
 

 DOI):) 10.22092/ijrdr.2019.120016شناسه دیجيتال  نشریه علمي تحقيقات مرتع و بيابان ایران

 98.1000/1735-0875.1398.27.675.76.3.1588.1605 (:DORشناسه دیجيتال ) (8336)، 276-266، صفحه 3شماره  62جلد 

 

 در استان ایالم گردوغبار مولد هایکانونشناسایی مناطق و 

 

 4 اینیرستممحمود  و*3خجسته نامدار، داود 2ریبازگ، مسعود 1رنجبرهاجر 

 ، ایرانواحد ایالم ،، دانشگاه آزاد اسالميعلوم خاکآموخته رشته دانش -8

 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم، ایران ،استادیار -6

 amdarkhojasteh@shahed.ac.irn.d: پست الکترونيک، ایران تهران، علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، گروه ،اریاستادنویسنده مسئول،  -*3

 علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم، ایران گروه ،اریاستاد -4
 

 66/88/37تاریخ پذیرش:  33/37/37تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
مشکالت  بوده و ایران ویژهخشک جهان و بهبالیای طبيعي مناطق خشک و نيمهبارترین زیانپدیده گرد و غبار یکي از      

گرد و غبار در ایران، تغيير اقليم، تخریب  پدیدهعلت اصلي وقوع  و انساني را در این نواحي به وجود آورده است. محيطيیستز
 یژهوبهها و مراتع و گسترش بيابان در کشور و نيز در کشورهای همسایه اعم از جنگل ياهيپوشش گهای طبيعي و نابودی عرصه
طور مکرر در معرض گرد و غبارهای شدید صحرای عراق به مانندهای وسيع بياباني . استان ایالم به دليل همجواری با پهنهستاعراق 

در این پژوهش در  .باشدميها و نقاط بحراني توليد گرد و غبار در استان ایالم گيرد. هدف از این پژوهش شناسایي کانونقرار مي
شد. در یوگرافي منطقه مورد مطالعه تهيه فيز و ياهيپوشش گایستگاه هواشناسي سينوپتيک(،  6اقليمي ) بلندمدت یهادادهمرحله اول 

 برایخاک  یهانمونهاز برخي نقاط کل استان ایالم گردید، سپس متری خاک سانتي 3-33از عمق  برداریمرحله دوم اقدام به نمونه
اقليمي و خاکي با استفاده از مدل  یپارامترها یهانقشهمنتقل شدند. در مرحله سوم فيزیکي و شيميایي به آزمایشگاه  هاییهتجزانجام 

فوق بحراني استان تهيه گردید. نتایج نشان  و ها، نقاط بحرانيآمریکا تهيه گردید و در نهایت پس از تلفيق نقشه زیستيطمحسازمان 
ابوقریب و ابوغویر از بخش موسيان شهرستان دهلران به دليل بيشترین  و مناطقبخش مرکزی شهرستان مهران  آبادبهرامداد منطقه 

این  گرد و غبار در استان ایالم انتخاب شدند. منشأهای خيلي بحراني عنوان کانونمطابقت با معيارهای شناسایي کانون گرد و غبار، به
های راهبردی، پيشگيری و مهار این قابل توجهي در زمينهتواند کمک های مولد گرد و غبار ميتحقيق با شناسایي و تهيه نقشه کانون

 پدیده نماید.
 

 .استان ایالم، نقشه فرسایش، پيامدهای زیستي، تغييرات اقليمي، فرسایش بادی، گرد و غبار کلیدی:های واژه

 

 مقدمه
در دوره گرم  ویژهو به هرسالهه ک یيهادهیاز پد یکي

ران را به شدت متأثر و موجب یشور اکاز  یيهابخش ،سال
گوناگون  یهانهيفراوان در ابعاد و زم تهایخساربروز 

ر شدن ي. فراگباشدمي مطلوب گرد و غبارده نایپد شود،يم

آن به  ها و گسترشاز استان يغبار در برخده گرد و یپد
ش داده یموجود را افزا یهايشور نگرانکاز  يعيبخش وس

 و غرب يغرباست. هرچند گرد و غبار در مناطق جنوب
عراق،  همانند يبزرگ یهاابانيبا ب یل همجواريشور به دلک

باشد، اما مي يعيطب یه و دیگر کشورها امریرعربستان، سو

https://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2019.120016
https://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2019.120016
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 شور قابل توجه است کاز  يعيبخش وسگسترش آن بر 
(2009et al., Gohardost)يتواند نوعيوغبار م. گرد 

ن یه در اکباشد ن يزم ياهيرات پوشش گيينش به تغکوا
 يعيط طبینار شراکرا در  يانانس یهاتيرابطه نقش فعال

 ,Arimoto) گرفتد در نظر یبا یيايجغراف یهاطيمح

 يخاص یط جویاز شراده متأثر ین پدین ايهمچن (.2000
را به مزارع،  یریذناپه همه ساله خسارت جبرانکاست 

و حمل و نقل وارد نموده و با  يکها، تراف، جادهيساتتأس
گردد يم يالت تنفسکهوا باعث بروز مش يآلودگ

(2008 Kikhsrovi, & Lashkari). 
خشک نيمهمناطق خشک و  دارایکشور بخش زیادی از 

است باشد و در طول سال با پدیده گرد و غبار مواجه مي
(., 2012et al Hosseini.) و  های گردوفانتواقعه  يناول

غرب ایران و کشور عراق در بين غبار در منطقه جنوب
های طبق بررسي گزارش گردید. 8327تا  8323های سال

ت و همچنين بررسي تصاویر انجام شده و تحليل جریانا
ترین علت بروز این پدیده عمده ،منطقه خاورميانهای ماهواره

های جهان بنام صحرای ماسه ینتربزرگرا باید در 
در کشورهای عربستان، یمن، عمان و امارات  الخالي کهربع

آمارها  .(et al ramiA ,.2018)جستجو نمود  ،قرار دارد
که ميزان ذرات معلق  دارداز افزایش تعداد روزهایي  حکایت
حد در برخي شهرهای غربي ایران از  ویژهبه در هوا

et al Hosseini ;2012 ,.است )استاندارد خود فراتر رفته 

2010 et al., Zolfaghari.) های گرد و غبار بر پایه کانون
، شدهیبتخرترتيب شامل مراتع  نوع کاربری و مساحت، به

های بدون پوشش، های کشاورزی دیم رها شده، زمينزمين
های کشاورزی آبي و زمين شدهخشکها و آبگيرهای تاالب

 گرد و غباردر مورد  (.et al. Heydarian,2016)هستند 
کاهش غلظت که اصل این است  آنو  اصل مهمي وجود دارد

را باید از منبع  گرد و غبار مخصوصاًهوا  کنندهآلودهذرات 
این گرد و  کهيهنگامزیرا  کرد،کنترل نمود و با آن مقابله 

توان با آن مقابله کرد، بنابراین وارد هوا شد دیگر نمي غبار
شوند صلي گرد و غبار شناسایي و کنترل های اباید کانون

(2017,.et al Memarianfard.) های نوین از روش یکي

آژانس شد. بايم EPAروش  ،و غبار گرد یابيمنشابرای 
به  مشهور کایآمر متحدهاالتیا ستیزطيحفاظت از مح

EPA8373 سال در آمریکا است که از سازمان دولتي ، یک 
های يت کنترل و توسعه قوانين و سياستتاکنون مسئول

ایاالت متحده  زیست درمحافظت از محيطرسمي دولت در 
هایي برای این سازمان روش .را بر عهده داشته است آمریکا

 پژوهش با در اینبرآورد مقدار فرسایش ارائه کرده است. 
های سازمان هواشناسي، دادهو  از خصوصيات خاکاستفاده 

در  ذکرشدهاستفاده از روش  غبار باگرد و  منشأنقاط مولد 
 .(Xuan, 1999است )شناسایي شده استان ایالم 

 

 هاروشمواد و 
 دریافت اطالعات

های آماری با مراجعه به سازمان داده گرفتنبرای 
عناصر آب و  های مربوط بهکل داده ،ایالم هواشناسي استان

 های سينوپتيک استان دریافت شد.هوایي تمامي ایستگاه
 استانکل  که شدندانتخاب  یاگونههای سينوپتيک بهستگاهیا

نواحي ي مکاني نظر پراکندگ از کهیطوربه، را پوشش دهند
ي پراکندگ لحاظ ای، دشتي و مرزی و ازپایهکوهستاني، کوه

دربرگيرند. از این ميان  زينسبتاً طوالني را ن هایدوره ،زماني
 و تازه هاایستگاه به دليل مشکالت مربوط به کم بودن تعداد

های هواشناسي استان، تأسيس بودن برخي از این ایستگاه
 ایستگاه هواشناسي سينوپتيک موجود در استان 6تعداد 

سينوپتيک آبدانان، ایالم، ایوان، دره  یهاستگاهیاازجمله 
با توجه  انتخاب گردید. شهر، دهلران، سرابله، لومار و مهران

نظر طول مدت و نزدیکي  به تغييرات اقليمي اخير جهان، از
( 8362-8333ساله ) 6به زمان حاضر، دوره زماني حداقل 

 .دباشمي( مطلوب 8326-8333ساله ) 63و حداکثر 
 

 و آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی خاک خاک یبردارنمونه

بازدیدهای ميداني  ،های اقليميآوری دادهپس از جمع
ها با عرصه رداری از خاک سطحي و انطباق دادهبنمونهبرای 
نمونه خاک از  33 صورت که نسبت به تهيهنیبد شد. انجام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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های نمونه بعدمتری از کل استان اقدام و سانتي 3-33عمق 
انجام خاک برای  هاینمونه (.8)شکل  شد یآورخاک جمع

شيميایي به آزمایشگاه انتقال یافتند.  و يهای فيزیکآزمایش
آوری بر جمع عالوه دهایبازدن یالزم به ذکر است که در ا

و لحاظ ميزان  کل استان از ،موردنظرنمونه خاک از مناطق 
، فيزیوگرافي، توپوگرافي و خاک مورد ياهيپوشش گنوع 

لت و شن يرس، س ءدرصد اجزا نييتع بررسي قرار گرفت.
خاک در  تهیدياس (،McLean, 1982) يدرومتریبه روش ه

 ,McLeanمتر ) pHتوسط مقطر آب-خاک 8:8عصاره 

توسط  اشباع گل در عصاره یکيترکت الیهدا(، 1982
 .ندشد نييتع سنج هدایت

 

 

 در استان ایالم بردارینمونهقشه پراکنش نقاط ن -1 شکل

 

استفاده از روش  و غبار باگرد گیری و محاسبه اندازه
 آمریکا زیستیطمح سازمان حفاظت
( 8) از رابطهغبار و ری و محاسبه گرد يگبرای اندازه

 کایآمر ستیزطيمحسازمان حفاظت توسط  شدهارائه
 شد. استفاده
 

Q = ceKCLVA)1( رابطه  

هکتار  Aسطح  فرسایش در مقدار Q( 8) رابطهدر این 
 e، کل ذرات معلق مقدار c (،)برحسب تن بر هکتار در سال

مورد  در شترياطالعات ب) خاک یریپذشیشاخص فرسا
Xuan (1999 ) مطالعاتدر  eو  cهای پارامترنحوه محاسبه 

  Lو ياهيپوشش گضریب ده دهننشان V ،ارائه شده است(

 C و ضریب زبری سطح K رابطه،در این  عامل عرض است.
 آید.دست مي( به6) رابطهعوامل اقليمي است که از 

 

C =
0.504U3

PE2
 رابطه )2(                              

ميانگين سرعت ساالنه باد )برحسب  U(6) رابطهدر این 
 PEاست که مقدار  تبخير -شاخص بارش PE (،متر بر ثانيه

 آید.دست مي( به3) رابطهبا استفاده از 
 

𝑃𝐸 = 300
𝑃

𝐸
                            (3) رابطه 



 ... هایشناسایی مناطق و کانون  276

و ( مترميانگين بارندگي ساالنه )ميلي P( 3) رابطه در این
E گيریبرای اندازه تبخير از تشتک ساالنه است. نيانگيم 

Q30  ميکرون( 33از  کمترقطر  باذرات )فرسایش برای 
از  ميکرون( 63 کمتر ازقطر  باذرات )فرسایش برای Q50و

 ( استفاده شد.6( و )4) هایرابطه
 

Q30 = 0.2058ec75fPE−2                         (4) رابطه  

Q50 = ec50KCLVA                                 (5) رابطه  

ترتيب درصد وزني ذرات به 50cو  75cدر این معادالت 
نسبت سرعت  fميکرون و همچنين  63و  76از  ترکوچک

متر بر  4/6آستانه سرعت باد )نسبت به سرعت باد بيشتر از 
توان گفت فرسایش بادی عمدتاً بر بنابراین مي ثانيه( است.
ميکرون یا  63کمتر از  آنهاکه قطر  کندميعمل روی ذراتي 

 متر است.ميلي 36/3
 

 شناسایی مناطق مولد گرد و غبار

گرد و غبار  منشأبرای شناسایي مناطق مولد و 
 نياز است.شناسي و اقليمي پارامترهای جغرافيایي، خاک

عنوان برای در نظر گرفتن مکاني بهذیل  شرایطمنظور نیبد
 .نقطه بحراني باید در نظر گرفته شود

8- Q10(تن در هکتار در سال) 3338/3از  تربيش 
 تعيين ميانگين ساالنه فراواني توفان گرد و غبار -6

روز در سال با دید کمتر از یک کيلومتر و برای  6بيشتر از 
 روز در سال 63حراني بيشتر از حالت فوق ب

ميانگين ساالنه سرعت باد یا آستانه ميانگين سرعت  -3
 طور متوسط( بر ثانيه در سالمتر )به 4/6باد بيشتر از 

تعيين ميانگين ساليانه خشکي، بارندگي و پوشش  -4
 گياهي

دست آوردن ميانگين ساالنه خشکي از فرمول برای به
 ذیل استفاده شد.

𝐑 =
𝐞

𝐩
(6) رابطه                                       

 قابليت حداکثر e ،خشکي شاخص R (2) در این معادله
در دهنده ميزان بارندگي است. اگر نشان pو  تبخير و تعرق

منطقه مورد مطالعه ميانگين ساالنه شاخص خشکي بيش از 
متر در سال ميلي 333بارندگي ساالنه کمتر از  زانيو م 6/6

گرد و غبار در نظر  منشأعنوان توان آن منطقه را بهباشد مي
 (.Xuan, 1999) گرفت
رفولوژی و توپوگرافي تعيين بافت خاک سطحي، م -6
 منطقه

نقاط مولد گرد و  زیادو شن  کمميزان رس  بامناطقي 
درصد و  6کمتر از  طور کلي باید ميزان رسغبار هستند و به

رایط مولد گرد و درصد باشد تا ش 63یا مقدار شن بيشتر از 
 ای مهيا شود.غبار بودن منطقه

)تن در هکتار در سال( با  Qپس از محاسبه مقدار  
ازجمله فراواني وقوع گرد و غبار،  يیهاشاخصاستفاده از 

االنه سرعت باد، شاخص خشکي، بافت سطحي و سميانگين 
توليد غبار در چهار سطح فوق بحراني،  منشأي توپوگراف

در نهایت با استفاده از  دست آمد.بحراني، هشدار و عادی به
نقشه  Arc GIS10.2افزار نرمی و آمارنيزمهای روش
 ترسيم از بعد شد. ميمولد گرد و غبار ترسهای کانون
  10.2Arc GISافزار ، با استفاده از کد نویسي در نرمهانقشه

ها روی هم قرار گرفتند. در نهایت با توجه به م الیهتما
اني، ( منطقه به چهار وضعيت فوق بحراني، بحر8جدول )

 یارهاي( مع8جدول )بندی شد. هشدار و عادی تقسيم
 ،تيبر اساس موقعرا  غبارو  نقاط مولد گرد یيشناسا

ن جدول نقاط مولد یدر ا دهد.ينشان م کو خا يوگرافیزيف
هشدار  و ي، بحرانيبحران يليخ هایگروهدر  غبار گرد و

 غبارگرد و  منشأه کر نقاط استان یاشده است و س یبندطبقه
 است. شده انيب یعاد گروهستند با ين
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 (Xuan, 1999) غبارگرد و  مولدشناسایی نقاط  بندی وضعیتطبقه -1 جدول

 وضعيت ردیف

 گرد و غبار منشأمعيارهای شناسایي 

Q 
(ton/ha.yr) 

فراواني وقوع 

 گرد و غبار

ميانگين ساالنه 

 سرعت باد

 )متر بر ثانيه(

شاخص خشکي و 

 ميانگين ساالنه بارندگي
 توپوگرافي بافت سطحي

8 
خيلي 

 بحراني

تن در  86بيشتر از 

 هکتار در سال

 63بيشتر از 

 روز در سال

 6/86بيشتر از 

بر ثانيه در متر 

 سال

شاخص خشکي بيشتر از 

و ميانگين ساالنه  83

 333بارندگي کمتر از 

 مترميلي

مقدار شن بيشتر از 

درصد و مقدار  63

 36سيلت بيشتر از 

 درصد

 

 دشت

 بحراني 6

و کمتر  3بيشتر از 

تن در هکتار  86از 

 در سال

 83بيشتر از 

روز و کمتر از 

روز در  63

 سال

و  4/6بيشتر از 

 6/86کمتر از 

متر بر ثانيه در 

 سال

شاخص خشکي بيشتر از 

و  83و کمتر از  6

ميانگين ساالنه بارندگي 

 مترميلي 333کمتر از 

مقدار شن بيشتر از 

درصد و مقدار  63

 36سيلت کمتر از 

 درصد

 ماهوریتپه

 هشدار 3

 3338/3بيشتر از 

تن در هکتار در 

 سال

روز  6بيشتر از 

 در سال

متر  4/6بيشتر از 

 بر ثانيه در سال

شاخص خشکي بيشتر از 

و ميانگين ساالنه  6/6

 433تا  333ن يبارندگي ب

 مترميلي

مقدار شن بيشتر از 

 درصد 63

نيمه 

 کوهستاني

 عادی 4

 3338/3کمتر از 

تن در هکتار در 

 سال

روز  6کمتر از 

 در سال

متر  4/6کمتر از 

 بر ثانيه در سال

شاخص خشکي کمتر از 

ميانگين ساالنه و  6/6

 433بارندگي بيشتر از 

 مترميلي

مقدار شن کمتر از 

 درصد 63
 کوهستاني

 

 
 نتایج

، گياهي پوشش هایدر این تحقيق با استفاده از داده
ابتدا اقدام به برآورد توليد گرد و فيزیوگرافي، خاک و اقليم 

 نتایجآنگاه  ،شد( 8) استان ایالم بر اساس معادله غبار
بيشترین . گردید بيان( 6)در جدول  مقدار گرد و غبار برآورد

آباد بخش مرکزی بهرامدر منطقه  توليدشده و غبار مقدار گرد

تن در هکتار در سال و  63/43شهرستان مهران با مقدار 
تن در  88/3کمترین مربوط به منطقه هلشي ایوان با مقدار 

معيارهای ذکر شده  جینتا .(6)جدول  باشدهکتار در سال مي
ارائه ( 3( تا )6) هایجدول درترتيب استان ایالم به برای
 است. شده

 

  



 ... هایشناسایی مناطق و کانون  263

 در استان ایالم به تفکیک شهرستان برآورد تولید گرد و غبار -2 جدول

 c e K C L V A منطقه شهرستان ردیف
Q 

(ton/ha.yr) 

 3/36 8 8 8 3/76 8 638 3/368 مورموری آبدانان 1

 6/62 8 3/76 8 3/76 3/6 836 3/322 سراب باغ آبدانان 2

 3/8322 8 3/66 8 3/86 3/6 836 3/322 مله پنجاب ایالم 3

 3/8336 8 3/76 8 3/86 3/6 882 3/366 پلک لک ایالم 4

 3/62 8 8 8 3/86 3/6 683 3/368 دشتلک ایالم 5

 3/88 8 3/66 8 3/68 3/6 683 3/368 هلشي ایوان 6

 3/78 8 3/76 8 3/68 3/6 836 3/322 زرنه ایوان 7

 3/46 8 3/76 8 3/63 3/6 683 3/368 هليالن چرداول 8

 3/86 8 3/76 8 3/63 3/6 836 3/383 ماهيزان چرداول 9

 3/82 8 3/66 8 3/63 3/6 683 3/368 بانکول چرداول 10

 3/66 8 3/66 8 3/68 3/6 836 3/322 دامنه کبير کوه درهشهر 11

 3/66 8 3/76 8 3/68 3/6 882 3/366 عباسآباد درهشهر 12

 8/74 8 3/76 8 3/68 3/6 836 3/322 بانهالن بدره 13

 دهلران 14
فرخآباد، عينخوش، ابوقریب، 

 چمهندی، سميده

3/368 683 8 6/63 8 8 8 88/66 

 86/26 8 8 8 6/63 8 644 3/333 ابوقریب و ابوغویر دهلران 15

 6/67 8 8 8 6/63 8 338 3/383 چمهندی، عينخوش و سميده دهلران 16

 6/64 8 3/76 8 6/63 3/6 836 3/322 ميمه دهلران 17

 6/43 8 3/66 8 8/37 3/6 836 3/322 کارزان سيروان 18

 3/26 8 3/66 8 8/37 3/6 836 3/322 لریني سيروان 19

 82/43 8 3/76 8 3/6 3/6 683 3/368 صالحآباد مهران 20

 43/63 8 8 8 3/6 8 683 3/368 بهرامآباد مهران 21

 88/86 8 3/66 8 3/6 3/6 836 3/322 پشته ملکشاهي 22
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 گرد و غبار در استان ایالم منشأوضعیت تولید گرد و غبار بر اساس معیارهای شناسایی  -3جدول 

 Q منطقه بخش شهرستان وضعيت ردیف
(ton/ha.yr) 

 خيلي بحراني 8

 63/43 آبادبهرام مرکزی مهران 
 43/82 آبادصالح آبادصالح مهران 

 26/86 ابوقریب، ابوغویر موسيان دهلران 

 بحراني 6

 66/88 آباد، عين خوش، ابوقریب، چم هندیفرخ مرکزی و موسيان دهلران 
 86/88 سميده مرکزی ملکشاهي 

 64/6 پشته آبادزرین دهلران 
 67/6 مينه موسيان دهلران 

 سيروان 
 مرکزی

 مورموری
 چم هندی، عين خوش، سميده

 لریني
26/3 
36/3 

  تپه حمام، آب طاف  آبدانان 

 3338/3بيشتر از  مناطق استان سایر استان یهابخش سایر استان یهاشهرستان سایر هشدار 3
 3338/3از کمتر  - - - عادی 4

 

 گرد و غبار در استان ایالم منشأوضعیت فراوانی وقوع گرد و غبار بر اساس معیارهای شناسایی  -4جدول 
 فراواني وقوع گرد و غبار )روز( شهرستان وضعيت ردیف

 38 دهلران خيلي بحراني 8

 68 مهران   

 82 ایالم  بحراني 6

 83 ایوان   

 روز 6بيشتر از  استان یهاشهرستان سایر هشدار 3
 - - عادی 4

 

 گرد و غبار در استان ایالم منشأوضعیت میانگین ساالنه سرعت باد بر اساس معیارهای شناسایی  -5جدول 
 ميانگين ساالنه سرعت باد )متر بر ثانيه( شهرستان وضعيت ردیف

 خيلي بحراني 8

 6/82 مهران و ملکشاهي
 6/84 سيروان، ایوان

 2/84 آبدانان 
 3/86 چرداول 
 63/86 دهلران 

 بحراني 6
 6/86 دره شهر و بدره 

 88/86 ایالم 
 4/6بيشتر از  استان یهاشهرستان سایر هشدار 3

 - - عادی 4
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 گرد و غبار در استان ایالم منشأوضعیت شاخص خشکی و میانگین ساالنه بارندگی بر اساس معیارهای شناسایی  -6ل جدو

 ميانگين ساالنه بارندگي شاخص خشکي منطقه وضعيت ردیف

 خيلي بحراني 8
 4/633 33/86 مهران

 6/626 76/88 دهلران

 6/633 64/6 مورموری * بحراني 6

 هشدار 3
 3/344 86/2 سيروان 

 6/332 33/3 چرداول

 مترميلي 433ميزان بارندگي بيشتر از  33/3کمتر از  مناطقسایر  عادی 4

 

 گرد و غبار در استان ایالم منشأشده بر اساس معیارهای شناسایی  یبردارنمونهوضعیت بافت سطحی مناطق  -7جدول 

 نوع بافت سطحي منطقه وضعيت ردیف

 خيلي بحراني 8

 شني لومي آباد مهرانبهرام

 شني تا شني لومي دهلران

 شني لومي مورموری آبدانان*

 بحراني 6

 لوميشني  آبادصالح 

 شني لومي هليالن 

 شني لومي هلشي 

 هشدار 3
 شني لومي بانکول

 شني لومي دشتلک 

 عادی 4

 لومي ملکشاهي 

 لومي سراب باغ

 شني رسي لومي و رسي لومي دره شهر

 لومي بدره

 زرنه

 سيروان 

 لومي

 لومي

شده است اما عمالً ميانگين بارندگي بخش مورموری خيلي هواشناسي مجزا از آمار هواشناسي شهرستان آبدانان استفادهبخش مورموری شهرستان آبدانان به دليل نداشتن ایستگاه : *

 کمتر از آبدانان است.
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 گرد و غبار در استان ایالم منشأشده بر اساس معیارهای شناسایی  یبردارنمونهوضعیت فیزیوگرافی مناطق  -8جدول 

 فيزیوگرافي منطقه وضعيت ردیف

 خيلي بحراني 8

 بخش مرکزی مهران

 بخش مرکزی و موسيان دهلران

 بخش مورموری آبدانان

 دشت

 

 بحراني 6

 آبادبخش صالح

 لریني

 زرنه

 دشتلک

 تا حدودی دارای ارتفاعات تپه ماهور

 

 هشدار 3
 آبادعباس

 هليالن
 نيمه کوهستاني

 کوهستاني مناطق سایر عادی 4

 

 شده یبردارنمونهمناطق  پوشش گیاهی برخی ازوضعیت  -9جدول 

ف
ردی

 

 منطقه بخش شهرستان
 فيزیوگرافي

 

 پوشش گياهي

 گرمسيری یهابوتهو  درختان کنار هموار همراه با تپه ماهور یباًتقر تپه حمام مورموری آبدانان 8

 درختان جنگلي بلوط و مرتع کوهستاني مله پنجاب سيوان ایالم 6

 درختان جنگلي بلوط و محصوالت کشاورزی کوهستاني هلشي مرکزی ایوان 3

 محصوالت کشاورزی و مرتع ،درختان جنگلي بلوط کوهستاني بانکول مرکزی چرداول 4

 درختان جنگلي بلوط و مرتع کوهستاني دامنه کبيرکوه مرکزی دره شهر 6

 فاقد پوشش گياهي مسطح ابوغویر موسيان دهلران 2

 محصوالت کشاورزی و مرتع تپه ماهور لریني مرکزی سيروان 7

 گرمسيری یهابوتهمحصوالت کشاورزی و  مسطح آبادبهرام مرکزی مهران 6

 درختان جنگلي بلوط، کشاورزی و مرتع کوهستاني پشته مرکزی ملکشاهي 3

 

جداگانه  نقشهای معيار ذکر شده در باال، در نهایت بر
های مربوط به مقدار توليد گرد و غبار )تن نقشه ترسيم شد.

 های گرد و غبار،بر هکتار در سال(، وضعيت وقوع توفان
تبخير تعرق منطقه، ميزان نزوالت جوی، سرعت باد  مقدار

( و همچنين مناطق فوق 3 و 6های )شکل ( در)متر بر ثانيه
( 4یالم در شکل )بحراني، بحراني، هشدار و عادی در استان ا

 .شده است ارائه
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 )الف(                                                     )ب(

 غبار در استان ایالم( و ب( فراوانی وقوع گرد و در سالمقدار فرسایش )تن در هکتار به های مربوط الف( نقشه -2شکل 

 

 )ت(                                 )پ(            
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 )ب(       )الف(                                                 

 در استان ایالم Rمتر(، ب( تبخیر و تعرق، پ( سرعت باد )متر بر ثانیه( و ت( شاخص میزان بارندگی )میلیبه های مربوط الف( نقشه -3 شکل
 

 
 )ب()الف(                                              
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 )پ(                                                   )ت(

 الف( مناطق بدون فرسایش، ب( مناطق بحرانی، پ( مناطق هشدار و ت( مناطق فوق بحرانی در استان ایالم -4شکل 
 

 بحث 
بخش مرکزی شهرستان مهران  کهنتایج این تحقيق نشان داد 

آباد( به دليل بيشترین مطابقت با معيارهای شناسایي کانون )بهرام
استان گرد و غبار در  يخيلي بحران کانونعنوان گرد و غبار، به

جز بخش های شهرستان دهلران بهایالم معرفي شد. کليه قسمت
کوهستاني و پوشش گياهي گرافي نيمهبه دليل فيزیو آبادنیزر

لحاظ کانون گرد  منطقه و بخش مورموری شهرستان آبدانان از
 بيشتر. شوندتلقي مي و هشدار بحرانيدر سطح و غبار 
ميزان گرد و غبار های استان به دليل معيار بارندگي و شهرستان

مناطق استان  گرید .گيرندمي هشدار قراربندی توليدی در طبقه
نظر عدم توليد گرد و غبار شناسایي از که در وضعيت مناسبي 

این نتایج با  .شوندبندی ميند در شرایط عادی طبقهاهشد
آمده از دستهای بهميداني مطابقت داشت اما با داده مطالعات

( مطابقت 6333و همکاران ) Birgani-Tahmasebi تحقيقات 
 يانون بحرانک یک که ندداد نشان این پژوهشگران نداشت.

انون کاین . وجود داردالم یدر سطح استان ا یش بادیفرسا
ش یفرسا يانون بحرانکتحت عنوان  یش بادیفرسا يبحران

در و شود مي ناميده یقندحسن -ریابوغو - خوشنيع یباد
انون کن یمحدوده شهرستان دهلران قرارگرفته است. سطح ا

تار که 43784ه ک استتار که 64363 یش بادیفرسا يبحران
شدت  یداراآن تار که 86333 ،(1Hاد )یشدت ز یآن دارا

 (3Hم )کشدت  یآن دارا بقيهتار که 68372و  (2Hمتوسط )
صورتي که نتایج این مطالعه نشان داد که این منطقه  . درباشدمي

هرچند از لحاظ  ،گرد و غبار قرار دارد منشأدر سطح هشدار 
 Hemati يقيتحقدر  باشد.بحراني مي سایش بادی در سطحفر

ایستگاه در فاصله  82ت آماری استفاده از اطالعا با (8336)
های شدید در علت توفان، 8333تا  8368های سال

های ن و جلگه خوزستان را حضور سيستمغرب ایراجنوب
 اندگرفته منشأی که از نواحي عراق و مرکز عربستان اهچرخند

های مولد گرد و موردی از سامانه نمونهیک  يداند. بررسمي
های بسته تان کرمانشاه مشخص کرد که سيکلونغبار در اس

روی عراق و شمال عربستان سبب ایجاد شرایط مناسب برای 
گردد و در صورت ای ميعظيمي از هوای منطقه صعود حجم

تواند حجم مي خشک بودن منطقه این هوای صعود کرده
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ر را به ارتفاعات فوقاني جو منتقل عظيمي شن و گرد و غبا
گردد نموده و سبب ایجاد گرد و غبار در استان کرمانشاه 

(, 2007Heydari.)  يقيتحقدر Heydarian همکاران  و
های گرد و غبار بر پایه کانوناین نتيجه رسيدند که  به (6382)

ترتيب شامل مراتع تخریب شده، نوع کاربری و مساحت، به
های بدون پوشش، کشاورزی دیم رها شده، زمينهای زمين

های کشاورزی آبي و زمين شدهخشکها و آبگيرهای تاالب
با مرور  (6386همکاران ) و Arami قاتيتحق جینتا .هستند

سازی مسير حرکت ذرات گرد و غبار نشان مطالعات شبيه
اغلب مسيرها از مناطق شمالي و مرکزی عراق و که  دهدمي

 ،های گرد و غبار مناطق کویریوفانت منشأسوریه گذشته و 
ها . نتایج بررسيباشندميمرکز عراق و سوریه  ،خشک شمال

غرب عراق، که منطقه مرزی بين سوریه و شمال دهدنشان مي
شرق اه شرق و شمالغرب عراق به همرغرب و جنوب

غرب های اصلي گرد و غبار برای منطقه جنوبونعربستان کان
 ساله هستند. 66ایران در دوره 

بخش مرکزی  کهاین تحقيق نشان داد  گيری کلينتيجه
تن  86با مقدار فرسایش بيش از آباد( شهرستان مهران )بهرام

 63، فراواني وقوع گرد و غبار بيش از در سالدر هکتار 
متر بر ثانيه  6/86يش از روز در سال، ميانگين سرعت باد ب

، ميانگين ساالنه 83در سال، شاخص خشکي بيشتر از 
 63متر، مقدار شن بيشتر از ميلي 333بارندگي کمتر از 

 منشأعنوان بهدرصد  36درصد و مقدار سيلت بيشتر از 
باشد و الزم است اولویت و غبار استان ایالم مي اصلي گرد

 منطقه باشد.کنترل گرد و غبار بيشتر در این 
 

 سپاسگزاری
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 منابع مورد استفاده

 Arami, A., Onagh, M., Mohammadian-Behbahani, A., 

Akbari, M. and Zarsavand, A., 2018.Analysis of 

dusting Risk studies in southwest of Iran during the 

22-year perio (1996-2017). Journal of 

Environmental Spatial Analysis, 1: 66-39. 
 Arimoto, R., 2000. Relationships to Sources, 

tropospheric chemistry, transport and deposition. 

Journal of Earth-Science Reviews, 54(1): 29-42.  
 Gohardost, A., Azimi, F. and Arimoto, R., 2009. 

Relationships to source, tropospheric chemistry, 

transport and deposition, Journal of Earth Science, 1: 

100-110. 
 Hemati, N., 1995. The frequency of occurrence of 

storms in the central and southern parts of the 

country. Master's Thesis for Geophysics, University 

of Tehran, 200p. 

 Heydari, M., 2007. Mud and its atmospheric pattern in 

the west of the country. Kermanshah Meteorological 

Journal, 76: 11-12. 

 Heydarian, P., Aghdari, A., Jodaki, M., Darvishi-

Khatouni, J. and Shahbaz, R., 2016. Identification of 

dust dangers using remote sensing, GIS and Geology 

(Case study: Khouzestan province). Scientific 

Geology Journal, Geosciences, 105: 33-46. 
 Hosseini, S., Parvari, H., Pahlavanravi, M., 

Moghaddamnia, A., ShahriariA, R. and Ekhtesasi, 

M. R., 2012. Comparison of ICD and ESAs models 

to desertification map in the Nyatk region of Sistan. 

Journal of Watershed Management Research 

(Pajouhesh and Sazandegi), 90: 42-54. 

 Lashkari, H. and Keikhosrowi, G., 2008. Synoptic 

statistical analysis of the stormy storms of Khorasan 

Razavi province. Journal of Natural Geography 

Research, 65: 33-17. 

 McLean, E. O., 1982. Soil PH and Lime requirement, 

199p. 

 Memarian-Fard, M., Mokhtari, H., Kouhzadbighi, B. and 

Zolfaghari, H., 2017. Investigating the microflora and 

dust, its effects and its containment methods. Third 

International Conference on Environment, Energy and 

Bio-Defense.ScientificQuartely Journal, Geosciences, 

27: 105-116 

 Tahmasebi-Birgani, H., Abedinezhad, G. H. and 

Nowsharifar, B., 2009. Survey of dust storms and 

wind erosion in Khuzestan province and solutions to 

it. Journal of Forest and Range Quarterly, 81: 21-25. 

 Xuan, J., 1999. Dust emission factors for environment 

of northern China. Journal of Atmospheric 
Environment, 33:1767-1776. 

 Zolfaghari, F., Shahriari, A., Fakhireh, A., Rashki, R., 

Noori, S. and Khosravi, H., 2010. Assessment of 

desertification potential using IMDPA model in 

Sistan plain. Journal of Watershed Management 

Research (Pajouhesh and Sazandegi), 91: 97-107. 



Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 26 No. (3)   688 

Identification of dust sources in Ilam province 

 
H. Ranjbar1, M. Bazgir2, D. Namdar Khojasteh3* and M. Rostami Nia4 

 
1-Graduate Student of Soil Science, Islamic Azad University, Ilam Unit, Iran 

2- Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Iran 

3*-Corresponding author, Assistant Professor, Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran, 

Email: D.Namdarkhojasteh@Shahed.ac.ir 

4- Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Iran 

 
Accepted:02/14/2019 

 

 

Received:09/25/2018 

 

Abstract 
      Dust storm phenomenon is one of the most damaging natural disasters in arid and semi-arid 

regions of the world especially in Iran caused problem on human health and environment. The 

main reason of dust storm event can be climate change, destruction of natural ecosystems, 

deforestation, and destruction of rangelands in Iran and neighbor countries like Iraq. Ilam 

province due to adjacent to vast deserts such as the Iraq Sahara is exposed to severe dust storm 

continuously. The aim of this study was to identify the critical points of dust sources in Ilam 

province. At first step, long-term climate data (8 synoptic weather stations), vegetation cover, 

and physiography of study area were collected. In the second step, soil sampling was carried out 

at 0-30 cm soil depths in some places in Ilam province and then these soil samples were 

transferred to the soil laboratory for chemical and physical analyses. In the third step, by using 

USEPA model, soil and the maps of climatic parameters were prepared and finally critical and 

high critical dust source points were mapped through integration of different maps in Ilam 

province.  The results showed that the Bahram Abad area in the central Mehran and Abu-

Ghoraib and Abu-Ghovayr areas in Musian part, Dehloran city were selected as high critical 

sources of dust storm in Ilam province due to the highest corresponding with dust storm 

identification criteria. This project could be useful for prevention and control of dust storm via 

identification and dust storm maps. 
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