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 چکیده 

کانونیکـی از کـانون  میل نادرمیل نادر  قرار دارد. منطقهقرار دارد. منطقهواقع در شمال غرب سیستان واقع در شمال غرب سیستان و کهنک و کهنک منطقه میل نادر منطقه میل نادر دو دو محدوده مورد بررسی در محدوده مورد بررسی در  کی از  هاي هـاي ی
یز هدف از اجراي این پژوهش شناسایی پتانسیل ایجاد روانـاب در حـوزه آبخیـز   شود.شود.فرسایش بادي در منطقه سیستان محسوب میفرسایش بادي در منطقه سیستان محسوب میمهم مهم  حوزه آبخ ناب در  هدف از اجراي این پژوهش شناسایی پتانسیل ایجاد روا

قه فرسـایش منطقـه   براي اجراي این پژوهش وضعیتبراي اجراي این پژوهش وضعیت  باشد.باشد.میل نادر میمیل نادر می  و پدیده گرد و غبار منظور تثبیت کانون فرسایش باديمنظور تثبیت کانون فرسایش باديکهنک بهکهنک به سایش منط فر
قرار شود، مورد بررسی قـرار هاي گرد و غبار سیستان شناخته میهاي گرد و غبار سیستان شناخته میمیل نادر که تحت تاثیر فرسایش شدید قرار دارد و به عنوان یکی از کانونمیل نادر که تحت تاثیر فرسایش شدید قرار دارد و به عنوان یکی از کانون شود، مورد بررسی 

. بدین . بدین است، برآورد شداست، برآورد شدتثبیت آن تثبیت آن براي براي قابل انتقال به این کانون فرسایش بادي قابل انتقال به این کانون فرسایش بادي که که آبخیز کهنک آبخیز کهنک   حوزهحوزه  پتانسیل روانابپتانسیل روانابگرفت. از طرفی گرفت. از طرفی 
شه. همچنین با اسـتفاده از نقشـهگردیدگردیدآوري آوري آبخیز کهنک جمعآبخیز کهنک جمع  اي انجام شد و مطالعات موجود در خصوص حوزهاي انجام شد و مطالعات موجود در خصوص حوزهمنظور بررسی کتابخانهمنظور بررسی کتابخانه ستفاده از نق   . همچنین با ا

با هاي مورد نیاز ترسیم شد و بر اساس آنها بازدیدهاي میدانی انجـام گرفـت. کـار شناسـایی تکـرار سـیل بـا ، نقشه، نقشه5000050000::11توپوگرافی توپوگرافی  سیل  کرار  سایی ت کار شنا فت.  جام گر هاي مورد نیاز ترسیم شد و بر اساس آنها بازدیدهاي میدانی ان
قدار رواناب. مقـدار روانابشدشد  هاي آمار هواشناسی انجام گرفت. پوشش گیاهی حوزه آبخیز تجزیه و تحلیلهاي آمار هواشناسی انجام گرفت. پوشش گیاهی حوزه آبخیز تجزیه و تحلیلی و دادهی و دادهاطالعات مردماطالعات مردم  ازاز  استفادهاستفاده هاي هـاي . م

صادي و و بازدیدهاي صحرایی برآورد شد. وضـعیت اقتصـادي و   SCSحوضه بر اساس روابط تجروبی روش حوضه بر اساس روابط تجروبی روش  ضعیت اقت ماعاجتمـاعو بازدیدهاي صحرایی برآورد شد. و ضه ی، زیسـت محیطـی حوضـه اجت طی حو ست محی ی، زی
شش نتایج پژوهش نشان داد که منطقه میـل نـادر فاقـد پوشـش   محاسبه شد.محاسبه شد.شود شود بررسی شد و در نهایت مقدار روانابی که از آن خارج میبررسی شد و در نهایت مقدار روانابی که از آن خارج می قد پو نادر فا یل  نتایج پژوهش نشان داد که منطقه م

کهدهد کـهبررسی حوزه آبخیز کهنک نشان میبررسی حوزه آبخیز کهنک نشان می  ..قرار داردقرار دارد  باديبادي  و تمام سطح آن تحت تاثیر فرسایشو تمام سطح آن تحت تاثیر فرسایشگیاهی گیاهی  خش بخـش   دهد  مدهعمـدهب ساحتاي از مسـاحتع   اي از م
ندگی با توجـه بـه بارنـدگی محدود است. محدود است. دهد که میزان نفوذپذیري آنها بسیار دهد که میزان نفوذپذیري آنها بسیار هاي لخت و عاري از پوشش گیاهی تشکیل میهاي لخت و عاري از پوشش گیاهی تشکیل میحوضه را زمینحوضه را زمین به بار جه  با تو

برآورد متر مکعـب بـرآورد   6594000065940000برابر برابر   SCS، میزان رواناب ساالنه این محدوده با استفاده از روش ، میزان رواناب ساالنه این محدوده با استفاده از روش حوزه آبخیز کهنکحوزه آبخیز کهنک  میلیمترمیلیمتر  8080حدود حدود  عب  متر مک
ید ا را نیز تهدیـد ههها و پلها و پلیابد و عالوه بر آن جادهیابد و عالوه بر آن جادهمنطقه میل نادر جریان میمنطقه میل نادر جریان مینزدیک نزدیک اي به پایین دست در اي به پایین دست در که بدون هیچگونه استفادهکه بدون هیچگونه استفاده  شدشد ا را نیز تهد
سیالب سـیالب   22-33ساالنه سـاالنه شود، بطوریکه شود، بطوریکه ر در منطقه باعث ایجاد رواناب میر در منطقه باعث ایجاد رواناب میمیلی متمیلی مت  1010د که بارندگی حدود د که بارندگی حدود میدانی نشان دامیدانی نشان دا  کند. بررسیکند. بررسیمیمی

میاي تبخیـر و از دسـترس خـارج مـیذخیره و بدون هیچگونه استفادهذخیره و بدون هیچگونه استفادهمیل نادر میل نادر   منطقهمنطقهغرب غرب در گودالی در در گودالی در و و در این منطقه جاري در این منطقه جاري  خارج  سترس  یر و از د شود. شـود. اي تبخ
  13001300ها به محدوده کانون فرسایش بادي میل نادر، ساالنه حدود ها به محدوده کانون فرسایش بادي میل نادر، ساالنه حدود درصد از این سیالبدرصد از این سیالب  1010و هدایت حدود و هدایت حدود   دهد کنترلدهد کنترلنشان مینشان میبررسی بررسی 

شود با توجه به وجود زمینه ایجـاد گیري مینتیجه  شود.شود.هاي زیست محیطی منطقه جلوگیري میهاي زیست محیطی منطقه جلوگیري میهکتار از این عرصه تثبیت و از بحرانهکتار از این عرصه تثبیت و از بحران
ایـن مچنین حرکت ثقلی آن به کانون گرد و غبار در منطقه میـل نـادر، کـارآیی بـاالیی در تثبیـت سیالب در سطوح آبگیر کهنک و ه

 .     منطقه بحرانی دارد
 
    ..، منطقه میل نادر، منطقه میل نادرپوشش گیاهیپوشش گیاهی، ، حوزه آبخیز کهنکحوزه آبخیز کهنک  رواناب،رواناب،  ::کلیديکلیدي هايهايواژهواژه
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 مقدمه 
بروز تخریـب، فرسـایش و بـه دنبـال آن بـروز منظور رفع نیاز غذایی سبب منظور رفع نیاز غذایی سبب هاي کشاورزي بههاي کشاورزي بهرویه از منابع طبیعی و عرصهرویه از منابع طبیعی و عرصهبرداري بیبرداري بیبهرهبهره بال آن  به دن سایش و  یب، فر تخر

  فرسایشفرسایشگردیده است، گردیده است،   جوامع روستایی و شهريجوامع روستایی و شهري  هءهءو اختالل در روند زندگی روزمرو اختالل در روند زندگی روزمر هاي خانمان برانداز و طوفانهاي شنی سهمگینهاي خانمان برانداز و طوفانهاي شنی سهمگینسیلسیل
نامعقول از فرآیند نهـایی اسـتفاده نـامعقول از   ..هایی است که در حال حاضر برخی از کشورهاي جهان با آن مواجه هستندهایی است که در حال حاضر برخی از کشورهاي جهان با آن مواجه هستندچالشچالش  مهمترینمهمترین  ازاز  یکییکی ستفاده  هایی ا فرآیند ن

هان در کشـور جهـان در   110110سه چهارم اراضی خشک جهان در سه چهارم اراضی خشک جهان در در حال حاضر در حال حاضر باشد. باشد. بار در کشورها میبار در کشورها میبروز پدیده بیابانزایی و گرد و غبروز پدیده بیابانزایی و گرد و غ  منابع،منابع، شور ج ک
سمانوزش بادهاي شدید در این مناطق سبب وقوع گـرد و غبـار در آسـمان). ). 1389  ،،کرامتکرامت((  قرار داردقرار داردزایی زایی معرض پدیده بیابانمعرض پدیده بیابان بار در آ گرد و غ  گردد.گـردد.میمـی  وزش بادهاي شدید در این مناطق سبب وقوع 

هاي شنی و حرکت گرد و غبار کشور ایران از مناطقی است که بر روي کمربند خشکی قرار دارد، از این روي، همواره تحت تاثیر طوفان
پدیـده گـرد و غبـار  و فراوانی بر روي وقوع تراکم و نوع پوشش گیاهی شدت باد، خشکی خاك،گیرد. عوامل متعددي از جمله قرار می

یتفعالیـت بابـا  غبارغبار  وو  گردگرد باباهمراه همراه   هايهايطوفانطوفانکه دهد ها نشان میبررسی .)Engelstadler ،2001( دخالت دارند سانیانسـانی هايهـايفعال یراتتغییـرات وو ان  تغی

 مناطقمناطق وو بیابانهابیابانها دردر هواهوا حرارتحرارت درجهدرجه سریعسریع تغییرتغییر موضوعموضوع ایناین دالیلدالیل مهمترینمهمترین ازاز  یکییکی .))2004، و همکاران Wanga((  مرتبط استمرتبط است اقلیمیاقلیمی

همچنـین برخـی  ).).13581358(صداقت، (صداقت،   شودشودمیمی دائمیدائمی وو قويقوي بادهايبادهاي تشکیلتشکیل وو مختلفمختلف نقاطنقاط دردر  فشارفشار گرادیانگرادیان ایجادایجاد موجبموجب کهکه استاست خشکخشک
صطکاكاصـطکاك توسطتوسط  منفیمنفی الکتریکیالکتریکی  باربار کسبکسب غبار،غبار، وو گردگردایجاد کننده ایجاد کننده  ذراتذرات ناگهانیناگهانی جهشجهشاز پژوهشگران بر این باورند که  سیلهبوسـیله ا  ذراتذرات بو

بانی،بیابـانی، هايهـاياکوسیستماکوسیستم دردرشاخص شاخص  پدیدهپدیده عنوانعنوان بهبه غبارغبار وو گردگرد ).).20062006و همکاران، و همکاران،   Wangاست (است ( شنشن خاللاخـالل سببسـبب بیا یتفعالیـت دردر ا  هايهـايفعال

 انرژيانرژي بیالنبیالن ،،معلق در هوامعلق در هوا ذراتذرات زیادزیاد حجمحجم . عالوه بر آن. عالوه بر آنددشوشومیمی تاسیساتتاسیسات  وو نقلنقل وو حملحمل امورامور  ،،امور زیر بناییامور زیر بنایی  ،،و دامیو دامی  کشاورزيکشاورزي انسانی،انسانی،

یلدلیـل بهبـه ایرانایران کشورکشور  ).).Seino  ،،20052005  وو  Takemiشود (شود (و باعث تغییر شرایط اقلیمی میو باعث تغییر شرایط اقلیمی می  دادهداده قرارقرار تاثیرتاثیر تحتتحت رارا شدنواقـع شـدن دل قع  قهمنطقـه دردر وا  منط

یردگیـردمیمـی قرارقـرار گرد و غبارگرد و غبار نامطلوبنامطلوبتاثیر اثرات تاثیر اثرات  تحتتحت بیابانیبیابانی  هايهايعرصهعرصه ازاز وسیعیوسیعی بخشبخش بابا ييهمجوارهمجوار وو خشکخشک نیمهنیمه  وو خشکخشک ترینمهمتـرین  ..گ  مهم

شرقغرب و جنـوب شـرق جنوب، جنوبجنوب، جنوب نواحینواحی ،،ددداردار  قرارقرار غبارغبار  وو  گردگرد پدیدهپدیده تاثیرتاثیر تحتتحت کهکه ایرانایران مناطقمناطق نوب  شورکشـور غرب و ج شد (باشـد (میمـی ک   ).).Sajadi   ، ،20112011با
صد درصـد    38منطقهمنطقه یکیک دردر غبارغبار  وو  گردگرد طوفانطوفان تشکیلتشکیل هنگامهنگامها نشان داده است که ها نشان داده است که بررسیبررسی کینزدیکـی دردر ذراتذراتدر بعمنبـع نزدی میترسـیب مـی  من سیب  بد،یابـد،تر   2828 یا
 ذراتذرات تنتـن میلیاردمیلیارد 5 تاتا 88  ساالنهساالنه یابد. بطوریکهیابد. بطوریکهانتقال میانتقال میدور دور  به فواصلبه فواصل آنآن ازاز درصددرصد  58 ازاز بیشبیش وو گرددگرددمیمی منتشرمنتشر محلیمحلی در مقیاسدر مقیاس درصددرصد

شاء منشـاء   ..))2010و همکـاران،  Nadafi((  شوندشـوندمیمـی جهان منتقلجهان منتقل دیگردیگر نقاطنقاط بهبه غبارغبار  وو  گردگرد هايهايطوفانطوفان توسطتوسط هستندهستند  هواهوادر در  انتقالانتقال قابلقابل کهکه من
پژوهش انـد. در همـین خصـوص پـژوهش برداشت ذرات گرد و غبار عمدتا مناطق رسوبی هستند که مدت زمان طوالنی سیالبی دریافت نکردهبرداشت ذرات گرد و غبار عمدتا مناطق رسوبی هستند که مدت زمان طوالنی سیالبی دریافت نکرده صوص  مین خ ند. در ه ا

شارخصوصـیات انتشـار وو سیستانسیستان منطقهمنطقه هايهايتوفانتوفان  غبارغبار وو گردگرد ذراتذرات برداشتبرداشت مناطقمناطق) ) 13841384((  همکارانهمکاران وو ایرانمنشایرانمنش صیات انت ها آنهـا   خصو ستفادهاسـتفاده بابـا راراآن  ازاز ا

نینچنـین همهم هامون وهامون و دریاچهدریاچه سیستانسیستان منطقهمنطقه غبارغبار وو گردگرد منابعمنابع اعظماعظم  بخشبخش کهکه کار آنها نشان دادکار آنها نشان داد ایجایجنتنتدند. دند. وونمنم مطالعهمطالعه ايايماهوارهماهواره تصاویرتصاویر  چ

شد.باشـد.محدوده روستاها و شهرهاي منطقه سیستان میمحدوده روستاها و شهرهاي منطقه سیستان می  کشاورزيکشاورزي اراضیاراضی نین همچنـین   با هان) و جهـانEkhtesasi  ))20132013همچ یغ (تیـغ () و ج گزارش گـزارش  ))13931393ت
 دشتدشت  دردر اقلیماقلیم  آنان معتقدند کهآنان معتقدند که  ..باشدباشدمیمی هاهاطوفانطوفان معلقمعلق موادمواد تغذیهتغذیه منبعمنبع هامونهامون خشکخشک بستربستر  مهمترینمهمترین ایرانایران شرقشرق جنوبجنوب دردردادند که دادند که 

ضعیتی گردد. چنـین وضـعیتی محدوده دریاچه خشک میمحدوده دریاچه خشک می ها،ها،سیالبسیالب قطعقطع وو روزهروزه120120  بادهايبادهاي وزشوزش همزمان باهمزمان با حرارتحرارت درجهدرجه فزایشفزایش بابا سیستانسیستان نین و گردد. چ
. . ددشوشـومیمـی فراهمفـراهم غبارغبار وو گردگرد هايهايطوفانطوفان تغذیهتغذیه خاكخاك رطوبترطوبت کاهشکاهشهمزمان با همزمان با  شود.شود.باد میباد می وزشوزش مناسبمناسب جويجوي شرایطشرایط شدنشدن مهیامهیا سببسبب

خوداین خـود  گرددکهگرددکهمیمی سیبريسیبري دردر قويقوي فشارفشار مراکزمراکزسبب بوجود آمدن سبب بوجود آمدن   سیستان،سیستان، دشتدشت وو افغانستانافغانستانکشور کشور   بینبین فشارفشار اختالفاختالف شدیدکنندهتشـدیدکننده این    ت
 پسپس ایرانایران شرقشرق جنوبجنوب سمتسمت  بهبه شرقشرق شمالشمال ارتفاعاتارتفاعات ازاز هاهاطوفانطوفان ایناین شود.شود.میمی سیستانسیستان دشتدشت دردر غبارغبار  وو  گردگرد همراه باهمراه با  هايهايطوفانطوفان وو بادهابادها

هاآنهـا سرعتسرعت وو  ماهماه  شهریورشهریور آخرآخر تاتا خردادخرداد ازاز بادهابادها ایناین وزشوزش زمانزمان ..ددشوشومیمی  تبدیلتبدیل خشکخشک وو گرمگرم بادباد بهبه سیستانسیستان دشتدشت دردر هاهابیابانبیابان ازاز عبورعبور ازاز   آن
  فرزيفرزي  فراستی وفراستی وهاي گرد و غبار پیشنهادهاي مختلفی ارائه شده است. هاي گرد و غبار پیشنهادهاي مختلفی ارائه شده است. براي تثبیت کانونبراي تثبیت کانون  ..استاست متغیرمتغیر ساعتساعت دردر کیلومترکیلومتر  120120تا تا   3030 از از 
فظ رویـه دام در مراتـع و حفـظ چراي بیچراي بیکنترل کنترل   وو  هاهاشدن تاالبشدن تاالب  جلوگیري از خشکجلوگیري از خشک  برايبراي  مدتمدت  رنامه بلندرنامه بلندبب) معتقدند که ) معتقدند که 13941394(( تع و ح یه دام در مرا   هاهـاجنگلجنگلرو

یاه مالچ پاشی و کاشت گیـاه ) گزارش داد که ) گزارش داد که 13941394و همکاران، و همکاران،   معماریان فردمعماریان فرد((  نقش مهمی در کنترل گرد و غبار دارد.نقش مهمی در کنترل گرد و غبار دارد. مواد اسـتفاده از مـواد و و مالچ پاشی و کاشت گ ستفاده از  ا
میحساب مـیو تثبیت خاك بهو تثبیت خاك به  گرد و غبار به هوا گرد و غبار به هوا   ایجادایجادبراي جلوگیري از براي جلوگیري از   کارآمديکارآمدي  روشروش  نفتی و پلیمرينفتی و پلیمري یدآیـدحساب  پژوهش همچنـین نتـایج پـژوهش . . آ تایج  نین ن همچ

اي اي وزش بادهوزش باده  .داشته استداشته است  سیستانسیستانبر روي میزان فرسایش بادي در منطقه بر روي میزان فرسایش بادي در منطقه تاثیر زیادي تاثیر زیادي پوشش گیاهی پوشش گیاهی ) نشان داد که ) نشان داد که 13931393تیغ (تیغ (جهانجهان
قه منطقـه توسعه آن توسعه آن روي روي اي بر اي بر سیستان است که اثرات باز دارندهسیستان است که اثرات باز دارندهدشت دشت هاي هاي روزه یکی از مهمترین چالشروزه یکی از مهمترین چالش  120120 که بـا توجـه بـه اینکـه دارد. دارد. منط به این جه  با تو

مهنیاز به برنامـه  گرد و غبار جهان در منطقه سیستان، بخصوص در فصل تابستان به وقوع می پیونددگرد و غبار جهان در منطقه سیستان، بخصوص در فصل تابستان به وقوع می پیوندد  باباهاي همراه هاي همراه بیشترین دوره طوفانبیشترین دوره طوفان -نیاز به برنا
یاهی دهد که راهکار علمی دیگري بجـز افـزایش پوشـش گیـاهی بررسی منابع و کارهاي دیگران نشان میبررسی منابع و کارهاي دیگران نشان می  ..باشدباشدریزي براي کاهش آن میریزي براي کاهش آن می شش گ فزایش پو جز ا و و دهد که راهکار علمی دیگري ب
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برهاي سطوح آبگیـر بـاران بـرسامانهسامانه  تا پتانسیلتا پتانسیلپی آن است پی آن است   کمتر استفاده شده است. از این روي، این پژوهش درکمتر استفاده شده است. از این روي، این پژوهش درمالچ پاشی مالچ پاشی  باران  یر  یت تثبیـت   ايايهاي سطوح آبگ تثب
 مورد بررسی قرار دهد.مورد بررسی قرار دهد.را را   هاي گرد و غبارهاي گرد و غبارکانونکانون

 
  هامواد و روش

جه و درجـه و   6060  مختصاتمختصات    و بینو بینزابل زابل   غربغرب  کیلومتري شمالکیلومتري شمال  2525-3535فاصله فاصله   دردرمنطقه میل نادر منطقه میل نادر   محدوده مورد بررسی درمحدوده مورد بررسی در قه و دقیقـه و   2020در دقی
قه و دقیقـه و   2222درجه و درجه و   3131  ثانیه تاثانیه تا  3636دقیقه و دقیقه و   4343درجه و درجه و   3030  طول شرقی وطول شرقی وثانیه ثانیه   55دقیقه و دقیقه و   22درجه و درجه و   6161  ثانیه تاثانیه تا  3030 یه ثانیـه   3838دقی عرض عـرض ثان

میفرسایش بادي در منطقه سیستان محسـوب مـیبحرانی بحرانی هاي هاي یکی از کانونیکی از کانون  این منطقهاین منطقه  ..))11(شکل (شکل   شمالی قرار داردشمالی قرار دارد سوب  هاي شـود. وزش بادهـاي فرسایش بادي در منطقه سیستان مح شود. وزش باد
با متـر بـا   448800-13001300  متوسط ارتفاع منطقه حدودمتوسط ارتفاع منطقه حدودشود. شود. جاده ارتباطی زابل به نهبندان میجاده ارتباطی زابل به نهبندان میشدید در منطقه سیستان باعث مسدود شدن شدید در منطقه سیستان باعث مسدود شدن  تر  م

که در دوره می باشد کـه در دوره   شناسیشناسیزمینزمین  . خاك در این منطقه از نوع رسوبی و مربوط به پایان دوره دوم و سوم. خاك در این منطقه از نوع رسوبی و مربوط به پایان دوره دوم و سومباشدباشددرصد میدرصد می  22حدود حدود شیب شیب  می باشد 
که متـر اسـت کـه میلیمیلی  5050میل نادر میل نادر   متوسط بارندگی منطقهمتوسط بارندگی منطقهدر نوسان است. در نوسان است.   88-99خاك بین خاك بین   pHپوشیده شده است. پوشیده شده است.   شناسیشناسیزمینزمین  چهارمچهارم ست  تر ا م

-گراد میگراد میدرجه سانتیدرجه سانتی  4343//66و و   99//1515، ، 2121//88درجه حرارت منطقه، درجه حرارت منطقه،   بیشینهبیشینهو و   کمینهکمینه. متوسط، . متوسط، دهددهدروي میروي میبیشترین آن در فصل زمستان بیشترین آن در فصل زمستان 
میاتفاق مـیهاي خرداد، تیر و مرداد هاي خرداد، تیر و مرداد متر آن در ماهمتر آن در ماهمیلیمیلی  33000000متر است که متر است که میلیمیلی  50005000تبخیر و تعرق منطقه حدود تبخیر و تعرق منطقه حدود   پتانسیلپتانسیلباشد. باشد.  تدافتـداتفاق  . . اف

نو و در حوزه آبخیـز کهنـو   Aeluropus sp, Salsola sp, Tamarix sp, Phragmites spدر تاالب هاموندر تاالب هامون  منطقه رامنطقه رااین این ده ده پوشش گیاهی عمپوشش گیاهی عم یز که و در حوزه آبخ
پژوهش براي اجـراي ایـن پـژوهش   باشد.باشد.ییمم  مترمترمیلیمیلی  8080متوسط بارندگی حوزه آبخیز کهنک متوسط بارندگی حوزه آبخیز کهنک   دهد.دهد.میمی  قیچ تشکیلقیچ تشکیل  رارا  درمنه، گز و در ارتفاعاتدرمنه، گز و در ارتفاعات ین  جراي ا براي ا

شناخته هاي گرد و غبار سیسـتان شـناخته منطقه میل نادر که تحت تاثیر فرسایش شدید قرار دارد و به عنوان یکی از کانونمنطقه میل نادر که تحت تاثیر فرسایش شدید قرار دارد و به عنوان یکی از کانونوضعیت فرسایش وضعیت فرسایش  ستان  هاي گرد و غبار سی
فی از طرفـی بررسی قرار گرفت. بررسی قرار گرفت. مورد مورد   هاهاها و بوتهها و بوتههاي میدانی و از آثار ریشه درختچههاي میدانی و از آثار ریشه درختچهبر اساس بررسیبر اساس بررسی  شود،شود،میمی حوزهآب حـوزهاز طر باال بخیـز بـاال هاي آهـاي آآب  یز  بخ

پژوهش باشـد. از ایـن روي، در ایـن پـژوهش میمی  منظور تثبیت آنمنظور تثبیت آنکهنک قابل انتقال به این کانون فرسایش بادي بهکهنک قابل انتقال به این کانون فرسایش بادي بهآبخیز آبخیز   حوزهحوزهدست از جمله دست از جمله  ین  ین روي، در ا شد. از ا با
جوداي انجام شـد و مطالعـات موجـودمنظور بررسی کتابخانهمنظور بررسی کتابخانهپتانسیل رواناب حوضه مذبور نیز برآورد شد. بدین پتانسیل رواناب حوضه مذبور نیز برآورد شد. بدین  عات مو شد و مطال صوصدر خصـوص  اي انجام  یز آبخیـز   حوزهحـوزه  در خ آبخ

یدهاي و بـر اسـاس آنهـا بازدیـدهاي   ددششهاي مورد نیاز ترسیم هاي مورد نیاز ترسیم ، نقشه، نقشه5000050000::11توپوگرافی توپوگرافی   د. همچنین با استفاده از نقشهد. همچنین با استفاده از نقشهششآوري آوري جمعجمع  کهنککهنک ها بازد ساس آن بر ا و 
یاهی شناسـی انجـام گرفـت. پوشـش گیـاهی هاي آمار هواهاي آمار هوااطالعات مردمی و دادهاطالعات مردمی و دادهاز از کار شناسایی تکرار سیل با استفاده کار شناسایی تکرار سیل با استفاده   گرفت.گرفت.  انجامانجاممیدانی میدانی  شش گ فت. پو جام گر سی ان شنا

یزاده، (علیـزاده،   SCSبی روش بـی روش روابط تجرروابط تجر  بر اساسبر اساسهاي حوضه هاي حوضه ببرواناروانامقدار مقدار د. د. شش  تجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیلآبخیز آبخیز ه ه حوزحوز صحرایی و بازدیـدهاي صـحرایی ) ) 13891389(عل یدهاي  و بازد
 د.د.ششمحاسبه محاسبه   ،،شودشودی که از آن خارج میی که از آن خارج میو در نهایت مقدار روانابو در نهایت مقدار رواناب  برآورد شدبرآورد شد

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه در کشور -1شکل 

  نتایج و بحث
سالاص رسوباتی است که طـی سـالخاك این محدوده خخاك این محدوده ختاالب هامون قرار گرفته است. تاالب هامون قرار گرفته است. منطقه میل نادر در حاشیه غربی منطقه میل نادر در حاشیه غربی  طی  هاي دور در هـاي دور در اص رسوباتی است که 

خاك خاك از سطح از سطح متر متر سانتیسانتی  1010-1515بین بین   نشان داد کهنشان داد کهها ها ها و بوتهها و بوتهبر اساس آثار ریشه درختچهبر اساس آثار ریشه درختچه  بازدیدهاي میدانیبازدیدهاي میدانی  محل ترسیب یافته است.محل ترسیب یافته است.
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یل نشان داد که تمـام پوشـش گیـاهی محـل بـه دلیـل   ي صحراییي صحرایییدهایدهافرسایش بادي از بین رفته است. همچنین بازدفرسایش بادي از بین رفته است. همچنین بازد  بوسیلهبوسیلهاین منطقه این منطقه  به دل حل  یاهی م شش گ مام پو نشان داد که ت
  مورد بررسیمورد بررسی. وضعیت پدیده گرد و غبار در منطقه . وضعیت پدیده گرد و غبار در منطقه و عدم رطوبت کافی براي رشد و احیاء از بین رفته استو عدم رطوبت کافی براي رشد و احیاء از بین رفته است  و شور شدن خاكو شور شدن خاك  فرسایشفرسایش

ته ري آنهـا بـه شـدت تقلیـل یافتـه پذیپذیفرسایشفرسایشنه نه آستاآستابا توجه به تخریب زیاد خاك این ناحیه بوسیله فرسایش، با توجه به تخریب زیاد خاك این ناحیه بوسیله فرسایش،   ..))22(شکل (شکل بحرانی است بحرانی است  یل یاف شدت تقل به  ها  ري آن
تر متـر   5050شعاع دید به شعاع دید به   13971397//66//1010شود. در تاریخ شود. در تاریخ یجاد گرد و غبار در منطقه مییجاد گرد و غبار در منطقه میاست، بطوریکه حتی بادهاي با سرعت پایین نیز باعث ااست، بطوریکه حتی بادهاي با سرعت پایین نیز باعث ا م

ست، متر بـوده اسـت،   44صبح حدود صبح حدود   88//55شعاع دید در کانون مزبور ساعت شعاع دید در کانون مزبور ساعت   13971397//66//1111در روز در روز و و   در این کانون رسیددر این کانون رسید بوده ا که در در حالیکـه در متر  ناطق منـاطق در حالی م
   ..))33(شکل (شکل   مجوار هیچگونه فرسایشی وجود نداشته استمجوار هیچگونه فرسایشی وجود نداشته استهه

باشد. ابتداي حوضه باشد. ابتداي حوضه متر از سطح دریا میمتر از سطح دریا می  480480و و   17601760،،  12801280ارتفاع متوسط، حداکثر و حداقل به ترتیب ارتفاع متوسط، حداکثر و حداقل به ترتیب حوزه آبخیز کهنک داراي حوزه آبخیز کهنک داراي 
طرسد. طـدرصد میدرصد می  22ومی آن به ومی آن به شود، بطوریکه شیب عمشود، بطوریکه شیب عماز توپوگرافی باالیی برخوردار ولی به سمت پایین از مقدار شیب کاسته میاز توپوگرافی باالیی برخوردار ولی به سمت پایین از مقدار شیب کاسته می ول و ول و رسد. 

لومتر کیلـومتر   6262. شکل واحد هیدرولوژیکی دراز و کشیده، طول رودخانه اصلی حوضه . شکل واحد هیدرولوژیکی دراز و کشیده، طول رودخانه اصلی حوضه برآورد شدبرآورد شدکیلومتر کیلومتر   2020و و     6262به ترتیب به ترتیب   عرض حوضهعرض حوضه کی
فاع تفـاع درصد است، بطوریکه حداقل و حداکثر اردرصد است، بطوریکه حداقل و حداکثر ار  11//4646متعددي ایجاد شده است. شیب رودخانه اصلی آرام و معادل متعددي ایجاد شده است. شیب رودخانه اصلی آرام و معادل   فرعیفرعی  هايهايو از شاخهو از شاخه ت

یوس)، باشد. نقش حوضه عمدتا بصورت شـاخه درختـی اسـت. ضـریب گـردي (گراولیـوس)، متر میمتر می  15001500و و   480480دریا به ترتیب دریا به ترتیب آن از سطح آن از سطح  گردي (گراول ضریب  ست.  تی ا شاخه درخ باشد. نقش حوضه عمدتا بصورت 
به روش گیري گردید. همچنین این زیر حوضه بـه روش اندازهاندازه  00//4444و و   22//0404، ، 11//7777معادل معادل   ضریب شکل و ضریب شکل هورتون حوضه به ترتیبضریب شکل و ضریب شکل هورتون حوضه به ترتیب گیري گردید. همچنین این زیر حوضه 

شد. هکتار برآورد شـد.   188400188400مساحت حوزه آبخیز مورد بررسی مساحت حوزه آبخیز مورد بررسی   ).).44شکل شکل ساعت دارد (ساعت دارد (  88//2222و و   99ر با ر با کالفرنیا و کرپیچ زمان تمرکزي برابکالفرنیا و کرپیچ زمان تمرکزي براب هکتار برآورد 
نههاي کشاورزي به حاشـیه رودخانـهاي از عرصهاي از عرصهبه دلیل کمبود آب کشاورزي این منطقه با محدودیت همراه است. بخش عمدهبه دلیل کمبود آب کشاورزي این منطقه با محدودیت همراه است. بخش عمده شیه رودخا ختم هـا خـتم هاي کشاورزي به حا ها 

هاي دور در منطقه وجود داشته که به دلیل هاي دور در منطقه وجود داشته که به دلیل تعدادي قنات نیز از گذشتهتعدادي قنات نیز از گذشته  شود.شود.ها تامین میها تامین میگردد و آب مورد نیاز آنها از طریق سیالبگردد و آب مورد نیاز آنها از طریق سیالبمیمی
عدادي سکونتگاه مهمی در منطقه وجود ندارد. تعـدادي   بهره برداري هاي بیرویه و همچنین عدم نفوذ آب باران از حیز انتفاع خارج شده است.بهره برداري هاي بیرویه و همچنین عدم نفوذ آب باران از حیز انتفاع خارج شده است. سکونتگاه مهمی در منطقه وجود ندارد. ت

براي چراي دامهاي براي چراي دامهاي  خالی از سکنه هستند. عشایر کوچروخالی از سکنه هستند. عشایر کوچروبه شهرها مهاجرت و عمال به شهرها مهاجرت و عمال   ،،اندانداز ساکنینی که در ابتداي زیر حوضه ساکن بودهاز ساکنینی که در ابتداي زیر حوضه ساکن بوده
به از لحـاظ زیسـت محیطـی بـه   ..نمایدنمایدحوضه استفاده میحوضه استفاده می اي آنان از مراتع ضعیفاي آنان از مراتع ضعیفههشوند و تا مدتی دامشوند و تا مدتی داممنطقه میمنطقه میخود در فصل بهار وارد خود در فصل بهار وارد  طی  ست محی حاظ زی از ل

لوهاست. در ابتداي حوضه هرچنـد جلـوه  حرکت نمودهحرکت نموده  یماي منطقه تخریب و به سمت قهقرایماي منطقه تخریب و به سمت قهقرادلیل بروز انواع فرسایش آبی و بادي سدلیل بروز انواع فرسایش آبی و بادي س ند ج هاي هـاي است. در ابتداي حوضه هرچ
بخش پایین حوضه را زمین هاي لخت و عاري از پوشش بخش پایین حوضه را زمین هاي لخت و عاري از پوشش   زیست محیطی مناسبی وجود دارد، ولی کسی رغبت به بازدید از آنجا را ندارد.زیست محیطی مناسبی وجود دارد، ولی کسی رغبت به بازدید از آنجا را ندارد.

جوددهد که میزان نفوذپذیري آنها بسیار محدود است. باالتر از آن کاربري، مراتع فقیـر و مخـتلط وجـودگیاهی تشکیل میگیاهی تشکیل می ختلط و یر و م قد دارد کـه فاقـد   دهد که میزان نفوذپذیري آنها بسیار محدود است. باالتر از آن کاربري، مراتع فق که فا دارد 
میمنطقـه بـه حسـاب مـیهاي هاي هاي با سطح بستر باال از دیگر کاربريهاي با سطح بستر باال از دیگر کاربريها و محدودهها و محدودهباشد. مسیلباشد. مسیلارزش باالي غذایی و حفاظتی میارزش باالي غذایی و حفاظتی می ساب  به ح قه  که آیـد کـه منط ید  آ

طی که از لحـاظ زیسـت محیطـی ه است ه است ددبه همراه مراتع فقیر تشکیل دابه همراه مراتع فقیر تشکیل دا  هاي بسیار پراکندههاي بسیار پراکندهوسعت محدودي دارد. میانه حوضه را درختچهوسعت محدودي دارد. میانه حوضه را درختچه ست محی حاظ زی که از ل
جود هاي با کاربري کشاورزي نیز در ابتداي حوضه به دلیل شـرایط آب و هـوایی مناسـب وجـود افزاید. محدودهافزاید. محدودههاي منطقه میهاي منطقه مینیز بر ارزشنیز بر ارزش سب و هوایی منا شرایط آب و  هاي با کاربري کشاورزي نیز در ابتداي حوضه به دلیل 

که چنین شرایطی بر میزان که چنین شرایطی بر میزان   شودشودمیمیدارد. همچنین صخره نیز در ابتداي حوضه وجود دارد که اثري از پوشش گیاهی بر روي آنها یافت ندارد. همچنین صخره نیز در ابتداي حوضه وجود دارد که اثري از پوشش گیاهی بر روي آنها یافت ن
ستهاي دیگر منطقه اسـتدر ابتداي حوضه از کاربريدر ابتداي حوضه از کاربري  ضریب رواناب می افزاید. مراتع فقیرضریب رواناب می افزاید. مراتع فقیر یاهی زیـر حوضـه مـورد بررسـی از پوشـش گیـاهی . . هاي دیگر منطقه ا شش گ سی از پو مورد برر ضه  یر حو ز

قدار ناچیزي برخوردار است. بنابر این خاك آن فاقد ساختمان منظم بوده و براحتی تحت تاثیر فرسایش قـرار مـی گیـرد. بـر اسـاس مقـدار  ساس م بر ا یرد.  می گ قرار  ناچیزي برخوردار است. بنابر این خاك آن فاقد ساختمان منظم بوده و براحتی تحت تاثیر فرسایش 
اي از بارش ساالنه به هرزآب اي از بارش ساالنه به هرزآب . لذا بخش عمده. لذا بخش عمدهاستاست  8888و و   8282، ، 7676به ترتیب به ترتیب   حوضهحوضه  CN3و و   CN1،،  CN2نفوذپذیري، کاربري اراضی مقدار نفوذپذیري، کاربري اراضی مقدار 

ستفاده از روش میلیمتر، میزان روانـاب سـاالنه ایـن محـدوده بـا اسـتفاده از روش   8080. بطور کلی با توجه به بارندگی حدود . بطور کلی با توجه به بارندگی حدود شودشودمیمیتبدیل تبدیل  با ا حدوده  ین م ساالنه ا ناب  بر برابـر   SCSمیلیمتر، میزان روا برا
بر یابد و عـالوه بـر جریان میجریان میدر منطقه میل نادر در منطقه میل نادر اي به پایین دست اي به پایین دست متر مکعب برآورد شده است که بدون هیچگونه استفادهمتر مکعب برآورد شده است که بدون هیچگونه استفاده  6594000065940000 عالوه  یابد و 

-میمیمتر در منطقه باعث ایجاد رواناب متر در منطقه باعث ایجاد رواناب میلیمیلی  1010د که بارندگی حدود د که بارندگی حدود داداها میدانی نشان ها میدانی نشان نماید. بررسینماید. بررسیتهدید میتهدید میها را نیز ها را نیز ها و پلها و پلآن جادهآن جاده
د، د، ررکه در باال دست میل نادر قرار داکه در باال دست میل نادر قرار دا  ها در گودالیها در گودالیاین سیالباین سیالب). ). 55(شکل (شکل   شودشودسیالب در این منطقه جاري میسیالب در این منطقه جاري می  22-33. بنابراین ساالنه . بنابراین ساالنه شودشود

مهدر صورت برنامـه  شود.شود.اي تبخیر و از دسترس خارج میاي تبخیر و از دسترس خارج میذخیره و بدون هیچگونه استفادهذخیره و بدون هیچگونه استفاده سیالبریـزي و ایجـاد تاسیسـات پخـش سـیالبدر صورت برنا خش  سات پ جاد تاسی یزي و ای در در   ،،ر
نادر به محدوده کانون فرسایش بادي میل نـادر و هدایت آن و هدایت آن ها ها درصد از این سیالبدرصد از این سیالب  1010کنترل حدود کنترل حدود   صورتصورت هدو بـا در نظـر گـرفتن هـدبه محدوده کانون فرسایش بادي میل  گرفتن  ظر  با در ن ایت ایت و 

حرانهکتار از این عرصه تثبیت و از بحـران  13001300ساالنه حدود ساالنه حدود متر مکعب براي هر هکتار،  متر مکعب براي هر هکتار،    50005000ساالنه دو سیالب به میزان ساالنه دو سیالب به میزان  ست هـاي زیسـت هکتار از این عرصه تثبیت و از ب هاي زی
 شود.شود.میمی  کاستهکاستهمحیطی منطقه محیطی منطقه 
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فرسایش بادي در منطقه میل نادر -2شکل   

 
 

 
متر 4شعاع دید حدود  1397شهریور  11 -ب                                                       متر 50شعاع دید حدود  1397شهریور  10  -الف  

وقوع گرد و غبار در منطقه میل نادر در دو روز متفاوت -3شکل     
 

 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

__________________________________________________________________________________ 
 

159 
 

 
نقشه حوزه آبخیز کهنک -4شکل   

 
  گیرينتیجه

ي مهـم کشـور بـه و تهدیدها هاچالشهاي مخرب و سهمگین از سیل وقوعو  ، بروز پدیده گرد و غباردر حال حاضر فرسایش بادي
قدانفقـدان ولمحصـ چنـین تهدیـداتی  نماید.ایفاء میهاي طبیعی آید که اثرات مخربی بر محیط زیست و اکوسیستمحساب می   مدیریتمـدیریت  ف

ه اروفرسایش بادي و بروز پدیده گـرد و غبـار همـ. . باشدباشدها مهم میها مهم می، نقش انسان در این چالش، نقش انسان در این چالشباشدباشدها میها میدر استفاده از فرصتدر استفاده از فرصت  هماهنگهماهنگ
و  ، امنیتـیاجتمـاعی، روحـی و روانـی-منطقه سیستان را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز خسارات زیانبار زیست محیطـی، اقتصـادي

هـاي لی در سـالو وقوع خشکساقطع آب از کشور افغانستان  ،گرد و غبارهاي شنی و بروز پدیده طوفان وقوعشده است. علت  بهداشتی
اي از بطـور نقطـه هاي سیستان تحت تاثیر فرسایش قرار دارد، ولی برخـی جاهـا. تمام بخشباشدمیو خشک شدن تاالب هامون اخیر 

پدیـده  هاي فعال و بحرانـییکی از این کانوندهند. هاي بحرانی را تشکیل میشدت بیشتري برخوردار هستند که چنین جاهایی کانون
باشد. تنها راه تثبیت این کـانون بحرانـی، میقرار دارد، بطوریکه دامنه دید در برخی از ایام بسیار پایین  منطقه میل نادرگرد و غبار، در 

به این کانون، مناسـبترین از سایر منابع آب از کشور افغانستان، انتقال آب  انتقال انتقال آب به این محدوده است. با توجه به محدودیت
و همچنـین حرکـت با توجه به زمینه ایجاد سیالب در سطوح آبگیر باال دست (حوزه آبخیـز کهنـک) شود گیري میباشد. نتیجهراه می

از  هاي بوجود آمدهبا توجه به سیالب ثقلی سیالب به کانون بحرانی پدیده گرد و غبار در منطقه میل نادر، انتقال آب از این حوزه آبخیز
    کارآیی باالیی برخوردار است.  

 
 پیشنهادهاپیشنهادها

هاي روان و بروز پدیده گرد و غبار احیاي پوشش گیاهی این هاي روان و بروز پدیده گرد و غبار احیاي پوشش گیاهی این هاي بحرانی حرکت شنهاي بحرانی حرکت شنشود به منظور تثبیت کانونشود به منظور تثبیت کانونپیشنهاد میپیشنهاد می -
 نحو مطلوبی صورت پذیرد.نحو مطلوبی صورت پذیرد.ها بهها بهمحدودهمحدوده

 باشد.باشد.هاي پدیده گرد و غبار میهاي پدیده گرد و غبار میهاي موثر تثبیت کانونهاي موثر تثبیت کانونمدیریت اراضی و منابع طبیعی یکی از راهمدیریت اراضی و منابع طبیعی یکی از راه -
 

  قدردانی و تشکر
اند، بخصـوص آقـاي امیـر نـورزهی و عبـاس میـر کـه کـار دانم از کسانی که اینجانب را در اجراي این پژوهش یاري نمودهمیالزم 

 اند، تشکر و قدردانی نمایم.تدارکات پژوهش را به عهده داشته
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