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بررسی میزان مقاومت اراضی کشاورزی به فرسایش بادی در جنوب شرقی
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ناصر مشهدی
استادیار دانشگاه تهران

چکیده

باد در جابه جایی ذرات ،اراضی کشاورزی را نسبت به فرسایش

فرسایش بادی یکی از پدیدههایی است که مناطق خشک و بیابانی

بادی مقاوم نموده است.

ایران مرکزی به صورت روزافزونی با آن مواجه میباشد .مدیریت

کلمات کلیدی :دامغان ،دانهبندی ،فرساایش باادی ،کشااورزی،

نادرست در عرصه کشاورزی بر افزایش این پدیده تأثیر زیادی داشته

کلوخه ،مورفومتری

است .در این تحقیق ،منطقهای به وسعت حدود  90222هکتار در
جنوبشرقی شهرستان دامغان مورد مطالعه قرار گرفته است.

 -1مقدمه

مطالعات براساس نقشههای توپوگرافی ،تصاویر ماهوارهای ،نقشه

کشور ایران بر روی کمربند جهانی بیابانزایی و فرسایش

زمینشناسی ،GIS،GPS،بازدیدها و نمونههای صحرایی صورت

بادی قرار دارد(میری و همکاران )1230 ،به نحوی که بخش

گرفت ،براساس مواد اشاره شده  94نمونه از اراضی کشاورزی

قابل توجهی از مساحت آن را ( 33/6درصد) ،اقلیم خشک

منطقۀ موردمطالعه برداشته و دانهبندی نمونههای برداشت شده به
روش ( ASTMالک خشک) انجام گرفت .نتایج حاصل از دانه-
بندی نمونهها و نقشههای تهیه شده نشان از آن است که اندازه
ذرات ماسه در حد ماسه درشت و خیلیدرشت و جورشدگی بیشتر
نمونهها در حد ضعیف و متوسط بوده ،کج شدگی منفی و
کشیدگی به صورت پهن بوده است و در حدود  22درصد از منطقه
بیش از  92درصد کلوخه داشته است .براساس نتایج حاصل از

به خود اختصاص داده است به ویژه آنکه  24/3درصد از
مساحت کشور را (حدود  5برابر میانگین جهانی) سرزمینهای
خشک اشغال کردهاند (فتاحی و همکاران.)1232 ،
فرسایش بادی یکای از جنباههاای مهام تخریا

اراضای در

مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود (rennippoC

&  )1991 ,oeو یکی از عوامل اصلی محدودکننده حاصال-
در بسایاری از نقاا جهاان از جملاه ایاران

مورفومتری و کلوخههای موجود ،مناطق کشاورزی موردمطالعه

خیازی خاا

شده به دلیل برداشت ذرات حساس به فرسایش بادی طی وزش باد

میباشد و بناابراین چالشای جادی در برابار تولیاد پایادار و

در طول سال ذرات باقیمانده پس از وزش باد بدلیل عدم توانایی

مدیریت اراضی کشاورزی محسوب میشود.

نویسنده مسئول :مهین حنیفه پور ،دانشآموختۀ کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان -دانشگاه تهرانm.hanifehpoor @gmail.com ،

211

بررسی میزان مقاومت اراضی کشاورزی به فرسایش بادی در جنوب شرقی دامغان112-122 ،

فرسایش بادی در محلهایی کاه ساطخ خاا

زبار و نااهموار

باشد دارای شادت کمتاری اسات .زباری ساطخ خاا

کلوخههای ساطخ خاا

نقاش مهمای در کنتارل فرساایش

کاه

بادی دارند .این موضوع نشان میدهد که نوع شخم که قطر

بوسیله شخم ایجاد میشود ،عامل مهمی در کنترل فرساایش

کلوخهها را تعیین میکند ،اثار مهمای روی فرساایش باادی

بادی در اراضی کشاورزی است .اثر زبری در فرسایش خا

خا

بستگی به ارتفاع ،شکل و جهت آن نسبت باه بااد دارد .زباری

در مناطق بادخیز در حد امکان زمان شاخم را طاوری انتخااب

معموالً به وسیله کلوخها و جاوی پشاتههاا ایجااد

میکنند که زمین از فرساایش بادهاای موسامی مصاون بماناد

شده در اثر انجام عملیاات شاخم باه وجاود مایآیاد (رفااهی،

(دهقانی تفتی و همکااران .)1234 ،زماانی کاه زماین رطوبات

 .)1233نتایج پژوهشهای گذشته نشان از آن دارد که خا

کمتری داشته و نسبتاً خشک باشد ،نسبت به انجام شخم زماین

سطخ خا

دانههای موجود در ساطخ خاا

به ویژه در طول فصول خشک ساال دارد .کشااورزان

باه ویاژه ذرات درشاتتار

اقدام نماوده و بادین طریاق کلوخاههاای درشاتی را در ساطخ

( )2001 ,oe & xiS ,2000 ,oe & tepoeبار کنتارل زباری

زمین ایجاد میکنند .این کلوخهها بصورت موان کوچاک تاا

داناههاای

جلاوگیری

تصادفی نقاش مهمای دارناد .از آنجاا کاه خاا

حدودی از سرعت باد کاسته و از فرساایش خاا

سرعت بااد را تاا ارتفااعی از ساطخ

میکناد ( )2004 ,oe & gnappگازارش نماودهاناد کاه باا

زمین باه مقادار قابال مالحظاهای کااهش مایدهاد (رفااهی،

افزایش اندازه کلوخهها از  1به  5سانتیمتر ،شدت فرساایش

 ،)1233هر تغییری در زبری تصادفی ،اختالف قابل تاوجهی

از  2/23باه  2/246کیلاوگرم بار مترمربا در دقیقاه کااهش

در شدت فرسایش بادی ایجاد میکند .در این زمینه ،توزیا

مییاباد ( .)2004 ,oe & gnappباه بیاان دیگار ،افازایش 5

موجود در سطخ خا

اندازه ذرات و خاکدانهها از طریق تأثیر بر زبری تصادفی بر

برابری اندازه کلوخاههاا ،باعا

شدت فرسایش بادی مؤثر است (2001 & ,oe & kelleB

شدت فرسایش بادی میشود .به طور مشاابهی ،وجاود زباری

) . Li& et, 2004اندازه بزرگترین خا

 91برابار شادن کااهش در

دانههای موجود

ناشی از وجود سنگ ریزه سطحی مانند سنگفارش بیاباانی

در سطخ ،نقش مهمی در کنترل فرسایش داشاته ،باه طاوری

نیز میتواند بر کاهش شدت فرسایش بادی تأثیرگاذار باشاد

که با افزایش اندازه ذرات ،شادت فرساایش باادی باه طاور

(.(2002,oe & gepp

معنی داری کاهش مییابد .درصاد خاا

داناههاای درشات

به منظور بررسی اثر ارتفاعاات مختلاف زباری بار فرساایش

(بازرگتار از  2/95میلای متار) در خاا

زراعای  4/4برابار

اراضی کشاورزی منطقه محمدآباد

خا

خا

نمونههایی از خا

ماسهای بود و به همین دلیل ،شادت فرساایش آن باه

یزد برداشت شده نتایج نشان داد که قطر بزرگتارین کلوخاه

ماساهای باوده اسات .همچناین ،باا

ساطخ خاا  ،فااکتور مهمای در کنتارل ارتفااع زباری

دانه ها از  9-5میلایمتار (9/5

آئرودینامیکی است .میزان فرسایش تاابعی از ارتفااع زباری

برابر افزایش اندازه بزرگترین ذرات) برای باد با سرعت 15

است .کلوخههای بزرگتر اثر بیشتری در کاهش سرعت باد در

زراعای ،شادت فرساایش 2/5برابار

داشتند .برای اینکه شخم بیشترین ناهمواری را به

مراتا

کمتار از خاا

افزایش اندازه بزرگترین خا
متار بار ثانیاه در خاا

سطخ خا

کاهش یافت .یافتههاای ایان پاژوهش ،اهمیات پارداختن باه

وجود آورد زمین را بعد از بارندگی و به اصطالح کشاورزان

دانه را در بررسی فرساایش باادی،

مرحله گاورو شادن زماین را شاخم مایزنناد .باا ایان روش

بایش از پایش روشان مایساازد (محمودآباادی و همکااران،

میتوان ذرات سطحی که به صورت جهشی و خزشی حرکت

.)1222

میکند به طور موقت متوقت نمود .از طرفی شخم در اراضی

توزی اندازه ذرات خا

مناس
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میزان رس خا

کمتر از  %15باشد از تشاکیل کلوخاههاای

است و اقلیم منطقه براساس روش دومارتن ،اقلیم خشک سرد

مقاوم جلوگیری میکند(حیدری و همکاران.)1232 ،

بیابانی میباشد (سازمان هواشناسی کشور.)1221 ،

هدف از تحقیق و ضرورت انجام آن بررسی مقاومات اراضای

بررسی زمین شناسی دامغان بیانگر تأثیرپذیری منطقه از نظر

کشاورزی در برابر فرسایش بادی با اساتفاده از نموناه بارداری

اکثر جنبشهای تکتونیک مؤثر بر شکلگیری زمین شناسی

در اراضی کشاورزی پس از برداشات محصاول و یاا زماان باه

ایران و نمایانگر واحدهای چینه شناسی منطقه از دو زون زمین

آیش گذاشتن اراضی ،در جنوبشرقی شهرستان دامغان اسات

شناسی البرز و ایران مرکزی است .همچنین یک زون تدریجی

تااا تااأثیر فرسااایش بااادی را در ایاان اراضاای زمااانی کااه هاای

حد فاصل زون البرز و ایران مرکز مرسوم به بینالود را دارد.

محصولی بر روی اراضی وجود ندارد بررسی شود.

مرز جدایی این زون از ایران مرکز گسل عطاری بوده که از

-2مواد و روش

شمال پنج کوه و بز کوه در جنوب قریه قوشه گذشته و سپس

موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

به گسل میامی میرسد(شهبازی.)1235 ،

منطقهی موردمطالعه در جنوبشرقی شهرستان دامغان با

از نظر قابلیت اراضی  2تیپ اراضی در منطقه مشخص گردیده

مساحت  90222هکتار قرار دارد که حدود 15222هکتار از

که شامل اراضی کوهها ،اراضی تپهها ،اراضی فالتها و

منطقۀ موردمطالعه دارای اراضی کشاورزی و باغات است.

تراسهای باالیی ،اراضی دشتهای دامنهای ،اراضی پست و

حداقل طول شرقی منطقهی موردمطالعه  54درجه و  16دقیقه

دشتهای سیالبی ،اراضی واریزههای بادبزنی شکل سنگریزه

تا 54درجه و  92دقیقه و حداقل عرض شمالی جغرافیایی آن

دار و آبرفتهای بادبزنی شکل سنگریزه دار و خصوصیات

 25درجه و  54دقیقه تا  26درجه و  12دقیقه است( شکل .)1

اراضی کشاورزی است که در این تحقیق کشاورزی منطقه

میانگین بارش ساالنه  112میلیمتر و بیشترین درصد بارش در

قرار گرفته است (عطامرادی.)1203 ،

مورد بح

فصل بهار است و میانگین دمای ساالنه  16/2درجه سانتیگراد

شکل ( :)1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در ایران و استان سمنان(معاونت برنامهریزی استانداری دفتر آمار و اطالعات گروه نقشه و )GIS
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تهیۀ نقشۀ پایه با استفاده از نقشههای توپوگرافی با

(یعنی آیش ،رها شدن زمین و زمینهایی که محصول آنها در

مقیاس (1:01111سازمان نقشهبرداری کشور.)1931 ،

تاریخ موردنظر برداشت شده بود) نقشههای توپوگرافی و

برای تعیین مرز منطقۀ موردمطالعه از نقشههای توپوگرافی و

تصاویر ماهوارهای در زمان مورد نظر و موردمطالعه انتخاب

برای تعیین نقا

نمونهبرداری از تصاویر ماهوارهای و

گردید.

بازدیدهای میدانی استفاده شده است (شکل 9و  .)2نقا
نمونهبرداری براساس وضعیت پوشش گیاهی مستقر در زمین

شکل ( :)9نقشۀ پایه

شکل ( :)2تعیین نقا نمونهبرداری براساس بازدیدهای میدانی و تصاویر ماهوارهای
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برداشتهای میدانی نمونههای خاك سطحی

-9نتایج

به دلیل عمل فرسایش باد در سطخ زمین و ویژگیهای هر

دانهبندی

لندفرم ،عمق نمونه برداری  12سانتیمترانتخاب گردید.

در این پروژه دانهبندی ذرات براساس روش الک خشک و

به طور یکسان از صفر تا عمق ده سانتیمتر

با استفاده از دستگاه تکاندهنده برقی انجام شد .کالسهای

نمونه خا

برداشت شد .نمونه های برداشت شده در کیسه مخصوص

اندازه ذرات ،بر پایه طبقهبندی ذرات رسوبات بادی بوده

ریخته و کدگذاری شدند .در مجموع  94نمونه از منطقه

است.

موردمطالعه جم آوری شد و به آزمایشگاه ژئومورفولوژی

جدول ( )1نسبت درصد ذرات بزرگتر از 4222میکرون و

منتقل گردید ،از نظر وزنی نمونهها برابر نبوده به دلیل اینکه با

کمتر از  4222را نشان میدهد.

استفاده از نرمافزار  Gradistateبه درصد تبدیل شده است.

نتایج حاصل از نمونههای منطقهی مورد مطالعه ،مانند

دانهبندی نمونههای صحرایی

شاخصهای مورفومتری شامل :میانگین ،جورشدگی ،چولگی

بعد از توزین خا  ،نمونههای انتخابی به صورت الک خشک

و کشیدگی در جدول( )9آورده شده است .به طور خالصه

و بر اساس استاندارد  ASTMو در  0طبقهدانه بندی به مدت

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونههای خا

منطقه مورد

 5دقیقه توسط شیکر الک میشود(مشهدی و احمدی.)1232 ،

مطالعه با توجه به جدول ( )9دارای بافت ماسه درشت میباشد،

بدین ترتی

که ،هر نمونه برداشت شده از صحرا در سینی

ریخته و از بقایای گیاهی و هر ذره اضافی پا

جورشدگی بیشتر نمونهها در حد ضعیف و متوسط بوده ،از

گردید.

نظر چولگی بیشتر نمونهها خیلی ریز و کشیدگی یا پخی بیشتر

تکتک نمونهها وزن گردیدند .سپس هر نمونه با استفاده

حالت پهن بوده بنابراین خصوصیات نمونههای خا

از دستگاه تکان دهنده برقی الک شدند .میزان ذراتی را که

یکدیگر نزدیک است.

باد توان حمل آنها را ندارد و بزرگتر از  9222میکرون هستند

دادههای بدست آمده از آنالیز الک خشک در هر محدوده

با استفاده از الک 4222میکرون مجدداً الک کرده و بدست

اندازه ،کالسبندی شدند و خطو

هم ارزش آنها رسم

آورده شد.

گردید .شکل ( )4توزی درصد ذرات حساس به فرسایش

تعیین اندازه دانه

بادی و شکل ( )5توزی درصد کلوخه را در کل منطقۀ نمونه-

روشهای گوناگون فنی در تعیین اندازه دانه بکار برده

برداری را نشان میدهد .براساس نقشه های بدست آمده در

میشود که شامل اندازهگیری مستقیم ،الک خشک و تر،

محد وده ای که درصد ذرات حساس به فرسایش بادی زیاد

دانهها در آب (رسوب

است توزی درصد کلوخه در آن محدوده کم است و

گذاری) ،اندازهگیری دانه توسط اشعه لیزر ،آنالیزورهای

برعکس .جدول ( )2و ( )4مساحت هر کدام از دامنۀ کالسها

اپتیکال (دوربینهای تلویزیونی میکروسکوپی و تصاویر

را به درصد و هکتار ،براساس مساحت در برگرفته در نقشه ی

کامپیوتری دیجیتال) و گرافهای رسوبی اشعه  xمیباشد.

(شکل 4و ) 5را نشان میدهد.

اندازهگیری سرعتهای سقو

در این پروژه دانهبندی ذرات براساس روش الک خشک و
با استفاده از دستگاه تکان دهنده برقی انجام شد(مشهدی و
احمدی.)1232 ،
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جدول ( :)1درصد ذرات بزرگتر و کوچکتر از  4میلیمتر یا  4222میکرون
شماره نمونه
1
2
9
4
0
8
7
3
3
11
11
12

 %ذرات کوچکتر از 4
0/07
98/73
14/04
20/21
17/19
28/33
21/21
13/78
10/71
18/34
17/80
21/20

 %ذرات بزرگتر از 4
0/10
98/83
21/12
23/14
18/40
24/78
92/99
23/40
13/28
28/23
07/12
43/71

شماره نمونه
19
14
10
18
17
13
13
21
21
22
29
24

 %ذرات کوچکتر از 4
13/78
19/18
21/91
13/23
29/82
17/32
22/80
20/91
91/22
21/71
13/18
11/71

 %ذرات بزرگتر از 4
94/31
29/13
20/13
90/81
23/31
42/82
22/21
91/07
3/31
99/41
99/03
97/14

جدول ( :)9نتایج حاصل از دانه سنجی و اندازه گیری شاخصهای مورفومتری
شماره نمونه

میانگین

جورشدگی

چولگی

کشیدگی

میانگین

جورشدگی

چولگی

کشیدگی

1

031/7

2/943

-1/211

1/124

ماسه درشت

ضعیف

خیلی ریز

متوسط

2

1919

1/133

14/02

-1/230

ماسه خیلیدرشت

خیلی باال

درشتدانه

خیلیپهن

9

707/7

1/338

-1/811

1/83

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

پهن

4

341/0

1/330

-1/032

1/130

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

کشیده

0

370/2

1/704

-1/318

1/893

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

بسیار پهن

8

317/3

1/38

-1/813

1/312

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

پهن

7

1140/3

1/897

-1/323

1/133

ماسه خیلیدرشت

متوسط

خیلی ریز

کشیده

3

341/7

1 /3

-1/093

1/303

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

پهن

3

841/7

2/170

-1/471

1/077

ماسه درشت

ضعیف

خیلی ریز

بسیار پهن

11

321/7

1/342

-1/17

1/833

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

پهن

11

1189/4

1/93

-2/273

-1/001

ماسه خیلیدرشت

باال

خیلی ریز

بسیار پهن

12

1170/7

1 /0

-1/394

38/88

ماسه خیلیدرشت

نسبتاً باال

خیلی ریز

بینهایت کشیده

19

1110/4

1/094

-1/343

1/937

ماسه خیلیدرشت

نسبتاً باال

خیلی ریز

کشیده

14

700/8

1/337

-1/718

1/000

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

بسیار پهن

10

374/7

1/383

-1/933

1/738

ماسه درشت

متوسط

ریز

پهن

18

340/3

1/321

-1/808

1/38

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

پهن

17

328

2/217

- 1 /0

1/328

ماسه درشت

ضعیف

خیلی ریز

پهن

شماره نمونه

میانگین

جورشدگی

چولگی

کشیدگی

میانگین

جورشدگی

چولگی

کشیدگی

13

377/8

1/319

-1/044

1/394

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

پهن

13

771/7

2/142

-1/112

1/843

ماسه درشت

ضعیف

خیلی ریز

بسیار پهن

21

311/1

1/331

- 1 /8

1/777

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

پهن

21

071/8

2 /4

-1/711

1/400

ماسه درشت

ضعیف

خیلی ریز

بسیار پهن

22

1193/1

1/818

-1/39

1/314

ماسه خیلیدرشت

متوسط تا خوب

خیلی ریز

متوسط

29

397/1

2/103

-1/099

1/723

ماسه درشت

ضعیف

خیلی ریز

پهن

24

318

1/730

-1/074

1/089

ماسه درشت

متوسط

خیلی ریز

بسیار پهن
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شکل ( :)4نقشه ذرات حساس به فرسایش بادی
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شکل ( :)5نقشه ذرات مقاوم به فرسایش بادی
جدول ( :)2مساحت ذرات حساس به فرسایش بادی
مساحت بر حسب هکتار و %
کالس (ذرات )82/0-120

در کل منطقه
هکتار

درصد

% >0

041

2

%0-7

0819

21

%7-11

11042

49

%11-10

3192

23

%10-99

1239

0

کل مساحت

27111

111

جدول ( :)4مساحت ذرات مقاوم به فرسایش بادی
در کل منطقه

مساحت بر حسب هکتار و %
کالس (ذرات > )4111

هکتار

درصد

% >3

219

1

% 3-29

9011

19

% 29-91

12000

48

% 91-42

3322

97

% 42-07

311

9

کل مساحت

27111

111

بحث و نتیجهگیری

سمت ذرات ریزدانه بوده است همچنین قربانیان و عباسی

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونههای خا

منطقه مورد

( )1221در بررسی گرانولومتری ذرات ماسه در منطقۀ حسن-

مطالعه دارای بافت ماسهدرشت ( )522-1222میباشد،

آباد به این نتیجه رسیدهاند که جورشدگی ذرات در حد نسبتاً

جورشدگی بیشتر نمونهها در حد ضعیف و متوسط بوده عدم

خوب و کج شدگی آنها در حد متقارن خوب است.

یکنواختی محیطرسوبی و شرایط حمل است ،از نظر چولگی

مقصودی و همکاران ( ،)1221نتایج حاصل از نمونههای

بیشتر نمونهها خیلی ریز میباشد که نشاندهندۀ قسمت ذرات

برداشت شده از ریگ حجتآباد نشان داد که جورشدگی

ریز منحنی منظم ،فراوانی ذرات درشتدانه بیشتر ،دنبالۀ

نمونهها خوب و کشیدگی حالت پهن بوده است .عطامرادی

منحنی به سمت چپ و چولگی به سمت ذرات درشتدانه

( )1203در بررسی گرانولومتری ذرات ماسه ارگ دامغان با

است .کشیدگی یا پخی بیشتر حالت پهن بوده که نشاندهندۀ

سایر مناطق شنزار نشان دادند که شرایط ایجاد فرسایش خا

دنبالۀ دارای جورشدگی بهتر از قسمت وسط منحنی است پهن

در مناطق مختلف استان تفاوت زیادی ندارد و باد عامل مهم و

بودن کشیدگی در نمونهها دلیل عدم توانائی باد در حمل

اساسی ،در ایجاد ناهمواریهای ماسهای بوده است.

رسوبات درشت و برجا ماندن ذرات ریزتر از آن به دلیل

با توجه به شکلهای  4و  5ذرات حساس به فرسایش بادی

اصطکا

و قرارگیری در زیر رسوبات درشت است بنابراین

( 62/5-195میکرن) در جنوب منطقۀ موردمطالعه بیش از نقا

به یکدیگر نزدیک است که با

دیگر بوده و درصد ذرات کلوخه در این منطقه کمتر از نقا

خصوصیات نمونههای خا

نتایج حیدری ( )1222در دشت یزد مطابقت دارد که وضعیت

دیگر بوده که منطقه را مستعد فرسایش بادی کرده است و

جورشدگی نمونهها در طبقۀ متوسط و کج شدگی زیاد به
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از عوامل مؤثر در فرسایش بادی و

برعکس در شرق منطقۀ موردمطالعه درصد کلوخه بیش از سایر

کلوخههای سطخ خا

نقا بوده در نتیجه در برابر فرسایش بادی مقاوم بوده است.

کاهش آن محسوب میشود .نمونۀ ( )9بدلیل دارا بودن

بااا توجااه بااه نمااودار ( ،)6کااه نمااودار کاااهش فرسااایش را بااا

بیشترین درصد کلوخه مقاوم به فرسایش بادی است .نتایج

افاازایش کلوخااه نشااان ماایدهااد ،نقطااۀ عطااف را  92در نظاار

بدست آمده با نتایج لی و مندوزا( )9224مطابقت دارد که

گرفتیم یعنی با افزایش کلوخه میزان فرسایش بادی به صاورت

میزان فرسایش با افزایش درصد پوشش سنگریزه در سطخ

لگاریتمی کاهش مای یاباد .در منطقاۀ موردمطالعاه حادود 22

خا  ،کاهش یافت همچنین با نتایج زمانی و محمودآبادی

درصد منطقه بیش از 92درصاد کلوخاه داشاته در بایش از 25

با اندازه

( ،)1221افزایش شدت فرسایش در نمونه خا

درصد منطقه متر از  15درصد ذرات حساس به فرسایش باادی

ذرات  12میلیمتر به مرات

داشته و فقط  5درصد منطقه بیش از  15درصد ذرات حسااس

بود .کلوخههای سطخ خا

به فرسایش بادی داشته است .درنتیجه با توجه به مقایسه میازان

بادی دارند این موضوع نشان میدهد که نوع شخم قطر

درصد کلوخه و درصاد ذرات حسااس باه فرساایش باادی در

کلوخهها را تعیین میکند ،اثر مهمی روی فرسایش بادی

منطقۀ موردمطالعه اراضی این محدوده در برابر فرسایش باادی

خا

سال

مقاوم است.

دارند ).(Coppinger& et, 1991

فرسایش بادی در زمینهای کشاورزی منجر به از دست رفتن

با مقایسۀ نقشه و جداول بدست آماده از آناالیز الاک خشاک

خا

سطحی حاصلخیزی میشود .نتایج نشان میدهد که

بهویژه

در

کمتر از نمونه خا

 9میلیمتری

نقش مهمی در کنترل فرسایش

طول

فصول

خشک

میتوان نتیجه گرفت که منطقه مقاوم به فرسایش بادی است.

شکل ( :)6رابطه بین درصد کلوخههای مقاوم به فرسایش موجود در خا (رفاهی)1233 ،
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