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Abstract
Wind erosion and its control has always been one of the important topics in arid regions.
Therefore, this study aimed to assess the potential of remote sensing data in mapping this
phenomenon based on the wind erosion indicators of IRIFR model in Isfahan province. For this
purpose, different parameters including land topography, wind speed, desert pavement,
vegetation cover, soil moisture, aeolian sediments, land use and land management were
extracted from MODIS, Landsat and SRTM space shuttle, and combined using fuzzy logic.
Then, the accuracy of produced map was assessed with 200 random points and error matrix
against field-based wind erosion map which was obtained from IRIFR model. Results showed
that wind erosion is more dominant in Naein, Aran and Bidgol, Ardestan and Isfahan counties.
According to the produced wind erosion map, 26.3% of the study area was classified as low,
56.9% as moderate, 11.8% as high and 5% as very high. The overall accuracy of more than 73%
between produced and field-based maps indicated the high performance of remote sensing data
in mapping of wind erosion. Therefore, due to many advantages of these data, the presented
method can be used to map and report wind erosion condition at different spatial and temporal
scales.
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چکیده
فرسایش بادی و مدیریت آن همواره یکی از مباحث مهم مناطق خشک بوده است .بنابراین  ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قابلیت
دادههای سنجش از دور در پهنهبندی این فرآیند بر اساس عوامل فرسایش بادی مدل  IRIFRدر استان پهناور اصفهان انجام
شد .به این منظور عاملهای مختلف شامل پستی و بلندی زمین ،سرعت باد ،دشت ریگی ،پوششگیاهی ،رطوبت خاک ،پراکنش
نهشتههای بادی ،کاربری و مدیریت اراضی از تصاویر ماهواره ای مودیس ،لندست و مدل رقومی ارتفاع شاتل فضایی استخراج و با
استفاده از منطق فازی تلفیق شد .سپس ،صحت نقشه فرسایش بادی بهدست آمده توسط نقشه فرسایش بادی موجود با استفاده
از  200نقطه تصادفی و ماتریس خطا ارزیابی شد .نتایج نشان داد که فرسایش بادی ،بیشتر در شهرستانهای نایین ،آران و
بیدگل ،اردستان و اصفهان غالب است .مطابق نقشۀ فرسایش بادی تولیدشده در این پژوهش ،کالس های کم  ،%26/3متوسط
 ،%56/9زیاد  %11/8و خیلیزیاد  %5از سطح منطقه مطالعاتی را تشکیل داده است .صحت کلی %73نقشه تولیدشده و نقشه
زمینی موجود در منطقه مطالعاتی ،مبین کارآیی مناسب دادههای سنجش از دور در پهنه بندی فرسایش بادی است .بنابراین ،با
توجه به مزایای فراوان این دادهها میتوان از روش ارائه شده برای پهنهبندی و گزارش دهی وضعیت فرسایش بادی در مقیاسهای
مختلف مکانی و زمانی در بخشهای اجرایی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :تصاویر ماهوراهای؛ لندست؛ مدیریت بیابان؛ منطق فازی؛ مودیس
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◼ مقدمه
جابجایی ذرات خاک از نقطهای به نقطه دیگر توسط
نیروی باد فرسایش بادی نامیده میشود ( .)1حرکت
خاک توسط باد پدیدۀ پیچیدهای است که در تأثیر شرایط
آب و هوایی ،ژئومورفولوژی و دیگر سازهها (عوامل) قرار
دارد .در واقع تخریب و حمل در اثر فرسایش بادی ناشی
از واکنشهای متقابل چندین سازه است که برخی در
جهت حرکت خاک و برخی در پایداری آن مؤثرند .الزمه
فرسایش بادی جدا بودن ذرات خاک است و به محض آن
که این وضعیت به وجود آمد باد قادر خواهد بود ذرات
خاک را بلند کرده و به حرکت در آورد .به طور کلی
خاکهای مناطق خشک در مقابل عوامل فرساینده به
دلیل کمبود مواد آلی و کلوئیدی آسیبپذیرند (.)47
فرسایش بادی و ایجاد گرد و غبار تأثیرهای متعددی بر
محیطزیست گیاهی ،جانوری ،انسانی و همچنین از نظر
اقتصادی موجب ایجاد خسارت به تأسیسات زیربنایی،
بزرگراهها ،راهآهن ،انتقال برق و غیره میشود (.)29
بهطور مثال ،ارزیابی خسارتهای فرسایش بادی و
توفانهای گرد و غبار در منطقۀ سیستان در حدود 124
میلیون دالر آمریکا بین سالهای  2005-2000در این
منطقه بوده است (.)30
بخش وسیعی از کشور ایران را مناطق فراخشک،
خشک و نیمه خشک در برگرفته که به دلیل شرایط
خاص محیطی از جمله کمبود بارندگی ،تراکم محدود
پوشش گیاهی و غیره زمینه را برای وقوع فرسایش بادی
مساعد می سازد .هر چند فرسایش بادی به دلیل گستره
وسیع فعالیت نسبت به فرسایش آبی از عملکرد تخریبی
کمتری برخوردار است ،اما به علت تداوم و وسعت
فرسایندگی در زمان و مکان ،بیالن جابجایی توسط این
نوع فرسایش در مناطق خشک به مراتب بیشتر از
فرسایش آبی میباشد و به همین ترتیب خسارتهای
وارده به منابع اقتصادی در این مناطق چشمگیرتر است
( .)7ارزیابی این نوع فرسایش و برآورد مقدار خاکی که
تحت تأثیر آن از بین میرود و نیز مقایسه مناطق مختلف
از این جنبه ،مستلزم نصب ایستگاههای اندازهگیری
مستقیم و تجهیزات آنها نظیر تلههای رسوبگیر
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میباشد ولی احداث و تجهیز این تعداد ایستگاه و فراهم
آوردن وسایل مورد نیاز آنها ،نیازمند صرف هزینه زیاد و
زمان طوالنی است .از آنجا که محدودیت امکانات مانع از
تحقق این امر شده است ،لذا تا زمان دستیابی به این
امکانات ،میتوان از روشهای تجربی استفاده کرد .تاکنون
روشهای و مدلهای بسیاری به منظور برآورد مقدار
فرسایش بادی ابداع و ارائه شده است که از آن جمله
میتوان به  RWEQ2 ،WEQ1و  WEPS3اشاره کرد (.)17
از آنجا که هر کدام از این روشها در شرایط اقلیمی و
محیطی خاص ارائه شده و دارای معایبی نیز میباشد،
بنابراین استفاده از آنها در کلیه مناطق بیابانی جهان
پیشنهاد نمیشود .لذا احمدی و اختصاصی ( )1376مدل
تجربی اریفر 4را تدوین و ارائه نمودند ( .)12در این روش
 9عامل مؤثر در رسوبدهی فرسایش بادی شامل
سنگشناسی ،شکل اراضی و پستی و بلندی ،سرعت و
وضعیت باد ،خاک و پوشش سطح آن ،پوششگیاهی،
اشکال فرسایشی و رطوبت خاک ،پراکنش نهشتههای
بادی و مدیریت و استفاده از زمین مورد بررسی و
امتیازدهی قرار گرفته و در پایان رسوبدهی ناشی از
فرسایش بادی برای هر یک از واحدهای همگن کاری ،و
کل منطقه برآورد میشود .این روش با تکیه بر داده های
زمینی در مطالعات فراوانی از جمله در مناطق رفسنجان
( ،)22سیستان ( ،)34سبزوار ( ،)39سراوان ( )37و
سمنان ( )2بمنظور ارزیابی شدت فرسایش بادی مورد
استفاده واقع شده و کارآیی آن مورد تایید قرار گرفته
است.
ایران بالغ بر  %2/4از مجموع کل بیابانهای جهان را
در خود جای داده و از  31استان کشور  17استان آن
دارای مناطق بیابانی است %10 .از بیابانهای ایران با
مساحتی حدود  2979697 haدراستان اصفهان قرار
گرفته است .بخشهای بیابانی این استان بیشتر در
شهرستانهای کاشان ،اردستان ،آران و بیدگل ،نطنز،
برخوار ،نایین ،خوروبیابانک و اصفهان مستقر است .در
کل استان اصفهان  16کانون بحرانی فرسایش بادی وجود
1 Wind Erosion Equation
2 Revised Wind Erosion Equation
3 Wind Erosion Prediction System
4 Iran Research Institute of Forests and Rangelands, IRIFR
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دارد که یک میلیون و  ha 90000وسعت آنها است و در
میان آنها دشت سجزی در شرق اصفهان از مهمترین
کانونها میباشد ( .)5با توجه به وسعت زیاد بیابانهای
کشور از جمله استان اصفهان ،استفاده از روشهای
میدانی برای ارزیابی فرسایش بادی با محدودیتهایی
مواجه است .فنآوری سنجش از دور به دلیل وسعت
منطقهای که مورد پایش قرار میدهد و اقتصادی بودن
همواره به عنوان یکی از کارآمدترین روشها در مطالعه
پدیدههای مختلف منابع طبیعی مد نظر محققان بوده
است ( .)28دادههای سنجش از دور میتواند برای برآورد
بسیاری از متغییرهای روش اریفر مورد استفاده قرار گیرد.
بهطور مثال ،متغیرهای پستی و بلندی ( ،)26پوشش
گیاهی ( ،)45رطوبت خاک ( ،)10پراکنش نهشتههای
بادی ( )23و مدیریت و استفاده از زمین ( )9از دادههای
سنجندههای مختلف استخراج و برای ارزیابی وضعیت
اراضی مورد استفاده واقع شده است.
با توسعه فنآوریهای ماهوارهای و علوم رایانهای،
سنجش از دور میتواند نقش مهمی در مطالعه پدیده
فرسایش بادی ایفا نماید .اگر چه برخی از مطالعات
پیشین به تهیه نقشه فرسایش بادی توسط مدل اریفر از
طریق تهیه نقشه پارامترهای مختلف در سامانههای
اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور پرداختهاند (،20
 ،)13اما تاکنون بررسی در خصوص تهیه نقشه عوامل
فرسایش بادی همۀ اجزای مدل اریفر توسط سنجش از
دور و ارائه نقشه فرسایش با تلفیق عوامل مذکور صورت
نگرفته است .لذا ،پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی
قابلیت دادههای سنجش از دور در تهیۀ نقشه فرسایش
بادی استان اصفهان به روش اریفر انجام شده است.
اهداف جزئی پژوهش عبارتند از )1 :استخراج و ارزیابی
هر یک از پارامترهای روش اریفر با استفاده از دادههای
سنجش از دور و  )2صحت سنجی نقشه تهیه شده از
دادههای سنجش از دور با استفاده از نقشه فرسایش بادی
موجود که بر اساس دادههای زمینی و مدل اریفر حاصل
شده است.
◼ مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه

4

استان اصفهان ،استانی در میانهی ایران با مرکزیت شهر
اصفهان میباشد .این استان با مساحتی حدود km2
 107019بین عرض جغرافیایی ’ 30° 42تا ’34° 27
شمالی و طول جغرافیایی ’ 49° 38تا ’ 55° 32شرقی قرار
دارد (شکل .)1استان اصفهان به طور کلی از مناطق خشک
و نیمهخشک کشور محسوب میشود .از یک طرف وجود
رشته کوههای زاگرس در قسمت غرب استان مانع نفوذ
رطوبت به نواحی مرکزی و شرق استان شده و از طرف
دیگر وجود نواحی پست و کویری شرق استان ،هوای بخش
وسیعی از آن را تحت تأثیر خود قرار داده است .براساس
تقسیمبندی اقلیمهای رویشی پابو ،استان اصفهان در فلور
ایرانی -تورانی واقع شده است و دارای پنج زیر منطقه
رویشی میباشد که  %47از مساحت استان را مناطق نیمه
بیابانی %36 ،استپی %2/13 ،نیمه استپی %3 ،کوههای
مرتفع و  %0/5را جنگلهای خشک فرا گرفته است (.)44
سنگهای و موارد زمینی موجود در استان به قدیمیترین
تشکیالت زمینشناسی از دوره پرکامبرین تا دورۀ کواترنر
اختصاص دارد .در شرق ،جنوبشرق ،شمال شرق و شمال
استان اصفهان رسوبات اشباعی مختلف دوره کواترنر مانند
گچ ،آهک و نمک دیده میشود.
دادههای ماهوارهای و اقلیمی

در پژوهش حاضر از تولیدات تصاویر ماهوارهای
مودیس 1شامل شاخص گیاهی  EVI2با قدرت تفکیک
مکانی یک کیلومتر و زمانی  16روزه با کد MOD13A2
و همچنین دمای سطح زمین 3با قدرت تفکیک زمانی 8
روزه و مکانی یک  kmبا کد  MOD11A2استفاده شده
است که از وبگاه ناسا 4بارگیری شد ( .)32به دلیل عدم
کیفیت تصاویر ،ابری بودن در بعضی از ماههای سال و
کنتراست بهتر مناطق بیابانی در دو فصل بهار و تابستان،
از تصاویر  9می تا  8اکتبر سال  1382استفاده شد .علت
انتخاب سال  1382بخاطر همزمانی این دادهها با نقشه
کاربری و پوشش اراضی موجود و همچنین نقشه موجود
فرسایش بادی مستخرج از مدل اریفر بوده است.
1 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS
2 Enhanced Vegetation Index
3 Land Surface Temperature, LST
4 National Aeronautics and Space Administration, NASA
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شکل .1موقعیت استان اصفهان در ایران و شهرستانهای آن

دادههای ماهوارهای و اقلیمی

پهنه بندی عوامل فرسایش بادی

در پژوهش حاضر از تولیدات تصاویر ماهوارهای
مودیس 1شامل شاخص گیاهی  EVI2با قدرت تفکیک
مکانی یک کیلومتر و زمانی  16روزه با کد MOD13A2
و همچنین دمای سطح زمین 3با قدرت تفکیک زمانی 8
روزه و مکانی یک  kmبا کد  MOD11A2استفاده شده
است که از وبگاه ناسا 4بارگیری شد ( .)32بهدلیل عدم
کیفیت تصاویر ،ابری بودن در بعضی از ماههای سال و
کنتراست بهتر مناطق بیابانی در دو فصل بهار و تابستان،
از تصاویر  9می تا  8اکتبر سال  2003استفاده شد .علت
انتخاب سال  1382بخاطر همزمانی این دادهها با نقشه
کاربری و پوشش اراضی موجود و همچنین نقشه موجود
فرسایش بادی مستخرج از مدل اریفر بوده است .از

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر تهیه نقشه
فرسایش بادی مدل اریفر بر اساس دادههای سنجش از
دور بوده است ،برای براورد همۀ عاملهای مدل (به غیر از
عامل آثار فرسایشی سطح خاک به علت عدم امکان
استخراج آن) از دادههای سنجش از دور ماهوارهای
بهرهگیری شد .همچنین عامل سنگ شناسی به علت آن
که به گونهای با عوامل خاک و پوشش سطح آن و
پراکنش نهشتههای بادی مستخرج از دادههای سنجش از
دور همپوشانی دارد در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع
نشده است .عامل پستی و بلندی با کمک تصاویر مدل
رقومی ارتفاع  90متری توپوگرافی  SRTM6بدست آمد
( .)33خاک و پوشش سطح آن که عامل موثر بر آن مقدار
سنگریزه سطح زمین می باشد از نقشه رخسارههای
فرسایشی که با استفاده از تصاویر ماهواره IRS7-P6
مربوط به سنجنده  LISSIIIحاصل شده بود ،استخراج
شد ( .)16پوشش گیاهی یکی از عوامل بازدارنده فرسایش
بادی است که برای تهیه آن شاخص گیاهی  EVIمحاسبه
شد .رطوبت خاک از طریق محاسبه شاخص گیاهی
خشکی -دمایی 8یا شاخص رطوبت سطح زمین و با تلفیق
شاخص گیاهی  EVIو  LSTبرآورد شد ( .)38عامل
پراکنش نهشتههای بادی از طریق محاسبه شاخص
رسوبات بادی با استفاده از رابطۀ  1بهدست آمد (.)19

موزاییک  9تصویر ماهواره ای لندست  5سنجنده TM5

نیز برای محاسبه شاخص رسوبات ماسهای مدل فرسایش
بادی اریفر استفاده شد ( .)19در مدل اریفر ،سرعت باد
بهعنوان تنها متغییر اقلیمی از عوامل موثر در ایجاد
فرسایش بادی است ( .)5برای محاسبه آن دادههای 29
ایستگاه هواشناسی استان اصفهان و استانهای مجاور در
دوره مطالعاتی تهیه و برای تولید نقشه سرعت باد بر
حسب متر بر ثانیه و تبدیل عوارض نقطهای به رستر از
روش کریجینگ معمولی بهرهگیری شد.
1Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS
2 Enhanced Vegetation Index
3 Land Surface Temperature, LST
4 National Aeronautics and Space Administration, NASA
5 Thematic Mapper

6 Shuttle Radar Topography Mission
7 Indian Remote Sensing
8 Temperature Vegetation Dryness Index, TVDI
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SWIR − R
TIR

() 1

= SaDI

که در این معادله :SaDI ،شاخص رسوبات ماسهای،
 :1SWIRدامنه طیفی مادون قرمز میانی باند هفت
سنجنده  : 2R ،TMدامنه طیفی قرمز (باند سه سنجنده
 :3TIR ،)TMدامنه طیفی مادون قرمز حرارتی باند شش
سنجنده  TMمی باشد .عامل مدیریت و استفاده از زمین
نیز از نقشۀ کاربری و پوشش اراضی موجود استان
اصفهان که از تصاویر سنجنده  TMاستخراج شده است
امتیازدهی و تهیه شد (.)42
با توجه به اینکه به هر یک از عوامل فرسایشی موجود
در مدل اریفر امتیازی بین  -5تا  15تعلق میگیرد .در
پژوهش حاضر امتیاز عوامل بین صفر تا  1از طریق منطق
فازی داده شده است (جدول .)1
استانداردسازی عوامل و صحت سنجی

بهمنظور مقایسه و تلفیق متغیرهای مختلف فرسایش
بادی مدل اریفر ،نقشههای هر یک از عاملهای تهیه شده
در پژوهش حاضر به اندازه پیکسل یک  kmتبدیل شدند
و با کمک عضویت فازی در محیط سامانههای اطالعات
جغرافیایی برحسب هدف و نوع نقشه به صورت افزایشی و
یا کاهشی نرمال و مقادیر بین صفر تا یک قرار گرفتند .به
طوری که افزایش مقادیر از صفر به سمت یک
نشاندهندهی دارا بودن شرایط برای ایجاد فرسایش بادی
می باشد .در نهایت عوامل فازی شده با یکدیگر به روش
همپوشانی فازی 4و تابع  Gammaبا مقدار  0/7با یکدیگر
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ترکیب گردیدند .صحت سنجی نقشه فرسایش بادی
حاصله ،با استفاده از نقشۀ موجود فرسایش بادی استان
اصفهان تهیه شده توسط مدل اریفر صورت گرفت (.)16
با توجه به اینکه نقشه موجود استان بر اساس دادههای
میدانی تهیه شده بود ،لذا پژوهش حاضر از آن بهعنوان
داده زمینی برای ارزیابی صحت بهرهگرفته است .الزم به
ذکر است که نقشه موجود فرسایش بادی حاصل چندین
ماه کار میدانی انجام شده در طرح "شناسایی و پهنه
بندی مناطق حساس به بحران بیابان زایی استان
اصفهان" بخشی از طرح "طرح جامع مدیریت بحران
استان اصفهان" به شمارۀ  20/44/177124بوده است .در
پژوهش حاضر با انتخاب  200نقطۀ مشترک تصادفی بین
دو نقشه مذکور صحت نقشه تولیدی بهکمک ماتریس
خطا بررسی شد .برای تهیه این نقاط از عملگر ایجاد نقاط
تصادفی  Random pointsدر محیط  GISاستفاده شد که
کامال مطابق اصول آماری می باشد .بطوریکه این نقاط
تصادفی بر اساس وسعت طبقه های فرسایش بادی در
این نرم افزار در نظر گرفته شده و بطور تصادفی ایجاد می
گردند .به عبارت دیگر طبقههای دارای وسعت بیشتر
نقاط تصادفی بیشتری را هم شامل می گردند .در شکل 2
(خ) که پراکنش این نقاط را نشان میدهد و همچنین
جدول شماره  2این موضوع کامال مشهود است .ضمن
اینکه معموالً اگر نقاط مورد ارزیابی  50برابر تعداد طبقه
ها باشد ( ،)4×50=200ارزیابی صحت با اطمینان زباد
میتواند انجام شود (.)27

جدول  .1عوامل موثر در فرسایش بادی مدل اریفر ( )12و معادل آنها در پژوهش حاضر
ردیف

عامل فرسایش بادی در مدل اریفر

دامنه امتیاز مدل اریفر

1
2
3
4
5
6
7

شکل اراضی و پستی و بلندی
سرعت و وضعیت بادها
خاک و پوشش سطح آن
انبوهی پوشش گیاهی
رطوبت خاک
نوع و پراکنش نهشته های بادی
مدیریت و استفاده از زمین

0 - 10
0 - 20
-5 - 15
-5 - 15
-5 - 10
0 - 10
-5 - 15
1 Short Wave Infrared
2 Red
3 Thermal Infrared
4 Fuzzy overlay

عامل فرسایش بادی معادل در پژوهش

دامنه امتیاز پژوهش حاضر

حاضر

(منطق فازی)

 SRTMمستخرج از شاتل فضایی
نقشه میانیابی شده سرعت باد
نقشه دشت ریگی مستخرج از LISSIII
شاخص گیاهی مودیس EVI
شاخص رطوبت خاک مودیس TVDI
شاخص رسوبات بادی لندست SaDI
نقشه کاربری و پوشش اراضی لندست TM

1
1
1
1
1
1
1

-

0
0
0
0
0
0
0
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◼ نتایج و بحث
توزیع مکانی شش عامل فرسایش بادی مدل اریفر از
داده های سنجش از دور استخراج شد (شکل  .)2در این
شکل عامل هفتم یعنی سرعت باد از روش میانیابی
دادههای نقطهای در ایستگاههای هواشناسی بهدست آمده
است.
شیب یکی از عاملهای مؤثر در کنترل فرسایش بادی
میباشد .با افزایش پستی و بلندی و در نتیجه شیب
زمین ،سرعت باد و قدرت فرسایندگی آن کاهش می یابد
( .)12شیبهای آفتابگیر معموالً نسبت به سایهگیر
فرسایش بیشتری ایجاد میکنند ،زیرا شیبهای
آفتابگیر نسبت به شیبهای سایهگیر گرمتر بوده و
تبخیر بیشتری دارند ،بنابراین پوشش گیاهی کمتر است
و همین طور خاک نیز از تکامل نیمرخی کمتری
برخوردار است ( .)8عالوه برآن در شیبهای آفتابگیر
تابش شدید خورشید با تجزیه مواد آلی ،هوموس را از بین
میبرد و در نتیجه خاک چسبندگی خود را از دست داده
و مستعد فرسایش می گردد ( .)4مطابق نقشه شیب
(شکل  2الف) بیشترین مساحت استان دارای شیب
کمتر از  %20می باشد که غالبا مناطق بیابانی را شامل
می گردد و در نتیجه حساس به فرسایش بادی هستند.
فرسایش بادی بستگی به دو عامل اصلی عامل
فرسایندگی و فرسایش پذیری خاک دارد .نیروی
فرسایندگی باد از سرعت باد حاصل می گردد که باعث
حرکت ذرات خاک و در نتیجه فرسایش می گردد.
بنابراین سرعت باد یکی از مهمترین عوامل فرسایش در
مناطق بیابانی می باشد ( .)24تغییرات سرعت باد در
استان اصفهان در دورۀ مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت
(شکل  2ب) .سرعت باد از  0/6تا  4/8متر بر ثانیه متغیر
است که بیشترین آن در بخش مرکزی و کمترین آن در
قسمت های غربی و جنوبی استان قرار دارد .سرعت
آستانه فرسایش بادی در دشت های ریگی به علت زبری
سطح خاک و مقاومت ریگها افزایش می یابد .این دشت
ها اگر چه خود نشاندهنده وقوع فرسایش بادی در منطقه
هستند ،اما عامل حفاظت از برداشت خاک زیرین و
جلوگیرنده فرسایش بادی میباشند ( .)31بهطور مثال،
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بررسی انجام شده دردشت سجزی اصفهان نشان میدهد
که در اراضی با ریگ درشت  ،2 ton/ haمتوسط ton/ ha
 13/2و ریز  21/3 ton/ haرسوب تولید میشود .بهعبارت
دیگر با کاهش اندازه ریگها و سطح آنها مقدار فرسایش
بادی افزایش مییابد ( .)11طبق مطالعه انجام شده در
طرح شناسایی و پهنهبندی مناطق حساس به بحران
بیابان زایی استان اصفهان ،دشتهای ریگی استان به 4
طبقه  %50-%75 ،%25-%50 ،0-%25و %75-%100
تقسیمبندی شد ( .)15طبق امتیازبندی فازی مطابق این
تقسیمبندی ،ارزش نقشه دشتهای ریگی در پژوهش
حاضر بین  0/2تا  0/5قرار گرفت (شکل  2پ) که مقدار
اعداد باالتر نشاندهندۀ مقدار فرسایش بادی بیشتر است
(.)31
مانند سنگفرش یا دشت ریگی ،پوشش گیاهی در یک
منطقه بهعنوان بازدارنده عمل کرده و باعث کاهش
سرعت باد و در نتیجه کاهش حرکت ذرات میگردد
( .)43در پژوهش حاضر بهمنظور نشان دادن تغییرپذیری
مکانی پوشش گیاهی از شاخص گیاهی  EVIبا دامنۀ بین
 0/4تا  -0/02بهرهگیری شد (شکل  2ت) .بهطورکلی
مقدارهای این شاخص بین اعداد  +1و  -1در نوسان است
و هر چه به عدد  +1نزدیک شود بر مقدار پوشش گیاهی
افزوده میشود .پوشش گیاهی انبوهتر در منطقه مطالعاتی
به اراضی کشاورزی آبی ،زراعت دیم ،باغات و مراتع خوب
غرب و قسمت محدودی از مرکز استان اختصاص داشت و
قسمت عمدهای از استان را پوشش گیاهی کم یا اراضی
فاقد پوشش گیاهی تشکیل داد .قسمتهای شرقی استان
پوشش گیاهی مناسب نداشته و اکثراً درگیر فرسایش
بادی است و طبق مطالعات حدود  %80پوشش گیاهی در
استان اصفهان در طبقهی زیاد و بسیار زیاد تخریب قرار
دارد ( .)17عدم وجود پوشش مناسب بر روی سطح خاک
سبب فراهم شدن شرایط جهت فرسایش و بیابانزایی
میگردد و به دنبال آن کانونی جهت تولید گرد و غبار
ایجاد میشود (.)21
در صورتی که خاک منطقه مرطوب باشد هر چند
سایر عوامل نیز برای ایجاد فرسایش بادی مساعد باشند،
جابهجایی ذرات به آسانی صورت نخواهد پذیرفت (.)25
نیروی پیوستگی بین مولکولهای آب و ذرات خاک
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موجب چسبیدن ذرات به یکدیگر میشود .رطوبت خاک
عالوه بر تأثیر مستقیمی که در یکپارچه سازی ذرات
خاک و جلوگیری از انفصال آنها دارد با اعمال نقش
تعیین کننده در کاهش دمای سطح و افزایش پوشش
گیاهی به طور غیر مستقیم در کاهش فرسایش بادی مؤثر
است .همچنین اگر بادهای فرساینده در زمانی بوزند که
زمین رطوبت کافی داشته باشد ،جابهجایی ذرات توسط
باد کمتر از فصلهای خشک خواهد بود .در فصلهای
خشک ،ذرات چسبندگی الزم برای مقاومت در مقابل
جابهجایی را ندارند و به سهولت حرکت میکنند که بافت
سنگ و خاک نیز اثر گذار میباشد .در پژوهش حاضر از
طریق شاخص  TVDIتغییرات مکانی رطوبت خاک
محاسبه گشت (شکل  2ث) .بیشترین مقدار رطوبت خاک
در نیمه غربی استان و کمترین آن در نیمه شرقی و
همچنین شمالی مشاهده شد.
پراکنش نهشتههای ماسهای مطابق نقشه تهیه شده از
شاخص  SaDIدر پژوهش حاضر نشان داد که در سطح
استان بیشترین مقدار این رسوبات با مقدار بیش از 0/6
در نیمه شمالی منطقه مطالعاتی قرار دارد که توسط تپه
ها و پهنه های ماسه ای پوشیده شده است (شکل  2ج).
کمترین مقدار این شاخص در مناطق مرطوبتر مانند
تاالب بینالمللی گاوخونی با مقدار کمتر از  0/35مشاهده
شد .ارزیابی شاخص  SaDIنشان داد که این شاخص
قابلیت بهتری نسبت به شاخصهای دیگر مانند نسبت
باندی  6/4دارد که در آن از نسبت باند مادون قرمز
حرارتی به باند مادون قرمز انعکاسی دادههای لندست
استفاده شده است ( .)19 ،14این شاخص در ارگ ورزنه
کارایی زیادی را نشان داده و با دادههای زمینی بیش از
 70%همخوانی داشت .مطابق نتایج شاخص  ،SaDIاین
شاخص نتایج بهتری نسبت به نسبت  6/4در شناسایی
رسوبات ماسهای دارای کربنات دارد و شاید این یکی از
دالی ل اصلی شناسایی کوههای آهکی لخت نواحی غربی و
جنوبی بهعنوان رسوبات بادی در منطقه مطالعاتی باشد.
استفاده نادرست از اراضی از عاملهای مهم در فرآیند
فرسایش خاک است ( .)35چنانچه بهرهبرداری اصولی و
مطابق با استعداد زمین صورت گیرد ،نه تنها از میزان
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فرسایش میکاهد ،بلکه تأثیر منفی سایر عوامل را نیز
کاهش میدهد .لذا امتیازدهی عامل مدیریت و استفاده از
زمین بر اساس نقشه پوشش و کاربری اراضی استخراج
شده از تصاویر لندست انجام گردید .بطور مثال ،در اراضی
جنگلی پرتراکم ،مراتع خوب و اراضی کشاورزی حداکثر
امتیاز و برعکس در اراضی لخت و فاقد پوشش گیاهی و
اراضی کشاورزی رها شده حداقل امتیاز داده شد .مقادیر
این عامل مطابق نقشه تهیه شده بین صفر تا  0/9قرار
گرفت (شکل  2چ) .همانطوریکه مشاهده میگردد مناطق
بیابانی در نیمه شرقی و شمالی دارای حداکثر امتیاز
میباشند.
نقشه فرسایش بادی با تلفیق عاملهای مختلف مدل
اریفر مستخرج از داده های سنجش از دور تهیه گردید
(شکل 2ح) .مطابق این نقشه طبقههای کم ،%26/34
متوسط ،%56/91زیاد  %11/78و خیلی زیاد  %4/97از
سطح منطقه مطالعاتی را تشکیل می دهند .این مقادیر
برای نقشه فرسایش بادی که توسط روش زمینی تهیه
گردیده است برای طبقه کم  ،%40/95متوسط ،%43/76
زیاد  %7/31و خیلی زیاد  %7/98بود .همانطوریکه
مالحظه میشود طبقههای کم و متوسط بیشترین مقدار
و طبقه های زیاد و خیلی زیاد کمترین مقدار را به خود
اختصاص دادهاند .مطابق ماتریس خطای کمینه و بیشینه،
صحت تولید کننده برابر  %59و  %89برای طبقههای
فرسایش بادی کم و متوسط و همچنین کمینه وبیشینۀ
صحت کاربر برابر  %56و  %92برای طبقههای متوسط و
خیلی زیاد بهدست آمد .صحت کلی و ضریب کاپای بین
این دو نقشه به ترتیب حدود  %73و  %66بود که نشان از
کارایی زیاد عاملهای تهیه شده از دادههای سنجش از
دور در برآورد فرسایش بادی دارد (جدول  .)2البته در
بررسیهای دیگر بهطور مثال در ایران ( )36و در
کشورهای دیگر ( )40قابلیت تلفیق شاخصهای سنجش
از دور در شناسایی مناطق حساس به بیابان زایی و
فرسایش بادی نیز مورد تایید قرار گرفته است .طبقههای
زیاد و خیلی زیاد در مناطق با رنگ قرمز و نارنجی ،بیشتر
در شهرستانهای نایین ،آران بیدگل ،اصفهان و اردستان
مشاهده شد (شکل های  2ح و  2خ).
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الف)

ب)

پ)

ت)

ج)

ث)

تاالب بین المللی
گاوخونی

چ)

ح)

شکل .2توزیع مکانی عوامل مختلف فرسایش بادی مدل اریفر مستخرج از داده های سنجش از دور :الف) شیب ،ب) سرعت باد ،پ)
دشت ریگی ،ت) شاخص گیاهی  ،EVIث) شاخص رطوبت خاک  TVDIو ج) شاخص رسوبات ماسه ای  SaDIچ) کاربری و پوشش
اراض ،ح) توزیع مکانی عوامل مختلف فرسایش بادی مدل اریفر مستخرج از داده های سنجش از دور
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خ)

نقشه فرسایش بادی
زمینی مدل اریفر

ادامه شکل .2خ) نقشه فرسایش بادی زمینی مدل اریفر همراه با پراکنش  200نقاط تصادفی که جهت ارزیابی صحت مورد استفاده
قرار گرفتند.

تپهها و پهنههای ماسهای و اراضی پف کرده در نایین،
شورهزار ،تپهها و پهنههای ماسهای ،دشت ریگی کم تراکم
و کفه رسی در آران و بیدگل ،کفههای رسی -گچی،
شورهزار ،تپه های ماسهای و جلگه رسی در شهرستان
اصفهان بخصوص در کانون اول فرسایش بادی استان
مانند دشت سجزی و کانون دوم در منطقه جرقویه،
همچنین اراضی کشاورزی رها شده در شهرستان اصفهان
موجب ایجاد فرسایش بادی زیاد و خیلی زیاد شده است.
مناطق اطراف تاالب گاوخونی ،دشت سجزی ،پهنههای
ماسهای ،شوره زار ،تپههای ماسهای نایین و آران و بیدگل
که در پژوهش حاضر کانونهای فرسایش بادی میباشند
در نقشه فرسایش بادی تهیه شده به روش زمینی اریفر
(شکل  2خ) نیز بیشترین حساسیت به باد را داشتند و
در این نقشه نیز در طبقۀ زیاد و بسیار زیاد بیابانزایی
قرار گرفتند .این مناطق در اقلیمهای خشک و فرا خشک
واقع شدهاند و به دلیل موقعیت بیابانی و نوع خاک
منطقه ،عدم پوشش گیاهی و رطوبت کافی به کانونهای
فرسایش بادی تبدیل شدهاند .برداشت و بهم ریختگی
سنگفرش بیابان جهت بهره برداری گچ از الیه های زیرین
آن از دالیل اصلی افزایش فرسایش بادی در دشت سجزی
شهرستان اصفهان بوده است ( .)6،41همچنین استفادۀ
بیرویه از آبهای زیرزمینی و همینطور آبهای با کیفیت
پایین و لب شور در کشاورزی از طرف دیگر سبب فراهم
شدن شرایط برای این پدیده گردیده است ( .)46البته
میزان فرسایش بادی در شهرستان اردستان در روش

سنجش از دور میزان بیشتری را نسبت به روش زمینی
نشان می دهد .غرب و جنوب استان به علت شرایط آب و
هوایی و پوششگیاهی بهتر در نقشۀ شدت فرسایش بادی
در طبقۀ کم قرار گرفته است .اگر چه این مناطق هم به
دلیل چرای بیرویه در مراتع در حال تخریب میباشد ()3
اما در پژوهش حاضر کانون فرسایش بادی در این مناطق
شناسایی نشد.
◼ نتیجهگیری
فرسایش بادی یکی از بحران های محیطزیستی است
که بیش از  17استان کشور را فرا میگیرد .پهنهبندی این
پدیده در چنین سطح وسیعی توسط روشهای میدانی
مانند مدل تجربی اریفر نیازمند وقت و هزینه بسیار
زیادی است .لذا ،پژوهش حاضر با هدف پتانسیلسنجی
دادههای سنجش از دور در استخراج عاملهای فرسایش
بادی مدل اریفر و همچنین تهیه نقشه فرسایش بادی در
استان اصفهان انجام شد .استان اصفهان بهعنوان یکی از
استان های بیابانی کشور بیش از  %70اراضی بیابانی دارد.
بهمنظور پهنه بندی فرسایش بادی در این استان نقشه
هر یک از عوامل شامل پستی و بلندی زمین ،سرعت باد،
دشت ریگی ،شاخص گیاهی  ،EVIشاخص رطوبت خاک
 ،TVDIشاخص رسوبات ماسه ای  ،SaDIکاربری و
مدیریت اراضی تهیه شد.
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جدول  .2پارامترهای ماتریس خطا بین نقشه های فرسایش بادی زمینی و ماهواره ای تولید شده بر اساس مدل اریفر
نقشه فرسایش بادی زمینی مدل اریفر

نقشه فرسایش بادی ماهواره ای مدل اریفر

طبقه فرسایش بادی

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مجموع

صحت کاربر ()%

کم

52

4

0

0

56

92/8

متوسط

35

61

8

4

108

56

زیاد

0

3

19

1

23

82

خیلی زیاد

0

0

1

12

13

92/3

مجموع

87

68

28

17

200

-

صحت تولید کننده ()%

59

89

67

70

-

-

صحت کلی (73 =)%

نقشه فرسایش بادی منطقه مطالعاتی که با تلفیق
نقشههای عوامل مذکور توسط منطق فازی حاصل شد،
نشان داد که بیش از  %16استان را فرسایش بادی زیاد و
بسیار زیاد تشکیل میدهد که بیشتر در شهرستانهای
نایین ،آران بیدگل ،اصفهان و اردستان قرار دارد .مقایسۀ
نقشه حاصل با نقشه فرسایش بادی موجود استان که با
استفاده از دادههای زمینی بهدست آمده بود ،نشان میدهد
که این نقشه دارای صحت کلی بیش از  %73است.
بنابراین ،نتایج بیانگر آن است که نقشه بر پایه دادههای
سنجش از دور میتواند در کنار نقشههای میدانی و یا بطور

ضریب کاپا (66 =)%

مستقل در تحقیقات مختلف فرسایش بادی مورد استفاده
قرار گیرد .از جمله مزایای روش مذکور فراهم بودن
دادههای مناسب مناطق پهناور بیابانی ،برطرف نمودن عدم
همکاری سازمانهای مختلف در ارائه دادهها ،خطای انسانی
اندک ،به روز بودن و قابلیت به روز رسانی و پایش در
مقیاسهای مکانی و زمانی مختلف میباشد .لذا ،بهعنوان
یک ابزار کارا روش پیشنهادی میتواند در تهیه نقشه
وضعیت فرسایش بادی اراضی و گزارشدهی آن به
سازمانهای مرتبط در بخشهای اجرایی مورد استفاده قرار
گیرد.
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