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 چکیده:

 ی رژیم بادی کاشانمطالعهبه منظور  یبادسنج یهال مناسب دادهیه و تحلیتجز هدف از این تحقیق،

تگاه سیا یبادسنج یهادادهای است. بدین منظور، های ماسهو نیز بررسی نقش اراضی مختلف در توفان

ه و یمختلف مورد تجز یها( به روش5442-6611) هسال 04 یآمار یک دورهی یک کاشان طینوپتیس

برای اراضی  های فصلی و ساالنهتوفانگل، گلبادها و WRPlot افزارنرم گرفت و با استفاده ازل قرار یتحل

ی فرسایش بادی متفاوت برای هر یک از اراضی( ترسیم گردید. لف )با در نظر گرفتن سرعت آستانهمخت

شمال و  یو بادهای است شمال شرق ،غالب در کاشان یجهت بادهاباد ساالنه نشان داد که گلدر نهایت 

. همچنین مشخص گردید که فراوانی بادهای آرام، رندیگیقرار م اهمیتدوم  یدرجهدر  ،شمال غرب

در اراضی مرتعی، بادهای که  دادنشان های مربوط به اراضی مختلف وفانتگلاست. ترسیم  8/80%

ای فعال، بادهای شمال شرق و غرب های ماسهغرب و در اراضی زراعی بایر و تپهشمال شرق، شمال و 

اری ای تاغ کهای ماسههمچنین در اراضی کشاورزی، تپه اند.داشتهفرسایش بادی بیشترین نقش را در 

هر یک از های فصلی در توفانگلشده و دشت ریگ، خطر فرسایش بادی محسوس نیست. ترسیم 

ترین زان فراوانی را داشته و فرسایندهکه بادهای فرساینده در بهار بیشترین میداد اراضی مورد مطالعه نشان

 وزند.متر بر ثانیه در این فصل می 52ها با سرعت بیشتر از باد

 واژه های کلیدی

 ، کاشانیش بادیی فرسا، سرعت آستانهیش بادیتوفان، فرساگلباد، گل 
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Abstract: 

The purpose of this research is an appropriate analysis of the anemometer data to study 

the wind regime in Kashan and to investigate the role of different land uses in the sand storms. 
Therefore, anemometer data obtained from synoptic station of Kashan were analyzed during 

a 40-year period (1966-2005) using different methods and were drown seasonal and annual 

wind roses and storm roses for different lands using WRPlot software (considering the various 

threshold wind velocity for each area). Finally, the annual wind rose showed that direction of 

prevailing wind in kashan is the northeast and then north and north-west winds will be in the 

next rank. Moreover it was shown that the frequency of calm winds is 8/84%. Storm roses of 

relating to the different lands showed that in the pasture lands, the winds of the northeast, north 

and west and in incult crop lands and active sand dunes, the winds of northeast, north and west 

have the most role in wind erosion. Also, the risk of soil erosion is not tangible in agriculture 

lands, sand dunes covered with Haloxylon and reg. The drawing of seasonal storm roses in 

each of studied lands showed that the erosive winds have the highest frequency in spring and 

in this season, the most erosive winds blow with the speed more than 25 m/s. 
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 مقدمه-1

 و زادهعظیم)است  بادی فرسایش فراخشک، و خشک خشک،نیمه مناطق در طبیعی فرآیندهای مهمترین از یکی

 (.6385 اختصاصی،

. et al, 2006 (Webb &) خود دارد یطرهیجهان را تحت س یهایکصد از خشدر 58ه حدود کاست  یالیس باد

ن یادرصد  66است و گرفتهقرار  کخشمهیو ن کمناطق خش درن یزم یرهک یهایکدرصد سطح خش 31حدود 



 ندهکد و در هوا پرایون تن غبار تولیلیم 244 ،کش خایهر ساله بر اثر فرسا و است یاهیات گیاقد حف امالً ک ،سطوح

س ایهاست و در مققاره یتمام یاساس یمسأله یش بادیه فرساکتوان گفت یم بنابراین. (6336)معتمد، شود یم

ران ینه تنها در ا کخا و و گرد یاماسه یها. توفاننیست یش آبیمتر از فرساک یش بادیت و خطر فرسایاهم ،یجهان

  .(Lin, 2002) شوندیم یو جان یموجب بروز خسارات مالز ین ییاکیو آمر ییقای، آفرییایآس یشورهاکر یه در ساکبل

(. به منظور تعیین Zobeck, 1991کنند )زیادی تغییر می نیروهای باد در طول سال و حتی در طول روز به مقدار

عت روز، توزیع فراوانی سر)سرعت و جهت( در طول شبانههای باد منطقه های شدید و توفانی، دانستن ویژگیسهم باد

 فی منطقه، وضعیتهای فیزیکی و شیمیایی خاک، توپوگراویژگی(، Stewart & Essenwanger, 1987باد در منطقه )

دت ش ی آنها در ارتباط با هم بوده و به اتفاق منجر به افزایش یا کاهشکه کلیه ضروری هستند پوشش گیاهی و

 (.6386حسینی و همکاران، شوند )فرسایش بادی در یک منطقه می

ها و ها، شاخصرها، پارامتآن، روش کینامیط دیو شرا یکت بادنایتر از وضعقیل دقیه و تحلیتجز به منظور

احمدی، ) ردکوفان اشاره تگل و گلباد یتوان به نمودارهایآنها م یه از جملهکاند ئه شدهاار یمتفاوت یدارهانمو

6383.) 

اطالعات مربوط به فراوانی  ،هاکه در آن استهای بادسنجی ترین روش آماری برای نمایش دادهساده ،6بادگل

 گلباد صرفاً تحلیل سینوپتیک و هواشناسی ،شود. در حقیقتلف سرعت باد در هر جهت نمایش داده میتهای مخکالس

 اما شاخص، توان تا حدی به جهت و فراوانی شدیدترین بادهای موجود در منطقه پی برداز طریق آن می وباد است 

ان سرعت و زممنظر گرفتن هدر به منظور ،5توفانگل (.6383احمدی، )ها نیست مناسب برای بررسی و تحلیل توفان

ری از ت. در این حالت، تحلیل قویگیردقرار میاستفاده مورد ی فرسایش )شرایط خاک( جهت باد و سرعت آستانه

شرایط مربوط به سرعت  ،نوعی گلباد است که در آن توفاندر واقع گل .آیدمی سته دهوا ب غبار و شرایط گرد

 ی حمل در منطقه، بادهایبا دخالت سرعت آستانهر این حالت است. دفرسایش و زمین در نظر گرفته شده یآستانه

و عملیات تعیین فراوانی و رسم منحنی روی این شود میغبار از سایر موارد تفکیک  و ها و گردثر در ایجاد توفانؤم

 (.6383اختصاصی، ) دشوها انجام میداده

ال به طق مبتاز منا یکیی مرکزی ایران و کمربند بیابانی قرار گرفته، همواره به عنوان کاشان نیز که در ناحیه

 است.ی ایران شناخته شدهدر عرصهگرد و خاک  یهاو توفان یش بادیفرسا

 (6615) یکاورلوساست. خاک در جهان و ایران صورت گرفته و های گردی توفانای در زمینهتحقیقات گسترده

 یهواشناس ستگاهیا 05های ی دادهلهیوس به را کخا و گرد یهاتوفان یزمان مکانی و عیتوز ،ترکمنستانتحقیقی در در 

 .et al, 2004 (Orlovsky &) ثبت کرد 6614-6631آماری  یدوره در

، جهت عمومی DPی کاشان انجام داد و ضمن برآورد مقادیر در منطقهی باد در زمینهرا  مطالعاتی ،(6384) یاشتر

صارمی نایینی و ) ( معرفی نمودwswجنوب غرب )بِ بادهای این منطقه را غر ترینپرانرژیو وزش شدیدترین 

 (.6382همکاران، 
                                                 

6.Wind Rose  

. Storm Rose5 



ش یماسه را در فرساگلتوفان و اربرد گلباد، گلکزد، ی یمنطقهتحقیقی در ( در 6382اران )کو هم یاختصاص

 (.6382،ارانکو هم یاختصاص) ردندکن ییزد را تعیغالب  یجهت بادها ،هاآن مورد مطالعه قرار دادند و به کمک یباد

به و گیرد توفان مورد مطالعه قرارکاشان با استفاده از گلباد و گل است رژیم بادیدر این تحقیق نیز تالش شده

 های گرد و خاک پرداخته شود.ایجاد توفانبررسی نقش اراضی مختلف در 

 

 هاروش و مواد-2

 ی مورد مطالعهمعرفی منطقه-2-1

منتهی ر یگر به دشت کوید یک سو به کوهستان و از سویران قرار گرفته است که از یا یمرکز یهیدر ناح کاشان

 یطول شرق یقهیدق 53درجه و  26 ییایمختصات جغراف یمتر و دارا 602 ،ایاز سطح در این منطقه. ارتفاع شودمی

 یهانسبتاً سرد و تابستان یهازمستانبا  یمیاقل یاشان در پهنهکشهر  .است یعرض شمال یقهیدق 26درجه و  33و 

 یان دارد، موجب حرارت و خشکیکه از صبح تا شام جر یریکو یبادها وزش است.قرار گرفته کگرم و خش یلیخ

د. وشیمنطقه م یل هوایباعث تعد د،کنیدا میان پیاز جهت کوهستان جر یم خشکیاز شام تا بام که نسشده و  هوا

از  اًن منطقه است که اکثریمعروف ا ی، باد سام، باد شمال و باد قبله از بادهایاریموسوم به باد سرخ، باد شهر یبادها

 ی مورد مطالعه نشان داده شده است.، منطقه6در شکل  د.نوزیکاشان م سمتر به یکو

 

 
 

 ای کاشانعکس ماهواره -1شکل 

 روش تحقیق -2-2

 راحل انجام تحقیق به شرح زیر است:م

شامل سرعت و جهت باد و نیز تعداد روزهای همراه با گرد و غبار از سازمان  باد کاشان یآمار روزانهاخذ  -6

 5442-6611در دوره آماری   هواشناسی

 ی گرد و غبار در کاشانتحلیل آماری فراوانی وقوع پدیده -5

 ساالنه و فصلی ایستگاه سینوپتیک کاشانبادهای ترسیم گل -3

بایر، های مورد مطالعه شامل اراضی زراعی نه و فصلی برای هر یک از رخسارههای ساالتوفانترسیم گل -0

 ای تاغ کاری شده و دشت ریگهای ماسهای فعال، تپههای ماسهاراضی کشاورزی، مراتع، تپه



 لف سرعت باد برای اراضی مورد مطالعههای مختی شاخص بادناکی در کالساسبهمح -2

در فصول  ی گرد و غبارهای فصلی با فراوانی وقوع پدیدهتوفانی نتایج حاصل از ترسیم گلبادها و گلمقایسه -1

 مختلف سال

الزم به ذکر است که  .پذیرفتصورت  WRPlotافزار توفان با استفاده از نرمقیق ترسیم گلباد و گلدر این تح

ا توفان مورد نیاز است. بی مورد مطالعه به منظور ترسیم گلهافرسایش بادی در هر یک از رخساره یسرعت آستانه

بادی اراضی ی فرسایش (، سرعت آستانه6336و یمانی،  6382استناد به تحقیقات پیشین )اختصاصی و همکاران، 

ی ی فرسایش برای اراضسرعت آستانهمتر بر ثانیه و همچنین  2/1ل، برابر ای فعاهای ماسهزراعی بایر و نیز تپه

نظر  متر بر ثانیه در 52و  34، 1، 52ای تاغ کاری شده به ترتیب برابر های ماسهکشاورزی، مراتع، دشت ریگ و تپه

 شد.گرفته

 است.شدهی مورد مطالعه نشان داده ی منطقهی کاربری اراضی در محدودهنقشه، 5در شکل 

 

 
 

 نقشه کاربری اراضی -2شکل 

 

ادی، شاخص بادناکی به صورت نظر گرفتن همزمان سرعت و فراوانی باد در وقوع فرسایش بهمچنین برای در

 محاسبه شد: 6ی رابطه

(6:رابطه) سرعت باد = شاخص بادناکی ×های سرعت باددرصد فراوانی کالس  

 

 نتایج و بحث -3



 گرد و خاک یپدیده آماری تحلیل-3-1

 (،5442-6611ساله ) 04 آماری یدوره طول ی مورد مطالعه نشان داد که درمطالعات صورت گرفته در منطقه

. تاس شده گزارش گرد و خاک یپدیده با همراه روز عنوان به کاشان هواشناسی ایستگاه توسط روز 503 مجموع در

 (.3 شکل)دهد می روی گرد و خاک یپدیده سال در روز 5/1 میانگین طور بنابراین به

 

 
 

 2005-1611 آماری یدوره طی کاشان در خاک و گرد با همراه روزهای یساالنه روند و فراوانی -3شکل

 

این  و داشته را گرد و خاک یپدیده بیشترین روز 00 با 6611 سال شود،می مشاهده 3 شکل در که همانطور

 اب پدیده این مهار و کنترل یزمینه در که هاییتالش به توجه با. استشده مشاهده هاتعداد کمی از سال پدیده، در

که  ودشمی مالحظه است،شده انجام طبیعی منابع یاداره توسط کاشان اطراف در یاماسه هایتپه تثبیت طرح اجرای

 .استداشته کاهشی روند مذکور، آماری یدوره طی گرد و خاک با همراه روزهای وقوع

رفت گقرار مطالعه نیز مورد فصلی صورت به گرد و خاک یپدیده با همراه روزهای فراوانی وقوع در این تحقیق،

 است.نشان داده شده 0 شکل در که

 

 
 



 2005-1611 آماری یدور طی کاشان در گرد و خاک با همراه روزهای وقوع فصلی فراوانی -4شکل 

 

 بهار صلف در غبار و ی گردوقوع پدیده فراوانی بیشترین کاشان، گرفت که درتوان نتیجه می 0 شکل به توجه با

 شکل است. دردرصد از کل تعداد روزهای همراه با گرد و غبار را به خود اختصاص داده 24اتفاق افتاده که حدود 

 . است شده مقایسه با یکدیگر 5442-6611ی آماری دوره در گرد و خاک یپدیده فصلی ، فراوانی2

 
 

 2005-1611ی آماری با گرد و غبار در کاشان طی دوره ی فراوانی فصلی وقوع روزهای همراهمقایسه -5شکل 

 

 وجود پدیده این فصلی وقوع در مشخصی نظم مختلف هایسال در شود،می مشاهده 2شکل  در که همانطور

کند. به می تغییر دیگر سال به سالی از پدیده، این ایجاد در مؤثر عوامل که است نکته این مبیّن مسأله این و ندارد

 محلی رایطش به نسبت پدیده این بروز در پررنگتری و مهمتر نقش هوایی هایسیستم و اقلیمی عبارت دیگر، شرایط

 (.6364)امیدوار و نکونام، دارند 

 

 های ساالنه:توفانگلبادها و گل یمطالعه-3-2

 داده نشان 5442-6611 آماری یدوره طول در کاشان سینوپتیک ایستگاه فصلیو  ساالنه گلبادهای ،1 شکل در

 .استشده



 

 2005-1611 ی آماری کاشان در دوره سینوپتیک ایستگاه یساالنه گلباد -1شکل 

برای هر یک  5442-6611 آماری یدوره طول در کاشان سینوپتیک ی ایستگاهساالنه هایتوفانگل ،3شکل در

 .استشده های موجود نشان دادهاز رخساره

 

 های مورد مطالعه در ایستگاه سینوپتیک کاشانی رخسارههای ساالنهتوفانگل -7شکل 

 :آیدمی دست به زیر نتایج ،3و  1های بنابراین با توجه به شکل



وزیده شده،  عبارت دیگر، از کل بادهای به است. آرام هوا ساالنه، بانیدیده ساعات کل از درصد 8/80 در -6

 بادخیز عدم یدهندهاین موضوع، نشان که هستند ثانیه بر متر 2/4 از بیش سرعتی بادها دارای از درصد 5/62 فقط

 .است کاشان بودن

 از درصد 53/3 حدود شرقی است و شمال غالب، باد شود که جهتگرفته می، نتیجه 1 شکل به توجه با -5 

شرقی بوده و بادهای  غالب شمال باد جهت .ب،3 شکل در .شودمی شامل سال طول در را باد وزش ساعات کل

به درصد از کل ساعات وزش باد را  48/5ی بعدی قرار دارند. این بادها، و غرب با فراوانی یکسان در رتبه شمال

را شامل درصد از کل بادها  43/6.د، جهت باد غالب شمال شرقی و غرب بوده و 3اند. در شکل خود اختصاص داده

ی این موضوع است که در اراضی مرتعی، بادهای شمال شرق، شمال دهندهبنابراین نتایج به دست آمده نشانشوند. می

سایش فر ای فعال، بادهای شمال شرق و غرب، بیشترین نقش را درهای ماسهو در اراضی زراعی بایر و نیز تپهو غرب 

از  درصد 6/4شود که فقط .ج نتیجه گرفته می3.الف و 3شکل  وجه بهاند. همچنین با تبادی به خود اختصاص داده

ای تاغ کاری شده و نیز دشت ریگ، باعث ایجاد فرسایش شده و در واقع در های ماسهبادها در اراضی کشاورزی، تپه

 این مناطق، مشکل فرسایش بادی وجود ندارد.

 رد. استشده مقایسه با هم های ترسیم شدهتوفانلادها و گهر یک از گلب در باد سرعت هایکالس ،6جدول  در

 است. ٪644 باد طبقات درصد مجموع جدول، این

 

 های موجود در ایستگاهههر یک از رخسار در فرساینده بادهای و باد سرعت هایطبقه توزیع درصد -1جدول

 2005-1611 آماری یدوره طول در کاشان سینوپتیک

 6/66< 6/66-8/8 8/8-3/2 3/2-1/3 1/3-6/5 6/5-2/4 آرام باد درصد (m/s)سرعت  یطبقه

 6/6 8/4 0/5 2/3 8/1 1/4 8/80 کل بادهای وزیده

 - 61/3 0/63 53/61 33/16 38/4 - شاخص بادناکی

 52< 52-55 55-68 68-60 60-64 64-2/1 آرام باد درصد (m/s)سرعت  طبقه

زا در بادهای فرسایش

اراضی زراعی بایر و 

 فعال هایتپه

6/61 3/6 4/6 0/4 5/4 4/4 6/4 

 - 4 0 0/1 12 35/64 - شاخص بادناکی

 52< 52-55 55-68 68-60 60-64 64-1 آرام باد درصد (m/s)سرعت  طبقه

زا در بادهای فرسایش

 اراضی مرتعی

8/62 2/5 4/6 0/4 5/4 4 6/4 

 - 4 0 0/1 65 20 - شاخص بادناکی

 04< 04-33 33-30 30-36 36-58 58-52 آرام باد درصد (m/s)سرعت  طبقه

زا در بادهای فرسایش

 هایاراضی کشاورزی و تپه

 کاری شدهتاغ

6/66 4 4 6/4 4 4 4 



 - 4 4 25/3 4 4 - شاخص بادناکی

 02< 02-03 03-04 04-31 31-33 33-34 آرام باد درصد (m/s)سرعت  یطبقه

زا در بادهای فرسایش

 اراضی دشت ریگ

6/66 6/4 4 4 4 4 4 

 - 4 4 4 4 15/3 - شاخص بادناکی

 
 

نابراین شوند. بوانی باد همزمان در نظر گرفته میی شاخص بادناکی، سرعت و فراالزم به ذکر است که در محاسبه

های سرعت باد بیشتر باشد، قدرت فرسایندگی باد نیز بیشتر است. نتایج به هر چه این شاخص در هر یک از کالس

قوع و فراوانی ی این است که بیشترینکند، زیرا نتایج نشان دهنده، این موضوع را تأیید می6جدول ز دست آمده ا

ی شاخص بادناکی نشان محاسبهکه ثانیه است، در صورتی بر متر 64-1 کالس سرعت مربوط به فرساینده بادهای

بر ثانیه، در اراضی کشاورزی، متر  60-64 ای فعال، بادهای با سرعتهای ماسهاراضی زراعی بایر و تپهدهد که در می

متر بر ثانیه و در اراضی مرتعی، بادهای با  30-34کاری شده و دشت ریگ، بادهای با سرعت ای تاغهای ماسهتپه

 دهند.وع فرسایش بادی به خود اختصاص میمتر بر ثانیه بیشترین نقش را در وق 64-1سرعت 

 

 :کاشان فصلی هایتوفانگل و بادهاگل یمطالعه-3-3

، فرسایش بادی به ای فعالهای ماسهاراضی زراعی بایر، مراتع و تپه، مشخص گردید که در 3با توجه به شکل 

در  هاارههر یک از این رخسبرای  فصلی هایتوفانگلبادها و گل دقیقتر، تحلیل پیوندد. بنابراین به منظوروقوع می

ه سینوپتیک کاشان و در بادهای فصلی ایستگا، گل8 گردید. در شکل ترسیم ،(5442-6611) ساله 04 آماری یدوره

 نشان داده شده است. ای فعالهای ماسهاراضی زراعی بایر و تپههای فصلی برای توفان، گل6شکل 

 



 
 2005-1611ی آماری سینوپتیک کاشان در دوره گلبادهای فصلی ایستگاه -3شکل 

 

 2005-1611ی آماری در دوره ای فعالهای ماسهاراضی زراعی بایر و تپههای فصلی برای توفانگل-6شکل 

 صلف در و شرق شمال پاییز، و تابستان بهار، در غالب باد جهت شود که، نتیجه گرفته می8شکل  به توجه با

های مختلف نشان داد که در فصلی در رخساره هایتوفانغرب است. همچنین نتایج حاصل از ترسیم گل زمستان،



غرب و در اراضی مرتعی  ،ای فعالهای ماسهزراعی بایر و تپهفصل بهار، جهت غالب بادهای فرساینده برای اراضی 

سمت  پاییز و زمستان به ترتیب از تابستان، فصل در بادها همچنین این به نسبت مساوی از سمت غرب و شمال است.

 .وزندو غرب می جنوب غرب شرق، شمال

های مختلف رخساره در سال مختلف فصول در فرساینده بادهای سرعت هایطبقه توزیع درصد ،5 در جدول

 . استنشان داده شده

 مختلف فصول ها درسارهدر هر یک از رخ فرساینده بادهای سرعت طبقات توزیع درصد -2 جدول

 طبقه )متر بر ثانیه( هر در زافرسایش بادهای درصد
 رخساره فصل

 آرام باد 5/1-10 10-14 14-13 13-22 22-25 25<

 بهار 2/60 6/5 6/6 8/4 0/4 4/4 5/4

اراضی زراعی بایر و 

 ی فعالاهای ماسهتپه

 تابستان 4/63 06/6 4/6 3/4 5/4 4/4 6/4

 پاییز 8/68 2/4 2/4 6/4 6/4 4/4 4/4

 زمستان 3/63 6/6 8/4 0/4 5/4 4/4 6/4

 رخساره فصل آرام باد 1-10 10-14 14-13 13-22 22-25 25<

 بهار 1/65 4/0 6/6 8/4 0/4 4/4 5/4

 اراضی مرتعی
 تابستان 3/62 3/5 4/6 3/4 5/4 4/4 6/4

 پاییز 3/68 6/4 2/4 6/4 6/4 4/4 4/4

 زمستان 5/61 6/5 8/4 0/4 5/4 4/4 6/4

 رخساره فصل آرام باد 25-23 23-31 31-34 34-37 37-40 40<

 بهار 8/66 6/4 4/4 6/4 4/4 4/4 4/4
اراضی کشاورزی و 

ای تاغ کاری های ماسهتپه

 شده

 تابستان 6/66 4/4 4/4 6/4 4/4 4/4 4/4

 پاییز 644 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

 زمستان 6/66 6/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

 رخساره فصل آرام باد 30-33 33-31 31-40 40-43 43-45 45<

 بهار 6/66 6/4 6/4 4/4 4/4 4/4 4/4

 دشت ریگ
 تابستان 6/66 6/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

 پاییز 644 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

 زمستان 6/66 43/4 4/4 46/4 4/4 4/4 4/4

 

شود که بیشترین فراوانی وقوع بادهای فرساینده، مربوط به فصل بهار است. ه مینتیجه گرفت 5با توجه به جدول 

 ن فراوانی را به خودمتر بر ثانیه، در تمام فصول سال بیشتری 64-1همچنین وزش بادهای فرساینده با کالس سرعت 

 اند.اختصاص داده



 نشان داده شده است. سال مختلف فصول های مورد مطالعه دردر رخساره فرساینده بادهای تعداد ،3 جدول در

 

 طی انکاش سینوپتیک ایستگاه در سال مختلف فصول ها دررخساره در هر یک از فرساینده بادهای تعداد -3جدول

 2005-1611 آماری یدوره

 سال هایفصل بهار تابستان پاییز زمستان

 های فعالاراضی زراعی بایر و تپه 634 203 562 030

 اراضی مرتعی 6366 338 348 116

50 8 60 36 
های تاغ کاری اراضی کشاورزی و تپه

 شده

 اراضی دشت ریگ 52 65 5 64

 

 است.های مختلف نشان داده شدهفرساینده در رخساره بادهای تعداد ، نمودار ستونی10در شکل 

 

 2005-1611ی آماری های مختلف در دورهفرساینده در رخساره بادهای تعداد نمودار -10شکل

های مورد مطالعه، تعداد ی آماری مذکور و در رخسارهشود که در دوره، نتیجه گرفته می64توجه به شکل  با

از این بادها در فصل بهار رخ داده است. همچنین وزش بادهای  %00مورد است که حدود  2360بادهای فرساینده 

 های بعدی قرار دارند.نده در تابستان و زمستان در رتبهفرسای

 گیرییجهنت-4

 لگ شد. نتایج به دست آمده ازتلف در وقوع فرسایش بادی پرداختهدر این تحقیق به بررسی نقش اراضی مخ

 شمال سمت از این مناطق در فرساینده بادهای که نشان داد ای فعالهای ماسهزراعی بایر و تپهتوفان ساالنه در اراضی 

ارد د قرار کاشان شرقی شمال در دقیقاً بلند،ریگ ارگ کهاین به توجه بنابراین با .د(.3وزند )شکل می غرب و شرق



قال ی از مشکالت ناشی از انتاهای ماسهیح در مورد منشأیابی و تثبیت تپهبا اعمال مدیریت صح است الزم (،6)شکل 

 رت پذیرفته استهایی صومل آید. البته در این زمینه، طرحای ارگ جلوگیری به عهای روان به اراضی حاشیهماسه

ی تثبیت ارگ ، نقشه66هکتار است. در شکل  654444که بارزترین آن، احداث جنگل دست کاشت تاغ به مساحت 

 است.ع پوشش و سال اجرا نشان داده شدهکاشان به تفکیک نو

 
 

 سال(ی تثبیت ارگ )به تفکیک نقشه -.ب11تثبیت ارگ )به تفکیک نوع پوشش( و شکل ی نقشه -الف11شکل 

 

ان ر فصول تابستنشان داد که بیشترین هوای غبارآلود در فصل بهار و سپس د 0همچنین نتایج حاصل از شکل 

، 6و  0های ی نتایج حاصل از شکلقعیت ارگ نسبت به کاشان و مقایسهاست. با توجه به موو زمستان رخ داده

، مشخص m/s52 ی با بررسی بادهای با سرعت بیش از مالحظه شد که در نگاه اول، نتایج با هم همخوانی نداشتند، ول

در فصل بهار، از ( m/s52 نمایند. بیشترین میزان بادهای شدید )با سرعت بیش از کامالً یکدیگر را تأیید میشد که 

وزند. همچنین در فصل زمستان با وجود این که جهت غالب بادهای فرساینده از سمت غرب سمت شمال شرق می

کل تابستان نیز با شتوفان شود. گلل شرق، هوای غبار آلود مشاهده میه دلیل وزش بادهای شدید از شمااست، ولی ب

 کامالً همخوانی دارد. 0

 نمود، ادهاستف هابادشکن طراحی در توانمختلف می فصول در هاتوفانگل و گلبادها از حاصل از نتایج بنابراین

. باشدداشته ار اثربخشی و کارآیی بیشترین تا گردد طراحی غالب باد جهت بر عمود باید بادشکن که ترتیب بدین

 باد جهت به توجه با توانمی تابستان، در محصول برداشت زمان و بهار فصل در کار و کشت زمان به توجه بنابراین با



 و گردید کشاورزی محصوالت به باد خسارات بروز از ها، مانعبادشکن احداث و طراحی با فصول این در غالب

 .داد افزایش را کشاورزی یبازده

 ن کهای به توجه شود.بامی حاصل نقطه دو بین حرارت یدرجه یا و فشار اختالف ینتیجه در به طور کلی باد

 اختالف ینتیجه در شود،می ختم کوهستانی مناطق به غرب جنوب از و بیابانی و پست مناطق به شرق شمال از کاشان

 جهت روز، در ترتیب و بدین شده ایجاد روز و شب در دما اختالف است، سنگ و خاک ترتیب به که خاک بافت

-1ی کاشان بین ساعات ترسیم گلباد ساالنه .بودخواهد برعکس شب، در و غرب جنوب به شرق شمال از باد وزش

، 50-68شرق و بین ساعات ، جهت باد غالب از شمال 68-1به خوبی نشان داد که بین ساعات  50-68و نیز  68

 جهت باد غالب کامالً برعکس شده و از سمت جنوب غرب است.

 مالچ توانمی مطالعاتی، یمنطقه در حرارت یدرجه اختالف یا و فشار اختالف یکننده ایجاد عوامل دیگر از

 ،5و  6 هایجدول به توجه با .شوندمی باد وزش به منجر که برد نام را...  و اراضی کاربری تغییر کشاورزی، ،یپاش

 فصل یکل طور به همچنین .هستند آرام منطقه بادهای بادهای اغلب و نبوده بادخیز کاشان کلی طور به شد که مالحظه

 .است سال صلف ترینآرام پاییز، دیگر طرف از و بوده سال فصل بادخیزترین آرام، بادهای میزان کمترین داشتن با بهار

کلی  رهای اقلیمی مختلف ایران به این نتیجه رسید که به طوت خود راجع به انرژی باد در پهنهعزتیان نیز در مطالعا

دهند. همچنین جهت باد غالب، ، اوایل تابستان و زمستان روی میترین بادها در فصل بهارکاشان بادخیز نبوده و سریع

متر بر ثانیه  1تا  0تیجه رسید که در سطح استان اصفهان، بادهای شمال شرقی است. وی در مطالعات خود به این ن

متر  0تا  5بیشترین فراوانی وقوع را دارند که نتایج این تحقیق نشان داد این بادها در کاشان بعد از بادهای با سرعت 

 ی دوم قرار دارند.بر ثانیه در رتبه
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