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 چکیده
 با روزافزون صورت به مرکزی ایران بيابانی و خشک مناطق که است طبيعی بالیای از یکی گردوغبار یهاتوفانو  بادی فرسایش     
 اصول یکی از .است داشته زیادی تأثير پدیده این افزایش بر طبيعی نيز منابع عرصه در نادرست مدیریت همچنين .است مواجه آن

مناطق برداشت رسوبات  شناسایی پژوهش این هدف .است رسوبات برداشت مناطق شناخت ،بادی فرسایش با مبارزه و کنترل اوليه
 و یشناسنيزم نقشه ،یاماهواره ریتصاو ،یتوپوگراف یهانقشه ساست. براسا هرانمالرد در غرب استان ت منطقه یهارخساره بادی، در

 GIS در محيط تاًینهاو  شد انجام بردارینمونه سپس ،دهای ميدانی نقشه رخساره ژئومورفولوژیکی منطقه تهيه گردیدیهمچنين بازد
نشان داد که جهت باد غالب و  توفانگل و بررسی گلباد بادسنجی با استفاده از یهادادهتفسير  .قرار گرفتوتحليل تجزیه مورد

که تغييرپذیری دهنده این است نشانمطالعه  منطقه مورد یهاستگاهیاحاصل از گلماسه  است. نتایج یغربشمالفرساینده از سمت 
شدت تغييرپذیری زیاد و شامل  بحرانی( دارای یهاکانونایستگاه به  نیترکینزدجهت باد شامل کم تا زیاد است و ایستگاه قزوین )

)الک خشک(  ASTM مطالعه به روش مورد منطقههای مختلف نمونه از رخساره 83بادهای چند جهته مرکب با زاویه تند بوده است. 
 که ادد نشان منطقه بحرانی یهاکانون یبندتیاولو نقشه برداشت است.منشأ بيانگر محلی بودن  یبنددانهنتایج شده است.  یبنددانه

درصد شدت زیاد را به خود اختصاص داده است. در  3درصد شدت متوسط و  4/3 کم، شدت جزء منطقه درصد از مساحت 4/16
پوشيده، بيشترین درصد  سردشت شورپسندها در اندک یاهيگ پوشش با ای یاهيگ پوشش فاقد و شور یرس که دقشد نهایت مشخص 

 .استه گرفت ذرات حساس به فرسایش بادی را دربر
 

 .بحرانی هایکانونمالرد، منطقه  ،یبنددانه مناطق برداشت، فرسایش بادی، کليدی:های واژه

 
 مقدمه

مرتبط با  یاصل یندهایاز فرا یکیتوسط باد  فرسایش
 یقابل توجه یدر مناطق خشک است و نگران نيزم بیتخر
است در سطح جهان  نيگذاران سرزماستيو س رانیمد یبرا

(, 2019.al te Michael) .زیستمحيط برنامه گزارش طبق 
 بادی فرسایش پدیده ،1991 سال در متحد ملل سازمان

 مناطق کامل تخریب از درصد 46 از بيش عامل اصلی
ک یده ین پدیاگرچه ا .(2009Zheng ,) است بوده خشک
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کره  یعيطب یمايب چهره و سیهمواره در تخر یعيعامل طب
ش یباشد. اما با افزایآن م برابر عمر یقدمت ین دارايزم

کسو و یاز  یبشر یازهايرفع ن یت و تالش برايجمع
 یهاتیریبه همراه مد یعيانسان بر منابع طب یاندازدست

ستم يباعث شده که در قرن ب از سوی دیگر یراصوليغ
ک و نحوه اثر ينامیدر رابطه با د یو عمل یقات علميتحق

ن يموجود در ب یهاکنش ش به همراه کنش و اندریفرسا
 رديگبده مورد توجه محققان قرار ین پدیعوامل معلول ا

(2Ahmadi, 201.) به بادی فرسایش از ناشی زمين تخریب 
 از یبردارنقشه نیبنابرا دارد؛ بستگی خاکی بافت به شدت

 جزئيات در خاک باالیی الیه بافت از آگاهی به نياز تخریب
 et Mez˝osi  ;014 , 2.et alBorrelliدارد ) مناسب مکانی

, 2015.al). در کخا فرسایش عامل اصلی بادی فرسایش 
 یهادانه انتقال با صحرایی و کویری کخش مناطق

 زیستمحيط و هوا باعث آلودگی جو داخل به وپیکروسکمي
 بادی فرسایش شروع یا اوليه مراحل در باید اصوالً. گرددیم

 فرسایش شدت زمان گذشت با پرداخت، زیرا آن با مقابله به
ل کمش آن مهار و کنترل و یافته افزایش منطقه وسعت و
 شده انجام مطالعات(. al et Ghoochani.2012 ,) شودیم

 مرحله نیبهتر هک دهدیم نشان رانیا یابانيب مناطق در
 با مبارزه. است برداشت مرحله در یباد شیفرسا با مبارزه
 نهیهز صرف بر عالوه برداشت مرحله در یباد شیفرسا

 همراه گرید منطقه دو به نسبت یشتريب تيموفق با مترک
 ليدل به مناطق از یبرخ در هک چند هر بود، خواهد

 در دیبا ناچار به یگذاررسوب حمل از یناش یهاخسارت
et Golbabaei ) انجام شود ییاجرا اتيعمل زين هامحلاین 

, 2004.al.) کاخ هک دهدیم نشان گذشته یهاپژوهش جینتا
ر تدرشتذرات  ژهیوبه کخا سطح در موجود یهادانه

(., 2001et alSix  ;., 2000et alPuget ب )یزبر نترلک ر 
 موجود یهادانهکخا هک آنجا دارند. از یمهم نقش یتصادف

 به نيزم سطح از یارتفاع تا را باد سرعت کخا سطح در

 در یرييتغ هربنابراین ، دهدیم اهشک یامالحظه مقدار قابل

 یباد شیفرسا در شدت یتوجه قابل اختالف ،یتصادف یزبر
 هادانهخاکو  ذرات اندازه عیتوز نه،يزم نیا در .کندیمجاد یا

 مؤثر یباد شیفرسا شدت بر یتصادف یزبر بر ريتأث قیطر از

و  Zhang (.al et Li ;., 2001al et Bullock.2004 ,است )
خاک و  یکينامیرودیآ یزبردر بررسی  (2004همکاران )

خاک توسط باد در  شیبر فرسارا آن  ريتأث، ینيرزمیآب ز
 به 1 از هاکلوخهاندازه  شیافزا با هک انددهکراعالم  تونل باد

 بر لوگرمکي 046/0به  98/0از  شیفرسا شدت ،متریسانت 5

 5 شیافزا گر،ید انيب به. ابدییماهش ک قهيدق در مترمربع
 شدت در اهشک شدن برابر 21 اعثب ،هاکلوخه اندازه یبرابر

 همچنين (. et alMurillo.2004 ,شود )یم یش بادیفرسا

 مانند یسطح زهیرسنگ وجود از یناش یزبر وجود

 شیفرسا شدت اهشک بر تواندیم زين یابانيب فرشسنگ

برخی از  (.al et Dong.2002 ,باشد ) رگذاريتأث یباد
رسوبات  یبندنهداکه در زمينه فرسایش بادی و  مطالعاتی

 adimMoham  (2010).استزیر  بشرح، انجام شدهبادی 
العات طم را برای یحطنمونه رسوب س 26تعداد 
. دکربرداشت  انیجازمور یایپال یهانهشتهاز  یشناسرسوب

یکلس ،یبنددانه یزهاينالآمورد  شگاهیزماآدر  هانمونه
 یهاینکانوع  ییو شناسا یشناسیکان ،یعنصر زينالآ ،یمتر
 نیدهنده انشان یشناسرسوب یهایبررسقرار گرفت.  یرس

یم و و رس بوده لتيدر اندازه س شترياست که رسوبات ب
مسافت و مدت زمان  یبرا هاطوفانباد و  لهيبه وس توانند

انواع گل و  ،یرسوب یهاپيت نی. از مهمترندشوحمل  یادیز
رسوبات دهنده  لکيتش یهایکان نیمهمتر. است ماسهگل

کوارتز،  ت،يکلس بيترتبه براساس مقدار انیتاالب جازمور
( 2010همکاران ) و  Abbasi. هستند تيو هال پاتفلدس
ها نمونه یبنددانهبلوچستان،  یاماسههای منشأیابی تپه برای

تعيين و  ASTMهای استاندارد را با استفاده از روش
افزار از نرم شناسی را با استفادهآماری رسوبپارامترهای 

Gradistat  بندی نشان های دانه. بررسیکردندمحاسبه
ای دارای جورشدگی ماسه یهاتپهدهد که رسوبات می

ای و دارای انحراف خوب، بهتر از رسوبات رودخانه
یکانمطالعات باشد. همچنين می 5/0استاندارد کمتر از 

از  درصد ذرات متشکله 84که  دهدیمنشان  هانمونه یشناس
هایی مانند کوارتزیت، گرانودیوریت و غيره و خرده سنگ
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های کوارتز، فلدسپات و کلسيت درصد بقيه از کانی 16
 مورفوسکوپی، روش از استفاده با محققان .ستا شدهتشکيل 

 محدوده دو در گلستان استان لسی بررسی رسوبات به
 70 که داد نشان پژوهش این نتایج .مطالعاتی پرداختند

 صورت به شده، گرفته یهانمونه در کانی کوارتز ددرص
 بودن محلی دهندهنشان موضوع این که بوده دارهیزاو ذراتی

 و است نزدیک یافاصله از باد توسط ذرات موجود حمل و
 آنها حمل از حکایت نيز ذرات این مات هاله مانند و اشکال

 . (Sanaye Ardakani, 2005است )قدیمی  یهااچهیدراز 

poureanifH (2013 )فرسایش بادی در  ريتأثبررسی  برای
تثبيت شده در  یاماسه یهاتپه دردامغان  منطقه یشرقجنوب

نمونه براساس وضعيت  24 ،تشکيل شدهدوباره که گذشته 
مطالعه  مورد منطقهپوشش گياهی مستقر در زمين از 

برداشت شده  یهانمونه)گرانولومتری(  یبنددانهبرداشت و 
 از حاصل جی. نتاشدالک خشک( انجام ) ASTM روشبه 

که دارد تهيه شده نشان از آن  یهانقشهو  هانمونه یبنددانه
و  درشتیليخاندازه ذرات ماسه در حد ماسه درشت و 

در حد ضعيف و متوسط بوده، کج هانمونهجورشدگی بيشتر 
و کشيدگی به  دانهدرشتسمت ذرات بهو شدگی منفی 
درصد از منطقه بيش  90ده است. در حدود صورت پهن بو

براساس نتایج حاصل از است. درصد کلوخه داشته  23از 
مطالعه،  مورد منطقهموجود در  یهاکلوخهمورفومتری و 

  Babadi Akashi. منطقه مقاوم به فرسایش بوده است
در بررسی فرایند بادی و شناسایی منابع ماسه در ( 2016)

و  یبنددانهوتحليل از تجزیه هجنوب سمنان با استفاد
مورفوسکوپی رسوبات بادی در منطقه برداشت و رسوب به 

های این نتيجه رسيد که ميانگين قطر ذرات در تمام رخساره
که  باشدمیمتغير ميکرون  5/528تا  4/279منطقه بين 

اندازه ذرات ماسه در حد ماسه متوسط تا درشت است. 
گی( کم تا متوسط گردشد) شیساهمچنين شاخص ضریب 

( عناصر کوارتزی موجود در اشکال 388تا  156)بين 
در بررسی Roghani  (2018 ). تراکمی حاصل شده است

ژئومورفولوژی شهر  یهارخسارهوضعيت فرسایش بادی در 
نمونه از منطقه مورد مطالعه برداشت نمود که  64اصفهان 

 در واقع یسطح کخا یهانمونه یبنددانه از حاصل جینتا
 شیفرسا یهارخساره در هک داد نشان اپانداژ سردشت واحد
 ذرات به مربوط یفراوان نیشتريب یگیر دشت و یسطح

 در حالنیباا است؛ بوده( متريليم 1در حدود ) درشت
 شیفرسا ليدل به عیصنا و معادن و افکنهمخروط رخساره

 به را یفراوان نیشتريب متریليم 2/1زتر از یر ذرات شتر،يب
 دشت واحد یهارخساره . دراندداده اختصاص خود

 100-300محدوده  در ذرات یفراوان نیشتريب ده،يسرپوش
 توجه با. دارد ميکرون قرار 70-100ميکرون و بعد از آن 

 یباد رسوبات یدارا شور یرخساره اراض در هکنیا به
 رخساره نیا ،است رونيکم 300 از زتریر ذرات تمام باًیتقر
 در یشاورزک یاراض یرهاساز. است ریپذشیافرس اريبس

 100 از زتریر ذراتکه  است شده مطالعه باعث مورد منطقه
رخساره  جهينت در. ابدی شیافزا زمان مرور به رونيکم

 جزو زين مطالعه مورد منطقه رها شده در یشاورزک یاراض
 .شد شناخته یباد شیفرسا مستعد و بیتخر به رو مناطق

 یهاکانونپراکنش  نتایج niBorougha (2020) طبق نظر
 حوزهبرداشت گردوغبار در واحدهای ژئومرفولوژی در 

سر فرسایشی با کننده آن است که واحد دشتسيستان بيان
 (،برداشت گردوغبار کانون 48) 35/69درصد مساحت 

و  Qing بيشترین کانون برداشت را در خود جای داده است.
در فرسایش تأثيرگذار ل در بررسی عوام (2011همکاران )

منطقه  خاکنمونه از  17خاک در مرکز بيابان تاکالمکان 
اندازه ذرات منطقه در حد کردند که برداشت را مورد مطالعه 

ن بوده که نزدیک به وميکر 136شن متوسط و حدود 
شروع فرسایش بادی بوده و برای اندازه ذرات  نیترکوچک

تحت تأثير فرسایش که منطقه به شدت  دهدیماین نشان 
شدت فرسایش بيش از سایر مناطق با همان سرعت  بوده و

( در 2019همکاران )و  Baumgertelنتایج  باد بوده است.
ی در منطقه باد شیمناطق حساس به فرسا بررسی شناسایی

 باًیخطرناک تقر تيکه گروه حساسصربستان نشان داد 
 یدر حال ،دهدیمرا پوشش  مطالعه مورد منطقه از 41/60%

 نی. ادهدیم لتشکي را منطقه ٪36که گروه حساس متوسط 
در  باًیتقر یاهيکمبود پوشش گ جهيدرجه اول نتدر  هاافتهی
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در معرض باد و  یدر مناطق کشاورز ژهیوکل منطقه است، به
 یکی. شوندیمکاشت آماده  یبرا که یاهيبدون پوشش گ

معرض خطر را در  یعيمنطقه وس نيکه چن یاز عوامل گرید
 یهاقسمتدر  ژهیونامساعد )به ی، آب و هوادهدیمقرار 

در شمال  خاک مطلوبنا یهایژگیومنطقه( و  یشرقجنوب
( در بررسی فرسایش 2020) Katra نتایج مطالعات است.

خشک نيمه یهاخاکخاک توسط باد و انتشار گردوغبار در 
 یاهیکاربرکشاورزی نشان داد که  یهاتيفعالبه دليل 

لس  یهاخاککشاورزی در  یهاتيفعالمختلف زمين با 
و همچنين پس از برداشت محصول تحت تأثير  خشکمهين

چرا )عمل سنتی( یا عمليات مکانيکی )عمل متعارف( قرار 
مدت باعث افزایش قابل در کوتاهموضوع گرفته که این 

مورد توجه انتشار گردوغبار در منطقه شده است. در این 
 ع اندازه سنگدانه در انتشار گردوغبار حياتی است.نقش توزی
Macias  فرسایش قابليت ( در بررسی 2020همکاران )و

بادی و انتشار گردوغبار در شمال مکزیک با استفاده از یک 
که محتوای رطوبت خاک،  ندروش ارزیابی ساده نشان داد

بر حرکت  مؤثرسرعت باد و پوشش خاک عوامل اصلی 
کم باشد  یاهيگپوششخاک خشک و  خاک هستند. وقتی

زیرا  ،توسط باد است ییجاجابهدر نتيجه خاک مستعد 
و مقدار  ابدییمانسجام موجود در بين ذرات خاک کاهش 

خاک توسط باد به ساختار فيزیکی ذرات اوليه  ییجاجابه
 .خاک بستگی دارد

که داد فرسایش بادی نشان مورد  عات انجام شده درلمطا
ذرات و  ییجاجابهخاک نقش مهمی را در  اندازه ذرات

و  یسطح کت خایریمدبا  توانیمو وقوع این پدیده داشته 
 یبرا دانهخاکو اندازه ذرات  یداریش پایافزادر نقش آن 

هدف از این  .دادانجام را اقداماتی  یش بادیمقابله با فرسا
 نقشهبا استفاده از منشأ ا یمطالعه شناخت نقاط برداشت 

از منطقه برداشت در  یبردارنمونهفولوژی و ژئومور
ت ياز وضع یروشن یمايه سکاست مختلف  یهارخساره

رسوبات بادی را در عرصه مورد منشأیابی و  یش بادیفرسا
بحرانی  یهاکانوننيز تهيه نقشه  و کشدیمر یمطالعه به تصو

که  باشدیم یاپرسشنامهبا استفاده از بازدیدهای ميدانی و 

بهتر در مورد پيشگيری و کاهش  یريگميصمتامکان 
در مطالعات انجام  .کندیمفرسایش خاک توسط باد را فراهم 

 بحرانی بررسی نشده است. یهاکانونشده 
 

 مواد و روش
 معرفی منطقه مورد مطالعه

غرب استان تهران مالرد در  شهرستانمحدوده مطالعاتی 
به استان  وباستان البرز، از جنبه  و غرب از شمال کهاست 

این  .شودیم یمنته شهرستان شهریاربه از شرق  و مرکزی
 در مربع لومتريهزار ک کی در حدود یشهرستان با وسعت

 55 و درجه 39 تا دقيقه 30و  درجه 39 جغرافيایی عرض

 50 تا دقيقه 10 و درجه 44 جغرافيایی طول و شمالی دقيقه

ندگی متوسط بار .استشده واقع دقيقه شرقی  20 درجه
ميلی 268برابر ساله  30ساليانه منطقه در طول دوره آماری 

ترتيب متر و حداکثر و حداقل بارش ساليانه در این دوره به
گيری شده است که نشان از ميليمتر اندازه 105و  392

 متوسط .شدید بارندگی از سالی به سال دیگر داردنوسانهای 
اکثر و حداقل حدو  گرادیسانتدرجه  5/12دمای ساليانه 

 گرادیسانتدرجه  -17و  42 بيترتمطلق درجه حرارت به
 است. تير و دی یهاماهدر 
 

 روش تحقیق
 ی بادسنجیهادادهآنالیز  -1

 4بادسنجی از اطالعات  یهاوتحليل دادهتجزیه برای
ایستگاه سينوپتيک که نزدیک شهرستان مالرد قرار دارند، 

ی هاتوفانگلو  ادهاگلب (.1استفاده شده است )جدول 
نرمبا استفاده از  مورد مطالعه یهاستگاهیساالنه و فصلی ا

افزار با استفاده از نرم ند.شدترسيم  Plot -WRافزار 
Sand Rose Graph مطالعه  مورد یهاستگاهیگلماسه ا

محاسبه مقدار انرژی قابل حمل ماسه توسط باد  برای
 .شدترسيم 
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 رد مطالعهموقعیت منطقه مو -1شکل 

Location of the study area -Fig 1 
 

 های سینوپتیکی غرب استان تهرانمشخصات ایستگاه -1جدول 
Table 1- Details of synoptic stations in the west of Tehran province 

 نام ایستگاه
Station name 

 ارتفاع
Height 

 طول جغرافيایی
Latitude 

عرض 

 جغرافيایی
latitude 

 آماری از دوره
Statistical period of 

 دوره آماری تا
Statistical period up to 

 سال
Year 

 ماه
Month 

 سال
Year 

 ماه
Month 

 شهریار
Shahriar 

1162 01 51 40 35 2007 1 2016 12 

 هشتگرد
Hashtgerd 

1613 45 50 00 36 2006 1 2016 12 

 کرج
Karaj 

1293 57 50 48 35 1985 1 2016 12 

 قزوین
Qazvin 

1279 03 50 15 36 1959 1 2016 12 

 

 برداری از خاک سطحیتهیه نقشه ژئومورفولوژی و نمونه -2
های هوایی، تصاویر پس از بررسی منطقه بر روی عکس

و مطالعات ميدانی مرز منطقه مورد مطالعه مشخص  یاماهواره
، یسشنانيزمهای تهيه نقشه ژئومورفولوژی از نقشهبرای . شد

arthEGoogle  بازدیدهای صحرایی، عکس هوایی، تصاویر ،
 .(2است )شکل استفاده شده  ArcMapافزار نرم و ایماهواره

متر )عمقی که در سانتی 10از خاک سطحی به عمق  یبردارنمونه
انجام معرض فرسایش بادی است( و در جهت باد غالب منطقه 

مشخص  GPSاز  دهاستفابرداری با و مختصات نقاط نمونه شد

 مختلف منطقه مورد یهارخسارهنمونه از  83گردید. در مجموع 
شد  یآورجمعصورت تصادفی مطالعه براساس مساحت و به

( و به آزمایشگاه ژئومورفولوژی منتقل گردید، حدود 2جدول )
منظور از . بدینشداستفاده  یبنددانهبرای گرم از هر نمونه  500
استفاده شد و در  ASTMستاندارد الک خشک براساس ا روش

-500-1000-2000 -4000 یهاشمارهبا  یبنددانه طبقه 8
دقيقه توسط  10دت ميکرون به م 63و کمتر از  250-125-63

 .شيکر الک گردید
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 مختلف یهارخسارهبرداشتی از  یهانمونهتعداد  -2جدول 
Table 2-Number of samples taken from different facies 

 کد
code 

 نام رخساره
facies 

 مساحت
Area 

 تعداد نمونه
number of 

samples 

 فرسایشیسر دشت سطحی فرسایش 2-1-2
Surface erosion, bare pediment 

639.15 3 

 فرسایشیسر دشت افکنه مخروط 1-1-2
Alluvial fan, erosional or bare pediment 

11614.58 9 

4-1-2 
 فرسایشیسر دشت یارودخانه فرسایش

River erosion, erosional or bare pediment 
1391.24 4 

3-1-2 

سر دشت زیاد تراکم با درشت یهاسنگ قلوه با توام زیاد و متوسط تراکم بادانه درشت خيلی ریگی دشت

 فرسایشی
Very Coarse sandy plain with medium to high density and coarse rubble with 

ty, erosional pedimenthigh densi 

2842.56 5 

2-2-2 
 اپانداژسر دشت سطحی فرسایش

Surface erosion, Epandage pediment 
4205.03 6 

1-2-2 

سر دشت متوسط تا کم تراکم با سنگ قلوه با توام زیاد تا متوسط تراکم بادانه متوسط و درشت ریگی دشت

 اپانداژ
grain and medium to high density and  Sandy plain with coarse and medium

rubble with low to medium density, Epandage pediment 

7333.55 7 

2-3-2 
 پوشيدهسر دشت سطحی فرسایش

Surface erosion, covered pediment 
9283.39 9 

1-3-2 

 پوشيدهسر دشت یافته تخریب گياهی پوشش با بادانه متوسط و ریز ریگی دشت
ndy plain with fine and medium grain and eroded vegetation, covered Sa

pediment 
13522.58 10 

4-3-2 
 پوشيدهسر دشت پسندها شور اندک گياهی پوشش با یا گياهی پوشش فاقد و شور رسی دق

Playa without vegetation cover or with halophytes, covered pediment 
563.96 3 

1-1-3 
 پالیا نمکی اراضی بایر پوسته

Bare lands 
2762.25 5 

2-2-3 
 پالیا آبرفتی سطحی فرسایش

Alluvial surface erosion of Playa 
757.04 3 

1-3-3 
 پالیا مرطوب ناحيه یارودخانه فرسایش

River erosion of the wetland of Playa 
15.09 2 

 شده رها کشاورزی 
Abandoned agriculture 

58.79136 10 

3-3-2 
 پوشيدهسر دشت متوسط ریگی دشت

Sandy plain with medium grain, covered pediment 
5648.2 7 
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 مطالعه منطقه مورد یبردارنمونهنقشه ژئومورفولوژی و نقاط  -2شکل 
Fig 2- Geomorphological map and sampling points of the study area 

 
روی هر الک به دقت بر  ماندهياقب رسوب یاسپس محتو

 هانمونهاز یک هر  یو تجمع یوزن درصد بعدو شد وزن 
 GRgraphو  Gradistate افزارنرماز  با استفادهمحاسبه و 

و ...  یشدگکججورشدگی،  پارامترهای آماری مانند قطر ميانه،
( به شرح 1971) Folkبراساس روش جامع ترسيمی  هانمونه

قطر متوسط  :عبارت است ازقطر ميانه  .محاسبه گردیدزیر 
از  تردرشتمنحنی تجمعی که نصف ذرات  %50ذرات و یا قطر 

تا حدی  تواندیمآن و نصف دیگر کوچکتر هستند. قطر ميانه 
براساس قطر معرف اندازه )ریزی و درشتی( رسوب باشد. 

 (.3)جدول شد ذرات فاصله حمل ذرات مشخص 
 

 (2012iAhmad ,اصله حمل آنها در فرسایش بادی )رابطه قطر ذرات و ف -3جدول 
Table 3- Relationship between particle diameter and transport distance in wind erosion (Ahmad, 2012) 

 قطر ذرات به ميليمتر
Particle diameter mm 

 فاصله جابجایی به کيلومتر
Moving distance km 

 1کمتر از  1 <
1-0.5 5-1 
0.5-0.25 20-5 

520.-0.125 50-20 
0.125-0.064 200-50 

 200بيشتر از  0.064 >
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شاخصی است که یکنواختی ذرات تشکيل: جورشدگی
رسوب و نزدیک بودن قطر آنها به یکدیگر را نشان  دهنده

 .(4جدول دهد )یم

(=  +  

این شاخص  :عیشدگی یا نامتقارن بودن منحنی تجمکج
به سمت  یبنددانهتوزیع نرمال  یهایمنحنوضعيت تقارن 

)کجی مثبت( و یا دانه درشت )کجی منفی( و  زدانهیرذرات 
و از طریق فرمول  کندیمیا متقارن )صفر( را مشخص 

درصد منحنی  90ترسيمی جامع )فولک( که  یشدگکج
 .(4 )جدول دیآیمدست به کندیمرا بررسی  یبنددانه

SKI=  +  

است کشيدگی عبارت : (KU)کشيدگی یا بلندی منحنی 
از ارتباط کشيدگی منحنی توزیع ذرات که از نسبت 
جورشدگی دنباله منحنی به جورشدگی قسمت وسط منحنی 

. کشيدگی منحنی اطالعات زیادی در رابطه با دیآیمدست هب
که برای تعبير و تفسير  هددیم هادانهجورشدگی و اندازه 

گذاری دارای اهميت رسوبفرایندهای محيط رسوبی و 
اگر قسمت وسط دارای جورشدگی بهتر باشد منحنی  .است

دارای جورشدگی بهتر از قسمت وسط  دنبالهو اگر  تردهيکش
(. Mousavi Harami, 2012) است ترپهنباشد منحنی 

سمت وسط نسبت جورشدگی دنباله منحنی به جورشدگی ق
 .آیدمی دستبهشرح زیر منحنی به

KU:  

 
 آماری یهاشاخصبندی ضرایب طبقه -4جدول 

Table 4- Classification of statistical index coefficients 
 جورشدگی فولک 

Folk sorting  
 (SKI)کج شدگی فولک 
Kurtosis (SKI) Folk 

 کشيدگی فولک
Folk stretch 

راف معيار بر انح
 حسب فی

Sd  

 جورشدگی
Sorting 

ضرایب کج شدگی 
 (SKI)فولک 

Folk Kurtosis 

coefficients 

وضعيت تقارن منحنی دانه
 بندی

Symmetry status of the 

granulation curve 

ضرایب کشيدگی 
 فولک

Folk elongation 

coefficients 

وضعيت منحنی دانه
 بندی

The state of the 

ion curvegranulat 

 بسيار خوب 0.35 >)
very well 1 زیاد به سمت ذرات ریز دانه 0.3+ تا 

Lots of fine particles < 0.67 بسيار پهن 
Very wide 

 خوب 0.5–0.35
Good 0.3  0.1تا 

 به سمت ذرات ریز دانه
grained -Towards fine

particles 
 پهن 0.9تا  0.67

wide 

 نسبتاً خوب 0.71 – 0.5
ively goodRelat 0.1  متقارن -0.1تا 

Symmetrical 0.9 متوسط 1.11 تا 
medium 

 متوسط 1 – 0.71
medium 0.1-  به سمت ذرات درشت دانه -0.3تا 

Towards coarse particles 1.11 کشيده 1.5 تا 
stretched 

 بد 2 – 1
Bad 0.3-  1تا- 

 زیاد به سمت ذرات درشت دانه
Too much towards coarse 

rticlespa 
 بسيار کشيده 3تا  1.5

Very stretched 

 بسيار بد 4 – 2
so bad   > 3 کشيده تینهایب 

Infinitely stretched 

 بی نهایت بد 4 <)
Extremely bad     
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 بحرانی فرسایش بادی یهاکانونتهیه نقشه  -3
 ريتتأث مناطق تحتت   یاماهوارهر یابتدا با استفاده از تصاو

. ستپس  شتد ين يا استفاده از تفسير بصری تعش بادی بیفرسا
 متدل  یمبنتا  جتدول براساس بازدید ميدانی و با استتفاده از  

، یبحرانت  یهتا کانون ییشناسا طرح در (5شده )جدول  ارائه
 شیفرستا  یبحرانت  یهاکانونشدت منطقه برداشت و شدت 

 ییشناستا  یبترا  د.یت گرد نييتع مطالعه مورد منطقه در یباد
متالرد   یش بادیر فرسايمنطقه تحت تأث یرسوبات بادمنشأ 

ت    یران )اختصاصت یدر ا یاماسه یهاتپهی ابأیمنشاز روش 
منتاطق   یابیت انکو م یابیه شامل دو مرحله جهتک( یاحمد

منتاطق برداشتت    یابیبرای جهت .شد، استفاده استبرداشت 

 مانتده،  یبرجتا  یاماسته  یهارسوبات و تپه یمورفولوژ از
نده و متؤثر و  یفرستا  یبادهتا  ییو شناستا  م بتاد یمطالعه رژ

ل يت مکتبترای   یمحلساکنان همچنين از اطالعات و تجارب 
ش یر فرستا يتحت تتأث  یدر روستاها یمحل یهانامهپرسش

ت بتاد در منطقته استتفاده    کت ر حريمست  ییشناسابرای  یباد
و  یبررستت کمت کمنتتاطق برداشتت بتتا   یابیت انکتتم گردیتد. 
د بتتر کيتتبتتا تأ یژئومرفولتتوژ یهتتارخستتاره ییشناستتا
ن یشتريب یکه دارا یاز اراض ییهامحدودهباد  يکنامیمورفود

ب يت ترتنیبتد . شناستایی شتد  هستند  ینقش در رسوبات باد
تتتاد  یمنتاطق برداشتت بتا شتدت ز     ( بهDبرداشت )مناطق 

(D1( متوستط ،)D2( و کم )D3) شوندیم یبندميتقس. 

 
 مناطق برداشت (تشد) تیفعال زانیم یفاکتورها ارزیابی -5جدول 

Evaluation of activity factors (intensity) of harvest areas -Table 5 
 شدت برداشت فاکتور

 
      Factor 

Harvest intensity 

 (D1فعال )
active 

 (D2) فعالمهين
active-Semi 

 (D3)فعال کم
Low active 

 آن یو کاربر ینوع اراض
Type of land and its 

use 

 خشکاحل س
Dry beach 

 زدانهیر یهارودخانهبستر 
grained -The bed of fine

rivers 
 یالبيدشت س یاراض

Flood plain lands 
 دهيسرپوش دشت

Indoor plain 

 چند فصل)زراعت  ،یکشاورز

 (شیآ
Agriculture (several fallow 

seasons) 

کمتر از  فرشدشت سرآپانداژ با سنگ
40% 

paving Sarapandaj plain with 

less than 40% 
 تپه ماهور

Mahur Hill 
 فعال و خشک یهاافکنهمخروط

Active and dry alluvial fans 
 (چند ماهه) شیآ زراعت

Fallow cultivation (several 

months) 

 دشت سرلخت
Bare plain 

از  شيب یسنگفرش با پوشش یتپه ماهورها
40% 

Satellite hills with paving more than 

%40 
 ای سخت یبا پوسته نمک یریکو یراضا

 یکراست رس
Desert lands with hard salt crust or 

clay crust 
 و باغ شیبدون آ یزراع

Crop without fallow and garden 

15-0 15-10 10-5 5-0 

آثار فرسایش سطحی در 
 خاک

Effects of surface 

erosion on soil 

 است دیخاک شد یآثار بادبردگ
effects of wind blowing  The

are severe 

 اردانگیو  کلوت
Klut and Yardang 

 شکل یشلجم آثار
shaped works-Turnip 

 و ربدو فعال نبکا
Nebka and Rabdo active 

 متوسط یآثار بادبردگ
Medium wind effects 

 رفعالينبکا غ و یشلجم آثار
Shaljami and Nabka are inactive 

 یخاک سطح زهیسنگر شیافزا
Increased surface soil gravel 

 کم یآثار بادبردگ
Increased surface soil gravel 

 هزینسبت سنگر شیافزا
Increase the ratio of pebbles 

 نبکا کم است آثار
Nebka's works are few 
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 شدت برداشت فاکتور
 

      Factor 
Harvest intensity 

 (D1فعال )
active 

 (D2) فعالمهين
active-Semi 

 (D3)فعال کم
Low active 

15-0 15-10 10-5 5-0 
 تراکم پوشش گياهی
Vegetation density 5%> 51 -%30 5 -%15 تراکم 

10-0 10-7 7-3 3-0 
 سنگریزه ( تراکمالف

Vegetation density 
 تراکم سنگریزه <15%

Vegetation density 40%-15 60%-40 

 سله ( نوعب
Type of seal 

 که ینمک ای یوجود پوسته رس
ضربه نوک  ایعبور انسان  اثر بر

و  دهيپاش از هم یطورکلهب پا
 .شودیم پودر

or  The presence of a clay

salt crust that is completely 

disintegrated and pulverized 

by human passage or a blow 

to the toe. 

 که یرس ای ینمک یهاپوستهوجود 
 یبراحت نوک پا ایاثر عبور انسان  در

 .پاشدیم خرد شده و از هم
Existence of salt or clay shells 

that are easily crushed and 

integrated by human or toe dis

crossing. 

اثر  در که یرس ای ینمک یهاپوستهوجود 
 شودینم خرد یبراحت نوک پا ایعبور انسان 

 .شکندیم یول
Existence of salt or clay shells that do 

not break easily but break due to 

human or toe crossing. 

20-0 20-14 14-6 6-0 
 یسطحبافت خاک 

Surface soil texture 
 یلتيس زیر یهاماسه

grained sand-Fine 
 یشن یرس- یرس یلتيدرشت س یهاماسه

sandy clay-Coarse silty clay 
 یرس یگراول یرس یشن

Sandy clay Gravelly clay 

10-0 10-7 7-3 3-0 

 خاک یمقاومت عموم
General soil strength 

 کیدست  لهيبوس یبه راحت
 برداشت توانیماک را خ مشت

A handful of soil can be 

easily removed by hand 

 مشت خاک از سطح کیبرداشتن 
 .شودانجام می یبه سخت نيزم

It is difficult to remove a 

handful of soil from the ground 

 خاک مشت خاک از سطح کیبرداشتن 
 .دشوار است اريبس
ove a handful It is very difficult to rem

of soil from the soil surface 
10-0 10-7 7-3 3-0 

 خاک نمک زانينحوه و م
 یسطح

Manner and amount of 

surface soil salt 

 پراکنده کننده در یهانمکوجود 
 خاک بعد از بارش باعث سطح
 خاصه ،شودیم یو پوک تورم

 تيهال یهانمک
The presence of dispersing 

on the soil surface after salts 

precipitation causes swelling 

and pus, especially halite salts 

ی و تورم نسب دارگچ یهانمکوجود 
 در مواقع یپوک ایو  یاز بارندگ بعد

 دیشد یخشک
Presence of gypsum salts and 

relative swelling after rain or 

pus in severe drought 

تورم  عدم در خاک و یآهک یهانمکوجود 
 بعد از بارش یو پوک

Presence of calcareous salts in the soil 

and no swelling and hollow after rain 

10-0 10-7 7-3 3-0 
 تا أمنشفاصله 

 یاماسه یهاتپه
Distance of origin of 

sand dunes 

km< 5 km 10-5 km > 10 

10-0 10-7 7-3 3-0 
 ازاتيمتجمع ا

Sum of points 
100-0 

100-69 69-31 31-0 
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 نتایج
 بادسنجی

ایستتگاه ستينوپتيک غترب     4نتایج ترسيم گلبادهای 
استان تهران نشان داد که جهت غالب وزش باد در گلبتاد  

جهتتت یستتگاه شتهریار و کترج از    ستاالنه و فصتلی در ا  
جهت غالب وزش باد در گلباد ستاالنه   .است یغربشمال

. بادهای باشدیم یشرقجنوبگاه قزوین از سمت در ایست
پتایيز،  این است که جهت غالب در  دهندهنشاننيز  فصلی

و در بهتار از غترب    یشترق جنتوب زمستان و تابستان از 
و در ایستگاه هشتگرد جهت غالتب وزش بادهتا در   است 

و جهتتت بتتاد  باشتتدیمتتگلبتتاد ستتاالنه از ستتمت غربتتی 

 گلبادهایرد. دی قرار داو جنوب در رتبه بع یشرقجنوب
پایيز، زمستان و  یهافصلکه  دهدیمفصلی ایستگاه نشان 

بهار جهت باد غالب غرب و فصل تابستان جهت وزش باد 
 4 یهتا توفتان گتل نتتایج ترستيم    .باشدیمجنوب  ،غالب

)شکل ایستگاه سينوپتيک غرب استان تهران نشان داد که 
ستتگاه شتهریار   جهت باد غالب ساالنه و فصتلی در ای ( 3

ایستتگاه کترج جهتت بتاد غالتب فرستاینده       ، یغربشمال
ایستگاه سينوپتيک قزوین جهتت بتاد غالتب    ، یغربشمال

ایستگاه سينوپتيک هشتتگرد  و در  یشرقجنوبفرساینده 
 .(6)جدول جهت باد غالب فرساینده غربی است 

 
 غرب استان تهران یکنوپتیس ستگاهیا به صورت ساالنه در باد سرعت اتطبق عیتوز درصد -6جدول 

Percentage of wind speed classes distributed annually in the western synoptic station of Tehran  -Table 6
province 

 (m/s)سرعت  اتطبق
Speed classes (m / s) 

 شهریار
Shahriar 

 کرج
Karaj 

 قزوین
Qazvin 

 هشتگرد
Hashtgerd 

 94 95 94.4 85.9 آرام
14-13 0 0 0 0 
15-14 6.3 2.7 1.4 2.9 
17-15 3.8 1.6 1.8 1.3 
18-17 1.4 0.4 0.7 0.9 
19-18 0 0 0 0 
22-19 2 0.6 0.8 0.7 
45-22 0.6 0.3 0.3 0.3 
47-45 0 0 0 0 
47 ≤ 0 0 0 0 

     

 مطالعه ی موردهاستگاهیا گلماسه تهيه از حاصل نتایج

براساس جدول  .است شده داده نشان 3شکل  در
 DPt( )Fryberger andی توان حمل ماسه )بندميتقس

Dean, 1979 مورد مطالعه  منطقهی هاستگاهیا( در تمام
 کمدهنده قدرت فرسایشی است که این نشان 200کمتر از 

مربوط به ایستگاه کرج  DPtمقدار  . کمترینباشدیم
 به متعلق DPt بيشترین واحد برداری( و 723/59)

واحد برداری( است که  431/175اه شهریار )ایستگ

. بنابر باشدیمقدرت متوسط فرسایش بادی  دهندهنشان
تمامی  باد در فرسایشی قدرت دین و برگریفرا یبندطبقه

ماسه  حمل توان برآیند بردار دیده شد. جهت کم مناطق
(RDD) رسوبات که داد نشان مطالعه مورد منطقه را در 

ی به غربشمالهریار و کرج از سمت منطقه ش در یاماسه
ی، هشتگرد از سمت غرب به شرق و در قزوین شرقجنوب

 شاخص بود. بررسی یغربشمال به یشرقجنوب از سمت

 براساس داد که نشان منطقه در باد جهت تغييرپذیری
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 با تغييرپذیری منطقه (7)جدول  فرایبرگرودین یبندطبقه

منطقه شهریار  .بود جهته یک بادهای دارای جهت باد کم
 باد کم هایجهت تغييرپذیری و جهتهیک دارای بادهای

باد  جهت متوسط تغييرپذیری با هشتگرد و کرج منطقه بود.

و قزوین با  منفرجه هیدو جهته با زاو یبادها دارای
تغييرپذیری زیاد و بادهای چند جهته مرکب با زاویه تند 

 .بود

 

 

 غرب استان تهراناه سینوپتیک گل توفان ساالنه ایستگ -3شکل 
Figure 3- Annual storm rose in the western synoptic station of Tehran province 

 
 بندی فرای برگرطبقه( بر اساس UDI) بادتغییرپذیری جهت  - 7جدول 
classificationFryberger  Wind direction variability (UDI) based on -Table 7 

 هنام ایستگا
Station name 

UDI محاسباتیی جدولها 
UDI computational tables 

 تغيير پذیری جهات باد
Variability of wind 

directions 

 طبقه بندی جهات باد
Classification of wind directions 

 شهریار
Shahriar 

 کم 0.85
Low 

 جهتهبادهای یک
way winds-One 

 هشتگرد
Hashtgerd 

 متوسط 0.47
diumMe 

 بادهای دو جهته با زاویه منفرجه
way winds with aperture angle-Two 

 کرج
Karaj 

 متوسط 0.455
Medium 

 بادهای دو جهته با زاویه منفرجه
way winds with aperture angle-Two 

 قزوین
Qazvin 

0.244 
 زیاد

High 

 بادهای چند جهته مرکب با زاویه تند
ional winds with direct-High composite multi

sharp angles 
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.  

 ایستگاه سینوپتیک غرب استان تهران ساالنه یهاگلماسهترسیم  -4شکل 
Drawing annual sand roses of synoptic station in the west of Tehran province -4Figure  

 
 منطقه برداشتبندی دانهو  یبردارنمونهنتایج 

موردمطالعه، مانند  منطقه یهانمونهنتایج حاصل از 
مورفومتری شامل: ميانگين، جورشدگی،  یهاشاخص

 ( آورده شده است.9و  8جداول )چولگی و کشيدگی در 
الف( متوسط ذرات: قطر ميانگين ذرات منطقه 

ميکرون پراکنده شده است  1000تا  500موردمطالعه بين 
 درشتیليخو اندازه ذرات ماسه در حد ماسه درشت و 

فاصله حمل ذرات . براساس ميانگين قطر ذرات باشدیم
 کيلومتر بوده است. 1کيلومتر و کمتر از  5تا  1بين 

ذرات: در  اندازهب( جورشدگی یا یکنواختی 
در حد  هانمونهتمام موردمطالعه جورشدگی  یهانمونه

 ضعيف بوده است.
 نمونهج( کج شدگی یا نامتقارن بودن منحنی: 

مثبت را در مقياس فولک دارند  یشدگکجبادی  یهاماسه
که منحنی تجمعی  باشدیمکه مقدار ذرات ریزدانه فراوان 

نيز به سمت  مورد مطالعه منطقه یهارخساره در یبنددانه
 .(4)شکل،  کندیمراست )به سمت رسوبات ریزدانه( ميل 

ماسه بادی از نظر  یهانمونهد( کشيدگی: کليه 
تر به صورت پهن و بسيار کشيدگی در مقياس فولک بيش

دارای جورشدگی بهتر از  دنباله دهندهنشانکه پهن بوده 
 .قسمت وسط منحنی است
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 رسوبات بر اساس قطر ذرات در منطقه برداشت یبنددانهتوزیع  -8جدول 
Sediment grain size distribution based on particle diameter in the harvest area -Table 8 

 خسارهنام ر
facies 

 )ميکرون( کمی
Quantity(µ) 

 کيفی
Quality 

 فاصله حمل
Shipping 

distance 
 فرسایشی سردشت سطحی فرسایش

Surface erosion, bare pediment 
632.2 

 ماسه درشت
Coarse sand 

 کيلومتر1- 5
5 km-1 

 فرسایشی سردشت افکنهمخروط
Alluvial fan, erosional or bare pediment 

18.711 
 ماسه خيلی درشت

Very coarse 

sand 

 کيلومتر 1کمتر از 
Less than 1 km 

 فرسایشی سردشت یارودخانه فرسایش
River erosion, erosional or bare pediment 

874.4 
 ماسه درشت

Coarse sand 
 کيلومتر 1- 5

5 km-1 
 درشت یهاگسن قلوه با توأم ادیز و متوسط تراکم با دانهدرشت یليخ یگیر دشت

 فرسایشی سردشت ادیز تراکم با
Very Coarse sandy plain with medium to high density and coarse rubble 

with high density, erosional pediment 

774.5 
 ماسه درشت

Coarse sand 
 کيلومتر 1- 5

5 km-1 

 اپانداژ سردشت سطحی فرسایش
ntSurface erosion, Epandage pedime 

754 
 ماسه درشت

Coarse sand 
 کيلومتر 1- 5

5 km-1 
 تراکم با سنگ قلوه با توأم ادیز تا متوسط تراکم با دانهمتوسط و درشت یگیر دشت

 اپانداژ سردشت متوسط تا کم
Sandy plain with coarse and medium grain and medium to high density 

ty, Epandage pedimentand rubble with low to medium densi 

1154.7 
 ماسه خيلی درشت

Very coarse 

sand 

 کيلومتر 1کمتر از 
Less than 1 km 

 پوشيده سردشت سطحی فرسایش
Surface erosion, covered pediment 

797.2 
 درشتماسه 

Coarse sand 
 کيلومتر 1- 5

5 km-1 
 پوشيده سرتدش شده بیتخر یاهيگ پوشش با دانهمتوسط و زیر یگیر دشت

Sandy plain with fine and medium grain and eroded vegetation, covered 

pediment 
815.6 

 ماسه درشت
Coarse sand 

 کيلومتر 1- 5
5 km-1 

 سردشت شورپسندها اندک یاهيگ پوشش با ای یاهيگ پوشش فاقد و شور یرس دق
 پوشيده

lophytes, covered pedimentPlaya without vegetation cover or with ha 
701.8 

 ماسه متوسط
Medium sand 

 کيلومتر 1- 5
5 km-1 

 پالیا نمکی اراضی بایر پوسته
Bare lands 

651 
 ماسه درشت

Coarse sand 
 کيلومتر 1- 5

5 km-1 
 پالیا آبرفتی سطحی فرسایش

Alluvial surface erosion of Playa 
969.5 

 درشت ماسه
Coarse sand 

 يلومترک 1- 5
5 km-1 

 پالیا مرطوب ناحيه یارودخانه فرسایش
River erosion of the wetland of Playa 

595.5 
 ماسه درشت

Coarse sand 
 کيلومتر 1- 5

5 km-1 
 شده رها کشاورزی

Abandoned agriculture 
689.8 

 ماسه درشت

Coarse sand 
 کيلومتر 1- 5

5 km-1 
 پوشيده سردشت متوسط ریگی دشت

ndy plain with medium grain, covered pedimentSa 
730.2 

 ماسه درشت
Coarse sand 

 کيلومتر 1- 5
5 km-1 
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 مطالعه های منطقه برداشت موردنمونه یبنددانهنتایج  -9جدول 
Granulation results of samples in the study area -Table 9 

 نام رخساره
facies 

 جورشدگی
sorting 

 چولگی
urtosisK 

 کشيدگی
stretch 

 کمی
Quantity 

 کيفی
Quality 

 کمی
Quantity 

 کيفی
Quality 

 کمی
Quantity 

 کيفی
Quality 

 فرسایشی سردشت سطحی فرسایش
Surface erosion, bare pediment 

1.565 
 ضعيف
Weak 

0.218 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
1.078 

 متوسط
medium 

 فرسایشی سردشت افکنهخروطم
Alluvial fan, erosional or bare pediment 

1.239 
 ضعيف
Weak 

0.225 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
0.632 

بسيار 
 پهن

Very 

wide 

 فرسایشی سردشت یارودخانه فرسایش
River erosion, erosional or bare pediment 

1.499 
 ضعيف

kWea 
0.179 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
0.769 

 پهن
wide 

 توأم ادیز و متوسط تراکم با دانهدرشت یليخ یگیر دشت
 فرسایشی سردشت ادیز تراکم با درشت یهاسنگ قلوه با

Very Coarse sandy plain with medium to high 

density, density and coarse rubble with high 

erosional pediment 

1.570 
 ضعيف
Weak 

0.501 

 ذرات سمت به زیاد
 ریزدانه

Lots of fine particles 
0.494 

بسيار 
 پهن

Very 

wide 

 اپانداژ سردشت سطحی فرسایش
Surface erosion, Epandage pediment 

1.442 
 ضعيف
Weak 

0.219 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

lespartic 
0.982 

 متوسط
medium 

 ادیز تا متوسط تراکم با دانهمتوسط و درشت یگیر دشت
 اپانداژ سردشت متوسط تا کم تراکم با سنگ قلوه با توام

Sandy plain with coarse and medium grain and 

medium to high density and rubble with low to 

medium density, Epandage pediment 

61.28 
 ضعيف
Weak 

0.102 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
0.785 

 پهن
wide 

 پوشيده سردشت سطحی فرسایش
Surface erosion, covered pediment 

1.634 
 ضعيف
Weak 

0.225 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
0.696 

 پهن
wide 

 بیتخر یاهيگ پوشش با انهدمتوسط و زیر یگیر دشت
 پوشيده سردشتشده 

Sandy plain with fine and medium grain and 

eroded vegetation, covered pediment 

1.750 
 ضعيف
Weak 

0.273 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
0.603 

بسيار 
 پهن

Very 

wide 
 یاهيگ پوشش با ای یاهيگ پوشش فاقد و شور یرس دق

 پوشيده سردشت شورپسندها اندک
Playa without vegetation cover or with halophytes, 

1.852 
 ضعيف
Weak 

0.215 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
0.508 

 بسيار پهن
Very 

wide 
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 نام رخساره
facies 

 جورشدگی
sorting 

 چولگی
urtosisK 

 کشيدگی
stretch 

 کمی
Quantity 

 کيفی
Quality 

 کمی
Quantity 

 کيفی
Quality 

 کمی
Quantity 

 کيفی
Quality 

covered pediment 

 پالیا نمکی اراضی بایر پوسته
Bare lands 

1.418 
 فضعي

Weak 
0.174 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
1.966 

بسيار 
 پهن

Very 

wide 

 پالیا آبرفتی سطحی فرسایش
Alluvial surface erosion of Playa 

1.623 
 ضعيف
Weak 

0.306 

 ذرات سمت به زیاد
 ریزدانه

Lots of fine particles 
0.803 

 پهن
wide 

 پالیا مرطوب حيهنا یارودخانه فرسایش
River erosion of the wetland of Playa 

1.449 
 ضعيف
Weak 

0.249 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
1.094 

 متوسط
medium 

 شده رها کشاورزی
Abandoned agriculture 

1.938 
 ضعيف
Weak 

0.209 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

sparticle 
0.539 

بسيار 
 پهن

Very 

wide 

 پوشيده سردشت متوسط ریگی دشت
Sandy plain with medium grain, covered pediment 

1.631 
 ضعيف
Weak 

0.213 

 ریزدانه ذرات سمت به
grained -Towards fine

particles 
0.659 

 پهن
wide 
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 مطالعه مورد منطقه یهارخساره در یبنددانه تجمعی یهایمنحن -5 شکل
Cumulative aggregation curves in the facies of the study area -5Figure  

 
 کی ازتر ذرات درشت یفراوان زانيم 10جدول  جیتان

 یهارا در نمونه یباد شیو حساس به فرسا متریليم
 .دهدیمختلف نشان م یهابرداشت شده در رخساره
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 رسایش بادیدرصد ذرات حساس و مقاوم به ف -10جدول 
Percentage of particles sensitive and resistant to wind erosion -Table 10 

 نام رخساره
facies 

درصد ذرات حساس به 

 فرسایش بادی

% Particles sensitive 

to wind erosion 

درصد ذرات بزرگتر از 

 مترميلی 1

% Particles larger 

than 1 mm 
 شیفرسای سردشت سطحی فرسایش

Surface erosion, bare pediment 
17.3 29.55 

 فرسایشی سردشت افکنهمخروط
Alluvial fan, erosional or bare pediment 

8.64 48.49 

 فرسایشی سردشت یارودخانه فرسایش
River erosion, erosional or bare pediment 

14.91 40.38 

 ادیز تراکم با درشت یهاسنگ قلوه با توأم ادیز و متوسط تراکم با دانهدرشت یليخ یگیر دشت

 فرسایشی سردشت
Very Coarse sandy plain with medium to high density and coarse rubble with high 

density, erosional pediment 

19.34 49.69 

 اپانداژ سردشت سطحی فرسایش
Surface erosion, Epandage pediment 

16.52 38.47 

 تا کم تراکم با سنگ قلوه با توأم ادیز تا متوسط تراکم با دانهمتوسط و درشت یگیر شتد

 اپانداژ سردشت متوسط
Sandy plain with coarse and medium grain and medium to high density and rubble 

with low to medium density, Epandage pediment 

10.42 43.85 

 پوشيده سردشت سطحی فرسایش
Surface erosion, covered pediment 

19.41 39.35 

 پوشيده سردشت شده بیتخر یاهيگ پوشش با دانهمتوسط و زیر یگیر دشت
Sandy plain with fine and medium grain and eroded vegetation, covered pediment 

23.29 47.69 

 پوشيده سردشت شورپسندها اندک یهايگ پوشش با ای یاهيگ پوشش فاقد و شور یرس دق
Playa without vegetation cover or with halophytes, covered pediment 

29.72 39.04 

 پالیا نمکی اراضی بایر پوسته
Bare lands 

13.91 27.14 

 پالیا آبرفتی سطحی فرسایش
Alluvial surface erosion of Playa 

13.18 47.24 

 پالیا مرطوب احيهن یارودخانه فرسایش
River erosion of the wetland of Playa 

18.47 30.02 

 شده رها کشاورزی
Abandoned agriculture 

29.02 39.15 

 پوشيده سردشت متوسط ریگی دشت
Sandy plain with medium grain, covered pediment 

20.86 38.32 
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در التک خشتک    یبنتد دست آمتده از دانته  به جیبراساس نتا
 1درصتد ذرات بزرگتتر از    نیشتتر يبرداشتت شتده، ب   یهتا نمونه

 ستر مقتاوم بتوده در دشتت    یادبت  شیکه در برابر فرستا  متریليم
 تتراکم  بتا  دانته  در رخساره دشت ریگی خيلی درشت یشیفرسا

درشتت بتا تتراکم زیتاد      یهتا ستنگ  قلوه با توأم زیاد و متوسط
ر برابتر  رخستاره د  نیترحساس ني. همچناستدرصد(  69/48)

درصتد(   02/29رها شتده )  یکشاورز یدر اراض یباد شیفرسا
در منطقته متورد مطالعته     کشتاورزی . رهاسازی اراضتی  باشدیم

ميکرون به مترور زمتان    100ذرات ریزتر از که باعث شده است 
رخساره جزو مناطق رو بته تخریتب و    نیافزایش یابد. در نتيجه ا

هتا  در تمام رخستاره  نيمستعد فرسایش بادی شناخته شد. همچن
امتا در   استت  کترون يم 500ذرات در محتدوده   یفراوان نیشتربي

ذرات در محتدوده کمتتر از    یفراوانت  نیشتتر يب یاورزکش یاراض
تتر از  تایج ميتزان فراوانتی ذرات درشتت   ن. باشدیم کرونيم 125

 یهتا و حستاس بته فرستایش بتادی را در نمونته      متریليیک م
 .دهدیمختلف نشان م یهابرداشت شده در رخساره

 

 فرسایش بادی بحرانی یهاکانون أمنششناسایی 
ش یر فرستا يمنطقه تحت تتأث  یرسوبات باد أمنش ییشناسا

منتاطق   یابیت انکت و م یابیت دو مرحلته جهتت   درمتالرد   یباد
 .شده است جامنابرداشت 

 

 مناطق برداشت یابیجهت -1
 یو طبق نظر مردم محل یمردم یهانامهل پرسشيمکبا ت

محلی  یهانامهپرسش .ن منطقه وجود داردین باد در ایچند
چهارباغ، ، آبادیحاجل شده در محدوده روستاهای يتکم

ت از یهمگی حکا آبادفیشرو  اتيبیعلاخترآباد، گمرگان، 
ره يت یهاطوفانبه صورت  گاهیکه  را دارد غربشمالبادهای 

ماه آبان تا بهمن ن بادها در چهار ی. اپوشاندیماه منطقه را يو س
 .شرقی است -غربی بيشترگر بادها یو در هشت ماه د وزندمی

جاد یرا در ا یاعمدهنقش  غربشمالژه باد یون بادها بهیوجود ا
 یمورفولوژ یبررس .کندیمفا یدر منطقه ا یاماسه یهاطوفان

ط موجود یعامل عمده شرانشان داد که منطقه  یاماسه یهاتپه
زراعت  برایل نبود آب کافی يکشاورزی به دل رها شدن اراضی

 یاماسه یهانهشته. وجود نبکا است یدرپیپ یهایخشکسالو 
اسپند در سطح آتریپلکس، گون و های خارشتر، در پای بوته

به شواهد موجود جهت  توجهبا  .شودیمده ید فراوانیمنطقه به 
غرب و نده در منطقه مورد مطالعه از شمالیعمومی بادهای فرسا

براساس آمار و اطالعات  .باشدیمبا شدت کمتر از غرب 
انجام شده در  یهایبررسستگاه هواشناسی شهریار و کرج و یا

ن يمحل، عوامل خشکی هوا و کمی نزوالت آسمانی و همچن
جاد اختالف یباعث ا روزشبانهاختالف درجه حرارت در طی 

ز و زمستان يپائطورکلی شدت وزش باد در . بهگرددیمفشار هوا 
 است یغربشمالو جهت باد غالب از بهار و تابستان است  ترآرام

ن يش بادی در منطقه دارد. همچنیکه نقش مهمی در بروز فرسا
 ش بادی در منطقه دارند.یز نقش بارزی در فرسايبادهای غربی ن

 
 مناطق برداشت یابیانکم -2

د بر کيبا تأ یژئومرفولوژ یهارخساره ییو شناسا یبررس
 برداشت ماسه در منطقه موردنشان داد که  باد يکنامیمورفود

قسمت که اراضی کشاورزی رها شده  نیتریشمالمطالعه در 
در قسمت . منطقه ادامه دارد قسمت نیتریجنوبشروع شده تا 

 یگذاررسوبشمال منطقه رودخانه شور قرار دارد که در اثر 
اصل شده که دارای اراضی نسبتاً مسطحی ح متوالی یهاسال

ته ي. از حاشباشدیمن رسی ت نمکی يق با بافت سنگيخاک عم
است خاک دارای بافتت رسی ت شنی  ،رودخانه بته سمت شترق

و سطح اراضی به شده که اراضی کشاورزی بر روی آن واقع 
ش باد یو بدون پوشش در معرض فرسا خوردهشخمصورت 

رسوبات بادی در  منشأج بررسی ینتا .گرفته استغالب قرار 
ه رسوبات یعامل تغذ نیتریاصلن است که یانگر ايمنطقه مالرد ب

حمل رسوبات از اراضی زراعی رها شده بادی منطقه ناشی از 
منطقه است که بدون پوشش گياهی و در معرض مستقيم باد قرار 

ی ابیمکانی و ابیجهتاز عمل آمده های بهبا بررسی دارند.
هکتار از  70084که از است شده مشخص برداشت  مناطق

 D1( )3هکتار دارای شدت زیاد ) 2155مطالعه  محدوده مورد
درصدD2( (4/3  )(هکتار دارای شدت متوسط  2415درصد(، 

باشد درصد( می 4/16) )D3(هکتار دارای شدت کم  11479و 
در  یبحران یهاکانون یبندتی( نقشه اولو5. شکل )(8جدول )

 زیادی ازکه طبق آن بخش  دهدینشان ممنطقه را در حوزه 
کم  برداشت با شدت یبحران یهامساحت منطقه جزء کانون

 است.درصد(  4/16)



 

 

 

 

 بادی در شهرستان مالردتأثیر فرسایش امتیازات اختصاص یافته و شدت برداشت مناطق تحت  -11جدول 
cted by wind erosion in Mallard CountyAssigned scores and harvest intensity of areas affe -11Table  

 
 ردیف
Row 

نوع اراضی و 
 بری آنرکا
(15-0) 

Type of land 

and its use 

آثار فرسایش 
سطحی در خاک 

(15-0) 
Effects of 

surface erosion 

on soil 

تراکم پوشش 
 گياهی

(10-0) 
Vegetation 

density 

 بافت خاک
(10-0) 

Surface soil 

مقاومت عمومی 
 کخا

(10-0) 
General soil 

strength 

وجود نمک در 
 خاک و پراکندگی

(10-0) 
Presence of salt 

in the soil and 

dispersion 

تا منشأ فاصله 
 یاماسه یهاتپه

(10-0) 
Distance of 

origin of sand 

dunes 

زه یا سله یسنگر
 در سطح خاک

(20-0) 
Gravel or 

tuber on the 

soil surface 

 ازاتجمع امتي
(100-0) 

Sum of 

points 

شدت 
 برداشت
Harvest 

intensity 
 

مساحت 
 )هکتار(

Area(ha) 

1 12 11 7 8 7 7 7 11 70 D1 2155 

2 8 7 8 6 6 5 2 4 46 D2 2415 

3 5 3 3 3 4 5 3 3 29 D3 11479 
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 مطالعه مورد منطقه در رداشت )ب(نقاط بژئومورفولوژی )الف( و  یهارخسارهدر محدوده  بحرانی یهاکانوننقشه  -6 شکل
Fig 6- Map of critical foci in the range of geomorphological facies (a) and harvest points (b) in the study area 
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 بحث
 دهدیممطالعات انجام شده در مناطق بيابانی ایران نشان 

 که بهترین مرحله مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت
است. مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت عالوه بر 
صرف هزینه کمتر موفقيت بيشتری نسبت به دو منطقه دیگر 

 آمده از مطالعات بادی، دستبهنتایج  داشت.خواهد 
 یهاکانون نقشهبندی منطقه برداشت و تهيه دانه ،یبردارنمونه

 یهاتوفانگلترسيم گلباد و  .استشرح ذیل رانی بهحب
که جهت باد غالب منطقه با توجه به  دهدیممنطقه نشان 

مطالعه  سينوپتيک موجود در محدوده مورد یهاستگاهیا
 تهيه و محاسبات از حاصل نتایج .باشدیم یغربشمال

در  DPtنشان داد که مقدار  مطالعه مورد یهاستگاهیا گلماسه
است که  200مورد مطالعه کمتر از  منطقه یهاستگاهیاتمام 

 برآیند بردار . جهتاست کمدهنده قدرت فرسایشی این نشان

به  یغربشمالاز سمت  (RDDماسه ) حمل توان
و شاخص تغييرپذیری جهت باد یک جهته و  یشرقجنوب

 بندیدانهآمده از توزیع  دستبهنتایج  .باشدیمچند جهته 
رسوبات بر اساس قطر ذرات در منطقه برداشت نشان داد که 

 یاهيا با پوشش گی یاهيشور و فاقد پوشش گ یرسدق
پوشيده بيشترین درصد ذرات  سردشتاندک شورپسندها در 

اپانداژ  سردشتدر  یگیحساس به فرسایش بادی و دشت ر
جلوگيری از را برای  سنگقلوهبيشترین درصد کلوخه و 

غيرمستقيم بين قطر  رابطه. همچنين داردفرسایش بادی 
 هایرخسارهاصله حمل ذرات در تمام ميانگين ذرات و ف

تا  1مطالعه نشان داد که فاصله حمل ذرات بين  منطقه مورد
محلی  دهندهنشانکيلومتر بوده که  1کيلومتر و کمتر از  5

و همکاران   Ekhtesasiبودن منشأ برداشت است و با نتایج
( مطابقت 2018و همکاران ) Mesbahzadeh( و 1996)

 1بين  ذرات جورشدگی آمده دستبه تایجن به توجه با. دارد
است که از جورشدگی ضعيفی برخوردار است و فاصله  2تا 

رسوبات مسير زیادی را که  دهدینماین اجازه را  منشأکم از 
استناد به البته طی کنند و جورشدگی بهتری داشته باشند. 

عنوان یک وضعيت جورشدگی ذرات رسوبات بادی به
توسط  ،ذراتمنشأ دوری و نزدیکی  شاخص مفيد در تعيين

( نيز 2012) و همکاران Maghsoudiمانند محققان دیگری 
شدگی آمده از شاخص کج دستبهتأکيد شده است. نتایج 

منحنی به سمت مثبت و  دنباله هانمونهنشان داد که در تمامی 
رسوب دهدهنکه نشاناست رسوبات دانه ریزتر و بادی 

برای  یشدگکجبنابراین از  .باشدیمگذاری در محيط آرام 
که باعث فرایندهایی تعبير و تفسير محيط رسوبی و 

 کاربری دقت تعيين و یبررس .شودیمشده استفاده  ونقلحمل

 قابليت تشخيص در و پاسا Chepil (1954)ه ینظر

 (سطحی رسوبات یا خاک یبنددانهبراساس  یریپذشیفرسا

 فراوانی که یصورت در نظریه این طبق ،(یمتريسانت 5 عمق

( در خاک متریليم 84/0متر )یليم 1 از بزرگتر عناصر
 آن باشد درصد 60 از بيش یمتریسانت 5سطحی تا عمق 

 50-60 که یصورت در و پایدار فرسایش بادی به خاک
 درصد 50 از کمتر که یصورت در و پایدار نسبتاً باشد درصد

( 6شده )جدول برآورد  نتایج طبق کهاست حساس  باشد
درصد است  50کمتر از  متریليم 1 از بزرگتر فراوانی ذرات

 باشدیمو منطقه به فرسایش بادی حساس و بسيار حساس 
و نياز به عمليات حفاظتی دارد که با نتایج مطالعاتی 

Mesbahzadeh  ( در شهرستان آران 2018همکاران )و
( 1920و همکاران ) Ranjbarنتایج با و همچنين کاشان 

 36درصد و مقدار سيلت بيشتر از  63مقدار شن بيشتر از 
عنوان منشأ مهران را به شهرستان درصد در بخش مرکزی

مطابقت ، کردندشناسایی  گردوغبار مولد یهاکانون اصلی
 نظر از منطقه بحرانی این یهاکانونبراساس نقشه  دارد.

 کم و الفعنيمه فعال، طبقه سه به برداشت مناطق بندیاولویت

 مناطق جزو افکنهمخروطهرخساره  که شودیم تقسيم فعال

درصد از مساحت منطقه  16. حدود شودیم محسوب فعال
بحرانی با شدت برداشت کم است که در  یهاکانونجزء 

اپانداژ  سردشتپوشيده و  سردشت یگیردشت یهارخساره
بحرانی  یهاکانونبه این دليل این مناطق نيز جزء  قرار دارد.

 هاآبراههمدت و رگباری در کوتاه یهابارشکه  باشدیم
مقدار زیادی رسوبات ریزدانه ازجمله سيلت و رس را انتقال 

که بعد از خشک شدن، مکان مستعدی برای  دهدیم
با توجه رو، ازاین. دنباشیمتوسط باد  ییجاجابهفرسایش و 
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ر حد به وسعت زیاد دشت ریگی، وجود رسوبات ریزدانه د
و انتقال به وسيله باد و  شدنکندهسيلت و رس و قابليت 

موارد بدون مناطق از پوشش گياهی اندک حتی گاهی 
دشت بيشتر سهم  دهندهنشانپوشش نتایج حاصل از مدل که 

Akbari-ریگی در توليد گردوغبار مالرد است با نتایج 

Mahdiabad (2020 در بررسی منشأیابی رسوبات بادی و )
عامل  نیتریاصل .بار دهستان بهادران مطابقت داردگردوغ

ه رسوبات بادی منطقه ناشی از حمل رسوبات از اراضی یتغذ
اهی و در يزراعی رها شده منطقه است که بدون پوشش گ

 نتایج حساسيت زمين بهم باد قرار دارند. يمعرض مستق
در نشان داد که قاره آفریقا در شرق  یو باد یفرسایش آب
سودان و مالی بيشترین مناطق مستعد فرسایش کشورهای 

پراکنده و یا  یاهيگ پوششکه ناشی از  وجو داردبادی 
 al etAlmawFentaab ,.) است یاهيگ پوششعاری از 

( و 2015و همکاران ) Rashkiمانند  یمحققان نظر (.2020
Lee ( 2012و همکاران)، شرایط ،هااچهیدرشدن  خشک که 
 سبب را فيضع یاهيگ پوشش و یانابيب خشک یهوای و آب

 این نتایج با دانندیم گردوغبار برداشت یهاکانون ایجاد
 برداشت یهاکانون اتيخصوص نتایج .دارد یخوانهمق يتحق

 در هاکانون این شتريب که است آن دهندهنشان گردوغبار
 دارند یفيضع یاهيگ پوشش که ريفق مراتع و بایر یهانيزم

و همکاران  Millerنتایج تحقيقات  با است که شده واقع
(2012 ،)Zobeck  (، 2013همکاران )وBoroughani  و

( که 2019همکاران )و  Pourhashemi( و 2019همکاران )
فاقد پوشش گياهی یا دارای پوشش  یهانيزم یبررکا

یموغبار شترین کانون برداشت گرديرا دارای بگياهی فقير 
با استفاده از اقداماتی  توانیمه در نتيج دارد. یخوانهم دانند

اهش سرعت باد کدر راستای افزایش مقاومت سطح خاک و 
 با (. Riksen, 2007 andFunkکرد )با فرسایش بادی مقابله 

 و برداشت قطاع یابیجهت از آمده دستبه نتایج به توجه

 بادی مطالعات فرسایش از استفاده با برداشت نقاط یابیمکان

 وجود شامل: بادی فرسایش ایجاد در مهم عوامل منطقه،

موجب  که یغربشمالدر  ویژهبه فرساینده و شدید بادهای
 و رطوبت کاهش ،کخا شدن گياهی، سست پوشش کاهش

 و ندشویم منطقه شرق سمت به حرکت رسوبات در نهایت
 منطقه یغربجنوبغرب و  بخش در زراعی اراضی پراکنش

 سال، فصول بيشتر در اضیار بودن این لخت به توجه با که

 قرار مهمتر همه از و شنی بافت داشتن اراضی، این کم شيب

 عنوان به تواندیم منطقه غالب باد وزش معرض در گرفتن

شوند که با  مطرح منطقه در رسوبات برداشت کانون کی
 رسوباتمنشأیابی از مطالعات  آمده دستبهنتایج 

 و همکاران  sasi Ekhte(،2017) و همکاران  Biabaniبادی
( مطابقت دارد. وجود 2005) Memarian( و 1996)

باعث  تواندیمدار در سطح یدرشت و پا یهادانهخاک
 و uZh(. al et Qiang.2007 ,گردد )ش یاهش شدت فرساک

برای به  یکار برنامه( نيز معتقدند که 2020) همکاران
حداقل رساندن فرسایش بادی ازجمله مدیریت مکانی 

در مورد  یترقيعمهمچنين مطالعات شود، وت انجام متفا
تأثيرات فرسایش باد در بازیابی پوشش گياهی، تنوع 

 .انجام گرددزمين  یوربهرهزیستی و 
ن یمبنا و پارامترهای موجود در اهای جدولبا توجه به 

، شهرستان مالرد ازجمله یبنددانهجدول و نتایج حاصل از 
استان تهران بوده که باید روند  موجود در یبحران یهاکانون

در این منطقه ادامه یابد. ازجمله اجرایی  یهاانجام پروژه
توان به می ،ن منظوریا یدر نظر گرفته شده برا یهاشاخص

، ی، خطوط مواصالتیشاورزک یاد، اراضیار زيت بسيجمع
ب پوشش ی(، تخریدامدار – ی)صنعت یسات اقتصاديتأس

نظر  مورد یهادر محدوده یقتصادو ا یستیو منابع ز یاهيگ
 یزیربرنامهبرای  تواندیمکه کرد منطقه اشاره  یانون بحرانک

زیست خطر منطقی در مورد حفاظت از خاک و مدیریت 
 محيطی استفاده شود.
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            Abstract 

      Wind erosion and dust storms are one of the natural disasters that are increasingly facing the 

arid and desert areas of central Iran. Improper management in natural resources has also had a 

high impact on this phenomenon. One of the basic principles of controlling and combating wind 

erosion is to know the areas of sediment harvesting. The purpose of this study is to identify the 

areas of wind sediment harvesting in the facies of the Mallard region in the west of Tehran 

province. Based on topographic maps, satellite imagery, geological map, and field surveys, the 

geomorphologic facies map was prepared and then the sampling was done and analyzed in a 

GIS environment. The interpretation of the anemometer data using Windrose & Stormrose 

showed the wind direction of the dominant and eroding from the northwest. The results obtained 

from the study's Sandrose indicated that variation in wind direction is low to high, and Qazvin 

station (the station closest to the critical centers) had high variability and included multi-

directional winds with sharp angles. The 83 samples of different facies of the study area are 

graded by the ASTM (Dry Sieve) method. The granulation results indicate the local origin of 

the harvest. The prioritization map of the critical centers of the region showed that 16.4% of the 

area is low intensity, 3.4% medium intensity, and 3% high intensity. Finally, it was found that 

saline clay with no vegetation cover or with little vegetation covered with saline in the plain had 

the highest percentage of particles sensitive to wind erosion. 
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