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  چکیده

كند.  اي در توسعه آن ایفاء مي ه كنند كه اثرات محدود طوريشني قرار دارد، به يها مورد هجوم طوفانمواره ه ستانیس

دلیل تردد خودرو  یاهي منطقه بهها، تخریب پوشش گد كه یكي از آننها نقش دار عوامل متعددي در ایجاد این طوفان

براي اجراي این  شني سیستان این پژوهش انجام شد. هاي منظور شناسایي نقش این تردد در بروز طوفان . بهاست

خاب و عالوه بر آن تیماري انت ،ددنثیر فرسایش قرار گرفته بوأسه منطقه در داخل دریاچه هامون كه تحت ت ،پژوهش

متر انداخته و از هر محل  000ترانسكت خطي به طول  ،هایک از این محدوده . در هرندعنوان شاهد مشخص شد نیز به

هایي از قبیل رطوبت،  آوري و به آزمایشگاه انتقال و ویژگيها جمع درصد طول و انتهاي آن 30نمونه خاک از ابتدا، سه 

گیري شد. با  ها نیز اندازه پوشش گیاهي آن ،كربنات كلسیم خاک تجزیه و همچنین ،EC، OM ،pH ،بافت، مواد آلي

آن به روش علمي، میزان فرسایش ساالنه خاک برآورد شد.  املعوهریک از  تعییناستفاده از معادله جهاني فرسایش و 

هاي همراه با تردد خودرو با كاهش میزان رس، پوشش گیاهي، پستي و بلندي،  ها نشان داد كه محدوده بررسي داده

، pH ،متر میلي 41/0تر از  كوچک با قطر زبري سطح خاک و مواد آلي همراه بوده، ولي باعث افزایش ذرات ریز خاک

EC ،CaCO3 ها در افزایش فرسایش بادي منطقه نقش دارند. نتایج این پژوهش نشان  و طول زمین كه هر كدام از آن

 تن در هكتار است. 4/43 -3/740دهد كه میزان فرسایش در مناطق مورد مطالعه بین   مي
  

  نمونه خاک، ماسه باديپوشش گیاهي، فرسایش ساالنه خاک،  ،يشن يها طوفان :هاي کلیدي واژه

 

  مقدمه

مرحله جدا  سهمكانیسم فرسایش بادي شامل 

و  باد وسیله به درات از توده خاک و انتقال مواذشدن 

 .یابد ترسیب ذرات در نقاطي كه سرعت باد كاهش مي

 سستباعث  ،سازد با ضرباتي كه باد بر خاک وارد مي

باد  وسیله بهنحوي كه به آساني  به شده آنشدن ذرات 

تر بیشتر در معرض باد   ذرات درشتیابد. ل ميانتقا

ولي براي  ،رو شده ههستند و با نیروي بیشتر باد روب

ها نیروي بیشتري الزم است. ذرات  جدا ساختن آن

همراه باد، قدرت جداسازي آن را به مقدار زیادي 

 ،Refahi؛ Elias Azar، 4333دهند )افزایش مي

7001 .)Alizadeh (4330 گزارش )زماني كه  ،هنمود

باد همراه با ذرات خاک است، قدرت سایندگي آن به 

این ذرات با  یابد. برخوردمقدار زیادي افزایش مي

ها را  ها، ذرات آن ها و خاكدانه سرعت زیاد با كلوخه

 ،( اعالم كرد4333) Taqieddin كند. جدا و منتقل مي

___________________________ 
 mjahantigh2000@yahoo.com :اتمسئول مكاتب* 
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هاي انساني نقش مهمي در فرسایش بادي ایفاء  فعالیت

مدیریت مناسب چراء و مدیریت اراضي قادر ند. ك  مي

Pimentel (7000 ) .به تثبیت مناسب منطقه است

نموده كه عواملي از قبیل بافت خاک، پوشش گزارش 

گیاهي، توپوگرافي، افزایش رواناب، خصوصیات فیزیكي 

هاي انساني و انرژي زیاد عوامل  خاک سطحي، فعالیت

 .دارند فرساینده بر روي فرسایش خاک تاثیر

Baybordi (4343)كه خاک مرطوب  ، معتقد است

هاي پایدار و سطح زبر و  فشرده به همراه خاكدانه

آن، از سرعت باد در  پوشش گیاهي یا بقایاي ،همچنین

كاهد و در نتیجه باعث كاهش یا محو  سطح زمین مي

پذیري با  فرسایش ،شود. عالوه بر آن فرسایش مي

ناسب و صد شن متدرنسبت درصد رس/درصد سیلت+

تر است، فرسایش  هایي كه این نسبت كوچک در خاک

 (. Skidmore ،7001) شود كمتري ایجاد مي

نشان  ،(7044كاران )و هم Chenش نتایج پژوه

متر بر ثانیه و  44هنگامي كه متوسط سرعت باد  ،داد

اساس شرایط محیطي حدود دو  میزان آب طبیعي بر

متر در سطح  یليم 43رصد است، عمق فرسایش باد د

هاي مدیریت اراضي مهمترین برنامه .باشد خاک مي

كشت متوالي، تولید علوفه و آبیاري مناسب و ایجاد 

پوشش گیاهي كارآمد براي حفاظت خاک و ایجاد 

( معتقد است كه 7001) Donk van. بادشكن است

مدیریت اراضي همانند نوع شخم، زمان شخم، روش 

بادشكن زنده نفش زیادي در چراء، نوع آبیاري، ایجاد 

كه با اجراي  طوري كاهش فرسایش بادي دارد. به

هاي منطقه  مدیریت كارآمد بخش اعظمي از چالش

 . مرتفع شد

ثابت كرد كه تاثیر  ،Copeland (7003)مطالعات 

هوموس داخل مزرعه بر روي كنترل فرسایش بادي 

كه یک پژوهش در كشور  طوري نقش مهمي دارد. به

مانده محصوالت گندم  ورد نشان داد كه باقيآمریكا م

را نسبت به خاک لخت  PM10درصد حركت ذرات  73

نشان  پژوهشگرانبندي كار  جمع ،كاهش داد. بنابراین

 دهد كه عدم وجود پوشش گیاهي باعث سست مي

خاک و در معرض فرسایش قرار گرفتن شدن ذرات 

باد  وسیله بهنحوي كه به آساني  به سطح خاک شده،

هایي است  یابد. فرسایش بادي یكي از چالش مي انتقال

قرار دارد. در حال كه در راه توسعه منطقه سیستان 

اي از سیستان مورد هجوم  حاضر بخش عمده

ه و تعداد زیادي از اي قرار داشت هاي ماسه طوفان

دلیل مشكالت ناشي از بروز این پدیده  روستائیان به

نشیني در  دگي حاشیهروستاهاي خود را تخلیه و به زن

  اند. شهرها روي آورده

هاي اقلیمي سیستان  یكي از مهمترین ویژگي

اي بر كه اثرات بازدارندهروزه است  470 وزش بادهاي

اي  هاي ماسهاصلي تپه منشاء منطقه دارد. سازگانبوم

هاي  بات نرم انباشته در بستر رودخانهشرق زابل را رسو

دهد كه  تشكیل مي خشک شده و اراضي تخریب یافته

در زمان وزش باد به داخل تاسیسات و مناطق 

هاي برداشت  یابد. مهمترین رخسارهمسكوني انتقال مي

مرغوب، ادي، اراضي رها شده و كشاورزي ناماسه ب

زار و  حال كشت در زمان آیش، اراضي ماسهاراضي در 

پف كرده و بستر دریاچه هامون  هاي شور و عرصه

منابع نشان داد كه عوامل متعددي بررسي  باشند. مي

ها با  آنبیشتر در ایجاد فرسایش بادي نقش دارند كه 

ولي شرایط اكولوژیكي مناطق  ،هم در ارتباط هستند

مورد بررسي قرار گرفته با منطقه سیستان متفاوت 

هاي  ، یكي از عوامل بروز طوفانرسد نظر ميهب باشد. مي

چه هامون باشد. همراه با گرد و غبار، تردد در دریا

براي مشخص شدن نقش تردد در فرسایش بادي 

 منطقه سیستان، این پژوهش صورت گرفته است.

 

 ها مواد و روش

 30در  پژوهشعرصه : ژوهشپ مورد منطقه

كیلومتري شمال غرب و شمال شرق شهرستان زابل 

در منطقه میل نادر، بش و آس حاجي كه جزء دریاچه 

تري از سطح دریا قرار م 140هامون بوده و ارتفاع 

بندي بر اساس طبقهژیكي،  دارد. از لحاظ شرایط اكولو

ب احس هبمناطق خشک كشور  جزء آمبرژهاقلیمي 

هاي این  محدودیتد. كمبود آب و رطوبت از آی مي

كه این شرایط سخت اكولوژیكي  ، چناناستها عرصه

جا را با محدودیت همراه  رشد پوشش گیاهي آن

بارندگي سالیانه در منطقه سیستان  . متوسطسازد مي

آن در فصل  بیشینهكه  است متر میلي 00 كمتر از

  .شود زمستان نازل مي

حدود این نقطه كشور به  پتانسیل تبخیر و تعرق

 هاي بحراني متر آن در ماه سهكه  رسدمي متر پنج
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پذیرد )سالنامه آماري  ميانجام  )خرداد، تیر و مرداد(

. پوشش گیاهي (4347ستان، استان سیستان و بلوچ

هاي شورپسند و گز تشكیل  گونه انواع نطقه رام

 (.4دهد )شكل  مي
 

 
 موقعیت محدوده مورد پژوهش در كشور، استان و شهرستان -1شکل 

 

 براي اجراي این پژوهش برپژوهش:  انجام روش

اساس وضعیت بحراني ناشي از تردد در سه منطقه از 

هامون )مناطق میل  شمال سیستان داخل دریاچه

این  یک از نادر، بش و آس حاجي( مشخص شد. در هر

)همراه با تردد و شاهد به ابعاد  ها دو تیمار محل

متر( انتخاب شد. از هر محل سه نمونه  300×000

ها(  درصد طول و انتهاي آن 30خاک )از ابتدا، 

هایي از قبیل آوري و به آزمایشگاه انتقال و ویژگي جمع

كربنات  ،EC، OM ،pH ،افت، مواد آليرطوبت، ب

پوشش گیاهي محل نیز  ،كلسیم خاک و همچنین

 گیري شد. با استفاده از معادله جهاني فرسایش اندازه

(Siddoway ،4303 و )معادله  عواملیک از  هر تعیین

به روش علمي، میزان فرسایش ساالنه خاک برآورد 

 یک از این مناطق شد. معیار تعیین تردد در هر

تخریب ساختمان خاک و ایجاد گرد و غبار در آسمان 

 (.7با حركت خودروها بوده است )شكل 

 , , , ,E f I K C L V     (4)  

متوسط سالیانه پتانسیل فرسایش  E، كه در آن

هاي سطح  ناهمواري K، پذیري خاک فرسایش I، خاک

 Vو  متوسط طول زمین L، اقلیم محلي عامل C، خاک

 باشد. مي گیاهي میزان پوشش

مقداري خاک از هر یک  Iگیري میزان  براي اندازه

از مناطق فوق برداشت و وزن شد. سپس از الک 

مانده در الک  متر عبور و خاک باقيمیلي 41/0شماره 

تر  مجددا نیز توزین و به این طریق درصد ذرات بزرگ

دست آمد. با داشتن درصد این  همتر بمیلي 41/0از 

( و 4303) Siddowayاستفاده از روش ذرات و با 

 دست آمد. هب Iمقدار  4استفاده از جدول 

در هر یک از واحدهاي K گیري مقدار  براي اندازه

پالت انداخته شد.  47با استفاده از ترانسكت  پژوهشي

ها از همدیگر با توپوگرافي و فاصله آن بر اساس ارتفاع

مناطق  یک از براي هر Kمقدار  ،3استفاده از شكل 

 ،Kمقدار  بیشینهو  كمینهدست آمد.  همورد پژوهش ب

اساس نسبت  ابتدا بر ،در این روش یک است.و  3/0
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 آید. دست مي هب K مقدار ،3و سپس از روي شكل محاسبه شده   Krها، مقدار   بین ارتفاع و فاصله برآمدگي

 

 
 نمایي از محدوده تردد خودرو در منطقه بش -2شکل 

 
 (متر )تن در هكتار میلي 41/0 تر از حسب مقادیر مختلف ذرات بزرگزان خاک از بین رفته می -1جدول 

t.ha)تلفات خاک 
 تر از خاک بزرگ ذرات درصد (1-

 0 4 7 3 1 3 0 7 4 3 متر میلي 41/0

310 

737 

444 

411 

404 

31 

37 

3 

374 

707 

430 

414 

400 

37 

33 

7 

330 

770 

704 

433 

444 

33 

37 

7 

170 

740 

700 

430 

440 

07 

10 

40 

113 

743 

743 

404 

443 

07 

10 

43 

147 

733 

744 

400 

471 

77 

17 

47 

311 

303 

773 

474 

470 

77 

13 

70 

044 

347 

774 

470 

474 

47 

17 

73 

700 

371 

733 

474 

433 

43 

30 

77 

334 

713 

443 

434 

31 

37 

30 

70 

0 

40 

70 

30 

10 

30 

00 

70 

 

 
Kr ،Kرابطه بین  -3 شکل

 استاندارد عامل ناهمواري '

 

با استفاده از روش  Cبراي محاسبه مقدار 

اساس  شود. بر در نظر گرفته مي 3/4استاندارد كه تا 

اقلیم منطقه )باد، بارندگي، درجه حرارت، رطوبت و 

در تمام  C تبخیر و تعرق( انجام پذیرفته است، به

( داده شد. براي 3/4واحدهاي پژوهشي عدد یكسان )

، وضعیت منطقه از لحاظ موانعي Lگیري مقدار  اندازه
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مورد بررسي قرار  ،عنوان بادشكن قرار داشتند هكه ب

جاهایي  Siddoway (4303)اساس روش  گرفت و بر

 Lبه  ،كه داراي موانع از جمله پوشش گیاهي بودند

و جاهایي كه فاقد پوشش و موانع بودند به  74/0عدد 

L  داده شد. براي برآورد مقدار  33/0عددV استفاده  با

پالت  47از روش ترانسكت در هر واحد پژوهشي تعداد 

ها،  درصد پوشش، نوع گونه عواملانداخته و 

در جاهاي  V اساس میزان پوشش به گیري و بر اندازه

 فاقد پوشش عدد یک و در جاهاي همراه با پوشش بر

 تحلیلداده شد.  4/0اساس روش استاندارد عدد 

براي  Fو از آزمون  SPSS آماري با استفاده از برنامه

 دار بودن استفاده شد. بررسي معني

 

 و بحث نتايج 

دهد كه فرسایش بادي بر خاک نشان مي تحلیل

خاک تاثیر و باعث افزایش آن شده  اسیدیتهمیزان 

هاي تردد  است. در منطقه میل نادر مقدار آن در نمونه

 ،. همچنیناست 7/4و  0/4ترتیب به  و شاهد به

دو تیمار دیگر نیز با چنین افزایشي همراه  هاي نمونه

 تحلیل هستند، ولي تغییر كمتري دارند. تجزیه و

نشان داد كه فرسایش خاک باعث افزایش  ها نمونه

كه در تیمار نمونه خاک شده است. چنان ECمیزان 

دلیل تردد و  كه به 1/31شاهد میل نادر مقدار آن 

. اختالف افزایش یافته است 3/474فرسایش خاک به 

هاي منطقه  این ویژگي بین نمونه تردد و شاهد نمونه

 3/17و  4/44ترتیب برابر با  بش و آس حاجي نیز به

ها وجود دارد.  داري بین آن بوده است كه اختالف معني

هاي تردد مورد پژوهش بیشتر  در محل CaCO3اندازه 

داري بین  ولي اختالف معني است،از تیمارهاي شاهد 

 د ندارد. ها وجو آن

درصد رطوبت نشان داد كه مقدار  تحلیلنتایج 

، 4/7هاي شاهد مناطق یادشده از  ها در محدوده آن

درصد  7/0و  3/0، 3/0ترتیب به  درصد به 7/3و  7/1

داري  كاهش یافته كه از لحاظ آماري اختالف معني

هاي تردد خودرو و  دارد. فرسایش بادي در محدوده

بخش عمده مواد غذایي در دام، الیه سطحي خاک كه 

آن كاهش یند آفرآن قرار دارد را تخریب نموده كه 

كه میزان مواد آلي در طوري هبمواد آلي خاک بوده، 

 1/0و در تیمار تردد به  07/0نمونه شاهد میل نادر 

 درصد تنزل یافته است. 

در دو نمونه دیگر نیز چنین وضعیتي اتفاق افتاده 

هاي دیگر نیز  آلي در نمونه میزان مواد ،است. همچنین

درصد كاهش  31/0و  4/0ترتیب به هب 33/0و  37/4از 

دهد، ولي از لحاظ آماري اختالفي وجود  نشان مي

گذار است كه (. تردد دام وقتي تاثیر7د )جدول ندار

وسیله حركت وانت تویوتا متالشي  هساختمان خاک ب

ولي بدون تردد خودرو قادر به تخریب  ،شده باشد

 .یستاختمان خاک نس

 
 خاک در مناطق مورد پژوهش تحلیلنتایج  -2جدول 

 رطوبت

(%) 

CaCO3 

(%) 
OM 

(%) Ec×10
3 

 

pH 

 

 منطقه تیمار

3/0 

4/7 

43 

44 

1/0 

07/0 

3/474 

1/31 

0/4 

7/4 

 تردد

 شاهد
 میل نادر

3/ 

7/1 

44 

47 

4/0 

37/4 

0/407 

3/70 

0/4 

1/4 

 تردد

 شاهد
 بش

7/0 

7/3 

43 

44 

31/0 

33/0 

3/440 

03 

0/4 

1/4 

 تردد

 شاهد
 آس حاجي

 

بررسي بافت خاک نشان داد كه فرسایش بادي 

میزان رس، سیلت و شن منطقه میل نادر در تیمار 

 77و  11، 31ترتیب به  به 47و  33 ،30شاهد را از 

درصد تغییر داده است. درصد ذرات شن منطقه 

 بوده،د منطقه یاد شده در محدوده تردد كمتر از شاه

ولي مقدار رس آن بیشتر است. در واحد پژوهشي بش 

درصد(  17و  73محل تردد، مقدار شن و سیلت )

ولي  ،درصد( دارد 30و  44بیشتري نسبت به شاهد )

مقدار رس آن كمتر است. در منطقه آس حاجي درصد 

درصد(  37و  44هاي محل تردد ) شن و رس نمونه
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 ،د( بیشتر استدرص 17و  44نسبت به نمونه شاهد )

( آن بیشتر بوده كه از درصد 37ولي میزان سیلت )

ها وجود ندارد  داري بین آن لحاظ آماري اختالف معني

 (. 3)جدول 

 
 پژوهشتجزیه و تحلیل بافت خاک عرصه مورد  -3جدول 

 (%) خاکذرات 
 منطقه تیمار

 شن سیلت رس

33 

31 

33 

11 

47 

77 

 تردد

 شاهد
 میل نادر

33 

33 

17 

30 

73 

44 

 تردد

 شاهد
 بش

37 

17 

37 

10 

44 

44 

 تردد

 شاهد
 آس حاجي

 

هاي خاک مورد پژوهش  تجزیه و تحلیل نمونه

دهد كه كمترین و بیشترین مقدار درصد  نشان مي

متر در تیمار همراه  میلي 41/0تر از  ذرات خاک بزرگ

( است. این 14( و شاهد بش )1با تردد میل نادر )

ي شاهد میل نادر، همراه با تردد ها ویژگي براي نمونه

، 3/10ترتیب برابر با  بش و دو منطقه آس حاجي به

درصد است. تجزیه و تحلیل آماري  31و  3/3، 3/3

دهد كه بین مقدار درصد ذرات خاک  ها نشان مي نمونه

داري وجود  متر اختالف معني میلي 41/0تر از  بزرگ

 (. 1)جدول  دارد
 

هاي مورد پژوهش متر نمونه میلي 41/0تر از  بزرگدرصد ذرات خاک  -4 جدول  

تر از    درصد خاک بزرگ

 متر میلي 41/0

 اختالف وزن

(gr) 

 وزن نمونه بعد از الک 

(gr) 

 وزن نمونه قبل از الک

(gr) 
 نام منطقه محدوده

1 

3/10 

3/3 

14 

3/3 

31 

333 

770 

4011 

373 

4310 

430 

17 

017 

407 

330 

414 

110 

4033 

4304 

4434 

4403 

4131 

4730 

 تردد

 شاهد

 تردد

 شاهد

 تردد

 شاهد

 میل نادر

 میل نادر

 بش

 بش

 آس حاجي

 آس حاجي

 متوسط - 3/4714 343 3/377 33/73

 

هاي این پژوهش نشان داد كه در محدوده  داده

همراه با تردد در محدوده میل نادر میزان پوشش 

 Aeluropus ،Tamarixهاي  درصد با گونه 3/0گیاهي 

هشت درصد پوشش گیاهي و تیمار شاهد ولي در 

، Alhagi maurorum Salsola incanescens هاي گونه

Aeluropus، Typha Tamarix، Phragmites 

australis Juncus  رویش دارد. در تیمار تردد و در آن

درصد و  47و  1ترتیب  هشاهد بش پوشش گیاهي ب

، Tamarix ،Aeluropus هاي همراه با گونه

Phragmites Alhagi maurorum  است، ولي در شاهد

و  Juncus ،Typha هاي عالوه بر آن، گونه

Salsola incanescens  نیز پراكنش دارد. در تیمار آس

كه  طوري هحاجي نیز میزان پوشش گیاهي كم، ب

، Salsola incanescens Tamarix هاي گونه

Aeluropus Phragmites  در هر دو سطح مشترک و

در محل شاهد نیز وجود دارد.  Salsolaگونه  ،همچنین

هاي همراه با تردد  با توجه به تخریبي كه در محل

صورت پذیرفته، سطح زمین صاف، ولي تیمارهاي 

شاهد داراي ناهمواري هستند. تجزیه و تحلیل آماري 

دهد كه بین  پوشش گیاهي این پژوهش نشان مي

داري وجود  ها اختالف معني میانگین درصد پوشش آن

ها  میانگین تجزیه و تحلیل آماري(. 3)جدول  رددا
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میزان فرسایش در تیمارهاي  دهد كه بین نشان مي

 ،داري وجود دارد اختالف معنيتردد و شاهد همراه با 

است و  میزان فرسایش در این مناطق متفاوتیعني 

 (.0جدول افزاید ) تردد بر مقدار آن مي

 
 رد پژوهشپوشش گیاهي در منطقه مو تحلیل -5جدول 

 وضعیت زمین
 وضعیت پوشش گیاهي

 عامل منطقه
 *نوع پوشش درصد

 صاف

 نا هموار

3/0 

4 

4 ،7 

4 ،7 ،3 ،1، 3، 0 ،7 

 تردد

 شاهد
 میل نادر

 صاف

 نا هموار

1 

47 

4 ،7 ،3 ،1 

4 ،7 ،3 ،1، 3، 0 ،7 

 تردد

 شاهد
 بش

 صاف

 نا هموار

3 

41 

4 ،7 ،3 ،1 

4 ،7 ،3 ،1، 3 

 تردد

 شاهد
 آس حاجي

* 4-Aeluropus  ،7- Tamarix ،3- Phragmites australis ،1- Alhagi maurorum ،3- Salsola incanescens ،0- Typha  7و- Juncus 

 
 فرسایشتجزیه واریانس تیمارهاي مختلف از لحاظ  -6جدول 

Sig F MS SS Df منبع تغییرات 

000/0  3/431  4/43733  4/43733  تیمار 4 

  1/001  3/40030  خطا 40 

   3/33443  كل 47 

 

 Iها نشان داد كه كمتررین و بیشرترین مقردار     داده

كه مربوط  استتن در هكتار  137و  31ترتیب برابر  هب

 ،طور كليهبه تیمار شاهد بش و تردد میل نادر است. ب

باشد.  این ویژگي در تیمارهاي تردد بیشتر از شاهد مي

كه كمترین  طوريهاست. ب 3/0-4بین  Kمقدار ضریب 

ترتیب تیمار ترردد میرل نرادر و     هبو بیشترین مقدار را 

شاهد آس جاجي دارد. با توجه به خصوصیات منطقره،  

بررآورد   3/4براي همه تیمارها معرادل   Cمقدار ضریب 

بررراي  Lشررد. بررسرري نشرران داد كرره مقرردار ضررریب  

است. با  74/0و  31/0ترتیب  هتیمارهاي تردد و شاهد ب

اكولوژیكي تیمارهراي مرورد تحقیرق    توجه به وضعیت 

براي تیمارهاي تردد یرک، شراهد میرل نرادر      Vضریب 

 7/0و تیمارهرراي شرراهد بررش و آس حرراجي نیررز  4/0

هراي   برآورد شد. با توجه به شررایط منطقره و ویژگري   

 پرژوهش محیطي، میزان فرسرایش در محردوده مرورد    

تررن در هكتررار متغییررر اسررت كرره  4/43-3/740بررین 

یمار تردد میرل نرادر و شراهد برش روي     ترتیب در ت به

دهد. نتایج نشان داد كه كمترین و بیشترین میزان  مي

ترردد خرودرو میرل نرادر     ترتیب در منطقه هفرسایش ب

 4/43) تردد خودرو برش و عدم  تن در هكتار( 3/740)

منراطق  در  ،همچنرین  گیررد.  صورت مي تن در هكتار(

رتیرب  ت هتردد خودرو بش و آس حراجي نیرز سراالنه بر    

ترررن در هكترررار فرسرررایش انجرررام   0/433و  3/410

 (.7)جدول پذیرد  مي

دهد، تردد  ها نشان مي داده تحلیلكه  طوريهمان

هاي مورد پژوهش نقش اساسي در كاهش  در محدوده

میزان رس، پوشش گیاهي، پستي و بلندي، زبري 

سبب  ،سطح خاک و مواد آلي آن دارد. همچنین

 41/0تر از  ت كوچکافزایش ذرات ریز خاک )ذرا

شود كه  طول زمین مي CaCO3 ،EC ،pH متر(، میلي

ها در افزایش فرسایش بادي منطقه  هر كدام از آن

 پژوهشيهاي  تاثیر دارد. این پژوهش با یافته

Mahmoodabadi ( 7044و همكاران)، گزارش دادند 

 سطح زمین نقش در موجود هاي دانهخاك اندازه كه

 با كه طوري به بادي دارد، فرسایش در كنترل مهمي

 طور به بادي فرسایش از شدت ذرات، اندازه افزایش
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ورود آب و  .داردشود، مطابقت  داري كاسته مي معني

 ،د. بنابراینشو بارندگي باعث انتقال امالح به اعماق مي

هاي باالیي خاک شوري كمتري  پس از آبیاري الیه

تقال آن دارد. تردد، خاک سطحي را تخریب و زمینه ان

 سازد.  وسیله باد را فراهم مي هب

 
 برآورد میزان فرسایش در مناطق مورد پژوهش -7جدول 

 نام منطقه
 وضعیت

 منطقه
 متر میلي 41/0 تر از درصد خاک بزرگ

 
I 

 

 E ضرایب
(t.ha

-1) 
K C L V 

 میل نادر

 میل نادر

 بش

 بش

 آس حاجي

 آس حاجي

 تردد

 شاهد

 تردد

 شاهد

 تردد

 شاهد

1 

3/10 

3/3 

14 

3/3 

31 

137 

401 

343 

31 

300 

431 

3/0 

4 

0/0 

3/0 

0/0 

4 

3/4 

3/4 

3/4 

3/4 

3/4 

3/4 

31/0 

74/0 

31/0 

74/0 

31/0 

74/0 

4 

4/0 

4 

7/0 

4 

7/0 

3/740 

0/73 

3/410 

4/43 

0/433 

7/30 

 3/31 - - - - - 33/73 - متوسط

                     

طح با توجه به كاهش رطوبت خاک، باال بودن س

هاي زیر زمیني و تردد، پدیده صعود امالح  آب

پس  ،اینافتد. بنابر ینگي بیشتر اتفاق ميصورت موی به

فرسایش، به امالح خاک افزوده  از تردد و ایجاد

و  EC ،pH یند باعث افزایش میزانشود كه این فرا مي

اي را  شود. چنین نتیجه كربنات كلسیم مي

Dolatkhahi (7004)، ود كه فرسایش با نیز اعالم نم

 ECدرصد رس و مواد آلي رابطه معكوس و با سیلت و 

ارتباط مستقیمي دارد. كاهش پوشش گیاهي، ناشي از 

كوبیدن خاک و جلوگیري از رشد گیاهان، خورد كردن 

وسیله نیروي  ههاي خشک ب پوشش گیاهي، كندن بوته

باد ناشي از حركت خودرو، از بین بردن بذور گیاهي، 

هاي كوچک از طریق انتقال ذرات شور  هالسوزاندن ن

ها است كه خود از عوامل ایجاد وسیله باد بر روي آن هب

 فرسایش است. 

دلیل شكستن  كاهش زبري سطح خاک به

ها و پر شدن فرو  ها و صاف شدن برآمدگي خاكدانه

ها است. با از بین رفتن محیط مناسب براي  رفتگي

ینه ایجاد یک استقرار بذور )خصوصا علف شور(، زم

شود كه این خود سبب افزایش  سطح صاف فراهم مي

، نیز به (7003همكاران ) و Oelzeشود.  فرسایش مي

سطحي خاک  اي رسیدند كه زبري چنین نتیجه

بادي است.  فرسایش برابر در خاک حساسیت شاخص

تري  یه سطحي خاک كه از ماده آلي غنيتخریب ال

یاهي فتن پوشش گاز بین ر ،برخوردار است و همچنین

دنبال آن كاهش رطوبت خاک در تقلیل مواد آلي  و به

یز، ناشي از مكانیسم افزایش ذرات ر خاک نقش دارد.

ها  دلیل شكستن خاكدانه نرم شدن خاک سطحي به

ست كه این روند بر شدت فرسایش علت تردد ا به

( كه 7003) Rostaافزاید. این یافته با مطالعات  مي

باعث شكسته شدن  علميغیرورزي  خاکگزارش داد، 

هاي لومي و لومي شني  ویژه در خاک ها به خاكدانه

فرسایش آبي و  مقابلخاک در  حساسیت بر و شود مي

 مطابقت دارد. افزاید، مي بادي
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Abstract 

Dust storms occur generally in Sistan region. So, it limits the development of the 

region. Many factors play especial role on dust storms such as removal of vegetation 

cover due to automobile transportation. The aim of this research was to identify car 

transportation role in producing dust storm. For this reason, three sites with different 

characteristics were chosen and in each area, two sites of 600 and 300 m length and 

wide respectively were selected with and without car transportation. Three soil samples 

were taken randomly from the first, mid and the end of the sites of each location and 

they were analyzed for pH, EC, CaCO3, organic carbon, moisture, calcium and 

vegetation cover. The soil erosion measured according to the Universal Soil Loss 

Equation. The results showed that the car transportation areas have less amount of clay, 

vegetation cover, topography, soil surface roughness, organic carbon, but, they have an 

increase in soil small particles with less than 0.84 mm in diameter, pH, EC, CaCo3and 

land length which they have especial effect on wind erosion of the region. Results also 

show that the amount of soil erosion is 15.8-216.3 tons per hectare in study area.  

 

Kay words: Annual soil erosion, Dust storms, Soil sample, Vegetation cover, Wind 

sand 
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