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 چكيده
م الز، ترين روشهاي كنترل فرسايش بادي استمهم  آزادانه طي نمايد يكي ازتواندكاهش طول مسيري كه باد مياز آنجا كه 

. شودبررسي طور كمي به  بادو حداكثر ظرفيت انتقال در مسير حركت باد   تا تغييرات ميزان فرسايش با طول زمينباشدمي
از آن به . يابد تا ميزان آن به حد اشباع ظرفيت انتقال برسد، مقدار مواد منتقله نيز فزوني مي)اراضي(زرعه  با افزايش طول ممعموالً

  وطولي كه الزم است تا باد به حداكثر ظرفيت انتقال برسد، تابعي از سرعت باد. شودنتقال مواجه ميباد با محدوديت ابعد 
 مطالعات فرسايش مناسب براي ،هاي ايران مركزياي از دشتعنوان نمونه اردكان به-دشت يزد. ويژگيهاي سطح خاك است

هاي تله با استفاده از گيري فرسايش بادي ايستگاه اندازه انتخاب و آنكشاورزيآيش ي از اراضي بخش بنابراين  ؛استبادي 
 در ايستگاه )طوفان ( رخداد فرسايش بادي12 ، به مدت يكسال1385ماه رديبهشت از ا .دش احداثدر آن  BSNEگير  رسوب

منظور تعيين حداكثر ه  ب.اي تحليل شدافزارهاي رايانهدر آزمايشگاه تجزيه و با استفاده از نرمرخدادها هاي رسوب ثبت و نمونه
تجزيه واريانس و مقايسه .  استفاده شد،گيري شدهظرفيت انتقال از دو روش برازش منحني رشد و روش انتخاب حداكثر اندازه

 .   نشان نداد بين دو روش   راداري  اختالف معني،نتايج دو روش جفت شده
 
 .حداكثر ظرفيت انتقال يزد، گير، رسوبهاي تلهفرسايش بادي، :  كليديهاي واژه

 

 مقدمه
تواند آزادانه طي نمايد كاهش طول مسيري كه باد مي

 . ترين روشهاي كنترل فرسايش بادي استمهميكي از 
 

در تغييرات ميزان فرسايش با طول تا ست يبنابراين ضرور
هايي  در قالب مدلزمين بطور كامالً علميمسير حركت 
 دهد، با افزايش ن ميبررسي منابع نشا. شودويژه مطالعه 
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يابد تا ميـزان     طول مسير، مقدار مواد منتقله نيز فزوني مي       
در ايـن شـرايط     .  برسـد  1آن به حد اشباع ظرفيت انتقـال      

طولي كه  . شود مواجه مي  2با محدوديت انتقال  ) باد(سيال  
الزم است تا باد به حداكثر ظرفيت انتقال برسد، تابعي از           

ــاد  ــرعت بـ ــ  سـ ــطح خـ ــاي سـ ــتو ويژگيهـ  اك اسـ
)Chepil,1945( .(1957) Bagnold ، نقطـــه حـــداكثر را

ــال ذرات بادرفــت   ــوان حــداكثر ظرفيــت انتق تحــت عن
حداكثر ظرفيـت انتقـال     ،  Chepil (1957).گذاري نمود  نام

يكـسان و معـادل     به طـور تقريبـي      ها  را براي همه خاك   
وي طـي   . اي فـرض نمـود    ماسـه  هـاي   مقدار انتقال تپـه   

ن بيـا ي كه بـا تونـل بـاد انجـام داد،            اگستردهآزمايشهاي  
داشت مقدار رسوب انتقال يافته به ازاء واحد عـرض در           

 بــا مــسافت طــي شــده در جهــت بــاد و ،جهــت طــولي
بـا برداشـت    . ارتبـاط مـستقيم دارد    خاك   يپذيرفرسايش

كندن و انتقال ذرات     ذرات فرسايش پذير، توانايي باد در     
ار حداكثر ظرفيت نهايت به مقد  در تا يابدبيشتر كاهش مي  

 براي  3خود تنظيمي سازوكار   در اين زمينه     .رسدانتقال مي 
مطـابق  . پيشنهاد شـد  ،  Bagnold (1941)اولين بار توسط  

انتقال ذرات بادرفت از سطح به      با  ،  ساز و كار  مفهوم اين   
 همچنـين  سرعت اين ذرات و  افزايش    و جريان باد داخل  

 ،يناميـك  از استاتيك بـه د      فرسايش كاهش سرعت آستانه  
-مـي  افـزايش    تا حـداكثر ظرفيـت انتقـال      مقدار رسوب   

رياضـي  رابطـه زيـر را بـراي بيـان      ،Stout (1990).يابـد 
تغييرات افقي مواد بادرفـت در جهـت بـاد در محـدوده              

 ظرفيـت   مياناين رابطه ارتباط    . دكرمرزهاي مزرعه ارائه    
از  حاصـل    منحنـي . كنـد انتقال و طول مزرعه را بيان مـي       

                                           
1- Max Transport Capacity  
2- Transport Limiting 
3- Self balancing mechanism 

 در  x با افـزايش مقـدار         كه   است 4هاي رشد يمنحندسته  
 .  رسد ثابت و به حداكثر مقدار ميxfنهايت مقدار 

)1(                          [ ])1(max
bx

x eff −−= 
 x  ،maxfظرفيت انتقال در فاصله  xfدر اين رابطه 

 فاصله از مرز مزرعه در جهت باد و xداكثر ظرفيت انتقال، ح
bكه در آناست اي   فاصلهxf حداكثر ظرفيت % 2/63 به

معادله استوت با اين فرض كه اراضي در . رسد انتقال مي
پذير  فرسايش) وزد از جهتي كه باد مي(باالدست مزرعه 

معادل زبري مزرعه ايطي داراي شر از لحاظ زبري اما بوده،ن
 در اين معادله وابسته به سرعت bضريب . دگردياست ارائه 

بدين . باشد ميپذيري خاك باد، زبري سطح و فرسايش
مزرعه  پذير در طول ترتيب با افزايش فاصله از مرز فرسايش

. شود متري بر مقدار رسوبات بادي اضافه ميدو و تا ارتفاع 
ت بادرفت داراي حد محدودي مقدار افزايش و انتشار ذرا

% 2/63يابد تا به مقدار   به صورت پيوسته ادامه مياما ،است
به طولي كه مقدار رسوب . مقدار حداكثر ظرفيت انتقال برسد

  اطالق 5حداكثر است طول بحراني مزرعه% 2/63انتقالي 
فاصله پس از طول بحراني، به سبب محدوديت  در. شودمي

ظرفيت انتقال با شيب بسيار كم تا ظرفيت انتقال، افزايش 
اين مطالعه با هدف . حداكثر ظرفيت انتقال وجود دارد

-گيري فرسايش بادي در اراضي آيش دشت يزد اندازه
اردكان، بررسي توزيع افقي ذرات بادرفت در شرايط مزرعه 

گيري حداكثر ظرفيت انتقال ذرات  اي اندازههو مقايسه روش
 . بادرفت انجام شد

 
  روشها مواد و

هاي ايران اي مناسب از دشت اردكان نمونه-دشت يزد
 در چند  كهايهاي گستردهرغم تالشبهمركزي است كه 

                                           
4- Growth Model 
5- Critical field length 
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هكتار  15000جهت تثبيت و كنترل بيش از  دهه اخير،
مالچ پاشي و تاغكاري صورت  اي از طريقهاي ماسهتپه

اي وجود هاي ماسه هنوز هم مشكل طوفان،گرفته است
يزد را تيره و تار  ر بعضي از اوقات آسمان شهردارد و د

اي  قطعه،بنابراين. )1375اختصاصي و همكاران، (كند مي
 احداث ايستگاه  به  منظوراز اراضي كشاورزي آن

 ،بدين منظور. گيري فرسايش بادي انتخاب گرديد اندازه
روستاهاي اراضي كشاورزي  ازطي بازديدهاي صحرايي 
غربي و  عمدتاً در بخش شمالمختلف حاشيه شهر يزد،

 ايستگاه تثبيت شن شهيد ، تحت آيشغرب اراضي
براساس . مورد بررسي قرار گرفتانتخاب و صدوقي 

معيارهاي انتخابي، محاسن و معايب اراضي بازديد شده 
گيري فرسايش بادي ارزيابي احداث ايستگاه اندازهبراي 
 :شاملمعيارهاي ارزيابي انتخاب ايستگاه  مهمترين .شد

وجود اراضي زراعي شاهد مشابه بخش وسيعي از دشت 
به اراضي و نزديكي به يزد، آسان اردكان، دسترسي -يزد

ها و تجهيزات، امكان ارتباط با امنيت نصب دستگاه
ساكنين محل جهت اطالع از وقوع رخداد طوفان، 

 مشخص  مجاورت با ايستگاه هواشناسي، دارا بودن ابعاد
صاحبان مزرعه براي نصب ايستگاه و و مناسب، موافقت 

 . مورد توجه قرار گرفتهاي رسوبگيرتله
 اراضي در مناطق مختلف بررسيبا توجه به نتايج 

دشت يزد اردكان، نهايتاً اراضي آيش زراعي واقع در اداره 
 مورد زمين. منابع طبيعي اشكذر مناسب تشخيص داده شد

 دوقريبي مساحت ت با متر مربع 140×140نظر با ابعاد 
 ).1شكل( سازي شد هكتار انتخاب و بدين منظور آماده

ابعاد اشاره شده پس از بررسي مقدماتي محل و نوع بافت 
در منابع موجود از مطالعات  .دش تعيين )شن لومي (خاك
براي احداث ايستگاه در اراضي داراي  شده ابعاد الزمانجام

 متر در 150 متر تا 100بافت سبك را كمتر از
   ).et al., 2003 Zobeck(اند رگرفتهنظ

گيري فرسايش بادي نياز به احداث ايستگاه اندازه
اين ابزارها در كنار . اي داردابزارهاي دقيق و ويژه

هاي هاي مورد نياز در ايستگاه هواشناسي هزينه دستگاه
 گيري ساخت و اندازه. دهداحداث ايستگاه را افزايش مي

ابل توجهي از زمان تحقيق را به ها بخش ق دستگاهبازدهي
ثبت و پايش رخدادهاي . خود اختصاص داده است

  بمدت يك1385  ماهفرسايش بادي از اول ارديبهشت
 .سال انجام شده است

گيري فرسايش  ايستگاه اندازهدرد جوهاي مودستگاه
 گير گرد و غبار از نوع تايي نمونه پنج6 دسته14بادي از 
7BSNE ،كنترلي گير نمونه چهار، 8ر خزشيگي  نمونهچهار- 
گيري در  بدين ترتيب اندازه.  تشكيل شده است9اصالحي

 به صورت خزشي، جهشي و معلق  ارتفاعيهايبخش
 ترتيب در به  BSNEگير هاي رسوب تله. شدانجام 
 متر از سطح زمين 1 و 50/0، 25/0، 1/0، 05/0هاي  ارتفاع

فاع دو متري ارت گير در چهار تله رسوب.نصب گرديد
 ابزارها و تجهيزات الزم در ،عالوه برآن. نصب شد

 دوهاي اقليمي شامل ايستگاه هواشناسي جهت ثبت داده
هاي مختلف، دماسنج، تشعشع سنج، بادسنج در ارتفاع

سنج  و رطوبتسنج نماي باد، باراندماسنج خاك، جهت
 .  است

                                           
6- Cluster 
7- Big spring Number Eight 
8- Surface Creep Sampler  
9- Performance Wind Blown Sampler  
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ــه ــر  نمونـ ــار توســـط BSNE گيـ ــين بـ ــراي اولـ  بـ
Fryrear (1986)  د و سپس به طـور وسـيع در   ش طراحي

تحقيقات فرسايش بـادي در آمريكـا مـورد اسـتفاده قـرار             
گير به نحـوي طراحـي شـده اسـت كـه            اين نمونه . گرفت

ــشي را  ــق و جه ــف و در   ذرات معل ــات مختل در ارتفاع
غبـار از    و گـرد . كنـد گيري مـي   گوناگون نمونه  هاي  تجه
گير وارد شده و در اثر كاهش سـرعت بـاد در            ه نمونه دهان

 60 وريتـ تخليه هـوا از خـالل        .شودنشين مي تهتله  كف  
 فلزي و گـالوانيزه   BSNEتله جنس. گيردانجام مي  1مش

ــره. اســت ــوي داي ــتقرار  از الگ ــراي اس ــدالمركز ب اي متح
 اجـازه   روشايـن   . گيرهـا در ايـستگاه اسـتفاده شـد         نمونه
تري از   تجزيه و تحليل دقيق    تله،داقل تعداد   دهد تا با ح    مي

 هـا تلـه . مقدار تلفات خاك در طـول مزرعـه بدسـت آيـد           
 در سطح مزرعـه     2شكل   مطابق نقشه مكاني ارائه شده در     

 °گيرها روي سه محور كه با هم زاويه       نمونه. استقرار يافت 

گيري وسيله امكان اندازه   بدين. ده است ش مستقر   ،دارد 60
ــ ذرات بادرفــت  ــا جه  مختلــف هــاي تدر رخــدادهاي ب

ــر    ــد و اث ــا گردي ــايي مهي ــاد در   جغرافي ــت وزش ب جه

                                           
1- Mesh 

 etal., 1991(بـرداري ذرات بادرفـت خنثـي گرديـد      نمونه
Fryrear.( 

هاي كيسه هاي رسوب درنمونههر رخداد،  پس از
 و جهت  شدگذاري و شمارهگذارينايلون جمع آوري، كد

. ايشگاه منتقل گرديدها به آزمتوزين و انجام بقيه آزمايش
گيرها با استناد به اطالعات به روز تخليه رسوب

گيرها انجام هواشناسي، ساكنين محلي و بازديد رسوب
در صورت وقوع رخداد فرسايش، پس از هر رخداد . شد

گيرها و در غير اين صورت طي بازديد صحرايي نمونه
 .تخليه شد

 از سطح توزيع عمودي ذرات بادرفت براي هر دسته تله
 ابتدا  در اين مرحله،زمين تا ارتفاع دو متري تعيين شد

دو (. معادالت حاكم بر توزيع عمودي ذرات تعيين گرديد
براي نقاط . )دسته معادله بر اين توزيع حاكم است

با پايه گيري شده در نزديك سطح زمين معادله نمايي  اندازه
 پس از .تطبيعي و در ارتفاع باالتر معادله تواني صادق اس

گيري تا ارتفاع دو متري مقدار دبي برازش معادله، با انتگرال
  .رسوب عبور كرده از واحد عرض دسته تله تعيين شد

 

 
 )ردكانا-استان يزد و دشت يزد (گيري فرسايش بادي در ايران موقعيت ايستگاه اندازه -1شكل
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دسته  پس از تعيين ظرفيت انتقال در محل استقرار
، برآيند جهت )در هر رخداد در روز(،BSNEگيرهاي  نمونه

 :)Hagen, 1995 (وش زير تعيين گرديدوزش باد با ر

)2        (∑
=

⋅=
k

i
ii TSUe

1
)sin( 

)3        (∑
=

⋅=
k

i
ii TSUn

1
)cos( 

)4        (
Un
UeTu arctan= 
 سرعتSi تعداد جهت وزش باد در روز، kدر اين روابط 

 Tu، ) درجه0-360( وزش باد جهتTi، )با هر واحد(باد 
 Tuكه  در صورتي؛) درجه0-360(برآيند جهت وزش باد 

TuTu از صفر شود،كمتر +=  .  خواهد بود360
در مرحله بعد با توجه به آزيموت جهت وزش باد، 

 تا مرز گيري رسوبهاتلهفاصله هر يك از دسته 
.  مزرعه در جهت وزش باد تعيين شد)ناپذيرفرسايش(

تقال در  عالوه بر رسم منحني ظرفيت ان،به اين ترتيب
 تلفات خاك در واحد  متوسط امكان تعيين،سطح مزرعه

اي از توزيع افقي ذرات نمونه. سطح نيز فراهم گرديد
 از . ارائه شده است 4 بادرفت در مزرعه در شكل

 افزارهاي كه ازجمله قويترين نرم Expert Curveافزار  نرم
 با برازش .هاست استفاده گرديدبرازش منحني بر داده

و  bضريب   ،ر حداكثر انتقالامقدبراي هر طوفان  منحني
 درمدت زمان .ضريب همبستگي معادله انتقال تعيين شد

تاريخ .  رخداد ثبت شده است12تحقيق طي يك سال 
ها، وقوع رخدادها، جهت وزش باد و جمع آوري نمونه

 .  ارائه شده است1اي در جدول  دقيقه30حداكثر سرعت 
 ظرفيت انتقال در اين بررسي  تعيين حداكثرمنظور به

روش برازش منحني رشد و تعيين مقدار ) 1 :از دو روش
ظرفيت انتقال در آخرين و دورترين فاصله در 

انتخاب حداكثر انتقال ) 2 و روش )4شكلمطابق (مزرعه
هاي دسته تلهاز مقادير اندازه گيري شده در بين 

مقايسه شده   استفاده و اين دو روش با همگير رسوب
 . است

 گيري فرسايش باديگير اندازههاي رسوب موقعيت مكاني نصب تله -2شكل
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  باداي دقيقه30آوري، وقوع رخدادها، جهت و حداكثر سرعت  تاريخ جمع-1جدول
 (m/s)حداكثر سرعت باد )آزيموت(جهت  تاريخ رخداد فرسايش بادي آوري نمونهتاريخ جمع

1/3/85 27/2/85-28/2/85 )312(NW-)270(W 2/17 
3/3/85 2/3/85 )323(NW 4/17 
5/3/85 3/3/85-4/3/85 )331(NW-)323(NW 8/17 
15/3/85 12/3/85 )337(NW 1/15 
22/4/85 19/4/85 )319(NW 2/12 
30/4/85 28/4/85-29/4/85 )341(NW-)45(NE 2/14 
27/5/85 26/5/85 )337(NW 2/14 
31/5/85 27/5/85 )334(NW 4/14 
23/7/85 21/7/85 )85(W 3/10 
27/11/85 25/11/85 )360(N 1/15 
18/12/85 16/12/85 )339(NW 9/15 
10/1/86 7/1/86 )12(N 3/16 

 

 نتايج
مقدار رسوب ، شود ديده مي 3 در شكلگونه كه همان

گيرها در هر انتقال يافته از هر يك از مجموعه نمونه
رخداد به تفكيك و در مجموع تمام رخدادها به صورت 

  بيشترين كهدهدنتايج نشان مي. تجمعي ارائه شده است
 عبور كرده است و در K دسته تلهرسوب انتقال يافته از 

كيلوگرم رسوب از  6/181سال آزمايش  مجموع طي يك
.  منتقل شده استآنستقرار اواحد عرض يك متر محل 

 در 179  (kg/m) از اين لحاظ با مقدارN گيرنمونهدسته 
 كمترين رسوب انتقال يافته مربوط. رتبه بعدي قرار دارد

در حدفاصل مرز A  و B، C هايگير نمونهدسته به 
 . غربي ايستگاه است شمال
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  مدت زمان تحقيقدر گير ظرفيت انتقال رسوب هر رخداد و تجميع شده از هر دسته نمونه-3شكل
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چهار در ، Kبردار  نمونه، رخداد فرسايش بادي12از 
 داراي بيشترين مقدار رسوب انتقال يافته در واحد رخداد

 رخدادها از اين لحاظ در رتبه سايرعرض بوده است و 
 نيز Nگير  نمونه دسته،در اين ميان. دنردوم و سوم قرار دا

 بيشترين مقدار رسوب را در خود جاي رخداد در چهار
 از اين لحاظ در P و Oگير رسوبهاي تله. داده است

، بين تمامي رخدادهادر . دنهاي بعدي قرار داررتبه
 1/3/85بيشترين انتقال در واحد عرض مربوط به رخداد 

 رخداد آن در و كمترين  متر كيلوگرم بر64/60 با مقدار
بيش . باشدميكيلوگرم بر متر  0174/0 به مقدار 23/7/85
 12از   ناشيگيري شده اندازه رسوباز مقادير% 95از 

 اتفاق افتاده 85  ماه در نيمه اول خرداد بوده كهرخداد
ترين ماه سال طي مدت آزمايش،  پرفرسايشبنابرايناست، 
 .  بوده است1385  ماهخرداد
 

 
 )30/4/85برداري نمونه:مثال( توزيع  افقي ظرفيت انتقال -4شكل
 
 بحث

نشان داده شده است با  4 گونه كه در شكلهمان
افزايش فاصله از مرز مزرعه بر مقدار مواد منتقله افزوده 

 اين افزايش به صورت كامالً يكنواخت در اما .شود مي

واصل  در ف،به عبارت ديگر. شودتمام سطح انجام نمي
اي يكسان از مرز مزرعه مقدار رسوب منتقل شده در دامنه

توان اين دامنه را نحوي كه مي به،متغير استاز كم تا زياد 
 دو خط پيوسته و منقطع روي شكل مشخص ميان در

 دهنده ين نشانياز لحاظ نظري خط پيوسته پا. نمود
پذيري و خط فرسايشمحدوديت محدوديت كنده شدن يا 

اليي محدوديت انتقال را در فرايند فرسايش نشان منقطع با
 هدهنده دامنمنحني، نشان پراكنش نقاط در. دهدمي

محدوديت كنده شدن و محدوديت انتقال در عرصه 
 . گيري استاندازه

تعيين حداكثر ظرفيت انتقال و جهت وزش باد بنابراين 
در هر رخداد بسيار حائز اهميت است، زيرا با استفاده از 

توان متوسط تلفات خاك در عرصه مورد مي عاملن دو اي
گونه كه اشاره شد، برآيند  همان. مطالعه را بدست آورد

تا ) 2(جهت وزش باد در هر رخداد با استفاده از معادالت 
 برآيند  كهدهدنشان مي 1جدول نتايج . دشبرآورد ) 4(

 بنابراين ؛غربي استزا عمدتاً شمالوزش بادهاي فرسايش
 و نتايج حاصل از اين اي توجه به اطالعات منطقهبا 

تحقيق، جهت كنترل فرسايش بادي احداث بادشكن 
به اين .  توصيه گردد (SW-NE) جهتدر بايست  مي

 فرسايش ،وزدآزادانه ميباد ترتيب با كاهش مسيري كه 
 حداكثر ظرفيت .يابد ميبه مقدار قابل توجهي كاهش بادي 

 شيوه از اطالعات انتقال استخراج توان به دوانتقال را مي
 maxfو تعيين ضريب ) 1(برازش معادله ) 1( روش:نمود

انتخاب بيشترين  )2(يا حداكثر ظرفيت انتقال و روش
گيري شده مقدار ظرفيت انتقال از بين مقادير اندازه

 و 2  نتايج حاصل از اين دو روش در جدول.باشد مي
 .  منعكس شده است5ا نيز در شكل همبستگي بين آنه
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 )2روش( گيري شدهاندازه مقاديرو  )1روش( برازش منحنيظرفيت انتقال حاصل از  معادله توزيع افقي ذرات، حداكثر -2جدول
 )1(روش )2(روش

 (kg/m)حداكثر ظرفيت انتقال 
 برداريتاريخ نمونه معادله توزيع افقي ذرات

64/60 02/70 )1(02.70 )44.96/( x
x ef −−= 1/3/85 

38/44 31/30 )1(31.33 )12.29/( x
x ef −−= 3/3/85 

54/53 50/74 )1(50.74 )38.111/( x
x ef −−= 5/3/85 

25/21 28/17 )1(28.17 )19.29/( x
x ef −−= 15/3/85 

12/0 11/0 )1(111.0 )08.5/( x
x ef −−= 22/4/85 

10/6 90/4 )1(901.4 )67.30/( x
x ef −−= 30/4/85 

29/9 587/8 )1(587.8 )93.61/( x
x ef −−= 27/5/85 

77/9 302/7 )1(302.7 )55.38/( x
x ef −−= 31/5/85 

18/0 158/0 )1(158.0 )73.27/( x
x ef −−= 23/7/85 

76/0 334/0 )1(334.0 )75.21/( x
x ef −−= 27/11/85 

2 82/2 )1(823.2 )07.102/( x
x ef −−= 18/12/85 

34/2 61/1 )1(61.1 )1.111/( x
x ef −−= 10/1/86 

 جمع كل - 93/217 37/210
 ميانگين - 16/18 53/17
 واريانس - 85/715 54/500

- - (ns)43/1 F محاسبه شده  
- - 46/4 F11,11(α=1%) 

- - (ns)3185/0 t محاسبه شده 
- - 106/3 t 11 درجه آزادي جدول با 

y = 0.8023x + 2.9615
R2 = 0.9205
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 2 و 1 مقايسه حداكثر ظرفيت انتقال به روشهاي  -5شكل
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 استيودنت -tمقايسه جفت شده رخدادها در آزمون 
داري بين مقادير حداكثر د كه تفاوت معنيدهنشان مي

از ). α=01/0( وجود ندارد 2 و 1ظرفيت انتقال در روش 
 نيز در مقايسه با 9205/0سوي ديگر، ضريب همبستگي 

 10مقادير حاصل از جدول فيشر با درجه آزادي 
دار بودن نشان از معني% 1درسطح اعتماد )708/0(

 ). 5شكل (همبستگي مقادير حاصل از دو روش است
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Abstract 

Reducing the length of field along the wind path can be a major factor in providing 
protection against wind erosion. Therefore, the study of sediment transported by wind versus the 
field length and maximum transport capacity is necessary. As the wind passes over eroding soil 
surface, the quantity of sediment transported by wind increases until the wind stream becomes 
saturated. In the other word the mass transported is limited by the emission rate of materials 
from the soil surface to the air flow, known as transport limiting. The field length required for 
the wind to reach its maximum capacity depends on the wind velocity and the components of 
the soil surface. The field data were collected from 1.9ha fallow lands of Yazd-Ardakan plain. 
Big Spring No Eight (BSNE) samplers were set up to collect samples of horizontal sediment 
discharge passing through a point. Twelve events data were collected and analyzed started from 
May 2006 to may 2007. Two methods were adopted to determine the maximum transport 
capacity; 1) Fitting the mathematic equation of [ ])1(max

bx
x eff −−= and 2) Direct 

measurement of transport capacity. Variance analysis and t-test paired data results showd that, 
there was no significant difference between the results of these two methods. 

 
Key words: wind erosion, dust sampler, maximum transport capacity, Yazd. 


