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 چکیده 

باشد زیرا که باعث تخریب و از فرسایش بادی فرآیندی مهم بخصوص در مناطق خشك و فراخشك می

اراضی کشاورزی و خسارات زیادی را نسبت به فرسایش آبی دارد. عوامل دخیل در فرسایش بین رفتن 

توان به عوامل زا و دسته دوم را میتوان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول عوامل فرسایشبادی را می

ان یزد اردکان در بخش شمالی است -پذیر نامگذاری نمود. منطقه مورد مطالعه حوزه دشت یزد فرسایش

نوع دشت  3نمونه خاک در  85قرار دارد و در فالت مرکزی ایران گسترده شده است. در منطقه مطالعه 

     سانتیمتر برداشته شد و به منظور بررسی مقدار  20تا  0سر، لخت، اپانداژ و پوشیده از عمق 

 84/0رگتر از پذیری خاک بر حسب تن در هکتار بر ساعت با استفاده از درصد ذرات بزفرسایش

میلیمتر و تعیین درصد ذرات رس، سیلت و شن موجود در خاک آزمایش تعیین بافت خاک به روش 

میلیمتر از  84/0هیدرومتری صورت گرفت. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات درصد ذرات بزرگتر از 

تن در هکتار برساعت  98/36تا  30پذیری از کند. دامنه مقدار فرسایشمیلیمتر تغییر می 2/5تا  4/2

پذیری در قسمت میانی منطقه شامل اراضی ریز دانه و متغیر است و بیشترین قسمت فرسایش

پذیری باشد. مدل بررسی شده در تحقیق حاضر بیشتر در مورد بررسی میزان فرسایشکشاورزی می

باشند، مقدار یبادی در اراضی کشاورزی مناسب است و در اراضی که دارای پوشش سنگفرش باالیی م

-پذیری در آن قسمتپذیری را زیاد حساب کرده است که این خالف واقعیت در مورد فرسایشفرسایش

پذیری، مدل بررسی ها است. به منظور سهولت و کاهش دادن زمان و هزینه برای محاسبه فرسایش

 د.شوشده در تحقیق حاضر در اراضی با بافت ریز دانه و اراضی کشاورزی توصیه می

  سر، ژئومورفولوژیپذیری، دشتبادی، فرسایش فرسایش واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

های دنیا فرایند تخریب زمین کل زمین %28فرسایش بادی یك فرآیند تخریب زمین بصورت بین المللی شناخته شده است که 

توان (. عوامل دخیل در فرسایش بادی را میCallot et al. 2000, Prospero et al. 2002, Oldeman, 1994کنند )را تجربه می

  پذیر نامگذاری نمود. توان به عوامل فرسایشزا و دسته دوم را میبه دو دسته تقسیم نمود. دسته اول عوامل فرسایش

های ژگیپذیر به ویهای نظیر سرعت، تداوم، جهت و انرژی آن دارد. عوامل فرسایشزایی ارتباط با فیزیك باد و ویژگیفرسایش

)عظیم زاده و (. Hudson, 1981های خاکورزی و کاربری اراضی وابسته است )فیزیکی و شیمیایی خاک، همچنین شیوه

های فیزیکی و شیمیایی خاک در سرعت آستانه فرسایش بادی با پارامترهای وضعیت ( ارتباط بین ویژگی1383ی، اختصاص

ت، شوری و مقدار گچ بدست آوردند و ارتباط ریاضی طی مدل پوشش سطحی خاک، پوشش سنگفرش، میانگین قطر ذرا

پذیری شیمیایی خاک در شاخص فرسایش-( با مطالعه تاثیر خصوصیات فیزیکی1380، بدست آوردند. )عظیم زاده و همکاران

جهت  بادی خاک با استفاده از دستگاه سنجش فرسایش بادی، دو مدل ریاضی را در دو منطقه دارای سنگفرش و فاقد آن

با استفاده از دستگاه تشخیص و  Murrary-Darling( در حوزه Shao et al. 1994پذیری خاک ارائه دادند. )تخمین فرسایش

های آب و تعیین فرسایش بادی در منطقه مورد توانستند که خصوصیاتی از جمله خاک، پوشش گیاهی، مدیریت زمین و داده

پذیری در (، با بررسی کنترل دینامیك فرسایشWebb and Strong, 2011دند. )به یك مدل تبدیل کر GISهوا را در محیط 

پذیری در زمینه محدوده های انبوه و مناطق دارای سله توانستند که یك مدلی را برای محاسبه استاندارد مقدار فرسایشخاک

 مطالعاتی خود بدست بیاورند.

های میلیمتر در رخساره 84/0ک با استفاده از درصد ذرات بیشتر از پذیری بادی خاهدف تحقیق حاضر، بررسی مقدار فرسایش

 باشد.سرهای لخت، اپانداژ و پوشیده میمختلف ژئومورفولوژی از جمله دشت

 
 روش تحقیق 

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

 24.9دارد و در حدود کیلومتر مربع، در بخش شمالی استان یزد قرار  15950.7اردکان با مساحت بالغ بر  -حوزه دشت یزد 

دقیقه و طول  13درجه  32دقیقه و  48درجه  31گردد که در محدوده عرض شمالی درصد از مساحت کل استان را شامل می

دقیقه فالت مرکزی ایران گسترده شده است. این حوزه مستطیل شکل به  59درجه و  54دقیقه و  57درجه و  52شرقی 

ران، مرغ زرد، هفت آدمین، خونزا و کوه چك چك محصور گردیده و با شیب عمومی جنوب های شیرکوه، آهنگوسیله رشته کوه

 (.1375، شود )اختصاصی و همکارانشمال غربی به چاله سیاه کوه تخلیه می-شرقی
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 اردکان(-دمنطقه مورد مطالعه )دشت یز -1شکل 

 روش کار

سانتیمتر برداشته شد و پس از  20تا  0اژ و پوشیده از عمق نوع دشت سر، لخت، اپاند 3نمونه خاک در  85در منطقه مطالعه 

متر ها به محیط آزمایشگاه و آزمایش بافت خاک و اجزاء آن به روش الك خشك و اجزاء کوچکتر از دو میلیجمع آوری نمونه

سیلت و شن  و پس از تعیین درصد رس، (Gee and Bauder, 1986) های خاک صورت گرفت،روش هیدرومتری بر روی نمونه

برده شد و برای هر نمونه منحنی تجمعی درصد ذرات رس،  Excelهای خاک، اعداد حاصل در محیط نرم افزار موجود در نمونه

میلیمتر برای هر نمونه خاک بدست آمد. به منظور محاسبه  84/0سیلت و شن کشیده شد و در نهایت درصد ذرات بیشتر از 

( بر حسب تن در هکتار d>0.84میلیمتر ) 84/0با استفاده از پارامتر درصد ذرات بیشتر از  فرسایش پذیری منطقه مورد مطالعه

 ( بدست آمد.1(، از جدول )1973)1لویچ و همکاران ی(، از روش دلگhr-ton/haبر ساعت )

 (1973پذیری بادی خاک، دلگیلویچ و همکاران )تعیین فرسایش -1جدول 

درصد ذرات بیشتر 

میلیمتر  84/0از 

(d>0.84) 

>80 70-80 50-70 20-50 <20 

پذیری فرسایش

(ton/ha-hr) 
<5/0 5/1- 5/0 5- 5/1 15- 5 >15 

 

                                                           
1 Dolgilevich et al. (1973), from Morgan, R.P.C. 
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  یافته ها
های گیری شده در تیپهای اندازهدهد که بیانگر محل نمونه(، نقشه ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه را نشان می2شکل )

(، قسمت میانی نقشه از 2ا از نوع لخت، اپانداژ و پوشیده است. با توجه به شکل )سرهمختلف ژئومورفولوژی از جمله انواع دشت

    سر لخت های مجاور کوه، دشتسر پوشیده است که در این رخساره شاهد اراضی کشاورزی هستیم. در قسمتنوع دشت

سر اپانداژ است ها از نوع دشتسمتهای درشت است. در بقیه قباشد که حاوی درصد بسیار باالیی از سنگفرش و قلوه سنگمی

که حاوی پوشش گیاهی نواری در خشکه رودها و پوشش گیاهی پراکنده بصورت مرتع که دارای مقدار متوسط تا زیاد 

 باشد.سنگفرش می

 
 نقشه ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه -2شکل 
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(، 3دهد. با توجه به شکل )گیری بافت خاک را نشان مینمونه خاک حاصل از اندازه 85( درصد رس، سیلت و شن 3شکل )

 95تا  29درصد و مقدار شن موجود در منطقه مورد مطالعه از  50تا  2درصد، مقدار سیلت از  41درصد تا  1مقدار رس از 

 باشد.شن میدرصد متغیر است و این نشان دهنده این است که منطقه مورد مطالعه دارای درصد قابل توجهی از مقدار باالی 

 

 های خاکدرصد مقادیر رس، سیلت و شن در نمونه -3شکل 

ها در منطقه مورد مطالعه با توجه به مثلث های خاک نشان داده شده است. بافت نمونه خاک( تعداد بافت نمونه2در جدول )

سر لخت بافت ی شنی ،شنی لومی و شن قرار گرفت. در دشتهای لومی رسی شنی، لوم، لومی رسی، لومبافت خاک در کالس

سر سر اپانداژ از نوع لومی رسی شنی، لومی شنی و شنی لومی و در دشتخاک از نوع لومی شنی، لومی رسی شنی و در دشت

 پوشیده از نوع لومی رسی و لوم است.
 نوع و تعداد بافت خاک -2جدول 

 تعداد نوع بافت

 14 لومی رسی شنی

 5 ملو

 8 لومی رسی

 33 لومی شنی

 16 شنی لومی

 7 شن

 

میلیمتر را در منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است. دامنه تغییرات از  84/0بندی درصد ذرات بزرگتر از ( پهنه4در شکل )

تا  6/3مطالعه در طبقه  میلیمتر منطقه 84/0کند. بیشترین دامنه تغییرات درصد ذرات بیشتر از میلیمتر تغییر می 2/5تا  4/2

 84/0های غربی و جنوب شرقی، درصد ذرات بزرگتر از میلیمتر در قسمت میانی و شمال غربی منطقه قرار گرفت. در قسمت 4

 شد. 2/5و  6/4ها زیاد شد که بین های شمالی، شرقی و جنوبی، درصد ذرات آنها کم بدست آمد. در قسمتمیلیمتر آن
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 منطقه مورد مطالعه 84/0صد ذرات بزرگتر از بندی درپهنه -4شکل

 

    لویچ و همکاران است. دامنه تغییرات یپذیری فیزیکی خاک به روش دلگبندی فرسایش( که پهنه5درشکل شماره )

پذیری بندی فرسایشتن در هکتار برساعت متغیر است که بیشتر منطقه در قسمت دوم طبقه 98/36تا  30پذیری از فرسایش

پذیری در قسمت شرق دشت تن در هکتار بر ساعت به خود اختصاص داده است. بیشترین قسمت فرسایش 32/32تا  16/31از 

سر پوشیده واقع در قسمت میانی دشت Clay loamو  Loamکه اراضی رسی و ریزدانه از نوع  80و  36، 35یزد که نقاط 

شمال شرقی دشت که دشت سرهای لخت و اپانداژ با بافت منطقه مورد مطالعه است و کمترین آن در قسمت جنوب غرب و 

 باشد.می Sandو  Loamy sandو  Sandy loamدرشت دانه از نوع 
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 بندی فرسایش پذیری فیزیکی خاک به روش دلگیلویچ و همکارانپهنه -7شکل 

 

  گیریبحث و نتیجه
گیرد ولی در نقاط مختلف پذیری در نظر میایشمدل ارائه شده فقط یك پارامتر فیزیکی خاک را به منظور محاسبه فرس

پذیری را باشد، در این مدل مقدار فرسایشسرهای لخت و اپانداژ که دارای سنگفرش متوسط تا زیاد میمنطقه که شامل دشت

اضی پذیری را به صورت مستقیم در ار( که فرسایش1380زیاد برآورد کرده است در صورتی که مدل عظیم زاده و همکاران )

پذیری را کم و در اراضی سرهای لخت و اپانداژ با داشتن پوشش سنگفرش باال مقدار فرسایشمختلف منطقه از جمله دشت

پذیری را زیاد بدست آوردند و عالوه بر خصوصیات اردکان مقدار فرسایش-ای در دشت یزدهای ماسهکشاورزی، دشت رسی، تپه

درصد پوشش سنگفرش، خصوصیات شیمیایی را از جمله شوری و نسبت جذب  ( وd50فیزیکی خاک از جمله قطر میانه )

 اند.سدیم خاک را هم در نظر گرفته

پذیری بادی در اراضی کشاورزی مناسب است، مدل بررسی شده در تحقیق حاضر بیشتر در مورد بررسی میزان فرسایش

پذیری ها از نوع ریزدانه و لوم، لومی رسی است و فرسایشبطوریکه اکثر اراضی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه، بافت خاک آن
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پذیری، مدل بررسی شده ها زیاد است. به منظور سهولت و کاهش دادن زمان و هزینه به منظور محاسبه فرسایشدر این خاک

 شود.در تحقیق حاضر در اراضی با بافت ریز دانه و اراضی کشاورزی توصیه می

  

  منابع
 

ای حوضه دشت های  ماسه(. منشا یابی تپه1375ضا، احمدی، حسن، باغستانی، ناصر، خلیلی، علی و فیض نیا، سادات )اختصاصی، محمد ر

 ها و مراتع کشور.اردکان. موسسه تحقیقات جنگل-یزد

 -زیکی(. مطالعه تاثیر خصوصیات فی1380عظیم زاده، حمیدرضا، اختصاصی، محمد رضا، حاتمی، محسن و اخوان قالیباف، محمد )

اردکان. مجله علوم کشاورزی و منابع -شیمیایی خاک در شاخص فرسایش پذیری بادی خاک و ارائه مدل جهت پیشگویی آن در دشت یزد

 طبیعی، سال نهم، شماره اول.

(. فرسایش بادی: بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سرعت 1383عظیم زاده، حمیدرضا و اختصاصی، محمد رضا )

 اردکان(. مجله منابع طبیعی ایران.-آستانه فرسایش بادی )مطالعه موردی دشت یزد
Callot, Y., Marticorena, B., and Bergametti, G. (2000). Geomorphologic approach for modelling the                               

surface features of arid enviroments in a model of dust emissions: application to the Sahara desert. 

Geodinamica Acta, Vol. 13, No. 5, pp. 245-270. 

Delgilevich et al. 1973, from Morgan, R. P. C. 2010: Soil erosion and conservation. National soil resources 

institute, Cranfield university, Blackwell publishing, third edition., chapter 3. 

Gee, G.W. and Bauder, J.W. 1986. Particle size analysis. In: Klute (ed), Methods of soil Analysis. Part 1. 2nd 

edition. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. Pp. 404-407. 

Hudson, N. W. (1981). Soil conservation. Bastford 230p. 

Oldeman, L.R. (1994). The global extent of soil degradation. In: Greenland, D.J., Szabolcs, I. (Eds.), Soil 

Resiliance and Sustainable Land Use. CAB International, pp. 99-118. Chapter 7. 

Prospero, J.M., Ginoux, P., Torres, O., Nicholson, S.E., and Gill, T.E. (2002). Enviromental characterization of 

global sources of atmospheric soil dust identified with the Nimbus 7 Total Ozone Mapping Spectrometer 

(TOMS) absorbing aerosol product. Reviews in Geophysics, Vol. 40, No. 1, pp. 1-26. 

Shao, Y., Raupach, M., and Short, D. (1994). Preliminary assessment of wind erosion patterns in the Murray-

Darling Basin. Australian Journal of Soil and Water Conservation, Vol. 7, No. 3, pp. 46-51. 

Webb, N. P., and Strong, C.L. (2011). Soil erodibility dynamics and its representation for wind erosion and dust 

emission models, Aeolian Research, No. 3, pp. 165-179. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

