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 چکیده 
گرد و . در این استان، هفت کانون تولید گـرد و آیندآیندشمار میشمار میبهبهتولید گرد و غبار تولید گرد و غبار   مستعدمستعد  جزو مناطقجزو مناطق  استان خوزستاناستان خوزستان  ازاز  هاي وسیعیهاي وسیعیپهنهپهنه . در این استان، هفت کانون تولید 

هورالعظیم)(جنوب هـورالعظیم)  مانند کانون گرد و غبار شماره یکمانند کانون گرد و غبار شماره یکها ها این کانوناین کانون  تعدادي ازتعدادي ازتشخیص داده شده است. تشخیص داده شده است. داخلی داخلی غبار غبار  شتواقـع دشـتدر در ، ، (جنوب  قع د -وا
-کرخه از دست دادهکرخه از دست دادهرودخانه رودخانه ن متمادي ارتباط خود را با ن متمادي ارتباط خود را با سالیاسالیا  کهکه  هستندهستند  هاي بزرگی مانند کرخههاي بزرگی مانند کرخهپایاب رودخانهپایاب رودخانههاي سیالبی و آبرفتی هاي سیالبی و آبرفتی 

ستان غرب اسـتان هاي پی در پی موجب تبدیل شدن دشت وسیعی از جنوبهاي پی در پی موجب تبدیل شدن دشت وسیعی از جنوباي به همراه شرایط اقلیمی و خشکسالیاي به همراه شرایط اقلیمی و خشکسالیوجود چنین مسئلهوجود چنین مسئله. . انداند غرب ا
میشـمار مـیاصلی در استان بهاصلی در استان بههاي هاي هایی جزو اولویتهایی جزو اولویتاحیاي دوباره چنین پهنهاحیاي دوباره چنین پهنه  در حال حاضر،در حال حاضر،خوزستان به کانون گرد و غبار شده است. خوزستان به کانون گرد و غبار شده است.  -شمار 

با هاي گرد و غبار را بـا مقابله با طوفانمقابله با طوفان  پذیريپذیريامکانامکانهاي موجود، هاي موجود، ها و فرصتها و فرصتبا تکیه بر توانبا تکیه بر توان  ،،در نظر دارددر نظر داردحاضر حاضر   پژوهشپژوهش  آید. در این راستاآید. در این راستا هاي گرد و غبار را 
گرد گرد   هايهاير کانونر کانونهاي سطوح آبگیر باران دهاي سطوح آبگیر باران دتقویت سامانهتقویت سامانه  و سپسو سپس  متروكمتروكهاي هاي دهی کانالدهی کانالسامانسامانهاي سیالبی از طریق هاي سیالبی از طریق احیاي دوباره دشتاحیاي دوباره دشت

ـــار  بار و غب ـــکو غ ـــماره ی یکش ـــورالعظیم)، شماره  هورالعظیم)، (جنوب ه ـــد.(جنوب  ـــی کن ند.بررس سی ک ـــاهواره  برر ـــاویر م ـــتفاده از تص ـــا اس ـــژوهش ب ـــن پ ماهوارهای صاویر  ستفاده از ت با ا پژوهش  ین  ـــالا سالاي س هاي هاي اي 
سال هند مربـوط بـه سـال   IRSاز ماهواره از ماهواره   Lissسنجنده سنجنده   ،،میالديمیالدي20022002،،19981998،،19931993،،19901990 به  بوط  شهنقشـه  ،،میالديمـیالدي  20062006هند مر جام هـاي موجـود و انجـام نق جود و ان هاي مو

سایی و هاي منتهـی بـه کـانون گـرد و غبـار شناسـایی و رودخانهرودخانهها و ها و کلیه مسیلکلیه مسیلمراحل انجام پژوهش،مراحل انجام پژوهش،در در . . انجام شده استانجام شده استدیدهاي میدانی دیدهاي میدانی ززبابا بار شنا گرد و غ کانون  به  هی  هاي منت
ظورمدت بـه منظـورمدت و میانمدت و میان تغییرات درازتغییرات درازهاي بارزسازي مکانی و طیفی، هاي بارزسازي مکانی و طیفی، با استفاده از شاخصبا استفاده از شاخص  سپسسپس به من نالکانـالشناخت شـناخت  مدت  تروكمتـروك  هايهـايکا در در   م

نال نشان داد، در محدوده مورد مطالعـه حـداقل سـه کانـال نتایج نتایج . . استخراج شداستخراج شد  ))جنوب هورالعظیمجنوب هورالعظیم((  شماره یکشماره یک  کانون گرد و غبارکانون گرد و غبار سه کا حداقل  عه  تروك متـروك نشان داد، در محدوده مورد مطال م
به رودخانه کرخـه بـوده و بـه   یرهايیرهايمسمس  ترینترینیمییمیقدقد  ززااکیلومتر کیلومتر   5050طول حدودطول حدود  بهبهجفیر جفیر متروك متروك ترین کانال ترین کانال طوالنیطوالنی. . اي وجود دارداي وجود داردرودخانهرودخانه بوده و  خه  رودخانه کر
عهمنطقـه مـورد مطالعـهدر در   تريتريیشیشبب  یتیتاهماهماز از متروك متروك   هايهايکانالکانال  یریرکانال از ساکانال از سا  ینیناست. ااست. ا  ریختهریختهییمم  هورالعظیمهورالعظیمتاالب تاالب   ییجنوبجنوب  هايهايقسمتقسمت مورد مطال قه    منط

لهاقـدامات مقابلـهبا احیـاي ایـن کانـال،  گرد و غبار است.گرد و غبار است.  یکیککانون شماره کانون شماره   ييبرابرا  یالبیالبکننده سکننده س  یهیهتنها کانال تغذتنها کانال تغذ  یرایرابرخوردار است. زبرخوردار است. ز قدامات مقاب بـا  ا
ضمن هاي استحصال آب باران منجر شود کـه ضـمن سامانهسامانههاي ایجاد و تقویت تواند به سمت روشفرسایش بادي می که  افـزایش زبـري خـاك، هاي استحصال آب باران منجر شود 

 افزایش رطوبت خاك و پوشش گیاهی موجب افزایش سرعت آستانه فرسایش بادي در کانون گرد و غبار شماره یک نیز گردد.
 
  کلیدي: هايواژه

  .هورالعظیمکرخه،  ،طوفان گرد و خاكخوزستان، استحصال آب باران، 
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 مقدمه 
، هفت کانون گرد و غبار ( اهواز ) يمنطقه جنوب باختر ، مدیریتکشور یو اکتشافات معدن یشناسینسازمان زمبر اساس مطالعات 

شــمال خرمشــهر  -2، هکتــار) 50000(  یمجنــوب هــورالعظ -1هــا بــه ترتیــب شــامل در اســتان خوزســتان وجــود دارد. ایــن کــانون
 یدیـهمحدوده بنـدر امـام تـا ام -5، هکتار) 112385جنوب و جنوب شرق اهواز  ( -4، هکتار)15620شرق اهواز ( -3، هکتار)28184(
 توزیع الگوي. بررسی باشندمی هکتار)18836( یجانشرق هند -7و  هکتار) 31980(یجان هند -محدوده ماهشهر -6، هکتار) 86147(

 شـرایط دو هر در داد، نشانخصوص جنوب تاالب هورالعظیم غرب استان خوزستان و بهجنوب در کانون ترسیبی غبار و گرد ذرات اندازه

 باشند. بهمی سیلت اندازه عمدتاً در یافته ترسیب ذرات و بوده ايقله دو غبار و گرد ذرات اندازه توزیع ،غبار و گرد پدیده وقوع عدم و وقوع

 از بخشی که این است از حاکی محلی هايخاك برخی در ذرات اندازه توزیع الگوي و غبار و گرد ذرات اندازه توزیع الگوي در تشابه عالوه،

 بیابـانی منـاطق ماننـد خارجی منابع سهم غبار و گرد پدیده وقوع با ییهادوره در مقابل است. در محلی منشأ داراي یافته ترسیب ذرات

معجمـعهاي هـاي مونهمونهن تر بر رويهاي بیشبررسی .)1392(لفته و همکاران، یابدمی افزایش گرد و غبار ذرات تولید در عراق کشور شده آوري شـده ج آوري 
  گردگرد ذراتذرات ترسیبترسیب نرخنرخ توجهتوجه قابلقابل افزایشافزایش ازازنیز نشان نیز نشان   13901390سالسال  ایستگاه تله رسوبگیر در شهر اهواز در تابستان و پاییزایستگاه تله رسوبگیر در شهر اهواز در تابستان و پاییز  1515گرد و غبار از گرد و غبار از 

فزایشافـزایش همچنینهمچنین ..استاست غبارغبار  وو  گردگرد طوفانطوفان بدونبدون شرایطشرایط بهبه نسبتنسبت غبار،غبار،  وو  گردگرد هايهايطوفانطوفان بروزبروز زمانزمان دردر و و   در منطقهدر منطقه غبارغبار  وو ضعیموضـعی ا نرخ نـرخ  مو
شدهرهاشـده هاي عمرانیهاي عمرانیپروژهپروژه وو پوششپوشش ازاز عاريعاري وو بایربایر هايهايزمینزمین وجودوجود مانندمانند محلیمحلی عواملعوامل دخالتدخالت ازاز حاکیحاکی هاهاایستگاهایستگاه ازاز بعضیبعضی برايبراي ترسیبترسیب  رها

رسوبات بادي در بسـیاري از  أمنش هاي دیگر نیز نشان دادند،وهشژپ  ..))13951395(کریمیان و همکاران، (کریمیان و همکاران، باشدباشدمیمی غبارغبار  وو  گردگرد ذراتذرات رسوبرسوب دردر
 هـامنشعب از آن  رودهايها و خشکهبستر رودخانهدشت هاي مناطق بیابانی ایران ناشی از فرسایش آبی در اراضی کوهستانی باالدست، 

 هـا از نظـر رسـوبات ریزدانـه گشـته و ایـنها باعث تغذیه آنست. بطوري که عمل فرسایش آبی در اراضی کوهستانی مشرف به دشتا
در اثر عمل باد ذرات ماسـه از  سپسگردد. هاي با شیب کم پخش میرسوبات توسط رودخانه ها و مسیل هاي متعدد حمل و در دشت

-اي رسـوب مـیهـاي ماسـههـا و پهنـهاي دیگـر از دشـت بـه صـورت تپـهها جابجا شده و در نقطهها و دشتها، مسیلبستر رودخانه
یابی بندي خودکار و هیبرید براي تحلیل و دستتفسیر چشمی و طبقه هايروشنتایج بدست آمده از . )1377(طهماسبی بیرگانی، کند
و  TERRAها با استفاده از تصاویر رنگی مرکب از تصـاویر هاي جنوب غرب و غرب کشور و مناطق تحت تأثیر آنطوفان أعلل و منشبه 

Aqua  از سنجندهMODIS منطقه جنوب و جنوب غرب کشور و منطقه خلیج فـارس را تحـت تـأثیر هایی که ، منشاء طوفاننشان داد
رودهـاي قرار می دهند، متنوع هستند. رسوبات ریزدانه کف دریاچه هاي محلی واقع در کشور عـراق، رسـوبات بجـاي مانـده در پیچـان

هـاي روان در تولید گرد و غبار و شنهاي اصلی أسیلتی و نواحی بیابانی واقع در کشورهاي منطقه از جمله منش -هاي رسیخشک کفه
 . )1388(جاللی و همکاران، آینداین منطقه از کره خاکی به شمار می

را بستري مناسـب بـراي هاي سیالبی رودها و همچنین دشتو خشکهمتروك متروك ي هابستر رودخانهوجود وجود   ها،ها،نتایج بسیاري از پژوهشنتایج بسیاري از پژوهش
که به دلیـل  شدندتغذیه میهاي رودخانه ها و کانالدر گذشته توسط سیالب گونه مناطقدانند. زیرا اینمی هاي گرد و غبارکانونایجاد 

گـرد و غبـار مسـتعد هـاي ها و پهنهکارکرد اصلی خود را از دست داده و به کانون ،قطع شدگی کانال، جابجایی و تغییر مسیر رودخانه
ها اتفاق افتاده است هنن پدیده قطع شدگی و جابجایی در مسیر رودخاویژه در جنوب غرب استااند. در استان خوزستان و بهتبدیل شده

در نظـر دارد طـور مشـخص شده است. این تحقیق بـهکرخه هاي سیالبی با رودخانه دشتو همین امر باعث جداشدگی و قطع ارتباط 
بارانآبگیـر بـاران  سـطوح هـايسامانهو تقویت استفاده غرب استان خوزستان را به منظور در جنوبمتروك متروك هاي ساماندهی کانالموضوع  یر   در آبگ

 بررسی کند.گرد و غبار  هايکانون
 

  هامواد و روش
از شهرسـتان  پـژوهشمنطقـه هاي منتهی به تاالب هورالعظیم (هـویزه) در اسـتان خوزسـتان، مسیرها و کانالتشخیص به منظور 

در حاشـیه . محـدوده مـورد مطالعـه، )1انتخاب شد (شـکلکیلومترمربع  7500به وسعت تقریبی هورالعظیم (هویزه) حمیدیه تا تاالب 
. از لحاظ تقسـیمات اسـتانی، سوسـنگرد، مرکـز دهدرا تشکیل میقسمتی از دشت آزادگان در استان خوزستان غربی رودخانه کرخه و 

از شمال به شوش و ایالم، از جنوب و غرب به عراق  و از وده، این محد .دشت آزادگان بوده و بستان و هویزه از شهرهاي مهم آن هستند
هاي آزاد متر از سطح آب 173اکبر و میش داغ به ارتفاع حداکثر هاي، اهللارتفاع به نامشرق به اهواز متصل بوده و داراي چندین تپه کم
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هند مربوط هند مربوط   IRSاز ماهواره از ماهواره   Lissسنجنده سنجنده   ،،میالديمیالدي  20022002،،19981998،،19931993،،19901990هاي هاي سالسالاي از تصاویر ماهواره براي انجام پژوهش،است. 
ابتدا نقشه ژئومورفولوژي محدوده مـورد دیدهاي میدانی استفاده شد. زباانجام و هاي توپوگرافی نقشه ،))11(جدول(جدول  میالديمیالدي  20062006به سال به سال 

ظوربـه منظـور  مدتمدت مدت و میانمدت و میان شامل تغییرات درازشامل تغییرات درازاي اي هاي مورفولوژي رودخانههاي مورفولوژي رودخانهبررسیبررسی. شدمطالعه تهیه  نهمسـیر رودخانـه اسـتخراج به من سیر رودخا هاي هـاي م
سمسـبارزسازي بارزسازي همچنین همچنین . . انجام شدانجام شد  1گاويگاوي شاخشاخ هايهايهاي رودخانه و دریاچههاي رودخانه و دریاچهها و پیچ و خمها و پیچ و خمقوسقوس  ،،الگوي جریانالگوي جریان  ،،متروكمتروك تروك متـروك یرهاي یرهاي م و و م

. در ادامـه بـا گردیـدهاي بارزسازي مکانی و طیفی و ثبت نقاط شـاخص انجـام استفاده از شاخصبا با   ،،هاهاتدقیق مسیرهاي فعال رودخانهتدقیق مسیرهاي فعال رودخانه
-انـالکساماندهی امکان  حاصل از مراحل قبل، سایر اطالعات باهاي رسوبگذاري و محیط واحدهاي نقشه ژئومورفولوژيو آنالیز تطبیق 

 بررسی شد.آبگیر باران و مقابله با گرد و غبار آبگیر باران و مقابله با گرد و غبار   هاي سطوحسامانهبه منظور تقویت  هورالعظیمجنوب کانون گرد و غبار در متروك متروك هاي 
 

 اي مورد استفاده در پژوهشهاي ماهوارهدهمشخصات دا -1 جدول
 تاریخ گذر ماهواره سنجنده ردیف

1 +ETM  2002 165-38 7لندست 
2 TM  1998 165-38 5لندست 
3 +ETM  2002 166-38 7لندست 
4 TM  1991 166-38 5لندست 
5 Liss IRS 67-48 2006 

 

 
 مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده  -1شکل 

 
 

                                                           
1 Ox-Bow 
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  نتایج و بحث
ستپسـت  هايهـايزمینزمین  زونزون  دردرمورد مطالعه مورد مطالعه   محدودهمحدوده) ) 19951995شناسی ساختاري ایران (بربریان، شناسی ساختاري ایران (بربریان، بندي زمینبندي زمینبراساس تقسیمبراساس تقسیم   وو  فارسفـارسخلیجخلیج  پ

عات داراي تنوع بسیار زیادي است. زیرا عالوه بر ارتفاعـات ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي   از نظراز نظر  این زوناین زون  ..))22(شکل(شکل  دارددارد  قرارقرار  النهرینالنهرینبینبین طراف اطـراف داراي تنوع بسیار زیادي است. زیرا عالوه بر ارتفا یهحمیدیـها   وو  حمید
 .)3، (شکل هاي آبرفتی و سیالبی نیز استدشت اي،هاي ماسهدیگري مانند تپهژئومورفولوژي ژئومورفولوژي داراي واحدهاي  ،اهواز -تاقدیس حمیدیه
بعکیلومترمربـع  36543654  با وسعتی بالغ بربا وسعتی بالغ برهاي آبرفتی و سیالبی دشت واحد ژئومورفولوژي،ژئومورفولوژي،از بین واحدهاي  خود بـه خـود بزرگتـرین سـطح را   ،،کیلومترمر به 

نه شود و به دلیل اینکه ایـن رودخانـه تغذیه این واحد بزرگ آبرفتی و سیالبی توسط رودخانه کرخه انجام میتغذیه این واحد بزرگ آبرفتی و سیالبی توسط رودخانه کرخه انجام می  ..ندندااههدددادااختصاص اختصاص  ین رودخا از الگـوي شود و به دلیل اینکه ا
شدهتشکیل شـده  ریزدانهریزدانهاز رسوبات از رسوبات   هاي سیالبیهاي سیالبیبرخالف سایر دشتبرخالف سایر دشت ،)1379مسگراصل،  نماید(می(مئاندري) پیروي  روديپیچانرودخانه    تشکیل 

ها انتقـال یالبسـي شده و به همراه آورجمعي جاري از سطح حوضه آبریز کرخه هاآبهر ساله حجم زیادي از رسوبات توسط  وو  استاست
قسمت اعظم ایـن رسـوبات در محـدوده  و شوندیمنشین ي آن تههاانشعابتدریج در بستر کرخه و یابند. قسمتی از این رسوبات، بهیم

دهنـد. یمي را تشـکیل ارودخانـهنشین شـده و دلتـاي یابد، تهیماي کاهش توجه قابلي رودخانه، که شیب به شکل هاانشعابانتهاي 
ضوع همـین موضـوع ). 1375گیرد(پورمحمـدي، یمي به خود ترکاملو در منطقه بستان شکل  شده شروعدلتاي کرخه تقریباً از سوسنگرد  مین مو ه

   ..))44(شکل(شکل  باشندباشندهاي میانبر همراه هاي میانبر همراه خم، چم و مسیرخم، چم و مسیرهایی مانند هایی مانند و پدیدهو پدیده  هاهامسیر کانالمسیر کانال  جابجاییجابجاییهایی، با هایی، با چنین دشتچنین دشتباعث شده است که باعث شده است که 
 

 
 )  1995بندي ساختاري زاگرس در استان خوزستان(بربریان، پهنه -2شکل
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 منطقه مورد مطالعهنقشه ژئومورفولوژي  -3شکل 

  

 
  کرخه هاي مورفولوژي رودخانهد پدیدهوجو -4شکل
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عدم هـاي سـیالبی بـا رودخانـه و عـدم شدگی ارتباط بین دشتشدگی ارتباط بین دشتچنین تحرکات وسیع و پرحجمی در مسیر رودخانه، قطعچنین تحرکات وسیع و پرحجمی در مسیر رودخانه، قطع  یکی از پیامدیکی از پیامد نه و  با رودخا سیالبی  هاي 
غرب غرب صورت غیر طبیعی در جنوبصورت غیر طبیعی در جنوبصورت طبیعی و چه بهصورت طبیعی و چه بهشدگی چه بهشدگی چه بهتعداد زیادي قطعتعداد زیادي قطع  ،،ها است. نتایج این پژوهش نشان دادها است. نتایج این پژوهش نشان دادتغذیه آنتغذیه آن

حداقل دو ) در این محدوده حـداقل دو 13921392منش و همکارانمنش و همکارانافتاده است. براساس مطالعات (ایرانافتاده است. براساس مطالعات (ایراناستان خوزستان و بر روي رودخانه کرخه اتفاق استان خوزستان و بر روي رودخانه کرخه اتفاق  ) در این محدوده 
شخص مشـخص   Cو و   B,Aبا حروفبا حروفمتروك متروك هاي هاي مصنوعی در مسیر کرخه قابل شناسایی است. کانالمصنوعی در مسیر کرخه قابل شناسایی است. کانالمتروك متروك طبیعی  و یک کانال طبیعی  و یک کانال متروك متروك مسیر مسیر  م

با اي از کارون بوده که در نزدیکی شهر اهواز بـا اخهاخهمیالدي، شمیالدي، ش  12401240-13101310هايهايدر حدود سالدر حدود سال  ))B((اول اول متروك متروك ). کانال ). کانال 55اند، (شکلاند، (شکلشدهشده اي از کارون بوده که در نزدیکی شهر اهواز 
غرب حرکت کرده و  در نزدیکی روستاي حریجه، به رودخانه کارون غرب حرکت کرده و  در نزدیکی روستاي حریجه، به رودخانه کارون کیلومتر) به سمت شمالکیلومتر) به سمت شمال  3030یک خم بسیار بزرگ (به طول تقریبی یک خم بسیار بزرگ (به طول تقریبی 

تا به سمت جنـوب و تـا کیلومتري شهرستان حمیدیه، کیلومتري شهرستان حمیدیه،   66است که از روستاي کوت سعید نعیم در است که از روستاي کوت سعید نعیم در   ))C((دوم دوم متروك متروك ریخته است. کانال ریخته است. کانال میمی نوب و  به سمت ج
در در   ))A((سوم سـوم متروك متروك جا مانده است. کانال جا مانده است. کانال کیلومتر در جریان بوده و در حال حاضر فقط آثار آن بهکیلومتر در جریان بوده و در حال حاضر فقط آثار آن به  2929محل کرخه نور، به طول تقریبی محل کرخه نور، به طول تقریبی 

ین ریخته است. ایـن میمی  هورالعظیمهورالعظیمهاي جنوبی تاالب هاي جنوبی تاالب ترین مسیرهاي رودخانه کرخه بوده و به قسمتترین مسیرهاي رودخانه کرخه بوده و به قسمتاست که یکی از قدیمیاست که یکی از قدیمیمنطقه جفیر منطقه جفیر  ریخته است. ا
کانون تري در این پژوهش برخوردار است. زیرا تنها کانال تغذیه کننـده سـیالب بـراي کـانون از اهمیت بیشاز اهمیت بیشمتروك متروك هاي هاي ل از سایر کانالل از سایر کانالکاناکانا براي  سیالب  نده  تري در این پژوهش برخوردار است. زیرا تنها کانال تغذیه کن

شماره کیلومتر است و در مسیر خود از کانون گرد و غبـار شـماره   5050در محدوده پژوهش حدود در محدوده پژوهش حدود   شماره یک گرد و غبار است. طول این کانالشماره یک گرد و غبار است. طول این کانال بار  کیلومتر است و در مسیر خود از کانون گرد و غ
تروك متـروك رد و غبار شماره یک را در نزدیکی کانال رد و غبار شماره یک را در نزدیکی کانال گبردگی در سطح کانون بردگی در سطح کانون ددنمایی از بانمایی از با) ) 66کند. شکل(کند. شکل(یک عبور مییک عبور می نهرودخانـه  (A)م خهکرخـه  رودخا  کر

       . . (منطقه جفیر)(منطقه جفیر)  دهددهدنشان مینشان می
 

 
 )1991اي لندست (سالرودخانه کرخه بر روي تصویر ماهوارهمتروك مسیر  -5شکل

 گیري و پیشنهادها نتیجه
 مکانی پراکنشهزار هکتار به همراه  350تعداد زیاد مناطق مستعد تولید گرد و غبار داخلی در استان خوزستان با مساحتی بالغ بر 

سازد. تا اي ، اهمیت مقابله با این پدیده را به خوبی روشن میهاي ماسهو همچنین وجود تپه خارجی منشأ با گرد گرد و غبار هايکانون
ها شامل افزایش ترین هدف این روشمختلفی براي مقابله با این پدیده در استان پیشنهاد و یا اجرا شده است که مهم هايکنون روش

باشند. تحقق این هدف با توجه به افزایش رطوبت خاك و پوشش گیاهی به همراه افزایش سرعت آستانه فرسایش بادي میزبري خاك، 
هاي نگهداري، شرایط اقلیمی سخت در منطقه و وجود مستثنیات، هزینه هاي انتقال آب،پروژه هاي سنگینهایی مانند هزینهمحدودیت
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گیري از ها و بهرههاي موجود در منطقه است، تا بتوان با کاهش هزینهها و فرصتها، محدودیتتر به توانغیره نیازمند توجه بیش
اد داد. یکی از نقاط قوت در منطقه مورد پژوهش به منظور مقابله با حداکثر توان محیطی، راهکارهاي سازنده و مؤثر را پیشنه

هاي استان اي است که در ادوار گذشته منابع آبی بزرگی را براي دشتطبیعی رودخانهمتروك هاي هاي گرد و غبار، وجود کانالکانون
اي است که در صورت فعال یکی از چندین کانال متروکه (A)جفیر متروك شدند. کانال ها میخوزستان تأمین و موجب آبادانی آن

شود. در صورت عملی ها نام برده میهایی نماید که امروزه به عنوان کانون گرد و غبار از آنتواند کمک زیادي به احیاي دشتشدن می
هاي سامانههاي ایجاد و تقویت روش تواند به سمتبا فرسایش بادي می اقدامات مقابلهشدن چنین اقدامی در محدوده مورد مطالعه، 

افزایش رطوبت خاك و پوشش گیاهی موجب افزایش افزایش زبري خاك، استحصال آب باران در چنین مناطقی منجر شود که ضمن 
اي نههاي متروك رودخاشود، کلیه کانالسرعت آستانه فرسایش بادي در کانون گرد و غبار شماره یک نیز گردد. بنابراین پیشنهاد می

پذیر براي احیاي شوند بر حسب امکانهاي گرد و غبا ر در استان خوزستان ختم میها به کانون(طبیعی و غیر طبیعی) که پایاب آن
ریزي صورت هاي گرد و غبار برنامههاي سطوح آبگیر باران در کانونبندي شوند و بر اساس آن براي ایجاد و تقویت سامانهها طبقهآن

 پذیرد.   
   

 
  (A) جفیر  متروكبردگی در سطح کانون گرد و غبار شماره یک در نزدیکی کانال دبا -6شکل 

 
 منابع 

سازمان  وزارت صنعت، معدن، تجارت. 1394. در استان خوزستان ریزگرد منشأ هايشناسایی کانون. گزارش نهایی طرح عاژدري  −
 ). شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختري(اهواززمین  اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ي کرخه در تجلی نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه. 1394. چرخابی. ح. و ا ،یمانی .مقیمی، م .مقصودي، ا .، م.ف ،منشایران  −
 .1392زمستان  ،هشتم ة، شمارسال دوم .جغرافیا و مخاطرات محیطیپژوهشی  -. نشریه علمیساختار فضایی دشت آزادگان

. مورفوتکتونیک رودخانه کرخه. در چهارمین کنفرانس مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز. 1375پورمحمدي بهنام.  −
 . 564-553ص

شناسی مهندسی. در هفتمین کنفرانس . ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین1390قزي. .و ا ،.مقدس، نحافظی −
 .10 – 1زیست ایران، شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود.ص شناسی مهندسی و محیطزمین
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ء طوفان هاي جنوب غرب ، گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی بررسی علل و منشا1388 منش.و فاضل ایران ،داوودي . ه.، م.جاللی، نادر −
 و غرب کشور و مناطق تحت تاثیر آن، مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري.

. طرح 1381دفتر فنی تثبیت شن و بیابان زدایی(با همکاري شرکت مهندسین مشاور توسعه و احیاي کشاورزي تاك سبز). −
استان بیابانی کشور. سازمان جنگل ها ، مراتع و  14ر شناسائی کانونهاي بحرانی فرسایش بادي و تعیین اولویت هاي اجرائی د

 صفحه. 201آبخیزداري کشور. 
، تعیین رابطه بین فرسایش هاي آبی و بادي با استفاده از 1378 .ح. اختصاصیو م. م. احمدي، ح. رفاهی،  ، ع..بیرگانی ،طهماسبی −

 لوم خاك ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. منشاءیابی تپه هاي ماسه اي در مناطق بیابانی ایران، ششمین کنگره ع
اهواز.  شهر گردوغبار شناسی کانی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات . بررسی1395احدیان.  .و ج ،حجتی .س ،لندي ا. ،.بهناز کریمیان، −

 ).141-159 ص (. 1395بهار  ،1 شمارة ، 74 نشریه تحقیقات آب و خاك ایران. دورة
در  غبار و گرد ذرات اندازه توزیع الگوي و شناسی کانی ترسیب، . نرخ1394صیاد.  .ع. غ و ،حجتی .س ،لندي .ا ،.بیت رضا لفته، −

 شهریور – مرداد ،3 شماره ، 29 جلد کشاورزي). صنایع و (علوم خاك و آب خوزستان. نشریه استان در هورالعظیم تاالب اطراف

 .707-695،ص 1394
و ماسه از بستر رودخانه کرخه و تاثیر آن بر مورفولوژي رودخانه. پایان نامه  . تعیین ظرفیت برداشت شن 379مسگر اصل، م.  −

 کارشناسی ارشد، گروه آبیاري دانشگاه شهید چمران اهواز.
− Berberian, M. 1995. Master "blind" thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and 

surface morphotectonics. Tectonophysics 241, 193-224. 
 
 
 
 


