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چکیده
در این مطالعه ،مدل زمانی و مکانی انتقال نمک ،با استفاده از آزمایش تونل باد ،مورد بررسی واقع شد .در این مدل،
از چهار عامل مهم شامل زمان ،فاصله از منبع نمکی ،شوری ( ) ECو سرعت باد استفاده شد که در آن شوری به عنوان
متغیر وابسته و بقیه متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند .با استفاده از مدل آزمایشگاهی مذکور ،مقدار
شوری اندازه گیری شده و با مقدار نظیر محاسبه شده از مدل رگرسیونی مقایسه گردید .معیارهای ارزیابی شامل آمارههای
ضریب تعیین ( ،)R2جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEو متوسط قدر مطلق خطاها ( )MAEبود که در این مطالعه بهترتیب،
معادل  RMSE= 79.12 µs/m ، R2=0.96و  MAE= 46.15 µs/mبدست آمدند .با توجه به معیارهای ارزیابی فوق میتوان نتیجه
گرفت که دقت مدل رگرسیونی ارائه شده جهت ارزیابی انتقال گرد نمک در زمانها و فواصل مختلف و بازای سرعتهای
مختلف باد بسیار خوب است.
واژههای کلیدی :انتقال نمک ،تونل باد ،سرعت باد ،شوری ،مدل رگرسیونی
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Abstract
In this study, temporal and spatial model of salt transfer was investigated using a wind tunnel testing. In
this model, four variables namely time, distance from the salty source, salinity and wind speed were used in
which salinity was considered as a dependent variable and the others remained variables were considered as
the independent variables. By use of this model, the amounts of measured and calculated EC were compared
with the regression model output. The evaluation criteria used here were coefficient of determination (R2), root
mean square error (RMSE) and mean absolute error (MAE). The values of these criteria were obtained as R2=
0.96, RMSE= 79.14 µs/m and MAE= 46.15 µs/m. According to the mentioned criteria, it could be concluded
that the precision of the proposed regression model in evaluating the salt dust transfer in different spaces and
times as well as in different wind velocities was very good.
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نمک) میتوان از مدلهای ارائه شده برای خاک در زمینه

مقدمه

 مدلهای متعددی برای.فرسایش نمک نیز استفاده نمود

 یکی از مهمترین نگرانیهای ناشی از،بدون شک

 در مدلهای منطقهای و.فرسایش بادی وجود دارد

 تبدیل شدن بستر آن به یکی از،خشکی دریاچه ارومیه

 تولید گرد و غبار اغلب همراه،مدلهای در مقیاس جهانی

کانونهای فعال ایجاد گرد و غبار نمکی در منطقه و تبعات

 است (شائو1 فرارفت و رسوب،با سه مکانیسم انتشار

 ایجاد.غیرقابل جبران آن در آینده نه چندان دور میباشد

 کاربرد آنها شامل پیشبینی اثرات گرد و غبار.)2000

کانون ریزگرد نمکی و تشدید حرکت آنها از جمله تبعات

 مشکالت سالمتی،)2002 روی اقلیم (ورنر و همکاران

مستقیم خشکی دریاچه ارومیه بوده که به شدت سالمت

 و آب و هوای فعلی،)2001 (دراکسلر و همکاران

ساکنین مجاور دریاچه و حتی استانهای همجوار را

.) است2008 مخصوصا در آسیای شرقی (ژو و همکاران

.)1394 تهدید مینماید (بینام

مدلهای فرسایش در مقیاس حوضهای برای پیشبینی

اکثر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان در

 سامانههای حفاظت از گیاه و ارزیابی،خاک از دست رفته

زمینه فرسایش بادی مربوط به خاک میباشد که با توجه
به یکسان بودن ماهیت فرسایش بادی (برای خاک و
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اثرات فرسایش بادی استفاده میشود (هاگن ،1991

بههم پیوند میدهد) ارائه کردند .از مدل فوق میتوان

واگنر و هاگن .)2001

برای تعیین شدت فرسایش بادی ،انتشار ذرات ،پیشبینی

فرسایش بادی باعث فقیر شدن خاک از مواد
مغذی میشود و عالوه بر آن ذرات منتقل شده همانند
پوششی مزاحم ،سطح اراضی زراعی و غیر زراعی را فرا
میگیرد (علیزاده  .)1368ابعاد خسارت این پدیده بسته به
شدت و دوام باد ،میزان و نوع ذرات حمل شده با باد
متفاوت است .وزش باد همراه با ماسه باعث بروز
خسارات متعدد (مانند تخریب شدید محصوالت
کشاورزی ،سطح ساختمانها و تاسیسات ،تخریب
کلوخههای خاک و فرسایش مواد ریزدانه و رسی)
میگردد (لیان یو و همکاران .)2003
تحقیقات انجام گرفته در زمینه فرسایش بادی در
ایران و جهان در زیر آمده است:
پژوهشهای اولیه انجام گرفته در زمینه فرسایش
بادی با استفاده از تونل باد آزمایشگاهی بیانگر آن است
که فرآیند فرسایشپذیری خاک ،کامالً تحت تأثیر توزیع
اندازه خاکدانههای خشک قرار دارد (چپیل و میلن .)1941
بریان ( )1968با مطالعه شاخصهای فرسایشپذیری در
برابر آب ،بهترین شاخص را پایداری خاکدانهها در آب
معرفی نمود  .اما مقاومت خاک در مقابل فرسایش بادی
را بیشتر به پایداری خاکدانههای خشک نسبت داد .درصد
رطوبت خاک نیز یکی از عوامل مؤثر در برابر فرسایش
بادی است طوری که همواره خاکهای مرطوب از
خاکهای خشک مقاومترند .سرعت باد ،بهعنوان یکی از
مهمترین ویژگیهای فیزیکی باد ،عامل انتقال ذرات با
مکانیسمهای مختلف است .ذرات خاک با سه مکانیسم
غلطیدن ،جهش و خزش انتقال مییابد (اختصاصی
 .)1372برخی از محققان در بررسی میزان فرسایش
بادی ،اثر ذرات فرساینده 1همراه با باد را نیز مورد
بررسی قرار دادهاند .چنانچه ماسه همراه باد نباشد ،در

طوفان گرد و غبار استفاده کرد .اندازه غالب برای ذرات
گرد و غبار بین  0تا  11میکرومتر بودند .همچنین
مکانهای اصلی انتشار ذرات و مسیرهای آنها با
استفاده عکسهای ماهوارهای تشخیص داده شدند .در
مقایسه با تعدادی مدلهای موجود در ارتباط با انتقال
ذرات ،این مدل توانایی تشخیص منبع گرد وغبار را
داشت .هاگن ( )2004در مطالعهای مدلهای فرسایش
بادی را ارزیابی کرد .برای اندازهگیری خاک از دست
رفته از  46رویداد در شش ایالت از مدل  WEPS2استفاده
شد .ضریب تعیین بین مقادیر فرسایش اندازهگیری شده
و شبیهسازی شده معادل با  R2=0.71بود .مدل ارائه شده
برای رویدادهای بزرگ فرسایش مناسب نبوده ولی مدل
برای خاکدانههای کوچکتر از  2 kg/m-2قابل استفاده بوده
است .هی و همکاران ( ،)2013فرآیند فرسایش بادی روی
دو نوع خاک (لومی و لوم شنی) را در منطقهای از
مغولستان با استفاده از تونل باد ،با توجه به سرعت باد
و رطوبت خاک مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد
که مدول فرسایش بادی خاک با افزایش سرعت باد
افزایش مییابد .زمانی که سرعت باد از مقدار بحرانی
تجاوز کند ،فرسایش بادی خاک بهطور ناگهانی افزایش
پیدا میکند .ایشان سرعت بحرانی برای هر دو نوع خاک
را در محدودهی  7-8متر بر ثانیه عنوان کرد و اینکه
مقدار رطوبت خاک تاثیر زیادی روی فرسایش بادی
دارد .فرسایش بادی در هر دو نوع خاک با افزایش
رطوبت خاک بهصورت کاهشی گزارش شد .در
مطالعهای ژانگ و همکاران ( )2014از تونل باد برای
اندازهگیری سرعت رسوب ذارت گرد و غبار با اندازه
ذرات متفاوت ،سطوح و سرعتهای باد متفاوت استفاده
کردند.

عمل ساییدن ناتوان است (رفاهی  .)1378لو و شائو

مسئله فرسایش بادی در خصوص پهنه خشک

( )2001در قاره استرالیا مدلی با سامانه یکپارچه (این

دریاچه ارومیه ،با وجود اینکه قوانین دینامیکی فرسایش

سامانه فرسایش بادی با اساس فیزیکی و انتقال ذرات را

بادی در خصوص دریاچه ارومیه نیز حاکم است ،متفاوت

Abraders
Wind erosion prediction system
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و پیچیدهتر از فرسایش بادی خاک در سایر نواحی ایران

مواد و روشها

میباشد ،زیرا اثرات تخریبی زیست محیطی نمک ،به

مشخصات منطقه مورد مطالعه

مراتب بیشتر از اثرات زیست محیطی خاک خالص است.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،واقع در شمالغرب

پسروی آب و خشکیدگی مداوم دریاچه ارومیه و

ایران با مساحت  51876کیلومتر مربع یکی از شش

گسترش سطح نمکی منبع مخربی برای اراضی

حوضه آبریز اصلی ایران است .این حوضه ،بین

کشاورزی ،باغی و تاسیسات بوده و تهدید کیفی منابع

استانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و

آب شیرین منطقه را نیز فراهم میکند.

کردستان قرار دارد .دریاچه ارومیه بهعنوان بزرگترین

پدیده پودرزایی طبیعی ناشی از انحالل نمک

دریاچه بعد از دریاچه خزر و شورترین دریاچه داخلی

موجود در سطح نمکی در اثر بارشها و جایگذاری آن

ایران و از مهمترین و با ارزشترین اکوسیستمهای آبی

در اثر خشک شدگی سطح و همینطور پودر حاصل از

ایران و جهان بهشمار میآید .از نظر شیمیایی آب دریاچه

آزادسازی آب تبلور کف نمکی دریاچه ارومیه در اثر

تیپ کلره بوده و باقیمانده خشک عناصر محلول در آب

تابش خورشید منبع عظیم نمک را برای فرسایش بادی

آن ( )TDSدر دوران پرآبی در حدود  180و در زمان کم

مهیا میکند و موقعی اثرات تخریبی آن زیاد میشود که

آبی  420گرم در لیتر است (حسینی و صولتیفر .)1388

برداشتهای بیرویه و غیر علمی نمک از کف دریاچه

مهمترین منابع تامین آب دریاچه ،بارش مستقیم بر روی

خشک و انباشت آنها انجام پذیرد .زیرا این عمل ،خطر

آن و همچنین روانابهای سطحی ورودی به آن ،از طریق

فرسایش را بهمراتب زیادتر میکند .پودر آماده کف

مسیرهای مربوط به رودخانههای این حوضه آبریز

نمکی توسط باد طبق فرآیندهای حاکم بر فرسایش بادی

بسته میباشد.

در جهت وزش باد حرکت نموده و تا مسافتهای طوالنی
روی سطح مزارع ،باغات و منابع آبی روباز منطقه

رگرسیون غیرخطی چند متغیره

ترسیب میشود و تداوم این فرآیند موجب افزایش

مدلهای رگرسیونی ،در واقع یک نگاشت خطی یا

تدریجی  ECخاکها شده و رشد گیاهان و درختان را

غیرخطی از یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل

در معرض تهدید قرار میدهد و بهتدریج با افزایش EC

ایجاد میکنند .بهوسیله یک رابطه رگرسیونی میتوان با

خاک ،نخست گیاهان و درختان حساس به شوری از بین

معلوم بودن مقادیر متغیرهای مستقل ،مقدار متغیر

میرود و سپس گیاهان کمتر مقاوم و در نهایت گیاهان

وابسته را تخمین زد (رسولزاده و بزرگ حداد .)1387

کامال مقاوم نیز از بین خواهند رفت و این دورنمای ایجاد

در این مطالعه ،دادهها از طریق آزمایش تونل باد

یک محیط بیابانی مرده و غیر قابل سکونت را تداعی

در آزمایشگاه دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز

میکند .افزون بر این ،امراض تنفسی بدلیل استنشاق

اندازهگیری شد .سپس از رگرسیون غیرخطی چند متغیره

هوای آلوده به نمک و بیماریهای سرطان ریه و فشار

برای تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته

خون مردم ساکن اطراف دریاچه را تهدید میکند.

استفاده شد .چهار مورد اندازهگیری شده شامل میزان

هدف از تحقیق حاضر ،بسط مدل مکانی -زمانی
فرسایش نمک در آزمایشگاه با استفاده از تونل باد ،جهت
ارزیابی ترسیب ذرات نمک در فواصل ،سرعتهای باد و
زمانهای مختلف میباشد.

شوری آب داخل ظروف بهعنوان متغیر وابسته ،سرعت
وزش باد ،زمان از آغاز آزمایش و فاصله ظروف آب از
منبع نمکی بهعنوان متغیرهای مستقل بودند .در روش
اول متغیرها دو به دو تحلیل و رابطه بین آنها بهدست
آمد و در نهایت ،با جایگذاری روابط در یک رابطه کلی
بدست آمده ،رابطه نهایی برای تخمین مقدار شوری
بدست آمد .در روش دوم ،کل دادههای مربوط به
متغیرهای وابسته و مستقل وارد نرم افزار
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شدند و معادلهای بین متغیرها بدست آمد .سپس دو

ثانیه و حداقل سرعت موثر در تغییرات ( ECبا توجه به

روش فوق با هم مقایسه و روشی که دارای دقت

نتایج آزمایش)  7متر بر ثانیه انتخاب شد .مراحل انجام

بیشتری بود ،معرفی گردید.

آزمایش به این ترتیب بود که برای یک سرعت معین،
مقدار  ECآب درون ظروف در فواصل و زمانهای
مختلف اندازهگیری شدند .به اینصورت که در ابتدای

تونل باد
تونل باد ،ابزاری آزمایشگاهی است که در
تحقیقات مربوط به حرکت گازها (در این مطالعه هوا) و
تاثیر عبور آن از روی ذرات جامد ،بهمنظور ارزیابی
فرسایش خاک یا نمک و اثر ترسیب آنها روی مواد
مختلف استفاده میشود .در این مطالعه ،برای ایجاد
جریان هوا از روی ذرات نمک از یک فن نسبتا قوی که
دارای پرههایی صاف برای عبور جریان هوا بود استفاده
شد .در این تحقیق ،برای تعیین پروفیل ترسیب نمک از
تونل باد موجود در دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز و
برای اندازهگیری شوری آب داخل ظروف از  ECمتر
استفاده شد .تونل باد مورد استفاده ،دارای چهار متر
طول و  50سانتیمتر عرض و حداکثر سرعت وزش باد
در تونل  10متر بر ثانیه بود .آزمایشات با چهار سرعت
متفاوت  7تا  10متر بر ثانیه (با گامهای  1متر بر ثانیه)
انجام گردید .این چهار سرعت ،با توجه به امکانات تونل
باد موجود که حداکثر مقدار سرعت در آن  10متر بر

تونل باد ظرفی از پودر نمک (تهیه شده از کف دریاچه
ارومیه) حدود  1/5کیلوگرم قرار داده شد .سپس
ظرفهای حاوی آب (حدود  300سی سی) به تعداد 5
عدد و به فواصل  50سانتیمتر مطابق شکل  1در تونل
باد قرار گرفتند .مقدار  ECآب ظروف مذکور پس از وزش
باد با سرعت معین و مدت زمان معلوم اندازهگیری شد.
در هر آزمایش تعداد  25داده برداشت گردید .بهعنوان
مثال ،برای سرعت باد  9متر بر ثانیه ،اندازهگیری شوری
در پنج زمان مختلف ( 120 ،90 ،60 ،30و  150دقیقه پس
از شروع) انجام گرفت .در هر آزمایش بهتعداد سینیهای
محتوی آب مقدار  ECاندازهگیری میشد .به این ترتیب
که در انتهای هر آزمایش ،آب داخل سینیها به ظروف
استوانهای مدرج انتقال و پس از بههم زدن آب مقدار EC

اندازهگیری و ثبت میگردید .الزم به ذکر است که تعداد
دادههای اندازهگیری شده در این آزمایش با توجه به
شرایط آزمایشگاهی  100عدد بود.

شکل  -1محفظه تونل باد و موقعیت قرارگیری ظروف حاوی نمک و آب.

114

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  28شماره  / 1سال 1397

عبداله زاده ،فاخری فرد ...

in1( xi  x )(xˆi  xˆ )2

بعد از اتمام آزمایش ،با توجه به دادههای ثبت
شده ،رابطه بین متغیر وابسته ( )ECو سایر متغیرهای

] [4

2
in1( xi  x )  in  1( xˆ  xˆ ) 2
i

مستقل تعیین شد .مدلهای متعددی برای این کار امتحان
شد .در مدل اول ،ابتدا بازای  tثابت رابطهای بین  ECو

x

از نوع نمایی بصورت رابطه  1برازش داده شد .رابطه 1
با استفاده از نرمافزار Curve Expert Professionalبا نام
نمایی اصالح شده1بدست آمد.
b
EC  ae x

][1

سپس بین پارامترهای معادله  1یعنی  aو  bو
متغیر زمان ( )tروابطی برازش داده شدند که در آن رابطه
بین  aو  tنمائی (معادله  )5و رابطه بین  bو  tخطی (رابطه

1

2
) in1 ( xi  xˆ i
n

][5

R2 

RMSE 

1

MAE  in1 xi  xˆ i
n

][6

در روابط فوق xi ،مقادیر مشاهداتی x̂i ،مقادیر
تخمین زده شده x ،میانگین مقادیر مشاهداتی و ̂x
میانگین مقادیر تخمینی مربوط به مقدار شوری ،و

n

تعداد کل دادهها میباشد.
نتایج و بحث

 )6بدست آمد.
][2

a  ce d .t

][3

b  f  g .t

نمودارهای حاصل از آزمایش در چهار سرعت
باد  9 ،8 ،7و 10متر بر ثانیه در زمانها و فواصل مختلف
در شکل  3نشان داده شده است .در جدول  1مقادیر
ضریب همبستگی بهازای معادالت  1تا  3در چهار سرعت
وزش باد مختلف آورده شده است.

معیارهای ارزیابی
برای مقایسهی دقت پیشبینیها ،از معیارهای
جذر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمتوسط قدرمطلق
خطاها ( )MAEو ضریب تعیین ( )R2بهشرح زیر استفاده
شد (راولز و همکاران :)1991

295

245

فاصله )X (cm

شوری)EC (μs m-1

345

(ب)

195

145

t=30 min
t=60 min
t=90 min
t=120 min
t=150 min

400

(الف)

350

شوری)EC (μs m-1

t=30 min
t=60 min
t=90 min
t=100 min
t=150 min

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

450

300
250
200
150
100
50
0

345

295

245

195

145

فاصله )X (cm

Modified Exponential

1
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1800

t=60 min

1600

t=90 min

1400
1200
1000
800
600
400

شوری)EC (μs m-1

(د)

2000

t=30 min

2500

(ج)

2000

t=120 min

شوری)EC (μs m-1

t=20 min
t=40 min
t=60 min
t=80 min
t=100 min
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1500

t=150 min

1000
500

200
0

0
295

345

245

فاصله )X (cm

195

345

145

295

245

195

145

فاصله )X (cm

شکل  -3نمودار زمان ،شوری و فاصله به ترتیب در سرعتهای باد (الف) ( ،7ب) ( ،8ج)  9و (د)  10متر برثانیه.
جدول -1ضرایب همبستگی بهدست آمده از معادالت  1تا .3
سرعت( )m s-1

7

8

9

10

معادله 1

0/64

0/5

0/58

0/39

معادله 2

0/99

0/99

0/99

0/99

معادله 3

0/94

0/96

0/94

0/99

با جاگذاری روابط  2و  3در  ،1رابطه زیر بین
فاصله از مبدا ،شوری و زمان بسط داده شد:
][7

) ( f  g .t
x

EC  ce d .t e

a 2  b2 .V

][9

1  c 2 .V  d 2 .V 2

1

][10

a3  b3 .V  c3 .V 2

در رابطه فوق t ،زمان از آغاز آزمایش برحسب
دقیقه x ،فاصله ظرف آب از منبع نمکی بر حسب
سانتیمتر EC ،شوری برحسب میکروزیمنس بر متر و ،c
 f ،dو  gپارامترهای رابطه  7هستند که بهترتیب ،از معادله
های زیر بدست آمدند .برای دخالت دادن سرعت باد در
رابطه فوق ،بین پارامترهای معادله  7و سرعت باد
روابطی بهشرح معادالت  8تا  11برازش داده شد:
][8

a1  b1.V
1  c1.V  d1.V 2

a 4 .V

][11

b4  V

d

f 

g

در معادلههای فوق V ،سرعت باد برحسب متر بر ثانیه
است و مقادیر تخمینی پارامترها در جدول  2آمده است.
با تخمین پارامترهای معادالت  10 ،9 ،8و  11و با
جایگزینی مقادیر آنها در معادله  EC ،7از روی مدل

c

برازش داده شده بهدست آمد .نمودار پراکندگی مقادیر
اندازهگیری شده و محاسبه شده از مدل ،برای  ECدر
شکل  4نشان داده شده است.

جدول  -2مقادیر تخمین زده شده برای پارامترهای معادالت  8تا .11
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پارامتر

𝟏𝒂

𝟏𝒃

𝟏𝒄

𝟏𝒅

𝟐𝒂

𝟐𝒃

مقدار

30/3553

-3/5438

-0/00745

-0/01194

0/003973

-0/000475

(ادامه جدول .)2
پارامتر

𝟐𝒄

𝟐𝒅

𝟑𝒂

𝟑𝒃

𝟑𝒄

𝟒𝒂

𝟒𝒃

مقدار

-0/2109

0/01087

0/0138

-0/00256

0/00015

0/55274

-13/533

2500

R² = 0.9638

1500
1000
500
0
2500

2000

1500

500

1000

شوری محاسباتی )EC(µs m-1

R² = 1

2000

0

شوری مشاهداتی )EC(µs m-1
شکل  -4نمودار پراکندگی نقاط محاسباتی و مشاهداتی  ECبا استفاده از معادله .7

همانطور که در بخش مواد و روشها به آن اشاره

در رابطه فوق EC ،مقدار شوری (میکروزیمنس بر

شد عالوه بر روش فوق ،از نرم افزار  Datafitبرای بسط

متر) V ،سرعت باد (متر بر ثانیه) x ،فاصله از مبدا

معادله رگرسیونی استفاده شد .در این روش ،برخالف

(سانتیمتر) t ،زمان (دقیقه) و  c ،b ،aو  dپارامترهای

روش قبل کل متغیرها بصورت یکجا (نه بهصورت دو

معادله هستند .مقادیر تخمینی برای پارامترها در جدول

به دو) وارد نرم افزار شده و معادله  12با توجه به سه

 3آمده است .نمودار پراکندگی مقادیر بهدست آمده و

متغیر مستقل (سرعت باد ،فاصله و زمان) و یک متغیر

محاسبه شده  ECدر شکل  5قابل مشاهده است .در

وابسته (شوری) بهشرح زیر استخراج شد:

جدول  ،4معیارهای ارزیابی بهدست آمده بین دادههای

][12

) EC  exp( a.V  b.x  c.t  d

اندازهگیری شده و محاسباتی بین دو روش نشان داده
شده است.

جدول  -3مقادیر تخمین زده شده برای پارامترهای معادله .12
پارامتر
مقدار

a
0/62699

b
-0/00436

c
0/01638

d
0/13568
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R² = 1

2000

R² = 0.8886

1500
1000
500
0
2500

1500

2000

500

1000

شوری محاسباتی )EC (µs m-1

2500

0

شوری مشاهداتی )EC (µs m-1
شکل  -5نمودار پراکندگی نقاط محاسباتی و مشاهداتی  ECبا استفاده از معادله .12
جدول  -4معیارهای ارزیابی بدست آمده برای معادالت  7و .12
معیارهای ارزیابی

R2
0/96

)RMSE (µs m-1
79/12

)MAE (µs m-1
46/15

رابطه 12

0/89

137/05

94/6

رابطه 7

با توجه به معیارهای ارزیابی برای دو مدل

گرد وغبار و محاسبه فرسایش با استفاده از اطالعات

رگرسیونی ارائه شده در این تحقیق ،مدل ارائه شده در

جوی و سطحی و نقشههای  GISارائه دادند .هی و

معادله  7با توجه به دقت بیشتر و خطای کمتر نتایج

همکاران ( ) 2013فرآیند فرسایش بادی را با توجه به

رضایت بخشی را ارائه داد که فیزیک مسئله را نیز بهتر

سرعت باد و رطوبت خاک مورد مطالعه قرار دادند که با

از رابطه  12توصیف میکند ،به این صورت که در رابطه

افزایش رطوبت خاک فرآیند فرسایش کاهش مییافت.

 ،7با افزایش سرعت باد و در نظر گرفتن فواصل دورتر
در یک زمان ثابت مقدار نمک ترسیب شده (شوری)

نتیجهگیری کلی

کاهش مییابد و این مسئله در طبیعت نیز اتفاق میافتد.

رابطه ارائه شده ،در زمینه فرسایش و ترسیب

این نکته را نیز باید در نظر داشت که با توجه به شرایط

نمک ،کمک میکند تا تأثیر سرعت باد در حمل نمک و

آزمایشگاهی موجود نتایج بهدست آمده برای حالت

رسوب آن در فواصل مختلف از منبع نمکی ارزیابی شود.

پتانسیل جوابگو خواهد بود و انتظار نمیرود که در تمام

در طول انجام آزمایش تونل باد ،در سرعتهای زیاد باد،

فصول سال و برای فواصل خیلی دور بتوان از معادله

مقدار نمک حمل شده نیز به تبع آن زیاد شده و در

ارائه شده نتایج مطلوبی را حاصل کرد.

فواصل نزدیک به منبع نمک ،ترسیب آن نیز نسبت به

در تحقیقهای دیگری که در رابطه با فرسایش

فواصل دورتر بیشتر بوده است .با انجام این آزمایش،

بادی صورت گرفته است ،از جمله آنها میتوان به هاگن

مدل زمانی -مکانی انتشار نمک در سرعتهای مختلف

( )2004اشلره کرد ،ایشان مدلی برای تعیین فرسایش

استخراج شد که نتایج رضایتبخشی حاصل گردید.

بادی ارائه کرد که تنها برای خاکدانههای کوچکتر قابل

در مطالعه فعلی ،منبع نمکی بهعنوان منبع اصلی

استفاده بود و مقدار ضریب تعیین بدست آمده برابر با

شوری ،مقدار  ECدر ظروف محتوی آب (با اندازههای

 0/71بود .لو و شائو ( )2001مدلی جهت تشخیص منبع

یکسان) اندازهگیری شد .پیشنهاد میشود در مطالعه

1397  سال/ 1  شماره28  جلد/ نشریه دانش آب و خاک
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مشابه به جای منبع نمکی از ظروف محتوی ترکیب خاک
.و نمک استفاده شود
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