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  دهيچك
شود كه ناشي از  از معضالت مناطق خشك و فراخشك محسوب ميعنوان يكي  تخريب و دستكاري در سنگفرش بيابان به

پوشش سنگفرش در سطوح بياباني ايمني طبيعي را به همراه دارد و يكي از  .تغيير كاربري اراضي و دخل و تصرف در آن است
ر مناطق خشك نقش به عبارت ديگر، سنگفرش بياباني د. شود ويژگيهاي مهم ژئومورفولوژي در دشتهاي مركزي ايران قلمداد مي

اندازي تصادفي در  در مقاله حاضر، پوشش سنگفرش بيابان با استفاده از پالت. كند پوشش گياهي را در مناطق مرطوب ايفا مي
و سرعت آستانه  پذيري شاخص فرسايش. گيري شد اردكان اندازه - سر لخت، اپانداژ و پوشيده دشت يزد هاي دشت رخساره
خورده تعيين  سنجش فرسايش بادي در شرايط طبيعي و دست ز توابع تجربي حاصل از آزمايش تونلبادي با استفاده ا فرسايش
 83/ 3± 1/5سرهاي لخت عمدتاً سنگفرش درشت است كه در محدوده  نتايج نشان داد ساختار سطحي خاك در دشت. گرديد

ساعت و سرعت آستانه  -بر هكتار  يلوگرم ك 19 ± 1/3پذيري بادي در اين تيپ در محدوده  شاخص فرسايش. درصد متغير است
سرهاي اپانداژ مقدار سنگفرش در  در دشت. متري متغير است 2متر بر ثانيه در ارتفاع  4/9 ± 4/0فرسايش بادي در حدود 

 - بر هكتار  كيلوگرم  34 ± 9/19پذيري بادي در اين تيپ در محدوده  شاخص فرسايش. كند درصد تغيير مي 70±1/14محدوده 
سرهاي پوشيده  دشت. متري متغير است 2متر بر ثانيه در ارتفاع  5/8 ± 8/0عت و سرعت آستانه فرسايش بادي در محدوده سا

ساعت  - بر هكتار  كيلوگرم  9/1300 ±1087 سر در محدوده پذيري بادي در اين تيپ دشت شاخص فرسايش. فاقد سنگفرش است
نتايج نشان داد اختالط و . متري متغير است 2ارتفاع  متر بر ثانيه در 2/5 ± 5/0و سرعت آستانه فرسايش بادي در محدوده 

همچنين عدم . برابر شرايط طبيعي خواهد شد 25پذيري بادي خاك تا حد  خوردگي خاك سبب افزايش پتانسيل فرسايش دست
لزوم دقت و توجه به سنگفرش نتايج بيانگر . وجود سنگفرش سبب خواهد شد تا سرعت آستانه نيز تا حد نيم برابر كاهش يابد

عنوان عامل ايمني طبيعي است، تا دستكاري و دخالت انسان در شرايط شكننده و حساس مناطق خشك و مستعد  بيابان به
  .ناپذير مواجه نگردد فرسايش با تخريب شديد و جبران

  
  .، يزدتانه فرسايش باديسرعت آسيش بادي،  فرساپذيري بادي،  شاخص فرسايش ،سنگفرش بيابان :هاي كليدي واژه

  
 مقدمه

درشت  يليخ ماسهبزرگتر از  يبه اجزاء معدن
)2mm> (يوجود اجزاء سنگ. شود ياطالق م ياجزاء سنگ 

سنگفرش "تحت عنوان  يابانيدر سطح خاك مناطق ب
خاك و  يكيزيف يهايژگيدر و ياثرات قابل توجه "ابانيب

ابان يدر سنگفرش ب يدستكارب و يتخر. دارد ياراض

از معضالت مناطق خشك و فراخشك  يكيعنوان  به
و  ياراض يكاربر ريياز تغ معموالًشود كه  يمحسوب م

از  ابانيسنگفرش ب .شود حاصل ميدخل و تصرف 
مهمترين ويژگيهاي ژئومورفولوژي دشتهاي فالت مركزي 

عبارت ديگر  به. عنوان عامل ايمني طبيعي است ايران به
سنگفرش در مناطق خشك و فراخشك نقش پوشش 
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وجود سنگ و . كند گياهي در مناطق مرطوب را ايفا مي
خاك را متأثر  يكيزيزه در سطح خاك خواص فيسنگر

ن است يآفر نقش يو باد يش آبيسازد و در كنترل فرسا يم
 ،عظيم زاده و اختصاصي ؛1381 ،م زاده و همكارانيعظ(

ب يدر اثر تخر ).1389، مكارانو ه يفتوح ؛1381
 آن در از يو غبار ناش يش باديسنگفرش، شدت فرسا

بدين  ن موضوعيا .يابد ميش يافزا تخريب يافته ياراض
هاي پر تردد باعث كاهش  لحاظ اهميت دارد كه در جاده

جاني و  تهايخسارميدان ديد گرديده و خطر تصادف و 
سالمت شهروندان از طرف ديگر . دهد مالي را افزايش مي

به سبب انتشار غبار به خطر افتاده و بيماريهاي تنفسي و 
، و همكاران يفتوح(دهد  عروقي را افزايش مي -قلبي

1389(.  
 يها با توجه به اينكه سطوح وسيعي از اراضي حوزه

لخت و اپانداژ با مقدار قابل  يسرها آبخيز عمدتاً دشت
است، توجه  اي از سنگ و سنگريزه پوشيده شده مالحظه

به پوشش سنگفرش از اهميت دوچنداني برخوردار 
لخت عمدتاً  سرهاي دشت در سطحي ساختار .باشد مي

 را پوشانيده سطح% 70-90سنگفرش درشت است كه 

سنگفرش متوسط در تراكم اپانداژ  يسرها در دشت. است
م زاده و يعظ(دهد  يسطح را پوشش م% 45 -70حدود 
  ). 1381 ،ياختصاص

 يرو را بر يمطالعات) 1372( ياختصاص
. اردكان انجام داد -زديدشت  ياراض يباد يريپذ شيفرسا
زه يق نشان داد كه پوشش آسفالت مانند سنگريج تحقينتا

لخت و اپانداژ توانسته است  يسرها در دشت يسطح
كه  يا به گونه. دين حفاظت نمايرياز خاك ز يخوب به

و به هم  ين واحدها در صورت عدم دستكاريخاك ا
و  يات اصالحيبه عمل يازي، نيعيت طبيخوردن وضع

 يبادها يو حت يش بادينداشته و نسبت به فرسا يحفاظت
) 1378( يو اختصاص ياحمد. د مقاومت داشته استيشد

ر يغ يمنظور كنترل اراض را به يا زهياستفاده از مالچ سنگر
ثر آنها با مطالعه ا. شنهاد نمودنديپ يكيولوژياء بيقابل اح
سه  يريپذ شيبر فرسا يزه سطحيمختلف سنگر يها تراكم

دشت  يريپذ شيحساس به فرسا ينوع خاك، در اراض
با قطر ( كوچك يسنگها اردكان، استفاده از قلوه - زدي

مازاد در معادن شن و ماسه با ) متر يسانت 3بزرگتر از 
 يا زهين نوع مالچ سنگريتر عنوان مناسب را به% 50تراكم 
براساس ) Chepil )1960. شنهاد نمودنديپ ياراضن يدر ا

ت يكانزاس قابل يتيمطالعات خود در گاردن س
 يها خاكدانه يخاك را براساس فراوان يريپذ شيفرسا

متر  20-25متر و براساس سرعت باد  يليم 84/0بزرگتر از 
در . ان نمودين بياز سطح زم يك متريه در ارتفاع يبر ثان

 )Siddoway)1965 و  Woodruffكه توسط  يمطالعات
ن ين بيه نپريبر پا يتوان ياضيد رابطه ريانجام گرد

 84/0و درصد ذرات بزرگتر از  يريپذ شيشاخص فرسا
  . ديمتر ارائه گرد يليم

است و  يدر حال توسعه صنعتاز آن جا كه كشور 
باشد،  ين توسعه مينه ايزم يعيمختلف طب يها عرصه

و  يگسترده سبب اختالط خاك سطح يرات كاربردييتغ
خاك  يريپذ شين لحاظ فرسايبد. گردد يسنگفرش آن م

سنگفرش بشدت  يبه واسطه از دست رفتن سپر حفاظت
در تحقيق حاضر سعي بر آن  بنابراين. ابدي يش ميافزا

خاك در شرايط حضور  يپذيري باد است تا فرسايش
خوردگي و  پوشش طبيعي سنگفرش با شرايط دست

. مختلف مقايسه گردد يسرها ريختگي خاك در دشت بهم
عنوان  بهت وجود پوشش سنگفرش يگر اهميد عبارت به
 ن شود و ارتباطييتب يابانيط سخت بيدر شرا يعيطب يمنيا

 يريپذ شيبا فرسا ابانيسنگفرش ب سطحي پوشش وضعيت
قرار  يمورد بررس يش باديسرعت آستانه فرساو  يباد
و  يباد يريپذ شيفرسا يبند عالوه بر آن پهنه. رديگ

منطقه  يها ز در رخسارهين يبادفرسايش سرعت آستانه 
  .شود يمورد مطالعه بررس

  
  مواد و روشها

  :مشخصات كلي منطقه
در  كيلومتري شهر يزد 20منطقه مورد مطالعه واقع در 

شمالي و طول  3551712تا  3526360در عرض  40زون 



  697  4شمارة  20جلد مرتع و بيابان ايران فصلنامة تحقيقات 

واقع شده  UTMشرقي در مقياس  238865تا  215107
سرهاي لخت، اپانداژ و  دشترا ين محدوده ا. است

در بخش  نوارحداكثر ارتفاع اين . گيرد پوشيده دربرمي
 1141متر و حداقل آن با ارتفاع  1783مجاور كوهستان، 

اي در مجاور  هاي ماسه متر در محل حاشيه رخساره تپه
 208اردكان بوده و مساحت اين مقطع طولي،  -جاده يزد

موقعيت مقطع مورد مطالعه را  1شكل . يلومترمربع استك
  .دهد اردكان نشان مي -در استان يزد و دشت يزد

  

  
  برداري به همراه نقشه موقعيت نقاط نمونه منطقه مورد مطالعه كشوري و استانيموقعيت  -1شكل 

  
  ييات صحرايعمل

، يتوپوگراف يها ابتدا به كمك نقشه ،قين تحقيدر ا
، +ETM يا ر ماهوارهي، تصاوييهوا يعكسها
 ArcGIS افزار و با استفاده از نرم Google earthريتصاو

 يواحدها يها را مشخص و نقشه يمرز منطقه مطالعات
 يژئومورفولوژ يها و رخساره يشناس ني، زميشناس سنگ

ه يته ياز منطقه مطالعات UTMستم مختصات يبراساس س
روش مذكور، با استفاده از  يها بعد با كمك نقشه. ديگرد

خاك تا عمق  يها ، نمونهيتصادف -يبند طبقه يبردار نمونه
با فرض . ها برداشت شد در درون رخساره يمتر يسانت 10
و  يسبب اختالط سنگفرش سطح ير كاربريينكه تغيا

خورده درصد  و دست يعيگردد، در دو حالت طب يخاك م
 يگذار ابان در صحرا با پالتيپوشش سنگفرش ب

  .شد يريگ اندازه
خاك و سرعت آستانه  يباد يريپذ شيشاخص فرسا

 خاك يبا استفاده از توابع انتقال يش باديفرسا
)Pedotransfer function (يتوابع انتقال. دين گردييتع 

 توان با يق آن مياست كه از طر يتجرب يخاك روابط
 يريگ كه اندازه ييپارامترها ،ساده خاك يهايژگيداشتن و

مورد استفاده  يتوابع انتقال. آن مشكل است را برآورد نمود
 يها در رخساره ييمطالعات صحرا يط ين بررسيدر ا

اردكان با استفاده از دستگاه سنجش  - زديمختلف دشت 
 ،عظيم زاده و همكاران(آمده است  بدست يش باديفرسا

دستگاه مذكور در ). 1383،زاده و اختصاصي عظيم ؛1381
مهم  يهايژگياز و. ك نوع تونل باد قابل حمل استيواقع 

 يريگ ت حمل آن و امكان اندازهين دستگاه قابليا
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 يعيط طبيدر شرا يريپذ شيمربوط به فرسا يكم يها عامل
كه در ساختمان آن   سطح خاك است، بدون آن يرو بر
زان يم يباد يريپذ شيشاخص فرسا. حاصل شود يرييتغ

ك ساعت كار دستگاه با وزش ي يافته طيش يخاك فرسا
سطح  يمتر يسانت 20در ارتفاع  m/s 15باد با سرعت 

ن دستگاه ياجزاء مختلف ا. ساعت است كيمدت  خاك به
م كننده سرعت يژنراتور قابل حمل، تنظ: ست ازا عبارت

ن هوا از فن مولد باد به تونل، ايان باد، رابط انتقال جريجر
  .رسوب يآور محفظه جمع و شيآزما بدنه تونل

  
  يو محاسبات يشگاهيات آزمايعمل

الزم  هاي آزمايششگاه، يها به آزما پس از انتقال نمونه
عصاره اشباع خاك توسط پمپ . شدآنها انجام  يبر رو
 pHبا استفاده از دستگاه  pH، مقدار )دستگاه مكش( خأل
با استفاده از  ي، شور)pHmeter-Jenway model( متر

 Jenway model Conductivity( سنج تيدستگاه هدا

meter(م يم محلول با استفاده از روش فلي، غلظت سد
، غلظت )Jenway model Flamephotometery( يفتومتر
ون با يتراسيو ت يم به روش كمپلكسومتريزيم و منيكلس
ت با ينهادرد و ين گردييتع )1951 ،قنگ و بري(ن يورس

م ير مقدار نسبت جذب سدياستفاده از فرمول ز
 .آمد بدست

)1                                 (SAR  

 يريپذ شير سنگفرش بر فرسايلحاظ نمودن تأث يبرا
ن و اعمال ييتع يب درصد سنگفرش سطحيخاك، ضر

ذرات با ع قطر يوزت. )Mccormack et al., 1984( ديگرد
 يدرومتريز به روش هير الك نياستفاده از الك خشك و ز

و تهيه  يتغييرات مكان يمنظور بررس به. دين گردييتع
سرعت  زين و خاك يباد يپذير و نقشه فرسايش يبند پهنه

يابي، روش  از بين روشهاي درون يش باديآستانه فرسا
ن منظور از يدب. كريجينگ معمولي به كار گرفته شد

  .استفاده گرديد ArcGIS فزارا نرم
 
  جينتا
و سـرعت آسـتانه    يريپـذ  شيزه بـر فرسـا  ير سنگريتأث

  :خاك يبادش يفرسا
به  را يابانيدرصد سنگفرش ب يبند نقشه پهنه 2شكل 
نشان  يدر محدوده مطالعات يمعمول نگيجيروش كر

هاي مختلف  ساختار خاك سطحي در رخساره. دهد يم
دهنده اختالف  اردكان نشان -ژئومورفولوژيك دشت يزد

. باشد عمده در پوشش سنگفرش بخشهاي مختلف مي
سرهاي لخت عمدتاً  ساختار سطحي خاك در دشت

درصد  83/ 3± 1/5ه حدودمسنگفرش درشت است كه در 
سنگفرش بياباني موجود در اين واحدها تا . استمتغير 

پذيري خاك آن را كاهش داده است  حدود زيادي فرسايش
خاك، درشت تا متوسط در زير سنگفرش و بافت 

   .باشد مي
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  معمولي بندي درصد سنگفرش بياباني به روش كريجينگ نقشه پهنه -2كلش
  

در محدوده اپانداژ مقدار سنگفرش  يسرها ر دشتد
سنگفرش از  ين اراضيدر ا .كند درصد تغيير مي 1/14±70

ن يهر چند در ا. نظر اندازه در حد متوسط وجود دارد
اثرات  اما ،افته استيرخساره درصد سنگفرش كاهش 

آن در حد  يش باديزان فرسايآن قابل توجه و م حفاظتي
  .باشد يسر لخت م دشت
در  است كه فقط ده فاقد سنگفرشيپوش يسرها دشت 

صورت بسيار محدود و داراي  بعضي مناطق به
ضخامت سله در  .باشد ز مدور مييار ريهاي بس زهيسنگر

ج يبتدر يميسد يعالئم شور. متر است يسانت 3/0-4/0آن 
سر اپانداژ قابل مشاهده است اما  از دشت يياز بخشها

ده مالحظه يپوش يسرها ن شواهد آن در دشتيشتريب
كه سله   ده پس از آنيپوش يسرها در دشت .شود يم

ب شد، يانسان تخر يتهاير فعاليثأا تحت تيافت يش يسا
و  1جدول . ابدي يش ميبشدت افزا يريپذ شيفرسا

و ري يپذ شيرات شاخص فرساييتغ 4و  3شكلهاي 
  . دهد سرعت آستانه فرسايش بادي را نشان مي
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  هاي ژئومورفولوژي خسارهرپذيري و سرعت آستانه فرسايش بادي در حالت طبيعي  شاخص فرسايش  -1دول ج
هاي  رخساره

ونه  ژئومورفولوژي
 نم
اره

شم
  

پوشش سنگفرش 
  (%)بياباني

  پذيري بادي فرسايش شاخص

  )ساعت -بر هكتار  كيلوگرم (

سرعت آستانه فرسايش 
  متري 2بادي در ارتفاع 

  )متر بر ثانيه( 

سرعت آستانه فرسايش 
  متري 10بادي در ارتفاع 

  )متر بر ثانيه(

 لختسر  دشت

1  90  15 6/9 12 
2  80 21 7/9 2/12  
3  90 15 5/9 9/11  
4  80 21 7/9 2/12  
5  80 21 5/9 9/11  
6  80 21 6/8 8/10  

 سر اپانداژ دشت

7  80 21 6/8 8/10  
8  50 65 3/8 4/10  
9  80 21 6/8 8/10  
10  60 45 5/7 4/9  
11  80 21 7/9 2/11  

 سرپوشيده دشت

12  0 494 5 3/6  
13  0 1658 5 3/6  
14  0 194 5 3/6  
15  0 2093 5 3/6  
16  10 286 3/6 9/7  
17  0 371 5 3/6  
18  3 2461 5 3/6  
19  0 2850 5 3/6  

  
پذيري بادي در  سر لخت شاخص فرسايش در دشت

ساعت و سرعت  -بر هكتار  كيلوگرم  19 ± 1/3محدوده 
متر بر ثانيه  4/9 ± 4/0بادي در محدوده آستانه فرسايش 

سر اپانداژ شاخص  در دشت .متري متغير است 2در ارتفاع 
بر   كيلوگرم  34 ± 9/19پذيري بادي در محدوده  فرسايش
ساعت و سرعت آستانه فرسايش بادي در  -هكتار

متري متغير  2متر بر ثانيه در ارتفاع  5/8 ± 8/0محدوده 

پذيري بادي  شاخص فرسايشسر پوشيده  در دشت .است
 -بر هكتار  كيلوگرم  9/1300 ± 0/1087در محدوده 

 ± 5/0ساعت و سرعت آستانه فرسايش بادي در محدوده 
نتايج نشان . متري متغير است 2متر بر ثانيه در ارتفاع  2/5

دهد كه با كاهش درصد سنگريزه سطحي  مي
پذيري كاهش و سرعت آستانه فرسايش بادي  فرسايش

  . يابد يش ميافزا
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  به روش كريجينگ معمولي طبيعياراضي  در ستانه فرسايش باديبندي سرعت آ نقشه پهنه -3شكل 

  

  
  

  كريجينگ معمولي به روش اراضي طبيعي در پذيري بادي بندي شاخص فرسايش نقشه پهنه -4كل ش
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شود در  در اين دو شكل مالحظه ميطور كه  همان
علت فقدان سنگفرش سرعت آستانه  سر پوشيده به دشت

فرسايش بادي كمتر و در نتيجه ميزان شاخص 
  .پذيري در اين محدوده بيشتر است فرسايش

ن ويتني و م بررسي نتايج طي آزمون غيرپارامتري
سرها با هم نشان داد كه اختالف  مقايسه دو به دو دشت

سر لخت  ي از لحاظ پوشش سنگفرش بين دشتدار معني
كه  در حالي). Pvalue=126/0(و اپانداژ وجود ندارد 

سر پوشيده وجود اين  با دشت لختسر  مقايسه دشت

 اختالفالبته ). Pvalue=001/0(نمايد  اختالف را تأييد مي
بين  فرسايش باديسرعت آستانه در  داري معني
 داردده وجود پوشيلخت و  سرهاي دشت

)001/0=Pvalue.( ر مقاديP سه سرعت آستانه براي مقاي
 .ده استمحاسبه گردي 001/0اپانداژ و پوشيده سر  دشت
پذيري بادي  داري در شاخص فرسايش معني اختالفالبته 

وجود دارد  سر لخت و پوشيده بين دشت
)002/0=Pvalue.( سر اپانداژ  اين اختالف در مورد دشت

  ).Pvalue=003/0( و پوشيده نيز وجود دارد
  

    
بندي سرعت آستانه فرسايش بادي در اراضي  نقشه پهنه -5شكل 

  به روش كريجينگ معمولي  خورده دست
پذيري بادي در اراضي  بندي شاخص فرسايش نقشه پهنه -6شكل 

  خورده به روش كريجينگ معمولي دست
  

بررسي نتايج حاصل از تخريب سنگفرش بياباني و 
پذيري و سرعت آستانه  تغييرات شاخص فرسايش

دهنده  سرهاي لخت و اپانداژ نشان فرسايش بادي در دشت
دار بين دو حالت طبيعي و تخريب ياقته  اختالف معني

  ).براي هر دو متغير Pvalue >001/0( است
  

  بحث 
راكم سنگفرش در آمده نشان داد كه ت نتايج بدست

ر ييتغ. باشد درصد متغير مي 0- 100محدوده مطالعاتي از 
مناطق خشك با پوشش سنگفرش  يها در عرصه يكاربر

 ش بادييو شدت فرسا يريپذ شيش فرسايسبب افزا
افته از اراضي باالدست به ي رسوبات آبي انتقال. گردد يم

 سرعت بادهمراه افزايش  بهده ياپانداژ و پوش يسرها دشت
فراهم  يش باديفرسا يبرا يدر وسط دشت بستر مناسب

سنگفرش بيابان موجود در اين واحدها، تا حدود . نمايد يم
خاك را كاهش داده و آن را مقاوم  يپذير فرسايش يزياد
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 يبنابراين با افزايش درصد سنگريزه سطح. سازد يم
يابد، زيرا وجود سنگ و  يخاك كاهش م يپذير فرسايش

باد  يتنش برش ينيرو تواند از يح خاك مسنگريزه در سط
و از اين طريق موجب كاهش فرسايش  بر سطح كاسته

سرهاي لخت و اپانداژ، سنگريزه سطحي  در دشت. گردد
به . توانسته است به خوبي از خاك زيرين حفاظت نمايد

اي كه خاك اين واحدها در صورت عدم دستكاري و  گونه
به عمليات اصالحي به هم خوردن وضعيت طبيعي، نيازي 

و حفاظتي نداشته و نسبت به فرسايش بادي و حتي 
  .بادهاي شديد مقاومت دارد

ق باعث كاهش يبه سه طر يزه سطحيپوشش سنگر
عنوان پوشش محافظ  بهدر ابتدا . شود يم يباد شيفرسا

 يروياز سطح خاك را در برابر ن يعمل نموده و بخش
سه يوضوح از مقا هن موضوع بيا. كند ينده باد حفظ ميفرسا

لخت و اپانداژ با  يسرها دشت يريپذ شيشاخص فرسا
عناصر درشت دانه عالوه بر آن، . ده مشخص استيپوش
 يكوچك عمل نموده و اثر حت يها بادشكن مانند يسطح
. دينما  يم ين بادها را هم بر سطح خاك خنثيدتريشد
لخت و  يسرها دشت يش باديسه سرعت آستانه فرسايمقا

ن موضوع است و در يدهنده ا ده نشانياپانداژ با پوش
در سطح خاك،  يجاد زبريبا ا يسنگفرش سطحنهايت 

 يو خزش يدام انداختن ذرات جهش هت و بيباعث تثب
  .گردد يخاك م

دستكاري و دخالت انسان در شرايط شكننده و 
حساس مناطق خشك و مستعد فرسايش با تخريب شديد 

 يريپذ شيش فرسايسبب افزاهمراه است و ناپذير  و جبران
ز ين يسرعت آستانه باد. گردد يو كاهش سرعت آستانه م

كنترل و حفاظت خاك در مناطق  ياساس يارهاياز مع
شود و كاهش پوشش سنگفرش سبب  يمحسوب م يابانيب

از  يريدقت در جلوگ. گردد يكاهش سرعت آستانه م
اپانداژ و  يسرها ب و اختالط سنگفرش در دشتيتخر

 يها ن محدودهيو همچن يمواصالت يها ه جادهيلخت حاش
ت ياز اهم ييبا روستا يشهر يك سكونتگاههاينزد
 يكه اختالط سبب غبارناك از آنجا. برخوردار است يا ژهيو

شود، خطرات  يها م د در سطح جادهيدان ديهوا و كاهش م
 ياز سو. همراه خواهد داشت را به يريناپذ جبران يجان
گر غبار و ذرات بادرفت هوا سبب بروز مشكالت يد

از غبار كه  يبا ورود بخشمسئله ن يا. گردد يم يتنفس
كرون دارند و به ذرات يم 10كمتر از  يدامنه قطر يدارا

PM10 باشند ميبرخوردار  يت دوچندانيمعروفند، از اهم .
 يعيطب يمنيعنوان ا به يابانيب ين لحاظ سنگفرشهايبد

ت و يكشور جهت حفظ امن يابانيسطوح خشك و ب
د حفظ و يا باههو سكونتگا يا ن جادهيش در تردد بيآسا
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Abstract 
Destruction and manipulation in the desert pavement due to changes in land use is one of the serious 
problems in arid and hyper-arid regions throughout the world. Desert pavement is one of the important 
geomorphologic properties, providing natural safety mulch in central plain of Iran. In other words, desert 
pavement in arid regions plays the role of vegetation in humid area. In recent paper, desert pavement 
coverage was measured by random sampling in 20×20 (cm×cm) plots in the faces of coarse, medium and 
fine glacial plains of Yazd-Ardakan. Soil Wind Erodibility (SWE) and Wind Threshold Velocity (WTV) 
were determined in wind erosion-meter tunnel and in two natural and disturbed conditions. Results 
showed that the percentage of desert pavement coverage varied in the range of 83.3±5.1 in coarse glacial. 
SWE and WTV varied at about 19±3.1kg/ha.hr and 9.4±0.4 m/s at a height of 2m, respectively. In 
medium glacial plain, desert pavement coverage varied in the range of 70±14%. SWE and WTV were 
determined at about 34±19.9 kg/ha.hr and WTV varied in the range of 8.5±0.8 m/s. Fine glacial plain was 
bare and without desert pavement coverage. SWE and WTV varied at about 1300.9±1087 kg/ha.hr and 
5.2±0.5 m/s, respectively. According to the results, soil erosion resulted in increased potential for wind 
erodibility at about 25 times greater than natural conditions. Also, with removing desert pavement, WTV 
decreased by about half. Our results indicate the necessity of attention to the desert pavement as a natural 
safety factor so that human manipulation and intervention in fragile and sensitive conditions of arid 
regions will not result in severe and irreversible damage. 
 
Key words: desert pavement, wind soil erodibility, wind erosion, wind threshold velocity, Yazd. 


