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تعیین فرسایشپذیری بادی در بخشی از اراضی شرق دریاچه ارومیه و بررسی
ارتباط آن با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
بیژن راعی ،*1عباس احمدی ،2محمدرضا نیشابوری ،3محمدعلی قربانی ،4فرخ اسدزاده
(تاریخ دریافت1398/02/29 :
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تاریخ پذیرش)1398/06/17 :

چکیده

درسالهای اخیر ،بخش زیادی از عرصه آبی دریاچه ارومیه خشک و بستری از رسوبات ریزدانه شور در سطح زمین به وجود
آمده که بسیار مستعد فرسایش بادی میباشند .این پژوهش بهمنظور بررسی فرسایشپذیری بادی و رابطه آن با ویژگی-
های فیزیکی و شیمیایی خاک در بخشی از اراضی شرق دریاچه ارومیه انجام شد .در مجموع  96نمونه خاک از منطقهای با
مساحت  414000هکتار از عمق  5سانتیمتری خاک با استفاده از روش تصادفی نظارت شده جمعآوری گردید .فرسایش-
پذیری بادی نمونهها با استفاده از تونل بادی تحت پنج سرعت باد مختلف ( 14/1 ،12/5 ،11 ،9/5و  15متر برثانیه) تعیین
و در نهایت رابطه آن با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که فرسایشپذیری
بادی در خاکهای منطقه در محدوده  )(gr m-2 min-1)/(m s-1)( 0/76-49/98متغیر بوده و با میانگین  10/21و ضریب
تغییرات  94/5درصد از دامنهی تغییرات نسبتاً باالیی در منطقه برخوردار است .فرسایشپذیری بادی با ویژگیهای فیزیکی
خاکها از جمله میانگین اندازه قطر خاکدانهها ،فراوانی ذرات ثانویه  1/7-2 ،2-4/75و  0/1-0/25میلیمتر ارتباط معنیدار
دارد ( .)p>0/001نتایج نشان داد که در مقایسه با تمامی ویژگیهای خاکها ،فراوانی جزء فرسایشپذیر (خاکدانههای
کوچکتر از  0/85میلیمتر) دارای مناسبترین ارتباط با ( )p>0/001 ،R2 = 0/755با فرسایشپذیری خاکها بوده و با
افزایش این جزء ،مقدار فرسایشپذیری به شکل نمایی افزایش مییابد .این شاخص با توجه به سادگی و سهولت تعیین آن،
میتواند بهعنوان بخشی از عامل خاک در مدلهای رایج پیشبینی فرسایش بادی از قبیل  WEQو  RWEQدر منطقه مورد
استفاده قرار گرفته و باعث صرفهجویی در هزینه و زمان برای تخمین فرسایشپذیری خاکها گردد.
واژههای کلیدی :تونل باد ،جزء فرسایشپذیر ،روش تصادفی نظارت شده ،فرسایش بادی
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از آن است که فرسایشپذیری بهطور ویژه تحت تاثیر
ویژگیهای خاک از قبیل توزیع اندازه ذرات ،پایداری
ساختمان ،میزان مواد آلی ،نوع رسهای معدنی و
ترکیبات شیمیایی سازنده میباشد ( & Black
 .)Chanasyk, 1989; Mustafa & Medani, 2004بر
اساس تحقیقات نگیسی و همکاران ( Négyesi et al.,
 )2016اندازه و پایداری خاکدانههای خاک از عوامل
تأثیرگذار بر فرسایشپذیری بادی میباشند .پاستور و
همکاران ( )Pasztor et al., 2016نیز از بافت خاک به-
عنوان یک عامل بسیار مهم و موثر بر فرسایشپذیری
بادی خاک عنوان نمودند .بر اساس یافتههای کوالزو و
بوچیازو ( )Colazo & Buschiazzo, 2010خاکهای
شنی بهطور ذاتی فرسایشپذیرتر از خاکهای ریزبافت
هستند زیرا با توجه به مقدار کم سیلت و رس در این
خاکها آنها از توانایی تشکیل سله فیزیکی و یا تشکیل
خاکدانه برخوردار نمیباشند .محمودآبادی و حیدرپور
( )Mahmoodabadi & Heidarpour, 2014کربن آلی
خاک را بهعنوان یک جزء بسیار مهم خاک معرفی
نمودند که از طریق تأثیر بر تشکیل خاکدانهها میتواند
موجب کاهش فرسایشپذیری بادی خاک شود.
پیچیدگی بیان فرسایشپذیری خاک درمدلهای
فرسایش بادی زاییده این حقیقت است که
فرسایشپذیری بادی خاک در محیطهای مختلف به
واسطهی فاکتورهای متنوعی کنترل شده و شدت
تأثیرگذاری این فاکتورها در طول زمان و مکان نیز دائماً
تغییر میکند ( .)Zobeck, 1991بنابراین تعیین مناطق
مستعد به فرسایش بادی و راهکارهای کنترل و
جلوگیری از فرسایش بادی در یک منطقه ،زمانی موثرتر
خواهد بود که اطالعات کافی در خصوص عوامل موثر بر
فرسایشپذیری بادی در دسترس باشد.
دریاچه ارومیه با وسعتی در حدود  2388کیلومتر مربع،
بزرگترین آبگیر فالت ایران میباشد که در حال حاضر
گستره و ارتفاع آب در آن به پائینترین حد خود رسیده
است بهگونهای که در مقایسه با سال  1381حدود 4
متر کاهش یافته است ( .)Dastranj et al., 2018در
طول دو دهه اخیر ،بحران خشک شدن دریاچه ارومیه
سبب بروز مشکالت زیست محیطی متعددی شده است
که این مشکالت با تشدید خشک شدن دریاچه در
سالهای اخیر بسیار چشمگیر شده و موجب بروز

مقدمه
فرسایش بادی یکی از مشکالت اصلی در نواحی خشک و
نیمهخشک میباشد که دارای پیامدهای مخرب زیست
محیطی فراوانی است ( Zamani & Mahmoodabadi,
 .)2013فرسایش بادی توسط اثرات متقابل پیچیده بین
اقلیم ،ویژگیهای خاک ،پوشش گیاهی و مدیریت اراضی
کنترل میشود ( .)Baas, 2007گسترش مدلهای
مختلف بهمنظور نمایش این روابط پیچیده و اثرات
متقابل آنها ،هسته مرکزی تکامل فهم ما از فرآیندهای
فرسایش بادی در مقیاسهای زمانی و مکانی میباشد
( .)Raupach & Lu, 2004در طول  50سال گذشته
مدلهای زیادی برای ارزیابی خطر فرسایش بادی به-
منظور تعیین کمیّت هدر رفت خاک و انتشار گرد و غبار
گسترش یافتهاند ( .)Zobeck et al., 2003تمامی این
مدلها به اجزایی نیاز دارند که حساسیت اراضی نسبت
به فرسایش بادی را انشان دهد (.)Webb et al., 2009
بنابراین فرسایشپذیری یکی از پارامترهای اساسی در
مدلسازی فرسایش بادی میباشد .فرسایشپذیری
شاخصی است که نشاندهنده آسیبپذیری خاک در
مقابل نیروی فرساینده باد میباشد ( )Chepil, 1942و
در واقع یک اندازهگیری از پتانسیل هدررفت خاک از
یک سطح بدون سله ،بدون پناه ،صاف ،لخت و وسیع
است ( .)Mandakh et al., 2016تحت یک شرایط آب و
هوایی معیّن ،فرسایشپذیری یکی از مهمترین
پارامترهای تعیینکننده فرسایش بادی میباشد و
حساسیت اراضی نسبت به فرسایش بادی به میزان
زیادی به تغییرات در فرسایشپذیری خاکهای منطقه
وابسته است ( .)Hassan & Mustafa, 2011از این رو
موفقیت در اجرای مدلهای فرسایش بادی به میزان
قابل توجهی تحت تأثیر دقت این مدلها در نمایش
فرسایشپذیری بادی خاک میباشد و در نتیجه نیاز به
روشهای مناسب و دقیق برای ارزیابی و مدلسازی
فرسایشپذیری بادی خاک همواره وجود دارد ( Webb
.)& Strong, 2011
فرسایشپذیری یک مفهوم پیچیده میباشد که عوامل
زیادی از قبیل ویژگیهای خاک ،موقعیت توپوگرافی،
میزان شیب ،مدیریت خاک و فعالیتهای انسانی بر آن
اثرگذار است (.)Song et al., 2005; Liu et al., 2007
مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته ،حاکی
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واحدهای همگن تعیین و سپس با توجه به مساحت
واحدهای همگن به هر واحد بهصورت تصادفی تعدادی
نمونه اختصاص داده شد .مزیت این روش از
نمونهبرداری نسبت به روش نمونهبرداری تصادفی ،توزیع
متناسب نمونهها در منطقه با در نظر گرفتن اطالعات
اولیه تغییرات مکانی ویژگیهای تعیینکننده ویژگیهای
خاک از قبیل پوشش گیاهی و شیب منطقه میباشد
( .)Crepin & Johnson, 1993نمونهبرداری از منطقه در
خرداد ماه  1396انجام و نمونههای خاک با مراجعه به
محل جغرافیایی نقاط تعیین شده ،با استفاده از یک بیل
چهارگوش از سطح خاک تا عمق  5سانتیمتری خاک
جمعآوری شدند ( Hassan & Mustafa, 2011; Fryrear
 .)et al., 1994; Lopez et al., 2007نمونههای جمع-
آوری شده از منطقه پس از انتقال به آزمایشگاه،
هواخشک شده و از الک  8میلیمتری عبور داده شدند.
برای هر نقطه حدود  20کیلوگرم از نمونه خاک برای
اندازهگیری فرسایشپذیری بادی در تونل باد جداسازی
گردید .تصاویر گلباد مربوط به چهار ایستگاه هواشناسی
شهرهای تبریز ،ایلخچی ،شبستر و عجبشیر در شکل 1
ارائه شده است .با توجه به نتایج گلبادها اغلب بادهای
منطقه از سمت شمال غربی وزیده میشوند (با فراوانی
 15الی  40درصد) و سرعت آنها به طور میانگین در
محدوده  15الی  35کیلومتر بر ساعت (در ارتفاع 10
متری از سطح زمین) میباشد.
بخشی از نمونههای خاک ،از الک  2میلیمتری عبور
داده شده و بهمنظور تعیین ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت .ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاکها از قبیل توزیع اندازه ذرات اولیه (درصد
ذرات شن ،سیلت ،رس ،شن خیلی ریز ،شن ریز ،شن
متوسط ،شن درشت و شن خیلی درشت که به ترتیب
دارای اندازه 0-/1 ،d>0/002 ،0/002-0/05 ،0/05-2
2-1 ،0/1-5 ،0/0-25/5 ،0/0-1/25 ،0/053
میلیمتری میباشند) ( ،)Gee & Or, 2002جزء
فرسایشپذیر خاک EF2؛ که عبارت از درصد
خاکدانههای کوچکتر از  0/85میلیمتر در خاک
هواخشک است ( ،)Lopez et al., 2007توزیع اندازه
ذرات ثانویه به روش الک خشک توسط سری الکهای
،0/0-250/5 ،0/0-1/025 ،0/0-053/1 ،0-0/053

خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری در اطراف آن
گردیده است .یکی از مهمترین این مشکالت ،بیرون
آمدن بستر دریاچه از زیرآب میباشد به گونه ای که
مساحت آبی دریاچه از  5366کیلومتر مربع در سال
 1355به  2388کیلومتر مربع در سال  1396رسیده
است ( ،)Dastranj et al., 2018که با توجه به مستعد
بودن بسیاری از نقاط بستر خشک شدهی دریاچه به
فرسایش بادی ،شناسایی این نقاط و مطالعات علمی در
بررسی و کنترل فرسایش بادی ضروری بهنظر میرسد.
بنابراین این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با فرسایشپذیری
بادی در اراضی شرق دریاچه ارومیه انجام شده و هدف
از آن تعیین ویژگیهایی از خاک بوده است که از
بیشترین تأثیر در تعیین فرسایشپذیری منطقه مورد
مطالعه برخوردار هستند.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و نمونهبرداری

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش در بخش شرقی
پیرامون دریاچه ارومیه و در محدودهی جغرافیایی 26
˚ 45تا  14 ˚46طول شرقی و  22 ˚37تا 20 ˚38
عرض شمالی واقع شده است (شکل  )1این محدوده از
غرب شهر تبریز و ایلخچی شروع شده و با امتداد تا
ساحل شرقی دریاچه ارومیه ،محدودهی شهرستانهای
عجبشیر و آذرشهر در جنوب و شبستر و بندرشرفخانه
در شمال را نیز شامل شده و مساحتی برابر با 414000
هکتار را در بر میگیرد .این منطقه براساس میانگین
دمای  12/8درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی 230/7
میلیمتر در سال با توجه به روش طبقهبندی آمبرژه1
دارای آب و هوای سرد و خشک بوده و یکی از مناطق
مستعد فرسایش بادی به شمار میرود ( Barzegar et
.)al., 2015
به منظور تعیین فرسایشپذیری بادی خاکهای منطقه،
 96نمونه خاک در محدوهی مورد بررسی جمعآوری
شد .الگوی پراکندگی نقاط نمونهبرداری بر مبنای روش
تصادفی نظارت شده تعیین شد (شکل  .)1در این روش
ابتدا براساس نقشههای پایه شیب و کاربری اراضی

2. Erodible Fraction

1. Emberger climate method
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قطر ذرات ( )Mean Weight Diameterدر حالت خشک
( )Nimmo & Perkins, 2002و نسبت جذب سدیم
( )Sparks, 2003( )Sodium Adsorption Ratioبا
استفاده از روشهای معمول آزمایشگاهی تعیین شدند.

 1/2-7 ،1-1/7 ،0/1-85 ،0/0-5/85و 2-7504
میلیمتری ( ،)Kemper & Rosenau, 1986کربن آلی با
استفاده از روش والکلی-بالک ( Nelson & Sommers,
 ،)1982کربنات کلسیم معادل ( ،)Nelson, 1982هدایت
الکتریکی ( ،)Sparks & Bartlet, 1996میانگین وزنی

شکل  )a -1محدودهی منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری؛  d ،c ،bو  )eگلباد ایستگاههای موجود در محدودهی مطالعاتی مربوط
به شهرهای تبریز ،ایلخچی ،عجبشیر و شبستر
Figure 1. a) Sampling points and location of the study area; b,c,d and e) Wind Rose of Weather Sites of
Tabriz, Ilkhchi, Ajabshir and Shabestar.
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فرسایش در مقابل سرعت باد تعیین شد (شکل )2
( .)Zamani & Mahmoodabadi, 2013در مجموع برای
اندازهگیری فرسایشپذیری تمامی نمونههای خاک480 ،
آزمایش در تونل بادی انجام شد.
برای بررسی اثر بافت خاک بر فرسایشپذیری بادی در
منطقه ،نمونههای جمعآوری شده به سه گروه خاکهای
با بافت سبک (شامل کالسهای بافتی شنی ،شنی لومی،
لوم شنی) ،خاکهای با بافت متوسط (شامل کالسهای
بافتی لوم ،لوم سیلتی ،سیلتی و لوم) و خاکهای با بافت
سنگین (شامل کالسهای بافتی رسی شنی ،رسی
سیلتی ،لومی رسی ،لوم رسی شنی و رسی) تقسیمبندی
شد ( )Hillel, 2004و اثر کالس بافت خاک بر
فرسایشپذیری مورد مقایسه آماری قرار گرفت.
همچنین به منظور بررسی اثر شوری بر فرسایشپذیری،
نمونههای خاک بر اساس  EC ،pHو  SARبه سه کالس
خاکهای شور ،خاکهای شور و سدیمی و خاکهای
غیرشور و غیرسدیمی تقسیم شدند .در این پژوهش به
منظور بررسی اثر کالس بافت خاک و کالس شوری
خاک بر فرسایشپذیری بادی خاک ،تجزیه واریانس بر
مبنای طرح کامالً تصادفی با دادههای نامتعادل با
استفاده از نرمافزار  SASانجام شد .مقایسه میانگینها
نیز با آزمون توکی-کرامر انجام شد .بهمنظور بررسی
شروط همگنی واریانس بین تیمارهای مختلف و نرمال
بودن باقیمانده دادهها از آزمونهای شاپیرو-ویلک،1
کولموگرونف-اسمیرنوف 2و بارتلت 3استفاده شد .برای
ترسیم کلیه نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

تعیین فرسایشپذیری بادی خاک در تونل باد

در این مطالعه آزمایشهای مربوط به تعیین
فرسایشپذیری بادی نمونههای خاک با استفاده از یک
دستگاه تونل بادی مدار باز صورت گرفت (شکل  .)2این
تونل متشکل از سه قسمت شامل ،بخش مولد باد که
توانایی تولید حداکثر سرعتی معادل  15متر بر ثانیه در
ارتفاع  20سانتیمتری از سطح را دارد (شامل موتور،
پروانههای ایجاد باد ،بخش تنظیم کننده سرعت باد)،
دیفیوژر یا پخش کننده سرعت باد که در فاصله 160
سانتیمتری از قسمت مولد باد قرار گرفته و باعث ایجاد
باد یکنواخت و پایدار میگردد؛ و در نهایت محفظه
آزمایش است .محفظه آزمایش در این تونل شامل یک
تونل با عرض  50سانتیمتر ،ارتفاع  70سانتیمتر و طول
 370سانتیمتر است که سینیهای آزمایش با ابعاد
 30×40×3سانتیمتر در این قسمت جایگذاری
میگردند.
بهمنظور اندازهگیری فرسایشپذیری بادی ،ابتدا
نمونههای خاک در سینی آزمایش قرار گرفته و سطح
آنها به وسیله یک صفحه چوبی به آرامی و بدون ایجاد
فشردگی ،صاف گردید .پس از جایگذاری سینی
آزمایش در تونل بادی ،بهمنظور تعیین سرعت آستانه
فرسایش ذرات ،سرعت باد به تدریج و به آرامی تا جایی
افزایش یافت که ذرات از منطقه آزمایش به صورت
معنیدار شروع به حرکت نمایند .حرکت معنیدار ذرات
در واقع به حرکتی گفته میشود که ذرات به طور
یکنواخت و در زمانهای متفاوت از نقاط مختلف سطح
خاک در منطقه آزمایش شروع به حرکت نمایند
(.)Lavelle and Mofjeld, 1987
سرعت باد در تونل با استفاده از دستگاه سرعت سنج
 HOT-WIRE-1341در ارتفاع  20سانتیمتری از سطح
خاک اندازهگیری شد .پس از تعیین سرعت آستانه
مربوط به هر نمونه خاک ،به منظور اندازهگیری
فرسایشپذیری بادی ،هر نمونه به مدت  10دقیقه در
معرض  5سرعت مختلف (سرعتهای ،12/5 ،11 ،9/5
 14/1و  15متر برثانیه) که باالتر از سرعت آستانه بادی
مربوط به نمونه بوده است ،قرار داده شده و شدت
فرسایش خاک ( )gr m-2 min-1تحت هر یک از سرعت-
های باد محاسبه گردید .در نهایت فرسایشپذیری بادی
هر نمونه از طریق محاسبه شیب خط نمودار شدت

1- Shapiro-Wilk test
2- Kolmogorov–Smirnov test
3- Bartlet test
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)Wind velocity (m s-1

8

)Erosion rate (g m-2min-1

y = 14.577x - 137.92
R² = 0.9486

شکل  )a -2تونل باد )b ،نمونه خاک آماده شده در سینی آزمایش تونل باد )c ،اندازهگیری فرسایشپذیری بادی به عنوان شیب خط
رابطه بین شدت فرسایش بادی و سرعت باد
Figure 2. a) Prepared soil sample in test tray of wind tunnel, b) Wind Tunnel, b) Soil wind erodibility
calculated as the line slope of wind velocity versus erosion rate for each point.

را دارا بودند .بررسی ارتباط مقادیر ذرات اولیه با مقدار
فرسایشپذیری خاک نشان میدهد که محتوای شن،
سیلت و رس خاک دارای رابطه معنیدار با مقدار
فرسایشپذیری بود ،به طوری که با افزایش مقدار شن
در خاکها فرسایشپذیری افزایش و با افزایش سیلت و
رس مقدار فرسایشپذیری کاهش یافت .البته بایستی
توجه نمود که فرسایشپذیری بادی و تأثیرپذیری آن از
اندازه ذرات ،فرآیند پیچیدهای بوده و نمیبایست انتظار
داشت که تقسیم ذرات اولیه به سه بخش ( شن ،سیلت
و رس) بتواند تمام تغییرات در فرسایشپذیری خاکها
را تبیین نماید .به نظر میرسد این امر حاکی از از تأثیر
غیرمستقیم ذرات اولیه بر فرسایشپذیری باشد (شکل
 .)3به طوری که میتوان عنوان نمود اثرگذاری اصلی
بافت خاک بر فرسایشپذیری بادی در منطقه مورد
مطالعه به صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر توزیع
اندازه ذرات ثانویه بوده است ،که این تأثیرگذاری ممکن
است در تقابل با عوامل دیگر و اثرات متقابل آنها
تشدید و یا کاهش یابد.

نتایج و بحث
توصیف آماری ویژگیهای خاک

توصیف آماری ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونههای
خاک در جدول شماره  1ارائه شده است .همانطور که
مشاهده میشود اکثر ویژگیهای مورد نظر از تغییرات
باالیی در منطقه مورد مطالعه برخوردار است و این امر
میتواند تضمینکننده انعکاس اثر تغییرات این
ویژگیهای خاک بر فرسایشپذیری بادی باشد .بهمنظور
بررسی ارتباط فرسایشپذیری با ویژگیهای خاک ،در
ادامه این ویژگیها به دو گروه شیمیایی و فیزیکی خاک
تقسیم شده و اثر آنها بر فرسایشپذیری مورد تحلیل
قرار گرفت.
ویژگیهای فیزیکی خاک
اثر کالس بافت خاک بر فرسایشپذیری

رابطه بین ذرات اولیه رس ،شن و سیلت خاک با
فرسایشپذیری بادی نمونههای خاک در شکل  3ارائه
شده است .با توجه به نتایج ذرات رس ،شن و سیلت
خاک بهترتیب توانایی تبیین  23 ،27و  11درصد از
تغییرات فرسایشپذیری خاکهای منطقه مورد مطالعه
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 خصوصیات آماری ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی نمونههای خاک-1 جدول
Table 2. Descriptive statistics of soil physicochemical properties
Variable description
symbol max min mean Standard Deviation CV (%)

Secondary particles size distributions (%)

Primary particles size
distributions (%)

Wind erodibility ((gr m-2 min-1)/(m s-1))
Clay

WE
CL

49.98 0.76
64
1.66

10.23
26.78

9.7
14.68

95
55

Silt

SI

81

2.6

39.67

15.39

39

Sand

SA

91.61

2

33.53

24.78

74

very fine sand

VFS

39.5

0.21

10.39

6.74

65

fine sand
medium sand

FS
MS

35.5 0.18
27.68 0.12

9.01
6.31

8.96
7.15

99
113

coarse sand

CS

24.22

0

3.93

5.12

130

very coarse sand

VCS

14.6

0

2.04

3.08

151

90.93 16.41 53.53

17.03

32

Erodible fraction (%)
4.75-8.0 mm

EF

SPS1 26.74

1

8.61

5.46

63

18.61

8.88

48

2-4.75 mm

SPS2

40.9

2.82

1.7-2.0 mm

SPS3

9.26

0.78

4.00

1.60

40

SPS4 25.15 2.78

13.41

4.34

32

1.8

0.63

35

1-1.7 mm
0.85-1.0 mm

SPS5

0.5-0.85 mm

SPS6 33.39 5.55

16.13

5.69

35

0.25-0.5 mm

SPS7 33.59 4.35

15.14

6.67

44

0.1-0.25 mm

SPS8 37.12 1.76

11.9

7.53

63

0.053-0.1 mm

SPS9 23.85 0.59

6.93

4.89

71

SPS10 12.58

3.38

2.62

78

0.97

0.73

75

0-0.053 mm

3.4

0.34

0.4

Organic carbon (%)

OC

4.38 0.097

Equivalent calcium carbonate (%)

ECC

49

7.6

23.54

7.49

32

EC saturated extract (ms m-1)

ECsa

200

0.62

42.39

57.46

136

EC 1:5 extract (ms m-1)

EC1:5 53.8

0.09

6.97

10.74

154

9.11

7.01

8.28

0.49

6

pH

pH

Air dried soil moisture (%)

SM

7.3

0.59

2.73

1.66

61

Ca2+ (mmol l-1)

Ca

203

0.87

30.88

40.44

131

Mg2+ (mmol l-1)

Mg 245.83 0.87

42.94

61.76

144

Na 3396.5 1.69 473.88

743.85

157

43.3

77.86

180

+

-1

Na (mmol l )
Sodium Adsorption Ratio
-3

Bulk density (gr cm )
Mean Weight Diameter (mm)

SAR 631.62 0.42
1.74

0.85

1.33

0.17

13

MWD 2.27

Bd

0.41

1.23

0.40

32
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10
0
80
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y = 0.1879x + 3.9392
R² = 0.2305
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0

شکل  -3رابطه درصد ذرات اولیه خاک با فرسایشپذیری بادی
Figure 3. The relationship between the percentage of primary soil particles and wind erodibility

پس از آن ،در خاکهای با بافت متوسط و سنگین به
ترتیب فرسایشپذیری کاهش مییابد .میانگین مقادیر
فرسایشپذیری برای این سه کالس بافتی در نمونههای
مورد بررسی به ترتیب برابر با  8/41 ،16/1و (gr 3/82
) m-2 min-1)/(m s-1میباشد .بر این اساس میتوان
استنباط نمود که کالس بافت خاک یکی از عوامل
اثرگذار بر توزیع اندازه ذرات ثانویه خاک میباشد و با
سنگینتر شدن بافت خاک ،ذرات اولیه در نتیجه عوامل
سیمانی گرد هم آمده و سبب تشکیل ذرات ثانویه
میشوند که در نتیجه اندازه خاکدانهها و کلوخهها
بزرگتر شده و این امر منجر به ایجاد ذرات بزرگتر و
مقاوم به فرسایش بادی شده است و در نتیجه فرسایش-
پذیری خاک کاهش یافته است.
بر اساس نتایج حسن و مصطفی ( Hassan & Mustafa,
 )2011نیز بافت خاک یکی از اثرگذارترین ویژگیهای
خاک بر فرسایشپذیری میباشد و در نتایج آنها درصد
ذرات رس همبستگی منفی باالیی با فرسایشپذیری
خاک نشان داد .فریریر ( )Fryrear et al., 1994متوجه
شد که با افزایش شن (در دامنه  5/5-93/6درصد) و

بهمنظور بررسی این موضوع با توجه به پراکندگی و تنوع
کالسهای بافت خاک در منطقه ،خاکها بر اساس
کالس بافت به سه دسته خاکهای با بافت سبک (19
نمونه) ،خاکهای با بافت متوسط ( 34نمونه) و
خاکهای با بافت سنگین ( 38نمونه) تقسیم و اثر
کالس بافت خاک بر فرسایشپذیری مورد مقایسه آماری
قرار گرفت (شکل  .)4در این قسمت تعداد  5نمونه
خاک (که دارای کالس بافتی سبک بودهاند) بهدلیل
وجود سنگریزه فراوان و جلوگیری از ایجاد خطا از آنالیز
آماری حذف گردیدند و همچنین شروط همگنی
واریانس بین تیمارهای مختلف و نرمال بودن باقیمانده
دادهها بررسی و پس از تبدیل لگاریتمی این شرایط
(،shapiro-wilk=0/086
گردید
حاصل
 .)Bartlet test=0/206خالصه تجزیه واریانس اثر
کالس بافت خاک بر فرسایشپذیری بادی در جدول
شماره  2ارائه شده است .بر اساس نتایج ،اثر کالس بافت
خاک بر فرسایشپذیری بادی معنیدار است .همانگونه
که در شکل  4مشاهده میشود ،فرسایشپذیری
خاکهای با کالس بافتی سبک بیشترین مقدار بوده و
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و افزایش درصد شن سبب افزایش فرسایشپذیری خاک
میگردد .نهتانی و همکاران ()Nohtani et al., 2014
فرسایشپذیری خاک منطقه هورالعظیم خوزستان را
بررسی نمودند و با توجه به فرسایشپذیری باالی آن
منطقه ،دلیل اصلی این امر را وجود فراوانی باالی خاک-
هایی با بافت سبک اعالم نمودند.

سیلت (در دامنه  0/5-70/3درصد) جزء فرسایشپذیر
خاک ( )EFنیز افزایش مییابد و خاکهای با بافت
درشت شنی تقریباً دو برابر خاکهای ریزبافت رسی یا
سیلتی جزء فرسایشپذیر دارند .نتایج تحقیقات ژائو و
همکاران ( )Zhao et al., 2006و نهتانی و همکاران
( )Nohtani et al., 2014نشان داد که کاهش درصد رس

جدول شماره  -2خالصه جدول تجزیه واریانس اثر کالس بافت خاک بر فرسایشپذیری بادی خاک
Table 2. Summary of variance analysis of the effect of soil texture class on soil wind erodibility
Source
Df
Sum of Squares
Mean Square
F Value
Pr > F
Treatment
2
5.38
2.69
20.39
<0.0001
Error
88
11.63
0.13
Corrected Total
90
17.02
20
15
b

10

c

5

Wind erodibility
))((gr m-2 min-1)/(m s-1

a

0
Coarse texture Medium texture Fine texture
شکل  -4اثر کالس بافت خاک بر میانگین فرسایشپذیری بادی خاک
Figure 4. The effect of soil texture on mean soil wind erodibility

ذرات در مقابل نیروی باد برای به حرکت درآمدن این
ذرات میباشد .البته کالسهای اندازهای دیگر مانند
ذرات ثانویه  1-1/7 ،4/75-8و  0/85-1میلیمتری نیز
جزو ذرات مقاوم در مقابل حرکت در اثر نیروی باد
هستند اما با توجه به ضریب تبیین کم آنها ،از
تأثیرگذاری کمتری در تعیین فرسایشپذیری خاک
منطقه مورد مطالعه برخوردار بودند.
فراوانی ذرات  0/1-0/25میلیمتری دارای رابطه خطی
مستقیم ( )p>0/001 ،R2= 0/66با فرسایشپذیری بادی
بوده و با افزایش مقدار این ذرات ،فرسایشپذیری بادی
نیز افزایش مییابد .فراوانی این ذرات در خاکهای
منطقه نیز نسبتاً باال و در محدوده  1/76تا 37/12
درصد متغیر بوده و مقدار میانگین و ضریب تغییرات این
کالس اندازهی در نمونهها به ترتیب برابر با  11/9و 63
درصد میباشد .به نظر میرسد که اندازه این ذرات از
یک سو نه آنقدر بزرگ است که بهتوانند در مقابل
سرعت جریان باد مقاومت کنند و نه آنقدر کوچک است

توزیع اندازه ذرات ثانویه

ارتباط بین فراوانی کالسهای مختلف اندازهای ذرات
ثانویه با فرسایشپذیری خاک در شکل  5ارائه شده
است .با توجه به شکل  5در بین کالسهای مختلف
ذرات ثانویه ،کالسهای اندازهای  1/7-2 ،2-4/75و
 0/0-1/25میلیمتری رابطه قویتری با فرسایشپذیری
بادی خاک از خود نشان دادند ،به گونهای که این ذرات
به ترتیب توانایی تبیین  65 ،69و  67درصد از تغییرات
فرسایشپذیری بادی خاکهای منطقه را دارا بودند
( .)p>0/001در منطقه مورد مطالعه با افزایش مقدار
ذرات ثانویه  2-4/75و  1/7-2میلیمتری ،مقدار
فرسایشپذیری بادی خاک به شکل توانی کاهش یافته و
در نمونههایی که فراوانی ذرات با کالس اندازهای -4/75
 2میلیمتری به بیش از  10درصد و فراوانی ذرات -2
 1/7میلیمتری به بیش از  2درصد میرسد،
فرسایشپذیری بادی افت قابل توجهی از خود نشان
میدهد .به نظر میرسد دلیل این امر مقاومت باالی این
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فرسایش بادی (ازقبیل  WEQو  )RWEQبهعنوان عامل
فرسایشپذیری خاک به کار گرفته شده است .با توجه به
نتایج این پژوهش نیز در مناطق وسیعی از اراضی شرق
دریاچه ارومیه شاخص جزء فرسایشپذیر رابطه قوی با
فرسایشپذیری داشته و میتوان از جزء فرسایشپذیر به
عنوان شاخصی برای نشان دادن حساسیت خاک در
مقابل فرسایش بادی در این منطقه استفاده نمود.
میانگین وزنی قطر خاکدانهها (در حالت خشک) نیز
رابطه بسیار مطلوبی ( )p>0/001 ،R2= 0/74با
فرسایشپذیری بادی خاکها نشان داد .با افزایش
میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،فرسایشپذیری بادی به
صورت نمایی کاهش مییابد و بهویژه در خاکهای با
میانگین وزنی قطر بیش از یک میلیمتر مقدار
فرسایشپذیری به کمترین حد خود میرسد .میانگین
وزنی قطر خاکدانهها در واقع شاخصی از اندازه و
همچنین مقاومت ذرات ثانویه خاک در مقابل تنش
مکانیکی میباشد ،از این رو افزایش مقدار کمّی آن به
نوعی بیانگر افزایش اندازه و مقاومت ذرات خاک بوده که
فرسایشپذیری خاک را تحت تاثیر قرار داده و آن را
کاهش میدهد (.)Zamani & Mahmoodabadi, 2012
میانگین ،حداکثر و حداقل مقدار  MWDخشک در
نمونههای خاک به ترتیب برابر  2/27 ،1/23و 0/41
میلیمتر بود و حداکثر مقدار فرسایشپذیری بادی
اندازهگیریشده (  )49/98در نمونه خاک با کمترین
مقدار  0/41( MWDمیلیمتر) مشاهده شد .از سوی
دیگر در نمونهی خاک با بیشترین مقدار 2/27( MWD
میلیمتر) نیز مقدار فرسایشپذیری خاک اندک و برابر با
 2بود که نشان میدهد افزایش  5/5برابری میانگین
وزنی قطر خاکدانهها سبب کاهش تقریباً  25برابری
فرسایشپذیری بادی شده است .در این زمینه زمانی و
محمودآبادی ( )Zamani & Mahmoodabadi, 2012با
بررسی فرسایشپذیری بادی در سه نوع خاک با
MWDهای متفاوت نشان دادند که با افزایش مقدار
 MWDمقدار فرسایشپذیری بادی خاک کاهش یافت.

که بتوانند در جانپناه ذرات درشتتر قرار گیرند .از این
رو این ذرات به راحتی توسط جریان باد منتقل میشوند
و افزایش فراوانی آنها در نمونهای خاک سبب افزایش
قابل مالحضهای در مقدار فرسایشپذیری خاکها
میگردد .میرزامصطفی و همکاران ( Mirzamostafa et
 )al., 1998محاسبات جداگانهای برای تعیین اندازه
ذرات مربوط به هریک از فرآیندهای تعلیق و جهش در
فرسایش بادی انجام دادند .آنان قطر کوچکتر از 0/1
میلی متر را به عنوان ذرات حساس به تعلیق و قطر بین
 0/0-1/84میلیمتر را به عنوان قطر ذرات جهشی
مشخص نمودند .نتایج مطالعه چاندلر و همکاران
( )Chandler et al., 2005نیز حاکی از این بود که
فراوانی ذرات در محدودههای  0/42-0/84و 0/1-0/84
میلیمتری دارای ارتباط معنیداری با مقدار فرسایش
اندازهگیری شده در تونل باد است.
شاخص جزء فرسایشپذیر خاک نیز از رابطه بسیار
خوبی با فرسایشپذیری بادی برخوردار بوده است و این
شاخص توانایی تبیین  75درصد از تغییرات
فرسایشپذیری خاکهای منطقه مورد مطالعه را دارا بود
( )p>0/001به طوری که با افزایش مقدار جزء
فرسایشپذیر در خاکها فرسایشپذیری بادی نیز به
طور نمایی افزایش مییابد (شکل  .)6این شاخص در
منطقه مورد مطالعه در دامنه  16/41تا  90/93درصد
متغیر بوده و میانگین و ضریب تغییرات آن بهترتیب
 53/53و  32درصد میباشد .رابطه بین جزء فرسایش
پذیر با مقدار فرسایش پذیری به روشنی نشان میدهد
که در خاکهایی که مقدار این جزء به بیش از 40
درصد می رسد ،فرسایش پذیری بادی به سرعت تشدید
میشود .شاخص جزء فرسایشپذیر یکی از پرکاربردترین
شاخصهای فرسایشپذیری بادی میباشد که اولین بار
توسط چپیل در سال  1950معرفیشده است و پس از
آن از این شاخص به طور وسیعی در مطالعات مربوط به
فرسایش بادی استفاده میگردد ( ;Fryrear et al., 1994
;Lopez et al., 2007; Hassan & Mustafa, 2011
Rakkar et al., 2019; Asensio et al., 2019; Wang et
 .)al., 2019این شاخص در برخی از مدلهای مربوط به
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Figure 5. The relationship of secondary soil particle size classes with soil wind erodibility.
SPS1,SPS2, SPS3, SPS4, SPS5, SPS6, SPS6, SPS7, SPS8, SPS9 and SPS10 are size classes of 4.75-8, 2–4.75, 1.7–2, 1–1.7,
0.85-1, 0.5-0.85, 0.25–0.5, 0.1–0.25, 0.053–0.1 and 0-0.053respectively.
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شکل  -6رابطه جزء فرسایشپذیر ( )aو میانگین وزنی قطر ( )bبا فرسایشپذیری بادی
Figure 6. The relationship of erodible fraction (a) and mean weight diameter (b) with soil wind erodibility

رابطه بین نسبت جذب سدیم و همچنین هدایت
الکتریکی خاک با فرسایشپذیری در شکل ( 7بخش  cو
 )dنشان داده شده است .در مطالعه حاضر نسبت جذب
سدیم و هدایت الکتریکی خاک رابطه معنیداری با
فرسایشپذیری بادی خاک نداشتند ،بهطوریکه نسبت
جذب سدیم تنها توانایی تبیین  2درصد از تغییرات
فرسایش پذیری منطقه را دارا بود و هدایت الکتریکی نیز
هیچ رابطهای با فرسایشپذیری از خود نشان نداد.
به منظور بررسی دقیقتر اثر شوری بر فرسایشپذیری،
نمونههای خاک بر اساس  EC ،pHو  SARبه سه کالس
خاکهای سدیمی ( 7نمونه) ،خاکهای شور و سدیمی
( 36نمونه) و خاکهای غیرشور و غیرسدیمی (53
نمونه) تقسیم شدند .شروط همگنی واریانس بین
تیمارهای مختلف و نرمال بودن باقیمانده دادهها بررسی
و پس از تبدیل لگاریتمی این شرایط حاصل گردید
(.)Bartlet test=0/58 ، Kolmogorov-Smirnov=0/12
نتایج تجزیه واریانس اثر کالس شوری خاک بر
فرسایشپذیری بادی در جدول شماره  3ارائه شده است.
بر اساس نتایج (شکل  ،)8شور و سدیمی بودن خاک اثر
معنیداری بر فرسایشپذیری نداشته ولی با اینحال
بهرغم معنیدار نبودن اختالف ،خاکهای سدیمی از
میانگین فرسایشپذیری کمتری نسبت به خاکهای
شور و سدیمی و خاکهای غیرشور و غیرسدیمی
(اسیدیته قلیایی) برخوردار بودند .به نظر میرسد که
پتانسیل خاکهای سدیمی در پراکنده نمودن خاکدانهها
و قابلیت تشکیل سله و ایجاد کلوخههایی با سختی
بیشتر از دالیل افزایش نسبی فرسایشپذیری در این
خاکها باشد.

ویژگیهای شیمیایی خاک

بهمنظور بررسی ارتباط برخی از ویژگیهای شیمیایی
نمونههای خاک با فرسایشپذیری بادی ،تغییرات مقدار
نسبت جذب سدیم ،قابلیت هدایت الکتریکی ،کربن آلی
و کربناتکلسیم معادل در مقابل تغییرات مقدار
فرسایشپذیری ترسیم شد (شکل  .)7براساس نتایج،
ویژگیهای شیمیایی در خاکهای منطقه ارتباط چندان
معنیداری با فرسایشپذیری خاک ندارند .کربن آلی در
خاکها در محدوده  0/09تا  4/38درصد متغیر بوده و
میانگین و ضریب تغییرات برای این ویژگیهای  0/97و
 75درصد است .با توجه پراکندگی نسبتاً باالی کربن
آلی انتظار بر این بود که اثر این ویژگی بر
فرسایشپذیری منعکس گردد .با این حال کربن آلی
تنها توانایی تبیین  10درصد از تغییرات فرسایشپذیری
را دارا بود و رابطه بین کربن آلی و فرسایشپذیری
ضعیف است .مقدار کربناتکلسیم معادل نیز از تغییرات
و پراکندگی نسبتاً مناسبی برخوردار بوده و میانگین،
حداکثر و حداقل مقدار آن بهترتیب برابر  49 ،23/5و
 7/6درصد بود .رابطه فرسایشپذیری بادی خاک و
کربنات کلسیم معادل نیز در شکل ( 7بخش  )bارائه
شده است .اگرچه از لحاظ آماری این رابطه معنیدار
بوده است ( )p> 0/05اما رابطه بین آنها ضعیف و
کربناتکلسیم توانایی تبیین تنها  21درصد از تغییرات
فرسایشپذیری را دارا بود.خاکهای نمونهبرداری شده از
منطقه از تنوع باالیی به لحاظ شوری و سدیمیبودن
خاکها برخوردار بودهاند به گونهای که حدود نیمی از
نمونهها در رده خاکهای شور و یا خاکهای شور و
سدیمی قرار داشتند .که این امر امکان بررسی اثر شوری
و سدیمی بودن خاکها بر فرسایشپذیری فراهم نمود.
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شکل  -7رابطه فرسایشپذیری بادی خاک با )aکربن آلی خاک )b ،کربنات کلسیم معادل خاک )c ،هدایت الکتریکی خاک اشباع و
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Figure 7. The relationship of soil wind erodibility with a) Organic carbon, b) Equivalent calcium carbonate,
c) Electrical conductivity and d) Sodium adsorption ratio.

برخالف ویژگیهای فیزیکی که رابطه مناسبی با
فرسایشپذیری بادی داشتند ،ویژگیهای شیمیایی
خاک از قبیل نسبت جذب سدیم ،هدایت الکتریکی،
کربنات کلسیم معادل و کربن آلی رابطه مناسبی با
فرسایشپذیری بادی در خاکهای منطقه مورد مطالعه
نداشتند .در صورتی که با توجه به نقش ویژه شوری در
همآوری ذرات و از طرفی اثر  SARدر پراکنش ذرات و
همچنین نقش کربن آلی و کربنات کلسیم به عنوان مواد
سیمانی و اتصال دهنده ذرات ،انتظار بر این بوده است
که این ویژگیهای شیمیایی نیز اثرگذاری باالیی بر
فرسایشپذیری منطقه مورد مطالعه داشته باشند .با
توجه به بررسیهای میدانی که در زمان نمونهبرداری
انجام شد ،در منطقه مورد مطالعه کاربریهای اراضی
مختلفی از قبیل اراضی زراعی ،باغی و مرتعی و همچنین
اراضی دست نخورده وجود داشت و همچنین تقریبا در
 40درصد از مناطق نمونه برداری سله سطحی (با
درجات سختی متفاوت) در سطح خاک مشاهده گردید.
با درنظر گرفتن اثرات متقابل پیچیده بین عملیات
کشاورزی (که در اراضی زراعی و باغی صورت میگیرد)،

نهتانی و همکاران ( )Nohtani et al., 2014به بررسی اثر
شوری بر فرسایشپذیری بادی در منطقه زهک زابل
پرداختند و نتایج آنها حاکی از اثر مثبت شوری خاک
بر کاهش فرسایشپذیری بادی بوده است .نتایج
پژوهشهای هادیدهج و همکاران ( Hadi-dehej et al.,
 )2011و الیلز و شرنت ()Layles & Schrandt, 1971
نیز نشان داد که خاکهای با شوری بیشتر دارای
فرسایشپذیری کمتری نسبت به خاکهای غیرشور
میباشند .در مقابل ،نتایج عظیمزاده و اختصاصی
( )Azimzadeh & Ekhtesasi, 2004و اختصاصی و
همکاران ( )Ekhtesasi et al., 2003و میریان و همکاران
( )Mirian et al., 2014حکایت از افزایش
فرسایشپذیری بادی با افزایش شوری خاک دارد .بر
اساس پژوهش قربانیان و همکاران ( Qorbanian et al.,
 )2016رابطه بین هدایت الکتریکی و شاخصهای
ساختمان خاک معنیداری بوده و با افزایش هدایت
الکتریکی میزان خاکدانههای بزرگتر افزایش یافته و
فرسایشپذیری بادی کاهش مییابد.
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عوامل مذکور منجر به کمرنگ شدن نقش ویژگیهای
شیمیایی در تعیین فرسایشپذیری بادی خاک گردیده
است.

سله سطحی ،هدایت الکتریکی ،نسبت جذب سدیم،
کربن آلی ،کربناتکلسیم معادل و بافت خاک بهنظر
میرسد که در منطقه مورد مطالعه اثر متقابل بین

جدول شماره  -3خالصه جدول تجزیه واریانس اثر کالس شوری خاک بر فرسایشپذیری بادی خاک
Table 3. Summary of variance analysis of the effect of soil salinity class on soil wind erodibility
Source
DF
Sum of Squares
Mean Square
F Value
Pr > F
Treatment
2
0.13
0.065
0.34
0.71
Error
93
17.76
0.19
Corrected Total
95
17.89
10

Non Salin-Non Sodic
Soil

Salin-Sodic Soil

a
6

4

2

))Wind erodibility ((gr m-2 min-1)/(m s-1

a

a
8

0
Sodic Soil

شکل  -8اثر کالس شوری و سدیمی بودن خاک بر میانگین فرسایش پذیری بادی خاک
Figure 8. The effect of soil salinity and sodic on soil wind erodibility

فرسایش بادی از قبیل  WEQ1و  RWEQ2در منطقه،
مورد استفاده قرار گیرد .این امر بهویژه با توجه به
سهولت ،سرعت باال و هزینه اندک اندازهگیری این
شاخص ،اهمیت دوچندانی خواهد داشت .با این حال با
توجه به محدودیتهای موجود در اندازهگیری
فرسایشپذیری بادی در آزمایشگاه ،پیشنهاد میشود که
در مطالعات آتی با استفاده از تولهای بادی صحرایی اثر
عواملی مانند سله سطحی و زبری خاک نیز مورد توجه
قرار گیرند تا درک صحیحی از تغییرات فرسایشپذیری
خاکهای با ویژگیهای مختلف در منطقه بهدست آید.

نتیجه گیری کلی
نتایج این تحقیق به روشنی بیانگر نقش موثر ویژگیهای
فیزیکی خاکها در تغییر مقدار فرسایشپذیری
خاکهای شرق دریاچه ارومیه است .یافتههای این
پژوهش ،تأثیر قابل توجه افزایش میانگین اندازه قطر
خاکدانهها بر کاهش فرسایشپذیری خاکها را تأیید
مینماید .افزایش برخی از کالسهای اندازهای ذرات
مانند  2-4/75و  1/7-2میلیمتری موجب کاهش شدید
فرسایشپذیری خاکهای منطقه شد .همچنین نتایج
بیانگر این واقعیت بود که افزایش ذرات در دامنه اندازه-
ای  0/1-0/25میلیمتر سبب افزایش فرسایشپذیری
خاکها میگردد .در بین شاخصهای مختلف مرتبط با
اندازه ذرات ثانویه ،شاخص جزء فرسایشپذیر رابطه
بسیار مطلوبی با فرسایشپذیری اندازهگیری شده در
آزمایشگاه نشان داد و بر این اساس میتواند بهعنوان
بخشی از عامل خاک در مدلهای رایج پیشبینی

1. Wind Erosion Equation
2. Revised Wind Erosion Equation
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Abstract
In recent years, vast areas of Urmia Lake have dried up and that's why, saline sediments appeared
on the surface of the earth, which are very susceptible to erosion. This study was conducted to
investigation of wind erosion and its relationship with soil physicochemical properties in eastern
land of Urmia Lake. In this research, 96 soil samples were collected from an area of 414000
hectares at a depth of 5 cm based on stratified random sampling method. To measure the wind
erodibility, the samples were exposed to 5 different wind velocities (9.5, 11, 12.5, 14.1 and 15 m s-1 at the
height of 20 cm) in wind tunnel and finally, its relationship with soil physicochemical properties was

investigated. Based on results, soil wind erodibility varied within the range of 76.69-9.98, and with
a mean of 10.21 and a coefficient of variation of 94.5% have a relatively high variation in studied
area. Wind erosion is significantly affected by soil physical properties, including mean weight
diameter, the percent of the size classes 2-4.75, 1.7-2 and 0.1-0.25 mm of soil secondary particles
(P<0.001). Based on the results, the erodible fraction (secondary particles smaller than 0.85 mm)
had the most appropriate relationship with soil wind erodibility (R2= 0.75, P<0.001) and by
increasing it, the soil wind erodibility increased exponentially. Considering the less costly and
time-consuming in measuring erodible fraction and also less costly and time-consuming compared
with measurement of soil wind erodibility in the field and wind tunnel, this index can be used as a
part of soil factor in wind erosion prediction models such as WEQ and RWEQ in the studied area.

Keywords: Erodible Fraction, Stratified random sampling method, Wind Erosion, Wind tunnel

Raei B., Ahmadi A., Neyshaburi M.R., Ghorbani M.A. and Asadzadeh F. 2020. Determination of soil wind
erodibility in eastern Urmia Lake and its relationship with soil physicochemical properties. Applied Soil
Research, 8(2):82-98.

1. PhD Student, Department of Soil Science, faculty of agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2. Assistant Professor, Department of Soil Science, faculty of agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3. Professor, Department of Soil Science, faculty of agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4. Professor, Department of Water Engineering, faculty of agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
5. Associate Professor, Department of Soil Science, faculty of agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
* Corresponding Author Email: Bijanraei@yahoo.com

98

