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 –هاي ژئومرفولوژي با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردي آران  درخساره بررسی توان رسوبزایی
  کاشان)

  چکیده
در  هاي ژئومورفولوژي با استفاده از تونل باد و مدل اریفر در منطقه (کاشان)، به منظور بررسی توان رسوبزایی رخساره

. و در ادامه با استفاده از مطالعات مربوط به باد صورت گرفت لیم شناسی، ژئومورفولوژي،هوا و اق ،ابتدا مطالعات فیزیوگرافی
پایدارترین رخساره که  توان گفت ها می با مقایسه رخسارهدر مدل اریفر  مدل اریفر و تونل باد اقدام به برآورد میزان فرسایش شد

هاي به عمل آمده  . بررسیباشند می اي ا و تپه هاي ماسهه خساره پهنهر ترین رخساره، کشاورزي و حساس ،رخساره اراضی
باشد. نتایج  می اي ولید رسوب در رخساره تپه ماسهدهد که شدت فرسایش و ت دل اریفر در منطقه کاشان نشان میبااستفاده از م

هاي سخت و خشک  ستهش در شرایط طبیعی متعلق به پودهدکه بیشترین سرعت آستانه فرسای برآورد شده از تونل باد نشان می
هاي ریز  لق به خاكباشد وکمترین سرعت آستانه فرسایش متع رسی می –دشت رسی و بعد به اراضی پفی و اراضی کشاورزي 

و سطح صاف و هموار به راحتی  شدن سیمانیشنی دشت سر پوشیده با بافت تقریباً یکنواخت است که به دلیل عدم  –دانه لومی 
شوند. نتایج و برآورد شدت  فرسایش بادي به وسیله دستگاه سنجش  اد قرار گرفته و از جا کنده میب تحت تاثیر نیروي برشی

را به   Iباشند که کالس فرسایشی  رخساره دشت رسی و اراضی پفی می ،دهد که پایدارترین رخساره می فرسایش بادي نشان
تپه  _اي و دشت رسی  اي همراه با پوشش سنگریزه ي ماسهها ترین رخساره ها رخساره هاي پهنه اند و حساس خود اختصاص داده

  باشد.  اي می ماسه

    هاي ژئومرفولوژي ، رخسارهسنجش فرسایش بادي دستگاهفرسایش بادي، مدل اریفر،  ها: کلید واژه
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Abstract 

At the first,for surveying of sedimentation potential of geomorphology facies by using of wind erosion meter 
and IRIFR model in kashan , studies of phisiography ,climatology, geomorphology and studies related to the 
wind is achieved. Examination of erosion rate is achieved by IRIFR model and wind tunnel. By comparising 
of facies in IRIFR model is said agricultural lands are the most permanent facies and sand sheet facies are the 
most sensitive facies . studies of IRIFR model in kashan demonstrate that there are intensity of erosion and 
producing of sediment in sand sheet facies. Results accruing on wind show that the most threshold velocity 
of erosion in natural conditions are related to hard crust of clay plain and puffy lands and agricultural – clay 
lands. The least threshold velocity of erosion is related to microlithic soil of loamy – sandy of coverd 
pediment with monotonous texture.That because of the lack of sedimentation and flat level is influenced and 
eradicated by slash force of the wind .The net results of wind erosion intensity by wind erosion meter shows 
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that clay plain facies and puffy lands facies which inclues erosion grade I, are the most permanent facies, and 
sand sheet facies with gravel ston covering and clay plain – sand dune are the most sensitive facies. 
 
Keywords:wind erosion, IRIFR. E. A model, wind erosion meter, geomorphology facies 

  
  مقدمه

خشک از جمله ایران به شمار هاي تخریب اراضی در مناطق ترین فرایند ه عنوان یکی از اصلیب پدیده فرسایش باديامروزه 
هاي بشري از یک سو و دست اندازي انسان بر منابع طبیعی به همراه  با افزایش جمعیت و تالش در جهت رفع نیاز آید.  می

بادي در طی قرن بیستم تحقیقات علمی و عملی در رابطه با دینامیک و نحوه اثر فرسایش هاي غیر اصولی باعث شده که  مدیریت
 از یکی بادي فرسایش ).1385(احمدي  به همراه کنش موجود در بین عوامل معلول این پدیده مورد توجه محققان قرار گیرد

 که طوري به )(Coppinger et al., 1991 شودمی محسوب خشک نیمه و خشک مناطق در اراضی تخریب مهم هاي جنبه

 مؤثرتر زمانی بادي فرسایش مهار ).Skidmore, 2000(است داده قرار تأثیرخود تحت را دنیا اراضی مساحت ششم یک حدود

 و نحوه مورد در است الزم رو، نای از .باشد دسترس در آن بر مؤثر عوامل خصوص در کافی اطالعات که بود خواهد
 گیرد صورت مطالعه خاك پذیري فرسایش و باد فرسایندگی قدرت باد،  وسیله به رسوب و خاك ذرات برداشت مکانیسم

 وابسته خاك سطح شرایط بهکه  است آئرودینامیکی زبري بادي، فرسایش بر مؤثر عوامل ترینمهم جمله از ).1382(رفاهی 

 این از و شده خاك و باد جریان تماس سطح در باد سرعت کاهش باعث که شود می مشخص آنجا از آن اهمیت و باشد می

از طریق تونل  Dong., et al, 2002: Zhang., et al, 2004.  Fister & Ries (2009)( دهد یم کاهش را فرسایش شدت طریق
ر ایی که به طو باد قابل حمل فرسایش بادي را تحت مدیریت تغییر اراضی مطالعه کردند و نتایج نشان دادند که در خاکهاي پوسته

فرسایش بادي را ازطریق مدل  Shaw et al (2008)مصنوعی یکنواخت شده بودند هدر رفت خاك از همه کمتر مشاهده شد. 
DUSTRUN  برآورد کردند و نشان دادند که این مدل یک وسیله مناسب براي مدل سازي پدیده گرد غبار ناشی از فرسایش

مورد مطالعه قرار داد ونشان داد که در این مدل هرچه میزان تولید رسوب  را ) مدل اریفر1377سبی بیرگانی (طهما بادي می باشد.
براي تعیین شدت فرسایش در  )1389آن منطقه غلبه دارد. مصباح زاده و همکاران (آوردي بیشتر باشد فرسایش بادي دربر 

   هاي مختلف از مدل اریفر استفاده کردند. کالس
  روش تحقیق

  منطقه مورد بررسی
 ´02.99˝شرقی و عرضهاي 51˚51 ´ 21.68˝تا   51˚ 18 ´ 09.02˝طولهاي  اصفهان درمحدوده شمال در ورد بررسیمنطقه م

شود و در منطقه از نظر  کیلومتر مربع را شامل می581.2مساحتی بالغ بر ، شمالی  واقع شده است 33 ˚46 ´15.37˝تا 34 ˚13
طقه حدود باشد. دامنه ساالنه درجه حرارت من میمتر  میلی 132.5حدود  بارندگی متوسط ساالنه منطقهباشد.  ارتفاعی مسطح می

  شود. . همچنین منطقه مورد بررسی با روش دمارتن جزء اقلیم فراخشک سرد  محسوب میگراد است درجه سانتی 26
ملیات مشترك هاي ع و نقشه 1:100000با مقیاس  TMاي  براي تهیه نقشه ژئومورفولوژي از تفسیر چشمی تصاویر ماهواره

  فخره وکاشان استفاده به عمل آمده است.  هاي آران، نظام آباد، که شامل شیت 1:50000زمینی (توپوگرافی) با مقیاس 
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اي، پیمایش  ها که با استفاده از تصاویر ماهواره هاي ژئومورفولوژي و دیگر نقشه به منظور افزایش دقت و کاربري نقشه
هاي کارتوگرافی  شناسی و... تهیه گردیده و از تکنیک هاي توپوگرافی، زمین  هاي پایه مانند نقشه نقشهگیري از  میدانی و نیز با بهره

 اراضی، رسی دانه، دشت متوسط ریگی شامل: دشت رخساره 8استفاده شد که درمنطقه  GISهاي  افزار کامپیوتري از جمله نرم

 اراضی، رسی- کشاورزي اراضی، شلجمی هاي پوسته، اي ماسه پهت - رسی دشتاي،  سنگریزه پوشش با اي ماسه هاي پفی، پهنه

  .شناسایی شد کشاورزي

  دستگاه سنجش فرسایش بادي
توان بسیاري از عوامل موثر در  که در واقع نوعی تونل باد قابل حمل است که به کمک آن می دستگاه سنجش فرسایش بادي

آزمایشگاهی  -این دستگاه یک مدل صحرایی گیري نمود. اندازه پذیري خاك از جمله سرعت آستانه فرسایش بادي را فرسایش
این  باشد. گیري پارامترهاي مورد نظر می سهولت قادر به اندازه  هبنه تغییري در شرایط ساختمان خاك، گو است که بدون هیچ

ت داخل تونل قابل اي کلیه فعل و انفعاال هاي شیشه دستگاه داراي یک سطح مقطع تماس با خاك است که از طریق دریچه
توان سرعت آستانه فرسایش  باشد، براحتی می پذیر می باشد، لذا با تنظیم سرعت جریان باد که به وسیله مربوطه امکان رویت می

گیري نمود. دستگاه  هاي مختلف در هر مرحله اعم از جابجایی، غلطشی و جهشی با دقت قابل قبول اندازه ي را در خاكباد
 . )1(جدول باشد پذیري خاك می فرسایشجدول استاندارد تعیین کالس راي یک مذکور دا

  هاي مختلف در مقابل باد توسط دستگاه سنجش فرسایش بادي پذیري خاك برآورد فرسایش -1جدول 
  نوع خاك از نظر  کالس خاك

  پذیري فرسایش
  مقدار خاك برداشت شده در مدت یک ساعت وزش

  cm  20ارتفاع  در 15  باد با سرعت  
gr/0.3m2 gr/m2/hr kg/ha/hr 

I  0 -100  0 -10  0-3  پایدار  
II 100-330  10-33  3-10  نسبتا پایدار  
III 330 -1000  33 -100  10-30  حساس  
IV  1000  <100  <30  بسیار حساس>  

  
  )IRIFRمدل تجربی اریفر( 

دهی ناشی از آنها مورد ارزیابی قرار گرفته  و میزان رسوب در این روش نقش و تاثیر نه عامل مهم و موثر در  فرسایش بادي
شود. مجموع اعداد به دست آمده براي   زایی، امتیازي به آن داده می است. بسته به شدت و ضعف هر عامل و تاثیر آن در رسوب

کاري، زیر هی واحدع اعداد باال میزان رسوبدمختلف نشان دهنده شدت فرسایش بادي خواهد بود. از روي مجموهاي  عامل
ناشی از آنها همراه با دهی  نه عامل موثر در شدت فرسایش بادي و رسوب ، 2شود.در جدول   بخیز برآورد میآحوزه یا حوزه 

کند.  نه و کالس فرسایش خاك را در این مدل بیان می، تعیین میزان رسوب سالیا3دامنه امتیازهاي آنها ارائه شده است. جدول 
  

  IRIFR موثر در فرسایش خاك و تولید رسوب با امتیازات مربوطه در روش عوامل - 2جدول
  دامنه امتیاز  عامل موثر در فرسایش بادي و تولید رسوب  ردیف

  0-10  سنگ شناسی  1
  0-10  شکل اراضی و پستی بلندي  2
  0-20  سرعت و وضعیت باد  3
  -5-15  خاك و پوشش سطح آن  4
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  IRIFR تعیین میزان تولید رسوب سالیانه و کالس فرسایش خاك در روش -3جدول 
  
  
  
  
  
  

  برآورد میزان رسوبدهی در مدل اریفر
استفاده کرد ، 3توان ازجدول یا حوزه آبخیز میها و  رسوبدهی در هریک از واحدهاي کاري ، زیر حوضهبراي تعیین پتانسیل 

شده در روش اریفر  رابطه یاد توان از رابطه بین درجه رسوبدهی و میزان تولید رسوب استفاده کرد. . براي دقت بیشتر همچنین می
  به صورت زیر است :

 
   Qs میزان رسوب دهی ساالنه برحسب :ton/km²/yaer       
R (مجموع امتیاز هاي عامل مؤثر در فرسایش خاك به روش اریفر) درجه رسوب دهی :  
  نتایج

  نتایج اندازه گیري فرسایش بادي با دستگاه سنجش فرسایش بادي
متر مربـع بـر اثـر وزش بـادي بـا  سانتی 30×100دار فرسایش در شرایط طبیعی و از سطح مقطع گیري مق نتایج حاصل از اندازه

    پذیري خاك بر اساس بادي و همچنین تعیین کالس فرسایشتوسط دستگاه سنجش فرسایش  cm 20در ارتفاع m/s 15سرعت 
  داده ، نشان6در جدول  ژئومورفولوژي هاي هرخساررد فرسایش آستانه سرعت ، خالصه شده است و5و 4استاندارد در جدول 

  شده است.
  
  

  باد تونل دستگاه توسط سانتی 20ارتفاع تا gr/0.3 m² برحسب مختلف هاي سرعت در شده برداشت خاك مقدار -4جدول 

  -5-15  انبوهی و پوشش گیاهی  5
  0-20  ار فرسایش سطح خاكآث  6
  0 -10  رطوبت خاك  7
  0- 10  نوع و پراکنش نهشته هاي بادي  8
  -5-15  مدیریت و استفاده از زمین  9

  فرسایش بادينشان دهنده  امتیاز  )ton/km²/year(سالیانه    تولیدرسوب  فرسایش بادي شدت و کالس
  >I  250<  25       خیلی کم(جزئی)   

  II  500 – 250  50 - 25              کم                
  III  1500 – 500  75 - 50                    متوسط   
  IV  6000 – 1500  100 - 75             زیاد             

  <V  6000>  100             خیلی زیاد     
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  میزان فرسایش و تعیین کالس فرسایش پذیري خاك - 5جدول
شده  برداشت خاك نام رخساره  توضیحات

)kg/ha/hr( 
  کالس فرسایش

 I-II 131 رگ متوسط دانه  پایدار تا نسبتا پایدار
 I  0  دشت رسی  پایدار
 I  40  اراضی پفی  پایدار

  IV  5/1244  پوشش سنگریزه ايپهنه هاي ماسه اي با   بسیار حساس
 IV  6/1259  اي تپه ماسه -دشت رسی  بسیار حساس

  III  466  پوسته هاي شلجمی  حساس
 II  237  رسی- اراضی کشاورزي  نسبتا پایدار

 III  687  اراضی کشاورزي  حساس تا بسیارحساس
  

  ژئومورفولوژي هاي رخساره از کدام هر در فرسایش آستانه سرعت نتایج -6جدول 
  

  

  

  

  
  با استفاده از تونل بادحساسیت به فرسایش برآورد شده  -1نقشه 

 
  

  سرعت باد  نام  رخساره ژئومورفولوژي
m/s7  

)min15(  
m/s 9  

)min15(  
m/s11  

)min15(  
m/s13  

)min15(  
  جمع

  )m/s13 ت ساعت با سرع 1(
  4  1  3/0  0  0  رگ متوسط دانه

  0 0 0 0 0  دشت رسی
  2/1 3/0 0 0 0  اراضی پفی

  37 7/3 9/2 1/2 1/1  پوشش سنگریزه ايبا پهنه هاي ماسه اي
  8/7 8/3 9/2 9/1 1/2  اي تپه ماسه -دشت رسی

  16 3/2 6/1 0 0  پوسته هاي شلجمی
  7 7/1 0 0 0  رسی- اراضی کشاورزي

  3/27 2/3 2 1/1 0  اراضی کشاورزي

آستانهسرعت    (m/s)   ژئومورفولوژي رخساره نام  
  5/9  رگ متوسط دانه

  <13  رسی دشت
  12  پفی اراضی

  5/6  اي سنگریزه پوشش با اي ماسه هاي پهنه
  5/8  اي ماسه تپه -رسی دشت
  10  شلجمی هاي پوسته

  12  رسی-کشاورزي اراضی
  10  کشاورزي اراضی
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  نتایج مربوط برآورد فرسایش بادي از طریق مدل اریفر
  .ارائه گردیده است ،7ول ر در جدامتیازات و تعیین کالس در روش اریف

  در روش اریفر شدت وکالس فرسایش  و،  امتیاز فاکتورهاي نه گانه مؤثر در فرسایش خاك 7جدول 
  

ـــع  وضعیت فرسایش جم
 نمرات 

مدیری
ت و استفاده از زمین

  
)

15
-5

-(
 

ش نهشته هاي بادي
نوع و پراکن

  
)

10
-0(

ك 
رطوبت خا

  
)

10
-0(

 

ك
ش سطح خا

آثارفرسای
  

)
20

-0(
 

ش گیاهی
انبوهی پوش

  
)

15
-5

-(
 

ش سطح آن
ك و پوش

خا
  

)
15

-5
-(

 

سرعت و وضعیت باد
  

)
20

-0(
 

شکل اراضی و پستی و
  

بلندي
  

)
10

-0(
گ شنا 

سن
یس

  
)

10
-0(

 

 نام رخساره ژئومورفولوژي

کالس 
 فرسایش

  شدت
 فرسایش

II-III اراضی کشاورزي  5/6 6/5 11 5/6 5/1 7 4 4.2 5 3/51 کم تا متوسط 
II-III دشت ریگی 5/6 5 11 5/2 5/4 5/6 6 5/1 5/9 53 کم تا متوسط 
II-III دشت رسی 5/8 6/7 11 -3 2/10 3 4 5/3 5/10 3/55 تا متوسطکم 
III اراضی پفی 7 7 11 5/0 8/8 10  5/4 7 7 8/62 متوسط 
V تپه ماسه ایی 10 7 11 15 15 20 10 10 15 113 خیلی زیاد 

III-IV اي تپه ماسه -دشت رسی 8/6 5/4 11 2/6 5/7 12 3/6 5/6 5/6 3/68 متوسط تا زیاد 
IV اي با پوشش گیاهی هاي ماسه پهنه 9 8 11 5/12 3/5 7/10 4/8 8 8/6 5/79 زیاد 
III  اي سنگریزهبا پوشش  اي هاي ماسه پهنه 7/7 5 11 5/5 5/8 10 3/5 8/5 3/6 1/65 زیادمتوسط تا 
II رسی- اراضی کشاورزي 3/7 1/6 11 4 0 5 4 5/3 4/5 3/46 کم تا متوسط 
IV پوسته هاي شلجمی 9 7 11 10 13 12 7/4 9 12 7/87 زیاد 

  

  .کرد استفاده، 9 توان ازجدول ها و یا حوزه آبخیز می زیر حوضه  ،هاي کاري  دهی در هریک از واحد ببراي تعیین پتانسیل رسو

  .نیز برآورد میزان رسوب و میزان رسوب ویژه را نشان می دهد، 8جدول 
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  ،  میزان رسوب ویژه و درصد تولید رسوب در منطقه8جدول 
  

  نام رخساره ژئومورفولوژي
  مساحت

)km²(  
تعداد 

  رخساره
درصد   میزان رسوب  میزان رسوب ویژه  امتیاز فرسایش

  مساحت
درصد تولید 

m³/km²/yae  رسوب
r 

ton/km²/yae
r  

m³/year  ton/year  

                
  65/2  02/16  7/49651  7/38193  03/533  02/410  3/51  18  15/93  اراضی کشاورزي

  55/1  6/8  8/29020  7/22323  3/580  4/446  53  2  01/50  دشت ریگی
  28/0  35/6  4/24036  6/18489  04/651  500/ 8  3/55  2  94/36  دشت رسی
  14/0  48/0  3/2718  9/2090  3/974  7/728  68/62  1  79/2  اراضی پفی
  67/40  23/11  1/761250  1/585575  116559  1/8966  113  8  31/65  تپه ماسه اي

  25/33  1/10  1/622317  9/478705  6/1168  9/898  3/67  4  56/58  تپه ماسه اي -دشت رسی
  35/6  25/19  4/118937  4/91490  7/1062  5/817  1/65  2  92/111  ی با پوشش سنگریزه ايپهنه هاي ماسه ای

  21/1  4/9  5/22639  1/17415  1/415  3/319  3/46  9  54/54  رسی - اراضی کشاورزي
     85/7        59/11  1/147067  6/113128  3/2183  4/1679  5/79  1  36/67  تپه ماسه ایی با پوشش گیاه

  03/5  5  8/94219  9/72476  8/3289  6/2530  7/87  3  64/28  پوسته هاي شلجمی
  100  100  1871858  1439890  8/1139  7/876  5/66  58  28/581  کل منطقه

  ، نقشه حساسیت به فرسایش برآورد شده از طریق مدل اریفر2نقشه 
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  نتایج حاصله از روش اریفر و دستگاه تونل باد
  ریفر و تونل باد، جدول مقایسه میزان رسوب در دوروش ا9جدول

  )و کالس فرسایشton/km²/yaerمیزان رسوب ( نام رخساره
  کالس فرسایشی  از تونل باد  کالس فرسایشی  مدل اریفر

 II-III  7/573 I-II 3/580 دانه رگ متوسط

 II 06/1038 II 1/415 رسی -اراضی کشاورزي

 III 2/175 I 3/974 اراضی پفی

 III-IV 04/5517 IV 6/1168 اي تپه ماسه–دشت رسی

 II-III 0 I 04/651 دشت رسی

 II-III 46/3797 III 03/533 کشاورزي

 III 09/5450 IV 7/1062 اي ایی با پوشش سنگریزه هاي ماسه پهنه

 IV  1/2041 III 8/3289 هاي شلجمی پوسته

  
  گیري بحث و نتیجه     

  مقایسه و تحلیل نتایج حاصله از روش اریفر و دستگاه تونل باد
اند و کالس  هاي پایدار قرار گرفته در برآورد فرسایش با دستگاه سنجش فرسایش بادي دشت رسی و اراضی پفی جزء خاك

 II-IIIآنرا در کالس فرسایشی دشت رسی، به آنها تعلق گرفته است ولی در مدل اریفر امتیاز تعلق گرفته به رخساره Iفرسایش 

وبا شدت فرسایش متوسط جاي داده  IIIطی دارند و اراضی پفی را در کالس قرار داده است که شدت فرسایش کم تا متوس

  است .

 I-IIدر رخساره سنگفرش بیابانی ، فرسایشی که به وسیله دستگاه سنجش فرسایش بادي برآورد گردیده درکالس بینابینی 

رسوب برداشت شده در این رخساره برابر با باشد. میزان  قرار دارد که جزءخاك هاي پایدار تا نسبتاً پایدار نسبت به فرسایش می

یعنی کم تا متوسط و با میزان  II-IIIباشد ولی این رخساره در مدل اریفر د رکالس  تن در کیلومترمربع در سال می 7/573

رخساره اراضی کشاورزي در مدل اریفر در کالس  .مربع در سال برآورد شده استتن در کیلومتر 3/580رسوب برآورد شده 

II-III  قرار گرفته ولی با استفاده از تونل باد در کالس فرسایشیIII  رسی در مدل اریفر در   –و رخساره اراضی کشاورزي

قرار دارد که تفاوت   IIکه کالس همین رخساره با استفاده از نتایج دستگاه سنجش فرسایش بادي در کالس IIکالس فرسایشی 

نشان  9ها در جدول  کدام از رخسارهند. میزان رسوب برداشت شده در هرگر ندارچندانی از نظر شدت فرسایش بادي با یکدی

در رخساره اراضی شلجمی شکل کالس کسب شده در  باشند. ره در هر دو مدل در راستاي هم میو رخساداده شده است. این د

به وسیله دستگاه تونل باد برآورد  باشد و داراي شدت فرسایشی زیادي است و کالس فرسایشی این رخساره که می IVمدل اریفر 

اي و دشت  اي با پوشش سنگریزه هاي ماسه در رخساره هاي پهنههاي حساس طبقه بندي شده است . که جزء خاك IIIشده 

با  -IV IIIو  IIIدر مدل اریفر کالس فرسایشی متوسط تا زیاد و زیاد برآورد شده که در کالس فرسایشی اي تپه ماسه -رسی

باشد. با یک دید کلی می توان نتیجه  هاي حساس می بندي شده و جزء خاك رده IV تونل باد این امتیاز در کالس استفاده از

داري با هم داشتند بقیه رخساره تقریباً در یک  گرفت که این دو مدل به جزءدر مورد اراضی پفی و دشت رسی که اختالف معنی

گام ، عدم امکان پیش بینی روزانه و  به اوت داشتند.در مدل اریفرعدم روند گامسطح بودند و یا نهایتاً فقط یک کالس با هم تف
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اند که باعث تفاوت بین داده ها ي برداشت رسوب در بعضی از  محاسبات دستی و یا برآورد تخمینی با دید کارشناسی از عواملی

ساز است  ش بادي به دلیل اینکه یک دستگاه مشابهشود . ولی در مدل مستقیم یعنی استفاده از دستگاه سنجش فرسای ها می رخساره

شود و بدون تغییر و دخل و تصرف در طبیعت در بخشی  به طبیعت است و به صحرا منتقل میو قادر به ایجاد شرایط فرسایشی مشا

طلوب از م ، هزینه کم ودقت نسبتاًگیرد که سرعت عمل گیري و آزمون قرار می ورد اندازهاز آن اثرات عوامل فرسایشی م

شود، در صورتیکه مدل اریفر وابسته  تري از برآورد رسوب را شامل می . به همین دالیل نسبت صحیحهاي این مدل است ویژگی

تواند داشته باشد و نتایج متفاوت برداشت شود. در واقع مدل  باشد و هر کارشناس دیدگاه متفاوتی می به گزارش کارشناس می

ي بسیار باالتري نسبت ها هاي کمی برتري د فرسایش بادي روشو در مور ت تا یک روش کّمیاریفر بیشتر یک روش کیفی اس

گردد. نمود عینی در  هاي کیفی دارد چرا که عملکرد  باال در سطح وسیع باعث عدم نمود عینی در سطح زمین می به ارزیابی

. به رت اقدام عملی دیگر تاثیري ندارددر این صو فرسایش بادي موقعی مشهود است که خاك منطقه کامالً از بین رفته باشد و

هاي کیفی ارجحیت دارند چرا که میزان هدر رفتن و جابجایی خاك بسیار  هاي کمّی در فرسایش بادي برروش همین دلیل روش

تاً گران قیمت و گیري مستقیم فرسایش بادي به دلیل لزوم استفاده از دستگاهها و لوازم نسب از طرفی اندازهتر خواهد بود. ملموس

هاي با وسعت زیاد بسیار مشکل آفرین خواهد بود و  . این امر در مورد عرصهباشد نه و وقت زیاد مقرون به صرفه نمیصرف هزی

هاي مستقیم بتوان ارزیابی  رسد که با استفاده از روش در مناطق بیابانی کشور ما نیز داراي وسعت باالیی بوده که به نظر نمی

هاي تجربی براي  از وضعیت فرسایش بادي در مناطق خشک و فراخشک کشور داشت. لذا به کار بردن روش صحیح و کاملی

  بررسی شدت فرسایش بادي و برآورد پتانسیل رسوبدهی ناشی از الزامی است. 
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