
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاک در  یباد شیفرسا یبه رکوردها یابیدست ◼

 ایران  مختلف یاراض

)شاهد( و  فاقد پروژه یهاعرصه یزوج سهیمقا ◼

 اجرای پروژه )تیمار(

به  یکسب آمار و اطالعات قابل ارائه و کم ◼

 کشور  یزیرو برنامه یمجامع علم

و   یریگاندازه  یزوج ستگاهیانتخاب ا لیدال

در محدوده   زگردهایو ر یباد شیفرسا شیپا

 :زدی -بدیکانال باد م

مندی از دانش و اطالعات اساتید باتجربه پژوهشکده بهره ◼

 مناطق خشک و نیمه خشک دانشگاه یزد 

های طرح ملی پیشنهادهای ارائه شده در گزارش  ◼

احداث شبکه رسوبسنجی فرسایش بادی کشور 

اردکان خاصه -( که در آن محور دشت یزد1382)

های در محدوده میبد به عنوان یکی از کانون

سایش بادی شناسایی و معرفی شده بحرانی فر

 .است

 یطرح استان  ییارائه شده در گزارش نها  شنهادیپ  ◼

-بدیمنطقه م یباد یبحران یهاکنترل کانون

 (.1386صدوق )

طاحونه در  فرسایش آبی وجود ایستگاه زوجی ◼

 حوزه باالدست

 موقعیت خاص مکانی کانال باد میبد در ایران مرکزی  ◼

 

 

مطالعات مكانیابی، طراحی چیدمان و 

 آموزش داده کاوی ایستگاه سنجش و پایش

ایستگاه  -فرسایش بادی و ریزگردها

  زوجی فرسایش بادی استان یزد

:انجام کارمراحل   

و   یعیدرخواست اداره کل منابع طب  ■

در   زدیاز دانشگاه    زدیاستان    یزداریآبخ

 و  شیپا  یزوج  ستگاهیجهت احداث ا

 (94/ 4/ 3ی)باد  شیفرسا  یریاندازه گ  

 (11/94/ 24)  محدوده طرح  یابیمکان ■

 (98/ 10/10) موافقتنامه  میتنظ ■

 (99/ 1/11)  ستگاهیاحداث ا  انیپا■

 (99/ 6/11)ی کاوآموزش داده    ■
 

: اهداف  



 

گیر نصب شده های رسوبتلهانواع و تعداد ابزارها و   

تیمار(-در دو ایستگاه زوجی )شاهد   

  ی فوالد  یهاله یم  ایشاخص  عدد    21  ی ریبه کارگ!(  

و   متری سانت 30 یبا بلند   ( Metal Pile1 لی)است

  ی ابیمنظور دستو مدرج شده به   متر یسانت  1ضخامت  

در    انتقال رسوبات  ایو    یرسوبگذار  ،یبادبردگبه  

 . شودی انجام م ستگاهیا یطول مدت آماربردار 

  

 ر یگرسوب یهاتله  عدد  120 استفاده از ( 2

جذب و   تیبا قابل 3نسل  یفونیچرخان س

منظور  به ،  کرون یم  30ذرات با قطر بزرگتر از    یدارنگه

های  در ارتفاع ی  مواد جهشو ثبت مقدار    ی ریگاندازه

 نصب شده است.  مترسانتی  150و   100، 50،  15

 

 

شده گیر نصب های رسوبانواع و تعداد ابزارها و تله  

تیمار(-در دو ایستگاه زوجی )شاهد   

        ریغبارگ یهاتله  عدد  72 استفاده از  (3

RMWAC   ذرات گرد و   یر یگمنظور اندازهبه

در طرح حاضر  نصب گردیده است که  ی  جهش  غبار و

و با اضافه کردن    MWACتله    یبر رو   یبا اصالحات

جنت انتقال رسوب به داخل   ایلوله  ک یو  لتریدو ف

  ی محفظه راندمان نگه داشت آن تا حد قابل قبول

 . افتی شیافزا

 
 

با نام   یمواد خزش  ، یافق  ریگرسوب  یهاتله ( 4

عدد نصب شده   18در تعداد  YCT.1ی اختصار 

  شود ی ختم م ینوم یاز باال به صفحه آلوم است، که 

  ی باالتر از مخزن ورود  متری لیم 3که در حدود 

  ی هانوع تله  ن یرسوب قرار گرفته است. به کمک ا

 گیری است. قابل اندازه   ی ذرات خزشصرفا    ریرسوبگ 

 

گیر نصب شده های رسوبنواع و تعداد ابزارها و تله  

تیمار(-در دو ایستگاه زوجی )شاهد   

  MBSNE مدل گیررسوب  هایتله عدد  16( 5

متر در  سانتی  150و  100، 50، 15های در ارتفاع 

طرح حاضر با بهینه سازی   ایستگاه نصب شده است.

 ساخته شد. RBSNEمدل فرایرر، دستگاهی بنام  

هایی قابل تعویض و قابل  در دو طرف بدنه صافی 

  30، 60، 90های متفاوت از قطر تغییر با وزنه 

 .  میکرون تعبیه شده است

 
گیر غبار ریزشی  های رسوبتله  عدد از 4 (6

 سنجش و پایشدر ایستگاه  MDCO مدل

. از یک  نصب شده است.  فرسایش بادی و ریزگردها

ای شکل فلزی و یا پالستیکی با  ظرف قابلمه 

الیه( ازتیله )گوی   2طور معمول هایی )به الیه

 ای( تشکیل شده است. شیشه

 
 

 

 

 


