC GISو روش درونی ابی مناس ب

جورشدگی بینهایت بد

SD <4

اطراف میانگین ،چولگی تقارن یا انتشار به یک طرف میانگین
و کشیدگی درجهتمرکز دانهها در رابطه با می انگین مش خص
شد .براسا

نتایج حاص ل از دانهبن دی ،نقش ههای پ راکنش

رس م میش ود .انتخ اب روش درونی ابی مناس ب براس ا

منب Folk٫ 1974 :

کمترین خطای ریشۀ مربعات ( )RMSE1و بیش ترین ض ریب
1. Root Mean Square Error

2. Chepil
3. Bagnold
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جورشدگی بسیار خوب

SD<0/35
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بررسی توان رسوبزایی لندفرمها براساس تغییر در کاربری اراضی...

شکل ( :)2موقعیت نقاط نمونهبرداری

شاخص چولگی
کجشدگی ،منحنی توزی

کشیدگی
مش خص میش ود .ب ههمین دلی ل در

ذرات رسوب نسبت به میانگین است .این منحنی ،اطالع ات

منحنیهای متقارن ،مقدار کجشدگی صفر است .اگ ر منحن ی

زی ادی در رابط ه ب ا جورش دگی و ان دازۀ ذرات ب ه محق خ

دارای دنباله بهسمت راست باشد ،به طرف رسوبات ریزدان ه

میدهد .این اطالعات برای تعبیر و تفس یر مح یط رس وبی و

و کجشدگی مثبت متمایل است و اگر منحنی دارای دنباله ب ه

همچن ین فراین دهای رس وبگذاری ،از اهمی ت زی ادی

طرف چپ باشد ،بهسمت رسوبات دانهدرش ت و کجش دگی

برخوردار است (جدول .)3

دنبال ۀ منحن ی توزی

جدول ( :)3انواع کشیدگی ذرات رسوب

منفی متمایل است .بنابراین ب هطور کل ی ،مطالع ه و بررس ی
کجشدگی منحنی از روی دنبالۀ آنها صورت میگیرد که این

انواع کشیدگی ذرات رسوب

دامنۀ عددی

بسیار پهن

>0/67

پهن

0/67< KU <0/9

متوسط

0/9< KU <1/11

کشیده

1/11< KU <1/5

بسیار کشیده

1/5< KU <3

بینهایت کشیده

<3

مسئله در ارتباط با اندازۀ ذرات تشکیلدهندۀ رسوب یا سن
است .لذا کجشدگی برای تحلیل و تفسیر محیطهای رس وبی
و فراین دهایی ک ه باع

حملونق ل ش ده اس ت ،اس تفاده

میشود .انواع طبقهبن دی کجش دگی ذرات رس وب ب ههمراه
دامنۀ عددی آنها در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول ( :)2انواع کجشدگی ذرات رسوب

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات ریزدانه

0/3< SK <1

کجشدگی بهسمت ذرات ریزدانه

0/1< SK <0/3

کجشدگی تقریباً متقارن

-0/1< SK <0/1

کجشدگی بهسمت ذرات درشتدانه

-0/3< SK < -0/1

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات درشتدانه

-1 >SD > -0/3

منب Folk٫ 1974 :

منب Folk٫ 1974 :

نتایج
تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی سال 1353
همانطور که در شکل ( )3دیده میشود ،پ نج ک اربری ب ان،
مناطخ صنعتی ،مناطخ مسکونی ،اراضی کش اورزی و اراض ی
مرتع ی در منطق ه دی ده میش ود ک ه دو ک اربری اراض ی
کشاورزی و مرتعی بیشترین سطح منطقه را شامل میشوند.
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انواع کجشدگی ذرات رسوب

دامنۀ عددی
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کاربری اراضی در سال 1382

شدهاند که با توجه به حداقل بودن توان ایی رس وبزایی ،در

شکل ( )4نقشۀ کاربری اراضی سال  1382را نش ان میده د.

اینجا م ورد بررس ی ق رار نمیگیرن د .در نهای ت ،بهص ورت

مقایسۀ این نقشه با نقشۀ کاربری اراض ی س ال  ،1353نش ان

پراکنده ،س طو ک وچکی از اراض ی کش اورزی ب ه اراض ی

میدهد که سطح اراضی کشاورزی اف زایش یافت ه اس ت ،ب ه

مخروبه تبدیل شدهاند که ب هدلیل نقط های ب ودن و کوچ ک

گونهای که سطح زیادی از مرات به اراضی کشاورزی تب دیل

بودن سطح آنها ،نمیتوانن د نق ش چن دانی در رس وبزایی

شده ،لذا سطح اراضی مرتعی ک اهش یافت ه اس ت .همچن ین

داشته باشند ،لذا مورد مطالعه قرار نگرفتهاند.

سطح قابل مالحظهای از اراضی کشاورزی به باغ ات تب دیل

دانهبندی

دستگاه شیکر و ب ا الکه ای ،150 ،250 ،600 ،1180 ،2000

پ س از نمون هبرداری بهص ورت سیس تماتیک در س ه تیم ار

 75و کمتر از  75میکرون ،به مدت  5دقیق ه و ب ا س رعت90

(اراضی کشاورزی جدید ،اراضی کشاورزی قدیمی و اراضی

درصد قدرت دستگاه الک شد و محتوای رسوبات باقیمان ده

مرتعی) نمونهها به آزمایشگاه انتقال داده شد و ب ا اس تفاده از

در هر الک بهدقت وزن گردید و اطالعات در جدول  4ت ا ،9
برای نمونههای هر تیمار آورده شد.
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شکل ( :)4نقشۀ کاربری اراضی سال 1382
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شکل ( :)3نقشۀ کاربری اراضی در سال 1353
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جدول ( :)4نتایج آنالیز الک خشک برای نمونههای زمینهای کشاورزی قدیم (ذرات ناپایدار)
اندازۀ ذرات

نمونۀ اول

(میکرون)

(گرم)

نمونۀ دوم

درصد

نمونۀ سوم

درصد

(گرم)

نمونۀ چهارم

درصد

(گرم)

درصد

(گرم)

نمونۀ پنجم
(گرم)

درصد

2000-1180

23

21/7

38

26/6

37

33/6

51

20/8

23

23/7

1180-600

20

18/9

32

22/4

34

30/9

81

33/1

23

23/7

600-250

19

17/9

27

18/9

21

19/1

55

22/4

18

18/6

250-150

12

11/3

16

11/2

8

7/3

20

8/2

13

13/4

150-75

19

17/9

18

12/6

5

4/5

20

8/2

13

13/4

Pan

13

12/3

12

8/4

5

4/5

18

7/3

7

7/2

جم

106

100

143

100

110

100

245

100

97

100

جدول ( :)5نتایج آنالیز الک خشک برای نمونههای زمینهای کشاورزی قدیم (ذرات پایدار)
اندازه ذرات (میکرون)

نمونۀ اول (گرم)

نمونۀ دوم (گرم)

نمونۀ سوم (گرم)

نمونۀ چهارم (گرم)

نمونۀ پنجم (گرم)

<2000

931

978

673

1197

846

جدول .6نتایج آنالیز الک خشک برای نمونههای زمینهای کشاورزی جدید (ذرات ناپایدار)
(میکرون)

(گرم)

(گرم)

درصد

(گرم)

(گرم)

(گرم)

2000-1180

73

31/8

73

21

91

19/2

25

22/3

63

17/4

1180-600

68

29/6

94

27

145

30/5

32

28/6

94

26

600-250

54

23/5

64

18/4

134

28/2

28

25

89

24/6

250-150

26

11/3

48

13/8

60

12/6

14

12/5

62

17/1

150-75

8

3/5

45

12/9

32

6/7

8

7/1

39

10/8

pan

0.9

0/4

24

6/9

13

2/7

5

4/5

15

4/1

جم

229.9

100

348

100

475

100

112

100

362

100

جدول ( :)7نتایج آنالیز الک خشک برای نمونههای زمینهای کشاورزی جدید (ذرات پایدار)
اندازه ذرات (میکرون)

نمونۀ اول (گرم)

نمونۀ دوم (گرم)

نمونۀ سوم (گرم)

نمونۀ چهارم (گرم)

نمونۀ پنجم (گرم)

<2000

1354

1486

674

1423

1080
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اندازۀ ذرات

نمونۀ اول

درصد

نمونۀ دوم

درصد

نمونۀ سوم

نمونۀ چهارم

درصد

نمونۀ پنجم

درصد

جدول ( :)8نتایج آنالیز الک خشک برای نمونههای زمینهای مرتعی (ذرات ناپایدار)
(میکرون)

(گرم)

(گرم)

(گرم)

(گرم)

(گرم)

2000-1180

20

15%/2

56

18%/4

100

25%/9

161

34%/7

150

42%/1

1180-600

37

28%

76

24%/9

118

30%/6

155

33%/4

136

38%/2

600-250

38

28%/8

87

28%/5

92

23%/8

94

20%/3

43

12%/1

250-150

20

15%/2

51

16%/7

38

9%/8

32

6%/9

11

3%/1

150-75

12

9%/1

27

8%/9

23

6%

17

3%/7

8

2%/2

pan

5

3%/8

8

2%/6

15

3%/9

5

1%/1

8

2%/2

جم

132

100

305

100

386

100

464

100

356

100

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.5.7

اندازۀ ذرات

نمونۀ اول

درصد

نمونۀ دوم

درصد

نمونۀ سوم

درصد

نمونۀ چهارم

درصد

نمونۀ پنجم

درصد
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جدول ( :)9نتایج آنالیز الک خشک برای نمونههای زمینهای مرتعی (ذرات پایدار)
اندازه ذرات (میکرون)

نمونۀ اول (گرم)

نمونۀ دوم (گرم)

نمونۀ سوم (گرم)

نمونۀ چهارم (گرم)

نمونۀ پنجم (گرم)

<2000

64

380

254

586

322

تجزیه و تحلیل دانهسنجی براساس نرمافزار GRADISTATE

میانگین ،چولگی تقارن یا انتش ار ب ه ی ک ط رف می انگین و

در این قس مت از پ هوهش ،اع داد بهدس تآمده از قس مت

کشیدگی درجه تمرکز دانهها در رابط ه ب ا می انگین را نش ان

دانهبندی را ب ا اس تفاده از نرماف زار  GRADISTATEم ورد

میدهند .نتایج بهدستآمده برای سه تیمار (اراضی کشاورزی

بررسی قرار داده و چه ار پ ارامتر آم اری می انگین ،انح راف

قدیمی ،اراضی کشاورزی جدید ،مرات که ک اربری آنه ا در

معیار ،چولگی و کشیدگی را مورد مطالعه قرار دادیم .میانگین

طی دورۀ مورد مطالعه ثابت بوده) در جداول  10تا  ،15نشان

اندازۀ متوسط ذرات ،جورشدگی انتش ار ان دازهها در اط راف

داده شده است.

جدول ( :)10پارامترهای آماری نمونهها در زمینهای کشارزی جدید
1

پهن

کجشدگی بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی متوسط

ماسه درشت

2

متوسط

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی خوب

ماسه متوسط

3

پهن

کجشدگی بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی متوسط

ماسه درشت

4

پهن

کجشدگی بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی خوب

ماسه درشت

5

پهن

کجشدگی بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی متوسط

ماسه متوسط

جدول ( :)11محاسبۀ کمّی پارامترهای آماری در زمینهای کشاورزی جدید
پارامتر آماری (میکرون)

میانگین ()Xi

جورشدگی ()SDI

چولگی ()SK

کشیدگی ()Ku

1

674/8

0/987

-0/269

0/776

2

446/9

0/654

-0/330

0/920

3

531/7

0/875

-0/221

0/895

4

532/2

0/542

-0/263

0/877

5

449

0/953

-0/121

0/806

میانگین هر پارامتر

536/92

0/802

-0/240

0/854

شمارۀ نمونه

شماره

کشیدگی

نمونه

چولگی

جورشدگی

میانگین

1

متوسط

کجشدگی بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی بد

ماسه متوسط

2

متوسط

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی متوسط

ماسه متوسط

3

متوسط

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی بد

ماسه درشت

4

کشیده

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی متوسط

ماسه درشت

5

پهن

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات ریزدانه

جورشدگی بد

ماسه متوسط
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جدول ( :)12پارامترهای آماری نمونهها در زمینهای کشارزی قدیم
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شمارۀ نمونه

کشیدگی

چولگی

جورشدگی

میانگین
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جدول ( :)13محاسبۀ کمّی پارامترهای آماری در زمینهای کشاورزی قدیم
پارامترآماری (میکرون)
میانگین ()Xi

چولگی ()SK

جورشدگی ()SDI

کشیدگی ()Ku

شمارۀ نمونه
1

354/2

1/231

-0/223

0/939

2

456/1

0/954

-0/369

0/939

3

679/6

1/154

-0/399

0/994

4

511/7

0/874

-0/422

1/184

5

444/7

1/987

-0/309

0/899

میانگین هر پارامتر

489/26

1/24

-0/344

0/991

جدول ( :)14پارامترهای آماری نمونهها در زمینهای مرتعی
1

پهن

کجشدگی بهسمت ذرات درشتدانه

جورشدگی بد

ماسه متوسط

2

پهن

کجشدگی تقریبا متقارن

جورشدگی بد

ماسه متوسط

3

متوسط

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات درشتدانه

جورشدگی بد

ماسه درشت

4

متوسط

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات درشتدانه

جورشدگی بد

ماسه درشت

5

کشیده

کجشدگی زیاد بهسمت ذرات درشتدانه

جور شدگی متوسط

ماسه درشت

جدول ( :)15محاسبۀ کمّی پارامترهای آماری در زمینهای مرتعی
پارامتر آماری (میکرون)
میانگین ()Xi

جورشدگی ()SDI

چولگی ()SK

کشیدگی ()Ku

شمارۀ نمونه

2

473/7

2/575

-0/094

0/823

3

590/7

2/584

-0/309

0/910

4

741/8

2/206

-0/334

0/911

5

919/1

1/983

-0/383

1/251

میانگین هر پارامتر

635/96

2/382

-0/252

0/953

نت ایج حاص ل از نرماف زار ،GRADISTATE

مرتع ی ب هترتیب براب ر اس ت ب ا  1/24 ، 0/802و ،2/382

میانگین قطر ذرات برای زمینهای کشاورزی جدی د 536/92

ضریب چولگی نیز برای اراضی کش اورزی جدی د ،-0/240

میکرون ،زمینهای کشاورزی قدیم  489/26میکرون و ب رای

برای اراضی کشاورزی قدیم  -0/344و برای اراض ی مرتع ی

اراض ی مرتع ی 635/96میک رون محاس به ش د .ض ریب

 -0/252میک رون ،همچن ین ض ریب کش یدگی در اراض ی

جورشدگی برای سه تیمار م زارع جدی د ،ق دیمی و اراض ی

کش اورزی جدی د  ،0/854در کش اورزی ق دیم  0/991و در

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.5.7

براس ا

1

454/5

2/565

-0/143

0/872

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شمارۀ نمونه

کشیدگی

چولگی

جورشدگی

میانگین
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بد هستند که این نشاندهندۀ وجود دارای فرسایش ب ادی در

اراضی مرتعی  0/953محاسبه شد.

منطقه است.

همانطور که از نت ایج برمیآی د ،چ ولگی در زمینه ای
کشاورزی بهس مت ذرات ریزدان ه اس ت ک ه نش ان از ع دم

تعیین مناطق حساس به فرسـای

یکنواختی ذرات میباشد و ذرات با قطره ای متف اوت در آن

ذرات (پتانسیل رسوبزایی)

وجود دارد که نشاندهندۀ این است که ذرات توسط باد کمتر

بـر پایـۀ دانهبنـدی

بررسیهای دین امیکی و فیزیک ی حرک ت ذرات توس ط ب اد

حمل شده است .از طرفی زمینه ای مرتع ی دارای چ ولگی

نشان داده که ذرات با قطرهای مختلم ،دارای ش کل انتق الی

بهسمت ذرات درشتدانه هستند که ای ن نش اندهندۀ وج ود

متفاوتی بوده و هریک از صور حمل ،با سرعتهای معین باد

فرسایش بادی در منطقه و ذرات درشت حملنش ده و ذرات

انطبا دارد .بر پایۀ تأثیر اندازۀ دانه در انتقال ذرات و بر پای ۀ

ریز حملشده هستند.

حدود تغییرات اندازۀ دانهها که در ج دول ( )16آورده ش ده

همچنین از نتایج حاصل از پارامتر جورش دگی برمیآی د

است ،دادههای بهدست آم ده از آن الیز ال ک خش ک در ه ر

که جورشدگی در زمینهای کشاورزی بهت ر اس ت و هرچ ه

محدودۀ اندازه ،کالسهبندی ش د و خط وط ه مارزش آنه ا

جورشدگی ذرات بیشتر باشد ،فرسایش و حمل ذرات توسط

براسا

باد کمتر است .از طرفی زمینهای مرتع ی دارای جورش دگی

روش درونیابی کریجین

رسم گردید.

شماره نمونه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

<2000

89/8

87/2

82/5

83

89/7

85/5

81

58/7

92/7

74/9

32/7

55/5

39/7

50

47/5

1180-2000

2/2

3 /4

4/7

3/5

2/4

4/6

4

7/9

1/6

4/4

10/2

8/2

15/6

17/3

22/1

1180-600

1/9

2 /9

3/9

5/6

2/4

4/3

5/1

12/6

2/1

6/5

18/9

11/1

18/4

16/7

20/1

600-250

1/8

2 /4

3/3

3/8

1/9

3/4

3/5

11/7

1/8

6/2

19/4

12/7

14/4

10/1

6/3

250-150

1/2

1 /4

2

1/4

1/4

1/6

2/6

5/2

0/9

4/3

10/2

7/4

5/9

3/4

1/6

150-75

1/8

1 /6

2/2

1/4

1/4

0/5

2/5

2/8

0/5

2/7

6/1

3/9

3/6

1/8

1/2

pan

1/3

1 /1

1/5

1/2

0/7

0/1

1/3

1/1

0/3

1

2/6

1/2

2/3

0/5

1/2

اندازۀ الک

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.5.7

شکل ( :)6نقشۀ درصد توزیع ذرات بیشتر از  2000میکرون ( 2میلیمتر)

شکل ( :)7نقشۀ درصد توزیع ذرات  1180-2000میکرون

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

جدول ( :)16نتایج آنالیز الک کل نمونهها
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شکل ( :)10نقشۀ درصد توزیع ذرات 150-250میکرون

شکل ( :)11نقشۀ درصد توزیع ذرات  75-150میکرون

مطالعۀ آنالیز اندازۀ دانه در محدودههای تعریمشده ،منتج

 RMSEکمتر خظا و بیشترین ضریب همبس تگی ( )Rرا ب ین

به هفت نقشۀ توان رسوبزایی در کال های مختلم ان دازۀ

دادههای موجود و تخمینی نشان میدهد ،ترسیم شدند .نقشۀ

ذرات شد .این نقشهها در محیط  ARC GIS9.3و با اس تفاده

مربوط به پراکنش ذرات دارای قطر بیش تر از  2000میک رون

که در مقایسه با س ایر روشه ا

(شکل  )6نشاندهندۀ پراکنش ذرات پایدار در برابر فرس ایش

از روش درونیابی کریجین

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.5.7

شکل ( :)12نقشۀ درصد توزیع ذرات Pan

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)8نقشۀ درصد توزیع ذرات  600-1180میکرون

شکل ( :)9نقشۀ درصد توزیع ذرات  250-600میکرون
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بادی است و بقیۀ نقشهها نشاندهندۀ ذرات ناپای دار در براب ر

مقابل فرسایش ،کامالً پایدارند و نیازی به هیچگونه عملی ات

فرسایش بادی هستند .بر این اسا  ،همانطور ک ه در ش کل

حفاظتی ندارند ،ولی با توجه به نقشه ،اراض ی مرتع ی دارای

( )13مشاهده میشود ،از مقایسۀ دو نقشۀ توزی ذرات با قطر

درصد کمی از این ذرات هستند؛ درنتیجه ،در مقابل فرسایش

بیش از  2000میکرون و نقشۀ ک اربری اراض ی ،ای ن نتیج ه

بادی حسا اند و نیاز به عملیات حفاظتی دارن د .البت ه ذک ر

استنباط میشود که مناطقی که اراضی کشاورزی دارند ،دارای

این نکته ضروری است ک ه اگ ر منطق های دارای ذرات ری ز

درصد قابلتوجهی از ای ن ذرات هس تند و طب خ نظ ر ش پیل

باشد ،الزاماً فرس ایش ب ادی بیش تری ن دارد ،بلک ه پتانس یل

( ،)1950بگنولد ( )1941و احمدی ( ،)2008ای ن اراض ی در

بیشتری برای تولید رسوب دارد.

نتیجهگیری و بحث

دارند .نتایج حاصل با نت ایج حاص ل از مطالع ات احم دی و

با توجه به قطر ذرات بهدستآمده از آزمایش الک خش ک و

همکاران ( )2005همسوست که اظهار داشتند شاخص الگوی

بر پایۀ تأثیر ان دازۀ دان ه در انتق ال ذرات و ب ر پای ۀ ح دود

کش ت تح ت ت أثیر ش رایط اس تفاده از اراض ی کش اورزی

تغییرات اندازه دانهها ،دادهه ای بهدس تآمده از آن الیز ال ک

میتواند در روند تخریب زمین مؤثر باشد؛ ب دین مفه وم ک ه

خشک در هر محدودۀ اندازه ،کالس هبندی ش دند و خط وط
ه مارزش آنه ا رس م گردی د و نقش ۀ من اطخ حس ا
فرسایش رسم شد .از مقایسۀ دو نقشۀ توزی

به

ذرات ب ا قط ر

اراضی کش اورزی ک ه زی ر پوش ش گیاه ان دائم ی ب هویهه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)13سمت راست :مقایسۀ نقشۀ توزیع ذرات با قطر بیشتر از  2000میکرون و سمت چپ :نقشۀ کاربری اراضی منطقۀ مورد مطالعه

درختان هستند ،طبعاً بهت ر از من اب خ اك حفاظ ت ک رده و
کمت رین ت أثیر را در رون د تخری ب س رزمین در کش اورزی

استنباط میشود که مناطقی که اراضی کشاورزی دارند ،دارای

شیب انجام شود ،کمترین تأثیر حفاظتی و بیشترین تأثیر را در

درصد قابلتوجهی از ای ن ذرات هس تند و طب خ نظ ر آق ای

تخریب سرزمین داشته و باالترین درج ۀ فرس ایش خ اك را

شپیل این اراضی در مقابل فرسایش کامالً پایدارند و نیازی به

بهوجود میآورد .همچنین با بررسی نتایج حاصل از نرماف زار

هیچگونه عملیات حفاظتی ندارند؛ ول ی ب ا توج ه ب ه نقش ه،

 GRADISTATEبرمیآید که ذرات با قط ر بیش تر از 1000

اراضی مرتعی دارای درصد کمی از این ذراتاند ،درنتیجه در

میکرون در اراضی مرتعی ،کمتر از اراضی کشاورزی جدید و

مقابل فرسایش بادی حسا اند و به عملی ات حف اظتی نی از

قدیم است؛ به بیانی دیگر ،خاكهای اراضی مرتعی حساسیت
بیشتری نسبت به فرسایش دارند ،زیرا ذرات دارای قطر کمتر

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.5.7

بیش از  2000میکرون و نقشۀ ک اربری اراض ی ،ای ن نتیج ه

دارند ،درحالیکه کشت دیم بهویهه اگر در ش رایط نامناس ب
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 فرس ایش و،پوشش است و هرچه جورش دگی ذرات بیش تر

 از حسایست ب االیی نس بت ب ه فرس ایش، میکرون1000 از

 زمینهای مرتعی، از طرفی.حمل ذرات توسط باد کمتر است

) مطابقت2012(  این نتایج با نتایج محمودآبادی.برخوردارند

دارای جورشدگی بد و ضعیفی هستند که این نشاندهندۀ این

 وی اظهار داشت اندازۀ بزرگترین خاکدانههای موجود.دارد

 بهگون های ک ه ذرات، فرس ایش ب ادی دارد،است که منطق ه

 بهطوریکه ب ا، نقش مهمی در کنترل فرسایش دارد،در سطح

 ای ن.درشت حمل نشده و ذرات ریز توسط باد حمل شدهاند

افزایش اندازۀ ذرات شدت فرسایش بادی ب هطور معن یداری

) در دش ت ی زد ک ه وض عیت2009( نتایج با نتایج حی دری

 از نت ایج حاص ل از آن الیز دانهبن دی ذرات.ک اهش مییاب د

. مطابقت دارد،جورشدگی نمونهها را متوسط ارزیابی کرد

برمیآی د ک ه جورش دگی در زمینه ای کش اورزی و دارای
 خاكه ای لخ ت و ب دون،پوش ش بهت ر از اراض ی مرتع ی

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.5.7 ]
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Abstract
The presence of Damghan Erg in West of Damghan Playa indicates high wind activity in this desert
region. Due to technological advances and population growth in recent decades, large parts of past
land uses have changed. These changes can exacerbate wind erosion and affect lands sedimentation. In
this study, first, the land use maps of years 1974 and 2003 were prepared. The comparison of these
maps shows that a significant area of rangelands have been converted to agricultural lands. Also, part
of the agricultural lands has been converted to residential and industrial lands and a small area of
agricultural lands has been dilapidated. The soil or surface sediment were sampled in three treatment
as old agricultural lands (that they have preserved their use), new agricultural lands (that they were
formerly rangelands) and ranelands (with five replications). Soil particles grading have been studied
by sieves of 2000,1180,600,250,150,75 and less than 75 micron based on the weight and frequency
percent of each particle size class and indicators of particle (diameter mean, skewness, sorting and
elongation) were specified using software GRADISTATE. At last, land sedimentation assessment was
identified based on the abundance of particles with a diameter less than 2000 micron (susceptible to
erosion). The results have been prepared as 7 maps that they express region sedimentation in each
particle size class. Particles dispersion map with diameter larger than 2000 micron indicates stable
particle dispersion against wind erosion and other maps show unstable particles dispersion. Comparing
the land use map with particles dispersion maps show that the most unstable particles dispersion is in
rangelands, the least dispersion of them is in agricultural land and rangelands have more sedimentation
than the other treatments.

Keywords: particle stability, Damghan, sedimentation, wind erosion, land use.
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