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چكيده
یكي از مخاطرات رایج در مناطق خشک و نيمه خشک ،گردوغبار است كه با مسائل و مشكالت
زیستي ،اقتصادي و اجتماعي زیادي همراه است .با توجه به اینكه بخش زیادي از مساحت ایران را
مناطق خشک و نيمه خشک دربرگرفته ،بنابراین مناطق زیادي از جمله استان قم در معرض این
مخاطره قرار دارد .با توجه به اهميت موضوع ،در این پژوهش به شناسایي كانونهاي گردوغبار در
استان قم پرداخته شده است .در این پژوهش به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر از اطالعات
اقليمي ایستگاههاي منطقه ،تصاویر ماهواره لندست و همچنين مدل رقومي ارتفاعي  30متر منطقه به
عنوان دادههاي تحقيق استفاده شده است .ابزارهاي مهم تحقيق شامل  WRPLOT ،ArcGISو
SandRoseبوده است .این تحقيق در  3مرحله كلي انجام شده كه در مرحله اول ،نقشه پوشش
زمين تهيه شده ،در مرحله دوم به بررسي خصوصيات بادهاي منطقه پرداخته شده و در مرحله سوم
به شناسایي كانونهاي گردوغبار پرداخته شده است .بر اساس نتایج حاصله ،مناطق مركزي و شمالي
استان قم به دليل وجود نوع پوشش شورهزار و ماسهزار ،ضریب باالي  DPtو همچنين ميانگين باالي
سرعت باد ،مستعد توليد گرد و غبار است ،بنابراین بر اساس شاخصهاي ضریب  DPtو سرعت
باد ،این مناطق به عنوان كانونهاي توليد گرد و غبار در استان قم محسوب ميشوند.

واژگان كليدي :مناطق خشک ،ضریب  ،DPtكانون توليد گرد و غبار.
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مقدمه
یکی از انواع مخاطرات محیطی و طبیعی طوفانهای گرد و غباری است که امروزه بسیاری از مناطق کشور به ویژه مناطق
خشک را با مسائل و مشکالت زیستی ،اقتصادی و اجتماعی مواجه ساخته است (رضویان و کوشکی .)1393 ،این پدیده در
سالهای اخیر جنبههای مختلفی از زندگی مردم را در این منطقه متاثر ساخته است (عزیزی و همکاران .)1391 ،طوفان
گرد و غبار نوعی رویداد جوی است که معموالً با بیابانها گره خوردهاست (گودی و میدلتون .)2006 ،1گرد و غبار موجود
در جو به دلیل خواص فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آن ،پیامدهایی زیانباری برای سالمتی انسان دارد (میدلتون و
استرنبرگ )2013 ،2و همین مسئله سبب شده تا به این مخاطره در طی سالهای اخیر توجه ویژهای شود .دانش مربوط به
منابع اصلی انتشار گرد و غبار و اهمیت نسبی آنها برای سیاستگذاران برای تعیین استراتژیهای موثر کاهش آلودگی
ضروری است (کولومبی 3و همکاران .)2010 ،خطرات مربوط به پدیده گرد و غبار از دو جنبه سالمتی و پیامدهای اقتصادی
و اجتماعی قابل تأمل است .بطوری که هرگرم از ذرات گرد و غبار ،محتوی یک میلیون سلول از باکتریهایی است که
میتواند خطرات جدی در سیستم تنفسی ایجاد کند .از نظر پیادهای اقتصادی و اجتماعی نیز گرد و غبار موجب خسارت به
اراضی کشاورزی ،واحدهای اقتصادی ،تاسیسات زیربنایی ،بزرگراهها ،راهآهن و تهدید سالمت اجتماعی میشود .پدیده گرد
وغبار یکی از بالیای جوی -اقلیمی است که وقوع آن باعث وارد شدن خسارتهایی در زمینه زیست محیطی و بروز یا
تشدید بیماریهای تنفسی و قلبی ،ترافیک هوایی و زمینی ،گردشگری ،کشاورزی و غیره میشود .با توجه به خسارت زیاد
این پدیده و احتمال افزایش وقوع آن در سالهای آتی ،لزوم توجه به آن از سوی دولت و اجرای راهکارهای مناسب در این
زمینه ضروری است .بدیهی است قبل از اجرای طرحهای عملیاتی با داشتن اطالعات و شناخت کافی از این پدیده و نحوه
و علل وقوع آن می توان راه های مناسب را برای مقابله با آن پیدا نمود .بدین منظور الزم است از تجربیات و یافتههای
سایر کشورها نیز در این زمینه استفاده کرد تا با به کار بردن روشهای صحیح و اصولی ،گامی اساسی در این راه برداشته
شود (برنا.)1397 ،
موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده است تا بخش زیادی از مناطق آن ،از جمله مناطق مرکزی مانند استان قم ،با مخاطره
گرد و غبار مواجه باشند .استان قم با داشتن میانگین دمای ساالنه  19درجه سانتیگراد و حدود  175میلیمتر بارش ساالنه،
از جمله مناطق خشک کشور محسوب میشود .وضعیت اقلیمی این استان سبب شده است تا بخش زیادی از مساحت آن
را ماسهزارها دربرگیرد و همین مسئله زمینه را برای فرسایش بادی در این استان فراهم کرده است .با توجه به موارد مذکور،
استان قم پتانسیل باالیی جهت تولید کانونهای گردوغبار دارد و بر این اساس در این تحقیق به شناسایی کانونهای
گردوغبار در استان قم پرداخته شده است .در این تحقیق ،بر خالف بسیاری از تحقیقات پیشین ،عالوه بر بررسی وضعیت
بادهای منطقه ،وضعیت پوشش زمین نیز بررسی شده و مناطق مستعد فرسایش در ارتباط با پوشش زمین و خصوصیات
بادهای منطقه شناسایی شد .در واقع ،نوآوری تحقیق حاضر بررسی همه جانبه عوامل موثر در فرسایش بادی است .به این
صورت که در این تحقیق ابتدا وضعیت پوشش زمین در استان قم بررسی شده و مناطقی که پتانسیل باالیی جهت ایجاد
کانونهای گردوغبار دارند شناسایی شده است .در ادامه به تشریح خصوصیات باد و درونیابی اطالعات بدست آمده پرداخته
شده و به این صورت ،وضعیت باد و پوشش در هر نقطه مشخص شده است.
با توجه به اهمیت موضوع ،در این مورد تحقیقات مختلفی ضورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به کولومبی و
همکاران ( )2010اشاره کرد که در پژوهش خود اشاره کردهاند ،دانش مربوط به منابع اصلی انتشار گرد و غبار را میتوان با
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مدلسازی گیرنده با استفاده از برای مثال مدل تعادل جرم شیمیایی ( 1)CMBبه دست آورد .ایسانووا 2و همکاران ()2015
حمل بادی ماسه و گرد و غبار را در منطقه دریای آرال بررسی کردند .گوان 3و همکاران ( )2016رابطه بین گرد و غبار
ناشی از فعالیتهای انسان و تراکم جمعیت را در مناطق نیمه خشک جهان بررسی کرده و دریافتند که مناطق نیمه خشک
مناطق اصلی منبع تولید گرد و غبار انسانی هستند .سوفوای 4و همکاران ( )2017به مطالعه برهمکنش بین بارش ،پوشش
گیاهی و انتشار گرد و غبار در منطقه نیمه خشک مغولستان (منطقه گبی) پرداختند .استرنبرگ و ادواردز )2017( 5با موضوع
بررسی رابطه بین گرد و غبار بیابان و سالمتی ،پژوهشهای منطقه آسیای مرکزی را مرور کردند باساران 6و همکاران
( )2017فرسایش بادی ناشی از کشت در زمینهای آیش منطقه نیمه خشک آناتولی مرکزی را بررسی کردند .در این
مطالعه ،آزمایشها روی زمینهای آیش دو شرکت کشاورزی مجاور انجام شده است .کل حمل حجمی ذرات از زمینهای
مذکور در طول یک دوره  7ماهه اندازهگیری 600 ،تن تخمین زده شده است .کاترا )2019( 7به ارزیابی فرسایش خاک
بوسیله باد و انتشار گرد و غبار در خاکهای مناطق نیمه خشک در اثر فعالیتهای کشاورزی پرداخته است .بکین 8و
همکاران ( )2020با استفاده از دادههای  MSG-SEVIRIسطح انتشار گرد و غبار و ژئومورفولوژی منطقه منشأ را در
قسمت شمال آفریقا بررسی کردند .طبق یافتههای این تحقیق ،سطح منابع انتشار گرد و غبار دارای توزیع غیر طبیعی بوده
که اکثر منابع بین  20تا  130کیلومتر مربع مساحت داشتهاند .کوک 9و همکاران ( )2021سهم مناطق اصلی منبع غبار
جهان را در چرخه جهانی گرد و غبار بیابانی ارزیابی کرده و در این راستا از یک چارچوب تحلیلی استفاده کردهاند .در ایران
نیز فالح ززولی و همکاران ( )1393به منشایابی گردوغبار در مناطق غرب و جنوب غرب ایران با استفاده از روشهای
سنجش از دوری پرداختند .نتایج تحقیق نشان داده است که منشاء پدیدههای گرد و غبار ورودی به غرب و جنوب غرب
کشور از سوریه و عراق و بخشی از عربستان سعودی میباشد .کرمی ( )1394در پژوهش خود به بحث درباره عوامل ایجاد
کننده گرد و غبار و اثرات آن بر محیط زیست و همچنین روشهای مقابله و کنترل این پدیده پرداخته است .رئوفی فرد
( )1394در بررسی پدیده گرد و غبار استان قم اشاره کرده که منشاء گرد و غبارهای این استان ،محلی و انتقالی است.
دهقانپور و همکاران ( )1396به تحلیل اثرت طوفانهای گرد و غبار بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان ابرکوه پرداخته
و با روش توصیفی -تحلیلی و بررسی میدانی اقدام به تهیه و تحلیل آمار و اطالعات کردهاند .نتایج این پژوهش حاکی از
اثرات مخرب پدیده گردوغبار بر مولفههای کیفیت زندگی در روستاهای دهستان اسفندار شهرستان ابرکوه بوده است.
الهیجانزاده و همکاران ( )1396پراکنش مکانی ،کانیشناسی و میکرومورفولوژی رخدادها و مراکز گرد و غبار با منشأ
داخلی استان خوزستان را با استفاده از دادههای هواشناسی و اطالعات زمینشناسی و کانیشناسی بررسی کردهاند .آرامی
و همکاران ( )1397به تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران طی یک دوره  22ساله پرداخته و در این
راستا اقدام به مرور جامع منابع موجود کردهاند .رنجبر و همکاران ( )1398در پژوهش خود با استفاده از دادههای اقلیمی،
پوشش گیاهی ،فیزیوگرافی منطقه و انجام نمونهبرداری از عمق خاک اقدام به شناسایی مناطق و کانونهای مولد گرد و
غبار در استان ایالم کردند .در راستای تحقیقات پیشین ،هدف از تحقیق حاضر شناسایی کانونهای گردوغبار در محدوده
استان قم بر مبنای وضعیت پوشش زمین و خصوصیات باد میباشد.
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محدوده مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه شامل محدوده سیاسی استان قم میباشد .مرکز استان شهر قم است .استان قم از استانهای واقع در
ایران مرکزی است که از سمت شمال به استان تهران ،از سمت غرب به استان مرکزی ،از سمت جنوب به استان قم و از
سمت شرق به استان سمنان منتهی میشود (شکل  .)1این استان در یک منطقه خشک و نیمهخشک واقع شدهاست و آب
و هوای گرم و خشک دارد به طوری که میانگین دمای ساالنه این استان  19درجه سانتیگراد و میانگین بارش آن نیز
حدود  175میلیمتر است (سازمان هواشناسی استان قم .)1398 ،مناطق جنوبی و غربی استان دارای آب و هوای کوهستانی
و کوههای مرتفع است .مناطق شرقی ،مرکزی و شمالی استان نیز دارای کویر و بیابان وسیع است که بزرگترین آنها
دشت مسیله است.

شكل  :1نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه

مواد و روشها

در این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر از اطالعات اقلیمی ایستگاههای ساوه ،تفرش ،سلفچگان ،کهک،
کاشان و گرمسار ،تصاویر ماهواره لندست و همچنین مدل رقومی ارتفاعی  30متر منطقه به عنوان داده های تحقیق استفاده
شده است .ابزارهای مهم تحقیق شامل ( ArcGISبه منظور خروجی گرفتن و تهیه نقشههای مورد نظر)WRPLOT ،
و  SandRoseبوده که ج هت تهیه نقشه گلباد و گلماسه استفاده شده است .در این تحقیق همچنین از روش درونیابی
( IDWجهت تهیه نقشههای مربوط به خصوصیات باد در محدوده استان قم) استفاده شده است .این تحقیق در  3مرحله
کلی انجام شده است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است:
مرحله اول (تهيه نقشه پوشش زمين) :به منظور تهیه نقشه پوشش زمین از تصویر ماهواره لندست  8سنجنده OLI
مربوط به سال  2020استفاده شده است .پس از تهیه تصویر مورد نظر و انجام پیش پردازشهای الزم (تصحیحات هندسی
و اتمسفری) ،از روش طبقهبندی نظارت شده برای تهیه نقشه پوشش اراضی استفاده شده است .اولین گام در انجام دادن
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یک طبقهبندی نظارت شده تعریف مناطقی است که به مثابه نمونههای تعلیمی برای هر کالس استفاده میشوند (استمن،1
 .)2006نمونههای تعلیمی (ابتدا با استفاده از تصاویر گوگل ارث منطقه پایش شده است و سپس بر اساس اطالعات حاصله
از بازدیدهای میدانی نمونههای تعلیمی انتخاب شده است) در  6کالس نواحی انسانساخت ،اراضی کشاورزی ،مراتع،
ماسهزار ،شورهزار و پهنه آبی تعریف شدهاند (انتخاب کالسها بر اساس نوع پوشش زمین در استان قم و همچنین اهداف
مورد نظر بوده است) .الزم به ذکر است که نمونههای تعلیمی بر اساس اطالعات میدانی و همچنین تصاویر گوگل ارث
انتخاب شده است .سپس نمونههای تعلیمی به شیوه رقومی کردن روی صفحه تولید و تفکیک شدند .با تعیین نمونههای
تعلیمی با استفاده از روش حداکثر احتمال ،نقشه پوشش زمین در محدوده استان قم تهیه شده است.
مرحله دوم (بررسي خصوصيات بادهاي منطقه) :در این مرحله به منظور بررسی خصوصیات باد و تحلیل اثرگذاری آن
در ایجاد کانونهای گرد و غبار ،ابتدا اطالعات ایستگاههای هواشناسی کهک ،سلفچگان ،کاشان ،ساوه ،تفرش و گرمسار
(با توجه به موقعیت ایستگاهها و در دسترس بودن اطالعات) تهیه شده (جدول  )1و سپس به تهیه نمودارهای مربوط به
گلباد و گلماسه این ایستگاههای پرداخته شده است .در واقع ،با استفاده از تهیه نمودارهای مربوطه ،خصوصیات باد و پتانسیل
آن در ایجاد کانونهای گرد و غبار تحلیل شده است و سپس با استفاده از روش درونیابی معکوس فاصله (،)IDW
نقشههای مربوط به سرعت باد و شاخصهای گلماسه در محدوده استان قم تهیه شده است .انتخاب روش درونیابی در
درجه اول به طبیعت متغیر و تغییرات مکانی آن وابسته است و با توجه به اینکه تحت تأثیر عوامل دیگری نیز میباشد ،ارائه
یک قانون صحیح و عام برای انتخاب یک روش بسیار دشوار است .علت انتخاب روش  IDWدر این تحقیق ،موقعیت
نقاط و مورفولوژی منطقه مورد مطالعه بوده است .در این تحقیق از اطالعات ایستگاهها در واحدهای مختلف ژئومورفولوژی
استفاده شده است .در واقع ،موقعیت ایستگاهها به گونهای است که در واحدهای مختلف کوهستان و دشت قرار گرفتهاند و
همین مسئله سبب میشود تا اثر منفی اختالف توپوگرافی بر نتیجه درونیابی بسیار کم شود.
در این پژوهش همچنین به منظور ترسیم گلباد از نرمافزار ( WRPLOTورودی این نرمافزار اطالعات مربوط به سرعت
و جهت باد بوده است) و به منظور ترسیم گلماسه ایستگاههای مورد مطالعه از نرمافزار SandRose Graph 3.0
(ورودی این نرمافزار اطالعات اقلیمی ایستگاهها با فرمت سازمان هواشناسی بوده است ولی در این نرمافزار صرفا از
اطالعات مربوط به سرعت و جهت باد روزانه در طی دورههای زمانی مورد مطالعه (جدول  )1استفاده میشود) استفاده شده
است (اختصاصی و همکاران .)1384 ،این برنامه قادر به دریافت فایلهای متنی ایستگاههای سینوپتیک بوده و قادر است
در کمترین زمان ممکن اقدام به انجام محاسبات و ترسیم گلماسه نماید .در این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف مورد
نظر از اطالعات  6ایستگاه استفاده شده است و مقادیر ( DPt2توان حمل ماسه در جهات مختلف) برای ایستگاههای مورد
مطالعه محاسبه شده است (پارسامهر و خسروانی.)1395 ،
جدول  :1مشخصات ایستگاههاي مورد استفاده

ردیف
1
2
3
4
5

ایستگاه
کهک
سلفچگان
کاشان
ساوه
تفرش

دوره زماني
2004-2016
2004-2016
2000-2016
2000-2016
2000-2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Eastman
2 . Total Drift Potential
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2008-2016

شاخص ( 1 DPtتوان حمل ماسه در جهات مختلف) :فرای برگر و دین ( )1979با استفاده از معادالت پایه بگنولد و
لتو-لتو که جهت محاسبه دبی جریان ارئه شدهاند ،رابطهای جهت محاسبه پتانسیل حمل ماسه در جهات مختلف جغرافیایی
ارئه نمودند که به صورت رابطه  1میباشد:
رابطه  :1محاسبه DPt

DP: V*2(V* - V*t).T

در این رابطه * :Vسرعتهای باد بیش از سرعت آستانههای فرسایش (در محدوده ایستگاه مورد نظر و در ارتفاع استاندارد)
و بر حسب نات :V*t ،سرعت آستانه فرسایش باد در ارتفاع استاندارد بر حسب نات (این سرعت برای مناطق حساس به
بادبردگی معموال بین  12-16نات در ارتفاع  10متری در نظر گرفته میشود) :T ،مدت زمان نسبی وزش باد با سرعت
*( Vنسبت تعداد سرعتهای برشی دیدهبانی شده به کل دیدهبانیها در سراسر کشور) (همان .)1395 ،سرعت آستانه
فرسایش در منطقه مورد مطالعه  6/2متر برثانیه ( 12/05نات) در نظر گرفته است .انتخاب این میزان بر اساس مطالعات
کتابخانهای و وضعیت پوشش زمین بوده است.
مرحله سوم (شناسایي مناطق مستعد توليد گرد و غبار بر مبناي ویژگيهاي باد و پوشش زمين) :در این مرحله
به منظور شناسایی مناطق مستعد تولید گرد و غبار ،از اطالعات پوشش زمین و همچنین خصوصیات بادهای منطقه استفاده
شده است .روش کار به این صورت بوده است که ابتدا بر اساس تصاویر ماهواره لندست مربوط به سال  ،2020محدوده
ماسهزارها و شوره زارها (به دلیل پتانسیل باالیی که جهت تولید گرد و غبار دارند) جدا شده است و سپس نقشه سرعت باد
و همچنین شاخص  DPtفصلی و ساالنه در این محدوده به صورت فازی و کالسهبندی شده تهیه شده است .بر این
اساس ،مناطقی از ماسهزارها و شورهزارها که دارای سرعت باالی باد و ضریب  DPtباالیی بوده است ،به عنوان مناطق
مستعد تولید گرد و غبار شناسایی شده است.
بحث و نتایج

بررسي وضعيت پوشش زمين :با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی در فرسایش زمین و ایجاد کانونهای گرد و غبار،
وضعیت پوشش زمین است ،در این پژوهش ابتدا با استفاده از تصویر ماهواره لندست مربوط به سال ( 2020شکل  )2نقشه
پوشش زمین استان قم تهیه شده است (شکل .)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Total Drift Potential
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شكل  :2تصویر ماهوارهاي استان قم در سال ( 2020لندست  ،8تركيب باندي )R: 4, G: 3, B: 2

شكل  :3نقشه پوشش زمين استان قم در سال 2020

ارزیابی نقشه پوشش زمین استان قم بیانگر این است که نواحی انسانساخت  67/8کیلومترمربع (معادل  0/6درصد از
مساحت استان) وسعت داشته است که عمدتا شامل محدوده شهری قم بوده است .نواحی کشاورزی  891/5کیلومترمربع
(معادل  7/7درصد از مساحت استان) وسعت داشته است که عمدتا شامل مناطق مجاور شهر قم و مناطق شمالی استان
بوده است .مراتع  2948/3کیلومترمربع (معادل  25/6درصد از مساحت استان) وسعت داشته است که عمدتا شامل مناطق
غربی استان بوده است .ماسهزارها و اراضی بایر  6275/6کیلومترمربع (معادل  54/5درصد از مساحت استان) وسعت داشته
است که عمدتا شامل مناطق شرقی استان بوده است .شورهزارها  1146/8کیلومترمربع (معادل  10درصد از مساحت استان)
وسعت داشته است که عمدتا شامل مناطق جنوب شرقی استان بوده است .همچنین پهنه آبی نیز  183/1کیلومترمربع
(معادل  1/6درصد از مساحت است ان) وسعت داشته که مربوط به دریاچه قم است .در جدول  2مساحت و درصد مساحت
هرکدام از پوششهای نشان داده شده است.
جدول  :2مساحت و درصد مساحت نوع پوشش زمين استان قم در سال 2020

مساحت

درصد

(كيلومربع)

مساحت
0/6

ردیف

نوع پوشش زمين

1

انسانساخت

67/8

2

کشاورزی

891/5

7/7

3

مراتع

2948/3

25/6

4

ماسهزار و اراضی بایر

6275/6

54/5

5

شوره زار

1146/8

10

6

پهنه آبی

183/1

1/6

7

مجموع

11513

100

تحليل وضعيت بادهاي منطقه :در این پژوهش ،پس از ارزیابی وضعیت پوشش زمین ،به منظور تحلیل وضعیت
فرسایش بادی و کانونهای گردوغبار ،از اطالعات مربوط به ایستگاههای ساوه ،تفرش ،سلفچگان ،کهک ،کاشان و گرمسار
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استفاده شده است .انتخاب ایستگاهها بر اساس موقعیت آنها نسبت به محدوده استان قم بوده است و بر مبنای آنها ،به
تجزیه و تحلیل ویژگیهای باد و سپس شناسایی کانونهای گردوغبار پرداخته شده است:
بررسي وضعيت سرعت و جهت باد :در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت سرعت باد در منطقه ،ابتدا میانگین
سرعت باد در طی دوره زمانی مختلف محاسبه شده است( .جدول  .)3پس از انجام محاسبات و تهیه اطالعات الزم ،با
استفاده از روش درونیابی  ،IDWنقشه سرعت باد فصلی و ساالنه در محدوده استان قم تهیه شده است .نتایج بررسی
میانگین فصلی سرعت باد بیانگر این است که در فصل زمستان میانگین سرعت باد بین  5تا  9/7متر بر ثانیه ،در فصل
بهار بین  5/1تا  11/2متر بر ثانیه ،در فصل تابستان بین  4/4تا  11/2متر بر ثانیه ،در فصل پاییز بین  4تا  7/8متر بر ثانیه
و میانگین سرعت باد ساالنه نیز بین  5/1تا  10/1متر بر ثانیه بوده است .بررسی پراکنش مکانی سرعت باد در نقشههای
مذکور بیانگر این است که بیش ترین میزان سرعت مربوط به مناطق جنوب و جنوب غربی استان بوده است (شکل .)4
جدول  :3سرعت باد فصلي و ساالنه ایستگاههاي منطقه

درصد باد بيش
ایستگاه

زمستان

بهار

تابستان

پایيز

ساالنه

از  6/2متر بر

ساوه
تفرش
سلفچگان
کهک
کاشان
گرمسار

5/6
6/7
9/7
9/5
1/7
5

6/2
4/7
9/8
11/2
2/1
5/8

4/5
4
9/1
11/2
1/5
6/3

4/5
6/9
6/5
7/8
1/1
4/9

5/2
5/6
8/8
10/1
1/7
5/6

ثانيه
27/2
40/2
67/8
85/1
4/6
30/9

شكل  :4نقشههاي دورنيابي سرعت باد فصلي و ساالنه محدوده مطالعاتي

نتایج بررسی جهت باد غالب فصلی و ساالنه ایستگاههای منطقه بیانگر این است (جدول  4و شکل  )5که در ایستگاه ساوه
جهت غالب باد در فصول مختلف سال از سمت شمال است و تنها در فصل بهار از سمت جنوب غرب است .در ایستگاه
تفرش ،جهت غالب باد در فصول مختلف سال از سمت غرب و شمال غرب است و تنها در فصل زمستان از سمت جنوب
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شرق است .در ایستگاه سلفچگان جهت غالب باد در فصلهای بهار و تابستان از سمت شرق و در فصلهای پاییز و زمستان
از سمت غرب است .در ایستگاه کهک ،جهت غالب باد در فصلهای بهار و پاییز از سمت شرق ،در فصل زمستان از سمت
جنوب شرق  ،در فصل تابستان از سمت شمال شرق و میانگین جهت ساالنه آن از سمت شرق است .در ایستگاه کاشان،
جهت غالب باد در تمام فصول سال از سمت جنوب غرب است و در ایستگاه گرمسار نیز جهت غالب باد در تمام فصول
سال از سمت شمال است .بررسی وضعیت اطالعات مربوط به بادهای منطقه بیانگر این است که است تحت تاثیر عوامل
مختلف جغرافیایی ،خصوصا توپوگرافی ،میزان سرعت ،جهت و قدرت حمل باید در منطقه مورد مطالعه تفاوت زیادی دارد.
نتایج بررسی سرعت بادهای منطقه بیانگر این است که بخشهای جنوبی و جنوب غربی استان قم در بیشتر ماههای سال
دارای بادهای با سرعت بیش از  10متر بر ثانیه است که مسئله در شرایط الزم برای ایجاد گرد و غبار در نیمه غربی استان
قم را فراهم میآورد .همچنین نتایج ارزیابی جهت بادهای منطقه بیانگر این است که در بیشتر ماههای سال ،در بخشهای
شرقی استان قم که مستعد فرسایش بادی است و تولید گرد و غبار است ،جهت باد از سمت شرق است که همین مسئله
سبب حرکت گردوغبار به سمت مناطق غربی استان قم میشود.
جدول  :4جهت باد فصلي و ساالنه ایستگاههاي منطقه

ایستگاه
ساوه
تفرش
سلفچگان
کهک
کاشان
گرمسار

زمستان
شمال
جنوب شرق
غرب
جنوب شرق
جنوب غرب
شمال

بهار
جنوب غرب
شمال غرب
شرق
شرق
جنوب غرب
شمال

تابستان
شمال
غرب
شرق
شمال شرق
جنوب غرب
شمال

شکل  :5گلباد ساالنه ایستگاههای منطقه

پایيز
شمال
غرب
غرب
شرق
جنوب غرب
شمال

ساالنه
شمال
غرب
غرب
شرق
جنوب غرب
شمال
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محاسبه مقادیر ( 1 DPtتوان حمل ماسه در جهات مختلف) :در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت DPt
در ایستگاههای منطقه ،ابتدا میانگین  DPtهر کدام از ایستگاهها در طی دورههای زمانی مختلف محاسبه شده است (جدول
 5و شکل  .)6پس از انجام محاسبات و تهیه اطالعات الزم ،با استفاده از روش درونیابی  ،IDWنقشه میانگین DPt
استان قم در طی دورههای زمانی مختلف تهیه شده است .بررسی میزان  DPtفصلی و ساالنه نیز بیانگر این است که
میزان  DPtدر فصل زمستان بین  337تا  ،1066در فصل بهار بین  247تا  ،969در فصل تابستان بین  832تا  ،105در
فصل پاییز بین  722تا  133و در مجموع ساالنه نیز بین  890تا  225بوده است .بر این اساس ،بیشترین میزان DPt
فصلی مربوط به فصل زمستان بوده است (شکل  .)7نتایج بررسی شاخص ( DPtتوان حمل ماسه در جهات مختلف) بیانگر
این است که بیش ترین میزان توان حمل ماسه مربوط به مناطق جنوب غربی استان قم است که ضریب آن در بیشتر
ماههای سال بیش از  1000است و این مسئله بیانگر قدرت باالی حمل ماسه در این مناطق است.
جدول  :5ضریب  DPtفصلی و ساالنه ایستگاههای مجاور استان قم
ایستگاه

زمستان

بهار

تابستان

پاییز

ساالنه

ساوه
تفرش
سلفچگان
کهک
کاشان
گرمسار

418
160
1067
587
136
203

501
134
992
807
272
310

72
92
153
933
33
182

304
74
280
211
29
105

322
110
936
638
140
203
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شکل  :6شاخصهای گلماسه ایستگاههای منطقه

شکل  :7نقشههای دورنیابی  DPtفصلی و ساالنه استان قم

شناسایي كانونهاي گردوغبار بر مبناي خصوصيات باد...

55

شناسایي مناطق مستعد توليد گرد و غبار بر مبناي ویژگيهاي باد و پوشش زمين :فرسایش بادی به طور مستقیم
تحت تاثیر وضعیت پوشش زمین و همچنین ویژگی های مربوط به بادهای منطقه است .در این پژوهش ،ابتدا وضعیت
پوشش زمین استان قم ارزیابی شد و سپس به تحلیل ویژگی بادهای مربوط به ایستگاههای استان قم و مجاور آن پرداخته
شد .با توجه به به این استان قم از نظر نوع پوشش زمین و همچنین ویژگیهای مربوط به باد ،پتانسیل باالیی از نظر
فرسایش بادی و ایجاد کانونهای گرد و غبار دارد ،در این بخش به شناسایی کانونهای تولید گرد و غبار بر مبنای و
ویژگیهای باد و نوع پوشش زمین پرداخته شده است:
مناطق مستعد توليد گرد و غبار بر اساس ضریب  DPtو پوشش زمين :نوع پوشش زمین در مناطق مختلف استان
قم متفاوت است .به طوری کلی بخشهای غربی استان قم را مراتع دربرگرفته و به سمت مناطق شرقی استان ماسهزارها
و شورهزارها نمود بیشتری دارند .با توجه به اینکه ماسهزارها و شورهزارها ،به عنوان منابع اصلی تولید گرد و غبار هستند،
بنابراین در این بخش ،ابتدا محدوده ماسهزارها و شورهزارهای استان قم جدا شده و سپس به بررسی میزان  DPو سرعت
باد در این منابع پرداخته شده است .بر اساس نتایج حاصله ،بخشهای شرقی استان قم و مناطقی از مرکز استان قم را
پوشش ماسهزار و شورهزار دربرگرفته است .بررسی وضعیت ضریب ( DPtتوان حمل ماسه در جهات مختلف) در محدوده
ماسهزارها و شورهزارها بیانگر این است که در یک روند کلی از سمت غرب به سمت شرق ،ضریب  DPtبین  105تا 871
متغیر است (شکل  ،)8بنابراین از نظر شاخص  DPtماسهزارها و شورهزارهای بخش مرکزی و جنوبی استان قم ،به دلیل
دارا بودن ضریب  DPtباالتر ،پتانسیل باالیی جهت تولید گرد و غبار دارند .بر اساس نقشههای تهیه شده ،باالترین ضریب
 DPtمربوط به فصلهای بهار و زمستان است ،بنابراین در این فصول احتمال تولید گردو غبار بیشتر از سایر ایام سال
است.

شكل  :8نقشه ميانگين  DPtفصلي و ساالنه محدوده ماسهزار و شورهزارهاي استان قم

در این بخش به منظور کالسهبندی قدرت فرسایش باد در منطقه ،از شاخص فرای برگر و دین( 1جدول  )6استفاده شده و
محدوده شورهزارها و ماسهزارهای منطقه از نظر قدرت حمل ماسه به  3کالس (قدرت حمل کم ،قدرت حمل متوسط و
قدرت حمل زیاد) تقسیم شده است (شکل  .)9بر اساس نقشههای تهیه شده ،بخشهای مرکزی استان قم در تمام فصول
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سال ،به جزء فصل پاییز ،در طبقه پتانسیل زیاد حمل ماسه قرار دارد و همچنین بخشهای شرقی با وجود اینکه از نظر
پوشش میتوان مستعد تولید گرد و غبار باشد ولی به دلیل اینکه ضریب  DPtدر این مناطق کمتر است ،احتمال تولید گرد
و غبار کمتری نسبت به مناطق مرکزی استان دارد .در مجموع بر اساس نتایج حاصله ،در حدود  1667کیلومترمربع از
ماسهزار و شورهزارهای استان قم ،باد دارای قدرت فرسایش زیاد است و به ترتیب در  3464و  1303کیلومترمربع ،باد دارای
قدرت فرسایش متوسط و کم است (جدول .)7
جدول  :6تقسيمبندي توان حمل ماسه توسط باد در محيطيهاي بياباني (فراي برگر و دین )1979

قدرت DPt

قدرت فرسایش باد

دبی حمل ماسه بر حسب مترمکعب در سال در
عرض  1متر

بیش از 400

زیاد

بیش از 33

399-200

متوسط

 17تا 33

کمتر از 200

کم

کمتر از 17

شكل  :9نقشه كالسهبندي قدرت حمل ماسه در محدوده ماسهزارها و شورهزارهاي منطقه
جدول  :7مساحت طبقات قدرت حمل ماسه در محدوده ماسهزارها و شورهزارهاي منطقه

قدرت فرسایش باد

زمستان

بهار

تابستان

پایيز

ساالنه

زیاد
متوسط
کم

3589
2541
304

3788
1799
848

1547
2972
1916

0
2123
4312

1667
3464
1303

مناطق مستعد توليد گرد و غبار بر اساس سرعت باد و پوشش زمين :با توجه به اینکه سرعت باد ،نقش اصلی را
در حمل ماسه و تولید گرد و غبار دارد ،در این بخش نقشه میانگین سرعت باد فصلی و ساالنه در محدوده ماسهزارها و
شورهزارها تهیه شده است (شکل  .)10بر اساس نقشههای مذکور ،میانگین سرعت باد در محدوده ماسهزارها و شورهزارهای
استان قم بین  4تا  11/1متر بر ثانیه بوده است .بر این اساس ،از نظر سرعت باد نیز محدوده مطالعاتی پتانسیل باالیی از
نطر تولید گرد و غبار دارد .نتایج بررسی وضعیت مکانی سرعت باد نیز بیانگر این است که در یک روند کلی ،میانگین
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سرعت باد از سمت شرق به سمت مناطق مرکزی استان قم روند افزایشی دارد ،بنابراین ماسهزارها و شورهزارهای مناطق
مرکزی استان ،پتانسیل باالیی از نظر تولید گرد و غبار دارند.

شكل  :10نقشه ميانگين سرعت باد فصلي و ساالنه محدوده ماسهزار و شورهزارهاي استان قم

با توجه به اینکه پتانسیل فرسایش بادی تحت تاثیر مستقیم سرعت باد قرار دارد ،در این بخش به کالسهبندی سرعت باد
در محدوده شورهزارها و ماسهزارهای استان قم پرداخته شده است و بر اساس آن این محدوده به  3کالس سرعت کمتر
از  6/2متر بر ثانیه (کمتر از آستانه فرسایش باد) 6/2 ،تا  8/2متر بر ثانیه (فرسایش بادی متوسط) و بیش از  8/2متر بر
ثانیه (فرسایش بادی زیاد) تقسیم شده است (شکل  .)11بر اساس نتایج حاصله ،از نظر سرعت باد نیز بخش های مرکزی
استان قم در طبقه با پتانسیل فرسایش بادی زیادی دارد و مناطق شرق نیز با وجود اینکه از نظر پوشش زمین مستعد
هستند ولی پتانسیل تولید گرد و غبار کمتری نسبت به مناطق مرکزی دارند .در مجموع بر اساس نتایج حاصله ،در حدود
 1452کیلومترمربع از ماسهزار و شورهزارهای استان قم ،باد دارای میانگین سرعت کمتر از  6/2متر بر ثانیه است و به
ترتیب در  3955و  1027کیلومترمربع ،باد دارای میانگین سرعت بین  6/2تا  8/2و بیش از  8/2متر بر ثانیه است (جدول
.)8
جدول  :8مساحت طبقات سرعت باد در محدوده ماسهزارها و شورهزارهاي منطقه

سرعت باد

زمستان

بهار

تابستان

پایيز

ساالنه

کمتر از 6/2
 6/2تا 8/2
بیش از 8/2

1567
3705
1163

355
4046
2035

811
4275
1349

4754
1427
254

1452
3955
1027
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شكل  :11نقشه كالسهبندي سرعت باد فصلي و ساالنه محدوده ماسهزار و شورهزارهاي استان قم

شناسایي مناطق مستعد توليد گرد و غبار بر مبناي ضریب  DPtو سرعت باد :بر مبنای نتایج بدست آمده از
وضعیت ضریب ( DPtمناطق دارای قدرت فرسایش باد زیاد) و همچنین سرعت باد (مناطق دارای سرعت باد بیش از 6/2
متر بر ثانیه) در محدوده شورهزارها و ماسهزارهای منطقه ،نقشه نهایی کانونهای تولید گردوغبار در استان قم تهیه شده
است (شکل  .)12بر اساس نتایج حاصله ،مناطق مرکزی و شمالی استان قم به وسعت  1948کیلومترمربع به دلیل وجود
نوع پوشش شورهزار و ماسهزار ،ضریب باالی  DPtو همچنین میانگین باالی سرعت باد ،مستعد تولید گرد و غبار است،
بنابراین بر اساس شاخصهای ضریب  DPtو سرعت باد ،این مناطق به عنوان کانونهای تولید گرد و غبار در استان قم
محسوب میشوند.

شكل  :12نقشه نهایي كانونهاي توليد گرد و غبار در استان قم بر اساس ضریب  DPو سرعت باد

نتيجهگيري

اهمیت مسئله گردوغبار در مناطق خشک و نیمه خشک سبب شده تا در این مورد نحقیقات مختلفی صورت گیرد .در این
تحقیق ،بر خالف بسیاری از تحقیقات پیشین (از جمله رئوفیفرد1394 ،؛ پارسامهر و خسروانی ،)1395 ،عالوه بر بررسی
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وضعیت بادهای منطقه ،وضعیت پوشش زمین نیز بررسی شده و مناطق مستعد فرسایش در ارتباط با پوشش زمین و
خصوصیات بادهای منطقه شناسایی شد .بر اساس نتایج حاصله ،بخش زیادی از مساحت استان قم را ماسهزارها و شورهزارها
در برگرفته است که همین مسئله سبب شده تا از نظر پوشش زمین ،استان قم مستعد تولید گردوغبار باشد .همچنین نتایج
این تحقیق همانند تحقیق هادیان و همکاران ( )1392نشان داده است که تحت تاثیر عوامل مختلف هیدرواقلیمی و انسانی،
پوشش زمین در این استان با تغییرات زیادی مواجه است و بخش از مراتع این استان نیز در صورت ادامه روند کنونی،
میتواند به ماسه زارها تبدیل شود و نقش مهمی در تولید گرد و غبار داشته باشد .در مجموع نتایج بررسی وضعیت پوشش
زمین در استان قم (مانند تحقیق فتحی و رحمتیزاده )1396 ،بیانگر این است که بخشهای شرقی این استان به دلیل
وجود ماسهزارها و شورهزارها ،پتانسیل باالیی جهت ایجاد کانونهای گرد و غبار دارد .در این پژوهش ،پس از ارزیابی
وضعیت پوشش زمین ،به بررسی وضعیت خصوصیات باد در ایستگاههای استان قم و مناطق مجاور آن پرداخته شده و
سپس بر مبنای آن ،به تشریح وضعیت کلی خصوصیات باد در محدوده استان قم پرداخته شد .بر اساس نتایج حاصله ،بخش
زیادی از محدوده استان قم تحت پوشش بادهای با سرعت بیش از  6/2متر بر ثانیه (سرعت آستانه فرسایش) است .در
یک روند کلی ،سرعت باد از سمت شرق به غرب و همچنین از سمت شمال به جنوب ،روند افزایشی دارد و به این صورت
از نظر سرعت باد ،مناطق غربی و جنوبی ،پتانسیل باالیی جهت ایجاد گرد و غبار دارند .همچنین نتایج بررسی ضریب
( DPtتوان حمل ماسه در جهات مختلف) نیز بیانگر این است که مناطق غربی و جنوب غربی استان قم ،دارای باالترین
توان حمل ماسه است که مسئله بیانگر حساسیت پوشش زمین در این مناطق است .باتوجه به اینکه جهات غالب باد در
منطقه از سمت جنوب به سمت مناطق شمالی است ،بنابراین وجود شورهزارها و ماسهزارهای مناطق جنوبی استان میتواند
خطری برای مناطق شمال و شمال غربی استان باشد .مجموع نتایج حاصله بیانگر این است که مناطق مرکزی و شمالی
استان قم به دلیل وجود نوع پوشش شورهزار و ماسهزار ،ضریب باالی  DPtو همچنین میانگین باالی سرعت باد ،مستعد
تولید گرد و غبار است ،بنابراین بر اساس شاخصهای ضریب  DPtو سرعت باد ،این مناطق به عنوان کانونهای تولید
گرد و غبار در استان قم محسوب میشوند.
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رضویان ،محمدتقی و کوشکی ،فردین ،)1393( ،بررسی منشاء و اثرات پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه ،نگرشهای
نو در جغرافیای انسانی ،سال ششم ،شماره .2

1401  تابستان،1  شماره، سال یازدهم،پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي

 شناسایی مناطق و کانونهای مولد گرد و،)1398( ، محمود، داود و رستمینیا، مسعود؛ نامدار خجسته، هاجر؛ بازگیر،رنجبر
.3  شماره،26  دوره، تحقیقات مرتع و بیابان ایران،غبار در استان ایالم
 اهواز، اولین کنفرانس بینالمللی گرد و غبار، آنالیز پدیده گرد و غبار در استان قم،)1394( ، محمود،رئوفی فرد
 گزارش مربوط به عناصر اقلیمی ایستگاههای سینوپتیک استان قم،)1398( سازمان هواشناسی استان قم
 مجله مطالعات، ردیابی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران،)1391(  سیدامید، مرتضی؛ نبوی، قاسم؛ میری،عزیزی
63-81  صص،7  شماره،2  دوره،جغرافیایی مناطق خشک
 اولین همایش بحران دریاچه، مروری بر فرسایش بادی در استان قم،)1396(  ابوالفضل، محمدمهدی؛ رحمتیزاده،فتاحی
 قم،نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران
 منشاء یابی گرد و غبار،)1393(  فریبرز، میرمسعود؛ احمدی دهکا، علیرضا؛ خیرخواه زرکش، محمد؛ وفایی نژاد،فالح ززولی
،5  دوره،غرب و جنوب غرب ایران و تحلیل سینوپتیکی آن با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
61-77  صص،4 شماره
 کنفرانس بینالمللی محیط زیست، مخاطرات زیستمحیطی ریزگردها و راهکارهای مقابله با آن،)1394( ، پریوش،کرمی
. شیراز،و منابع طبیعی
،)1396(  زهرا، صدیقه؛ فریدونی، مجید؛ جاللی، ضیاءالدین؛ حیدری، علیرضا؛ شعاعی،الهیجانزاده احمدرضا؛ زراسوندی
، کانیشناسی و ریز ریختشناسی رخدادها و مراکز گرد و غبار با منشأ داخلی در استان خوزستان،مکانی-پراکنش فضایی
.)2( 7 ، پژوهشی پژوهشهای فرسایش محیطی-فصلنامه علمی
 بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی استان،)1392(  سیدمهدی، رضا؛ ادنانی، حسین؛ جعفری، فاطمه؛ بشری،هادیان
 نشریه عملی تحقیقات حمایت و حفاظت، ساله با استفاده از روشهای حداکثر احتمال و فازی33 قم در یک دورهی
46-59  صص،1  شماره،11  دوره،جنگلها و مراتع ایران
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