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بررسی احتماالتی توان فرسایشی باد در خوزستان
حسین عساکره 1،استاد آب و هواشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،ایران
رضا خوشرفتار ،استادیار ژئومورفولوژی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،ایران
سیده کبری موسوی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد آب و هواشناسی ،دانشگاه زنجان ،ایران

چکیده
در بسییییاری از ن اط سییین ،زمین ،باد به عنوان عام ا یییلی و نیرویی قدرتمند در جابجایی مواد
سنحی و فر سایش عم میکرده ا ست .یکی از مناطق توام با توان فر سایش بادی باال در ایران ،ا ستان
خوز ستان ا ست .در پژوهش حا ضر تالش شد تا توان باد در ایجاد فر سایش و حم ذرات در نواحی
مختلف اسییتان خوزسییتان مورد بررسییی قرار بیرد .برای رسیییدن به این هدف از دادههای  58ایسیتگاه
همدید و تبخیر سنجی ا ستان خوز ستان از سال  1987تا  2010میالدی ا ستفاده شد .از آنجا که میزان
رطوبت در رخداد فر سایش بادی ب سیار موثر ا ست ،ویژبیهای عمومی باد توام با خ شکی ا ستان مورد
توجه قرار برفت .بدین ترتیب آ ستانه فر سایش بادی انواع ذرات خاک ،شام الی ،رس ،ما سه ریز و
ما سه در شت ،بهطور جدابانه محا سبه و احتمال رخداد فر سایش در شرایط خ شک و مرطوب مورد
برر سی قرار برفت .برر سیهای انجام شده ن شان داد که بی شترین سرعت باد و کمترین میزان ضریب
تغییر پذیری باد و همچنین کمترین میزان بارش و ضیییر یب تغییرات آن در قسییی مت های جنوب،
جنوبغرب و غرب ا ستان رخ میدهد .از این رو در این ق سمتها توان فر سایش و احتمال رخداد آن
برای هر چهار ذره به ترتیب در ق سمتهای جنوب ،جنوبغرب و غرب ا ستان بی شتر از نواحی دیگر
است.
کلمات کلیدی :فرسایش بادی ،توان باد ،خوزستان ،احتمال شرطی.
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مقدمه
در مناطق خشک و بیابانی بهدلی ف ر بیاه و نیز بهعلت نیروی قوی و عملکرد وسیع
باد ،فرسیییایش خاک و انت ال ذرات بیش از هر عاملی تحت ترثیر نیروی باد اسیییت .از
این رو در مناطق خ شک و بیابانی میزان فر سایش و ر سوب بذاری بادی باه تا چندین
برابر فر سایش آبی ا ست ( سعدالدین و همکاران .)64 :1389 ،بنابراین شدت فر سایش
بادی 1بیش از هر چیز به سیییر عت باد 2و ویژبی های خاک منن ه بسیییتگی دارد
(محمودآبادی و همکاران  )81: 1390،و معموالً نتیجهی ف دان پوشش بیاهی و تخریب
ساختمان مناسب خاک میباشد ( ادقی .)481:1384 ،بهطورکلی ،خنر فرسایش بادی
در مناط ی شدیدتر ا ست که خاک س ست ،خ شک و برهنه بوده و بادهای با سرعت و
تکرار ز یاد وجود داشییی ته باشیییید ( کاردوس و هم کاران .)3198:2005 3،الیلس

4

()101 -91:1988؛ در منالعهای با عنوان فرآیندهای پایۀ فرسیییایش بادی در ایاالت
متحده امریکا با استفاده از معادلهی فرسایش بادی و همچنین استفاده از رابنۀ لگاریتمی،
شرایط ایجاد فر سایش بادی را وجود خاک س ست ،خ شک و ریزدانه و همچنین نادر
بودن پوشش بیاهی در این منن ه میداند .پدیده فرسایش بادی از عمده معضالت در
مناطق خشییک و نیمه خشییک محسییوب میشییود (کوپینگر5و همکاران.)255:1991 ،
فرسیییایش بادی در قیاس با الیههای زیرین ،در الیه های رویی خاکها بیشیییتر بوده و
موجبات ترک و سییایش درالیههای رویی میبردد (یولیو6و همکاران .)64 -55 :2003
از این رو فرسیییایش بادی یکی از عوام ا یییلی محدود کننده حا یییلخیزی خاک در
بسیییاری از ن اط جهان از جمله ایران میباشیید (ژائو7و همکاران )53 :2006 ،و یکی از
پدیدههایی ا ست که باعث ویرانی زمینها در این مناطق شده و چال شی جدی در برابر
1
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تولید پایدار و مدیریت ک شت وکار مح سوب می شود .لیو و شاو)249-233 :2001(1
دریافتند که ک برد و خاک ایجاد شیییده در اسیییترالیا طی فوریهی  1996معادل1/87
میلیون تن بوده است.
مناطق بستردهای از جهان و ایران شرایط مساعد وقوع فرسایش بادی را دارا هستند.
این پدیده حدود یک ششم مساحت خشکیهای زمین را تحت ترثیر خود قرار داده است
(اسکیدمور .)218:2000 2،در سن ،جهانی حدود  549میلیون هکتار در اثر فرسایش
بادی مورد تخریب قرار برفته است (سابرامانیام و چیناپا )816 : 2002 3،که  296میلیون
هکتار آن دارای فرسایش بادی شدید میباشد (الل .)450:2003 4،پرسلی و تاتارکو
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( ،) 2009در امریکا با بررسی ا ول فرسایش بادی و کنترل آن نشان دادند که در 75
میلیون هکتار از زمین تنها در ایاالت متحده ،فرسایش بادی رخ داده که به طور متوسط
 4تا  5میلیون هکتار در هر سال به شدت آسیب میبیند .طبق آمار موجود در اثر فرسایش
بادی سالیانه حدود یک هزار میلیارد ریال خسارت به ورت مست یم و غیر مست یم بر
منابع طبیعی کشور وارد میشود (احمدی و همکاران .)329 :1379 ،همچنین باد به همراه
ویژبی برخی سازندهای خاک میتواند موجب پدیدۀ برد و غبار شود .از میان استانهایی
که در سرزمین پهناور ایران طی سالهای بذشته ،پدیده برد و غبار را با بسامد بیشتری
تجربه میکردهاند و توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران اجرایی را به خود جلب کرده
است ،استان خوزستان است (کرامت؛  .)1 :1388جادههای تجاری  -نفتی ،راه آهن،
مسیرهای آبی و حوزههای شهری مست یم ًا در معرض خنرات موجهای غبار هستند که
باه افق دید را تا کمتر از 100متر کاهش میدهد (براتی و کرمی ،)1389 ،از این رو
محاسبه ی توان باد در فرسایش این بخش از کشور و همچنین پیش بینی و شناخت
بادهای غالب آن جهت برنامه ریزی برای مبارزه با فرسایش بادی ضروری به نظر میرسد.
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اندازهبیری فرسایندبی بادی بسیار مشک بوده و سرعت آستانهی1مشخصی برای
آن لزوماً وجود ندارد .نیروی نسبی باد و پوکی 2خاک تعیین کنندهی میزان فرسایش
حا

از باد است .همچنین مرز مشخصی بین تعلیق3و جهش4در نحوه انت ال رسوبات

توسط باد وجو ندارد (اسکات .)170،1995،5بنابراین ابرچه بررسی همه جانبه فرسایش
بادی نیازمند توجه به فراسنجهای مختلف است ،اما در بسیاری شرایط ،فراسنجهای مورد
بررسی بر پایۀ هدف منالعه تعیین میشوند .مثالً شیدمور )208 -195 : 1992(6با استفاده
از نمایۀ  CEو براساس فراسنجهای آبوهواشناختی نظیر سرعت و جهت باد ،بیشینۀ
سرعت باد و سایر فراسنجهای جوی به بررسی و محاسبهی فرسایش بادی در ایاالت
متحده امریکا پرداخته است .الری و وبنر)96-205 :1996(7؛ نیز بر این باورند که تراکم
و ماندباری خاک در سن ،میتواند برای منالعه استعداد و حساسیت فرسایشبادی مورد
توجه قرار بیرد .هارپر ) 141 -129 :2009(8با ترکید بر ن ش ذرات و بافت خاک و با
به کاربیری نمایۀ  CEدر جنوب غرب استرالیا دریافت که  47در د ک فرسایش منن ه
در بافت ماسهای و کوارتز ورت میپذیرد .لیز )940-950 :2003(9با تاکید بر ن ش
پوشش بیاهی ،براین باور است که کنترل فرسایش بادی پوشش خاک به ویژه در خاک-
های شنی از طریق افزایش کشت میسر است .ایکس یوو و همکاران ()182 -169 :2006
با کمک دادههای  NOAAبه شناسایی طوفانهای برد و غبار و مشخصات سن ،زمین
در چین پرداختند .ایشان کاهش بارندبی و به دنبال آن کاهش پوششبیاهی را عام
مهمی در کنش خاک و شک بیری روزهای غبارآلود معرفی کردند.
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شدت فرسایش بادی در استانهایی نظیر خوزستان و برخی مناطق حاشیه کویری
که رژیم اقلیمی خشک دارند ،تحت تاثیر عوام متعددی از جمله رطوبت جوی و بارش
است .از اینرو در پژوهش حاضر تالش میشود توان فرسایش بادی در استان خوزستان
تحت دو سناریوی خشک و مرطوب در معرض توجه قرار بیرد.
محدوده مورد مطالعه
استان خوزستان با وسعتی در حدود 67282کیلومتر مربع ،در جنوب غربی ایران قرار
برفته است (یمانی و کرمی )28 ،1389 ،و بنور نسبی  3/9در د از ک مساحت کشور
را دربر میبیرد .این استان در بین مختصات جغرافیایی ́  47 ° 42 ́ - 50° 39طول
جغرافیایی و ́  29° 58 -́ 32° 58عرضجغرافیایی قرار دارد و از شمال با استان لرستان،
از شمال غرب با ایالم ،ازشمال شرق و شرق با استانهای چهارمحال و بختیاری
وکهگیلویه و بویراحمد ازجنوب شرقی با استان بوشهر از جنوب با خلیج فارس و از
مغرب با کشور عراق هم مرز است .شمال و شرق این استان را رشته کوههای زابرس
دربربرفته است .ارتفاع کوههای زابرس در این استان به سوی جنوب غربی به تدریج
کاهش مییابد و در نواحی جنوبیتر به ورت تپه ماهورهایی نمایان میشود (شک .)1

شکل .1مشخصات ارتفاعی و موقعیت ایستگاهها به همراه طول دوره آماری آنها در
خوزستان
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دادهها و روشها
در این تح یق برای دادههای ساعتی باد و رطوبت از  19ایستگاه همدید استان
خوزستان استفاده شده است .قدیمیترین ایستگاه همدید این استان ،آبادان است که در
سال  1951تاًسیس بردیده و کوتاهترین طول دورۀ آماری نیز متعلق به ایستگاه شادبان
است که در سال  2008تاًسیس شده است .بهدلی کمبود شمار ایستگاههای این استان در
سالهای آغازین دوره ( )1987-1951آمار این سالها مورد استفاده قرار نگرفت .نکته
قاب توجه در این آمار خأل شدید آماری در اغلب آنهاست .در برخی ایستگاهها
مشاهدات برای ساعات  00، 18و (GMT) 21در چندین سال پیاپی ثبت نشده است .از
آنجا که باد یککمیت برداری بوده و دارای جهت و سرعت است و نیز تحت ترثیر
توپوبرافی و نحوه است رار جریانات فوقانی جو است ،از این رو تخمین سمت و سرعت
باد در ساعات فاقد آمار ،غیر ممکن بوده و در ورت تخمین نیز با خنا همراه است.
بنابراین در نهایت دورهی آماری 24( 1987-2010سال) برای انجام این پژوهش مورد
استفاده قرار برفت.
پس از تعیین دادههای مورد نیاز ،به منظور انجام این پژوهش ،روش کتابخانهای و
نیز روشهای تجربی در چند مرحله بهشرح زیر به کار برفته شد:
 -1براساس روش ولیکانوف (  )1948و بهشرح زیر سرعت آستانۀ فرسایش محاسبه شد
(به ن

از احمدی:)225 :1377 ،

()1

V*  46.5 14d  0.006

در این رابنه:
  dقنر ذرات به متر
*  Vسرعت آستانهی فرسایش به متر بر ثانیه است.
سرعتی را که ذرات خاک در آن شروع به حرکت میکنند (احمدی ،)225 :1377 ،سرعت
آستانه فرسایش بادی بویند .در واقع موقعی فرسایش بادی اتفاق میافتد که سرعت باد
به حدی برسد که بتواند ذرات را با خود حم کند .به عبارت دیگر ،این آستانه ،حداق
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سرعت باد است که قادر به حم ذرات خاک میباشد و کمترین سرعت باد است که
موجب جابهجایی و حرکت اولین ذرات خاک میبردد (رفاهی.)112-111 :1378 ،
تح ی ات بابنولد وهمکاران نشان می دهد که حداق سرعت آستانه سیال برای ذراتی
است که قنرشان بین  0/1تا  0/15میلیمتر میباشد ( در م اله حاضر متوسط قنر ذرات
ماسه ریز) .ابر قنر ذرات از این م دار بیشتر و یا از این م دار کمتر باشد ،در هر دو
حالت سرعت بحرانی یا سرعت آستانه سیال افزایش مییابد .بابنولد اظهار میدارد که
برای انت ال ذرات کوچکتر از حد  0/1میلیمتر قنر (در م اله حاضر ذرات رس و الی)،
سرعت بیشتری نسبت به ذرات بزرگتر الزم است .همچنین در کمتر از این حد هر چه
ذره کوچکتر باشد ،برای حرکت آن سرعت آستانه بیشتری الزم است (رفاهی:1378 ،
 .)104بنابراین انتظار میرود بیشترین توان جابجایی در ذرات ماسهریز باشد و جابجایی
در ذرات رس و الی به دلی چسبندبی و ماسهدرشت به دلی سنگینی ،کمتر از سایر
ال بیان شد وجود پوشش بیاهی ،ناهمواری در سن ،زمین
ذرات باشد .همان بونه که قب ً
و وجود رس به دلی خا یت چسبندبی آن ،در کاهش میزان توان فرسایش مؤثر است.
از دیگر عوام مهم در کنترل فرسایش پذیری خاک ،محتوای رطوبت است که بر خواص
چسبندبی خاک ترثیر میبذارد (راوی و همکاران ،)31 :2004،به همین منظور در این
پژوهش به محاسبه میزان آستانه فرسایش بادی در شرایط مرطوب نیز پرداخته شد.
 -2با توجه به ن ش رطوبت در جابجایی ذرات توسط باد ،سرعت آستانهی فرسایش در
شرایط مرطوب براساس روش «بلی» 1به شرح زیر محاسبه شد (به ن

از رفاهی،1378 ،

:)242-240
()2

0 .5 h
)U i
100

U th  (1 

در این رابنه:
  U thآستانه سرعت برشی در هوای مرطوب

-Belly
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  hدر د رطوبت هوا
  U iآستانه سرعت برشی در هوای خشک
 -3قدرت فرسایندبی باد به انرژی جنبشی آن بستگی دارد .شواب1و همکاران رابنهی
تجربی زیر را برای توان حم باد ارائه دادهاند که در آن توانایی انت ال ذرات توسط باد
و به عبارت دیگر فرسایندبی باد با توان سوم سرعت باد همبستگی مست یم دارد (رفاهی،
:)95 ،1378
S  (V  V* )3 d 0.5

()3
که در آن:
  Sم دار خاک منت له بر حسب g / cm 2

  Vسرعت باد
*  Vحداق سرعت الزم برای حرکت دادن ذراتی با قنر ( dسرعت آستانه)
در کشورهای مختلف قنری که برای هر یک از خاکدانهها در نظر برفته میشود ،متفاوت
است .در اینجا ت سیمبندی خاکدانهها به ورت بین المللی در نظر برفته شده است .رده
بندی بین المللی که در ا

به وسیلهی آتربرگ پیشنهاد شده به شرح جدول  1است

(کهنگ:)96-97 : 1968 ،
جدول  .1ردهبندی بینالمللی خاکدانهها(کهنگ)1968 ،
خاکدانه

قطـــر به میلی متر

ماسه درشت

0/2-2

ماسه ریز

0/02-0/2

الی

0/002-0/02

رس

>0/002

2- Schwab
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بررسی احتماالتی توان فرسایشی باد در خوزستان

به منظور بررسی شرایط احتماالتی فرسایش و براساس احتمال شرطی (رابنۀ  )4احتمال
وزش باد بیش از آستانه و رخداد فرسایش (  ) Vبه شرط ف دان رطوبت -بارش الزم (
 ) Dبرای چسبندبی خاکدانهها برای هریک از ردههای خاکدانه ارایه شده در جدول 1
محاسبه شد (عساکره:)289 :1390 ،
()4

)P( S  D
)P( D

P( S / D) 

در این رابنه:
)  P(S / Dاحتمال شرطی (رخداد همزمان) سرعت باد بیش از آستانه و خشکی هوا
(روزهای با بارش کمتر از یک میلیمتر) .از آنجا که نیروی پیوسییتگی بین مولکولهای
آب و ذرات خاک باعث چسبندبی ذرات خاک به یکدیگر شده و باد به راحتی قادر به
حم آنها نخواهد بود (مصیباح زاده ،)406 ،1389 ،لذا روزهایی را که دارای 1میلیمتر
بارش و کمتر بودهاند ،به عنوان روز خشک تل ی شده است.
)  P(S  Dاحتمال توام وزش باد و خشکی
)  P(Dاحتمال رخداد خشکی است.
 -4ن شههای مربوط به توان جابهجایی ذرات خاکدانه و احتمال رخداد آن به طور توام
ترسیم و نمایش داده و تحلی شد.
یافتهها
بررسی میزان بارش استان خوزستان براین واقعیت داللت دارد که بیشترین بارش و
ضریب تغییرات در ارتفاعات شمال و شمال شرق و نیز شرق استان رخ میدهد .جنوب
و جنوب غرب و غرب استان از بارش کمتر و ضریب تغییرات پایینتری برخوردار است.
از طرف دیگر طبق بررسیهای انجام شده باالترین سرعت باد در استان نیز به ترتیب در
جنوب و جنوب غرب و غرب استان رخ میداده است .از اینرو انتظار میرود توان

کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1394
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فرسایش در این نواحی بیش از ارتفاعات استان باشد .در زیر میزان فرسایشپذیری و
احتمال رخداد آن برای هریک از خاکدانههای جدول  1مورد بررسی قرار میبیرد:
خاکدانههای رس
محاسبه توان فرسایش (خنوط همچند) و احتمال وقوع آن (پسزمینه سایه-روشن)
برای ذرات رس در شک  2ارائه شده است.

شکل .2پراکنش توان جابهجایی ذرات رس( )g/cm2و احتمال وقوع آن در خوزستان

بررسی احتماالتی توان فرسایشی باد در خوزستان
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میتوان دید که احتمال رخداد توان فرسایش برآورد شده در جنوب استان بسیار بیشتر
بوده ا ست .احتمال رخداد فر سایش در جنوب ،جنوب غرب و غرب ا ستان به ویژه در
ماههای جون و سپتامبر به دلی ف دان بارش و جوالی و آبو ست به دلی کمبود بارش،
محتم تر اسییت .کمترین احتمال رخداد فرسییایش در ماه دسییامبر بوده اسییت .این ماه
بیشترین میزان بارش و رطوبت نسبی را تجربه میکند.

ادامه شکل .2پراکنش توان جابهجایی ذرات رس( )g/cm2و احتمال وقوع آن در خوزستان
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از آنجا که بیشییترین میزان بارش در شییمال اسییتان رخ میدهد ،بیشییترین کاهش توان
فرسییایش و احتمال وقوع آن نیز در شییمال اسییتان قاب مشییاهده اسییت .ماههای فوریه،
نوامبر ومارس نیز به دلی بارش و رطوبت باال نسییبت به ماههای دیگر در رتبهی بعدی
کمترین احتمال فرسایش قرار دارند .بررسی ن شهی ساالنه توان فرسایش خاکدانههای
رس نشان میدهد که بیشترین احتمال فرسایش و جابجایی ذرات در جنوب استان بوده
ا ست و هر چه به سمت شمال ا ستان و ارتفاعات پیش میرویم به دلی بارش بی شتر و
سرعت پایینتر باد ،از احتمال رخداد فرسایش به شدت کاسته میشود.
خاکدانههای الی
شک  3توزیع مکانی توان جابهجایی ذرات الی (خنوط همچند) و احتمال رخداد
آنها (پس زمینه سایه  -روشن) را نشان میدهد .بیشترین احتمال وقوع توان فرسایشی
برآورد شده ،همچنان متعلق به جنوب استان است .دلی این امر وجود ارتفاعات در شمال
و بارش بیشتر در این بخش از استان نسبت به نیمه جنوبی است .هر چه از جنوب استان
به سمت شمال و نواحی مرتفع که بارش بیشتر و سرعت باد پایینتر دارند ،پیش میرویم
از احتمال رخداد توان فرسایش بادی بتدریج کاسته میشود .کمترین احتمال رخداد توان
فرسایش متعلق به ماه دسامبر بوده است .توان فرسایش و احتمال وقوع آن برای
خاکدانههای الی نیز همانند رس ،در ماه جون و سپتامبر دیده میشود .در این شرایط نیز
همچنان ماه جون به دلی عدم بارش و باال بودن سرعت باد و رطوبت نسبی پایینتر،
بیشترین میزان توان فرسایش و باالترین احتمال وقوع توان فرسایش را داشته است .به
طوری که توان فرسایشی برآورد شده در جنوب استان با احتمال نزدیک به ی ین و برابر1
( 100در د) رخ میداده است .پس از ماه جون و سپس ماههای فوریه و آوری بیشترین
میزان توان فرسایش و جابجایی در استان را داشتهاند.
بررسی ن شه ساالنه توان فرسایش خاکدانههای الی حاکی از احتمال وقوع بیشتر توان
فرسایشی برآورد شده در جنوب و جنوب غرب استان میباشد .هر چه از سمت جنوب
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و جنوب غرب به سمت شمال و شمال شرق پیش میرویم از احتمال وقوع توان فرسایش
کاسته شده تا جایی که به  40در د ت لی مییابد .از لحاظ میزان توان فرسایشی ،تفاوت
زیادی بین قسمتهای مختلف استان مشاهده نمیشود ،اما از لحاظ احتمال وقوع این
فرسایش برآورد شده ،در جنوب و جنوب غرب استان بیش از دو برابر شمال و شمال
شرق استان میباشد.

شکل .3پراکنش توان جابهجایی ذرات الی( )g/cm2و احتمال وقوع آن در خوزستان
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ادامه شکل .3پراکنش توان جابهجایی ذرات الی( )g/cm2و احتمال وقوع آن در خوزستان

خاکدانههای ماسه ریز
احتمال توان فرسایش بادی در ذرات ماسه ریز در شک  4ارایه شده است .همانبونه
که می توان دید ماه جون همچنان به دلی عدم بارش و کمبود رطوبت نسبی و باال بودن
سرعت باد ،باالترین میزان توان فرسایش را داشته و احتمال وقوع آن در جنوب استان
نزدیک بسیار باالست ،به طوری که احتمال رخداد توان فرسایشی برآورد شده در این

بررسی احتماالتی توان فرسایشی باد در خوزستان
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نواحی  100( 1در د) بوده است .کم ترین احتمال وقوع توان فرسایش در این ماه در
شمال استان  57در د است .پس از ماه جون ماههای فوریه و جوالی باالترین میزان
توان فرسایش را به خود اختصاص دادهاند ،با این تفاوت که احتمال وقوع توان فرسایش
درجوالی باالتر بوده و در جنوب استان در مرز ی ین قرار دارد ( 100در د) .کمترین
احتمال رخداد فرسایش برآورد شده در شمال استان خوزستان  52در د بوده است ،اما
در ماه فوریه به طور متوسط  21در د در شمال استان و  76در د در جنوب استان
احتمال رخداد فرسایش برآورد شده است .دلی این امر میتواند تفاوت این دو ماه در
میزان رطوبت و بارش و همچنین سرعت باد در این ماهها باشد .ماه جوالی در م ایسه
با فوریه رطوبت و بارش کم تری داشته و همچنین سرعت باد در این ماه بیش از ماه
فوریه بوده است .بنابراین با در نظر برفتن میزان توان فرسایش و احتمال وقوع آن به
ورت توأم ،توان فرسایش در جوالی بیشتر از فوریه بوده است .در ماه آبوست هماننور
که در ن شه نیز نمایان است ،قسمتهای مرتفع شمال شرق و شرق توان فرسایشی زیادی
نداشته و احتمال رخداد این م دار توان برآورد شده نیز بسیار کم است .ماه دسامبر
همچنان کمترین میزان احتمال وقوع فرسایش را به خود اختصاص داده است ،به طوری
که در شمال استان به طور متوسط تنها  6در د و باالترین احتمال در جنوب استان برابر
 60در د میباشد .همانطور که ذکر شد ،دلی این امر بارش و رطوبت زیاد این ماه
نسبت به سایر ماهها ،به ویژه در شمال استان میباشد .ن شه توان فرسایش ساالنه این ذره
نشان میدهد که همچنان جنوب استان با  87در د احتمال ،باالترین احتمال رخداد توان
فرسایش برآورد شده را داشته و هر چه به سمت عرضهای باالتر و شمال استان پیش
میرویم از احتمال رخداد آن کاسته شده و به  35در د کاهش مییابد .میانگین میزان
توان فرسایش ساالنه نیز برابر  2برم در سانتی متر مربع بوده که با توجه به احتمال رخداد
آن ،پتانسی جابجایی این ذره در جنوب استان بیش از دو برابر شمال استان میباشد.
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شکل .4پراکنش توان جابهجایی ذرات ماسه ریز( )g/cm2و احتمال وقوع آن در خوزستان
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ادامه شکل .4پراکنش توان جابهجایی ذرات ماسه ریز( )g/cm2و احتمال وقوع آن در
خوزستان
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خاکدانههای ماسه درشت
احتمال شرطی بررسیهای توان فرسایش ماسه درشت (شک  )5حاکی از این است
که تنها  5ماه از سال باد توان جابجایی این ذره را در شرایط خشک دارا بوده است .در
این میان همچنان ماه جون بیشترین میزان توان جابجایی و حم ذرات را داشته است.
در این ماه همانند ذرات پیشین و شرایط بذشته ،بیشترین احتمال رخداد فرسایش نیز در
جنوب استان  93در د بوده است .هر چه به سمت شمال استان پیش میرویم این
احتمال کاهش یافته تا جایی که در شمال استان به  27در د میرسد .پس از ماه جون،
ماه های فوریه و جوالی دارای باالترین توان جابجایی بوده است ،در حالی که احتمال
این رخداد در جوالی بسیار بیشتر از فو ریه بوده است .در ماه فوریه میانگین میزان توان
جابجایی بدون احتساب احتمال آن ،برابر  7برم بر سانتی متر مربع بوده است .باالترین
احتمال در جنوب استان به طور متوسط  59در د و در شمال استان تنها  7در د بوده
است ،اما میانگین توان جابجایی و حم ذرات بدون احتساب احتمال وقوع آن ،در ماه
جوالی  6برم بر سانتی متر مربع بوده که احتمال آن در این ماه برابر  19در د در شمال
استان و  97در د در جنوب استان متغیر بوده است .بنابراین با در نظر برفتن میزان توان
جابجایی و احتمال وقوع آن ،توان فرسایش در ماه جوالی بیشتر از فوریه بوده است .ماه
جون و جوالی دارای باالترین میزان سرعت باد و کمترین میزان رطوبت و بارش بودهاند.
توان فرسایش در این دو ماه بیشتر از سایر ماهها میباشد .از آنجایی که ماه مارس بعد از
ماه دسامبر باالترین میزان بارش را داشته است و رطوبت نسبتاً باالیی نیز دارد ،میزان توان
جابجایی ذرات در این ماه بسیار کم و تنها محدود به نواحی جنوب استان است .توان
فرسایش در ماه نوامبر نیز بسیار ناچیز بوده و احتمال رخداد آن به طور متوسط بین 3
در د در شمال و  57در د در جنوب استان متفاوت بوده است.

بررسی احتماالتی توان فرسایشی باد در خوزستان
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شکل .5پراکنش توان جابجایی ذرات ماسه درشت( )g/cm2و احتمال وقوع آن در
خوزستان

تلفیق یافتههای باال و نیز ن شههای ارائه شده در شک های  2تا  6براساس مننق
سیستمی و با استفاده از ابزار سامانه اطالعات جغرافیایی ،شرایط و درجۀ فرسایشپذیری
استان خوزستان را بهدست داد .نتایج این تلفیق در شک  6ارائه شده است .همانبونه
که می توان دید جنوب و جنوب غرب و غرب استان خوزستان رتبه اول بیشترین میزان
فرسایش را دارا می باشد .پس از آن به ترتیب نواحی مرکزی ،شرق و شمال شرق و در
نهایت شمال استان در رتبه بعدی از لحاظ میزان فرسایش و جابجایی ذرات قراردارند.
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شکل .6رتبه فرسایش پذیری نواحی مختلف در استان خوزستان

نتیجهگیری
در فرسایش بادی ابر اندازه ذره خاک کوچکتر از حد معمول باشد ،به وسیلهی
باد منت

نخواهد شد .به عنوان نمونه ذرات با قنر کوچکتر از  0/002میلیمتر (اندازه

رس) در م اب فرسایش بادی م اوم هستند؛ در واقع این ذرات به دلی نیروی همدوسی
به سهولت کنده و جابجا نمی شوند .در م اب ابر اندازه ذره خاک به اندازه کافی بزرگ
باشد نیز به وسیله باد منت

نخواهد شد .این ذرات درشت نه تنها در م اب فرسایش

م اوم هستند بلکه ذرات کوچکتر را نیز حمایت میکنند؛ زیرا در سن ،خاک زبری به
وجود می آورند .طبق پژوهش حاضر میزان فرسایش ذرات در شرایط مختلف نیز حاکی
از فرسایش بیشتر ذرات ماسه ریز در م ایسه با ذرات دیگر است .همچنین ماههای جون
و جوالی و فوریه در هر چهار ذره و در همه شرایط بیشترین میزان فرسایش را داشتهاند.
بیشترین می زان فرسایش در تمامی ذرات و حاالت مورد بررسی با در نظر برفت توان
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جابجایی و احتمال وقوع آن ،به ترتیب در جنوب و جنوب غرب و غرب استان خوزستان
بوده است .دلی این امر سرعت باالی باد و بارش کمتر در این نواحی استان نسبت به
نواحی مرتفع شمال و شمال شرق است که هم بارش بیشتری دریافت مینمایند و هم
سرعت باد پایینتری نسبت به جنوب استان دارند .دلی این امر نیز وجود ارتفاعات در
این نواحی است که مانند بادشکن عم کرده و موجب کاهش سرعت باد در این مناطق
بردیده است .در این میان ذره ماسه درشت تنها  6ماه از سال در شرایط خشک و مرطوب
و  5ماه در ورت بارش باران فرسایش پذیر است .طبق نتایج حا له توان فرسایش در
ورت دخالت عام رطوبت و بارش ،نسبت به شرایط خشک کاهش مییابد .دلی این
امر چسبندبی ذرات توسط رطوبت و جابجایی کمتر آنها در اثر رطوبت موجود و
سنگینی ذرات بهم چسبیده است .الزم به ذکر است ماه ژانویه در هیچ کدام از ذرات
فرسایشی نداشته است.
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