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 چکیده

و غبار  و گرد باشد. فرسایش بادیهای بزرگ در جهان از جمله ایران میترین چالشرسوب و گرد و غبار یکی از مهم تولیدفرسایش بادی، 
و غبار و فرسایش بادی  گرد أمنش، حاصلخیزی خاک و غیره را دارند. شناسایی ساتیتأسزیادی بر سالمت انسان، محصوالت کشاورزی و باغی،  راتیتأث

گیری کمی میزان فرسایش  اندازه( برای USEPA) باشد. در این مطالعه از مدل سازمان حفاظت خاک آمریکا اولین مرحله برای کنترل و تثبیت خاک می
ها  صیات فیزیکی و شیمیایی نمونهبندی انجام شد و سپس خصو به صورت شبکه 1396در سال  سمنان از منطقه برداری استفاده شده است. نمونهبادی 

صیات در نهایت نقشه خصو. گردیدمیکرون محاسبه  50و  30، 5/2 برای ذرات بزرگتر از بادی میزان فرسایش مذکور مدل بر اساس آنالیز گردید و
ترسیم شد. نتایج نشان داد که  یارآم نیزمهای  با استفاده از روش (Q,Q30,Q50فیزیکی و شیمیایی خاک، خصوصیات اقلیمی و میزان فرسایش بادی )

اگرچه منطقه مورد مطالعه از لحاظ  نتایج نشان داد که .باشدمی تن در هکتار در سال 055/0و  013/0 به ترتیب Qشاخص  کمترین و بیشترین مقدار
 شود. مین یبند طبقهبحرانی  در وضعیت و غبار گرد منشأ لی از نظربحرانی بوده و در وضعیتمیزان فرسایش بادی 

 ، فرسایش بادی، گرد و غبار، سمنانحفاظت خاک: کلمات کلیدی
 

 مقدمه
 یباد شیفرسا (. Zhao and Pie, 2010)ت اس خشک مهیمناطق خشک و ن یها ستمیدر اکوس بیمشکالت تخر نیتر از مهم یکی شیفرسا

 یها یبلند وی پست ،یاهیپوشش گ لهیوس به نیسطح زم نیشود و همچن شتریسطح خاک خشک ب شیکه سرعت باد از آسـتانه فرسـا دهد یرخ م یزمان
سالمت،  ،یکشاورز یها در حوزه یغبار باعث به وجود آمدن مشکالت متعدد و و گرد یباد شیحفاظت نشـده باشـد. فرسا گرید انعمو ای نیزم
 یریپذ شیفرسا یابیارز یبرا یمهم یابزارها یباد شیفرسا یها و روش یها (. مدل1389و همکاران،  انی)شاکر  شوند یم رهیو صنعت و غ ستیز طیمح

جهت  یمستمر یها در چند دهه گذشته تالش(. Pi et al, 2017) باشند یم و گرد و غبار شیکنترل فرسا یبرا تیریمد یها وهیش ییخاک و شناسا
در  یمختلف یکیزیو ف یتجرب یها ها و روش مدلو  استگرفته  انجام و غیر کشاورزی یکشاورز یدر اراض یباد شیفرسا یبرا ییها ها و روش ارائه مدل

ها  مدل نیا که (1394،رنجبرباشند ) یم رهیو غ WEQ،IRIFR،WEPS،USEPAاز  اند عبارتها  ها و روش مدل نیا نیتر مهم .شده است ارائه نهیزم نیا
 USEPAمدل  ،شود و غبار استفاده می میزان گرد و شناسایی یابی های جدید که برای منشا یکی از مدلبزنند.  نیرا تخم یباد شیفرسا زانیم توانند یم

روش با استفاده از  نیشده است. در ا ارائه EPAمشهور به  کایآمر متحده االتیا ستیز طیتوسط آژانس حفاظت از مح USEPAروش باشد.  می
با غبار  و گرد منشأ دارای و مناطق (Xuan et al,2004, 1999 ) ییغبار شناسا و گرد دیتول دارمق ،یسازمان هواشناس یها خاک و داده اتیخصوص

و  مناطق مولد گرد ( به بررسی1394در ایران برای اولین بار رنجبر و همکاران ). دشو یم نییتع های اقلیمی، خاک و میزان فرسایش استفاده از شاخص
و  آباد بهرامر فقط در منطقه و غبا گرد ایالم کانون بحرانی و فوق بحرانیغبار با این روش پرداختند، این محققین به این نتیجه رسیدند که در استان 

گرد و غبار  اهمیت مسئله. با توجه به گیرد را در بر میدرصد کل استان ایالم  5یک مرز بین ایران و عراق وجود دارد و وسعت منطقه بحرانی کمتر از نزد
تعیین  یبرا USEPAروش  یپژوهش حاضر به بررسباشد.  ی در این استان بسیار حائز اهمیت میو کنترل این پدیده، تعیین نقاط بحرانی و فوق بحران

 .پردازد یغبار در استان سمنان م و گرد منشأ میزان فرسایش بادی و تعیین
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وب روستای دالزیان قرار دارد. با در استان سمنان و در شمال کویر مرکزی ایران )دشت کویر( و جن مطالعه موردموقعیت جغرافیایی منطقه 
53و  "35o 19' 80 یاییجغراف طول و عرضهکتار در  45/9255مساحتی در حدود 

o
ی اقلیمی، بازید ها دادهی آور جمعپس از . قرار دارد "50 '17 

  شیآزمافیزیکی و شیمیایی اعم از  خصوصیات .(1)شکل  صورت گرفته است مطالعه مورداز خاک سطحی منطقه  نمونه( 50) یبردار نمونهمیدانی برای 
انجام شد. در نهایت با  1(MWDذرات )گیری میانگین قطر  اندازه ،(متر یلیم 050/0و  075/0 ز ذرات کمتر ا)ی ذرات خاک ریگ اندازهبافت خاک و 

 :( میزان فرسایش بادی محاسبه گردید1استفاده از معادله )
 Q= CeKCLVA (1) معادله                                                                                                                                      

 یریپذ شیشاخص فرسا e، کل ذرات معلق مقدار c(،هکتار )برحسب تن بر هکتار در سال Aسطح  مقدار فرسایش در Q( 1در این معادله )
 L و گیاهی ضریب پوشش ی دهنده نشان Vارائه شده است( Xuan (1999 )مطالعات در  eو  cهای پارامترمورد نحوه محاسبه  در شتریاطالعات ب) خاک

 30از  کمترقطر  باذرات )فرسایش برای  Q30گیری  برای اندازه. عوامل اقلیمی است C، ضریب زبری سطح Kهمچنین در این معادله  عامل عرض است.
 ( استفاده شد.3)( و 2از معادالت ) ون(میکر 50 کمتر ازقطر  باذرات )فرسایش برای Q50 و میکرون(

                                                                                                                    (  2) معادله

( 3) معادله                                                                                                                                    

نسبت سرعت آستانه سرعت باد )نسبت به  fمیکرون و همچنین  50و  75از  تر کوچکبه ترتیب درصد وزنی ذرات  c50و  c75در این معادالت 
میکرون  50از  کمتر ها آنکه قطر  نماید عمل میتوان گفت فرسایش بادی عمدتاً بر روی ذراتی  بنابراین می متر بر ثانیه( است. 4/5سرعت باد بیشتر از 

 3 میکرون در معادله 63بنابراین از ذرات با اندازه  ،میکرون در این آزمایش مقدور نبود 50ذرات  یریگ اندازهبا توجه به اینکه  متر است. میلی 05/0یا 
و  ک، شاخص خشکی، میزان تبخیرک از جمله  بافت خااقلیمی و خا یاتخصوصنقشه  آماری ینزمهای  در مرحله بعدی با استفاده از روشاستفاده شد. 

. در نهایت پس از تلفیق ترسیم گردید ((Xuan,1999 )با استفاده از  معادالت ) میکرون 50و  30کوچکتر از  ذراتتعرق، سرعت باد، میزان فرسایش 
        و غبار برای منطقه مورد مطالعه به دست آمد.  گرد منشأ Arc GIS  10.2 افزار نرمبا ها  نقشه

 
 

 

 

 

 

 نمایی از منطقه مورد مطالعه -1شکل

 
 نتایج و بحث

نتایج این تحقیق ارائه شده است.  1در جدول  های اصلی در میزان فرسایش بادی بافت منطقه به عنوان یکی از شاخصخصوصیات نتایج 
-درصد در منطقه مورد مطالعه می 54و  31، 97به ترتیب برابر درصد و بیشترین مقدار  1 و 2، 41کمترین درصد شن، رس، سیلت به ترتیب نشان داد 

فرسایش بادی و در  مؤثریکی از عوامل مهم و  و این میزانترین مقدار ذرات مربوط به ذرات سیلت خاک بوده که بیشنتایج بافت خاک نشان داد  باشد.
 شوند و همجا میون وزن زیادی ندارند و با باد جابهمستعد جدا شدن از بستر خود هستند چ سیلت ذرات .(1)جدول  باشددر منطقه می گرد و غبار

 به دلیل کم بودن و یا عدم بارهای الکتریکی هستند. یینیدارای قدرت چسبندگی پا اینکه از لحاظ چسبندگی
                                                           

1 Mean Weight Diameter 
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 توزیع فراوانی بافت خاک مورد مطالعه -1جدول 
 رس سیلت شن نمونه

 62/5 14/18 26/76 میانگین
 88/0 700/1 280/2 خطا میانگین

 230/6 43/12 12/16 ضریب تغییرات
 85/38 73/154 1/260 واریانس
 %2 %1 %41 کمترین 

 %31 %54 % 97 بیشترین                                 
 50 50 50 تعداد نمونه

 

و کمترین  Q50ها مربوط به ذرات بیشترین میانگین داده که دهد یمارائه شده است. نتایج نشان  3و  2ول ادر جد USEPAنتایج مدل 
گرد و  متر باعث به وجود آمدن میلی 1/0تا  05/0 با قطراند که ذرات بسیار ریز بیان کرده (1394) حیدریان و همکاران باشد. می Qمیانگین مربوط به 
 .دشوغبار در منطقه می

 
 Q ،Q50 ،Q30فرسایش ذرات  فراوانی میزان توزیع -2جدول 

 Q Q50 Q30 پارامترها

 983/0 880/14 040/0 انگینیم
 080/0 530/1 002/0 خطا میانگین

 567/0 850/10 015/0 ضریب تغییرات
 322/0 800/117 001/0 واریانس
 060/0 067/0 013/0 کمترین
 694/2 060/38 055/0 بیشترین

 

 Q ،Q50 ،Q30همبستگی بین ذرات  -3جدول 

 Q Q50 Q30 مقادیر فرسایش

Q 000/1 **010/0 949/0 
Q50 

**001/0 000/1 **001/0< 
Q30 949/0 **001/0< 000/1 

 (.Sig<0.01باشد )می 01/0دار در سطح : معنی**
 

به ترتیب  این شاخصدر  فرسایشمیزان  کمترین و بیشترینو باشد می Q50شاخص  مقدار فرسایشکه بیشترین  نشان داد همچنین نتایج
باشد. تن در هکتار در سال می 694/2و  060/0به ترتیب  Q30 در شاخصمیزان فرسایش ذرات  باشد.می در سالار تن در هکت 39 یباًتقرو  067/0

 Q30با  Q50های  بین شاخص (. طبق نتایج2 شکلباشد ) میتن در هکتار در سال  055/0 و 013/0 به ترتیب Q فرسایش شاخص کمترین و بیشترین
همبستگی مثبت و معنادار دارد به این معنا که هر چه  Q50 شاخصوجود دارد و مقدار فرسایش خاک با  درصددر سطح یک  همبستگی مثبت معناداری

باشد می مدنظردر این تحقیق  Qمیزان  که ینابا توجه به  (.3یابد )جدول بیشتر شوند مقدار فرسایش خاک نیز افزایش می در خاک Q50مقدار ذرات 
به  Derbyshire (2001) در پژوهشی .گیرد تن در هکتار در سال( قرار می 3تا  001/0) این پارامتر در وضعیت هشدارمنطقه مورد مطالعه ما بر اساس 

توانند به وسیله باد به هوا بلند شوند و اند میمتر که در روی سطح قرار گرفته میلی 3/0در شرایط عادی ذرات با قطر کوچکتر از  کهاین نتیجه رسید 
 در منطقه شود. دیفرسایش باباعث 
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متوسط  های منطقه مورد مطالعه بانمونه که ینابه  با توجهنقشه بافت خاک، باشد:  گیری شده به شرح زیر می نتایج دیگر پارامترهای اندازه
 متر بر ثانیه 90/2-44/2در بازه  که ینادر وضعیت بحرانی قرارگرفته است. سرعت باد با توجه به  32متوسط کمتر از درصد و سیلت  50شن بیش از 
متر( قرار  میلی 300در وضعیت خیلی بحرانی )کمتر از بوده متر  یلیم 171 -145باشد. میزان بارندگی منطقه در بازه در وضعیت عادی میقرار گرفته، 
. (2)شکل  ار گرفته استدر وضعیت هشدار قر این شاخص که بوده در سالتن در هکتار  3تا  0001/0( بین Qمیزان فرسایش خاک ) گرفته است.

با توجه به دشت بودن دارد. توپوگرافی  ( قرار20-3) یبحرانو به همین دلیل در وضعیت خیلی  باشد یم 12ضریب خشکی منطقه مورد مطالعه بیش از 
برای این  لحاظ منطقه مورد مطالعهباشد، از این می 5غبار کمتر از  های گرد وروز باتوجه به این که تعداد ت خیلی بحرانی قرار دارد ودر وضعیآن 

اند که منطقه در استان ایالم به این نتیجه رسیده USEPA( با استفاده از روش 1394رنجبر و همکاران ) در وضعیت عادی قرار گرفته است. شاخص
 و همکاران Xuan در تحقیقی .باشندایالم میگرد و غبار در استان  منشأبهرام آباد ایالم و مناطق ابر غویر دهلران در وضعیت خیلی بحرانی از لحاظ 

های در شمال چین و اند که اولین منطقه منبع گرد و غبار در شرق آسیا، بیاباندر مغولستان به این نتیجه رسیده USEPA( با استفاده از روش 2004)
 باشند.جنوب مغولستان می

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 سب تن در هکتار در سال( برحQمقدار فرسایش خاک ) -2شکل 
 گیرینتیجه

تن  39 این شاخصدر  فرسایش میزان بیشترین بوده و Q50شاخص در  در منطقه مورد مطالعه ار فرسایشکه بیشترین مقد نتایج نشان داد
 . این تحقیقباشدسال می تن در هکتار در 694/2 (Q30) میکرون 30میزان فرسایش در ذرات کمتر از بیشترین باشد. همچنین می در سالدر هکتار 

گرد و غبار در  منشأاز لحاظ  . همچنینباشد در سطح بحرانی می ها بادی و برخی شاخص فرسایش منشأمنطقه مورد مطالعه از لحاظ  نشان داد که
 باشد. خاکی در منطقه میقلیمی و گرد و غبار، بحرانی نبودن چند شاخص ا منشأوضعیت عادی قرار دارد. دلیل غیر بحرانی بودن منطقه از لحاظ 
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Abstract 

Wind erosion, sediment and dust production are the most important challenges in the world, especial in Iran. Wind and dust 

erosion has a major impact on human health, agricultural products and horticulture, utilities, soil fertility, and so 

on. Identifying the sources of dust and erosion is the first step in controlling and stabilizing the soil. In this study, the 

American Soil Conservation System (USEPA) model has been used to measure the amount of wind erosion. Sampling from 

the study area was performed as grid, then the physical and chemical properties of the samples were analyzed and then, 

based on the model, the wind erosion rate for particles larger than 2.5, 30 and 50 microns was calculated. Finally, maps of 

physical and chemical properties of soil, climatic characteristics and wind erosion (Q, Q30, Q50) were mapped using 

geostatistical methods. The results showed that the lowest and highest values of Q index are 0.013 and 0.055t / ha per year 

respectively. Although the studied area was in critical level for wind erosion, it wasn’t classified the critical dust source. 
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