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چکیده
هورها بخشــی از اکوسیستم منطقه های نیمه خشــک و خشک اند که در زمان سیل پر از سیالب، و در دوره ی خشک سالی به 
منبع تولید ریزگرد تبدیل می شــود، و مدیریت آن ها دشــوار است. برای پایش میزان تغییر سطح های آب دار، پوشیده ازگیاه، و 
زمین های خشــک و بی پوشــش هور منصوریه در کانون مولد گردوغبار جنوب شرق اهواز محدوده ی هور در پرآب ترین شرایط 
آن تعیین شد. داده های ماهواره یی لندست TM و +ETM و OLI سال های 1988 تا 2017 در ماه ژوئن و داده های بارش 
ســازمان هواشناسی کشور به کاربرده شد. ســه مرحله ی پیش پردازش، پردازش و پس پردازش بر تصویرها انجام، و تصویرها با 
روش طبقه بندی نظارت شــده به  روش ماشــین بردار پشــتیبان )SVM( در نرم افزارENVI 5.3  در سه رده ی سطح های 
آبی، پوشــش گیاهی و زمین های خشک و بی پوشش طبقه بندی شــد. تصویرهای طبقه بندی شده در مرحله ی پس پردازش با 
واقعیت های زمینی به دســت آمده از بررســی های گوگل ارت مقایسه، و دقت طبقه بندی با دو شاخص دقت کلی و کاپا محاسبه 
شــد. درصد مســاحت هر یک از طبقه ها در محیط GIS محاسبه شد. آبخیز منتهی به هور منصوریه مشخص، شبکه ی بارش 
آن تهیه، و میانگین بارش آن محاســبه شد. رخ داد خشک سالی و شدت آن بر اساس شاخص بارش  معیاری )SPI( محاسبه، 
  SPI و ارتباط آن با تغییر ســطح خشکیده ی هور بررسی شد. همبستگی بین مساحت خشک شده ی هور منصوریه و شاخص
0/7- و ضریب تعیین R2 آن تقریبا 0/6 برآورد شد، که تغییر سطح خشکیده ی هور را متغیر وابسته به متغیر مستقل رخ داد 
خشک ســالی تا 60% نشان می دهد. مانده ی تغییر متغیر وابسته احتماال مربوط به سایر عامل ها ازجمله بندهای خاکی متعدد 
احداث شده برای هدف های مختلف ازجمله کشاورزی و ساختارهای حفاری چاه های نفت منطقه در باالدست هور است. بررسی 
تغییر مساحت زمین های خشک و بی پوشش با رخ داد گردوغبارهای داخلی نشان داد که در10 سال اخیر بیش از 80% مساحت 
هور خشــک شده، و در برخی ســال ها 100% از مساحت آن به زمین های خشک و بی پوشش تبدیل شده، و به علت شوری و 

ریزدانه بودن احتماال بر تولید گردوغبار در کالن شهر اهواز موثر بوده است.

واژگان کلیدی:  تغییر کاربری زمین ، ضریب تبیین، کانون گردوغبار، هور منصوریه
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مقدمه
مانداب یا هور بــه مکانی که آب در آن راکد مانده اســت و عمده ی 
گیاهان آن کوتاه قد و از گروه علف ها و نی ها باشــد، گفته می شود. 
هور منصوریه در۴0 کیلومتری جنوب شــرق اهواز بخشی از تاالب 
بزرگ شــادگان است که در سال های اخیر بخش هایی از آن جزوی 
از کانون های فوق بحرانی ریزگرد شــده اســت. ایــن هور در زمان  
پرآبی پیکره ی آبی یکپارچه یی با تاالب شــادگان می سازد. ورودی 
آب این بخش از تاالب ســیالب های فصلی و  روان آب های سطحی 
اســت. در زمان  سیالب برخی از شاخه های رودخانه ی کوپال نیز به 
آن می ریــزد، اما ورودی آب دائمی ندارد. در ســال های اخیر وقوع 
خشک سالی های مکرر و احداث بندهای خاکی متعدد در باالدست 
)درگاهیان و همکاران 2018( امکان ورود آب از رودخانه ی کوپال 
به داخل هور را به کم ترین اندازه ی ممکن رســانده و به رخ دادهای 

اتفاقی محدود کرده است.
گرم شدن جهانی منجر به افزایش میزان انتشار گردوغبار در آسیای 
شرقی شده است )زانک و همکاران 2016(. اگرچه انتشار گردوغبار 
فرآیندی طبیعی ناشــی از فرسایش بادی، و منشاء آن منطقه های 
خشــک و نیمه خشک اســت، اما انســان می تواند مســتقیمانه با 
تغییردادن کاربری زمین  و نامستقیمانه با تغییردادن آب وهوا باعث 
انتشار گردوغبار شود )ایکسای و سکلیک 2015(. تغییرکردن اقلیم 
و کاربری زمین ممکن اســت به تاالب ها آسیب برساند و منجر به 
کاهش یافتن ارزش های آن شود )میدلتون 2017(، و در محدوده ی 
آبخیــز تاالب ها و هورهــا منجر به کم شــدن آب و در مواردی به 
خشــکیدن و درنتیجه تبدیل شــدن آن ها به منبع های پراحتمال 

تولید ریزگرد شده است. 
پژوهشــگران مسائل مرتبط با تاالب ها را در دو تراز متفاوت بررسی 
کرده اند. دســته یی تغییر آبخیز تاالب را بررســی کرده  اند؛ برای 
مثال، بررســی تغییر کاربــری زمین  در آبخیز تــاالب انزلی در ۴ 
 مقطع در دوره ی زمانی 32 ســاله  نشــان داد که 177۴ هکتار از 
زمیــن های با پوشــش طبیعی جنگل و مرتــع، 12363 هکتار از 
زمین  های کشــاورزی و باغ،  1123 هکتار از زمین  های با پوشــش 
ضعیــف، و 1۴3 هکتار از زمین  های تاالبی به زمین  های شــهری و 
ساخته شده تغییر کاربری داده شده  است )بالی و همکاران 2012(. 
بررســی تغییــر کاربری زمیــن   در محدوده ی تــاالب چغاخور در 
سال های 2003 و 2013 نشان دهنده ی افزایش زمین های زراعی و 
کاهش سطح آب بود )جهانی شکیب و همکاران 201۴(. ارزیابي و 
تحلیل تغییر کاربري زمین های محدوده ی تاالب بینالمللي آالگل، 
آلماگل و آجيگل ترکمن صحرا نشان دهنده ی کاهش یافتن سطح 
آب تاالب ها، زمین های نمکي، کاهش یافتن پوشش گیاهي با تراکم 
زیاد، افزایش  یافتــن پوشش گیاهي بــا تراکم کم، و بی تغییر ماندن 
میزان مساحت زمین های بایر اســت )قربانــی و همکاران 2012(. 
پایــش تغییر کاربــری زمین   از ســال 1382 و 1393 هور العظیم 

)مکرونی و همکاران 2016( نشــان داد که بر وسعت کاربری-های 
مسکونی و مرتع اضافه شده و از سطح تاالب و زمین  های کشاورزی 
کاســته شــده اســت. تغییر حوزه ی تاالب بین المللی گمیشان در 
شمال غربی استان گلســتان و در نوار ساحلی دریای خزر در سال 
1996 و 2016  نشان داد که حدود 3/32% از سطج تاالب کاهش 
یافتــه، درحالی که کاربری های مهم مانند زمین  های کشــاورزی و 
مرتع افزایش یافته است )متحدی و همکاران 2017(. بررسی تغییر 
کاربری زمین   و اثرهای احداث ســد کرخه با تصویرهای ماهواره یی 
در 7 طبقــه ی مختلف )بلوچی و همکاران 2016( نشــان داد که 
کل پوشش گیاهی در سال های پس از احداث سد 2/36% افزایش 

یافته است.
 دســته ی دیگری از پژوهش ها، تغییر میزان ســطح آب و پوشش 
گیاهی و زمین  های خشــک و بی پوشش یا مساحت خشک شده ی 
تاالب ها را بررســی کرده  اند. بررســی تغییر تــاالب بزرگ هویزه 
در بازه هــای زمانی 1991، 200۴، 2013 و 2016 نشــان داد که 
در ســال 2016 مقدار پوشــش گیاهی و آب تاالب به نسبت سال 
2013 افزایش یافته اســت )کرمی و میرسنجری 2018(. بررسی 
تغییر مســاحت تاالب شــادگان نشان داد که پوشــش گیاهی در 
ســال های1990 تا 2013 به علت خشک سالی کم شده، اما در سال 
2013 به  دلیل ورود زه آب کشــاورزی و صنعتی افزایش یافته است 
)پورخباز و همکاران2015(. چاوک و محسنی )2016( علت تغییر 
25 و 10 درصدی آب و پوشش گیاهی تاالب پریشان در سال2000 

را نسبت به سال1990 بارش های مناسب گزارش کردند. 
در دو دهــه ی اخیر روند رخ دادن طوفان هــای فراگیر گردوغبار در 
اســتان خوزستان افزایشــی بوده است. در بررســی علت رخ دادن 
این طوفان ها عالوه بر عامل هــای هم دیدی مولد و منتقل کننده ی 
گردوغبار، علت اصلی برخی از طوفان ها تولید ریزگرد در کانون های 
داخلی دانســته شده اســت )درویشــی بلورانی و همکاران 201۴ 
نبــوی و همکاران 2016(. منابع داخلــی تولیدکننده ی ریزگرد در 
پژوهش های محــدودی )میری و همــکاران 2015، رضایی مقدم 
و مهدویان بروجنی 2015، حیدریــان و همکاران 2015و2017( 

بررسی  شده است. 
 وقــوع پدیده ی خشک ســالی در محدوده ی تاالب هــا و هورهای 
منطقه های خشک و نیمه خشک که زیست بوم آن ها شکننده است 
به ســرعت و به شدت، سبب تغییر پوشــش سطح زمین می شود. از 
طرفی، هنگامی که خشک سالی اتفاق می افتد، ویژگی های پوشش 
زمین باعث افزایش یافتن شــدت آن می شود و زمان آن را افزایش 
می دهد )هو و همکاران 2018(. مدل های آب وهوایی به طور مداوم 
روند خشک سالی را در جنوب غربی ایاالت متحده پیش بینی کرده ، 
و افزایش یافتن طوفان گردوغبار را نشان داده اند )تانگ و همکاران 
2017(. افزایش رخ دادهای گردوغبار در شبه جزیره ی عربستان در 
بازه ی زمانی 2013–2007 به علت خشک سالی در کشورهای عراق 
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و سوریه چشم گیر بوده است )ناتارو و کاالش نیکوا 2015(.
در سال های اخیر افزایش دما، کاهش بارش و وقوع خشک سالی های 
مکرر ناشــی از افزایــش گرمای جهانــی و تغییــر اقلیم حیات 
زیســت بوم های تاالبی و هورها را با خطر جدی مواجه کرده است. 
تغییــر کاربری زمین  های در محدوده ی ایــن تاالب ها تحت تاثیر 
مدیریت نادرست سدهای باالدســت و  وقوع خشک سالی ها بوده 
است. درتحلیل تاثیر خشک سالی و تغییر کاربری و پوشش زمین   
بر تاالب های منطقه ی سولدوز )عیســوی و رضایی چیانه 201۴( 
کاربری های منطقه  و اقلیم محلی در گذر زمان نوسان داشته  اند، 
به طوری که این تغییر بر زیســت بوم تاالب نیز تأثیر گذاشــته و 
موجب نوســان یافتن مساحت آن در گذر زمان شده است. ضریب 
همبستگي تغییــر اقلیم با نوسان مساحت تاالب ها 63% اســت. 
ارزیابی تاثیر خشک سالی بر تاالب هشیالن با شاخص SPI نشان 
دادکه وســعت تاالب از خشک سالی و کاهش بارش تاثیر می گیرد 

)جعفربیگلو و همکاران 2015(.
یکــی از دلیل های اصلــی افزایش یافتن کانون هــای داخلی مولد 
گردوغبار در استان خوزستان به ویژه در دهه ی اخیر، تغییر رخ داده 
در پوشــش های سطح زمین اســت، زیرا نتیجه ی بررسی میری و 
همکاران )2015( نشــان دهنده ی کاهش یافتن وسعت ناحیه های 
آب، افزایش یافتــن زمین های بایر و افزایش یافتن باتالق ها اســت 
که با خشک شــدن، در آن ها احتمال تولید گردوغبار هســت. در 
اســتان خوزستان ۴ ناحیه ی اصلی این ویژگی را دارد، که بیش تر 
در نیمه ی جنوبی و غربی اســتان اند. از مساحت دشت خوزستان 
9/009% )3۴925۴ هکتار( منشــأ تولید گردوغبار است. در این 
میان، عالوه بر تغییر آب و هوا، کاهش آب های ســطحی و رطوبت 
خاک، و ازبین رفتن پوشــش گیاهی، اجراشدن طرح های عمرانی 
ماننــد ســدها و خط های حمل ونقل بســیار اثرگذار بوده  اســت 

)حیدریان و همکاران 2015 (.
تاالب هــا و آبگیرهای خشک شــده از منبع هــای تولید ریزگرد و 
طوفان های گردوغباردر اســتان خوزســتان دانســته شده  است 

)حیدریان و همکاران 2017(. زمین  های تاالبی خشــکیده به علت 
ریز و ســبک بودن رســوب ها از منبع های اصلی تولید گردوغبار 
اســت. تاالب منصوریه در جنوب شــرق اهواز در سال های اخیر 

جزئی از کانون های فوق بحرانی ریزگرد بوده است. 
 هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط خشکیدگی هور با خشک سالی 
رخ داده در آبخیز آن، و نقش خشــکیدگی هور در تولید ریزگرد از 
ســمت جنوب و جنوب شــرق اهواز است، و بررســی روند تغییر 
کاربری زمین  در محدوده ی تاالب شــامل آب، پوشــش گیاهی و 
زمین های خشکیده ی تاالب منصوریه که قبال پوشش آن ها آب یا 
گیاه بوده و اکنون خشــک و تبدیل به خاک مستعد تولید ریزگرد 
شده اســت.َ آشکارساختن رخ داد خشک سالی و ترسالی، و ارتباط 
آن با ســطح آب هور از دیگر هدف های این تحقیق است. بررسی 
رخ دادهای گرد و غبار از ســمت130 تــا180 درجه و میدان دید 
5000 متر و کم تر، و ارتباط آن با زمین  های خشــک و بی پوشش 

تاالب موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

مواد و روش ها 
منطقه ی بررسی شده

آبخیــز خلیج فارس و دریای عمان یکی از 6 آبخیز اصلی کشــور 
است که 9 زیرحوزه ی درجه ی 2 در آن است. زیرحوزه ی درجه ی 
2 هندیجان- جراحی 2۴ محدوده دارد، که منطقه ی بررسی شده 
در این پژوهش در دو محدوده از آن، رامهرمز و شــادگان اســت. 
در این محدوده کانون جنوب و جنوب شــرق اهواز با مســاحتی 
در حــدود 112636/7 هکتار )حیدریان و همکاران 2017( و هور 
منصوریه در جنوب آن با مساحت 21 هزارهکتار است. محدوده ی 
آبخیز کوپال در این دو محدوده ی بررسی شــده، و شــامل ســه 
زیرحوزه ی کوچک تر است، که هور منصوریه در منطقه ی خروجی 
دو زیرحوزه از آن اســت. بارش متوسط این منطقه در دو دهه ی 
اخیر1۴0 میلی متر و دمای متوسط آن 27/6 درجه ی سانتی گراد 

است )شکل1(.

حیدریان و ) ستا شده دانسته های گردوغباردر استان خوزستانطوفانو تولید ریزگرد  هایشده از منبعها و آبگیرهای خشکتاالب
تاالب . استاصلی تولید گردوغبار  هایاز منبع هاعلت ریز و سبک بودن رسوبهای تاالبی خشکیده به(. زمین3152همکاران 
  .بحرانی ریزگرد بوده استهای فوقکانون ئی ازهای اخیر جزجنوب شرق اهواز در سال در منصوریه

و نقش خشکیدگی هور در تولید ریزگرد  ،آن آبخیزداده در ی رخسالخشکهدف از این پژوهش، بررسی ارتباط خشکیدگی هور با  
تاالب شامل آب، پوشش گیاهی و  یمحدودهدر  کاربری زمین تغییربررسی روند  ، واز سمت جنوب و جنوب شرق اهواز است

مستعد تولید ریزگرد آب یا گیاه بوده و اکنون خشک و تبدیل به خاک ها آنکه قبال پوشش  منصوریهتاالب  یهای خشکیدهزمین
های این تحقیق است. بررسی آب هور از دیگر هدف سطحو ارتباط آن با  ،ی و ترسالیسالخشک دادرخ ختنشده است. َآشکارسا

 پوششبی و خشک هایزمینو ارتباط آن با  ،ترمتر و کم 1111درجه و میدان دید  511تا 521های گرد و غبار از سمتدادرخ
 که در این مقاله به آن پرداخته شده است. تاالب موضوعی است

 ها مواد و روش
 شدهی بررسیمنطقه
 3 یدرجه یاست. زیرحوزه در آن 3 یدرجه یزیرحوزه 3اصلی کشور است که  آبخیز 6دریای عمان یکی از  و خلیج فارس آبخیز

رامهرمز و شادگان است. در  ،آناز شده در این پژوهش در دو محدوده بررسی یکه منطقه ،محدوده دارد 34جراحی  -هندیجان
 منصوریههور  و (3152)حیدریان و همکاران هکتار  2/553626 این محدوده کانون جنوب و جنوب شرق اهواز با مساحتی در حدود

 یشامل سه زیرحوزه ، وشدهبررسی یدو محدودهاین کوپال در  آبخیز یمحدوده. استهزارهکتار  35در جنوب آن با مساحت 
 541اخیر یدو دههدر خروجی دو زیرحوزه از آن است. بارش متوسط این منطقه  یدر منطقه منصوریههور  که است،تر کوچک

 (.5شکل) استگراد سانتی یدرجه 6/32 متر و دمای متوسط آنمیلی
 

 
 شده.ی بررسیموقعیت منطقه -1شکل 

بررسی تغییر کاربری زمین در هور منصوریه و ارتباط آن...
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روش کار
بــرای پایش میــزان تغییر ســطح های آبی، پوشــش گیاهی و 
زمین  های بی پوشــش یا خشک شــده ی هور منصوریه در جنوب 
کانون مولد ریزگرد در جنوب شــرق اهــواز، محدوده ی هور در 
پرآب ترین شــرایط آن بــا داده های ماهواره یی لندســت TM و 
+ETM و OLI ســال های 1988 تا 2017 در ماه ژوئن تعیین 
 OLI و ETM+ و TM شــد. از داده های ماهواره ای لندســت

سال های 1998، تا 2017 در ماه ژوئن استفاده شد. 
تصویرهای ماهواره یی در فرآیندی ســه مرحله یی به ترتیب شامل 
پیش پردازش، پردازش و پس پردازش پردازش  شــد. در مرحله ی 
پیش پردازش، تصحیح های بازتاب ســنجی و نیواری بر گروه های 
تصویرهای لندست اعمال شد. در مرحله ی تصحیح بازتاب سنجی 
با معرفی سنجه های واسنجی )کالیبراسیون( موجود در اَبَرداده ی 
تصویرهــا )متادیتا(، شــماره های رقومی1  به تابش تبدیل شــد. 
به علت نبود خطاهای نیواری مشــکل زا، بــا توجه به محدوده ی 
زمانی اســتفاده از تصویرها )ماه خرداد(، تصحیح نیواری تصویرها 
از روش کاســت تیره2  با انتخــاب تیره تریــن نقطه های تصویر 
)پیکسل( انجام شد. در مرحله ی پردازش تصویرها، برای به دست 
آوردن درک کلــی از منطقــه، طبقه بندی نظارت نشــده، و برای 
افزایش دقت طبقه بندی، طبقه بندی نظارت شــده به کاربرده شد. 
 ENVI روش های مختلف طبقه بندی نظارت شــده در نرم افزار
5.3 بررســی، و روش ماشین بردار پشتیبان )SVM( انتخاب، و 
تصویرها در سه رده ی سطح های آبی، پوشش گیاهی و زمین  های 
خشــک و بی پوشش طبقه بندی شــد. در مرحله ی پس پردازش، 
تصویرهای طبقه بندی شــده با واقعیت های زمینِی به دست آمده 
از بررسی های گوگل ارت مقایسه، و دقت طبقه بندی بررسی شد. 

دقت طبقه بندی برای تصویرهای طبقه بندی شــده با دو شاخص 
دقت کلی و کاپا محاسبه شد. مساحت طبقه های سطح های آبی، 
 GIS پوشــش گیاهی و زمین های خشک و بی پوشش در محیط
محاســبه، و روند تغییر هر طبقه به شــکل نمودار نشان داده شد. 
محدوده ی آبخیز منتهی به هور منصوریه مشخص، شبکه ی بارش 
آن تهیه، و میانگین بارش آن محاســبه شد. رخ داد خشک سالی 
و شدت آن بر اساس شــاخص بارش استاندارد )SPI( مشخص، 
و ارتباط آن با تغییر ســطح تاالب بررســی شد. تغییر زمین  های 
خشک و بی پوشش هور با رخ داد گردوغبارهای درون زاد )با منشاء 
داخلــی( از جنوب و جنوب شــرق اهواز با میــدان دید کم تر و یا 

مساوی با 5000 متر بررسی شد.

نتایج
شــاخص خشک ســالی بارِش معیاری منطقه )یا شــاخص برای 
شــبکه ی بارش( محاسبه، و ســال های تر و خشک مشخص شد 
)شــکل2(. نتیجه ی پردازش تصویرهای ماهواره یی در شــکل 3 
نشان داده شد. مساحت سطح های آبی، پوشش گیاهی زمین  های 
خشــک و بی پوشش هور برای 28 ســال استخراج شد. دو سال 
1995 و 1997 بی تصویر بود. در برخی ســال ها )1989، 199۴، 
2003، 2011، 2017( هور کامال خشک شــده و بی آب و پوشش 
گیاهی اســت. هور در دهه ی اخیر مکرر خشــک شده و مساحت 
سطح های آبی و پوشــش گیاهی آن به کم ترین رسیده است. در 
سال هایی که شــاخص SPI مثبت و وضعیت اقلیم ترسالی بوده 
ســطح پوشش آب هور هم خوب بوده اســت. بیش ترین پوشش 

سطح های آبی در سال های 1993و 1998 بود. 

1- Digital Number
2- Dark subtraction

 
 SPI (1811–2112.)شاخص  یشدهی محاسبهاندازه -2شکل 
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  منصوریههور   پوششبی و خشک هایزمین و  یاهیگ ی، پوششآب هایسطحتغییر مساحت  -3شکل

 .2112–1811( پوششهای خشک و بیزمین زرد:و  دار،آب هایسطح  :پوشش گیاهی، آبی :)رنگ سبز
 
 
 

بررسی منابع آب ورودی به هور منصوریه
هور منصوریه در انتهای دشت ســیالبی آبخیز کوپال است. این 
حوزه از ســه زیرحوزه ی کوچک تر تشــکیل شــده )اصغری پور 
و همــکاران 2017( و در انتهای دو زیرحوزه از ســه زیرحوزه ی 
کوپال اســت. ورودی آب هور بارش های ســیالبی در گذشته و 
روان آب های ســطحی و مقداری هم زه آب کشــاورزی شبکه ی 
آبیاری رامشــیر اســت. در دهه های اخیر به علــت احداث تعداد 
زیادی از بندهای خاکی، و توسعه ی طرح های عمرانی و زیربنایی 

بارش های ســیالبی تقریبا قطع، و روان آب های سطحی کم شده 
است. 

درصد تغییر ســطح های آبی، پوشش گیاهی، زمین  های خشک و 
بی پوشش هور منصوریه 1988–2017 

مساحت سطح های آبی هور در سال های 1988، 1993، 1988 و 
2006 بیش از ۴0% مساحت کل آن است )شکل ۴(. به دلیل کم 
بودن عمق آب در هور و زیادبودن شــرایط دما و تبخیر، پوشش 
گیاهی ضعیف اســت، و در کوتاه مدت از بیــن می رود. بنابراین، 

بررسی تغییر کاربری زمین در هور منصوریه و ارتباط آن...
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مســاحت پوشــش گیاهی کم اســت و زمانی که آب نباشــد، 
زمین های آن با کمی تاخیر به زمین  های خشــک و بی پوشــش 
تبدیل می شــود. از طرفی، ممکن است به علت زیادشدن شوری 

آب، رشــد گیاه در شــرایط مساعدی نباشــد. مساحت پوشش 
گیاهی در بهترین شــرایط در سال 1998 به 3۴% و در دهه ی 

اخیر به کم تر از 5% رسید )شکل ۴(.

 منصوریهبررسی منابع آب ورودی به هور 
پور و همکاران تر تشکیل شده )اصغریی کوچکدر انتهای دشت سیالبی آبخیز کوپال است. این حوزه از سه زیرحوزه منصوریههور 

های سطحی آبهای سیالبی در گذشته و روانی کوپال است. ورودی آب هور بارش( و در انتهای دو زیرحوزه از سه زیرحوزه3152
علت احداث تعداد زیادی از بندهای خاکی، و های اخیر بهی آبیاری رامشیر است. در دهههآب کشاورزی شبکو مقداری هم زه

 های سطحی کم شده است. آبهای سیالبی تقریبا قطع، و روانهای عمرانی و زیربنایی بارشی طرحتوسعه
  3152–5311 منصوریه هور پوششبی و خشک هایزمین ،یاهیگ پوشش ،یآب هایسطحتغییر  درصد

-کم دلیل(. به4آن است )شکل کل % مساحت 41بیش از  3116و  5311، 5332، 5311های در سالهور  یآب هایسطحمساحت 
رود. بنابراین، مدت از بین میهور و زیادبودن شرایط دما و تبخیر، پوشش گیاهی ضعیف است، و در کوتاهدر آب عمق  بودن

-میتبدیل  پوششهای خشک و بیزمینهای آن با کمی تاخیر به مساحت پوشش گیاهی کم است و زمانی که آب نباشد، زمین
علت زیادشدن شوری آب، رشد گیاه در شرایط مساعدی نباشد. مساحت پوشش گیاهی در بهترین ممکن است به ،شود. از طرفی

 (.4% رسید )شکل 1تر از ی اخیر به کمدهه % و در24به  5331شرایط در سال 
 

 
 .2112–1811 در پوششبی و خشک هایزمینو  یاهیمساحت آب، پوشش گ تغییر -4شکل

 
 5311–3152 در منصوریه هور در پوششبی و خشک هایزمیننسبت به  ،یاهیگ پوشش و یآب هایسطحتغییر  درصد

(. هور 1مقایسه شد )شکل  پوششهای خشک و بیزمیندر هر سال محاسبه و با مساحت  یاهیگ پوشش و یآب هایسطحمساحت 
% مساحت آن 11سال اخیر بیش از  51تقریبا کامال خشک شد. در  3111و  3112، 3115، 3111، 5334، 5313های در سال

پوشش از مساحت آن به  کامال خشک شد و صد درصد 3152، و 3154، 3153، 3155، 3113، 3111های در سال ؛خشک شد
 بودن شرایط مناسبی را برای تولید گردوغبار فراهم کرد.علت شور و ریزدانهتبدیل شد، که به یخاک

 
 .2112–1811 در منصوریههور  پوششبی و خشک هایزمینو پوشش گیاهی،  نسبت به  یآب هایسطح تغییر -5شکل

 
 

 SPIبر اساس شاخص  یسالخشک دادرخو  منصوریههور  پوششبیهای خشک و زمین یمساحت طبقهارتباط بین 
محاسبه ( 3152–5311ساله ) 21 ی آماریبرای دورههای هواشناسی به هور ترین ایستگاهبرای نزدیک SPIی سالخشکشاخص 

 ،است 6/1آن تقریبا  R2و ضریب تعیین  -2/1روش پیرسون  با SPIو شاخص  منصوریههور  یشدههمبستگی مساحت خشک. شد
)شکل  کندیم نییتب% 61 تا یسالخشک دادرخ به متغیر مستقلِنسبت  ،متغیر وابسته در جایگاههور را  یسطح خشکیده تغییرکه 

 است. مربوط شده در باالدست از جمله بندهای خاکی احداثها به سایر عامل ،متغیر وابسته تغییر یمانده رسدنظر میبه  .(6
 
 

 
 ی.سالخشک دادرخ و هور پوششبی و خشک هایزمین نیارتباط ب -6شکل

 

y = -23.053x + 70.545 
R² = 0.5859 
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SPI خشک شاخص � یسال  

درصد تغییر سطح های آبی و پوشش گیاهی، نسبت به زمین  های 
خشک و بی پوشش در هور منصوریه در 2017–1988

مساحت سطح های آبی و پوشــش گیاهی در هر سال محاسبه و 
با مســاحت زمین  های خشک و بی پوشش مقایسه شد )شکل 5(. 
هور در سال های 1989، 199۴، 2000، 2001، 2003 و 2005 

تقریبا کامال خشــک شد. در 10 سال اخیر بیش از 80% مساحت 
آن خشــک شــد؛ در ســال های 2008، 2009، 2011، 2012، 
201۴، و 2017 کامال خشــک شد و صد درصد از مساحت آن به 
پوشــش خاکی تبدیل شد، که به علت شور و ریزدانه بودن شرایط 

مناسبی را برای تولید گردوغبار فراهم کرد.
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ارتباط بین مساحت طبقه ی زمین  های خشک و بی پوشش هور 
SPI منصوریه و رخ داد خشک سالی بر اساس شاخص

شــاخص خشک ســالی SPI برای نزدیک ترین ایســتگاه های 
ســاله   30 آمــاری  دوره ی  بــرای  هــور  بــه   هواشناســی 
)1988–2017( محاسبه شد. همبستگی مساحت خشک شده ی 
هور منصوریه و شــاخص SPI با روش پیرسون 0/7- و ضریب 

تعیین R2 آن تقریبا 0/6 اســت، که تغییر ســطح خشکیده ی 
هور را در جایگاه متغیر وابسته، نسبت به متغیر مستقِل رخ داد 
خشک ســالی تا 60% تبیین می کند )شکل 6(. به نظر می رسد 
مانده ی تغییر متغیر وابســته، به سایر عامل ها از جمله بندهای 

خاکی احداث شده در باالدست مربوط است. 

 
 .2112–1811 در منصوریههور  پوششبی و خشک هایزمینو پوشش گیاهی،  نسبت به  یآب هایسطح تغییر -5شکل

 
 

 SPIبر اساس شاخص  یسالخشک دادرخو  منصوریههور  پوششبیهای خشک و زمین یمساحت طبقهارتباط بین 
محاسبه ( 3152–5311ساله ) 21 ی آماریبرای دورههای هواشناسی به هور ترین ایستگاهبرای نزدیک SPIی سالخشکشاخص 

 ،است 6/1آن تقریبا  R2و ضریب تعیین  -2/1روش پیرسون  با SPIو شاخص  منصوریههور  یشدههمبستگی مساحت خشک. شد
)شکل  کندیم نییتب% 61 تا یسالخشک دادرخ به متغیر مستقلِنسبت  ،متغیر وابسته در جایگاههور را  یسطح خشکیده تغییرکه 

 است. مربوط شده در باالدست از جمله بندهای خاکی احداثها به سایر عامل ،متغیر وابسته تغییر یمانده رسدنظر میبه  .(6
 
 

 
 ی.سالخشک دادرخ و هور پوششبی و خشک هایزمین نیارتباط ب -6شکل

 

y = -23.053x + 70.545 
R² = 0.5859 

0

20

40

60

80

100

120

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

حت
سا

م
 

ش
وش

پ
 

اک
خ

 

SPI خشک شاخص � یسال  

بررسی ارتباط بین مساحت زمین  های خشک و بی پوشش  
هور منصوریه و رخ داد گرد و غبار اهواز

کاهش آب یا خشک شــدن هور منصوریه می تواند پی آمدهای 
زیســت محیطی فراوانی از جمله بــروز طوفان های گرد و غبار 
برای ســاکنان پیرامون آن از جمله شهر اهواز داشته باشد. در 
زمستان با توجه به عبور جریان های جوی از روی هور منصوریه، 
گردوغبارهای برخاسته از قسمت های خشک شده ی آن به همراه 
ســایر قســمت های کانون گردوغبار جنوب و جنوب شرق، بر 
کالن شهر اهواز اثر می کند، زیرا قسمت های خشک شده ی هور 
بخشــی از کانون جنوب شرق اهواز اســت. ضریب تبیین بین 
رخ دادهــای گردوغبار از جنوب و جنوب شــرق اهواز با میدان 

دید کم تر و یا مســاوی با 5000 متر با مســاحت خشکیده ی 
تاالب هور منصوریه 0/23 برآورد شد )شکل 7(. به نظر می رسد 
کــه کم بودن مقدار R2  به این دلیل باشــد که مســاحت کل 
هور منصوریه تقریبا یک ششــم کل کانون جنوب شــرق اهواز 
اســت. از آن جا که هور جزئی از کانون جنوب شرق اهواز است، 
حساســیت آن به دلیل داشتن رســوب های ریز و شور تاالبی 
زیاد است، و با جریان های جوی زمستانه، ممکن است بر حجم 
گردوغبار تولیدشده از جنوب و جنوب شرق اهواز که در دهه ی 
اخیر کانون فعال گردوغبار بود بیافزاید، و غلظت و شدت رخ داد 
گردوغبارهای کالن شــهر اهواز را به ویژه در فصل سرد افزایش 

دهد. 

بررسی تغییر کاربری زمین در هور منصوریه و ارتباط آن...
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بحث و نتیجه گیری
بیش از 9/009% از دشــت خوزســتان )3۴925۴ هکتار( منشأ 
تولید گردوغبار اســت )حیدریــان و همــکاران 2017(. تغییر 
آب وهوا، کاهش آب های ســطحی و رطوبت خاک، و ازبین رفتن 
پوشش گیاهی، اجرای طرح های عمرانی مانند سدها و خط های 
حمل ونقل از مهم-ترین عامل های موثر بر بروز این پدیده دانسته 
شده  است. فرآیندهای نامطلوب انسانی-طبیعی در دهه های اخیر 
تأثیرهای مهمی بر ســاختار و کارکرد تاالب ها گذاشــته و نقش 
آن هــا را از تثبیت کننده ی ریزگردها و پاالیش کننده ی محیط به 
خاستگاه و کانون گردوغبار تغییر داده است )حلبیان و شبانکاری 
2016(. بررسی تغییر طبقه های کاربری زمین  های هور منصوریه 
برای دوره ی کامل اقلیمی )30 ســاله( در سه طبقه ی سطح های 
آبی، پوشــش گیاهی و زمین  های خشک و بی پوشش نشان داد 
که مســاحت ســطح های آبی آن متاثر از رخ داد خشک ســالی 
در محــدوده ی آبخیز کوپــال در دو محدوده ی بررسی شــده ی 
رامهرمز و شــادگان بوده اســت، زیرا ورودی آب تاالب منصوریه 
از روان آب های فصلی و ســطحی این دو محدوده تامین می شود، 
و رودخانه ی دائمی به آن نمی ریزد. بنابراین، رخ داد خشک سالی 
)به ویژه در دهه ی اخیر که بیش از80% از مســاحت هور خشک 
شده(، و جلوگیری از ورود روان آب های فصلی باالدست با احداث 
بندهای متعدد )برای کشــاورزی و اســتخراج نفت( در این دو 
محدوده، دو عامل عمده ی مهارکننده ی مساحت سطح های آبی 
هور منصوریه اســت. به علت کم بودن عمــق، بودن در منطقه ی 
گرم وخشک و زیادبودن دما و تبخیر، ماندگاری سطح آب تاالب 

چندان پایدار نیست. 
روند تغییر زمین  های خشــک و بی پوشــش نشــان داد که در 
ســال هایی که خشک سالی شدید و نسبتا شدید در کل محدوده 
بود، هور کامال خشک شد، اما خشکی بیش از 80 درصدی تاالب 

در دهه ی اخیر 10 ســال تداوم داشــت، و باید عــالوه بر تداوم 
خشک سالی، نقش ساخت ســاالنه ی تعداد زیادی بند خاکی در 
باالدســت را هم دید. بنابراین، نتیجــه ی این تحقیق با نتیجه ی 
حیدریــان و همکاران )2017( همخوانــی دارد، که 9/009% از 
مساحت دشت خوزســتان )3۴925۴ هکتار( را منبع گردوغبار 
داخلی شــناختند، عامل های مؤثر در ایجاد این منشأ را مشخص  
کردنــد، و عالوه بــر تغییر آب وهوا، کاهش آب های ســطحی و 
رطوبت خاک، و از بین رفتن پوشــش گیاهی، طرح های عمرانی 
مانند ســدها و خط های حمل ونقــل را در ایجاد منابع گردوغبار 
داخلی موثر دانستند. بررســی ارتباط تغییر رخ داد خشک سالی 
و مســاحت زمین  های خشــک و بی پوشــش رابطه یی قوی را با 
ضریــب تبیین پذیرفتنی نشــان می دهــد. بخش هایی از تاالب 
در دهه ی اخیر به منشــاء گردوغبار تبدیل شــده  است. ارتباط 
بین مساحت زمین  های خشــک و بی پوشش و رخ داد گردوغبار 
با میدان دید 5000 متر و کم تر نشــان داد که همبستگی قوی 
است، اما احتمااٌل چون مساحت تاالب در برابر کل مساحت کانون 
فعال جنوب شــرق اهواز کم اســت، ضریب تبیین آن کم است. 
این تاالب در گذرگاه بادهای جنوب و جنوب شــرِق جریان های 
زمســتانه ی منطقه است، و ریزگردهایی حســاس به باِدکم تر از 
آســتانه ی فرسایش در آن اســت؛ بنابراین ممکن است همراه با 

کانون جنوب شرق اهواز، منشاءی برای گرد و غبار تاالبی باشد.

سپاسگزاری 
ایــن مقاله برگرفته از  طرح ملی نقش خشــکیدگی تاالب ها در 
تولید گردوغبار در مؤسســه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 
است. به این وسیله از همکاری معاونت پژوهشی مؤسسه تشکر و 

قدردانی می شود.

 اهواز غبار و گرد دادرخو  منصوریههور   پوششبی و خشک هایزمینمساحت  نیبارتباط  یبررس
برای های گرد و غبار محیطی فراوانی از جمله بروز طوفانزیست آمدهایپیتواند می هور منصوریهشدن هش آب یا خشککا

 ،جوی از روی هور منصوریه هایدر زمستان با توجه به عبور جریان .آن از جمله شهر اهواز داشته باشد پیرامونن اساکن
-کالنبر های کانون گردوغبار جنوب و جنوب شرق، همراه سایر قسمتآن به یشدههای خشکگردوغبارهای برخاسته از قسمت

های دادرخهور بخشی از کانون جنوب شرق اهواز است. ضریب تبیین بین  یشدهخشک هایزیرا قسمت ،دکنشهر اهواز اثر می
 منصوریهتاالب هور  یمتر با مساحت خشکیده 1111 با تر و یا مساویگردوغبار از جنوب و جنوب شرق اهواز با میدان دید کم

ششم تقریبا یک منصوریهبه این دلیل باشد که مساحت کل هور   2Rبودن مقدار کمکه رسد نظر می(. به2برآورد شد )شکل  32/1
 هایدلیل داشتن رسوببهآن حساسیت  ،جا که هور جزئی از کانون جنوب شرق اهواز استکل کانون جنوب شرق اهواز است. از آن

شرق اهواز از جنوب و جنوب شدهبر حجم گردوغبار تولید مکن استجوی زمستانه، م هایو با جریان است،ریز و شور تاالبی زیاد 
ویژه در فصل سرد هبرا شهر اهواز گردوغبارهای کالن دادرخو غلظت و شدت  ،فزایدابی بوداخیر کانون فعال گردوغبار  یدر دههکه 

 . افزایش دهد
 

° 
 .غبار و گرد دادرخو  هیمنصور هور پوششبی و خشک هایزمینمساحت  نیارتباط ب -2شکل

 
 گیریبحث و نتیجه 

وهوا، کاهش آب تغییر. (3152)حیدریان و همکاران هکتار( منشأ تولید گردوغبار است  243314دشت خوزستان )از % 113/3بیش از 
-ونقل از مهمهای حملهای عمرانی مانند سدها و خططرح اجرایرفتن پوشش گیاهی، و ازبین ،های سطحی و رطوبت خاکآب

 بر مهمی هایتأثیر اخیر هایدهه در طبیعی-انسانی نامطلوب فرآیندهای. ستا شده دانستههای موثر بر بروز این پدیده ترین عامل
 کانون و خاستگاه به محیط یکنندهپاالیش و ریزگردها یکنندهتثبیت از را هاآن نقش و گذاشته هاتاالب کارکرد و ساختار

ی کامل های هور منصوریه برای دورهکاربری زمین هایطبقه تغییر(. بررسی 3156شبانکاری حلبیان و است ) داده تغییر گردوغبار
آبی  هایسطحنشان داد که مساحت  پوششهای خشک و بیزمینپوشش گیاهی و  ،یآب هایسطح یساله( در سه طبقه 21اقلیمی )

رامهرمز و شادگان بوده است، زیرا ورودی  یشدهبررسی یکوپال در دو محدوده آبخیز یی در محدودهسالخشک دادرخآن متاثر از 
 ،. بنابراینریزدبه آن نمیدائمی  یو رودخانه ،شودهای فصلی و سطحی این دو محدوده تامین میآباز روان منصوریهآب تاالب 

های فصلی آباز ورود روان جلوگیریو  (،شده مساحت هور خشکاز % 11اخیر که بیش از یویژه در دهههب)ی سالخشک دادرخ

y = 0.6168x + 29.373 
R² = 0.2351 
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 تر  کم و متر 1111 دید با داد گردوغبار رخ
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Abstract
Wetlands are an integral part of the semi-arid and arid ecosystems, which are inundated during major  
flooding and are transformed into sources of particulate matter during drought. This phase of their life cycle 
is very disturbing as they affect breathing in downwind areas and result in many pulmonary diseases. Thus 
their management is very challenging. As the Mansuriyeh Wetland (MW) is transformed into a dust source 
when dry, and threatens the City of Ahvaz with dust storms in the lean years, and this is mainly caused by 
an eradication of the vegetative corer, it was decided to survey the area when the MW was brimmed with 
floodwater. This was achieved benefiting from the images collected by the Landsat TM, ETM+ and DLI 
during the June of 1988 through the same month in 2017, and the rainfall data provided by the National 
Meteorological Organization. Analysis of the information was carried out in three steps: preprocessing, 
preprocessing and post preprocessing using the support vector machine (SVM) along with the ENVIs soft-
ware. Likewise the image were classificed into the inundated areas the land covered with vegetation, water 
and the bare land. Truthfulness of the image was validated through Google Earth employing the total ac-
curacy and the kappa procedures. The percentage of the area covered by each class was determined through 
the GIS zooning. The area contributing water to the MW was determined as its watershed, the rain-gauging 
network was plotted on the maps, and the mean annual precipitation of the entire watershed was calculated 
and drought occurrence and its intensity were determined using the standard precipitation index (SPI): the 
R2 for this item was 0.6. Therefore, variation of the MW as a dependent variable is related to the drought as 
an independent variable. Thus drought is 60% responsible for dust formation. Other variables, namely nu-
merous small earth banks, oil well drilling installation and agricultural activities may also contribute to dust 
formation. Variations in the extent of the bare area and its relationship with the dust formation indicated that 
80% of the MW had dried during the previous10 years. Moreover, up to 100% of the area had been entirely 
without a vegetative cover in some of those years. Salinity of a fine- grained soil, also made it a potential 
source of dust storms that invaded the Ahvaz Metropolis.
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