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 کرمان استان مختلف مناطق در بادي فرسایش شدت بر خاك هايویژگی گذاريتأثیر
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  چکیده

 از خـاك  هايویژگی شود.می محسوب خشکنیمه و خشک مناطق در خصوصبه اراضی تخریب هايجنبه ترینمهم از یکی بادي فرسایش

 هـاي ویژگـی  بـین  ارتبـاط  بررسی پژوهش این هدف دارند. اساسی نقش بادي فرسایش شدت کنترل در آن، پذیريفرسایش بر تأثیر طریق

 با و درجا صورتبه بادي فرسایش شدت منظور، این به بود. مؤثر ویژگی ترینمهم تعیین و بادي فرسایش شدت و خاك شیمیایی و فیزیکی

 فرسـایش  شـدت  که داد نشان نتایج شد. گیرياندازه کرمان استان مختلف مناطق از نقطه 60 در حمل قابل باد تونل دستگاه یک از استفاده

 شـدت  دارمعنی کاهش باعث توانی بعتا طریق از بادي فرسایش آستانه سرعت بود. متغیر دقیقه در مربع متر بر گرم 41/3 تا 03/0 بین بادي

خاکدانه سطحی، سنگریزه ها،خاکدانه قطر وزنی میانگین برشی، مقاومت سیلت، و رس ذرات درصد. )001/0P<، 81/0=2R( شد فرسایش

 فرسـایش  هـاي شدت با محلول منیزیم و پتاسیم کلسیم، همچنین و معادل کلسیم کربنات خاك، آلی کربن ،مترمیلی 25/0 از تر بزرگ هاي

 سـدیم،  جـذب  نسـبت  و الکتریکـی  هـدایت  محلـول،  سدیم شن، ذرات درصد افزایش با مقابل در داشتند. غیرخطی و عکس روابط بادي

 وزنـی  میانگین و سدیم جذب نسبت مطالعه، مورد هايویژگی بین از نهایی، نتایج اساس بر یافت. افزایش داريمعنی طوربه بادي فرسایش

 راسـتاي  در شـود مـی  پیشـنهاد  بنابراین دادند. نشان کرمان استان يهاخاك در بادي فرسایش شدت بر را اثرگذاري یشترینب خاکدانه قطر

  شود. انجام مناسب حفاظتی اقدامات ،هاخاك ساختمان تخریب نیز و شدن سدیمی از جلوگیري

  

  

  

  خاك فرسایش تصادفی، يزبر آستانه، سرعت خاك، ساختمان ذرات، اندازه توزیع :يدیکل يهاهواژ
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  همقدم

 منـاطق  در طبیعـی  هـاي پدیـده  ترینمهم از یکی بادي فرسایش

 چنـد  هـر  .)19( اسـت  جهـان  فراخشـک  و خشک خشک،نیمه

 یکـی  عنوانبهتازگی به اما نیست، جدیدي چالش بادي فرسایش

 شده شناخته جهان سراسر در زیستی محیط تهدید اصلی منبع از

 پایـدار  رزيکشاو براي تهدیدي همچنین پدیده این ).36( است

 خـاك  حاصـلخیزي  کاهش سبب و بوده زیست محیط تکیفی و

 بـر  خـاك  هـاي ویژگـی  در تغییـر  واسـطه بـه  طرفی، از شود.می

 ریـز  ذرات برداشـتن  بـا  و گـذارد مـی  اثر نیز آن پذیريفرسایش

 موجـود  غـذایی  عناصر و خاك آلی کربن از غنی البته و حساس

 عامـل  ترینرمـؤث  ).43( شـود مـی  خاك تخریب باعث سطح در

 15( است باد سرعت بادي فرسایش رخداد هر طی در دهفرساین

 ذرات بـین  نگهدارنده نیروهاي بر باد سرعت که هنگامی ).22و 

 ایـن  در دهـد. مـی  رخ بـادي  فرسـایش  کند، غلبه سطحی خاك

 و خـاك  هـدررفت  تشـدید  باعث باد بیشتر هايسرعت شرایط،

 ارتبـاط،  ایـن  در .)35( شـود می بادي فرسایش بیشتر هايشدت

 بـراي  الزم سـرعت  حـداقل  کـه  بـادي  فرسـایش  آستانه سرعت

 برخوردار ايویژه اهمیت از است، خاك ذرات ییجاجابه شروع

 و گیـاهی  پوشـش  وجـود  از ناشـی  سـطحی  زبـري  ).37( است

 بـادي  فرسـایش  آستانه سرعت تواندمی خاك سطح در سنگریزه

 شود بادي فرسایش کاهش باعث طریق این از و داده افزایش را

ویژگـی  بـه  باد سرعت و بادي فرسایش شدت بین ارتباط ).48(

   ).40( دارد بستگی سطحی خاك هاي

 هـاي ویژگـی  بـه  مسـتقیم  طـور بـه  همچنـین  بادي فرسایش   

 مؤثر عوامل از یکی ).17( دارد بستگی خاك شیمیایی و فیزیکی

 ينیرو مقابل در خاك سطح مقاومت و بادي فرسایش کنترل در

 چنین ).37( است خاك سطح در موجود نگریزهس باد، فرساینده

 فرسایش آستانه سرعت افزایش طریق از ناپذیريفرسایش ذرات

 بـر  عـالوه  ).38و  36( شـود مـی  فرسایش شدت کاهش موجب

 مهـم  عوامـل  از یکـی  نیز سطحی خاك ذرات اندازه توزیع این،

 بـادي  یشفرسا مهار در که است خاك پذیريفرسایش با مرتبط

 هـاي ویژگـی  ها،بررسی برخی در ).48 و 37( دارد اساسی نقش

 و شـکل  پایداري، اندازه، نظیر خاك ساختمان وضعیت با مرتبط

 بـر  مـؤثر  خاك هايویژگی ترینمهم عنوانبه هاخاکدانه چگالی

 ).1( اســت شــده گــزارش آســتانه ســرعت و خــاك فرســایش

ـ  کمتـري  انرژي به نیاز حساس هايخاکدانه  و ییجـا جابـه  ايرب

 بـه  خاکدانـه  پایـداري  و انـدازه  ).22( دارنـد  باد توسط رکتح

 خـاك  معـدنی  و آلـی  مواد نوع و مقدار نظیر هماورکننده عوامل

 ذرات درصد ویژه طوربه و خاك بافت ).46 و 33( دارد بستگی

 مخصـوص  جـرم  بـر  تـأثیر  طریـق  از شـن  و سیلت رس، اولیه

 و برشی تمقاوم چسبندگی، ل،تخلخ خاکدانه، پایداري ظاهري،

 کربن ).28( گذاردمی اثر خاك پذیريفرسایش بر آستانه سرعت

 و اولیـه  ذرات اتصـال  در کـه  اسـت  خـاك  مهـم  اجـزاي  از آلی

 در همچنین، ).46( دارد اساسی نقش پایدار هايخاکدانه تشکیل

 کلسـیم  (کربنـات  غیرآلـی  کـربن  خشـک، نیمـه  و خشک مناطق

 بـر  تـأثیر  طریـق  از و )28( داشته توجهی بلقا مقدار نیز معادل)

 است مؤثر بادي فرسایش شدت کنترل بر خاك، پذیريفرسایش

 (کربنـات  غیرآلی کربن نیز و آلی کربن بیشتر مقادیر ).48 و 37(

 شود پایدارتر هايخاکدانه تشکیل باعث تواندمی معادل) کلسیم

ـ ا در ).8( دهـد  کـاهش  را بـادي  فرسایش شدت درنتیجه، و  نی

 کربنـات  و آلی کربن که دادند نشان )7( همکاران و بارلی زمینه،

 فرسـایش  بـر  خاکدانـه،  پایداري وضعیت بهبود با معادل کلسیم

 سـدیم  جـذب  نسبت و الکتریکی هدایت دارد. کاهنده اثر بادي

-فرسایش بر خاك شیمیایی هايویژگی ترینمؤثر جمله از خاك

 هدایت رمقادی به خاکدانه پایداري اند.شده شناخته خاك پذیري

 دو این ).31( دارد بستگی خاك سدیم جذب نسبت و الکتریکی

 بر دوظرفیتی و تک هايکاتیون غلظت بر تأثیر طریق از ویژگی،

 درنتیجـه  و )18( آن ذرات شـدن  پراکنـده  یا و خاکدانه پایداري

   ).17( ندمؤثر بادي فرسایش شدت

 فرسایش شدت بین طارتبا گذشته، هايپژوهش در چند هر   

 )،17 و 11( گرفتـه  قـرار  بررسی مورد خاك هايویژگی و بادي

 نخوردهدست هاينمونه روي بادي فرسایش گیرياندازه به ولی

 پرداختـه  کمتر کرمان استان در ویژهبه صحرایی شرایط در خاك

 قابـل  بـاد  تونل آزمایش از استفاده با پژوهش این در است. شده
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 فرسـایش  آستانه تسرع همچنین و بادي فرسایش شدت حمل،

 شـود. مـی  گیـري انـدازه  کرمـان  اسـتان  مختلـف  مناطق در بادي

 هـاي ویژگی بین ارتباط بررسی هدف با حاضر پژوهش بنابراین

 از بادي فرسایش شدت با مختلف يهاخاك شیمیایی و فیزیکی

 چنـدمتغیره  و تک رگرسیون ساده، همبستگی روابط ایجاد طریق

 کرمـان  اسـتان  مختلف مناطق در اهویژگی ذارترینرگاث تعیین و

 عوامـل  بهتـر  شناخت طریق از پژوهش این هايیافته شد. انجام

 راسـتاي  در خشـک نیمه و خشک مناطق در بادي فرسایش مؤثر

    است. استفاده قابل آن بهتر مهار

  

 هاروش و مواد

  مطالعه مورد منطقه

 کشـور  شرق جنوب رد مطالعاتی، محدوده عنوانبه کرمان استان

 58 و درجـه  31 تـا  دقیقه 29 و درجه 26 جغرافیایی عرض ینب

 59 تـا  دقیقـه  21 و درجـه  54 جغرافیـایی  طول و شمالی دقیقه

 بـا  اسـتان  ایـن  ).36( اسـت  گرفته قرار شرقی دقیقه 34 و درجه

 مســاحت کــل درصــد 2/11( کیلومترمربــع 285/183 مســاحت

 تـا  خشـک  آن لـیم قا اسـت.  کشـور  اسـتان  ینتـر بـزرگ  کشور)

 اسـت  سال درمتر میلی 140 سالیانه بارش متوسط با خشکمهنی

می رخ بهار و زمستان فصل دو در هابارش درصد 75 حدود که

 5/16 اسـتان  سـاالنه  حرارت درجه میانگین همچنین ).26( دهد

 10 ارتفـاع  در بـاد  سرعت حداکثر ).22( است گرادسانتی درجه

 متغیـر  ثانیـه  بـر  متر 26 تا 17 بین مختلف هايقسمت در متري

 بادهـاي  فصـلی  تحلیـل  زمینه در قبلی هايپژوهش ).20( است

 و غـرب  غربـی،  جنـوب  غالب هايجهت از نشان کرمان استان

 بـا  مناطق در فرساینده بادهاي ).49( دارد کرمان استان در شمال

 وقــوع باعــث حســاس يهــاخــاك و ضــعیف گیــاهی پوشــش

   ).48 و 15( شودیم شدید فرسایش رخدادهاي

 اسـتان  بـادي  فرسایش بحرانی هايکانون در حاضر پژوهش   

 منـاطق  از نقطـه  60، اسـاس  ایـن  بر ).1 شکل( شد اجرا کرمان

 اسـتان  شهرسـتان  8 در واقـع  بـادي  رسـوبات  برداشـت  مختلف

 نقاط پراکنش شد. انجام آنها در بادي فرسایش مطالعه و انتخاب

 داده نشـان  )1( شـکل  در کرمـان  استان نقشه روي مطالعه مورد

 جـدول  در منطقـه  هـر  عمومی هايویژگی همچنین است. شده

    است. شده ارائه )1(

  

  باد تونل مشخصات

 بــه متعلـق  حمـل  قابـل  بـاد  تونـل  دسـتگاه  از پـژوهش  ایـن  در

 کرمـان  باهنر شهید دانشگاه خاك حفاظت و فرسایش آزمایشگاه

 سـرعت  تعیین و بادي فرسایش شدت درجاي گیرياندازه براي

 از متعـددي  اسـتفاده  موارد شد. استفاده طبیعی شرایط در نهآستا

 بـادي  فرسـایش  مطالعـه  براي قبلی هايپژوهش در دستگاه این

 بخـش  سـه  از دسـتگاه  ایـن  ).38 و 36 ،15( است شده گزارش

 محفظـه  )3 و آزمـایش  مورد سطح )2 باد، مولد )1 شامل اصلی

 اسـت  قـادر  سـاز شبیه نیا ).2 شکل( است شده تشکیل رسوب

 در ثانیـه  بـر  متـر  12 حداکثر تا 5/0 بین باد مختلف هايسرعت

 ثانیه در متر 8/26 و 2/17 بین سرعت (معادل متري 15/0 ارتفاع

 .کنـد  ایجـاد  سطح) زبري وضعیت اساس بر متري 10 ارتفاع در

 فـن  چـرخش  سـرعت  تنظـیم  طریـق  از باد مختلف هايسرعت

 آزمایش مورد سطح است. تنظیم قابل دبا تونل دستگاه به متصل

 هاينمونه روي که است مترسانتی 30 در مترسانتی 100 ابعاد به

 انتهـاي  قسـمت  در گیـرد. مـی  قـرار  طبیعـی  نخوردهدست خاك

 دو پالسـتیکی  محفظـه  یک از متشکل رسوب گیرنمونه دستگاه،

 جریـان  با طرف یک از است. شده نصب متر 10 طول به جداره

 آن در فرسـایش  از حاصـل  خـاك  ذرات بـاد،  برگشـتی  و رفت

 شـود مـی  هـوا  فشار افت مانع دیگر طرف از و شده آوريجمع

)15.(    

  

  باد تونل هايآزمایش

 غالب باد جهت در باد تونل آزمایش، مناسب نقاط تعیین از پس

 همـه  شـد. مـی  داده قـرار  نخـورده دسـت  خـاك  روي منطقه هر

 سـرعت  ثرحـداک  با و یکنواخت شرایط با باد تونل هايآزمایش

 زمـان  مـدت  در و متـري  15/0 ارتفـاع  در ثانیـه  بر متر 12 ثابت

   الزم مـدت  اسـاس  بر زمان مدت این شد. انجام دقیقه 20 ثابت
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 نقطه 60 پراکنش و رسوبگذاري و انتقال برداشت، مناطق دسته سه در کرمان استان در بادي فرسایش بحرانی هايکانون نقشه .1 شکل

  بادي فرسایش گیرياندازه هايآزمایش انجام براي کرمان استان لفتخم مناطق در منتخب

  

  )36( مطالعه مورد مناطق عمومی هايویژگی .1 جدول

  منطقه نام
  حرارت درجه میانگین

  )گرادسانتی( ساالنه

 ساالنه بارش میانگین

  )مترمیلی(

 باد سرعت حداکثر

  ثانیه) بر (متر

   گیاهی پوشش

  غالب

  اسکنبیل و درمنه تاغ، گز،  0/26  4/132  3/16  کرمان

  خارشتر و درمنه تاغ،  0/20  5/135  6/17  سیرجان

  اسکنبیل و تاغ گز،  0/17  3/80  00/19  رفسنجان

  خارشتر و تاغ گز،  0/20  0/148  5/15  بابک شهر

  خارشتر و گز تاغ،  0/24  1/31  3/27  شهداد

  تاغ و گز  0/20  7/54  7/23  بم

  تاغ و گز  0/20  7/175  9/26  جنوب رودبار

  اسپند و درمنه کهور، تاغ،  0/24  8/172  4/13  بردسیر
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  نخوردهدست يهاخاك نمونه روي صحرا در شده برده کاربه باد تونل .2 شکل

  

 هر پایان از پس ).48( شد انتخاب پایدار شرایط به رسیدن براي

 و ريوآجمـع  پالستیکی محفظه از کامل طوربه رسوب آزمایش،

 رسـوب  جـرم  بـه  توجه با .شد منتقل آزمایشگاه به توزین براي

 و خــاك آزمــایش مــورد ســطح نقطــه، هــر شــده گیــريانــدازه

 د.شـ  محاسـبه  بـادي  فرسـایش  شـدت  رخـداد،  هـر  زمانمدت

 ايمشـاهده  روش بـه  بـادي  فرسـایش  آسـتانه  سرعت همچنین

  ).5( شد تعیین

  

  خاك شیمیایی و فیزیکی هايویژگی گیرياندازه

 سـطحی،  متـر سانتی 5 عمق از و باد تونل نصب لمح مجاور از

 هواخشـک  از پـس  خـاك  هـاي نمونه شد. تهیه خاك نمونه یک

 گیـري اندازه منظوربه و شد داده عبور متريمیلی 2 الک از شدن،

 پسسـ و  منتقـل  آزمایشـگاه  بـه  شـیمیایی  و فیزیکی هايویژگی

 هـاي روش اسـاس  بـر  شـیمیایی  و فیزیکی هايویژگی از برخی

 الکتریکـی  هـدایت  میـزان  و خـاك  واکنش .شد تعیین تانداردسا

 کـربن  و )30( اشـباع  گل عصاره و اشباع گل درترتیب به خاك

 سـدیم  غلظـت  .)41( شد گیرياندازه بالكووالکلی روشبه آلی

 از منیـزیم  و کلسـیم  و فتـومتر فلیم از استفاده با محلول پتاسیم و

 کلسـیم  کربنـات  میـزان  ).9( شـد  گیـري اندازه تیتراسیون طریق

 برشـی  مقاومـت  .)32( پـذیرفت  انجام تیتراسیون روشبه معادل

 از اسـتفاده  بـا  درجا صورتبه و نخوردهدست خاك نمونه روي

 سـنگریزه  درصـد  .)3( شـد  گیرياندازه جیبی برشی پره دستگاه

 يگیـر انـدازه  فتوگرافی روشبه )مترمیلی 2 از تربزرگ(ی سطح

 روشبــه خــاك) (بافــت اولیــه ذرات انــدازه توزیــع ).24( شــد

 تعیـین  منظـور به خشک الک روش ).16( شد تعیین هیدرومتري

 نتـایج  اسـاس  بـر  ).21( شـد  اسـتفاده  ثانویه ذرات اندازه توزیع

 کننده توصیف پارامترهاي ،هاخاك ذرات اندازه توزیع از حاصل

 ویهناث ذرات قطر وزنی میانگین قبیل از خاك ذرات اندازه توزیع

)MWD( )21( متر میلی 25/0 از تر بزرگ هايخاکدانه درصد و

)DSA>0.25mm( )25( شدند. تعیین   

 

  آماري تحلیلوتجزیه

 انجـام  SPSS افـزار نـرم  توسـط  هاداده آماري هايتحلیلوتجزیه

 بـا  نیـز  و خـاك  هـاي ویژگـی  بین ساده همبستگی ابتدا در شد.

 اثـر  تعیـین  بـراي  ،نیهمچنـ  شـد.  تعیـین  يبـاد  فرسایش شدت

 فرسـایش  شـدت  بر مستقل متغیرهاي عنوانبه خاك هايویژگی

 متغیـره تک رگرسیون ایجاد طریق از وابسته، متغیر عنوانبه بادي

 درنهایت شد. مشخص خطی)یرغ و خطی بین (از روابط بهترین

 بـادي،  فرسـایش  شـدت  بـر  مـؤثر  عوامـل  ترینمهم تعیین براي

 براي شد. استفاده گام به گام روشبه همتغیرچند خطی ونرگرسی

 اسـتاندارد  خطـاي  )،2R( تعیـین  ضـریب  حاصـل،  رابطه ارزیابی

 کـارایی  و )RMSE( مربعات نیانگیم جذر يخطا )،SE( برآورد
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 شد: محاسبه زیر روابط طریق از )ME( مدل
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 i جفـت  ايبر برآوردي و گیرياندازه مقادیر iP و iO آنها در که

 مقادیر میانگین O و معیار انحراف S و نقاط کل تعداد n ،داده ام

 کمتـر  و تعیـین  ضـریب  بـاالتر  مقـادیر  اسـت.  شده گیرياندازه

 کارآیی ترپایین مربعات میانگین جذر خطاي و استاندارد خطاي

 1 تـا  -∞ بین مدل کارایی ضریب ).29( کندمی بیان را مدل بهتر

 فرسـایش  هايمدل ارزیابی براي ايگسترده رطوبه و بوده متغیر

   ).47( شودمی استفاده خاك

  

  بحث و نتایج

  هاخاك شیمیایی و فیزیکی هايویژگی

 شـده  گیرياندازه شیمیایی و فیزیکی هايویژگی توصیفی هايآماره

 ذرات اسـت.  شـده  ارائه )3( و )2( هايدولج درترتیب ها بهخاك

 اولیه ذرات بین در ار فراوانی بیشترین درصد 53/84 میانگین با شن

 همبه نزدیک باًیتقر و کمتر بسیار رس و سیلت ذرات درصد و دارد

 ضـریب  طرفـی،  از درصـد).  58/8 و درصـد  89/6 ،ترتیببه( است

 ضـریب  از کمتـر  بسـیار  درصـد)  9/15( شـن  ذرات بـراي  تغییرات

 0/135( سـیلت  ذرات و درصـد)  7/60( رس ذرات بـراي  تغییرات

ـ  عـالوه  اسـت.  )صددر  همـه  از سـیلت  تغییـرات  ضـریب  ایـن،  رب

 قابـل  مقـادیر  اسـت.  بیشتر خاك شده گیرياندازه دیگر هايویژگی

 در زیـاد  حساسـیت  از نشـان  مطالعـه  مورد يهاخاك در شن توجه

 درصـد  دامنـه  ).48( دارد بـاد  نیـروي  اثـر  از ذرات ییجـا جابه برابر

ـ اهم بیـانگر  درصـد  04/14 میانگین باها خاك سطحی سنگریزه  تی

 شــرایط در بــادي فرســایش کنتــرل در ســطحی ســنگریزه پوشــش

 ).24( اسـت  خشـک نیمه و خشک مناطق در گیاهی پوشش ضعیف

 قطـر  وزنی میانگین ومتر میلی 25/0 از تربزرگ هايخاکدانه مقادیر

متـر  میلـی  32/0 و درصـد  4/31ترتیـب  بـه  میانگین طوربه خاکدانه

 شـور غیـر  و شـور  ياهـ خـاك  شـامل  مطالعه مورد يهاخاك است.

 میـانگین  بـا  متـر  بـر  زیمـنس  دسی 3/60 تا 01/1 دامنه در که است

 نسـبت  مقـادیر  اسـاس  بـر  کنـد. می تغییر متر بر زیمنس دسی 6/13

 غیرسـدیمی  و سـدیمی  يهاخاك از ايگسترده تنوع سدیم، جذب

 محلـول  سـدیم  غلظـت  میانگین دارد. وجود مطالعه مورد منطقه در

 سـایر  غلظـت  میـانگین  بـه  نسـبت  لیتـر)  بـر  نالاواکی میلی 3/38(

 میـزان  اسـت.  بیشـتر  منیـزیم)  و کلسیم (پتاسیم، محلول هايکاتیون

 در کــه اســت درصــد 2/1 از کمتــر و پــایینهــا خــاك آلــی کــربن

 ضـعیف  گیـاهی  پوشـش  بـا  خشکنیمه و خشک مناطق يهاخاك

 کلسـیم  کربنات نزامی مطالعه مورد يهاخاك در ).26( است متداول

  است. درصد 7/16 میانگین طوربه معادل

  

 شدت وها خاك فیزیکی هايویژگی بین بین ساده همبستگی

  بادي فرسایش

 جدول درها خاك فیزیکی هايویژگی بین ساده همبستگی نتایج

 سـرعت  و بـادي  فرسایش شدت بین است. شده داده نشان )4(

 تشـ اد وجـود  دارمعنـی  و منفـی  ايرابطه بادي فرسایش آستانه

)001/0P<، 68/0-=r.( بـا  خـاك  هـاي ویژگـی  ارتباط همچنین 

 شـدت  بـا  آنهـا  ارتبـاط  عکـس  بـادي،  فرسـایش  آستانه سرعت

 شـن  درصـد  تنها فیزیکی هايویژگی بین از بود. بادي فرسایش

 در داشت. بادي فرسایش شدت با داريمعنی و مثبت همبستگی

 رقطــ وزنــی میــانگین ســیلت، رس، ذرات درصــد بــین مقابــل،

 ،متـر میلـی  25/0 از تـر  بـزرگ  هـاي خاکدانـه  درصـد  خاکدانـه، 

 شـدت  بـا  آسـتانه  سـرعت  و سـطحی  سنگریزه برشی، مقاومت

 طرفـی،  از بود. برقرار دارمعنی و منفی همبستگی بادي فرسایش

 نشـان  یکدیگر با داريمعنی و مثبت ارتباط سیلت و رس درصد

 رفتار از یه،لوا ذرات این دوي ره و )001/0P<، 70/0=r( دادند

 برخـوردار  خـاك  فیزیکی هايویژگی دیگر با ارتباط در مشابهی

   همبسـتگی  شـن،  درصـد  افـزایش  کـه  است درحالی این بودند.
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  هاخاك فیزیکی هايویژگی تغییرات ضریب و معیار انحراف میانگین، حداکثر، حداقل، .2 جدول

  خاك ویژگی واحد لقحدا حداکثر گینانمی معیار انحراف (درصد) تغییرات ضریب

 رس % 33/3 67/27 58/8 21/5 7/60

 سیلت % 49/0 67/50 89/6 30/9 0/135

 شن % 67/32 17/96 53/84 47/13 90/15

 سطحی سنگریزه  % 10/1 90/24 04/14 29/7 9/51

0/46 38/3 34/7 80/14 00/1 kPa برشی مقاومت 

3/31 10/0 32/0 53/0 14/0 mm  (خشک) نهادخاک قطر وزنی گینمیان  

  مترمیلی 25/0 از تر بزرگ هايخاکدانه  %  9/9  6/54  4/31  7/11  3/37

9/41  37/2  65/5  41/10  24/1  1-s m  آستانه سرعت  

  

  هاخاك شیمیایی هايویژگی تغییرات ضریب و معیار انحراف میانگین، حداکثر، حداقل، .3 جدول

  خاك ویژگی واحد اقلدح حداکثر میانگین معیار انحراف (درصد) تغییرات ضریب

40/104  20/14  6/13  30/60  01/1  1-m ds  خاك الکتریکی هدایت  

 خاك واکنش - 82/6 70/8 90/7 40/0 10/5

50/93 80/35 30/38 0/136 43/5 1-l meq محلول سدیم  

0/63 60/12 0/20 30/59 20/3 1-l meq محلول کلسیم 

90/46 30/2 90/4 60/10 60/0 1-l meq وللحم منیزیم  

30/49 70/3 50/7 30/15 81/0 1-l meq محلول پتاسیم 

  سدیم جذب نسبت - 99/0 70/92 90/13 80/16 90/120

 آلی کربن % 28/0 20/1 70/0 30/0 90/42

  معادل کلسیم کربنات  %  30/9  70/24  70/16  80/3  80/22

  

  بادي شیفرسا شدت وها اكخ فیزیکی هايویژگی بین ساده همبستگی نتایج .4 جدول

 سرعت

  آستانه

 شدت

 فرسایش

  بادي

 سنگریزه

 سطحی

 مقاومت

  برشی

 هايخاکدانه

 25/0 از تر بزرگ

 مترمیلی

 وزنی میانگین

 ذرات قطر

 ثانویه

 خاك ویژگی رس سیلت شن

 رس 1         

 سیلت 70/0** 1        

 شن -87/0** -96/0** 1        

      1 **45/0- **33/0 **58/0 
 رطق وزنی میانگین

 خاکدانه

    1 **97/0 **50/0- **40/0 **58/0 
 تر بزرگ هايخاکدانه

 مترمیلی 25/0 از

  برشی مقاومت 48/0** 37/0**  -44/0** 62/0** 62/0** 1   

 سطحی سنگریزه 58/0** 40/0** -50/0** 54/0** 53/0** 46/0** 1  

  آستانه سرعت 71/0** 47/0** -60/0** 75/0** 75/0** 51/0** 72/0**  -68/0**  1

  بادي فرسایش شدت  -45/0**  -31/0**  39/0**  -55/0**  -52/0**  -46/0**  -62/0**  1  -68/0**

  درصد یک سطح در داريمعنی **
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  بادي فرسایش شدت وها خاك شیمیایی هايویژگی بین ساده همبستگی نتایج .5 جدول

 فرسایش شدت

  بادي

 کربنات

  معادل کلسیم
 آلی بنکر

 منیزیم

  لولمح

 کلسیم

 محلول

 پتاسیم

 محلول

 سدیم

 محلول

 نسبت

 سدیم جذب

 هدایت

 الکتریکی
 خاك ویژگی

 الکتریکی هدایت 1         

 سدیم جذب نسبت 56/0** 1        

 محلول سدیم 45/0** -91/0** 1       

 محلول پتاسیم -184/0 -28/0* -40/0** 1      

 محلول مکلسی -47/0** -48/0** -38/0** 33/0** 1    

  محلول منیزیم -21/0 -32/0* -21/0 08/0 31/0* 1   

 آلی کربن -39/0** -50/0**  -52/0** 17/0 41/0** 19/0 1  

  معادل کلسیم کربنات -29/0* -42/0** -38/0** 19/0 41/0** 19/0 19/0 1 

  يباد فرسایش شدت  56/0**  82/0**  65/0**  -20/0*  -44/0**  -32/0*  -41/0**  -48/0**  1

  درصد پنج سطح در داريمعنی : *                     درصد یک سطح در داريمعنی : **

  

 همـه  داشـت.  فیزیکـی  هـاي ویژگـی  سایر با داريمعنی و منفی

 شدت با داريمعنی همبستگی مطالعه مورد شیمیایی هايویژگی

 تگیبسـ هم شـیمیایی،  هـاي ویژگی بین از داشتند. بادي فرسایش

 سـدیم  جذب نسبت و الکتریکی هدایت بین داريیمعن و مثبت

 مقـادیر  داراي يهـا خاك این، بر عالوه ).5 جدول( شد مشاهده

 مقـادیر  نیز و سدیم از باالتري مقادیر سدیم، جذب نسبت بیشتر

 کننـده  بیـان  که دادند نشان منیزیم و کلسیم پتاسیم، از تريپایین

 و آلی کربن وه،العبه .استها خاك شوري در سدیم باالتر سهم

 بـا  داريمعنـی  و منفـی  همبسـتگی  داراي معادل کلسیم کربنات

   بودند. سدیم جذب نسبت و الکتریکی هدایت

  

    آستانه سرعت و بادي فرسایش شدت ارتباط

 03/0 دامنـه  درهـا  خاك شده گیرياندازه بادي فرسایش هايشدت

 بـود.  دقیقـه  رد مربـع  متـر  بر مرگ 49/3 تا دقیقه در مربع متر بر گرم

 بـادي  فرسـایش  تنوع بیانگر بادي فرسایش هايشدت گسترده دامنه

 .اسـت  آنهـا  متفـاوت  پـذیري فرسایش و مطالعه مورد يهاخاك در

 بـر  متـر  24/1 بین بادي فرسایش آستانه هايسرعت از وسیعی دامنه

ـ  متـر)  15/0 ارتفـاع  (در ثانیـه  بـر  متر 41/10 تا ثانیه  آمـد  دسـت هب

)9/41% = CV(. خطـی غیـر  کـاهش  باعـث  آسـتانه  سرعت افزایش 

 ).6 جدول( شد )001/0P<، 81/0=2R( بادي فرسایش توانی) (تابع

 بـادي  فرسایش که دریافتند نیز )22( همکاران و لی مشابهی، طوربه

 در خـاك  مقاومـت  افـزایش  علـت به آستانه سرعت باالتر مقادیر در

 آسـتانه  سـرعت  زایشفا با واقع، در .بدیامی کاهش باد نیروي مقابل

 خـاك  ذرات انتقـال  و جداسازي براي باد از بیشتري هايسرعت به

    ).17( است مرتبط خاك مقاومت مفهوم با این که است نیاز

  

  خاك فیزیکی هايویژگی اثر

 فرسـایش  شدت و خاك اولیه رطوبت میزان بین که است ذکر به الزم

 اثـرات  شن و تلیس رس، ذرات نشد. مشاهده داريمعنی رابطه بادي

 افـزایش  بـا  ).6 (جـدول  دادنـد  نشـان  فرسـایش  شدت بر داريمعنی

بـه  و داريمعنـی  طـور به بادي فرسایش شدت سیلت، و رس درصد

ــوانی صــورت ــاهش ت ــت ک  ،>001/0P<، 61/0=2R( )001/0P( یاف

40/0=2R.( شـدت  و شـن  میـزان  بـین  مثبـت  نمـایی  رابطه طرفی، از 

 کــه آنجـا  از ).001/0P<، 28/0=2R( داشـت  وجـود  بـادي  فرسـایش 

 خاکدانـه  تشکیل براي کمتري سیلت و رس مقدار اي،ماسه يهاخاك

 محسـوب  بافت ریز يهاخاك از پذیرترفرسایش یاساسطور به دارند،

 ریزتـر  ذرات شـن،  درشـت  ذرات با مقایسه در ).14 و 12( شوندمی

 تاذر بـین  تـري قـوي  ونـدي پی نیروهاي ایجاد باعث رس جز ویژهبه

ـ  دارتریپا يھاخاکدانه لیو به تشک شودیم اولیه ). 13( کن�د ¬یکمک م

ــ  ــات قبلـ ــاك  یمطالعـ ــه خـ ــان داده کـ ــانشـ ــاد  يهـ ــا مقـ   ریبـ
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  مطالعه مورد يهاخاك در بادي فرسایش شدت بر خاك فیزیکی هايویژگی اثر بیانگر متغیرهتک رگرسیون نتایج .6 جدول

 خاك یویزگ تابع  R)2 ( یینتع ضریب داريمعنی سطح

001/0P< 61/0  
1.31–y= 3.71 x رس 

001/0P< 40/0 
0.46–y= 0.47 x  سیلت 

001/0P< 28/0 
0.04xy= 0.01 e  شن 

001/0P< 61/0 
0.90–y= 2.37 x  سنگریزه سطحی 

001/0P< 35/0 y= 0.62 ln(x)+1.6  مقاومت برشی 

001/0P< 63/0 
2.36–y= 0.02 x اکدانهمیانگین وزنی قطر خ 

001/0P< 61/0 
1.87–y= 153.1 x مترمیلی 25/0از  تر بزرگهاي خاکدانه 

001/0P< 81/0  
1.66–y= 4.02 x سرعت آستانه  

  

 کمتري فرسایش هايشدت بیشتر، چسبندگی دلیلبه رس بیشتر

 ذرات حـدي  تـا  و رس ذرات واقـع  در ).42( کنندمی تجربه را

 بـین  چسـبندگی  فـزایش ا و سـازي خاکدانـه  افـزایش  بـا  سـیلت 

 را خـاك  پذیريفرسایش و فرسایش شدت توانندمی ايکدانهاخ

 از بهتـر  یخطریغ روابط دیگر، منظر از ).48 و 13( دهند کاهش

 بـادي  فرسـایش  شـدت  بر را خاك اولیه ذرات اثر خطی روابط

   دهند.می نشان

 اثـر  نیـز  خاکدانـه  انـدازه  توزیـع  خـاك،  اولیه ذرات بر عالوه   

 قطـر  وزنـی  میـانگین  داشـت.  اديب فرسایش شدت بر داريمعنی

رابطـه  طریق از خاکدانه اندازه توزیع از شاخصی عنوانبه خاکدانه

 ،>001/0P( شـد  بـادي  فرسـایش  شـدت  کاهش باعث توانی اي

63/0=2R.( همکاران و ارشد رضایی نتایج )مطلـب  این دیمؤ )35 

 فرسـایش  شـدت  کـاهش  در مهمی نقش خاکدانه اندازه که بودند

 25/0 از تـر  بزرگ هايخاکدانه درصد همچنین کند.می ایفا خاك

 تابع طریق از بادي فرسایش شدت دارمعنی کاهش باعثمتر میلی

 39 ،34( هـا پژوهش برخی در شد. )001/0P<، 61/0=2R( توانی

 ریز هايخاکدانه مرز عنوانبهمتر میلی 25/0 خاکدانه اندازه )48 و

    است. هشد گزارش درشت و

 هـاي شـدت  برشی مقاومت افزایش با مطالعه، مورد يهاخاك در    

ــر ــادي فرســایش کمت ــابع ب  شــد مشــاهده لگــاریتمی) یرخطــیغ (ت

)001/0P<، 35/0=2R.( همکـاران  و آسنسیو هايیافته )نشـان  نیـز  )2 

 خـاك،  رس میـزان  افـزایش  واسطهبه برشی مقاومت افزایش با که داد

 کـه  یافته افزایش ذرات بین چسبندگی اينیروه همچنین و روانی حد

 در شـود. مـی  بادي فرسایش کاهش و آستانه سرعت افزایش به منجر

 بـا  بـاران  قطـرات  مستقیم برخورد اثر در خشک،نیمه و خشک مناطق

 باعـث  کـه  شـده  خـرد  سـطح  در موجـود  هـاي خاکدانه خاك، سطح

 زیـرین  الیـه  بـه  نسـبت  بیشـتر  برشی مقاومت با سطحی سله تشکیل

 در سـطحی  خـاك  خـوردگی دست اهمیت عوموض این ).6( شودمی

 نشـان  را گیـاهی  پوشـش  فاقد مناطق در ویژهبه بادي فرسایش تشدید

    دهد.می

 فرسایش شدت دارمعنی کاهش باعث سطحی سنگریزه پوشش   

 حضـور  ).001/0P<، 61/0=2R( شـد  تـوانی  رابطـه  طریـق  از بادي

 کـاهش  و تصـادفی  يزبـر  ایجـاد  باعـث  خـاك  سطح در سنگریزه

 ذرات محافظـت  باعث همچنین ).10( شودمی باد فرساینده تسرع

 را بـادي  فرسایش شدت لذا و شده خود زیرین خاك پذیرفرسایش

 توانـد مـی  سـطحی  سـنگریزه  وجـود  این، بر عالوه. دهدمی کاهش

    ).17( بیندازد دامبه را باد توسط حمل حال در ذرات

  

  هاكخا شیمیایی هايویژگی اثر

   بـادي  فرسـایش  شدت روي داريمعنی اثر ییاشیمی هايویژگی
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  مطالعه مورد يهاخاك در بادي فرسایش شدت بر خاك شیمیایی هايویژگی اثر بیانگر متغیرهتک رگرسیون نتایج .7 جدول

 خاك ویزگی تابع  R)2( تعیین ضریب داريمعنی سطح

001/0P< 34/0  0.44y= 0.12 x هدایت الکتریکی 

001/0P< 68/0 y= 0.03 x+ 0.05  نسبت جذب سدیم 

001/0P< 42/0 y= 0.01 x+ 0.05  سدیم محلول 

001/0P< 44/0 0.90–y= 3.38 x  کلسیم محلول 

005/0P< 20/0 0.11x–y= 0.65 e  پتاسیم محلول 

005/0P< 20/0 0.84–y= 0.96 x منیزیم محلول 

001/0P< 25/0 1.26–y= 0.17 x کربن آلی 

001/0P< 28/0 62.1–y= 112.4 x کربنات کلسیم معادل  

  

 الکتریکـی  هـدایت  افـزایش  بـا  کـه  داد نشـان  نتایج دادند نشان

)001/0P<، 34/0=2R( ســدیم جــذب نســبت و )001/0P<، 

68/0=2R،( توانی روابط طریق ازترتیب به بادي فرسایش شدت 

 دامنه مطالعه، مورد يهاخاك ).7 جدول( یافت افزایش خطی و

 دارنـد  سدیم جذب نسبت و کتریکیلا هدایت مقادیر از یوسیع

 (شـدن)،  بـودن  سدیمی و شوري اهمیت گویاي مطلب، این که

 مناطق يهاخاك بادي فرسایش تشدید در جدي تهدید عنوانبه

 و یـان  زمینـه  ایـن  در ).15( اسـت  اسـتان  خشـک نیمه و خشک

 و شـوري  مخـرب  اثـرات  نتیجـه  در که دریافتند )44( همکاران

 بـاالي  مقـادیر  یابـد. مـی  کاهش کدانهاخ پایداري خاك، دیمیس

 باعـث  سـدیم  سـاز پراکنـده  نقـش  طریق از سدیم جذب نسبت

 از )31( همکـاران  و پاناییوتوپولوس شود.می خاکدانه ناپایداري

 بـر  مـؤثر  پـارامتر  ترینمهم عنوانبه سدیم سطحی جذب نسبت

 هـدایت  ایشافـز  چند هر بردند. نام رس ذرات پراکنش افزایش

 و سـازي خاکدانـه  وضعیت بهبود با است ممکن اكخ الکتریکی

 بـه  ارتبـاط  ایـن  ولـی  )،45( باشـد  مأتو خاك ساختمان پایداري

 سـایر  غلظـت  برابـر  در سـدیم  مخـرب  کـاتیون  غلظـت  نسبت

 داد نشان نتایج دارد. بستگی منیزیم و کلسیم پتاسیم، هايکاتیون

 روي متفـاوتی  اثـر  دیمسـ  فقـط  محلـول،  هايکاتیون بین از که

 سدیم غلظت افزایش با که طوريبه داشت بادي فرسایش شدت

ــا شــدت ــاد شیفرس ــه يب ــورب ــی ط ــزایش داريمعن ــت اف  یاف

)001/0P<، 42/0=2R.( منیزیم کلسیم، غلظت افزایش مقابل، در 

 بـا  کلسـیم  داشـت.  پی در را فرسایش دارمعنی کاهش پتاسیم و

 و یمسـ پتا بـه  نسـبت  بیشـتري  اثـر  44/0 بـا  برابر تعیین ضریب

 از که داد نشان نتایج داد. نشان فرسایش شدت کنترل در منیزیم

 و مخـرب  کـاتیون  عنـوان به سدیم مطالعه، مورد هايکاتیون بین

 فرسایش شدت کنترل در )44( کاتیون ترینمؤثر عنوانبه کلسیم

 پایـداري  سـدیم  باالي غلظت که است واضح شد. شناخته بادي

 دهـد مـی  کاهش ذرات کردن هدپراکن طریق از را اكخ ساختمان

خاکدانـه  تشـکیل  و ذرات آوريهـم  در کلسیم مقابل، در ).27(

   ).27( دارد مشارکت پایدار و درشت هاي

 فرسـایش  شـدت  دارمعنـی  کـاهش  باعث آلی کربن افزایش   

 آلی کربن ).001/0P<، 25/0=2R( شد توانی تابع طریق از بادي

 هسته عنوانبه که تاس خاك هايویژگی ینترمهم از یکی خاك

 کندمی عمل خاکدانه تشکیل در ذرات دهندهاتصال عامل یک و

 خــاك آلــی کــربن افــزایش یــا و حفــظ واقــع، در ).26 و 8 ،4(

 و بخشـیده  بهبـود  را هـا خاکدانـه  تشـکیل  و پایـداري  توانـد می

 موضوع این ).25( دهد کاهش را خاك يریپذشیفرسا درنتیجه

 خـروج  از جلـوگیري  نیـز  و اتعرم در گیاهی پوشش حفظ لزوم

 پـی  در کـربن  اکسیددي صورتبه اتمسفر به خاك از آلی کربن

    دهد.می نشان را خاك ناصحیح مدیریت

 تـابع  طریـق  از معادل کلسیم کربنات )،7( جدول به توجه با   

ــوانی ــاهش باعــث ت ــی ک ــادي فرســایش شــدت دارمعن  شــد ب

)001/0P<، 28/0=2R.( منـاطق  در خاك آلی کربن میزان گرچها 
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 عنـوان بـه  معـادل  کلسیم کربنات است، کم خشکنیمه و خشک

ـ ریـ غ کربن منبع  ).46( اسـت  مطـرح  آهکـی  يهـا خـاك  در یآل

 کننـده  کنتـرل  عوامـل  از یکـی  همچنـین  معـادل  کلسیم کربنات

 آوريهـم  باعث تواندمی که )38( است خاك ساختمان پایداري

 کـم  مقـادیر  بـا  انـه د درشت يهاخاك در ).2( شود اولیه ذرات

 بـین  پیونـد  ایجـاد  طریق از معادل کلسیم کربنات سیلت، و رس

 را خـاك  فرسـایش  توانـد مـی  هـا خاکدانـه  لیتشک و شن ذرات

 معـادل  کلسـیم  کربنات اثر که داد نشان )12( چپیل دهد. کاهش

 کلسـیم  کربنـات  لـذا  و دارد بسـتگی  خاك بافت به فرسایش بر

 لـومی  شـنی  و شـنی  يهـا خاك رد فقط را سازيکدانهخا معادل

 رگرسـیون  روابـط  و ساده همبستگی نتایج مقایسه بخشید. بهبود

 خطی روابط به نسبت غیرخطی روابط غالبیت بیانگر متغیره،تک

 فرسـایش  شـدت  بـا  خـاك  هايویزگی ارتباط بهتر توصیف در

    است. بادي

  

  خاك هايویژگی ترینمؤثر

 کنتـرل  بـه  قـادر  کـه  كخا هايویژگی ترینممه تعیین منظور به

 از باشـد،  مطالعـه  مـورد  يهاخاك در بادي فرسایش شدت بهتر

 شـد.  اسـتفاده  گـام  بـه  گـام  روشبه چندمتغیره خطی رگرسیون

 ایـن  در مطالعـه  مـورد  هـاي ویژگـی  بـین  از کـه  داد نشان نتایج

 قطـر  وزنـی  میـانگین  و (SAR) سـدیم  جـذب  نسبت پژوهش،

 فرسـایش  شدت بر مؤثر هايویژگی ترینمهم (MWD) خاکدانه

 هسـتند.  WE= 0.47+0.0255SAR-1.144MWD ،(WE) بـادي 

 مقـادیر  بـود،  دارمعنـی  درصـد  یـک  سـطح  در که رابطه این در

 جذر خطاي )،SE( برآورد استاندارد خطاي )،2R( تعیین ضریب

 برابـر  ترتیببه )ME( مدل کارایی و )RMSE( مربعات میانگین

    شد. ینیتع 59/0 و 31/0 ،31/0 ،71/0 با

  گیرينتیجه

 بر خاك هايویژگی تأثیر مطالعه به که حاضر پژوهش هايیافته

 پرداخـت  کرمـان  استان مختلف مناطق در بادي فرسایش شدت

 از وسـیعی  دامنـه  کرمـان،  اسـتان  يهاخاك به بسته که داد نشان

 انعنوبه باد نقش از نظرصرف دارد. وجود بادي فرسایش شدت

 از نیز خاك هايویژگی بادي، فرسایش کنترل در فرساینده عامل

 اهمیـت  بـادي  فرسـایش  مهار در پذیريفرسایش بر تأثیر طریق

 قابـل  مقـادیر  کـه  بـادي  فرسـایش  مسـتعد  يهـا خاك در دارند.

 بیشـتر  بـادي  فرسـایش  برابـر  در حساسـیت  دارند، شن توجهی

 یـا  و فـظ ح منـاطق،  ایـن  در بـادي  فرسـایش  مهـار  براي است.

 و خـاك  سـاختمان  وضعیت بهبود راستاي در آلی کربن افزایش

 وجــود همچنــین شــود.مــی پیشــنهاد برشــی مقاومــت افــزایش

 پوشـش  فاقد اراضی در تصادفی زبري عنوانبه سطحی سنگریزه

 بمانـد،  بـاقی  نخـورده دست سطحی خاك که شرایطی در گیاهی

 هـاي جنبـه  رسای باشد. داشته پی در را فرسایش کاهش تواندمی

 تشـدید  بـر  نیـز  شـدن  سـدیمی  و شـور  نظیـر  ضـی اار تخریب

 فرسـایش  روي الکتریکی هدایت اثر البته ند.مؤثر بادي فرسایش

 خـاك  اصـلی  محلـول  هايکاتیون غلظت و نوع به بستگی بادي

 خشـک  مناطق يهاخاك در آلی کربن اندك مقدار دلیل به دارد.

 کـربن  منبـع  عنوانبه معادل کلسیم کربنات وجود خشک،نیمه و

 در دارد. بـادي  فرسـایش  شدت کنترل در زیادي اهمیت یرآلیغ

 بـا  منـاطق  در کـه  داد نشـان  پـژوهش  ایـن  هـاي یافتـه  مجموع،

 وضــعیت اصــالح مشــابه، خاکشناســی و اقلیمــی هــايویژگــی

 اراضـی  شدن سدیمی و شور از جلوگیري نیز و خاك ساختمان

 تـا  تواندمی خاك منابع پایدار و اصولی صحیح، مدیریت پایه بر

 شود. مشابه مناطق در بادي فرسایش مهار باعث زیادي حد
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Abstract 

Wind erosion is known as one of the most important land degradation aspects, particularly in arid and semi-arid regions. 
Soil properties, by affecting soil erodibility, can control the wind erosion rate. The aim of this study was to attribute the 
soil physical and chemical properties to the wind erosion rate for the purpose of determining the most important 
property. To this aim, wind erosion rates were measured in-situ at 60 points of Kerman province using a portable wind 
tunnel facility. The results indicated that wind erosion rates varied from 0.03 g m-2 min-1 to 3.41 g m-2 min-1. Threshold 
wind velocity decreased wind erosion rate following a power function (R2=0.81, P<0.001). Clay and silt particles, shear 
strength, mean weight diameter (MWD), surface gravel, dry stable aggregates (DSA<0.25mm), soil organic carbon 
(SOC), calcium carbonate equivalent (CCE) and the concentrations of the soluble Ca2+, K+ and Mg2+ were inversely 
proportional to the wind erosion rates following nonlinear functions. On the other hand, Wind erosion was significantly 
enhanced with increasing the sand fraction, soluble Na+, electrical conductivity (EC) and sodium adsorption ratio 
(SAR). According to the final results, among the studied soil properties, SAR and MWD were s the most effective 
properties controlling wind erosion in the soils of Kerman province. Therefore, it is recommended to consider suitable 
conservation practices in order to prevent the sodification and degradation of arid soils. 
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