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 چکیده
غلظت  با های گردوغباریطوفان گرفتار سالی و مدیریت نادرست منابع آب،دلیل خشکبه اخیر، هایسال استان خوزستان در

ی و های سیالبکه حاصل خشک شدن دشتبیشتر با منشأ داخلی همراه بوده  این گردوغبارها .است ماندگاری بیشتر شده و شدیدتر
توجهی به کاشت گیاه اختصاص ناحیه دشتی استان شناسایی شده، سطح قابل  7های استان است. برای مقابله با این پدیده که در تاالب

به ارزیابی قابلیت تولید در این مقاله، . هاستکارینهال آبیاری برای نیاز مورد آب تأمین این کار، اساسی نیازهای از یافته است. یکی
 (SCS-CNپرداخته شده است. برای این کار، با استفاده از روش سازمان حفاظت خاک آمریکا ) گردوغبار هایمحل کانون در رواناب

شرق اهواز در سه ماهه ها نشان داد، در کانون جنوبهمچنین، محاسبات حاصل از بررسی میزان رواناب تولید شده در سطح کانون
هندیجان،  -کانون امیدیه در محدودهاست.  استحصال قابل آب مکعبمتر 95 و 120 ،80برابر  ترتیببه هکتار هر ازایبه ژانویه تا نوامبر

خرمشهر در نیمه دوم سال -مکعب در هکتار و در کانون هورالعظیممتر 160تا حداکثر  60از حدود  دی و آذر هایماه میزان رواناب در
تمهیدات الزم را  توانمکعب در هکتار امکان تولید رواناب وجود دارد که میمتر 80تا حدود  30کاری از های نهالو در محل پروژه

 کار برد.برای مدیریت استفاده از این قابلیت به
 

 .، پوشش گیاهی(CN)رواناب، گردوغبار، کاربری اراضی، عدد منحنی  های کليدی:واژه

  

و تهیه الیههای پوشش گیاهی، خاک و کاربری اراضی که از ملزومات روش یادشده است، ارتفاع و حجم رواناب در واحد سطح 
 عرصههای مورد مطالعه تعیین شد. نتایج نشان داد، از مساحت 643300 هکتاری کانونها قسمت اعظم عرصه را اراضی بایر با پوشش 
گیاهی کم دربرگرفته و سطحی بیش از 522300 هکتار نیز در گروه هیدرولوژیکی خاک C و D با نفوذپذیری کم قرار گرفته است.
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 مقدمه
 جاری دلیلبه دور، هایگذشته از خوزستان، استان

 ترینپرآب عنوانبه کشور، سطحی هایآب سومیک شدن
 این هایدشت بیشتر زمانی. رودمی شماربه ایران ناحیه
سال در اما داشتند، قرار فصلی هایسیالب سیطره در استان
 گرفتار هادشتسیالب همان شدن خشک دلیلبه اخیر، های

 یپ در کهطوریبه. است گردوغباری شده شدید هایطوفان
 زیادی هایبخش ،1395 ماه سال بهمنگردوغبار  طوفان

 و مسائل آن، متعاقب و فرو رفت خاموشی به اهواز از
 خوزستان استان در. خورد رقم نیز برق و آب مشکالت

 اما است، داشته وجود های قدیمزمان از گردوغبار پدیده
 کاهش و هاسالیخشک دلیلبه اخیر هایسال در آن شدت

 سیالبی هایدشت و هاتاالب شدن خشک گیاهی، پوشش
 نتایج(.  2016et alKhosroshahi ,.) است شده بیشتر

 9 تقریباً که دهدمی شناسی نشانسازمان زمین هایبررسی
 منشأ تولید هکتار( 349254 )برابر خوزستان دشت درصد

 غربجنوب محدوده 7 داخلی هستند که درگردوغبار 
جنوب  و شرق خرمشهر، ناحیه شرقشمال هویزه و ناحیه

 ماهشهر امیدیه و محدوده -امام بندر محدوده اهواز، شرق
بررسی (.  2015et alAjdari ,.) اندشده معرفی هندیجان

 و بادی رسوبات أمنشدهد، مطالعات گذشته نشان می
قدیم  و حاضر عهد رسوبی هایمحیط در بیشتر گردوغبار

et al Gallet ;1998 ,.) شده است واقع خشک اقلیم با

., 2006alet ., 2002; Washington et alProspero  .)
 طبیعی هایپدیده بر اثر هاتاالب و هادریاچه شدن خشک

اتفاق  همواره تاریخ طول در که است معمولی اتفاق یک
 ر،اخی هایدر سال گردوغبارپدیده  تشدید اما افتاده است،

 از وسیعی هایبخش که 1388 تیر ماه سال از بعد ویژهبه
 شکبدون  دربرگرفت، را کشور شمال و مرکز تا غرب

 یردیاب آن در باید را عوامل انسانی نقش که موضوعی است
و  گردوغبارمورد کرد. البته تاکنون مطالعات زیادی در 

تحلیل مکانی و زمانی این پدیده در استان خوزستان و 
 et alDaniali ;2018 ,.) جوار انجام شده استمناطق هم

., 2012et al., 2018; Azizi et alDargahian  .)بررسی 

جمله های هواشناسی استان ازایستگاه بلندمدت آمارهای
 هایطوفان رخداد فراوانی دهد کهمی اهواز نشان

های با گردوغبار و بوده همراه نوسان با همواره ،گردوغبار
 منشأ محلی بر خالف گرد و غبارهای فرامحلی روند

 (. 2016et alKhosroshahi ,.ندرند ) ثابتی افزایشی
 ربیشت اخیر، دهه در هاگردوغبار بحران تشدید روینااز

 فاصله و ماندگاری زمان مدت غلظت، در افزایش حاصل
 Darvishi Khatouni,  &Ajdari) هاستطوفان این انتقال

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال (. 2016
 هایکانون بررسی ضمن جامع طرحی قالب در 2019

 با مقابله اجرایی هایبرنامه خوزستان، استان گردوغبار
. است کرده تدوین و تعیین هاکانون این را در گردوغبار
از  توجهیقابل  سطح 1401تا سال  مطالعه، این براساس

 و کاریدرخت هزار هکتار(، برای 252منطقه )بیش از 
 است. یکی شده پیشنهاد گانههای هفتکانون برای کاریبوته

 اریآبی برای نیازمورد  آب تأمین این کار، اساسی نیازهای از
 نوع و وضعیت مرفولوژی به توجه با. است هاکارینهال

 سجن از بیشتر که خوزستان گردوغبارهای کانون محل خاک
 et alEsmaili ,.) سیلتی است و رسی ریزدانه رسوبات

 ینا بیشتر در بارندگی از ناشی رواناب تولید امکان(، 2015
های بایر و بدون پوشش ویژه مناطق با کاربریبه مناطق

 .دارد های رسی همراه با نفوذپذیری کم وجودگیاهی با خاک
Hosseinzade قابلیت برآورد برای( 2018) همکاران و 

 شماره روش از حصارک، آبخیز حوزه در رواناب تولید
 داد، آنان نشان تحقیق نتایج. کردند استفاده  CNمنحنی

 هیدرولوژیکی هایگروه و اراضی هیدرولوژیکی وضعیت
 و CN کنندهتعیین پارامتر مهمترین حوزه، سطح در خاک
 Imeni و Bahramiاست.  تأثیرگذار بوده رواناب روی

( چند مدل تجربی برآورد رواناب سالیانه را ارزیابی 2019)
برآوردشده از  رواناب کردند، نتایج آنان نشان داد مقادیر

دلیل در نظر گرفتن مقادیر به CN-SCS طریق روش
تری را ارائه دقیق نتایج خاک، نگهداشت و نفوذپذیری

 Alemتر است. های دیگر مطمئنروش به نسبت و دهدمی
و سیستم  CN-SCS( با استفاده از روش 2020و همکاران )
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اطالعات جغرافیایی، رواناب ساالنه را در چند ناحیه از 
آورد کردند. نتایج آنان نشان داد در استان خراسان شمالی بر

نظر به خاک  درصد از بارش مورد 30مطالعه،  نواحی مورد
درصد به رواناب تبدیل شده است. در  70نفوذ کرده و 

های داده از میانگین موردی مشابه، برای برآورد رواناب
در حوزه بنو در  2017 تا 1990 ساالنه برای دوره بارندگی

عدد منحنی استفاده شد. نتایج نشان داد که کشور نیجریه از 
 5/38 کهحالیبه رواناب تبدیل شد، در بارش درصد 5/61

رفته گ و گیاه خاک درختی، پوشش توسط بارندگی از درصد
 هایویژگی از درست البته درک (. et alOdiji.2020 ,) شد

 برای یک حوزه آبخیز، مکانی -زمانی هیدرولوژیکی
 خاک و پوشش آب، مانند آن طبیعی منابع و حوزه مدیریت
 باران رواناب همچنین، برآورد. است مهم بسیار گیاهی

 شودمحسوب می آبخیز حوزه مدیریت از بخشی عنوانبه
(., 2019et alMatomela  )و رواناب حجم زیرا تعیین 

 راهبردهای برای را ارزشمندی اطالعات هاداده توزیع
 آب، امکانات تجمع هایمحل انتخاب قبیل از آب، مدیریت

 فراهم خاک فرسایش کنترل راهکارهای و آب ذخیره
هدف این مقاله نیز پرداختن به همین موضوع است.  .کندمی
 رواناب میزان ارزیابی مقاله این اصلی هدف دیگر،عبارتبه

 ازنیمورد  آب از بخشی تأمین منظوربه بارندگی از ناشی
 گردوغبار هایدر کانون خاک سازیمرطوب یا هاکارینهال

ژگیوی تعیین طریق از ارزیابی این. است استان خوزستان
 روش کاربرد با گردوغبار هایکانون هیدرولوژیکی های

SCS هاستفاد امکان که مناطقی در روایناز. است انجام قابل 
 هایماه از برخی در نیاز بر مازاد و باران از ناشی رواناب از

 ینیبپیش باشد، پذیرامکان مناسب عرصه وجود دلیلبه سال
 از یکی عنوانبه تواندمی آن استفاده و ذخیره برای تمهیداتی

 .شود گرفته نظر در آب کمبود هایحلراه
 

 هامواد و روش
 مطالعهمنطقه مورد 

 در مربعکیلومتر 6335576 وسعت با خوزستان استان
 هایکانون از یکی عنوانبه و شده واقع ایران غربی جنوب

 استان از درصد 60 حدود. است مطرح کشور مهم جمعیتی
 .دهدمی تشکیل ایکوهپایه و دشتی نواحی را خوزستان

 جنوب به شمال جهت در خوزستان جلگه عمومی شیب
 حداکثر کهطوریبه ناهمواری زیادی ندارد، و بوده

 حداقل و متر 150 به استان شمالی هایدشت در ارتفاعات
 میانگین. رسدمی صفر به فارسخلیج در کرانه آن

است که از  مترمیلی 309 استان بارندگی مدتبلند
 زانمی بارندگی متوسط کشور باالتر است. بیشترین

 کمترین و مترمیلی 694 با ایذه ایستگاه به مربوط بارندگی
 متر است. میانگینمیلی 153 با آبادان ایستگاه به متعلق آن

کانون است. سلسیوس درجه 7/24 استان بلندمدت دمای
 استان خوزستان، گردوغبار هایطوفان منشأ داخلی های

 خاور تا اهواز شرقجنوب  و شرق از عمده طوربه
 رب عالوه. دارند گسترش استان شرقجنوب  در هندیجان

 تاالب شدهخشک هایبخش نیز استان غرب در این
 آن و همچنین پیرامون نواحی و هویزه غرب هورالعظیم، در

 منشأ مناطق جزو نیز خرمشهر شمال از هاییبخش
که طوری؛ به(2015et al Ajdari ,.) شده هستندشناسایی

 خرمشهر، شرق شمال هویزه، غربمحدوده جنوب  7 در
 امیدیه، -خمینی امام بندر اهواز، شرق جنوب اهواز،

اند یافتهگسترش  هندیجان شمال و هندیجان -ماهشهر
 (.1)شکل 

 
 روش تحقيق 

 این تحقیق طی مراحل زیر انجام شده است: 
 ی: کاربری اراضتهیه نقشه 

نیانجمن زم تیاز سانیاز مورد  یاماهواره ریتصاو -
مربوط به  (earthexplorer.usgs.gov) کایآمر یشناس
 7تا  1 یاز باندها TM. در سنجنده تهیه شد 2017 سال

باند  بدون 7تا  1باند  ETMسنجنده  ،یبدون باند حرارت
 . شداستفاده  7تا  2 یباندها OLIو سنجنده  یحرارت

 



 ارزیابی تولید رواناب ناشی ...  4

 

 های گردوغبار در استان خوزستانموقعيت کانون -1شکل 

 

 حاتیتصح با ریپردازش تصاوشیپ و یسازآماده -
 برای .انجام شد ریتصاو یرو یکیومتریو راد یاتمسفر

 (Stretch) کیومتریراد یزسازاز روش با ریتصاو یزسازبا
پردازش  رمنظو. بهدشکاذب استفاده  یرنگ یهابیو ترک

زا، با مشکل یاتمسفر یبا توجه به نبود خطاها ی،اتمسفر
 .نجام شدا ریتصاو یاتمسفر حیتصح کسل،یپ نیتررهیانتخاب ت

به یکاربر یهااستخراج کالسبندی، مرحله طبقهدر  -
 تمیشده )با استفاده از الگورو نظارت هیپا کسلیصورت پ

 حداکثر احتمال( انجام شد.

شده، های تهیهمنظور ارزیابی دقت نقشهبه ی،در گام بعد

اساس اطالعات حاصل از بازدید صحرایی از منطقه، بر
کمک و به( earth google) ارتسافزار گوگلتصاویر نرم

تفسیر چشمی تصویر کاذب نقاط تعلیمی تهیه شده و به محیط 
ترتیب با در اختیار وارد شدند. بدین ENVI.5.3افزار نرم

اضی ارکالس  پنجنمونه تعلیمی و در نظر گرفتن  120داشتن 
روش پیشنهادی  و آب از ساختانسان مرتع، ،کشاورزیبایر، 

کننده و صحت تولید (1999Dellepian ,) دالپیان و اسمیت
یابی بندی ارزبررسی صحت طبقه برایصحت کاربر هر نقشه 

د. دقت کلی از جمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا تقسیم ش
 د.شمحاسبه  1ها طبق رابطه بر تعداد کل پیکسل

 
 (1رابطه )

𝑂𝐴 =
1

𝑁
∑ 𝑃𝑖𝑖  
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های تعداد پیکسل Nدقت کلی،  OAدر این رابطه، 
 .ستجمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا و آزمایشی

ی یدر کارهای اجرا بیشتردلیل ایراد وارده بر دقت کلی، به
بندی مورد توجه است، از شاخص کاپا که مقایسه دقت طبقه

های نادرست طبقهزیرا شاخص کاپا پیکسل ،شوداستفاده می
شاخص  ،دهد. در این مطالعهقرار می توجه موردبندی شده را 

 د.شمحاسبه  2رابطه طریق کاپا از 

 

𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 (2رابطه ) =
PO − PC

1 − PC
× 100 

 
توافق مورد  c Pو  درستی مشاهده شده 0Pکه در این رابطه، 

 (. Weng, 2007 &Lu) استانتظار 
ی، از آب مید یکشاورز یبهتر اراض کیتفک منظوربه
شده شاخص نرمال از ،هایکاربر ریاز سا ریمراتع فق نیهمچن

بررسی  برای استفاده شد. (NDVI) یتفاوت پوشش گیاه
مطالعه با توجه به  تغییرات پوشش گیاهی در مناطق مورد

 یرو NDVIدست آمده از اعمال شاخص هب یهاستوگرامیه
 یشاخص به دو کالس اراض نیا ریمقاد یبندمیتقس ،ریتصاو

نجام ا یاهیبدون پوشش گ یمتراکم و اراض یاهیبا پوشش گ
 .شد

 یبا پوشش خودرو )اراض یکشاورز یاراض یجداساز با
 هیال ،راتییتغ یبررس ی و بعدمرتع یشده( از اراضرها ای شیآ

 ریبا یاراض ،یزکشاور بیترتکالس به 5شده به  هیته یرستر
ب آساخت و انسان یبا پوشش پراکنده، مرتع متوسط، اراض

 .دش یبنددسته

 
 های هيدرولوژیکي خاکتهيه نقشه گروه

 یهاداده های هیدرولوژیکی خاک، ازگروه برای تهیه نقشه
طرح جامع  یشناسگروه خاککارتوسط  ، تهیه شدهبافت خاک
های استفاده شد. در مطالعه یادشده، نمونه خوزستان گردوغبار

شبکه در یک  مختلف، هایعمق در مته از استفاده با خاک
شده است.  تهیه هااز عرصه کانون کیلومتر 2×2 بردارینمونه

خاک آزمایشگاه ها بهخاک، نمونه عناصر شیمیایی ای تعیینبر
 براساس خاک هیدرولوژیکی هایگروه و نقشه ارسال شناسی
 خاک حفاظت اداره روش از استفاده با نفوذپذیری شدت

 تهیه شد.  آمریکا

  CNنقشه عدد منحني تهيه 
که عددی بدون بعد  یشماره منحنرقومی  هیال جادیا برای

 و GIS 10.2 Arcافزار از نرم است، 100صفر تا  و متغیر از
استفاده  HecGeoHMSو  Arc Hydro یالحاق یهااکستنشن

 گاهیپا ArcHydro یبخش با فعال کردن الحاق نیا در. دش
صورت به CN هیال رهیو ذخ دینظر برای مراحل تول داده مورد

 ریکه در مس ییهاگام بعد گودی در .شد دیخودکار تول
توان یها را مگودی نی. ادشوجود داشت، حذف  اناتیجر
ا دانست. ب یوگرافیزیدر مراحل ف یاز خطای محاسبات یناش

شماره  لیفا دیتول برای ازین های موردهیال ،اشکال نیحذف ا
به LookUp هایولجدسپس  .شد تهیه CN ابروان یمنحن

رواناب با  یاستاندارد شماره منحن ریمقاد یمنظور فراخوان
 یکاربری اراض ریخاک برای مقاد کیدرولوژیتوجه به گروه ه

استفاده از با  .شد هیخاک در محاسبات ته هایگروهو 
 یهاگروه یبیترک هیال و GeoHMS-HEC یاکستنشن الحاق

صورت به CN یینقشه نها ،Fil هیو ال یکاربر ی،کیدرولوژیه
برای هر  3از رابطه پس از آن، با استفاده  .دش هیته یرستر

 محاسبه گردید.  یا مرکبوزنی  CNکانون، 
 

 (3رابطه )
i

ii

composite
A

CNA

CN




  

 :در آنکه 

compositeCNCN   روانابمحاسبه برای عدد منحنی وزنی 

حوزه پیشین رطوبت به با توجه در سطح کانون )مقدار واقعی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 شد(.تعیین 

=i  از زیرواحدهای شاخصیCN در سطح مربوطه 

=CNi  عدد منحنی زیرواحدi 

=Ai مساحت هر زیرواحد 
 :محاسبه رواناب

برای برآورد رواناب ناشی از بارندگی در عرصه کانون

استفاده  SCS شماره منحنی رواناب روش، از گردوغبارهای 
را در قالب شماره هایی شد. اداره حفاظت خاک آمریکا جدول

منحنی با توجه به پارامتر پوشش گیاهی، خاک، نوع کاربری 
و شرایط قبلی رطوبتی حوزه ارائه کرده است که با تعیین آنها 

 استفاده از بارش با توان میزان رواناب را برای هر مرحلهمی
 (.2018et al Hosseinzade ,.) محاسبه کرد 5و  4 روابط
 

 
𝑆 ( 4رابطه ) =

25400

𝐶𝑁
− 254 

𝑄 ( 5رابطه ) =
(𝑃−0.2𝑆)2

𝑃+ 0.8𝑆
  

 :باالروابط  در
CNشماره منحنی : ،S: نگهداشت آب در آغاز  قابلیت
ارتفاع رواناب  :Qو  متر: بارندگی بر حسب میلیP، بارندگی

 است. متربرحسب میلی
های بارش برای محاسبه رواناب و قابلیت نگهداشت، داده

های ترین ایستگاهروزانه در طول دوره مطالعه برای نزدیک
آوری شد. برای جمع گردوغبارهای سینوپتیک به محل کانون

های خرمشهر( از داده -)هورالعظیم 2و  1 گردوغبارکانون 
شرق اهواز( از  جنوب)شرق و  4و  3ایستگاه آبادان، کانون 

ماهشهر و  -)امیدیه 7و  6و  5ایستگاه اهواز و برای کانون 
های امیدیه و های بارش روزانه ایستگاههندیجان( از داده

ر از های کمتماهشهر استفاده شد. با توجه به اینکه در بارندگی
S2/0 شود، بنابراین ابتدا این مقدار که از روانابی تشکیل نمی

شود، برای کلیه وقایع روزانه تلفات اولیه یاد می آن به نام
های باالتر از این مقدار که منجر به بارندگی، سپس برای داده

شود، برای روزهای دارای بارندگی و بعد از تشکیل رواناب می
های دوره مطالعه محاسبه شد. متناظر با آن برای هر ماه از سال

 و در هر کانون تعیین شد. آن ارتفاع رواناب نیز برای هر واقعه 

 نتایج
بررسی نقشه کاربری اراضی نشان داد، بخش بزرگی از 

 .(Keneshloo, 2018)دارند 
های های هیدرولوژیکی خاک کانونبررسی نقشه گروه

ها با ( نشان داد، بیشترین مساحت کانون3)شکل  گردوغبار
قرار دارد،  Cهزار هکتار وسعت در گروه هیدرولوژیکی  422

با مساحت  Aجز سطح بسیار کوچکی متعلق به گروه خاک به
شرق اهواز، در بقیه  3شماره  گردوغبارهکتار در کانون  990
(. بنابراین در 1ها این گروه خاکی مشاهده نشد )جدول کانون

های سیالبی و که در سیطره دشت گردوغبارهای بیشتر کانون
د ند، قابلیت تولید رواناب وجوااراضی پست و شور قرار گرفته

 (. 2دارد )جدول 

 

 عرصه کانونها را )بیش از599670 هکتار( اراضی بایر و 
بدون پوشش گیاهی دربر گرفتهاند )شکل 2(. همچنین
مطالعات پوشش گیاهی حکایت از آن دارد که بیش از دوسوم 
مساحت کانونها، تاجپوشش گیاهی کمتر از 10 درصد و تنها 
2 درصد از مساحت کانونها تاجپوششی بین 40 تا 50 درصد 



 7   1، شماره 19، جلد تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

 

 

 

 

 
 های گردوغبار استان خوزستاننقشه کاربری اراضي در کانون -2شکل 
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 های گردوغبار خوزستانهای هيدرولوژیکي خاک در کانوننقشه گروه -3شکل 
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 های گردوغبارخاک در کانون های هيدرولوژیکيگروه -1جدول 

 مساحت )هکتار( گروه هیدرولوژی کانون

 یک و دو

B 50372 

C 114775 

D 28360 

2و  1جمع کانون   193507 

 سه

A 990 

B 18783 

C 10061 

3جمع کانون   29834 

 چهار

B 27544 

C 149754 

D 513 

4جمع کانون   177811 

 پنج و شش

B 23410 

C 147670 

D 71163 

7و  6، 5جمع کانون   242243 

 

  های گردوغبارکانون خاک هيدرولوژیک هایگروه بندیطبقه -2جدول 

D C B A گروه هیدرولوژیک خاک 

 میزان نفوذ زیاد متوسط کم بسيار کم

 قابلیت تولید رواناب کم متوسط نسبتاً زیاد خيلي زیاد ویژگی

 )هکتار(مساحت  990 120108 422261 100036

  

 هایگروه هیسه النقشه عدد منحنی تهیه شده از 
طبقات  هیال و یکاربری اراض هیخاک، ال یکیدرولوژیه

ها در گستره عدد نشان داد که سطح زیادی از کانون یارتفاع
هزار  398که بیش از طوریقرار دارد، به 89و  86، 79منحنی 

اختصاص  86ها فقط به عدد منحنی سطح کانونهکتار از 
(. میانگین وزنی عدد منحنی محاسبه شده 4یافته است )شکل 

(. 3متغیر است )جدول  86تا  81ها به تفکیک از برای کانون
 عدد را 2 و 1 شماره کانون عمده قسمت اینکه به توجه با

 ولیدت قابلیت روایناز است، گرفته دربر 79 و 86 و 89 منحنی
 شامل بیشتر که یادشده عرصه سه از برای هر یک رواناب
 طوربه شوند،مقابله با گردوغبار می عملیاتی هایپروژه

 .(3شد )جدول  محاسبه گانهجدا
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 های گردوغبار خوزستاندر کانون CNنقشه شماره منحني  -4شکل 
 

 های گردوغبارکانون مساحت متناظر در واحدهای مربوطه و محاسبه عدد منحني و -3جدول 

 میانگین وزنی CN مساحت )هکتار( عدد CN کانون

 2و  1

 خرمشهر(-)هورالعظيم

61 3417 

85 

74 2934 

78 880 

79 44287 

80 3934 

85 2313 

86 98980 

89 23567 

90 72 

99 13123 

 193507 2و  1جمع کانون 
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 میانگین وزنی CN مساحت )هکتار( عدد CN کانون

3 

 )شرق اهواز(

68 989 

81 
79 18787 

86 10057 

 29834 3جمع کانون 

4 

 شرق اهواز()جنوب 

61 25 

85 

74 414 

78 661 

79 26648 

85 2189 

86 147013 

89 513 

99 348 

 177811 4جمع کانون 

 7و  6، 5

 ماهشهر( -)اميدیه

61 298 

86 

74 3918 

78 612 

79 22480 

80 3673 

85 474 

86 142712 

89 67459 

90 138 

99 480 

 242243 7و  6، 5جمع کانون 

 

برای محاسبه قابلیت تولید رواناب، پس از شناسایی 
های های سینوپتیک به محل کانونترین ایستگاهنزدیک

های بارندگی روزانه آنها تهیه و بررسیهای گردوغبار، داده
ای از کارهای مشابه انجام شده در الزم انجام شد. نمونه

های ایستگاه سینوپتیک گانه برای دادههای هفتمحل کانون
 4شرق اهواز در جدول جنوب  اهواز در کانون گردوغبار

ارائه شده است. کلیه وقایع بارندگی روزانه طی هر ماه از 
مطالعه شمارش و میزان بارندگی متناظر آنها های مورد سال

نشان داده شده است. در طول دوره آماری  4نیز در جدول 
 771روز، تعداد  5760، از جمع 2016تا  2000های سال

 مورد بارندگی در این منطقه اتفاق افتاده است.



 

 بررسي در ایستگاه سينوپتيک اهوازهای مورد بارندگي روزانه متناظر در سالتعداد وقایع و متوسط  -4جدول 

 جمع کل دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئيه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه واقعه بارش سال

2000 
63/53 جمع بارندگی  74/12  81/9  01/1    01/0    22/9  03/23  5/125  96/234  

 50 13 9 6   1   1 4 6 10 تعداد واقعه بارش

2001 
73/30 جمع بارندگی  77/24  23/23        21/4  72/12  7/131  4/227  

 46 15 5 2       6 9 9 تعداد بارش

2002 
9/41 جمع بارندگی  01/26  04/14  04/40  01/0       52/14  92/34  44/171  

 49 9 5      1 10 9 5 10 تعداد بارش

2003 
21/45 جمع بارندگی  41/24  15/24  61/20  33/0       9/73  15/30  76/218  

 46 12 3      4 6 8 7 6 تعداد بارش

2004 
91/125 جمع بارندگی  23/13  52/1  04/22  31/0       44/21  54/87  99/271  

بارش تعداد  12 6 3 7 2      6 10 46 

2005 
43/61 جمع بارندگی  42/11  23/37  03/6        23/42  9/29  24/188  

 38 6 6       4 6 6 10 تعداد بارش

2006 
57/62 جمع بارندگی  11/64  2/4  56/21  01/0      21/11  91/18  51/86  08/269  

 49 9 7 3     1 7 3 8 11 تعداد بارش

2007 
بارندگیجمع   43/24  83/13  45/17  3/53  21/0  31/1      24/0  04/43  81/153  

 51 9 2     1 1 13 8 9 8 تعداد بارش

2008 
16/51 جمع بارندگی  15/1   03/1  01/0     5 17/9  17/37  32/0  01/105  

 39 3 8 5 1    1 3  7 11 تعداد بارش

2009 
25/6 جمع بارندگی  22/9  62/12  48/9  12/0  41/0     45/1  24/69  7/113  5/222  

 52 7 8 5    2 3 10 5 7 5 تعداد بارش

02/12 جمع بارندگی 2010  34/5  04/2  52/36  5      7 9 92/76  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 31 4 1      1 8 5 7 5 تعداد بارش

2011 
84/42 جمع بارندگی  7/56  12/12  42/10  02/3      01/0  42/19   53/144  

 41  7 1     3 8 5 7 10 تعداد بارش

2012 
83/9 جمع بارندگی  43/67  92/0  12/6  43/0      32/0  6/103  04/55  73/243  

 50 10 8 2     5 6 3 9 7 تعداد بارش

2013 
06/43 جمع بارندگی  13/0  69/2  21/1  4/22      01/0  35/56  55/7  42/133  

 49 8 13 1     5 3 9 3 7 تعداد بارش

2014 
83/85 جمع بارندگی  23/3  27/44  42/24  21/0      92/10  13/35  34/13  35/217  

 50 7 9 5     2 5 10 4 8 تعداد بارش

2015 
14/5 جمع بارندگی  27/30  12/41  37/1  02/0      65/68  01/11  12/90  7/247  

 51 10 3 6     2 6 9 11 4 تعداد بارش

2016 
94/38 جمع بارندگی  72/4  26/38  6/26  11/0       01/0  15/43  79/151  

 33 9 1      2 4 6 4 7 تعداد بارش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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شده شده و با توجه به عدد منحنی محاسبهبراساس رابطه معرفی
اند، برای هر های روزانه که منجر به تولید رواناب شدهو بارندگی

(. متوسط 5کانون و هر ماه ارتفاع رواناب محاسبه شد )جدول 
در ایستگاه اهواز که قابلیت تولید  های روزانهبارندگی باالترین

 4/60 با ماه دسامبر در ترتیببه دوره طول اند، دررواناب را داشته

متناظر با این دو ماه  رواناب میانگین. بود مترمیلی 6/43 ژانویه با و
 کانون محدوده متر بوده است. درمیلی 48/9و  03/12ترتیب به

و  2/13ترتیب به رواناب میانگین دی، و آذر یهاماه امیدیه در
 در رواناب تولید کانون هندیجان محدوده در .بود مترمیلی 7/10

 .(6متر محاسبه شد )جدول میلی 1/6 و 16 ماه دو همان
 

 (2000-2016شرق اهواز ) محاسبه ارتفاع و حجم رواناب کانون شرق و جنوب -5جدول 
 مکعب(حجم رواناب متناظر در هکتار )متر متر(متوسط ارتفاع رواناب )میلی متر(متوسط بارندگی روزانه )میلی ماه

Jan 58/43 48/9 95 
Feb 25/22 7/3 37 
Mar 8/16 15/2 22 
Apr 57/16 23/2 22 
May 89/1 09/0 1 
Jun 1/0 0 0 
Jul 001/0 0 0 

Aug 0 0 0 
Sep 29/0 0 0 
Oct 77/6 37/1 14 
Nov 12/32 06/8 81 
Dec 41/60 03/12 120 

 

 (1379-94ماهشهر و هندیجان ) -محاسبه ارتفاع و حجم رواناب در کانون اميدیه -6جدول 

 ماه

 هندیجان اميدیه هندیجان اميدیه
متوسط بارندگي روزانه 

 متر()ميلي
متوسط ارتفاع 

 متر(رواناب )ميلي
متوسط بارندگي روزانه 

 متر()ميلي
متوسط ارتفاع 

 متر(رواناب )ميلي
متوسط حجم رواناب در 

 مکعب(هکتار )متر
 18 67 1.8 14.2 6.7 22 فروردین

 14 2 4/1 1/7 2/0 5/5 اردیبهشت

 0 0 0 0 0 0 خرداد
 0 0 0 0 0 0 تیر

 0 0 0 0 0 0 مرداد
 0 0 0 0.1 0 0 شهریور

 0 0 0 0 0 0 مهر
 16 42 6/1 8/14 2/4 3/23 آبان

 160 132 16 8/63 2/13 6/55 آذر

 61 107 1/6 44 7/10 8/53 دی

 31 43 1/3 3/27 3/4 4/36 بهمن

 21 9 1/2 4/14 9/0 3/10 اسفند
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خرمشهر،  -هورالعظیمارتفاع رواناب در کانون گردوغبار 
( برای سه عدد منحنی که 1986-2016ساله ) 30برای دوره 

گیرند، محاسبه شد قسمت اعظم کانون مربوطه را دربر می

های نوامبر تا ژانویه ، در ماه7(. با توجه به جدول 7)جدول 
ها است ولی قابلیت تولید رواناب اگرچه کمتر از سایر کانون

 دارد. قبولی وجود تا حد قابل
 

 (1986-2016خرمشهر ) -محاسبه ارتفاع و حجم رواناب در کانون هورالعظيم -7جدول 

 ماه
متوسط بارندگی روزانه 

 متر()میلی
 حجم رواناب متناظر در هکتار )مترمکعب( (مترمیلیارتفاع رواناب در طول دوره )

CN=89 CN=86  N=79 CN=89 CN=86 CN=79 

Jan 8/32  1/5  5/3  5/1  51 35 15 

Feb 6/18  1/2  5/1  6/0  21 15 6 

Mar 8/20  1/3  6/2  9/0  31 26 9 

Apr 3/14  7/3  3 9/1  37 30 19 

May 3/2  0 0 0 0 0 0 

Jun 7/1  5/0  4/0  2/0  5 4 2 

Jul 6/0  1/0  1/0  0 1 1 0 

Aug 0 0 0 0 0 0 0 

Sep 0 0 0 0 0 0 0 

Oct 8/5  1/1  9/0  4/0  11 9 4 

Nov 7/21  1/4  3 2/1  41 30 12 

Dec 4/37  9/7  1/6  9/2  79 61 29 

 

 بحث 
 عملیات، گردوغباردر بحث مقابله با فرسایش بادی و 

عنوان یک روش پایدار و سازگار با طبیعت بیولوژیکی به
شود، اما تا رسیدن به کارایی مطلوب در شرایط محسوب می

سال زمان نیاز دارد. در بیشتر مناطق بیابانی،  5تا  4مناسب 
شده طی چند سال اول نیاز به آبیاری و مراقبت های کاشتهنهال

نیاز و مناسب برای رد دارند. در این مناطق تأمین آب مو
 این بیشبرها همواره یکی از مشکالت است. عالوهکارینهال

ن چنی در کاریبوته و کاریدرخت عملیات هزینه درصد 50 از
 ددار تعلق کاشته شده هاینهال آبیاری عملیات به مناظقی

(., 2018et alDinarvand ). ممکن حد تا است الزم روایناز 
ن، بنابرای .شود تأمین نزدیک منابع نیاز ازآب مناسب و مورد 

دلیل در مناطقی که امکان استفاده از رواناب ناشی از باران به
بینی تمهیداتی پذیر باشد، پیشوجود عرصه مناسب امکان

نیاز برای ذخیره و استفاده آن برای تأمین بخشی از آب مورد 
عنوان یکی از تواند به، میکاری و سایر اهداف مورد نظرنهال
 گردوغبارهای های کمبود آب محسوب شود. در کانونحلراه

های هموار رسی با نفوذدلیل وجود عرصهاستان خوزستان، به
پذیری کم، این قابلیت وجود دارد. بسیاری از روستائیانی که 

های گذشته با حفر کنند از زماندر این مناطق زندگی می
رگ، به نام حفیره از این قابلیت استفاده کرده و هایی بزگودال

های های روزانه در محل کانونکنند. بررسی بارندگیمی
 شرق اهواز درنشان داد، در کانون شرق و جنوب  گردوغبار

 قابلیت ژانویه و دسامبر نوامبر، هایماه ویژهبه سال دوم نیمه
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به دارد،وجود  هاکانون محل در رواناب تولید برای خوبی
 و 120 ،80 ترتیببه هکتار هر ازایبه هااین ماه در کهطوری

اگرچه  (.5است )جدول  استحصال قابل آب مترمکعب 95
ها کارینیاز نهالطور طبیعی آب مورد ها بهبخشی از بارندگی

کنند، ولی آن مقدار از های نزول بارش تأمین میرا در ماه
شود، که تبدیل به رواناب می های مرطوبباران مازاد در ماه

بینی شده های بعد یا سایر اهداف پیشقابل ذخیره برای ماه
 است.  گردوغبارهای عملیاتی کانون در برنامه

 کانوندر روزانه  یهابارش یمحاسبات حاصل از بررس -
داد، در محدوده این کانون نشان ماهشهر و هندیجان  -امیدیه

به دی و آذر هایماه رواناب در( باالترین میزان 5)کانون 
 محدوده در. است مترمیلی 7/10و  2/13ترتیب با میانگین 
 دو همان در رواناب ( باالترین تولید7 و 6کانون هندیجان )

توان گفت، متر محاسبه شد. از این نظر میمیلی 1/6و  16 ماه،
مکعب در متر 160تا حداکثر  60های یادشده از حدود در ماه
توان در برخی امکان تولید رواناب وجود دارد که می هکتار

آوری، یا ذخیره، یا حتی از مناطق مناسب نسبت به جمع
کاری شده اقدام کرد. در طرح های نهالهدایت آن به جویچه
( نیز سطحی 2019خوزستان ) گردوغبارجامع مطالعات کنترل 

هکتار برای ذخیره نزوالت از طریق کنتور  9400 در حدود
هکتار از طریق احداث گوراب برای این کانون  506فارو و 

 بینی شده است. پیش
محاسبه ارتفاع رواناب، برای وقایع بارش روزانه در دوره 

های ساله ایستگاه سینوپتیک آبادان نشان داد، در ماه 30
نوامبر تا ژانویه، قابلیت تولید رواناب اگرچه کمتر از سایر 

قابل قبولی وجود دارد. در این کانون مانند ها ولی تا حد کانون
مطالعه در نیمه دوم سال و در محل  های موردسایر کانون

مکعب در هکتار متر 80تا حدود  30کاری از های نهالپروژه
توان تمهیدات الزم را امکان تولید رواناب وجود دارد که می
 کار برد.برای مدیریت استفاده از این امکان به

های موجود نشان داد بخش زیادی از کانوندادهبررسی 
هکتار در گروه  522300 مطالعه بیش از های مورد

قرار گرفته است. همچنین درصد  Dو  Cهیدرولوژیکی خاک 
 5 زا کمتر به و گاهی ناچیز این مناطق گیاهی در پوششتاج

 توجه رو، بااین(. از1398رسد )کنشلو و همکاران، می درصد
در این  کم نفوذ دلیلها بهکاربری نوع سهم و تراکمکم مراتع به

 و Saffari پژوهش است. معموالً زیاد رواناب مناطق، ایجاد
 نیز نشان( اردبیل) یامچی سد حوضه در( 2012)همکاران 

 بایر اربریبا ک هایبخش به رواناب تولید داد، بیشترین قابلیت
 Hosseinzadeدر همین رابطه  .است مربوط کم نفوذپذیری و

 در رواناب تولید قابلیت ( نیز در برآورد2018و همکاران )
 یشنهادپ حصارک به نتیجه مشابهی دست یافتند و آبخیز حوزه

 در سیالب و رواناب ایجاد از جلوگیری را برای اقداماتی
 آنان برای نظرمورد  اقدامات جملهاز دادند، بارندگی مواقع

 و باران آب آوریجمع سیستم استقرار آب، نفوذ افزایش
 یقطر از گیاهی پوشش افزایش با همراه کنتورفارو عملیات

های در کانون .بود مرتعی گیاهان کاریبوته و بذرپاشی
استان خوزستان نیز، برای ایجاد پوشش گیاهی و  گردوغبار

 ، سطحی درگردوغبارجلوگیری از فرسایش خاک و تشدید 
نزوالت با استفاده از روش هکتار برای ذخیره 39750 حدود

 (کردن چوله چاله) پیتینگ طرفه،یک نهرهای های کنتورفارو،
هکتار نیز از طریق  5770 و امثال آن و مساحتی بیش از

احداث گوراب )حفیره( پیشنهاد شده است که با توجه به 
توجهی از این پیشنهاد از محاسبات انجام شده بخش قابل

پذیر است. بنابراین نحوه بارندگی امکانطریق رواناب ناشی از 
نظر، نیاز آوری، یا ذخیره رواناب و سایر عملیات مورد جمع

به برخی اقدامات فنی و مهندسی دارد که خارج از اهداف این 
 مقاله است.
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Abstract 
      In recent years, Khuzestan province due to drought and improper management of water 
resources has been faced with the intense concentration and longer durations of dust storms. These 
dusts are mostly related to the internal origin which is the result of the drying up of the floodplains 
and wetlands in the province. To combat this phenomenon, which has been identified in 7 plain 
areas of the province, a vast area has been allocated for the planting of the plants and trees. 
Providing the water needed to irrigate the seedlings is one of the basic of necessity. In the present 
paper, the potential for runoff production at the dust sources has been evaluated.  
For this purpose, using the method of the US Soil Conservation Organization (SCS-CN) and 
preparing layers of vegetation, soil and land use, which are the requirements of this method, the 
height and volume of runoff per unit area of the study area was determined. The results showed 
that most of the dust centers with an area of 643300 hectares are covered by barren lands with 
low vegetation and an area of 522300 hectares is also included in the hydrological soil group C 
and D.  The calculations derived from the amount of runoff generated in the dust center showed 
that in southeastern dust center of Ahvaz during November to January, 80, 120 and 95 m3 of water 
can be extracted per hectare, respectively. In the Omidieh-Hindijan dust center in December and 
January from about 60 to a maximum of 160 m3 per hectare and in Hoor Al-Azim-Khorramshahr 
dust center (in the place of planting projects) from 30 to about 80 m3 per hectare in the second 
half of the year is possible to produce runoff that the necessary arrangements must be made to 
manage the use of this possibility.  
  
Key words: Runoff, dust storm, land use, Curve Number (CN), vegetation cover. 


