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 چکیده

های فرسایش بادی حائز اخت سریع مناطق حساس به برداشت و کانوننش ،فرسایش بادیبا توجه به اهمیت پدیده 

ذرات ح باد بر سطثابت شرایط اعمال تنش  ایجادمنظور به دستگاهي سبک و کارآمد ،این پژوهشدر اهمیت است. 

 باد جریان تولید ،اصول طراحي دستگاه. طراحي، ساخته و ارزیابي شده است ،پذیرگیری ذرات فرسایشو اندازه خاک

با ساخت . بود کارایي بیشترین با يمخزن در شده برداشت ناپایدار و سست ذرات میزان گیریاندازه و دمنده وسیله به

یک  وسیلهبه و قرار گرفتدر صحرا مورد ارزیابي دستگاه  ،دهشقطعات طراحي  نمونه اولیه دستگاه با استفاده از اجزا و

دهنده میزان نشانشده در مخزن  جمعوزن ذرات  ،هقابل استفاده بود برق در صحرا و بدون نیاز به مولد کاربر

 ریز ذرات رفتن دست از هوا، فیلتر کیسهگیری از با بهره .استبه باد نقطه آزمون پذیری نسبي اراضي  فرسایش

 اراضي پذیریفرسایش واقعي مقدار از کمتر گیریاندازه و رسید مقدار کمترین بهاز دستگاه  به خارج پذیرفرسایش

-بیاباني شمال دشت یزددستگاه در اراضي  وسیلهبهگیری حساسیت خاک به فرسایش نتیجه مقایسه اندازه .شد کاسته

R=41/0)ي خوبي این دستگاه توانای ،نشان داد شده نصب هایاز زیرشاخص ارتفاع بادبردگي خاکبا میزان اردکان 
در  (2

گیری خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک امکان بدون اندازه ،حساس به بادبردگي داشتهتشخیص سریع مناطق 

رسایش بادی طبیعي فیندهای افرطور واقعي بهاین دستگاه  .به فرسایش بادی وجود دارد اراضي حساس اولیه شناسایي

 برای جدیدی شاخص توان بهآن مي استفاده از با کند، اماسازی نميشود را شبیهجهش ذرات ایجاد مي وسیلهبهکه 

   .دست یافت دنبال آن شناسایي محل انتشار گرد و غبار بهو  پذیری خاکفرسایش ارزیابي

 

 مناطق خشک ،د و غبارگر ،سازی شبیهباد، جریان  تولید، زایيیابانب کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه

شده فرسایش بادی با  انجامهای اساس بررسي بر

میلیون هکتار در اراضي کشور  10ای بیش از گستره

 Foress, Rangelands and Watershedدهد )رخ مي

Management Organization of Iran ،1005)، 

های های کاربردی از جنبهانجام پژوهش ،بنابراین

این پدیده، حائز اهمیت است. آثار و تبعات مختلف 

شامل کاهش مواد آلي و  ،فرسایش بادی متعدد بوده

تغییر فیزیکي و شیمیایي خاک، کاهش ظرفیت 

های نگهداری آب و باروری خاک، آلودگي آب

آشامیدني، آلودگي هوا، ایجاد مشکالت بهداشتي، 

___________________________ 
 hakim@yazd.ac.irمسئول مکاتبات: * 

 

 



 2911، 1ماره ، ش21جلد    پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي504

ها و راههای روان و کاهش دید در بزرگهجوم ماسه

 ؛1004و همکاران،  Mostafaviها است )ودگاهفر

Amrollahi  وMofidifar ،1004.) 

شده در مناطق بیاباني ایران نشان  انجاممطالعات 

بهترین مرحله مبارزه با فرسایش بادی در  ،دهدمي

مبارزه با فرسایش بادی در  .مرحل برداشت است

صرف هزینه کمتر با موفقیت  بر عالوهمرحله برداشت 

 ،شتری نسبت به دو منطقه دیگر همراه خواهد بودبی

 هایدلیل خسارتبهچند که در برخي از مناطق  هر

در منطقه  به ناچار باید ،گذاریناشي از منطقه رسوب

گذاری نیز عملیات اجرایي صورت پذیرد رسوب

(Farahi  ،1020و همکاران .) 

Malekmirzaei  وKianfar (1021 )منظور به

ریزی در جهت مقابله با فرسایش بادی در انجام برنامه

های بحراني فرسایش بادی منطقه طرح اجرایي کانون

پس از تهیه واحدهای کاری و بر اساس  صمانه دهلران

اقتصادی -شرایط و خصوصیات بیوفیزیکي و اجتماعي

در هر یک از واحدهای کاری نسبت به تدوین 

، هاللي کاریمانند نهال های اجرایي و مدیریتي پروژه

. کردند اقدام آبگیر، بند بیولوژیک و حفاظت و قرق

انجام این طرح باعث افزایش تولیدات  ،نتایج نشان داد

های جنبي ارزش وده ش ای، زراعي و باغيعلوفه

حفاظت آب و خاک،  مانند حاصل از اجرای این طرح

مندی مردم به ادامه هعالق برایایجاد زمینه مناسب 

یاباني، ایجاد منظر و زیبایي با زندگي در مناطق ب

 و تریکي، محیط زیست سالمژهای بیولواجرای پروژه

تواند در نظر گرفته نیز ميگذاری سرمایهایجاد امنیت 

تعیین سریع و دقیق مناطق حساس به  ،رو ایناز  .شود

در مدیریت  و غبار فرسایش بادی و برداشت گرد

 مناطق خشک و بیاباني حائز اهمیت است. 

Golbabaei ( با استفاده از 1005و همکاران )

-ای در ایران )اختصاصيهای ماسهروش منشأیابي تپه

های بحراني فرسایش احمدی( به شناسایي کانون

در آن  استان البرز انضمام )به بادی در استان تهران

به این نتیجه دست یافتند که از ها پرداختند. آن (سال

مورد بررسي تنها هکتار اراضي  2110100مجموع 

های بحراني هستند و عنوان کانونبههکتار  4/20211

آباد ساوجبالغ و در ماهدشت کرج، نجماین مناطق 

 اند.  ابردژ ورامین واقع شده

Morshedinodeg  وRezazadeh (1024 به )

 توجه با بادی فرسایش بحراني هایکانون آشکارسازی

هرمزگان  استان در محلي گرد و غبار پدیده به

ای بر های ماهوارهدادهها با استفاده از پرداختند. آن

 شده و نرمالروی بافت خاک، شاخص گیاهي تفاضلي 

توپوگرافي به بررسي و شناسایي مناطق مستعد 

ند و در پرداخت فرسایش بادی در دو دوره گرم و سرد

های ماهواره اقدام به با تلفیق نتایج حاصل از داده آخر

 ی کردند.حساسیت اراضي به فرسایش باد تهیه نقشه

در استان هرمزگان مناطق مستعد  ،نتایج نشان داد

داشته و غبار وجود  و های گردفرسایش بادی و چشمه

 و های گردتوفان حساسیت فرسایش بادی و بروز

در دوره گرم نسبت به دوره سرد  ،غباری ناشي از آن

 بیشتر است. 

-اندازهنیز به  گرانيهشپژو ها،بر این پژوهش عالوه

گیری و برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، میزان 

 ، تهیه نقشه حساسیت بهرسوب تولیدی اراضي

سنجش از طریق دستگاه  اراضيفرسایش بادی 

 ؛Ekhtesasi ،2119و  Ahmadi) فرسایش بادی

Ekhtesasi ،2119؛ Ekhtesasi  وAhmadi ،2111 ؛

Ekhtesasi  ،مقایسه و  ،مچنینو ه (1009و همکاران

-بیني فرسایش بادی با اندازههای پیشارزیابي مدل

 Zareو Ekhtesasiآن ) وسیلهبهگیری مستقیم 

Chahouki ،1024؛ Kouchami Sardo  ،و همکاران

در  . دستگاه سنجش فرسایش بادیاند( پرداخته1021

های واقع یک نوع تونل باد قابل حمل است. از ویژگي

گیری پارامترهای و امکان اندازه لآن قابلیت حممهم 

کمّي مربوط به فرسایش بادی در شرایط طبیعي بر 

بدون آن که در ساختمان آن  ،روی سطح خاک است

و همکاران،  Azimzadeh) تغییری حاصل شود

1001) . 

های باد در قابل انکار تونل با توجه به نقش غیر

 شدت گیریفرسایش بادی و اندازهیندهای افردرک 

، بنا به نظر 2جدول  دهيرسوب میزان و رسایشف

Etyemeziana ( تونل1001و همکاران ) های باد

طور واقع به ،کنندصحرایي مستقیم که تالش مي

 معموال ،فرسایش بادی را نشان دهندیند افرگرایانه 

ها در جایي و کار با آنخیلي بزرگ هستند و جابه

رعایت  ،چنینهم صحرا دارای زحمت و کار زیاد است.



 501/  یباد شیخاک به فرسا ينسب یرپذیشیفرسا یرگیدستگاه اندازه کی يابیساخت و ارز ،يطراح

 گیرد. مورد توجه ،الزم استها در آنمرزی اتمسفری گرایانه الیه واقع ارائهي برای ای قوانین کمّمجموعه

 
 (1020) و همکاران van Peltمختلف برگرفته از  پژوهشگران وسیلهبهشده  طراحيهای باد قابل حمل ای از مشخصات تونلخالصه -1جدول 

 (m s-1سرعت بیشینه ) (mطول ) (m)ارتفاع  (mعرض ) منبع

Xing (2142) 12/0 12/0 21/1 21 

Armband  وBoxing (2141) 12/0 11/2 91/1 21 

Gillette (2111) 24/0 24/0 02/9 1 

Freiryer (2115 2114و) 10 00/1 10/0 40/0 

Niceling  وGillies (2111) 00/2 14/0 10/22 24 

Raopach  وLiz (2110) 10/2 10/0 10/5 25 

Pietersma 10 40/4 10/2 00/2 (2114) و همکاران˃ 

Liz 21 00/2 20/0 04/0 (1001) و همکاران 

Maurer 24 50/1 10/0 40/0 (1004) و همکاران 

Fister  و Reese (1001) 10/0 10/0 00/9 1 

van Pelt 1/21 1/21 00/2 40/0 (1020) و همکاران 

 

Etyemeziana ( به معرفي 1001و همکاران )

 PI-SWERL (Portable In Situ Windدستگاه 

ERosion Lab) گیری پتانسیل فرسایش برای اندازه

بادی و انتشار گرد و غبار از سطوح خاک پرداختند. 

یک حلقه مدور داشته که در باالی شش  ،این دستگاه

متری از سطح خاک مورد آزمون به چرخش در سانتي

شده  ایجادماسه از طریق تنش غبار و  و آید. گردمي

شوند. جا ميوسیله حلقه در حال چرخش جابه به

غلظت گرد و غبار در داخل محفظه که حلقه مدور را 

رفته  کاربهبا استفاده از پراکندگي نور  ،کنداحاطه مي

گیری عنوان جایگزیني برای غلظت توده ذرات اندازهبه

واقعي  طوربهبا این که این دستگاه  .شودمي

جهش  وسیلهبهطبیعي فرسایش بادی که یندهای افر

-کند، اندازهسازی نميشود را شبیهذرات ایجاد مي

گیری با این دستگاه یک شاخص قوی پتانسیل 

کند. فرسایش بادی انتشار گرد و غبار را فراهم مي

های باد که برای در مقایسه با تونل ،ها اظهار کردندآن

 PI-SWERLشود، دستگاه همین هدف استفاده مي

ای در اندازه، قابلیت حمل و جویي قابل مالحظهصرفه

      کند.  سهولت استفاده را فراهم مي

تر و در این مقاله، به معرفي دستگاهي کوچک

طور بهچند  که هرشود تر پرداخته ميقابل حمل

 وسیلهبهطبیعي فرسایش بادی که یندهای افرواقعي 

سازی در آن شبیه ،شوديجهش ذرات ایجاد م

قرار وزش باد وضعیت در معرض  ایجادبا اما شود،  نمي

آوری میزان مواد و جمع خاک در محفظه آن گرفتن

، امکان تهیه نقشه حساسیت نسبي برداشت شده

اراضي به فرسایش بادی و گرد و غبار که یکي از 

 .دشوميپذیر های تونل باد است، امکاناهداف دستگاه

 

 هاو روشمواد 

در طراحي و ساخت دستگاه دستتي  : اجزای دستگاه

گیری نسبي حساسیت خاک به فرستایش بتادی   اندازه

، ایجاد شرایط وزش باد به روی سطح زمتین و  2شکل 

شتده از طریتق آن    برداشتت گیری مقتدار ذرات  اندازه

اصلي در نظتر   قسمت مورد توجه قرار گرفته است. سه

تولید کننتده   -2ه شامل شده در طراحي دستگا گرفته

مخزن ذخیره  -9گیری و محفظه اندازه -1جریان باد، 

 . است رسوبات برداشت شده

گرم در  100با وزن  کننده جریان باد تولید

 دمنده و دستگیره از ،داشته قرار دستگاه قسمت باالی

 متر بهسانتي 4/9به قطر  لوله با و شده است تشکیل

. بر روی (1شکل )شود مي متصل گیریمحفظه اندازه

از جنس پالستیک، کلید روشن و خاموش  هدستگیر

(ON/OFF قرار گرفته و با )کردن دستگاه،  نروش

جریان هوا از عقب دمنده به داخل آن مکش شده و 
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شود. گیری تولید ميجریان باد برای محفظه اندازه

دمنده دستگاه با بدنه تمام استیل با استفاده از یک 

وات با سرعت  چهارولت با توان  21تریکي موتور الک

دور بر دقیقه به همراه پره، وظیفه تولید جریان  4000

متر بر ثانیه را به عهده دارد  ششباد با سرعت ثابت 

 (.9شکل )

 
 گیری نسبي حساسیت خاک به فرسایش بادیاندازهدستگاه نمونه اولیه  -1شکل 

 

 
 اجزای دستگاه از عمودی برششماتیک  -2شکل 

 

 
 دستگاه کننده جریان باد تولیدقسمت  از عمودی برش -3شکل 

 



 501/  یباد شیخاک به فرسا ينسب یرپذیشیفرسا یرگیدستگاه اندازه کی يابیساخت و ارز ،يطراح

 رادستگاه  از قسمتدومین  ،گیریاندازه محفظه

 خاک با پایین از ،در هنگام استفاده و داده تشکیل

واشر  (.5 شکل) است تماس درمورد آزمایش 

 منظوربه ،شده در زیر آن گرفتهدر نظر  الستیکي

گیری با سطح محل اتصال محفظه اندازه کردن عایق

زمین، باعث کاهش خروج جریان هوای تولیدی و گرد 

  .   خواهد شدشده احتمالي از زیر دستگاه  تولیدو غبار 

 

 
 گاهگیری دستمحفظه اندازه از عمودی برش -4شکل 

 

های دارای تر اراضي با خاکبرای مقایسه دقیق

توان با نزدیک به هم، مي به فرسایش حساسیت

شکل )استفاده از لوله تعیین شدت برخورد جریان باد 

گیری را افزایش )برای ، ارتفاع لوله در محفظه اندازه(5

های های بسیار حساس( یا کاهش )برای خاکخاک

ت برخورد باد تولیدی از بسیار مقاوم( داد تا سرع

ترتیب بهبه سطح خاک  متر بر ثانیه ششدمنده 

نوعي دستگاه را برای این به ،کاهش یا افزایش یافته

-، البته در این شرایط، اندازهدکرمناطق واسنجي 

های دستگاه فقط برای مقایسه همان اراضي گیری

 خواهد بود. معتبر

بر روی ایجاد تنش برشي ثابت از سوی جریان باد 

منظور برداشت ذرات سست و بهسطح خاک 

در محفظه دستگاه مکانیسم عمل ، آن پذیرفرسایش

با حساسیت  های(. خاک4)شکل  است گیریاندازه

، ذرات های مقاومزیاد به فرسایش نسبت به خاک

 وزشبا و  شتهدای در سطح بیشتر پذیرفرسایش

 ذرات بیشتری از سطح جدا جریان باد به سطح خاک

پس از برداشت ذرات، این ذرات در داخل خواهد شد. 

قسمت سوم دستگاه که به کیسه سوی جریان باد به 

   . یابدانتقال مي ،ذرات خاک مجهز است آوریجمع

 

 
ایجاد  و دستگاه گیریمحفظه اندازهدر مکانیسم عمل  -5شکل 

 به سطح خاک از سوی باد تنش

 

ذرات  آوریجمع کیسهقسمت از دستگاه، سومین 

نش باد تولیدی از سوی شده در اثر اعمال ت برداشت

و از طریق دریچه جانبي محفظه  دستگاه است

 استفاده با .(1)شکل  شودگیری به آن متصل مي اندازه

)کیسه  موجود در بازاررایج کاغذی  کیسه فیلتر از

گرد و ذرات  از درصد 11 از بیش جاروبرقي با جذب

 و ماسه برچسب محصول ذراتاطالعات غبار طبق 
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که  شده آوریجمع مخزن داخل در غبار و گرد

 به نسبت گیریاندازه در دقت افزایش باعث تواند مي

 .شود موجود هایدستگاه سایر

با اتصال قطعات دستگاه : روش استفاده از دستگاه

وی ر بر عمود طوربه دستگاه دادن قرار به یکدیگر و با

 به دستگاه سیم از طریق اتصال ،نظر مورد سطح خاک

-کولهشده در  قرار داده تواند باتریکه مي تغذیه منبع

باشد، ( جافندکي) خودرو برق خروجي یا و پشتي

 و شده روشن ON/OFF کلید از استفاده دستگاه با

 . شودمي آغاز گیریاندازه

 ود بین فاصله نیاز، موردمکاني  دقت به توجه با

 طوربه نقاط تعیین طریق از تواندمي بردارینمونه

 قبل تصادفي سیستماتیک یا و سیستماتیک تصادفي،

 ثبت یا و GPS و منطقه نقشه با صحرا به ورود از

 تعیین GPS وسیلهبه صحرا در گیریاندازه نقاط محل

دمنده  وسیلهبه شده تولید باد جریان برخورد با .دشو

 مقاومت با ذرات ،ر بر ثانیهشش متبا سرعت ثابت 

 دلیلبه باد، وسیلهبه شدن جابهجا به نسبت کمتر

 برداشت خود محل از باد جریان از ناشي تالطم ایجاد

 خارج گیریاندازه محفظه از باد جریان با همراه و شده

 زمین، پذیریفرسایش پتانسیل افزایش با. شوندمي

 وارد و شده خارج محفظه خروجي از بیشتری ذرات

دلیل به .خواهد شد گرفته، قرار مخزن در که کیسه

های های مخزن، کیسهاختالف وزن احتمالي کیسه

ترازوی  وسیلهبهمورد استفاده قبل از نصب در دستگاه 

شدن از ذرات پرتا پس از ده شآزمایشگاهي وزن 

شده را به دقت  ایجادپذیر بتوان اختالف وزن فرسایش

   اندازه گرفت.  

از  دستگاه،عملکرد  منظور بررسيبه: آزمون دستگاه

. آزمون شد استفاده ،در یک مطالعه صحرایي آن

 شمال بیاباني اراضي محدوده در صحرایي دستگاه

 به کوهسیاه کویر جنوبي حاشیه در اردکان-یزد دشت

 جغرافیایي مختصات با افضل،چاه روستای مرکزیت

 54ʺ و قيشر طول 45° 02ʹ 94ʺ تا °49 40ʹ 90ʺ

 نقطه 25در  شمالي عرض 91° 95ʹ 40ʺ تا °91 11ʹ

 مخزن نصب با دستگاه از استفاده منظوربه. شد بررسي

 و دستگاه روی بر خود محل در غبار و گرد کیسه

 خاک، سطح روی بر دستگاه لبه دادن قرار مماس

 و ماسه ذرات تا شد روشن دقیقه یک مدت به دستگاه

 قابلیت شده ایجاد باد یلهوسبه که سست غبار و گرد

 .(4)شکل  شود آوریجمع کیسه در دارند، برداشت

 

 
شده از  نمای بزرگپذیری خاک به باد در عملیات صحرایي )تصویر سمت چپ گیری فرسایشاستفاده از دستگاه برای اندازه -6شکل 

 دهد(اک برای ارزیابي دستگاه را نشان ميخبرای سنجش میزان بادبردگي شده  نصبشاخص 

 

 در فرسایش بادیفعالیت  میزان بررسي منظوربه

نقاط  در که ط استفاده از دستگاه و با این حقیقتنقا

 پتانسیل فرسایش بادی بیشتر،فعالیت و  دارای

تهیه  به اقدام ،بیشتری رخ خواهد داد بادبردگي خاک

سطح خاک  مماس باها های فلزی و نصب آنشاخص

در محل ( 1004و همکاران ) Ekhtesasiطبق روش 

گیری اندازه .(4)شکل  شددستگاه  کارگیریبهنقاط 

پس از دو سال از تاریخ  اراضيمیزان ارتفاع بادبردگي 
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 (. 1)شکل  انجام گرفت محل نقاطدر  کشهای فلزی با استفاده از خطنصب شاخص

 

 
 منطقه مورد بررسي در اراضي مختلف های فلزیخاک از زیرشاخصگیری ارتفاع بادبردگي اندازه -7شکل 

 

 و بحث نتایج

نتایج حاصل از طراحي : قابلیت استفاده از دستگاه

اجزا و که با در نظر گرفتن  و ساخت دستگاه نشان داد

قطعات مورد استفاده، هدف دستگاه که اعمال تنش از 

پذیر از سطح داشت ذرات فرسایشسوی باد برای بر

 بود، گیریمنظور اندازهبهها آوری آنو جمع خاک

کیلوگرم،  سهدر حدود دستگاه وزن . دشمحقق 

کاربر در عملیات یک  وسیلهبهاستفاده از آن را 

منجر به افزایش سرعت  ،دهکرصحرایي تسهیل 

پیمایش در بررسي منطقه مورد مطالعه خواهد شد. 

راحي دو دستگیره مجزا به روی با ط ،همچنین

دستگاه، این امکان برای کاربر ایجاد شده است تا به 

قاط مد نظر مورد استفاده قرار سهولت دستگاه را در ن

  دهد. 

 شده انتخاب موتور دمنده دستگاه مصرفي ولتاژ

 برق از استفاده امکان نحوی بود کهبه( ولت 21)

 خودروها در متداول برق خروجي به اتصال با خودرو،

در  دستگاه از استفاده امکان ،مقدور بوده( جافندکي)

 با ،(. همچنین4پذیر است )شکل کنار خودرو امکان

 در قبل از شده ذخیره الکتریکي انرژی از استفاده

 مولد جای به شارژ قابل و حمل قابل سبک، باتری

 دستگاه با کار قابلیت توان،صحرا نیز مي در برق تولید

 .داد را افزایش ط عدم دسترسي به خودرودر نقا

واشر  یک از استفاده با ،شده ساخته دستگاه در

 تماس لبه روی بر که پذیرانعطاف ایدایره الستیکي

 شرایط ایجاد ضمن داده شد، قرار خاک با دستگاه

 شعاع امتداد در سطح بر باد یکنواخت وزش نسبي

 هب شده برداشت سست ذرات خروج امکان دایره،

 شد آوریجمع مخزن در هاآن همه و رسیده کمینه

شده برای  انتخاببا توجه به سطح کوچک . (1)شکل 

 90 در حدود محل تماس محفظه دستگاه با خاک

 دارداین قابلیت را  شده ارائه دستگاه ،متر مربع سانتي

 هایشیب و بلندی و پستي با سطوح مختلف درتا 

 . دقرار گیر استفاده مورد گوناگون

 

 
ای فیلتر کیسه درونپذیر در ذخیره ذرات فرسایش -8شکل 

 دستگاهمخزن 

 

منظور بررسي به: دستگاهکارایی  صحرایی ارزیابی

اراضي منطقه کارایي دستگاه، عملکرد آن بر روی 

 پسمورد بررسي قرار گرفت.  اردکان-شمال دشت یزد

 محل از مخزن ،با سه تکرار در هر نقطه گیریاندازه از

فیلتر کاغذی از درون آن  و به دستگاه جدا خود اتصال

 تاد شخارج و فیلتر کاغذی جدید جایگزین آن 
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 .شود آماده دیگر نقطه در گیریاندازه برای دستگاه

 صحرا از بازگشت از پسشده  خارجهای فیلتر کیسه

 از پس و شد داده انتقال شناسيخاک آزمایشگاه به

 مقدار ،س آزمایشگاهيحسا ترازوی وسیلهبه توزین

 .آمد دستبه باد با فرسایش پتانسیل دارای ذرات وزن

منظور ارزیابي دستگاه در شناسایي مناطق حساس به

به بادبردگي از مناطق مقاوم، میزان ارتفاع بادبردگي 

خاک در نقاط استفاده از دستگاه پس از دو سال از 

 بیشترین بادبردگي درد. گیری شتاریخ نصب اندازه

و د شپوسته مشاهده پوستهاراضي با رخساره خاک 

بود  فرش بیابانيکمترین مقدار در اراضي دارای سنگ

 (.    1)شکل 

رابطه همبستگي مقادیر وزن ذرات بررسي 

شده در مخزن دستگاه و ارتفاع  انباشتهپذیر فرسایش

رابطه نمایي با  ،بادبردگي خاک در نقاط مورد آزمون

41/0=R
نشان داد را  یک درصددر سطح دار معني 2

 با توجه به اینکه مکانیسم عمل دستگاه .(1)شکل 

ویژه میزان بهبا شرایط فیزیکي سطح خاک  (4شکل )

 ،ارتباط دارد ی سطحي(هاریزهسنگ)عناصر محافظ 

کمي کمتر نزدیک اما  ،دست آمدهبه رابطه همبستگي

دست به( در 1001و همکاران ) Azimzadehنتایج  از

R=45/0با  وردن رابطه نمایيآ
میزان درصد  بین 2

-بهپذیری خاک ریزه سطحي و شاخص فرسایش سنگ

 است.  در منطقه مورد مطالعه دستگاه تونل باد وسیله

 

 
زان ارتفاع بادبردگي خاک در نقاط شده و می طراحيدستگاه  وسیلهبهگیری حساسیت خاک به فرسایش بادی رابطه همبستگي اندازه -9شکل 

 گیریاندازه

 

 گیرینتیجه

 شرایطدهنده قابلیت دستگاه در ایجاد نشاننتایج 

تنش برداشت ذرات سست در سطح خاک  اعمالبرای 

با  ،از سوی باد است. نتایج آزمون صحرایي دستگاه

استفاده از آن در منطقه مورد مطالعه، نشان از سهولت 

در طي مراحل کار صحرایي داشت. استفاده از آن 

تغییر ارتفاع  بررسي تغییرات میزان ،همچنین

مستقر در  های فلزیبادبردگي خاک از زیرشاخص

 دهنده وجود همبستگي برابر بانشانطقه، من

41/0R
2
با مقادیر حساسیت نسبي اراضي به  =

که نشان از کارایي  (1شکل ) داشتفرسایش بادی 

مناطق حساس به ه اولیدر شناسایي  دستگاه

گیری که اندازهبا توجه به این بادرفتي دارد.یندهای افر

دستگاه در اواسط فصل  وسیلهبهپذیری خاک فرسایش

دلیل خشکي بهبهار و وجود شرایط فرسایش بادی 

بادبردگي خاک  ارتفاع خاک انجام و در مقابل با میزان

های فلزی مورد شاخصزیرپس از گذشت دو سال از 

تر ارزیابي دقیقمقایسه و منظور بهایسه قرار گرفت، مق

تونل باد  دستگاهیک استفاده از  ،دستگاهکارایي 

استفاده از دستگاه با زمان همصحرایي استاندارد 

چند در این پژوهش  ، هررسدنظر مي بهتر مناسب

  . دلیل عدم دسترسي این کار انجام نشد به

رایي دستگاه زمون صحضمن آ ، الزم به ذکر است

پذیر و حساس به محدوده فرسایش شده، دو طراحي

 طور کمّيبه باد در منطقه وسیلهبه جایيجابه

بادبردگي خاک از که با میزان د ششناسایي 

مشاهدات  ،مچنینها و هدر آن محدوده هاشاخصزیر

 .  مطابقت داشتکیفي صحرایي 
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با هدف معرفي و ارائه دستگاه  ،پژوهش حاضر

گیری حساسیت خاک به فرسایش بادی اندازهدستي 

 قابلشامل انجام شد. مزایای استفاده از این دستگاه 

کاربر،  یک وسیلهبه استفاده سهولت و بودن حمل

 تأمین نیاز عدم و خودرو برق یا باتری با برق تأمین

 دقیق، گیریبرق، اندازه مولد وسیلهبه باال ولتاژ با برق

 ذرات ترینکوچک گیریاندازه صرفه، به مقرون و سریع

 با دستگاه کافي باد، تماس وسیلهبه برداشت قابل

 در شدنجمع ذرات قوی همبستگي خاک، سطح

کوچک  سطحي در باد به خاک پذیفرسایش با مخزن

 برای تنفسي و بهداشتي مشکالت رسیدن کمینه و به

 ،مچنین. هگرد و غبار است فیلتر از استفاده با کاربران

عدم کارایي دستگاه در  به با توجه ،دکراذعان باید 

سرعت آستانه فرسایش برخي پارامترها مانند برآورد 

از استفاده  و میزان رسوب تولیدی اراضي، بادی

 پذیری اراضيبرای تهیه نقشه فرسایش اصرفدستگاه 

مفید بوده و برای انجام  طور نسبي و برای مقایسهبه

دهي گیری میزان رسوبمانند اندازه ترمطالعات دقیق

کارگیری  به ،های مختلف بادخاک به ازای سرعت

موجود الزم و ضروری  صحرایي های تونل باددستگاه

  .است

در  11111شماره ثبت اختراع با این دستگاه 

جمهوری  مرکز مالکیت معنوی اداره ثبت اختراعات

با ساختار و روش  به ثبت رسیده و اسالمي ایران

طراحي PI-SWERL  دستگاه ازمتفاوت گیری اندازه

برای  (1001و همکاران ) Etyemeziana وسیلهبهشده 

طور واقعي به ،PM10ذرات گیری انتشار اندازه

جهش  برایطبیعي فرسایش بادی که یندهای افر

با  اما کند،سازی نميشود را شبیهذرات ایجاد مي

برای  جدیدی را کمّي شاخص توانمياز آن استفاده 

 یباد پتانسیل فرسایش دارای اراضي سریع ناسایيش

 هضاین حو برای پژوهشگرانو انتشار گرد و غبار 
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