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:چكيده  
طبيعي كشور وارد غيرمستقيم بر منابعساليانه حدود يك هزار ميليارد ريال خسارت به صورت مستقيم و  بادي فرسايش در اثرطبق آمار موجود 

. دشوهدر رفت آن از بستر اوليه خود مياست كه باعث جابجايي و  كتخريب خا كعمده و بسيار خطرنا از عوامل آبي و بادي، فرسايش .شود مي
. كندهاي ارتباطي، اراضي زراعي و روستاهاي مجاور وارد ميفرسايش بادي يك پديده فعال در شهرستان گناباد بوده و همواره خساراتي به راه

به منظور بررسي فرسايش بادي و تعيين سهم آن در . باشد مي هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت فرسايش بادي و كنترل آن در شهرستان گناباد
و بازديدهاي ميداني، مناطق مهم   82-88هاي  طبيعي گناباد طي سالتخريب اراضي شهرستان گناباد، با توجه به مطالعات انجام شده توسط اداره منابع

.  فرسايش بادي و اثرات آن مورد بحث و بررسي قرارگرفت سپس عمليات انجام شده براي كنترل. برداشت و رسوب در شهرستان تعيين شد
از ، عمراني و ريگ نخ كوه -گيسور ،بيدخت -هاي گنابادكـانون فرسـايش بـادي به نامه شهرستان گناباد داراي سـه ست آمددبراساس نتايج ب

با شروع اولين پايگاه تثبيت  1345برحسب ضرورت از سال  هاي روانتثبيت شن وزدايي عمليات بيابان. باشندترين مناطق برداشت و رسوب مي مهم
 - عمراني، نوده پشنگ –كاري از حاشيه روستاهاي قوژد ابتدا عمليات بذرپاشي و نهال .هاي روان در جنوب خراسان در اين شهرستان شروع شدشن

احداث بادشكن آوري بذر، توليد نهال و پاشي، جمعكاري، بذرهاي مختلف تثبيت شن از قبيل نهالپروژهها سالطي اين  پس ا زآن. بيمرغ انجام شد
هاي پوشش گياهي اي و بررسي نقشههاي ماهوارهنقشه رين اطالعات بدست آمده ازخبراساس آ .هاي بياباني شهرستان انجام شده استدر عرصه

 58205دهد كه در حال حاضر  مطالعات انجام شده نشان مي نتايج .هكتار كاهش يافته است  58205هكتار به  287116مساحت بيابان از ،شهرستان
   .ته استهكتار از اراضي شهرستان گناباد تحت تاثير فرسايش بادي قرار دارد و عمليات مبارزه با فرسايش بادي در ساليان گذشته نتيجه مناسبي داش

 
  گناباد   فرسايش بادي،اراضي،  تخريب ،زدايي بيابان: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه
اين منبع  .كند مين و تهيه احتياجات و نيازهاي اوليه و ضروري انسان ايفا مياخاك يكي از منابع مهم و اساسي است كه نقش بزرگي را در ت

آور جمعيت از در دنياي امروز، رشد سرسام .گرددميب قابل تجديد محسوشود كه عمال يك منبع غير كندي تشكيل مي به شونده خود چنانتجديد
موجب وارد كردن خسارات زيادي بر اين منبع مهم شده و  ،برداري نامناسب و غلط از خاك از طرف ديگرطرف و فشار بيش از حد بر زمين و بهرهيك 

فرسايش بادي يكي از فرآيندهاي مهم تخريب  .)8(گيرند ي دنيا در معرض فرسايش شديد قراربيشتر از يك سوم كل اراض كهباعث گرديده است 
هاي زيادي از مركز و جنوب و شرق ايران تحت تاثير فرسايش بادي  در مناطق خشك و بياباني است كه با توجه به شرايط اقليمي ايران، بخشاراضي 

اند با معضل فرسايش بادي روبرو خشك واقع شدهمناطق خشك و نيمه استان كه در 14 بوده وثر از فرسايش بادي امت سطح كشوراز  11/9. قرار دارد
  .)1( شود طبيعي كشور وارد مي ساليانه حدود يك هزار ميليارد ريال خسارت به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر منابع يدر اثر فرسايش باد .)7( ستنده

در گذشته نه چندان  و هاي شن واقع شدهاز جمله شهرهايي است كه دركمربند طوفان ،گرفتن در حاشيه كوير به دليل قرار گناباد شهرستان
در اوايل دهه . ساختروز روشن را به شبي تاريك مبدل مي تا حدي كه در برخي از موارد،هاي روان بوده جوالنگاه حركت شن ،شهرستان گناباد ،دور

نه رفت و خانه و كاشاهاي شن فرو ميباغات و قصبات و مزارع كشاورزي زير تلشد و ها خورشيد در پشت ابرهاي توفنده شن گم ميساعت ،1340
ها را رها كرده و به سوي سرنوشت به ناچار مردم منطقه از روي ترس و نااميدي آن وگشت اي تبديل ميبر اثر باران شن تخريب شده و به ويرانهمردم، 

 .است آوردهوارد شهرستان  هفراواني را ب هاي خسارتهاي روان همچنين وقوع طوفان و حركت ناگهاني شن ).5( شدند نامعلومي روانه ديار ديگري مي
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براي  به نحوي كه روزهاي متوالي مسدود و رفت و آمد در آن غيرممكن شده ،هاي ارتباطيها و جادهراه ،گاهي اوقات بر اثر شدت طوفان عنوان مثال به
در ساليان  .كردندقليه را مقدور ميامكان عبور وسايل ن بوده و هاي چوبيكنار زدن شن و ماسه و يا گذاشتن تراورس مامور ييهاهبانار ،بازكردن مسير

. گرفته است اخير به موازات مطالعات انجام شده درباره علل و عوامل فرسايش بادي و كنترل آن در كشور، در شهرستان گناباد نيز مطالعات زيادي انجام
 .رستان گناباد استهدف از اين مطالعه بررسي نتايج مطالعات انجام شده در زمينه فرسايش بادي و كنترل آن در شه

 
 

 ها مواد و روش  
 
 o34 57′تا  34° 5′هاي جغرافيايي عرضو  ماليش 59 °45′تا  o57 31′ هاي جغرافياييطولبين  در استان خراسان رضوي، هرستان گنابادش

متر و حداكثر  838ع در منطقه عمراني حداقل ارتفا(متر  1100ارتفاع متوسط ازسطح دريا  وكيلومترمربع  43/5768مساحت آن . قرار گرفته است شرقي
واقع شده ) مشهد(استان  كيلومتري از مركز 265فاصله  در شهرستان در جنوب استان خراسان رضوي واين  .)4( باشدمي) متر 2813هاي كاخك دركوه

، فردوس، سرايان و از غرب به شهرستان بجستان آباد، كاشمر و از شرق به شهرستان خواف و از جنوب به قايناتوالت، خليلاز شمال به شهرستان مه و
 ).1شكل ( شودمحدود مي

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  )6( نقشه موقعيت شهرستان گناباد در استان خراسان رضوي. 1شكل 
   

  
درجه  گينميان .باشدزياد مي ،گرم و خشك و اختالف درجه حرارت در شب و روزكوير، آب و هواي گناباد به لحاظ قرار گرفتن در حاشيه 

درصد و  41متر در سال، متوسط رطوبت ميلي 4/142 ساليانه بارندگي ميانگينگراد، درجه سانتي 1/17در ايستگاه هواشناسي گناباد  ساليانه حرارت
 .)4( باشدمتر ميميلي 6/1772 ماهيانه تبخير ميانگين

ن آبررسي فرسايش بادي در اين شهرستان نموده است كه حاصل  تاكنون اقدام به 1345 هاي طبيعي شهرستان گناباد طي سالاداره منابع
با بررسي گزارشات . ها براي مبازه با فرسايش بادي عمليات مختلفي انجام شده است همچنين در طول اين سال. گزارشات متعددي در اين زمينه است

  . مبارزه با فرسايش بادي تهيه شدهاي  اي از فعاليت هخالص تعيين و مناطق تحت تاثير فرسايش و رسوب ،تهيه شده و بازديدهاي ميداني
  
 

  نتايج
 
پوشش قالب آن درمنه، . دهد هكتار از اراضي را مرتع تشكيل مي 426496هكتار مساحت شهرستان  576843از طبق برآوردهاي به عمل آمده  

هكتار،  36924) ديم وآبي(هكتار، اراضي كشاورزي  58205اراضي بياباني و فاقد پوشش  .ها و استيپا مي باشدگياهان شورپسند، انواع گون



فرسايش بادي و طوفانهاي گرد و غبار همايش ملي دومين  
يزد، دانشگاه 1389بهمن ماه   

هاي بنه ، كسور و بادام هاي طبيعي شامل گونهجنگل .استهكتار  2372مناطق مسكوني و  هكتار 52542هكتار، جنگل و بيشه زار  304ها  بستررودخانه
  .)2 شكل شماره( آتريپلكس مي باشد و كاشت شامل تاغهاي دستكوهي و جنگل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هاي موجود شهرستان گنابادوسعت كاربري. 2شكل 
  
  

لذا  .)3( باشديم از طرف شرق به غرب ي غالبجهت بادها .بادهاي موسمي معموال از اواسط تابستان شروع و تا اواخر فصل پاييز ادامه دارد 
هاي آن اقدام گردد تا برداشت شن و خاك توسط باد صورت هحركت باد قرار دارد بايد نسبت به پوشش عرصناطقي از شهرستان كه بيشتر در معرض م

 .   شود تاغ به عنوان بادشكن استفاده ميو هاي گز ، معموال از گونهبراي جلوگيري از فرسايش بادي در مزارع .نگيرد

هاي رح شناسايي كانونبراساس مطالعات ط .دهد مناطق تحت تاثير فرسايش و رسوب بادي در استان خراسان رضوي را نشان مي 3شكل  
و مساحت  راهكت126639هاي بحراني فرسايش بادي شهرستان گناباد بحراني و مناطق تحت تاثير فرسايش بادي در خراسان رضوي، مساحت كانون

هكتار  287116تان مناطق تحت فرسايش بادي در اين شهرس 1براساس جدول . باشدهكتار مي 221915تحت تاثير فرسايش بادي شهرستان گناباد  مناطق
هكتار و سطوح مناطق  158672سطوح مناطق برداشت . عمراني و ريگ نخ كوه است -بيدخت و گيسور -باشد كه شامل سه منطقه گنابادمي

  .هكتار مي باشد 128444رسوبگذاري
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 )6( بادي خراسان رضوي نقشه مناطق تحت فرسايش. 3شكل 
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 )4(ثير فرسايش بادي در شهرستان گنابادات مناطق تحت.  1جدول

  
 

هكتار در  150000هاي احيا و اصالحي خود را به وسعت بالغ بر زارها، برنامهطبيعي شهرستان در مناطق بياباني و شناداره منابع 1345در سال 
هاي ايران در اين شهرستان قرار داشته و رتبه اول كاريدرصد از كل تاغ 5. را شروع نمود.... كاري، بذرپاشي وعمليات احداث بادشكن، تاغ قالب

ن هاي كشاورزي و توليد علوفه ايجاد گرديده و همچنين ايكشوري را از نظر وسعت به خود اختصاص داده و در حال حاضر بستر مناسبي جهت فعاليت
هاي قبل انجام گرفته در جدول كارهايي كه براي جلوگيري از فرسايش بادي در سال. گيردها به عنوان تفرجگاه مردم نيز مورد استفاده قرار ميعرصه

  .آورده شده است 2شماره 
  

  )2(هاي بيابان زدايي و تثبيت شنفعاليت. 2جدول
ساله بعد از انقالب 30 قبل از انقالب واحد عنوان  

هاي بيابان زدايي العه  طرحمط  30000 -- هكتار  
مطالعه طرح مديريت جنگل هاي دست كاشت        30000 -- هكتار 

هاي مشاركت مردمي  اجراي طرح  3000 -- هكتار  
كاري و بذر پاشي  عمليات نهال  137000 50000 هكتار 

هاي دست كاشت طرح مديريت جنگل  10000 -- هكتار 
 60 30 كيلومتر  احداث بادشكن

گلداني توليد نهال  3000000 -- اصله 
ريشه لخت توليد نهال  15000000 -- اصله 

هاي مرتعيآوري بذر گونهجمع  600 50 تن 

  
  

مانند دق  شهرستان به طور مثال احداث بادشكن در مناطقي از .استها در كاهش فرسايش در مناطق مختلف متفاوت بوده  تاثير اين فعاليت
تاثير بسزايي در  بادهاي موسمي معموال از اواسط تابستان شروع و تا اواخر فصل پاييز ادامه داردو كه بيشتر در معرض حركت باد قرار دارد  جستانب

انجام  امروزه زيرداليل به  در اين شهرستان  عمليات مالچ پاشي .باشدتاغ ميو بهترين حفاظ بادشكن از گونه هاي گز ،در مزارع .كاهش فرسايش دارد
   :شودنمي

 .دنشونفتي به دليل وارد ساختن آسيب زيست محيطي استفاده نمي هاي مالچ . 1

 .دنشوآلي و كود حيواني به دليل گران بودن استفاده نميمالچ هاي غير نفتي از قبيل مواد. 2

هكتار به  287116مساحت بيابان از ،گياهي شهرستانهاي پوشش اي و بررسي نقشههاي ماهوارهنقشه براساس آخرين اطالعات بدست آمده از
هكتار از اراضي شهرستان گناباد تحت تاثير  58205دهد كه در حال حاضر  نتايج مطالعات انجام شده نشان مي .)4( هكتار كاهش يافته است 58205

ولي با تمام كارهاي صورت گرفته هنوز مشكالتي . داشته است فرسايش بادي قرار دارد و عمليات مبارزه با فرسايش بادي در ساليان گذشته نتيجه مناسبي
، ورود پيش از موعد دام در مراتع، چراي عدم وجود تشكيالت منسجم و كارآمد قانوني .گردندد كه سبب افزايش فرسايش در منطقه مينوجود دار

 منطقه تحت تأثير
)هكتار(سطوح منطقه برداشت  )هكتار(سطوح منطقه رسوب    

O1 O2 O3 جمع S1 S2 S3 جمع كل جمع

 16942 7492 - 11806312 9450 8000 1450 -  بيدخت –گناباد 

عمراني –گيسور  25385 4098765975132347 135137625 7212 4618892376 

 19126 9563 - 9563 - 16875 - 9188 7687 ريگ نخ كوه

63243128444 7212 253153500 5160573975158672 33072 جمع
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ترين  از مهم طبيعيطبيعي و برخورد با متخلفين منابعا جرائم منابعب ضعف قوانين و تشكيالت مرتبطو  مشكالت نسق و مميزي مراتعبيش از ظرفيت مرتع، 
  .عوامل تشديد فرسايش بادي هستند

و تشديد فرسايش بادي به يك اندازه طبيعي ائيان فقير و غني در تخريب منابعنقش روست ،ديدگاه كارشناسان با استفاده از طبق اطالعات استخراجي و
تع نگه است كه دام خود را به مدت طوالني و بيشتري در مرا و عدم نقدينگي كافي مجبور ضعيف علت بنيه ماليه قير بف هايهزيرا خانواد ؛باشد مي

اد دام بيشتري خريداري و تواند تعدمي مناسبعلت داشتن بنيه مالي ه شود وآنكه غني است بهاي قرق شده ميداردكه خود باعث تخريب بيشتر عرصه
  .شودطبيعي ميه باز باعث تخريب منابعرها كند،كها در عرصه

 
 

  قدردانيتشكر و 
  

  .گرددطبيعي شهرستان گناباد، به دليل همكاري در تهيه اين مقاله تشكر و قدرداني ميبدينوسيله از مديريت و كاركنان اداره منابع
  

 
 منابع

  
 راه حفاظت براي بادي فرسايش كنترل هايروش بررسي). 1381 (د نيا، سادات و قانعي بافقي، محمدجوافيض ؛احمدي، حسن؛ اختصاصي، محمدرضا. 1

  . 327-338: 3 ايران، طبيعي منابع مجله). بافق منطقه  :موردي مطالعه( آهن
  .بع طبيعي گناباداداره كل منا انقالب و سي ساله بعد از انقالب، قبل ازگناباد،  طبيعي و آبخيزداريهاي مختلف اداره منابعفعاليت). 1386(چمني، حسين  .2
  .اداره كل منابع طبيعي گناباد، يعي وآبخيزداريعملكرد اداره منابع طب ).1387(چمني، حسين. 3
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