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 دهیچک
بیابانی با انتقال ذرات میکروسکرپی به داخل جر باعث زلردگی هرا و محوی   و فرسایش باد  به عنرات عامل اصلی فرسایش خاک در مناطق خشک

مختلف را اا بستر خرد جدا كورده ها  فرسایش باد ، ذرات خاک با اندااه ةبادها  با سرعت بیش اا زستانها  حاصل اا تندشرد. طرفاتایست می

كند. بروا این پدیده در مناطق برداشت، ایجاد فرسایش خواک ورده و به نقاط دوردست حمل میزو به صررت جهش، خزش و یا تعلیق به حركت در

كنتورل فرسوایش بواد  در هور  ها ریز  و شیرهگردد. نرع برنامهو در نقاط دیگر متناسب با قدرت و سرعت باد سبب انباشت، یا ترسیب ذرات می

ریز  تورات برناموهشوناخت كوافی اا عرصوه تحوت فرسوایش بواد  نمییک اا مراحل برداشت، حمل و رسرب با هم متفاوت است و در صررت عدم

كه شامل حمل و رسرب ا  و تفسیر بصر ، مناطق فرسایش با استفاده اا مطالعات میدانی، بررسی تصاویر ماهراره ،مناسبی ارائه داد. در این تحقیق

چنین با انتخاب دو منطقه )دشت سگز  و فسارات( در نقاط برداشت و حمل، دوام و ماندگار  مالچ سونگریزه بوه رداشت است شناسایی شد. همو ب

ها  انسوانی ینهترین مرحله در كاهش هزادایی مهمها  بیاباتكردت بهترین محل در اجرا  پروژهصرف وقت در پیدا .مدت سه سال بررسی گردید

ها  چربی انجوام گرفوت. نتوای  بوه دسوت زموده اا گیر  شاخصو مالی و كنترل گرد و غبار است. برزورد میزات بادبردگی و نقاط برداشت با اندااه

در دشوت  نه بادكندگی اا سوطخ خواک وساال كیلرگرم بر مترمربع 9/1ها  چربی در دشت سگز  بیانگر مترس  زور  شده شاخصها  جمعداده

دهد محل اجرا  پروژه در دشوت سوگز ، در باشد كه نشات میبادكندگی اا سطخ خاک میكیلرگرم بر مترمربع  2/1ساالنه  فسارات بیانگر مترس 

ات زباشود بوا میومحل اجرا  پروژه در دشت فسارات كه منطقه حمول و رسورب می تر است.ست و میزات بادبردگی بیشمنطقه برداشت واقع شده ا

تورات فهمیود كار  در بعضی نقاط دشت سوگز  را میها  تاغچنین با مطالعات خاكشناسی علت شکست پروژهتر  مراجهه است. همگی كمادبردب

 .باشدها  بیرلرژیک میاجرا  طرح انتخاب درست محلدهنده عدمكه نشات

 

 .جراییها  امنطقه برداشت، دشت سگز ، كنترل فرسایش باد ، پروژه: یدیکل واژگان

 

مهمقدّ

ها  ترین بحراتغبار در حال حاضر یکی اا مهمپدیدة گردو

طبیعی و    كشرر اا نظر گستره و شدت خسارها روپیش

 كول مجمرع اا درصد 2/4 بر بالغ ایرات انسانی است. كشرر

 11 در كوه داده اسوت جوا  خورد در را جهوات ها بیابات

 اسوتات ند.هسوت پراكنوده اصوفهات، اسوتات جمله اا استات

 اا یکوی هکتوار میلیورت 1/11 بور بوالغ وسوعتی با اصفهات

ت اس خشکنیمه و خشک اقلیم دارا  و مركز  ها تااست

 31 معادل و هکتار میلیرت 2/3 حدود پهنه، این اا. ]0،11[

 تشوکیل ماسوه اار و بیابوانی اراضی را استات سطخ درصد

 قیشور و شمالی ها بخش در عمده طرر به كه است داده

 بحرانوی كوانرت 11 شوامل اراضوی ایون دارد. پراكنش زت

 سطخ اا كه بیش اا یک میلیرت هکتار است باد  فرسایش

 . ]2[گیرد در بر می را استات

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2967.html
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 اراضوی بحورات، هوا كوانرت ایون هوا خسارت ةگستر

 و مراصوالتی هوا راه صنعتی، مسکرنی، مناطق كشاورا ،

 بواد  فرسوایش رلاست. كنت داده قرار تأثیر تحت را غیره

 دالیول به خشک،نیمه و خشک مناطق در ویژه به هاخاک

 كواهش طبیعوی، منابع تخریب اا جلرگیر  نظیر مختلف

 هوا مزاحموت و معلوق ذرات انتقوال كاهش هرا، زلردگی

 و سیساتأت در اهکشی، و زبیار  ها شبکه در زت اا ناشی

یجواد و ا نقول و حمل در و اجرایی عملیات در زالت،ماشین

 گرفته قرار جد  ترجه مررد ها  پرستی و تنفسیبیمار 

 است.

 هوا ماسوه تثبیوت منظرربوه گیاهی پرشش اا استفاده

ها مراجوه محدودیت برخیبا  مختلف، مزایا  علیرغم ،روات

اا  محیطوی، اسوتقرار عرامول تونش ،است. اا سریی دیگر

پرشش گیاهی در سطحی كه بتراند در كنتورل و حفاتوت 

قابل فرسایش باد  مؤثر باشد را به شدت تحت توأثیر در م

در برخی منواطق اقودامات دیگور   بنابراین، دهد.قرار می

گیوورد. ار مینظیوور مووالچ و بادشووکن در اولریووت اجوورا قوور

شدت فعال اا نظر فرسوایش بواد ، ه چنین در مناطق بهم

كنود. ها ضرورت پیودا میتثبیت عرصه قبل اا كاشت نهال

بحرانی به منواطق برداشوت،  ةتفکیک عرص ،در این شرای 

 شروع عملیات اصالحی است.  ةگذار  مقدمحمل و رسرب

ی فرسووایش اا ة برداشووت در ژئرمرفرلوورژ  بووه معنووواژ

نشده در بیابات ترس  باد خ سیمانیها  سست، مسطّامین

ها  سیالبی و ها  خشک، دشتكه در بستر دریاچه است

رات خواک ر  و سویلت شورد. ذبرداشوت زغواا می ،غیره

 . ]1[د شرترس  باد تا صدها كیلرمتر حمل می

دهد كه شده در مناطق بیابانی نشات میمطالعات انجام

مباراه با فرسایش باد ، مرحله برداشت  ه دربهترین مرحل

تورات عملیوات كنتورل و فق  در مراقع ضورور  موی است

ه بوا فرسایش باد  را در دو منطقه دیگر انجوام داد. مبوارا

 ةعالوه بور صورف هزینو ،برداشت ةفرسایش باد  در مرحل

تر  نسبت به دو منطقوه دیگور بوه با مرفقیت بیش ،كمتر

 ،بنووابراین ،گذار  همووراه اسووتخصوورم منطقووه رسوورب

تورین ا ، مهمها  ماسهشناخت نقاط برداشت یا منشأ تپه

. با شناسایی استترین راه مباراه با فرسایش باد  و اصرلی

ترات عملیات كنترل و مباراه را اا ایون ق برداشت میمناط

حركت رسربات در منطقه برداشت یک  مناطق شروع نمرد.

بیشوتر در منطقوه  یدبنیاد  است و عملیات اجرایی با كار

 .شرد برداشت متمركز

ها  ارائه شده در ایرات و یا سایر كشررها  دنیوا روش

را بودنبال نتواب  متفواوتی  ،برا  شناخت مناطق برداشوت

اسوا  تخصوص  كه هر محقوق بور طرر  ، بهداشته است

شناسوی، خرد روشی را ارائه كرده كه اغلب مبتنی بر امین

محققوات ایواد   .]1[ استشناسی شناسی و یا كانیسنگ

رو  تعیین مناطق برداشت رسوربات بواد  بوا اسوتفاده اا 

د انووفعالیووت نموورده ،هووا  میوودانی و سوونجش اا دورروش

]9،1،9[. 

گیر  میزات اندااه ، سعی گردید با روشدر این تحقیق

فرسایش بواد  جهوت انتخواب  منطقه برداشتبادبردگی، 

 .شردادایی انتخاب مکات برا  انجام عملیات بیاباتبهترین 
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 32هکتوار در مختصوات  112111با وسعت   دشت سگز

و  قوهیدق 43درجوه و  32ا ت هیثان 21و  قهیدق 20درجه و 

 هیثان 11و  قهیدق 49درجه و  91و  یعرض شمال هیثان 92

قرار دارد. با ترجوه بوه  هیثان 19و  قهیدق 14درجه و  92تا 

حمول و  ،ینظوام سواتیتأس ، زت به مناطق شهر یکینزد

و   بواد شیاا فرسوا  ریجلورگ ة، اا جنبعیصنا زیو ن قلن

 قرار دارد.  ییو اجرا یمطالعات تیدر اولر ااییمقابله با بیابات

میووانگین سوواالنه دمووا در ایسووتگاه هراشناسووی شوور  

سانتیگراد و میانگین ساالنه بارندگی حدوده  2/11اصفهات 

هوا بوه خصورم در فصول میلیمتر اسوت و بوارش 4/122

امستات و پاییز به وقورع پیرسوته اسوت. مترسو  رطربوت 

 41توا  31و بین درصد  91تر اا ها كمسالنسبی در تمامی

دوموارتن،  یمویاقل  بنودبر اسا  طبقه درصد برده است.

زمبورژه، خشوک   بندمیمنطقه، خشک و طبق تقسو میاقل

، ایواداقلویم خشوک، گرموا  شودید، تبخیور  .سرد اسوت

بردت ذرات خاک و بادهوا  دائموی در ، ریزدانهكمبارندگی 

اایوی و ایجواد شورای  مناسوبی بورا  بیابوات ،این منطقوه

 اند.فرسایش باد  فراهم زورده

متور، در  2121منطقه، با ارتفواع  نیا ةنقط نیترمرتفع

منطقوه،  یغربنقطه در جنرب نیترزت و پست یشرقشمال

زااد واقووع اسووت.   ایوواا سووطخ در رمتوو 1991بووا ارتفوواع 
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شده طبقات شویب ایواد  در زت بردت منطقه باعثخمسطّ

درصود  10/1بر بوا مترس  منطقه برا بیش مشاهده نگردد.

  است.

دشت سوگز  بوه لحواس گسوتردگی و شودت فرزینود 

اایی یکی اا مناطق بحرانی استات اصفهات محسورب بیابات

منطقه فسارات، به وسوعت  ،عالوه بر دشت سگز  .شردمی

در دشوت سوگز  واقوع شوده اسوت. ایون دو هکتار  211

ا  به وسعت یک هکتار مالچ سنگریزه ةمررد مطالع ،منطقه

  رار گرفت و طی سه سال بررسی گردید.ق

 

 شناسایی مناطق برداشت

ا  و با استفاده اا مطالعات میدانی، بررسی تصاویر مواهراره

سورب و ر بصر ، مناطق فرسایش كه شامل حمول،تفسیر 

رفرلرژ  رچنین با بررسی مبرداشت است شناسایی شد. هم

هوا  سوتناد زماربوه اا  و مطالعه رژیم بواد )ها  ماسهتپه

و اطالعوات حاصول اا مطالعوات اداره  هراشناسی و گلبواد(

منواطقی كوه  ،بیابات اداره كل منابع طبیعی استات اصفهات

بنود  طبقوه  GISتحت فرسایش باد  هستند در محوی 

  شد.

در  زور  اطالعووات موررد نیوواامطالعووه و جموعپو  اا 

 ،غیرهد شرای  اقلیمی و نرع پرشش و خصرم منطقه مانن

بوا همکوار  كارشناسوات اجرا  طورح برا  سب محل منا

كل منابع طبیعی استات اصوفهات انتخواب شود. ایون  ةادار

بحورات فرسوایش بواد  در دشوت  محل بخشوی اا كوانرت

چنووین در بررسووی محوول، (. هم1ل )شووک اسووتسووگز  

مطالعات قبلی هم لحاس گردیود. منطقوه موررد مطالعواتی 

ت در دشت سوگز  در محودوده برداشوت و دشوت فسوارا

 د. شمنطقه حمل و رسرب انتخاب 

دو زامایش جداگانه طرح بلرک كامل تصوادفی در سوه 

ها  طبیعی بوادامی بوا توراكم تکرار با استفاده اا سنگریزه

درصود در  91و  29درصد در دشت فسارات و با تراكم  19

 دشت سگز  و مقایسه با شاهد انجام گرفت. 

 91لچ بوا توراكم میزات مررد نیاا موا ةمنظرر محاسب به

انتخاب و نصوف پوالت متر  1×1ابتدا پالتی با ابعاد  ،درصد

پر گردید، به طرر  كه فضا  خالی بوین  با سنگریزه كامالً

گیر  و وات كل ها اندااهوات سنگریزه ،زت نباشد. در ادامه

د. اا زنجوا كوه شوسنگریزه مررد نیاا در هر كرت محاسبه 

گیورد، تعوداد جوام میپاشش دستی سنگریزه ترس  بیل ان

مربع مشخص گردیوده و ربیل سنگریزه مررد نیاا در هر مت

زمراش الام در مررد تراكم پاشش بوه كوارگرات داده شود. 

درصد نیز انجام گردید.  19و  29ها  راكماین روند برا  ت

ت چنین با مطالعات خاكشناسی در منطقوه سوگز  علّوهم

 ها بررسی شد.شکست بعضی پروژه

 

 
 مطالعاتی ةمحدودنمایی اا  -1 شکل

 

 نتایج

مناطق برداشت بوا  ه مشخص گردید كهشد بررسی انجامبا 

ها  مختلووف در شوومال اراضووی كشوواورا  قوورار شوودت

این اراضی متشکل اا واحدها  اراضی سیالبی و  .گیرندمی

 را اا زیوذرات دانوه ر ،بررسو حمل ةواسطه ست برده و بپَ

غربوی وارد دائمی اا شومال طریق رودخانه فصلی و احتماالً

 كند. محدوده می

ناپوذیر در اعموا  خواک هموراه بوا ها  نفرذوجرد الیه

هوا  افزایش درجه حورارت، كواهش نوزوالت و حوذف زب

زب ایرامینوی بووا حرضوه و حوذف  ةكننودتغذیوه سوطحیِ
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امینی بویش اا ها  ایركردت منطقه و برداشت زباهکش

هوا نمک انباشتا  برا  محركه ةمرجب ایجاد قرّ ،الامحد 

 ةشرد. در نتیجسطحی خاک می به ویژه در الیةدر خاک و 

زنقدر بواال  ،، شرر  و قلیاییت خاک این اراضیانباشتاین 

ع ساختمات خاک بوه دلیول رود كه باعث تخریب هر نرمی

سرعت ذرات و زماده برداشت با بادها  حتی كم پراكندگی

ها  این منواطق برداشوت عبارتنود اا شرند. محدودیتمی

كوه شورای  را بورا   ائیت باالو قلی ،فرسایش ایاد و شرر 

 كند.ایجاد فرسایش باد  و برداشت خاک مهیا می

ا  اسوتفاده اا موالچ سونگریزه ]3[ی در پروژه تحقیقات

جهت كنترل فرسایش بواد  در منطقوه سوگز  و دشوت 

پاشوی بوا موالچاجرا گذاشته شد. ه ب 1391فسارات، اا سال 

درصوود در دو منطقووه برداشووت )دشووت  91و  29تووراكم 

سگز ( و منطقه حمل و رسورب )دشوت فسوارات( انجوام 

 گردید. 

پاشوی در مکات مالچ نتای  نشات داد كه انتخاب درست

سال، خواک  سهت (، پ  اا گذش2منطقه برداشت )شکل 

یر  به عمول را تثبیت و كماكات اا برداشت رسربات جلرگ

پاشی در منطقه حمل مکات مالچ ، انتخابزورد. اا طرفیمی

ه ها را در ایر رسوربات بو( دفن سنگریزه3و رسرب )شکل 

اشوی و اتوالف پیی موالچزكواردنبال داشته اسوت كوه عودم

 است.ها  انجام شده، پیامد زت هزینه
 

 
  اصفهات سگز  دشت بحرات كانرت برداشت منطقه در سنگریزه با پاشیمالچ اثر در پذیرفرسایش خاک تثبیت -2 شکل

 سال سه گذشت  اا بعد

 

های چووبی برآورد میزان بادبردگی از طریق شاخص

 در منطقه برداشت و حمل

گیور  مسوتقیم ها  معمرل و رای  در انودااهیکی اا روش

ا ها  مودر  در خواک اسوت. بوفرسایش باد ، نصب میله

ها در عرصوه موررد نصب تعوداد مناسوبی اا ایون شواخص

گیر  تغییرات سطخ خاک نسبت به سوطخ بررسی و اندااه

ن محاسوبه عموق مترسو  بوادبردگی تورات ضوماولیه، می

، با ترجه بوه وات مخصورم زت، مقودار فرسوایش در خاک

ورد نموورد. البتووه ایوون روش بوورا  زسووطخ عرصووه را بوور

ه و كوواربرد دارد كووه هیچگرنووه هایی قابوول ترصوویعرصووه

دستکار  ااقبیل شخم، حركت دام و غیره در سطخ خاک 

 ها شواخص گیور عرصه مررد بررسی اتفا  نیافتد. اندااه

چنین به صوررت ماهانوه تراند در هر رخداد و هممدر  می

 صررت گیرید.

با نصب شاخص به تعداد و با فاصله مناسوب در عرصوه 

  تغییرات سطخ خاک نسوبت بوه گیرمررد بررسی و اندااه

بوه دسوت ابتدا مترس  عمق بادبردگی خواک سطخ اولیه، 

زورده شد و سپ  با ترجه به وات مخصرم خاک، وسعت 

عرصه، مقدار فرسایش در سطخ عرصه موررد نظور بورزورد 

 گیر  به صررت ماهانه صررت گرفته است.گردید. اندااه

 

 

(1                                   )          EW= Ha.Ys.A 
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 :كه در زت

EWموررد نظور  : مقدار فرسایش باد  در سطخ عرصه

 ؛مربعبر حسب كیلرگرم در متر

Ha؛: عمق بادبردگی خاک به متر در سال یا ماه 

Ys وات مخصرم تاهر  خاک به كیلورگرم در متور :

 ؛مکعب

Aاست. : مساحت عرصه مررد بررسی به متر مربع 

 1/1  مدر  در دشت سوگز  هامترس  اعداد شاخص

باشود وات تواهر  می 9/1سانتی متر و در دشت فسارات 

باشود. نتواب  می 1/1و فسارات  0/1خاک در دشت سگز  

به دست زمده اا این روش در دشت سگز  بیانگر مترسو  

نه بادكندگی اا سطخ خاک و ساال مربعكیلرگرم بر متر 9/1

كیلرگرم بر متر  2/1ساالنه  در دشت فسارات بیانگر مترس 

باشود. در ایون شوکل بادكنودگی اا سوطخ خواک می مربع

ها  تحقیقاتی در محل مناسب نشوات انتخاب صحیخ طرح

 (.4داده شده است )شکل 

 

 
  سال سه تگذش اا بعد اصفهات سگز  دشت بحرات كانرت ار گذرسرب و حمل منطقه در ا سنگریزه ها مالچ دفن -3 شکل

 

 
 بادبردگی عمق گیر اندااه منظرربه عرصه در شدهنصب  مدرّ چربی ها شاخص -4 شکل

 
 

 

کاری و های تاغهموفقیت بعضی از پروژمطالعات عدم

 انتخاب نادرست محل اجرای طرح

ها  دشت سوگز ، اراضوی متشوکل اا در بعضی اا قسمت

 ةواسوطه ب ست وجرد دارد كهواحدها  اراضی سیالبی و پَ

اا طریوق رودخانوه فصولی و  زیورذرات دانه برحمل و رس

احتماال دائمی گذشته كوه اا شومال غربوی وارد محودوده 

 اند. تشکیل شده ،شده استمی

ناپوذیر در اعموا  ها  نفرذبردت و وجرد الیهشکللگنی

خاک همراه با افوزایش درجوه حورارت، كواهش نوزوالت و 

زب ه حرضوه و حوذف كننودها  سطحی تغذیوهحذف زب

هووا  نطقووه و برداشووت زبكووردت مامینووی بووا اهکووشایر
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ا  كوهمحرّ ةامینی بیش اا حد الام مرجوب ایجواد قورّایر

ا  درالیووه هووا در خوواک و مخصرصوواًنمک انباشووتبوورا  

شورد. در نتیجوه ایون تجمیوع، شورر  و سطحی خاک می

رود كوه باعوث قلیاییت خاک ایون اراضوی زنقودر بواال موی

ذرات و  پراكندگیع ساختمات خاک به دلیل نر تخریب هر

شوورند. سوورعت میزموواده برداشووت بووا بادهووا  حتووی كووم

ها  ایون منواطق عبارتنود اا فرسوایش ایواد و محدودیت

 شرر  و قلیائیت باال. 

اراضی ایون قسومت در طورل تشوکیل و تکامول خورد 

فرزینوودها  ژئرمررفیووک متفوواوتی را اا سوور گذرانیووده در 

ها با هم تفواوت ها  ایرین اا نظر ترالی الیهنتیجه در الیه

ها  رسی سیالبی، نیز دارند )تركیب متفاوتی اا الیه ایاد 

ا  كه تمامی را رسربات باد  رسی الگرنی و ماسه رودخانه

پرشاند(. در اراضی كه الیه رسی الگرنی در اعما  رشد می

 ،متر  عمق خاک(سانتی 19 تا 31گیرد )در ریشه قرار می

 هیچ گیاهی ترات استقرار در اراضی را ندارد. 

ها  كوار  در بعضوی اا قسومتتواغ هوا طرحاجرا  

بدوت شناسایی به این نکات تا حودود  بوا  ،منطقه سگز 

شرد. بنابراین شناسوایی منطقوه اجورا  شکست مراجه می

ادایی اهمیووت بوواالیی را نشووات هووا  كنتوورل بیابوواتطرح

 دهد.می

 

 )ب(  )الف( 

 )ج(

 رسربات وجرد علت به كار تاغ ها پروژه شکست (ب ؛تاغ شدتخشک و طرح اجرا  محل ترجهی به انتخاب دقیقبی( الف -9 شکل

 (رنگ سیاه) مختلف ها الیه در الگرنی رسربات نمایش و خاک پروفیل(   ؛ والگرنی

 

 گیری بحث و نتیجه

بوا هوا  مبواراه اجورا  طورح بورا انتخاب درست مکوات 

هوا  كاهش فرسوایش بواد  بوا روش به منظرراایی بیابات

ها طرحترین اصرل اجرا  بیرلرژیک و غیربیرلرژیک اا مهم

ها در منطقوه ها، اثربخشی و دوام طرحكاهش هزینه است.

شرد. اما در منطقوه حمول و رسورب، برداشت مشاهده می

ولوی  .باشودهدف كاهش فرسایش در سال اول توأمین می

هوا  اجرایوی و طورح ها  سونگریزهسربگذار  روپ  اا ر
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دوام مالچ كاهش و مرجب  و گرددفرسایش ایاد می مجدداً

 گردد.ها میاتالف هزینه

زور  شووده هووا  جمووعنتووای  بووه دسووت زمووده اا داده

 9/1ها  چربی در دشوت سوگز  بیوانگر مترسو  شاخص

بادكندگی اا سطخ خاک و در  در سال مربعكیلرگرم بر متر

در سوال  كیلرگرم بور متور مربوع 2/1 حدودفسارات  دشت

دهود نشوات موی اسوت. ایون اموربادكندگی اا سطخ خاک 

منطقه دشت سگز  در منطقه برداشت واقع شده اسوت و 

تر است و دشت فسوارات كوه منطقوه میزات بادبردگی بیش

تور  مراجهوه میات بادبردگی كمباشد با حمل و رسرب می

 . است

اد  در اراضی طبیعوی در منطقوه در كنترل فرسایش ب

ا  مثل استفاده اا بادشکن، موالچ برداشت اا اقدامات سااه

ها  شون و ماسوه بوا توراكم ا  استفاده اا نخالوهسنگریزه

چنوین بوا مطالعوات درصد باید استفاده شرد. هم 91  باال

هوا  طرحشدت بعضی اا خاكشناسی و ردیابی علت خشک

-تورات بوه عودمگز  میكار  در بعضی نقاط دشت سوتاغ

 برد. بنوابراینغبار پیانتخاب درست عرصه در كنترل گردو

ادایوی اا ضوروریات شناخت مناطق انجام عملیوات بیابوات

باشود مرفقیت اقدامات اصالحی كنترل فرسایش خاک موی

ها  موالی، نیورو  انسوانی و منوابع كه در كواهش هزینوه

 .جریی كندتراند صرفهمی
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Abstract 

Wind erosion, causes air and environment pollution by transferring microscopic particles into the 

atmosphere. Occurrence of this phenomenon in the source areas causes soil erosion and in other 

places proportional to the strength and speed of the wind causes the accumulation or deposition of 

particles. Knowing the areas for combat to desertification operations is one of the necessities for the 

success of corrective actions. The type of planning and control methods for wind erosion are 

different in each of the stages of deflation, transportation and sedimentation. The most principled 

and successful areas in this regard are deflation areas. In this study, using field studies, satellite 

imagery and visual interpretation, erosion areas including transportation, sediment and deflation 

were identified. Selecting two areas in the points of deflation and transportation, the durability and 

longevity of pebble mulch for three years was studied to show that spending time in finding the best 

place to implement combat to desertification projects is the most important step in reducing human 

and financial costs and dust control. Estimation of wind erosion rate in deflation points was done by 

measuring wooden indices. The results obtained from the collected data of wooden indices in Segzi 

plain indicate an average of 1.9 kg/m² y-1 from the soil surface, and in Fesaran plain indicate an 

average of 1.2 kg/m² y-1 from the soil surface, Which shows that the project site in Segzi plain is 

located in the source area and the amount of wind is higher than the project site in Fesaran plain, 

which is a transport and sediment area, is faced with less wind erosion. Also, by soil science 

studies, the reason for failure of Haloxilon ammodendron species planting projects in some parts of 

Segzi plain can be understood, which indicates the incorrect choice of the location of biological 

projects. 
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