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  چكيده

صحرايي و همچنين روش  -عنوان روشي فيزيكي تحقيق از دو روش شامل استفاده از دستگاه سنجش فرسايش بادي بهدر اين 
IRIFR1 گيري و برآورد توان فرسايشي و رسوبدهي در بخشي از دشت سگزي استان اصفهان  عنوان يك مدل شاخصي براي اندازه به
آنگاه . ضي دشت سگزي اعم از دشت سرلخت، اپانداژ و پوشيده تفكيك گرديدهاي مختلف ارا ها و رخساره ابتدا تيپ. شداستفاده 

هاي اراضي  از رخساره يكگيري توان رسوبدهي اراضي از طريق كاربرد دستگاه سنجش فرسايش بادي ابتدا در هر منظور اندازه به
. گيري شد دستگاه سنجش فرسايش بادي اندازههاي مختلف باد مقدار فرسايش خاك در مدت يك ساعت با استفاده از  ازاء سرعت به

در پايان با . با آناليز گلبادهاي ايستگاه شرق اصفهان ساعات تداوم وزش هر دسته يا كالس سرعت باد در طول سال برآورد گرديد
ها تعيين  سارهپذيري هريك از رخ فرسايش ميزانپذيري ساعتي آن،  هاي تداوم هر دسته از سرعت باد در فرسايش ضرب تجميع حاصل

در پايان توان  نيز ضمن مراجعه به صحرا امتيازات مربوط به هر شاخص به رخساره داده شد و IRIFR1منظور كاربرد مدل  به. شد
هاي مختلف  دهي اراضي رخساره دست آمده نشان داد كه توان فرسايش بادي و رسوب نتايج به. ها برآورد گرديد دهي رخساره رسوب

از . تن در هكتار در سال متغير است 1/74و  3/21، 2/13، 2درشت، رگ متوسط، رگ ريز و جلگه رسي بين  دشت سگزي از رگ
دهد، اين در حالي است كه  درصد تفاوت نشان مي 30تا  5هاي مختلف بين  بدست آمده از هر دو مدل در رخساره مقادير ،سوي ديگر

درصد كمتر از مقادير بدست آمده از روش كاربرد دستگاه  11حدود در  IRIFR1دهي بدست آمده از روش  متوسط مقدار رسوب
  .  باشد سنجش فرسايش بادي مي

  
  .اصفهان سگزي دشت بادي، فرسايش سنجش دستگاه ، IRIFRبادي، مدل فرسايش :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه 

هاي  برآورد مقدار فرسايش بادي با استفاده از مدل
 RWEQ )Revised Wind Erosionمثل محور يندافر

Equation ( وWEPS )Wind Erosion Prediction 

System ( ولي . است شده انجاماي از مناطق ايران  پارهدر
 و زياد دليل وجود پارامترهاي نسبتاًها ب اين مدلبطور كلي 
برخوردار بوده  قابل توجهياز خطاي  متنوعهاي  نياز به داده

درصد مقادير  60دقت آنها در حدود در بعضي موارد و 
  .)1386زاده،  عظيم( گيري شده يا واقعي است اندازه

با مدل  IRIFR2هاي برآورد شده به روش  مقايسه داده
يزد نشان داد كه  در اراضي آيش دشت WEPSيندمحور افر

گيري شده به كمك  دو روش با مقادير اندازه  اختالف بين اين
باشد  مي درصد 25كمتر از  BSNEهاي رسوبگير  تله

    .)1386زاده،  عظيم(
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گيري يا  و ارزيابي دقيق در زمينه اندازه مطالعهالبته 
فرسايش بادي و بار رسوبي آن در ايران و جهان  وردآبر

بيان اندكي از مطالعات به  دتعداكه  طوري به. محدود است
 و همكاران Leeازجمله  ،اند پرداخته دهي رسوب ميزان

 232ي بادي را در حدود ده رسوب ميزانآنها ) 2004(
كيلوگرم در  1254كيلوگرم در هكتار در روز و حداكثر 

خشك كشور  مناطق نيمه هاي علفزارهكتار در روز براي 
  . كردندگزارش چين 

يندمحور و افرفرسايش بادي به دو دسته  هاي مدلالبته 
  جملهاز يندمحورافرهاي  مدل. شوند تقسيم مي تجربي

RWEQ )Fryear et al., 1998( ، WEPS)Hagen ،1991 (
 Texas Tech University wind erosion analysis(و 

model ( TEAM )Gregory et al., 2004( ، نياز به
در صورت انطباق با  اماهاي مستمر مكاني داشته  داده
قرار ارزيابي و واسنجي  توانند مورد مي هاي زميني داده

  .كنندنتايج قابل اعتمادي را ارائه  گرفته و
  نيز به كمك مدل تجربي) 1386( و همكاران احمدي 

IRIFR1 )Iran’s Research Institute of Forest and 

Rangelands ( نقشه حساسيت به فرسايش بادي اراضي را
دشت سرپوشيده هايي از  بخشو توان فرسايشي  كردهتهيه 

ورد آتن در كيلومترمربع در سال بر 4000بيش از را تا 
   .كردند

كي يفيزهاي تجربي  يا مدل يندمحور وافرهاي  مدل بيشتر
شاخصي بايد در مناطق مورد هدف با توجه به نوع يا 

اي كاليبره شده و با مقادير  هاي منطقه يژگيوو يا  كاربري
در  ،سنجي قرار گيرند گيري شده در صحرا مورد صحت اندازه
باد برد تونل رفيزيكي صحرايي ازجمله كا هاي روشكه  حالي

هاي  كمتري به دادهوابستگي اي سرعت باد  و آناليز منطقه
  . به كاليبراسيون ندارد نياز داشته و كارشناسي

ات خاصي در رابطه با مقايسه قتاكنون در كشور تحقي
 نشده انجام، شاخصي و يا فيزيكي يندمحوراهاي فر مدل
تخمين از مقدار براي  به همين دليل اطالعات كافي. است

البته . هاي بادخيز كشور دست نيست دشتدر فرسايش 
 ,.Basaran et al., (2011) ، Bielders et alي مانند تحقيقات

(2000)  ،Funk (2004) ،Ikazaki et al.,(2011) ،
Leenders et al., (2007) ،Rajot et al., (2002)   و

  .است شده انجاممرتبط با شرايط مشابه  )1386(زاده  عظيم
منظور  اي به در مطالعه) 1386( همكاراناحمدي و 

دهي فرسايش بادي و آبي با  رسوب توانبرآورد و مقايسه 
 MPSIAC )Modifiedو  IRIFR هاي استفاده از مدل

Pacific Southwest-Agency Committee ( در مناطق
، به اين نتيجه آباد بيجار حوزه آبخيز نعمتدر خشك  نيمه

هاي  نيز با اصالحاتي در شاخص  IRIFRرسيدند كه مدل
مناطق مشابه  رطوبت خاك و مديريت استفاده زمين در

  .حوزه مطالعاتي كارآمد است
در ارزيابي شدت فرسايش ) 1389( فرجي و همكاران 

، به اين IRIFR1روش  امالثاني ب -بادي حوزه آبخيز مارون
رود، دشت فرسايشي،  هاي خشك نتيجه رسيدند كه رخساره

يم و باير و اراضي پف كرده نمكي در اولويت اراضي د
  .هاي مبارزه با فرسايش بادي منطقه قرار دارند برنامه
، در بررسي شدت )1389(زاده و همكاران  مصباح 

ابوزيدآباد كاشان به روش  اراضي فرسايش بادي
IRIFR.E.A ) همانIRIFR( بيشترين امتياز مدل را براي ،

تغيير كاربري ن اراضي تحت همچنياي فعال و  هاي ماسه تپه
تن بر  6000دهي ساالنه بيش از  زمين با رسوب

  .كيلومترمربع برآورد كردند
برآورد مقدار فرسايش بادي در  ،هدف از اين تحقيق

دشت سر رخساره ژئومرفولوژي دشت سرپوشيده،  چهار
دشت  رگ متوسط و دشت سر اپانداژ با رگ ريز،اپانداژ با 

با استفاده از دستگاه سنجش بادي ، رگ درشت سر لخت با
در منطقه دشت سگزي  IRIFR1 مدل تجربي مقايسه آن با و

  .اصفهان است
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعهمعرفي 

 .شرق شهرستان اصفهان واقع شده استدشت سگزي در 
دهه اخير به دليل تشديد شرايط خشكسالي و  چند در

تراكم كاهش  و همچنين زيرزميني سطحي و كاهش منابع آب
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در معرض فرسايش بادي خاك اين دشت  ،پوشش گياهي
بافت ريزدانه و  ،عالوه بر اين. شديدي قرار گرفته استنسبتاً 
نسبت به هايي از آن را  بخشگچ هاي  ي كلوخهفراوان

اختصاصي و همكاران، ( است كردهبادبردگي بسيار حساس 
شديد  هاي وفانطند روز از سال چكه در  نحوي هب. )1382
 منطقه صنعتي سگزيمجاور  بزرگراهوي ر خاك بر و گرد

گيري و  تحقيق امكان اندازهاين از آنجا كه در . كند ايجاد مي
صورت كل دشت ميسر نبود بخشي از آن ب برداري در نمونه

 مورد بررسي و نواري از كوهستان تا دشت سرپوشيده
و  شكل يك موقعيت منطقه مورد مطالعه .مقايسه قرار گرفت

را نشان  همچنين محل ايستگاه سينوپتيك شرق اصفهان
  .دهد مي

  

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه و محل ايستگاه سينوپتيك -1شكل 

  
  روش تحقيق

  ژئومرفولوژي دشت
با توجه  ه مورد مطالعههاي ژئومورفولوژي منطق رخساره

ساير خصوصيات به ساختار ناهمواري، پوشش گياهي و 
از يك مساحت هر 1 جدول. دشتعيين  رفولوژيكيم

  .دهد ها را نشان مي رخساره
  

  هاي منطقه مورد مطالعه مساحت رخساره -  1جدول 
 رخساره )هكتار( مساحت

 رسيجلگه 8/35
 ريزرگ 4/43

 رگ متوسط 8/40

 رگ درشت 9/36

 كل 9/156

  
   )Wind Erosion Meter( فرسايش باديدستگاه سنجش دهي و فرسايش بادي به روش  گيري مقدار رسوب اندازه - 
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دستگاه سنجش فرسايش بادي نوعي تونل باد قابل 
هاي  منظور بررسي و مطالعه شاخص كه بهحمل است 

 فرسايش بادي در ايران طراحي و ساخته شده است
   ).1380اختصاصي و همكاران، (

توان شاخص سرعت آستانه  به كمك اين دستگاه مي
در صحرا و بدون نياز  بطور مستقيمفرسايش بادي خاك را 

. كردگيري  و انتقال آن به آزمايشگاه اندازهكاري  به دست
هاي  ء سرعتازا دهي خاك به گيري ميزان رسوب اندازه

هاي  كننده ماسه تثبيت يها انواع مالچآزمون مختلف باد، 
هاي  هاي رسوبگير از قابليت انواع تله بازدهيروان و تعيين 

  . باشد ديگر اين دستگاه مي
قسمت قابل  سه دستگاه سنجنده فرسايش بادي از

 كانال فلزي) دمنده هوا يا مولد باد، ب) الف: تفكيك شامل
رسوبگير ) و جش و تماس با خاك يا محفظه آزماي

آوري رسوب تشكيل شده است  پالستيكي دو جداره جمع
طول جداره به  2 گير هاي رسوب طراحي خاص كيسه(

ن دستگاه در فرد اي هاي منحصر به از ويژگي متر 10تقريبي 
نگهداشت رسوبات را به بيش از  بازدهي، كه باشد ايران مي

دستگاه با يك ). رساند مي% 5رفت را به كمتر از و هدر% 95
 .باشد موتور برق سيار تك فاز در صحرا قابل استفاده مي

دليل  كه بهكيلوگرم است  50 وزن كامل دستگاه در حدود
 دوراحتي به كمك هاي مختلف، ب قابليت جدا شدن قسمت

 .باشد نفر قابل حمل به هر نقطه از عرصه مورد نظر مي
متر بر  12ت حدود با سرع دستگاه مذكور قادر است باد

سانتيمتري نسبت به كف تونل يا محل  25ثانيه در ارتفاع 
 10كيلومتر بر ساعت در ارتفاع  80معادل (تماس با خاك 

زا در مناطق بياباني  مشابه بادهاي طوفان اغلب كه) متري
  ). 2شكل ( كندايجاد  ،است

  

  
  هاي مختلف باد  ازاي سرعت هگيري بادبردگي خاك ب اندازهبا قابليت ) W.E. Meter( دستگاه سنجش فرسايش بادي –2 شكل

  
پذيري خاك در هر رخساره  گيري فرسايش اندازه براي

گيري بادبردگي به كمك دستگاه سنجش  اندازهتكرار سه  در
از سرعت  بيشترختلف هاي م ازاي سرعت فرسايش بادي به
  . آستانه انجام شد
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سرعت آستانه فرسايش در هر رخساره به دو روش 
و ) مشاهده حركت اولين ذرات در سطح خاك( بصري
گيري شد،  سوبات خروجي تونل باد اندازهآوري اولين ر جمع

 رابطهگيري شده در دستگاه بر اساس  سپس سرعت اندازه
 .تبديل شد يمتر 10ارتفاع در  برابركارمن به سرعت -وان

 0- 5( سطحياك خاز آنجا كه دامنه تغييرات رطوبت 
در ساعات مياني روز در مناطق مورد بررسي ) متر سانتي

رطوبت ثير أتاست، بنابراين % 1بسيار محدود و كمتر از 
هاي مختلف دخالت داده  هاي مختلف و ماه خاك در رخساره

  .نشد
هاي باد با استفاده از تحليل  تعيين فراواني و تداوم كالس - 

  گلباد منطقه
براي تعيين تداوم ساعات بادناكي بادهاي بزرگتر از 

هاي بادسنجي ايستگاه سينوپتيك شرق  سرعت آستانه از داده
ميالدي  2005تا  1976هاي  اصفهان با دوره آماري سال

  W.D.Convertافزار  ا استفاده از نرمبسپس . استفاده شد
)Wind Direction Convert Software (هاي با  داده

هاي قابل استفاده در  ساختار سازمان هواشناسي ايران به داده
فراواني و تداوم  آنگاه. تبديل شد WR PLOTافزار  نرم

از  يكبادهاي بزرگتر از سرعت آستانه براي هر
  .ديرفولوژي تعيين گردهاي ژئوم رخساره

  نحوه تعيين مقدار فرسايش بادي - 
هاي حاصل از ضرب مقدار  پايان با تجميع دادهدر 

بادبردگي در ساعات بادناكي مربوط به هر دسته از 
از  يكهاي باد مقدار فرسايش بادي در هر  سرعت
 آيد دست ميب 1رابطه هاي ژئومرفولوژي بر اساس  رخساره

  . )1374،احمدي(
    )1(رابطه

هاي سرعت  تداوم سرعت باد در كالس: nT؛كه در آن
و  بزرگتر از سرعت آستانه

iE :مقدار فرسايش بادي 
  .باشد مي هاي مشخص ازاي سرعت به) بادبردگي(
 مدل كمكفرسايش بادي به  دهي و برآورد مقدار رسوب - 

  IRIFR1تجربي 
هاي شاخصي است  ازجمله مدل IRIFR1مدل تجربي  

بندي   جمع با استفاده از و كه بر اساس تجارب كارشناسي
منظور برآورد سريع و آسان مقدار  بهنظر خبرگان 

ارائه شده  دهي فرسايش بادي در ايران طراحي و رسوب
و  شاخص مورد استفاده). 1385 اختصاصي،( است

شناسي، شكل  سنگامتيازدهي در اين مدل شامل عوامل 
اراضي و ناهمواري، سرعت و وضعيت باد، عامل خاك و 

 شكلهايپوشش غير زنده، تراكم و نوع پوشش گياهي، 
هاي  ، رطوبت خاك، نوع و پراكنش نهشتهفرسايش بادي

است كه در هريك از  مديريت و استفاده از اراضي و بادي
يازدهي و بر اساس جمع امتيازات بدست واحدهاي كاري امت

دهي اراضي برآورد  توان رسوب 2 رابطهآمده و با استفاده از 
  .گردد  مي

  Qs = 41 [ EXP (0.05R) ]  )2(رابطه
ميزان رسوبدهي ساالنه بر حسب تن در : Qsآن؛ در كه 

گانه  مجموع امتيازات عوامل نه: Rكيلومترمربع در سال و 
كارشناس ثر در فرسايش بادي است كه توسط ؤم

  . گذاري شده است ارزش
  

  نتايج
ازاي سرعت  هاي باد را به توزيع فراواني سرعت 3شكل 

  .دهد هاي مختلف را نشان مي آستانه

i

n

V

n ETWE  
1
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هاي كمتر  سرعت( 1355- 1384در دوره آماري  اصفهانهاي بيش از سرعت آستانه بر اساس اطالعات ايستگاه شرق  توزيع فراواني سرعت –3شكل 

  )مشخص شده است Calmمتري از سطح زمين در اين نمودار با عالمت  10ثانيه در ارتفاع  متر بر 8از آستانه 
  

زديكي منطقه گلباد ايستگاه شرق اصفهان را در ن 4شكل 
شكل مشاهده اين ر همانطور كه د .دهد مورد مطالعه نشان مي

ترين بادهاي حاكم بر منطقه را  شود، شديدترين و فراوان مي
  .دهد غربي تشكيل مي ادهاي غربي و جنوبب

  
  1355- 1384دوره آماري  - گلباد ايستگاه شرق اصفهان -4شكل 

  
دستگاه  بادبردگي خاك باگيري مقدار  اندازه نتايج حاصل از

  سنجش فرسايش بادي
مقدار خاك فرسايش يافته گيري  نتايج حاصل از اندازه

هاي مختلف  رخسارههكتار در سال بر حسب كيلوگرم در 

هاي مختلف سرعت  ازاي كالس اراضي محدوده مطالعاتي به
با استفاده از دستگاه سنجش ستانه آباد بيش از سرعت 

  . آورده شده است 2در جدول فرسايش بادي 
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  هاي بزرگتر از سرعت آستانه فرسايش ازاء سرعت به اراضي دشت سگزي اصفهان هاي مختلف فرسايش بادي در رخسارهمقدار  - 2 جدول

  ) متر بر ثانيه 8( 
 هاي ژئومرفولوژيرخساره

  هاي بزرگتر از سرعت
 )m/s( سرعت آستانه

  رگ درشت
)kg/ha/yr( 

  رگ متوسط
)kg/ha/yr( 

 رگ ريز
)kg/ha/yr( 

 جلگه رسي
)kg/ha/yr( 

0  0 0 2/14226 8  
0  0 0 9/18290 9 
0  0 2/1524 7/4572 10 
0  3/2032  6/4064 6/10161 11 
0  5/3048 6/4064 1/7113 12 
0  0 0 0 13 

2/1016 8/5080 1/7113 9/12193 14 
2/1016 5/3048 7/4572 2/7621 15 

 جمع 7/74179 4/21339 1/13210  3/2032

  
  IRIFR1كاربرد مدل نتايج حاصل از 

ثر در فرسايش بادي به ؤامتيازدهي عوامل م 3جدول 
هاي فرسايشي  را در هريك از رخساره IRIFR1روش 

   .دهد نشان مي
  

  IRIFR1  منطقه مورد مطالعه به روشبادي فرسايش  مقادير برآورد شده - 3جدول 

 ها رخساره

  .IRIFR1ثر در فرسايش بادي در مدل ؤامتياز عوامل م

ش
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 جمع

-5 5 4 3 رگ درشت  4 2 7 4 3 27 I 15/158  
-1 14 8 5 رگ متوسط  8 8 7 5 9 63 II 78/956  
III 72/1926 77 9 6 8 10 10 4 15 8 7 رگ ريز  
IV 90/6724 102 12 7 9 16 12 10 18 9 9 جلگه رسي  

  
بادبردگي توان گردد،  يگونه كه مالحظه م همان
تن در كيلومترمربع  15/158هاي مورد بررسي از  رخساره

رگ درشت  سنگفرشدر سال از دشت سر لخت با پوشش 
جلگه تن در كيلومترمربع در سال در  9/6724تا مقدار 

دشت  با خاك ريز دانه و حساس به فرسايش در رسي

  .سگزي متغير است
  نتايج دو مدل مورد استفاده  مقايسه

ورد فرسايش بادي در آحاصل از بر نتايج 5شكل 
و  IRIFR1هاي مختلف را با استفاده از مدل  رخساره

يري با دستگاه سنجش فرسايش بادي را گ اندازههمچنين 
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  .دهد نشان مي

  
   بادي فرسايش و دستگاه سنجش IRIFR1رخسارهاي دشت سگزي بر اساس مدل  بادي مقايسه مقادير فرسايش -5شكل 

  
  بحث 

ه اخير ب هاي ويژه در دهه هب ،ش بادييانظر به اهميت فرس
مناطق كشور را  بيشترهاي گرد و غبار كه  طوفانشيوع علت 

اكوسيستم و  باري را بهزيان هاي خسارتگيرد و  دربرمي
 - مدل فيزيكي ازدر اين تحقيق  ؛كند وارد مي ها انسان

عنوان  هربرد دستگاه سنجش فرسايش بادي بصحرايي كا
گيري  اندازهبراي  و در عين حال دقيق آسان نسبتاًروشي 

. اراضي استفاده شددهي  مقدار رسوب بادي وفرسايش  انتو
نيز  IRIFR1شاخصي -منظور بررسي كارايي مدل تجربي به

براي نمايش  .اين مدل مورد بررسي و آزمون قرار گرفت
هاي مورد استفاده از نمودار ارزيابي  اختالف نتايج روش
  . دهد، كه نتايج قابل قبولي را ارائه ميمتقاطع استفاده شد

حاصل از نمودار ارزيابي متقاطع نشان داد كه نتايج 
اين . باشد ميهم نزديك ه بمقادير بدست آمده از هر دو مدل 

گيري شده به روش  اندازه متوسط ست كه مقاديردر حالي
درصد از مدل  11دستگاه سنجش فرسايش بادي در حدود 

در زير خط برازش نمودار قرار  است و عموماً بيشتراريفر 
  .گيرد مي

آمده حداكثر فرسايش بادي در  دستبا توجه به نتايج ب
تن در  74برابر رخساره دشت سرپوشيده دشت سگزي 

نتايج اين بخش از مطالعه و نتايج . استهكتار در سال 

 اردكان- در دشت يزد WEPSحاصل از كاربرد مدل اريفر و 
همچنين  .دهد تطابق نزديكي را نشان مي )1386زاده،  عظيم(

 در تن 6/13 ميزان متوسط فرسايش براي اراضي آيش
توان  ميبنابراين  .است شده گيري اندازه سال يك در هكتار

دي بر تحقيقات گذشته تنها ميزان فرسايش با بيشترگفت در 
عالوه بر اين . شده استهاي تجربي برآورد  اساس روش

 ،تفاوت ديگر اين تحقيق با ساير مطالعات گذشته ،مورد
حد سطح با استفاده رسايش بادي در وافبرآورد وزني ميزان 

ميزان خاك فرسايش  هاي ايستگاه سينوپتيك و از تلفيق داده
هاي سرعت بادي متفاوت در دستگاه سنجش  يافته در كالس
  .باشد ميفرسايش بادي 

گيري بادبردگي خاك  توان با اندازه دليل اين تفاوت را مي
حداكثر توان بادبردگي نسبت  در روزهاي خشك و گرم به

ها و يا فصول  گيري در تمام ماه ه اندازهدر صورتي ك. داد
  .شود مي انجاممختلف سال 

در نظر گرفتن عامل پوشش گياهي در از سوي ديگر 
مقادير محاسبه ميانگين  سبب شده است تا IRIFR1مدل 

در طول كل سال علت اين اختالف  IRIFR1شده در مدل 
  .باشد

شود مقدار بادبردگي در ساير  پيشنهاد ميين بنابرا
هاي فرايندمحور  هاي كشور انجام شود و با نتايج مدل دشت
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Abstract  
Estimating the amount of wind erosion in the plains of Iran is the most important 
requirement for planning and selecting appropriate methods of erosion control. Two 
approaches including IRIFR1 Model and wind erosion meter were used to measure and 
estimate the erosion and deposition potential in the Segzi plain of Esfahan. 
Initially, different landforms of the Segzi plain including coarse grain plain, medium 
grain plain, and fine grain plain were detected. In order to measure the deposition 
potential, initially in each of the landforms per different wind speeds, the amount of soil 
erosion was measured within an hour using the wind erosion meter. The continuity of 
wind blowing for each wind speed class was estimated by analyzing the wind roses of 
East Isfahan station during the year. Finally, the erodibility rate of each landform was 
determined by integrating the multiplication of the continuity of each wind speed class 
and erodibility. In order to use the IRIFR1model, while visiting the desert, the scores of 
each index were given to the landforms and the deposition potential was estimated. The 
results showed that the amount of wind erosion of each studied landforms from coarse 
reg, average reg, fine reg and very fine reg were 2, 13.2, 21.3 and 74.1 ton/ha/yr, 
respectively. On the other hand, the values obtained from both models show differences 
of 5% to 30% in different landforms. The average amount of deposition obtained from 
IRIFR1 is about 11% less than the values obtained from wind erosion meter. 
 
Keywords: Wind Erosion, IRIFR Model, wind erosion meter, Esfahan Province, Segzi 
Plain. 

 


