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ارزیابی مورفوسکوپی و دانهبندی رسوبات بادی
(مطالعۀ موردی آران – کاشان)
 طیبه مصباحزاده ؛ استادیار گروه احیاء مناطق خشک و بیابانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
*

 زهرا ایازی؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
 فرشاد سلیمانی ساردو؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
چکیده
شناخت مناطق برداشت رسوبات بادی از اصول اولیۀ کنترل و مبارزه با فرسایش بادی محسوو مویشوود .زیورا بوا شناسواییمنواطق
برداشت میتوان به جای معلول ،علل را شناسایی کرد و فعالیتهای اجرایی را در مناطق برداشت متمرکز کرد ،و برای این کار شناخت
رسوبات حائز اهمیت خاص است .در این مقاله باهدف شناخت هرچه بهتر و تفسیر نمونههوای رسووبی ،بوه بررسوی و تحلیول توزیوع
رسوبات در رخسارههای منطقۀ مورد مطالعه پرداخته شده است .بدین منظور پس از نمونوهبورداری از خوا سوطحی و آموادهسوازی
نمونهها ،عملیات دانهبندی به روش الک خشک و بر اساس استاندارد  A.S.T.Mدر 8طبقه شامل کوچکتر از  64میکرون تا بزرگتر
از  4000میکرون انجام شد .با ورود دادهها به نرم افزار  Gradistatپارامترهای آماری همانند قطر میانه ،چولگی و جورشدگی نمونهها
بر اساس روش جامع ترسیمی فولک محاسبه گردید .نتایج تحقیق نشان داد جورشدگی ذرات بین  0/3 – 0/8که به نوعی تأییدکنندۀ
فاصلۀ حمل نزدیک تا متوسط ذرات از منطقۀ برداشت خود تا محل تجمع رسوبات میباشد .نتایج حاصل از شاخص کج شدگی ذرات
در رخسارههای رگ متوسطدانه ،اراضی کشاورزی-رسی ،کشاورزی و پهنههای ماسهایی با پوشش سنگریزهایی متقوارن مویباشود .در
بقیۀ رخسارهها شاخص کجشدگی به سمت ذرات ریزدانه میباشد .در رخسارههای دشت ریگی ،اراضوی پفوی و پوسوتههوای شولجمی
طبقات ضریب سایش بین 0-200میباشد ،در اینصورت کامالً زاویهدار میباشد و ذرات از فاصلهای نزدیک حمل شده است .در بقیوۀ
رخسارهها طبقات ضریب سایش بین 200 - 400قرار گرفته که در اینصوورت ذرات نیموه زاویوهدار بووده و ذرات از فاصولهای نسوبتاً
نزدیک حمل شده است.
کلید واژگان :دانهبندی ،مورفوسکوپی ،جورشدگی ،کجشدگی،ضریب سایشGradistat ،
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 .1مقدمه
حدود  24میلیون هکتوار از اراضوی کشوور را منواطق
شدیداً تخریبیافته تحت فرسایش بادی تشکیل میدهنود
که حدود  15 -12میلیون هکتار از این اراضی در سویطرۀ
ماسه زارها و تپه های ماسه ای قرار دارد .از این رو شوناخت
موقعیت  ،رفتار و ماهیت تپه های ماسه ای و تفکیک محول
برداشت  ،حمل و رسووبگااری رسووبات بوادی از اهمیوت
ویژهای برخوردار است .شناخت مناطق برداشوت رسووبات
بادی از اصول اولیۀ کنتورل و مبوارزه بوا فرسوایش بوادی
محسو می شود ،زیرا با شناسایی مناطق برداشت می توان
به جای پرداختن به معلولها ،علتها را شناسوایی کورد و
فعالیتهای اجرایی را در مناطق برداشت متمرکوز کورد و
برای این کار شناخت رسوبات حائز اهمیت خاص است.
ذرات رسو شامل دامنۀ وسیعی از انودازه هوای مختلو
ذرات میباشد (غبار تا شون درشوت) .معموو ً مقیواس هوای
اندازۀ ذرات در قالب مقیاسهای خطی بیوان مویشوود .ایون
حالت در شرایطی کوه ذرات رسوو کوروی باشوند مناسوب
است اما در عمل ذرات زاویوه دارنود ،از ایونرو مقیواسهوای
متفاوتی برای بیان اندازۀ ذرات بیان شده که در بعضی از آنهوا
شکل ذره نیز در نظر گرفتوه مویشوود [ .]2انجوام مطالعوات
گرانولومتری و مورفوسکوپی باعث بدست آوردن دیدی بوازتر
در پروژههای مبارزه با فرسایش خا و همچنوین چگوونگی
تأثیر عوامل فرسایشزا بر نوع ذرات را بیان میکند .در زمینه
منشاءیابی رسوبات بادی تحقیقات نسوبتا زیوادی در خوار و
داخل کشور و با روشهای مختل انجام پایرفته اسوت کوه از
جملۀ آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
مطالعه فرسایشپایری خا های گوناگون بوا مقوادیر
متفاوت آهک نشان داد که فرسایشپوایری بوادی خوا
تحت تأثیر نوع بافت خوا قورار دارد ،بوه نحووی کوه بوا
افزایش آهک به خاکهای با بافت لوم سیلتی و یا لوم شنی
اندازه و ثبات کلوخوه هوا کواهش و فرسوایشپوایری آنهوا
افزایش مییابود [ .]3همچنوین افوزایش مقودار آهوک در
خا های با بافت شنی و یوا شونی لوومی باعوث افوزایش
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اندازۀ ذرات و ثبات خاکدانه می شوود .بررسوی دانوهبنودی
رسوبات بادی در رابطه با مورفولوژی تپههای ماسوهای در
ارگ کاشووان مبووین آن اسووت کووه نسووبت همگنووی ابعوواد
دانههای ماسه در تپههای مختلو متفواوت اسوت و ایون
ناشی از تفاوت تغییرات سرعت باد در قسمتهای مختل
ارگ و همچنین تپههای مختل است [.]13
با استفاده از روش پردازش تصاویر ماهوارهای و تحلیل
باد ،شناسایی محلهای برداشت مرتبط با نهشتههای تپوۀ
ماسهای در اردستان انجام شد [.]7
به منظور منشاءیابی نهشتههای بوادی شورز زابول بوا
استفاده از روشهای آنالیز فیزیکی و شیمیایی و همچنین
مورفوسکوپی رسوبات ،منشاء نهشتههای مابور را یکسوان
تشخیص داده شد [.]11
نتیجۀ پژوهش جهوت منشواءیابی تپوههوای ماسوهای
بلوچستان بوا اسوتفاده از روشهوای اسوتاندارد  ASTMو
عاملهوای آمواری رسوو شناسوی نشوان داد کوه بیشوتر
رسووبات ایون تپوههووا از نوووع رسووبات بووادی و از جوونس
کوارتزیت وگرانودیوریت میباشند [.]1
مطالعۀ شورایط محیطوی دریاچوههوای پلویوال ایوران بوا
استفاده از شواهد رسوبی درکلوتهای بیابان لووت نشوان داد
که رسوبات در حد سیلت و رس با طبقهبندی افقی و نشانگر
رسوبگااری مواد دانهریز معلق در آ در محیطی آرام اسوت.
همچنین ،در سطح رسوو هوا ،تور هوای گلوی بوه هموراه
رسوبات تبخیری به صورت یههایی از گو و نموک در بوین
یههای تشکیل دهندۀ کلوت رویت شود کوه بیوانگر تبخیور
شدید دریاچه است .نتایج مورفوسکوپی نیز مؤید این مطلوب
است که اکثور یوههوای موورد بررسوی ،دارای بافوت گلوی،
جورشدگی خیلی بد ،و کجشودگی مثبوت اسوت کوه نشوان
میدهد در هنگام رسوبگااری کلوت ،فعالیتهای جریوانی در
منطقه ،ناچیز و محیط کم انرژی بوده است [.]9
محققان با استفاده از روش مورفوسوکوپی ،بوه بررسوی
رسوبات لسی اسوتان گلسوتان در دو محودودۀ مطالعواتی
پرداختند .نتایج این پژوه نشان داد کوه  70درصود کوانی
کوارتز در نمونههای اخا شده ،به صووت ذراتوی زاویوهدار
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بوده که این امر نشاندهندۀ محلوی بوودن و حمول ذرات
موجود توسط باد از فاصلهای نزدیک است و اشوکال هالوه
ماننوود و مووات ایوون ذرات نیووز حکایووت از حموول آنهووا از
دریاچههای قدیمی دارد [.]12
در تحقیق حاضر سعی بر آن بوده که بوا شوناخت هور
چه بیشتر ماهیت رسوبات منطقۀ برداشت و مقایسۀ کمی
–تحلیلوووی از گرانولوووومتری و مورفوسوووکوپی رسووووبات
رخسارههای منطقۀ برداشت انجام گیرد تا با یافتن تشوابه
و تمایز ،تجزیه و تحلیل علل آن صورت پایرد.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد بررسی
منطقۀ موورد بررسوی در شومال اصوفهان درمحودودۀ
طووولهووای ˝ 51˚ 18َ 09تووا ˝ 51˚ 51َ 22شوورقی و
عرضهای ˝ 34˚ 13َ 3تا ˝ 33˚ 46َ 15شمالی واقع شده
است ،مساحتی بالغ بور  581/2کیلوومتر مربوع را شوامل
میشود .منطقه از نظر ارتفاعی مسطح مویباشود و دارای
شیب بسیار کمی است (شکل  .)1بارندگی متوسط سوا نۀ
منطقووه  132/5میلوویمتوور کووه توزیووع فصوولی آن از 0/7
میلیمتر در تابستان تا  65میلیمتور در زمسوتان متغییور

اسووت .دامنووۀ سووا نۀ درجووۀ حوورارت منطقووه  26درجووۀ
سانتیگراد است ،کوه از  11/9توا  46درجوۀ سوانتیگوراد
متغیر است .همچنین منطقۀ مورد بررسی با روش دمارتن
جزء اقلیم فراخشک سرد محسو میشود.

 .2.2روش تحقیق
در این تحقیق رخسارههای ژئومورفولووژی بوه عنووان
واحدکاری استفاده شده است .این واحدها براسواس روش
دانشوکدۀ منووابع طبیعووی دانشوگاه تهووران ( )1در منطقووه
تعیین و تفکیک گردیدند .بر پایۀ این بررسیها در منطقوۀ
مورد مطالعه تنها واحد دشتسرشناسایی شد .با توجه بوه
اینکه منطقه مسطح مویباشود و بواتلفیق نقشوههوا بواهم
چندان تغییری در نقشۀ رخسارهها دیوده نشود ،بنوابراین
نقشۀ رخسارههوای ژئومرفولووژی پایوۀ کوار قورار گرفوت.
درمنطقه  11رخساره شناسایی شد (شوکل  .)1سوپس در
هر رخساره به طور تصادفی نمونهبرداری شد.
نمونهبرداری در این تحقیوق بوا اسوتفاده از پالتوی بوه
ابعاد  25*25سانتیمتری انجام گرفت و نمونه خا ها از
عمق  0-5برداشت گردید .پس از نمونوهبورداری از خوا
سطحی و تهیۀ نمونههای یکنواخت ،به مقدار  500گرم از
هر نمونه رسو وزن گردید.

شکل  .1نقشۀ رخسارههای ژئومورفولوژی منطقۀ مورد مطالعه
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نمونۀ انتخابی بهصورت خشوک و بور اسواس اسوتاندارد
 A.S.T.Mدر  8طبقۀ دانوهبنودی بور اسواس انودازههوای
مندر در جدول( )1به مدت 10دقیقه توسوط شویکر الوک
شد ،و سپس محتوی رسو باقیمانده بر روی هور الوک بوه
دقت وزن گردید .و سپس درصدوزنی و تجمعی هرکودام از
نمونووههووا محاسووبه و بووا اسووتفاده از نوورمافووزار ،Gradistat
پارامترهای آماری همانند قطر میانه ،چولگی و جورشودگی

نمونهها بر اساس روش جامع ترسیمی فولوک ( )5محاسوبه
گردید .متاکر میگردد که جهت مطالعۀ اندازۀ دانههوا از دو
مقیاس متریک (میلیمتر یا میکرون) و مقیواس کرومبواین
فی ( )φاستفاده میشود .و مقیاس فی برابر است با:
𝜑 = −𝑙𝑜𝑔𝑑2

جدول  .1جدول دانهبندی ذرات به روش A.S.T.M

نوع ذرات

طبقات ذرات به میکرون

شماره الک

شن متوسط
شن ریز
ماسه خیلی درشت
ماسه درشت
ماسه متوسط
ماسه ریز
ماسه خیلی ریز
لیمون و رس

<4000
2000- 4000
1000-2000
500 – 1000
250 – 500
125 – 250
64 -125
>64

1
2
3
4
5
6
7
8

 .1.2.2میانه
میانه عبارت اسوت از قطور معوادل  50درصود کوه از روی
نمودار فراوانی تجمعوی ذرات بدسوت مویآیود و آن را بوا Md
نشان میدهند میانه سوادهتورین پوارامتر شواخص قطور ذرات
میباشد ،اما با توجه به اینکه ایون پوارامتر تنهوا یوک نقطوه از
نمودار تجمعی را در نظر میگیرد و از دیگر قسمتهای نموودار
صرفنظر میشود ،پارامتر دقیق برای بیان حد واسط نیسوت و
برای این منظور از پارامترهای دیگری استفاده میشود.

 .3.2.2جورشدگی
شاخصی اسوت کوه یکنوواختی ذرات تشوکیل دهنودۀ
رسوو و نزدیوک بوودن قطوور آنهوا بوه یکودیگر را نشووان
میدهد .بهترین روش محاسبۀ ایون انودکس روش فولوک
میباشدکه عبارتست :از:
𝜑84 − 𝜑16 𝜑95 + 𝜑5
+
4
6.6

= 𝐼𝑆

 .4.2.2کجشدگی

 .2.2.2میانگین
میانگین عبارت است از حود متوسوط انودازۀ ذرات در
رسو که از فرمول ذیل به دست میآید.
𝑖𝑥
𝑛

𝑛

∑=𝑚
1

در این مقیاس ذرات درشت چپ نموودار و ذرات ریوز
در سمت راست قرار میگیرنود و حسون آن کامول بوودن
اعداد در رسم نمودار و محاسبات عددی است.

این شاخص وضعیت تقارن منحنیهای توزیوع نرموال
دانهبندی به سمت ریز دانه (کجی مثبت) و یا درشت دانه
(کجی منفی) و یا متقارن (صفر) را مشخص مویکنود و از
طریق فرمول کجشودگی ترسویمی جوامع فولوک کوه 90
درصد منحنی دانهبندی را بررسی میکند بهدست میآید:

16  84  250  595  250

) 2(84  16
) 2(95  5

SKI 
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به منظور بررسی مرفوسکپی عناصر موجوود در نمونوه
خا ها و تعیین معیارهایی نظیر میزان گردشودگی ذرات
و بافت سطحی (درخشندگی) از دانههای کووارتز بوا قطور
 125 -250میکرون استفاده شد .بدین منظوور بورای هور
نمونووه حوودود  25دانووه کوووارتز انتخووا و شوواخصهووای
گردشدگی و بافت سطحی کانیهای کوارتز موورد بررسوی
دقیق میکروسکوپی قرار گرفت.

 .5.2.2نتاااایج نموناااهبااارداری خاااا

ساااطحی،

دانهبندی و محاسبۀ اندیسهای مورد نظر
پارامترهای آماریکه بوا اسوتفاده از نتوایج دانوه بنودی
نمونههای برداشت شده محاسبه شدهاند در جداول  2تا 4
آمده است.

جدول .2قطرمیانه و میانگین مربوط به نمونههای برداشت شده
شمارۀ نمونه

میانه برحسب فی)(

میانگین برحسب فی)(

رگ متوسط دانه
اراضی کشاورزی-رسی
اراضی پفی
دشت رسی–تپه ماسهایی
دشت رسی
کشاورزی
پهنههای ماسهایی با پوشش سنگریزهایی
پوستههای شلجمی

2/57
2/62
2/64
2/64
2/649
2/63
2/6
2/6

2/56
2/61
2/81
2/89
2/9
2/62
2/61
2/8

جدول .3جدول مربوط به جورشدگی ذرات
شماره نمونه

جورشدگی( فی )

وضعیت جور شدگی

رگ متوسط دانه
اراضی کشاورزی-رسی
اراضی پفی
دشت رسی–تپه ماسهایی
دشت رسی
کشاورزی
پهنههای ماسهایی با پوشش سنگریزهایی
پوستههای شلجمی

0/8
0/8
0/53
0/59
0/598
0/81
0/355
0/48

متوسط
متوسط
نسبتا خو
نسبتا خو
نسبتا خو
متوسط
نسبتا خو
خو

جدول .4ضرایب کجشدگی (چولگی) نمونهها
شمارۀ نمونه

کجشدگی( فی )

وضعیت کجشدگی

رگ متوسط دانه
اراضی کشاورزی-رسی
اراضی پفی
دشت رسی–تپه ماسهایی
دشت رسی
کشاورزی
پهنههای ماسهایی با پوشش سنگریزهایی
پوستههای شلجمی

0/003
-0/005
0/15
0/336
0/34
-0/008
0/002
0/20

متقارن
متقارن
به سمت ذرات ریزدانه
زیاد به سمت ذرات ریزدانه
زیاد به سمت ذرات ریزدانه
متقارن
متقارن
به سمت ذرات ریزدانه
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اراضی پ کرده

اراضی کشاورزی

اراضی کشاورزی  -رسی

پوستههای شلجمی

دشت رسی

دشت رسی–تپه ماسهایی

دشت ریگی

پهنههای ماسهایی با پوشش سنگریزهایی

شکل .2منحنیهای تجمعی دانهبندی در رخسارههای منطقۀ مطالعاتی
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در رخسارۀ دشت ریگوی ،بوا توجوه بوه اینکوه هرچوه
اندیس نامتقارنی (کجشودگی) کرومبواین و یوا فولوک بوه
سوومت شوومارۀ مثبووت باشوود ذرات موجووود در رسووو
ریزدانهتر (چون واحد  φاست) و هرچه بوه شومارۀ منفوی
میل کند ذرات موجود در رسو به سمت درشت دانوههوا
تمایوول دارنوود .شووکل ( )2بووا بررسووی منحنووی تجمعووی
دانهبندی که به سمت راسوت میول مویکنود (بوه سومت
رسوبات ریزدانه) و عالوه برآن بوا توجوه بوه انودیسهوای
نامتقارنی کرومباین و فولک در جدول شمارۀ ( )4چوولگی
به سمت ذرات ریز دانه میباشود ،و بوا توجوه بوه جودول
شوومارۀ ( )3جورشوودگی ذرات بووه طووور متوسووط خووو

میباشد.
به ترتیب در بقیۀ رخسارهها با بررسی منحنی تجمعی
گرانولومتری ،بقیۀ نمودارها به سمت راست میل مویکنود
(به سمت رسووبات ریزدانوه) و عوالوه بورآن بوا توجوه بوه
اندیسهای نامتقارنی کرومباین و فولک درجودول شومارۀ
( )4چولگی به سمت ذرات ریوز دانوه بووده و باتوجوه بوه
جدول شمارۀ ( )3جورشدگی ذرات در همه رخسارهها بوه
طور متوسط خو میباشد.
نتایج مطالعوات مورفوسوکوپی در جوداول شومارۀ ()5
برای هر کدام از نمونهها ارائه شده است.

جدول  .5نتایج ضریب سایش نمونه در رخسارههای منطقۀ مطالعاتی
ضریب سایش نمونه

رخسارههای منطقۀ مورد مطالعه
رگ متوسط دانه
اراضی کشاورزی-رسی
اراضی پفی
دشت رسی–تپه ماسهایی
دشت رسی
کشاورزی
پهنههای ماسهایی با پوشش سنگریزهایی
پوستههای شلجمی

در جدول ( )6نتایج میزان فراوانی ذرات درشوتتور از
یک میلیمتر و سایر اندیسهای دانهبندی خوا سوطحی

176
224
136
240
220
200
312
144

در رخسارههای مختل نشان داده شده است.

جدول .6فراوانی ذرات درشتتر از یک میلیمتر و سایر اندیسهای دانهبندی خاک سطحی در رخسارههای مختلف

شمارۀ نمونه

ذرات درشتتر
از  1میلیمتر
(عمق)0-5 cm

درصدذرات درشتتر
از  1میلیمتر
(عمق)0-5 cm

رگ متوسط دانه
اراضی کشاورزی-رسی
اراضی پفی
دشت رسی–تپه ماسهایی
دشت رسی
کشاورزی
پهنههای ماسهایی با پوشش سنگریزهایی
پوستههای شلجمی

35/5
14/11
30/2
30/1
16/8
10/2
8/2
7/5

3/7
2/1
4/4
1/7
2/4
1/6
5/3
12

قطر میانه

جورشدگی

کجشدگی

(فی )

(فی )

(فی )

2/57
2/62
2/64
2/64
2/649
2/63
2/6
2/6

0/8
0/8
0/53
0/59
0/598
0/81
0/355
0/48

0/003
-0/005
0/15
0/336
0/34
-0/008
0/002
0/20
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 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج به دست آمده جورشدگی ذرات بوین
 0/3 – 0/8موویباشوود کووه از جورشوودگی نسووبتا خوووبی
برخوردار است و به نوعی تأییدکنندۀ فاصله حمل نزدیوک
تا متوسط ذرات از منطقۀ برداشت خوود توا محول تجموع
رسوبات موی باشد.اسوتناد بوه وضوعیت جورشودگی ذرات
رسوبات بادی به عنوان یک شاخص مفید در تعیین دوری
و نزدیکی منشاء ذرات توسوط محققوان دیگوری همچوون
معماریان [ ]10و مقصودی [ ]8و ...نیز تأکید شده است.
با توجه به نتایج بدست آموده از شواخص کوجشودگی
ذرات در رخسارههای رگ متوسط دانه ،اراضی کشاورزی-
رسی،کشوواورزی و پهنووههووای ماسووهایووی بووا پوشووش
سنگریزهایی متقارن میباشد که نشان دهنودۀ ایون اسوت
که این رخسارهها دارای هر دو اندازۀ ذرات ریوز و درشوت
از منابع برداشت میباشوند .مطالعوات فرجوی در منطقوه
مالثووانی –مووارون خوزسووتان جورشوودگی  0/05را نشووان
میدهد کوه نشوان دهنودۀ متقوارن بوودن ذرات رسووبی
می باشد .و در بقیه رخسارها شاخص کج شدگی به سومت
ذرات ریزدانه میباشد و منحنوی دانوهبنودی تجمعوی بوه
سمت راست میل نموده که ذرات رسوبی ریزتر و به سمت
رسوبات بادی پیش میرود.
نتایج بدست آمده متوسط قطر ذرات برحسب مقیواس
فی (جدول  )2درتمام رخساره ها با توجه بوه رابطوۀ قطور
ذرات و فاصله حمل بگنولد (به نقل از احمودی) حواکی از
آن است که فاصلۀ حمل بین  20 – 50کیلوومتر (کوم توا
متوسط) می باشد .که نتایج تحقیق با نتوایج اختصاصوی و
همکاران [ ]4مطابقت نشان میدهد.
نتایج مربوط به شاخص گردشدگی نشان دهنودۀ ایون
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است کوه در رخسوارههوای دشوت ریگوی ،اراضوی پفوی و
پوستههای شلجمی طبقات ضریب سایش بین 0-200می
باشوود در اینصووورت کووامالً زاویووهدار موویباشوود و ذرات از
فاصله ای نزدیک حمل شوده اسوت .در بقیوۀ رخسوارههوا
طبقات ضریب سایش بین 200 - 400قرار گرفته کوه در
اینصورت ذرات نیموه زاویوهدار بووده و ذرات از فاصولهای
نسبتا ًنزدیک حمول شوده اسوت .اسوتناد بوه گردشودگی
(ضریب سایش) ذرات به عنوان شواخص مفیود در تعیوین
فاصوولۀ حموول ذرات توسووط محققووان دیگوور همچووون
گائودی[ ]6نیز تأکید شده است.
بررسی و تعیین دقت کاربری نظریوۀ آقایوان چپیول و
پاسا در تشخیص پتانسیل فرسایش پوایری بور اسواس
دانهبندی خا یا رسوبات سطحی (عمق  5سانتیمتری)،
طبق این نظریه در صورتیکه فراوانی عناصور بزرگتور از 1
میلیمتر ( 0/84میلیمتر) در خوا سوطحی توا عموق 5
سانتیمتری بیش از  60درصد باشد آن خا به فرسایش
بادی پایدار و در صورتیکه  50 - 60درصود باشود نسوبتاً
پایدار و در صورتیکه کمتور از  50درصود باشود حسواس
میباشد .که طبق نتایج بورآورد شوده (جودول )6فراوانوی
ذرات بزرگتر از  1میلویمتور کمتور از  50درصود اسوت و
منطقه حساس به فرسایشپایری مویباشود ولوی در ایون
نظریه فقط از یک عامل (پوارامتر) در تشوخیص پتانسویل
فرسووایشپووایری خووا اسووتفاده شووده اسووت و سووایر
پارامترهای مؤثر در فرسایشپوایری در نظرگرفتوه نشوده
است و نمیتوان در برآورد فرسایش خوا بوه آن اسوتناد
کرد فقط مویتووان گفوت از حسون ایون روش سوادگی و
سرعت عمل آن میباشد.
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