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   در محاسبه فرسایش و رسوب خاك137 -گیري سزیم بکارگیري روش اندازه

  

   1، شمس اهللا ایوبی2، حسین خلفی1، احمد جاللیان1فریده عباس زاده افشار
  2 فرید اصغري زادهو

 اصفهان, گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان1
  تهران, اي، سازمان انرژي اتمی ایرانپژوهشگاه علوم و فنون هسته2

 چکیده
. رسـایش و رسـوب خـاك وجـود دارد      هاي کمی و کیفی متعددي براي محاسبه ف         روش
ها الگوي مکانی مناسبی از انتقال خاك و رسـوب ذرات فرسـایش یافتـه را                روش بیشتر این 
اي در محاسبه فرسایش به ویژه براي توصیف هدر     هاي هسته  استفاده از روش  . کنندارائه نمی 

کانی فرسایش و  این بررسی به منظور برآورد م.یک ابزار اقتصادي و سریع است, رفت خاك
 در منطقـه اردل  137 - انـدازه گیـري میـزان غلظـت سـزیم      رسوب خاك با استفاده از روش 

برداري خاك به صورت شبکه بندي مـنظم      نمونه. چهارمحال و بختیاري صورت گرفته است     
 گرم از هر نمونـه خـاك   500، 137-جهت اندازه گیري سزیم. متر انجام شد20*20در ابعاد  

یکی استاندارد شمارش ریخته شد و توسط دستگاه اسپکترومتري اشعه گاما داخل ظرف پالست
موجودي سزیم اندازه گیري شده در نقاط تحت نمونه برداري      . گیري قرار گرفت  مورد اندازه 

 Bqm-2 2130 میزان ریزش سـزیم در نقطـه مرجـع    . متغیر بودBqm-2 245-4744در بازه  
 -t ha-1yr-1 15/0اك در منطقه مورد مطالعه بین دامنه تغییرات فرسایش خ. تخمین زده شد

. بیشترین میزان فرسایش در شانه شیب و شیب پشتی منطقه رخ داده اسـت          .  متغیر بود  4/78
نتایج کلی ایـن  .  برآورد شدt ha-1yr-1 9/20میانگین فرسایش خاك در منطقه مورد مطالعه 

 در بـرآورد  137-گیـري سـزیم   زهاي انـدا  هـسته  دهـد کـه  اسـتفاده از روش    تحقیق نشان می 
روش کمی و دقیقی است که امکان برآورد شدت فرسایش خـاك   , فرسایش و رسوب خاك   

تـوان مقـدار خـالص    همچنین با ایـن روش مـی  . سازدهاي چندین ساله میسر می   را در دوره  
  .فرسایش را بدست آورد
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