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 چکیده
فرسایش بادي یکی از بالیاي طبیعی است که مناطق خشک و بیابانی ایران مرکزي به صورت روزافزونی با آن مواجه 

بارندگی، درجه باشد. مدیریت نادرست در عرصه منابع طبیعی بر افزایش این پدیده تأثیر زیادي داشته است. می
کمبود بارندگی، افزایش درجه حرات . تأثیر دارندپدیده  اینکه در است ترین عوامل آب و هوایی مهماز  حرارت و باد

تواند در بنابراین شناخت این پارامترهاي اقلیمی می ،تعرق در منطقه شده است و ایش تبخیرو سرعت باد باعث افز
 پدیده وقوع مستعد مناطق جمله از شهرستان دامغان  جهت مدیریت منابع طبیعی و کشاورزي مفید باشد.

 پارامترهاي اقلیمی (بارش، دما، تبخیرهدف از این تحقیق بررسی باشد. می کشور شرق شمال در فرسایش بادي
 میانگیناز براساس نتایج بدست آمده  تأثیر آن بر فرسایش بادي است.خشک منطقه و  يهاتعیین ماهتعرق و باد) و  و

 بطوریکه ،گشته مستولی منطقه بر خشکی آبان اواسط تا اردیبهشت ماه از سینوپتیک دامغان ایستگاه در روزانهي دما
از بارندگی رسد. میزان تبخیر و تعرق در تمام طول سال بیش می خود حد بیشترین به شهریور و مرداد تیر، درخرداد،
زا، درجه حرارت و درصد وقوع بادهاي توفانو تیر هاي اردیبهشت، خرداد در ماه. باشدمی برابر بارندگی 11 و حدود
حرارت بیش از  هاي مرداد و شهریور درجهدر ماه ،ها استنسبت به میزان بارندگی بیشتر از سایر ماهتعرق  و تبخیر

ها اوج خشکی در منطقه و میزان بارندگی در کمترین مقدار خود است. بنابراین ها است که در این ماهسایر ماه
شرایط را براي وقوع پدیدة فرسایش بادي در زا و کاهش نزوالت جوي در منطقه، وقوع بادهاي توفان خشکی حاکم

 سازد.می را ممکنمنطقه 
 تعرق، دما، فرسایش بادي. و تبخیربارندگی،  باد، هاي کلیدي:واژه
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Abstract 
Wind erosion is one of the natural disasters in the arid regions of central Iran is increasingly 
faced by mismanagement of natural resources in the rise of this phenomenon has had a large 
impact. Precipitation, temperature and wind are the most important climatic factors that affect 
this phenomenon. Lack of rainfall, temperature increased and wind speed increased 
evapotranspiration in the region is moving so knowing the parameters climate can be useful in 
the management of natural resources and agriculture. Damghan city is including areas prone 
to wind erosion phenomena in the North East of the country. The purpose of this study is 
climatic parameters (precipitation, temperature, evapotranspiration, wind) and the months of 
the dry zone and its impact on wind erosion. Based on the results of the mean daily 
temperature in the month of May to mid- October dry station cover dominates return, so once 
reaches of, July, August and September to its highest. Evapotranspiration rates are amount of 
rainfall over throughout the year, and the potential evapotranspiration to precipitation in the 
area is 11. In the months of May, June and July wind storm occurrences of cause and 
evapotranspiration over other months is also expressed in degrees month is greater than 
rainfall. In the months of August and September is more heat than any other month in the year 
of drought peak rainfall in the region is at its lowest. Thus the conditions for the occurrence of 
the phenomenon of wind erosion climatic factors examined in the region are possible. 
Key words: Wind, Precipitation, Evapotranspiration, Temperature, Wind Erosion.   
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 مقدمه   -1
به نحوي که بخش قابـل تـوجهی از مسـاحت     زایی و فرسایش بادي قرار داردکشور ایران بر روي کمربند جهانی بیابان

برابـر   5درصد از مسـاحت کشـور را (حـدود     8/34به ویژه آنکه  ،داده است تشکیلخشک  درصد)، اقلیم 6/88آن  را (
 ).1389(فتاحی و همکاران، اند هاي خشک اشغال کردهمیانگین جهانی) سرزمین

(کـوپنگیر،   شـود محسـوب مـی   خشـک  نیمه و خشک مناطق در اراضی تخریب مهم هايجنبه از یکی بادي فرسایش
 در .)2000(اسکیدمور،  است داده قرار تأثیر خود تحت را دنیا اراضی مساحت ششم یک حدود که طوري به ، )1991
) 2002(سوبرامینیام و چیناپا ،  گرفته قرار تخریب مورد فرسایش بادي اثر در هکتار میلیون 549 حدود جهانی سطح
 بـادي  فرسـایش  که است حالی در این .)2003(الل،  باشدمی شدید فرسایش بادي داراي آن هکتار میلیون 296 که

 و بنـابراین  باشـد مـی  ایـران  جمله از جهان نقاط از بسیاري در خاك خیزيحاصل اصلی محدودکننده عوامل از یکی
وضـعیت اقلیمـی    آگـاهی شـناخت و   شود.می محسوب کشاورزي اراضی مدیریت و پایدار تولید برابر در جدي چالشی

ریـزي صـحیح بسـیاري از    تـرین ابـزار کـار توسـعه در آن کشـور اسـت. برنامـه       مناطق مختلف یک کشور یکی از مهم
(پاپلی یزدي،  باشدهاي انسانی از جمله کشاورزي، منوط به شناخت دقیق اقلیم و اقلیم کاربردي هر منطقه میفعالیت
1376 .( 

-پذیر چون ویژگـی حمل توسط باد در نتیجه تغییرات فاکتورهاي غالب فرسایشدر یک پهنه، مشاهده تغییرات مکانی 
(سوسـکیا و همکـاران،    باشـد هاي خاك، خشونت سطح، توپوگرافی، پوشش گیاهی، پوسته خاك و مدیریت زمین مـی 

خـاك  هـاي  حرارت)، ویژگـی به همین خاطر این نوع فرسایش تحت تأثیر شرایط اتمسفري (باد، بارش و درجه )2003
باشد، به منظور درك و تفسیر هر شرایطی ضروري است که این (بافت، ترکیب و تراکم خاك) و نوع کاربري اراضی می

 ).2004(گودي،  عوامل مؤثر شناخته شوند
فرسایش بادي معموالً در اثر عدم اعمال مدیریت معقول روي منابع خاك و سـرزمین ماننـد تشـدید عملیـات زراعـی،      

در نتـایج حاصـل از مجمـع ارزیـابی     ) 1990هانسون و کاسمان ( گیرد.یب جنگل و غیره صورت میتخرراي مفرط، چ
هاي دهند که تخریب خاك ناشی از فعالیتکه توسط موسسه منابع خاك گزارش شده است، نشان می  1تخریب خاك

افزایش یافته است که کشاورزي و برداشت محصول بـراي   1990در سال  درصد 17به  1945در سال  درصد 6انسان 
 از این تخریب را به خود اختصاص است.   درصد 99نیازهاي انسان 

هاي اجرایی استان سمنان کـه توسـط دفتـر فنـی     هاي بحرانی فرسایش بادي و تعیین اولویتدر طرح شناسایی کانون
ا، مراتع و آبخیزداري کشور با همکاري شرکت مهندسـین مشـاور توسـعه و    هزدایی سازمان جنگلتثبیت شن و بیابان

به انجام رسیده، اطالعات نسبتاً جـامعی از وضـعیت فرسـایش بـادي اسـتان       1381احیاء کشاورزي تاك سبز در سال 
منـاطق  منطقه در شهرستان تحت تأثیر فرسایش بادي قرار دارد. مجموع مساحت  8در این مطالعات  تهیه شده است.

هکتار منطقـه   117150هکتار منطقه برداشت ،  181137هکتار برآورد شده که از کل این مساحت  306236مذکور 
دهـد کـه   هـاي انجـام شـده نشـان مـی     بـرداري باشد. مطالعات و نمونههکتار منطقه حمل می  7949گذاري، و رسوب

شود. سرعت و مدت وزش بـاد در  بات ارگ افزوده میفرسایش بادي کماکان ادامه دارد و هرساله بر حجم و میزان رسو
هاي بـا  ها و دشتدامغان از سایر مناطق استان بیشتر است. اراضی کشاورزي وسیع در اطراف شهر و روستاها و آبراهه

آهن، تأسیسات صـنعتی  پوشش کم، منابع تغذیه مناسبی براي فرسایش بادي است. این وضعیت خسارت زیادي به راه
سازد. منطقه برداشت از ناحیـه شـمالی و   ي، اراضی کشاورزي، باغات گسترده پسته و منازل مسکونی وارد میو دامدار

هـاي  افکنـه سـرها و مخروطـه  یابد. این محـدوده از دشـت  شرقی ارگ آغاز و تا حاشیه رشته کوه سفید کوه امتداد می
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ترین نقطه منطقـه برداشـت پوشـش    یرد. در شمالیگسمنان تا اطراف شهر دامغان را در بر می -باالدست جاده دامغان
شرقی پیش برویم از میزان پوشش گیاهی نسبتاً مناسبی از تیپ درمنه وجود دارد که هر چه به سمت جنوب و جنوب

 ).1391(قربانیان و همکاران، گیردگیاهی کاسته شده و خاك لخت در معرض فرسایش  قرار می
تـا   10میلیـون هکتـار    18تار اراضی زیر کشت است. بدیهی است که از ایـن  میلیون هک 18از سطح کل کشور حدود 

درصد از اراضی زیر کشت کشور به صـورت   47میلیون هکتار آن زیر کشت دائمی و بقیه آن به صورت آیش است.  12
بـرداري از ایـن   اي که نباید از آن غافل شد ایـن اسـت کـه در بهـره    باشند. اما نکتهکاري میآبی و بقیه به صورت دیم

اي باید عمل شود که به خاك که سرمایه اصلی زندگانی است آسیبی وارد هاي استفاده از آن، به گونهاراضی و سیستم
هـاي  میلیون هکتـار بـه سـطح بیابـان     5/1نشود. متأسفانه بر اثر عدم استفاده صحیح از منابع آبی و خاکی همه ساله 

 ).2009وي، (زهتابیان و خسر شودکشور افزوده می
بررسـی انـواع    داد.در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) در جنـوب غربـی تهـران انجـام     تحقیقی  )1384( شفیع زاده

مرتعی، متفرقه و  نوع کاربري شامل اراضی کشاورزي، بایر، 5دهد که محدوده فرودگاه امام (ره) نشان می ها درکاربري
 . هـا تغییراتـی داشـته اسـت    این کاربري سال گذشته سطح 48که در طی تأسیسات در منطقه مطالعاتی وجود دارد 

درصـد   14کشـاورزي منطقـه    درصد) در حالی که سطح اراضـی  1/5سطح اراضی مرتعی کمترین تغییرات را داشته ( 
کاهش یافته و به اراضی بایر و تأسیسات تبدیل شده است. همچنین در نتیجه احداث فرودگاه میزان فرسـایش بـادي   

سـرعت و تـداوم    ترین عوامل مؤثر در تشدید فرسایشبرابر افزایش یافته است. از مهم 10حدود  1334سال  نسبت به
  .است باد، مدیریت استفاده از زمین و پوشش گیاهی سطح خاك

نیمه خشـک اسـت کـه    ازفرایندهاي مهم مناطق خشک و  فرسایش بادي هار داشتند که) اظ1389( نیکپور و سرابیان
هـا باعـث   وقوع این پدیده در چند سال اخیر در برخـی اسـتان   ،گرددیب خاك و وقوع پدیده گردوغبار میموجب تخر

ي تولیـدات بخـش   رو بروز مشکالت فراوان براي ساکنان آن شده است که عالوه بر اثرات اجتماعی و سالمت جامعه بر
میلیـون تـن    17الی  7دهد موجب ایجاد خسارتی در حدود نشان می ایجنتبه نحوي که  ،گذار استکشاورزي نیز تاثیر

  .به تولیدات زراعی و باغی گردیده است 88در سال 
در این پژوهش  : بارندگی، درجه حرارت و باد.ایش بادي تأثیر دارند عبارتند ازترین عوامل آب و هوایی که در فرسمهم

ها بر روي فرسایش بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده تا تأثیر آن دسعی شده است این سه عامل اقلیمی مور
 بادي مشخص شود.

 
   هامواد و روش -2

 موقعیت منطقه مورد مطالعه
هکتار از 15000هکتار قرار دارد که حدود  27000شرقی شهرستان دامغان با مساحت مطالعه در جنوبي موردمنطقه

 54 تـا دقیقـه   16درجـه و   54مطالعـه   ي مـورد منطقـه حداقل طول شرقی داراي اراضی کشاورزي و باغات است.  آن
(شـکل   ه اسـت دقیق 13درجه و  36ه تا دقیق 54درجه و  35 آن حداقل عرض شمالی جغرافیایی دقیقه و 29درجه و 

1.( 
درجـه   3/16میلیمتر و بیشترین درصد بارش در فصل بهار است و میانگین دمـاي سـاالنه    120متوسط بارش ساالنه 

 جزء مناطق خشک و سرد است. ،دومارتن بندي اقلیمیسانتیگراد است. از نظر طبقه
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 مطالعهموقعیت منطقه مورد -1شکل 

 
 روش تحقیق

  اطالعات و آمار تهیه
 مطالعات به منظورهاي آن شامل آمار ایستگاه هواشناسی دامغان شاخصاطالعات مورد نیاز براي ارزیابی اقلیم و 

دقیقه،  19درجه و  54توفان (واقع در طول جغرافیایی آنالیز باد منطقه براساس گلباد و گلوهوایی و  آب خصوصیات
مودار بارش از این اطالعات جهت ترسیم ن متر) اخذ شده است.1155دقیقه و ارتفاع  9درجه و  36عرض جغرافیایی 

شده  مطالعه استفاده منطقۀ مورد تعرق و ، نمودار آمبروترمیک و اطالعات موردنیاز براي بدست آوردن تبخیرو دما
 است. 

تعرق و منحنی آمبروترمیک  و هوایی بارش، دما، تبخیر و به منظور تعیین دورة خشک در منطقه پارامترهاي آب
 بررسی شد.

 تأثیر باد بر روي فرسایش باديبه منظور تعیین  )توفانو گل گلباد(هاي باد مطالعۀ ویژگی
 و سرعت باد که به صورت روزانه و رأس ساعات مورد اطالعات برداشت شده در خصوص باد عمدتاً عبارتند از سمت

هاي دادهشوند. هایی که براي این منظور در نظر گرفته شده است، ثبت میگردند و در دفاتر و فایلنظر برداشت می
روز و در بار قرائت وضعیت باد در شبانه 8ساعتی بوده و شامل  8بادسنجی مورد استفاده در این تحقیق به صورت 

باشد. بدیهی است هر چه تعداد ساعات برداشت در طول به وقت گرینویچ می 21و  18، 15، 12، 9، 6، 3، 0ساعات 
-گلباد، گل( هاییباد در منطقه در دسترس بوده و در نتیجه مدلتري از وضعیت روز بیشتر باشد اطالعات کاملشبانه

-گردند از انطباق بیشتري با واقعیت برخوردار میماسه) که براي تحلیل وضعیت باد در منطقه ترسیم میتوفان و گل
 باشد.
 نظیر اطالعاتی به که ساالنه باد خالصه آمار از ماهانه و فصلی ساالنه، گلباد نمودارهاي ترسیم جهت
 به آمار و اطالعات پردازش .گردید استفاده کند،می اشاره باد سرعت هر فراوانی و سرعت سمت،
 افزار نرم براي اینکه تا گرفت انجام است، روال هواشناسی اداره در که خاصی رمز و متن صورت

WRPLOT باشد.  شناسایی قابل کند،می ترسیم جهت 16 و 8 در را گلباد نمودارهاي که 
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شود. توفان استفاده میزمان سرعت و جهت باد و سرعت آستانۀ فرسایش (شرایط خاك) از گلبراي در نظر گرفتن هم
توفان نوعی گلباد است که در آن شرایط مربوط به سرعت آستانۀ فرسایش و زمین در نظر گرفته شده  در واقع گل

 است.
 با استاندارد گلبادهاي رسم بر عالوه که است این WRPLOT  نرم افزار مفید بسیار هايقابلیت از یکی

 سرعت با گلبادهاي رسم و پایه سرعت تغییر امکان ثانیه)، بر متر 5/0 حدود( نات یک پایه سرعت
-انعطاف ویژگی این است. ساخته فراهم کاربر براي نیز بادي) را فرسایش آستانه (سرعت بیشتر پایه
 هايداده روي بر را مختلفی هايتحلیل و هامقایسه بتواند کاربر تا شودمی موجب نرم افزار پذیر

 پایه سرعت گرفتن نظر در با و افزارنرم مذکور هايقابلیت از استفاده با دهد. انجام منطقه بادسنجی
 توفانگل جدید نام با زاتوفان گلبادهاي ها،رخساره از کدام هر در بادي فرسایش آستانه سرعت معادل
 قابلیت و است بادبردگی معرض در اراضی با باد فضایی سرعت ارتباط بیانگر توفانگلشد.  تهیه

 به مقاله این در. )1383(اختصاصی، داراست رخساره هر در وخاك) راگرد ایجاد( اراضی خیزيتوفان نمایش
 سپس دیاگرام و شد حذفثانیه)،  بر متر 5/6بادي ( آستانه فرسایش از کمتر هايسرعت توفان،گل ترسیم منظور
 گردید. ترسیم ساالنه صورت به توفانگل

  گردید.هاي اقلیمی مورد مطالعه نمودارهاي آمبروترومیک تهیه براي شناخت ماههاي خشک در ایستگاه
دارد که با افزار قابلیت این را استفاده شد. این نرم 1کراپ وات تعرق پتانسیل از نرم افزار و گیري مقدار تبخیردر اندازه

 وارد کردن اطالعات ایستگاه هواشناسی منطقه مورد نظر و وارد کردن اطالعات هواشناسی منطقه از جمله متوسط
-روز در ستون در آفتابی ساعت باد و متوسط سرعت نسبی، متوسط رطوبت دما، متوسط حداکثر دما، متوسط حداقل

) را به صورت اتوماتیک mm( پتانسیل ین و تبخیروتعرقزم سطح از شده بازتاب هاي مربوطه میزان متوسط انرژي
 محاسبه نماید.

  تعیین کاربري اراضی در دورة خشک و در زمان بیشترین شدت خشکی
در این تحقیق به منظور شناخت اثرات فرسایش بادي بر کاربري اراضی و به منظور شناسایی و تفکیک منابع زمینی و 

با استفاده از  1385ماه سال  خردادمطالعه در  هاي کاربري اراضی منطقۀ موردها، نقشهبررسی میزان تغییرات آن
برداري کشور سازمان نقشه 1:50000نقشه توپوگرافی و اي دریافتی از سازمان فضائی ایرانتصاویر ماهوارهتصاویر 

ي حاصل اسکن شده و در سپس نقشه تهیه شدند.وگرافی و بازدیدهاي میدانی پبا استفاده از نقشۀ تو 1391دورة 
ي رقومی کاربري اراضی انجام ژئورفرنس کردن، ویرایش و تولید نقشه 3آرك جی آي اسنرم افزار  2آرك مپمحیط 

 شد.
 نتایج  -3

 بارش 
 –براساس نتایج، میزان متوسط بارش سالیانه در منطقه با توجه به آمار ایستگاه هواشناسی دامغان (کلیماتولوژي 

) نوسانات بارش 3شکل (. )2 شکل ( میلیمتر است 120)، 1359-1390ساله آماري ( 32سینوپتیک)، در دوره 
دهد، طبق این نمودار ترسالی در این ساله آن را نشان می 7و  5، 3 تحركساالنه ایستگاه مورد مطالعه و میانگین م

 اتفاق افتاده است. 1365در سال  خشکسالی شدیدو  1370منطقه در سال 

                                                           
1 CROPWAT  Version 8   
2 Arc Map 
3 Arc GIS 
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 (میلیمتر) 1359-90ساله :  32آماري طی دوره دامغانماهانه ایستگاه سینوپتیک نمودار بارندگی  -2شکل 

 

 
 ساله 7و  5، 3نوسانات بارش ساالنه ایستگاه مورد مطالعه و میانگین متحرك -3شکل 

 دما
درجه  3/16) میانگین دماي سالیانه 1359-90ساله ( 32دوره آماري با توجه به آمار ایستگاه هواشناسی دامغان در 

باشد، در حالی که آمار موجود گراد میسانتی -25/1گراد و حداقل دما سانتی 32گراد، میانگین حداکثر دما سانتی
د، میانگین سانتی گرا 3/14، برابر 1353-1335دهد که میانگین دماي سالیانه در دامغان در دوره آماري نشان می

. آمار مذکور بر )1360(تیمورزاده، باشدسانتی گراد می -9/4سانتی گراد و میانگین حداقل دما  4/34حداکثر دما 
 .)4شکل ( ذشته در دامغان داللت داردسال گ 55تغییرات اقلیمی در طی 

 

 
 1359-90ساله :  32آماري دورهطی  دامغانایستگاه سینوپتیک  )c( نمودار دما -4شکل 

 تبخیر وتعرق
 کهباشد می مترمیلی 7/1165) برابر 1359 -1390ساله ( 32منطقه طی دورة آماري  میزان تبخیر و تعرق پتانسیل

باشد. در حالیکه میزان تبخیروتعرق پتانسیل براي محدوده دامغان در دوره برابر میزان بارندگی ساالنه می 11تقریباً 
). مقایسه میزان تبخیروتعرق پتانسیل در 1360بوده است (تیمورزاده،  مترمیلی 9/1286 برابر با 1335-1353آماري 

 ).5باشد (شکل دو مقطع زمانی مذکور بیانگر تغییر شرایط اقلیمی در منطقه می

m
m

ی
ند ر

با

حداکثر حداقل متوسط

m
m

ی 
ند ر

با

ی بارند ان mmم متحرک ن سالھ3میانگ

c ا
دم

حداکثر حداقل متوسط
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 ي مورد مطالعه با توجه به میزان تبخیر و تعرق پتانسیل و بارندگیتراز آبی منطقه -5 شکل

 نمودار آمبروترمیک  
، شـکل  بـه صـورت نمـودار    دما) دامغان تهیه و -(بارندگی نمایش بهتر دو عنصر مهم اقلیمی نمودار آمبروترمیکبراي 

 فراز بر دما منحنی که است زمانی آن و است رؤیت قابل خشک کامال دوره یک مذکور نمودار در ارائه شده است.) 6(
 سـال  از مـاه  4 حـدود  و خشـکی  سـال،  از مـاه  8 حـدود  مطالعه د مور ایستگاه در بنابراین . گیرد قرار بارش منحنی
  .است فرماحکم مرطوب نیمه شرایط

 
 نمودار آمبروترمیک شهرستان دامغان  -6شکل                                          

 
 گلباد

باد  ،دارد ) که دورة خشک از اردیبهشت ماه شروع شده و تا آبان ماه ادامه6براساس نمودار آمبروترمیک شکل (
و ساالنه ایستگاه سینوپتیک دامغان  مرطوبهاي خشک، نیمهماه) گلبادهاي 7شکل (منطقه مورد بررسی قرار گرفت. 

 ) درصد1( دهد. جدولو وضعیت عمومی سمت و سرعت و فراوانی بادهاي حاکم در منطقه مورد مطالعه را نشان می
) داراي 6هایی که منطقه با توجه به نمودار آمبروترمیک (شکل ماهدر به صورت ساالنه و  باد سرعت هايطبقه توزیع

که  دهدگلباد ساالنه منطقه نشان می دهد.دامغان را نشان می سینوپتیک ایستگاه درخشکی متوسط تا زیاد است را 
 54/0( نات یک از کمتر بادناکی آرام حاالت فراوانی درصد) و 5/337تا  5/292غربی (غالب، از سمت شمال باد جهت

  است.بوده  یک ناتقه داراي سرعتی بیش از درصد از بادهاي حاکم در منط 90در حدود  12متر برثانیه) حدود
 توفاننتایج حاصل از گل

باشند از سمت متر بر ثانیه می 5/6داراي سرعتی بیش از سال،  فصول تمام درجهت وزش بادهاي فرساینده که 
، مشخص گردید که فراوانی بادهایی که داراي 2). با توجه به جدول8باشد (شکل می) 5/337تا  5/292غربی (شمال

این است که  دهندهباشد. این مسأله، نشاندرصد می 2/61فرسایش بادي هستند، برابر  سرعتی کمتر از سرعت آستانه
 شوند.مل میدرصد از کل بادهاي منطقه را شا 40گرد و خاك، حدود زا و تولیدکنندهبادهاي توفان
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 دامغان (گلباد) سینوپتیک ایستگاه در هاي خشکهما و  به صورت ساالنه باد سرعت هايطبقه توزیع درصد -1جدول 
 سرعتطبقه هاي                                

 طبقات زمانی
 
 باد آرام درصد

1/2-5/0 6/3-1/2 7/5-6/3 8/8-7/5 1/11-8/8 1/11> 

 7/20 5/7 6/15 7/17 3/12 3/14 8/11 ساالنه 

 6/34 5/12 5/21 9/15 6/1 9/5 4/3 تیر -خرداد -اردیبهشت

 5/22 2/9 4/23 3/19 10 8/9 7/5 شهریور -مرداد

 8/14 5/5 7/11 4/21 8/14 9/19 9/11 آبان  -مهر

 

 
 ایستگاه سینوپتیک دامغانو ماهانه گلبادهاي ساالنه  7شکل 

 
 توفان)دامغان (گل سینوپتیک ایستگاه در هاي خشکو ماهبه صورت ساالنه  باد سرعت هايطبقه توزیع درصد -2جدول 
 هاي سرعت ( نات)طبقه                      

                       طبقات زمانی   
 

 درصد باد آرام
15-13 19-15 23-19 27-23 27> 

 3/14 ¼ 5/6 5/7 5/6 2/61 ساالنه 

 4/24 7/6 6/10 6/10 7/8 1/39 تیر -خرداد -اردیبهشت
 5/14 9/3 2/9 9/10 8/9 6/51 شهریور -مرداد
 7/9 2/3 9/5 1/5 8/3 2/72 آبان  -مهر

 

 
 هاي فصلی و ساالنه ایستگاه سینوپتیک دامغانتوفانگل 8شکل 

 



ش یو  -ی ع ل  ماره  سال    ی،    ش سا یو  ١٣٩٢ تان، ١٠وم، 
 

٧٤ 

 کاربري اراضی 
شناسایی و تفکیک منابع زمینی و در این تحقیق به منظور شناخت اثرات فرسایش بادي بر کاربري اراضی و به منظور 

هکتار با  27000هاي کاربري اراضی منطقۀ موردمطالعه در مساحتی به وسعت ها، نقشهبررسی میزان تغییرات آن
وگرافی و بازدیدهاي میدانی پاي مربوط به خرداد ماه و نقشۀ تو، تصاویر ماهوارهgoogle earthاستفاده از تصاویر 

اراضی را در خرداد ماه  ) مساحت کاربري4و جدول ( 91اراضی را در سال  مساحت کاربري) 3تهیه شدند. جدول (
هاي دیگر است و بیشترین تأثیر را بر روي فرسایش بادي دارد، که سرعت باد در این ماه بیش از سایر ماه 1385سال 

هکتار یا  15000یعنی ( 1391ل مطالعه در سا ) بیشترین اراضی محدودة مورد3دهد. با توجه به جدول (نشان می
 1385زا یعنی در نقشۀ کاربري اراضی سال درصد) کشاورزي و باغات بوده که این رقم هنگام وقوع بادهاي طوفان 55

هکتار از اراضی به صورت آیش بوده و یا  7500هکتار رسیده و در حدود  8500در خرداد ماه کاهش یافته و به 
-بنابراین اراضی منطقه در این ماه بیشتر در معرض فرسایش بوده است (شکل برداشت محصول صورت گرفته است

 ).10و  9هاي 
 

 91اراضی سال  مساحت کاربري -3جدول 
 درصد مساحت(هکتار) کاربري
 45 12288 زراعت
 10 2723 باغ
 13 3478 مرتع
 5 1301 جنگل
 27 7210 بایر
 100 27000 کل 

 
 1385اراضی خرداد ماه سال  مساحت کاربري -4جدول 

 درصد مساحت (هکتار) کاربري
 32 8582 محصول روي زمین
 15 3808 محصول برداشت شده

 13 3662 آیش
 40 10948 بایر

 

 
 1391نقشۀ کاربري اراضی سال  -10شکل         در خرداد ماه 1385نقشۀ کاربري اراضی سال  -9شکل                        
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 گیرينتیجه -4
 در نظر مورد ایستگاه در دما که میانگین گرفت نتیجه چنین توانمی ایستگاه )6(شکل  براساس منحنی آمبروترمیک

 تا اردیبهشت ماه از. باشدحد می ترینپایین در بارش مجموع ماه میانگین همین در و رسیده خود اوج ماه به مرداد
-می خود حد بیشترین شهریور به و مرداد تیر، خرداد، در طوریکهه ب گشته، مستولی منطقه بر خشکی آبان اواسط

تبخیر و تعرق  سال بیش از بارندگی است و میزان ) میزان تبخیر و تعرق در تمام طول11رسد. براساس شکل (
 بیان نمود که در نمودار آمبروترمیک بافق و کالمند نیز از )1384(کریمیان  برابر بارندگی است. 11پتانسیل منطقه 
به  خشک دوره یک عنوان به توانمی را دوره این دارد لذا، فزونی بارندگی بر دما آبان، اواخر تا اواسط اردیبهشت

 ).1384شود (خالدي، آورد، همچنین در منطقۀ قم دورة خشکی از اوایل اردیبهشت تا اواخر مهر قلمداد می حساب
کمبود بارندگی و افزایش درجه حرارت موجب حاکم شدن خشکی در منطقه شده که شرایط را براي وقوع بادهاي 

-یش بادي اتفاق میتر کرده و فرسازا مهیا کرده است همچنین تغییر کاربري اراضی کشاورزي خاك را حساسطوفان
غبار در بخش  و علل وقوع و تشدید پدیده گرد) در خصوص 1392(طهماسبی،  هاي صورت گرفتهافتد. در بررسی

غبار در منطقه کمبود آب و تغییر کشاورزي دایر  و ترین علت تولید گردآبرفتی دجله و فرات مشخص گردید که مهم
هاي اردیبهشت، خرداد و تیر که در ماه دهدهاي منطقه نشان میتوفاننتایج بدست آمده از گل به رها شده است.

 ها میزان بارش کم است در نتیجهاین ماه . دراست درصد 60ها بیش از در این ماه زاادهاي توفاندرصد وقوع ب
 بیشترین خسارت وارد شده به منطقه در این سه ماه است که داراي خشکی متوسط است. 

 

 
 مقایسۀ عوامل اقلیمی با وضعیت باد منطقه  -11شکل 

 
در خرداد ماه که سرعت وزش باد  دهد کهنشان می 1385و  1391نقشۀ کاربري اراضی در سال نتایج بدست آمده از 

در این منطقه زیاد است اکثر اراضی این منطقه به صورت آیش قرار داده شده و یا برداشت محصول از اراضی صورت 
فصل بهار انجام شود و در این ها جهت جلوگیري از خسارت باد بهتر است در ي فعالیتبنابراین عمده گرفته است.

، حفظ رطوبت خاك، استفاده صحیح از زمینهایی نظیر فصل اراضی کمتر دستخوش تغییرات شود و با انجام فعالیت
و غیره خسارت هاي قرار دادن بقایاي محصول  ،استقرار پوشش گیاهی، هاي درشت در خاك سطحیایجاد خاکدانه

توفان ویژه در خرداد ماه براساس گله رل کنیم. در صورتی در فصل بهار و بناشی از وزش باد را در این فصل کنت
متربرثانیه داشته و شرایط را براي  5/6درصد از باد منطقه سرعت بیش از  65ترسیم شده در این ماه در حدود 

به صورت  هاي کاربري اراضی ترسیم شده منطقهکند در صورتی که بیشتر اراضی براساس نقشهفرسایش ممکن می
درصد) منطقه 55هکتار ( 15000) حدود 3براساس جدول ( آیش و یا برداشت محصول صورت گرفته است.

توان نتیجه گرفت که بیشتر اراضی در ) می4جدول (داراي محصول بوده اما براساس  1391موردمطالعه در سال 
هکتار)  15هکتار یا  3800محصول ( درصد) و یا برداشت  14هکتار یا  3600(  خرداد ماه به صورت آیش بوده

هکتار از اراضی محصول بوده یعنی تقریباً بیش از نیمی از اراضی منطقه در  8500صورت گرفته است و فقط بر روي 
محصول بوده که شرایط را براي ایجاد فرسایش در  متربرثانیه خالی از 5/6عت بیش از زمان وقوع وزش بادهاي با سر

ی بارند mmمتوسط حرارت درجھ Cمتوسط



ش یو  -ی ع ل  ماره  سال    ی،    ش سا یو  ١٣٩٢ تان، ١٠وم، 
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 زراعی هايزمین که در هاي خود نتیجه گرفتنددر بررسی )2004لی و همکاران (همچنین  منطقه ممکن کرده است
 زمین سطح سال از نیمی براي حدود می، ماه در محصول مجدد کشت تا سبتامبر ماه اواخر از محصول برداشت از پس
شرایط را براي وقوع فرسایش دارد که  زیادي شدت معموالً نیز باد و کم بارندگی مدت این در ماندمی باقی لخت

هایی که به طور فشرده مطالعات خود اظهار داشتند که، رها کردن زمین در )2008زو و همکاران (  .کندایجاب می
 باعث افزایشهمراه درصد شیب،  گیاهی بهاند به سبب کاهش چشمگیر پوشش تحت عملیات کشاورزي بوده

 شوند.فرسایش می
شود باید تا آنجا که امکان خیزي خاك میفرسایش بادي در اراضی زراعی که باعث کاهش حاصلبا توجه به خسارات 

 در زمان وزش شدید باد بر روي زمین باقی بماند و یا بوسیلۀ کاه و کلش این اراضی پوشانده شونددارد محصول 
موجب فعال شدن فرسایش که چرا همچنین زمان آیش نباید با فصل خشک سال و وزش بادهاي شدید همراه باشد 

شود جهت کاهش فرسایش بادي در منطقه با توجه به وقوع بادهاي شدید توصیه می و شوددر این اراضی می
انگ و همکاران، (ژخاك  سطح در ایجاد کلوخه ،)2003همکاران،  (اوئلز و ئرودینامیکیایجاد زبري آعملیاتی نظیر 

، )1387زابلستانی و همکاران، و  2000لوپز،  ؛2004(موریلو،  مناسب ورزيخاك هايروش از استفاده، )2004
هاي دیگر و بسیاري از روش )1388محافظت سطح خاك توسط گیاه یا بقایاي آن و درجۀ زبري (جعفري و همکاران، 

 توان بکار برد که فرسایش بادي را در مناطق کشاورزي کاهش داد.را می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی ی باد ش سا و باد ت و  ی ش  دت و دت ر       هی (شاورز ارا غان تان: وردی طا  )دا
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