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 چکیده

دهنده فعالیت  بتادی و ند که نشانردر مناطق غربی و جنوبی شهرستان سرخس نبکاهای زیادی گسترش دا

هتای رستوبات نبکاهتا و کتانی شناسیریخ اند. که توسط پوشش گیاهی کنترل شده اس حمل رسوبات 

توانتد اطاااتات مناستبی از م تیط هنده آن ارتباط دارند متیجدا از اینکه به خصوصیات گیاهان تشکیل د

آوردن جزایتر حاصتاخیزی در یتن من  ته  به وجودرسوبات فراهم کند. نبکاها بااث  منشأگیری و شکل

هتای مرفولتو ی گردند. برای سنجش و رصد اماکرد نبکاها و همچنین بررسی روند تغییرات شاخصمی

 3اتدد نبکتا در  521بندی رسوبات بتادی نبکتات تعتداد تغییرات دانهۀ ن ونبکا و  ۀ آورند به وجودگیاهان 

سای  از شمال تا جنوب نبکازارهای غرب شهرستان سرخس مورد بررسی قترار گرفت . بترای هتر نبکتا 

های مرفولو ی گیاه و مرفومتری نبکا مورد نیاز از قبیل ارتفاعت طتول و حجتم نبکتا و ارتفتاعت ق تر پارامتر

هتای و م یط گیاه مورد ارزیابی قرار گرف  و بررسی ضریب همبستگی و تبیین بین شاخصبزرگت حجم 

های مرفومتری نبکا صورت پذیرف . همچنین رستوبات نبکاهتای بررستی شتده مرفولو ی گیاه با شاخص

با ها بندی قرار گرفتند و نتایج آزمایشو دانه EC تpH شناسیتهای تعیین باف  رسوبت کانیمورد آزمایش

روند تغییرات پارامترهای بررسی شده از گیاهت نبکا و رسوبات مورد بررسی قترار گرفتنتد. بتر طبتق نتتایج 

 11حتدود  ۀ شناسی و جه  بتاد غالتبت م تل برداشت  رستوبات از فاصتابندی و کانیدانه یهاشیآزما

مستاف  حمتل  در من  ه با افتزایش . همچنین مشخص گردیداس کیاومتری در جنوب کشور ترکمنستان 

های مرفولتو ی گیتاهی گردد. از میان شاخصرسوبات افزوده می pHبر میزان  کاهش و ECرسوب میزان 

 ریتتأثهمچنین  آمده دارند. به وجودی بیشتری بر روی حجم نبکا ریتأثهای حجم گیاه بررسی شده شاخص
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شتاخص  ریتتأثبیشتتر از میتانگین ق تر رستوبات  و 10D ،50D ،90Dهای حجم و ارتفاع گیاه بر شاخص

مستاف  حمتل  متثثراما بر روی شاخص کشیدگی رستوبات بیشتترین اامتل  ؛اس مساف  حمل رسوب 

 باشد.رسوب می

 مرفومتری بندیت نبکاتدانهشناسیت کانی سرخست :واژگان کلیدی

 مقدمه -7

ت منتاطق ستاحای ازجماتههتای مختات  و رسوب توسط باد اس  که در م یط ون لحملفرآیندهای بادی شامل 

هتا ایتن است  کته پوشتش این م یط ۀ دهد. ویژگی مشترک همهای کشاورزی رخ میزمینهای سرد و گرم و بیابان

های باد رفتی بااث انتشار ذرات رست گل و لایت شتن و ماسته وجود ندارد. فرایند اصااًگیاهی بسیار پراکنده بوده و یا 

هتا های قوی و تجتاوز آنها توسط بادآورند. مهاجرت این تپه  به وجود میای را در مناطق مختاهای ماسهشده و تپه

کنتد های مجاورت این مناطق را از نظر کیفی  هوات شیمی خاک و مواد مغذی ختاک دستتخوش تغییتر متیسیستمبه اکو

(Lanchaster, 2009 .)یری و ستاحای ذرات ماسته در منتاطق کتو ۀ م الع ۀ شماری در زمینو ت  ی ات بی هاپژوهش

 منشتأسنجی و شکل سنجیت ابزارهای متتداول در تعیتین های دانههات ت ایل. در این پژوهشگرفته اس جهان صورت 

ذرات ماسته و  ۀ پارامترهتایی همچتون انتداز ارتبتاطنیدراشتوند. های بادی و ساحای م ستوب متیو شناخ  ماسه

 ) شتودیارت کشیدگیت چولگی م اسبه و متورد استتفاده واقتی متیمیانگینت ان راف مع ازجماهها های آماری آنت ایل

Gong et al, 2004)تتا 5131 ۀ . بعد از ت  ی ات انجام شده در ارتباط با پارامترهتای مربتوط بته انتدازه ذرات در دهت 

 Ward &تKrumbien (5112) تInman (1952) ت Krumbien & Patty jen (5138) تTrask (1932) توستط 5111

Folk  (1957)هتای ذرات ت بعدها ت  ی ات زیادی در این زمینه انجام گرف  که بیشتر این ت  ی تات بته درک ویژگتی

 .(Folk, 1951) شده اس  تأکیدها ماسهت مثل درش  و ریز بودن ماسه

 در اکثر ت  ی ات و منابی قدیمی که در مناطق بیابتانی و کتویری انجتام شتدهت بیشتتر بته بررستی الگوهتای انت تال

م العتات بیشتتر بتر روی  گونهنیا 5181رسوبات بادی و رفتار دینامیکی رسوبات پرداخته شده اس  اما از اوایل دهه 

های ماسته متمرکتز گردیتد. در م العتات پارامترهای مشخصی از قبیل میانگین ق ر ذراتت جورشدگی و کشیدگی دانه

ل رستوب اراهته داد کته بیشتتر بتر استاس م العته و ترکیتب اولین مدل را در ارتباط با انت ا Maclaren(1981) جدیدت

هتای گرانولتومتری و میکرومرفولتو ی ( نیز با استفاده از روش2008) و همکاران Zaadyپارامترهای آماری استوار بود. 

ترهتای هتا بترای ایتن منظتور از پارامها در دش  یامینت واقی در قسم  شرقی بیابان ن بت پرداختند. آنماسه ۀبه م الع

ذرات و همچنین م دار کشیدگی ذرات ماسه استتفاده نمودنتد. دانشتمندان مختافتی بتا  ۀ مختافی از قبیل شکل و انداز

ها به بررسی دقیق تفاوت گرانولتومتری شتکل برختان پرداختنتد کته داده های توزیی آماری در ت ایلاستفاده از روش

در متورد  امتا م العته؛ دهتددهای بادی در فصول مختا  را نشان میذرات برخان و فراین ۀ تفاوت معناداری بین انداز
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ت (Terzaghi, 1995) یاهتای ماستههتا در تپتهمناطق ساحای بر روی مواردی از قبیل بررسی تراکم نستبی ماسته ۀ ماس

ات ت بررستی تغییترBooer, 1993; Hesp, 2002) &(Shermanستاحل ای و هتای ماستهبررسی ارتباط مت ابل بین تپته

( Aagaard et al., 2004هتا )و یتا بررستی مورفودینامیتن تپته (Short & Hesp, 1982)یاهتای ماستهمورفولو ی تپه

 متمرکز بوده اس .

های اخیرت ت  ی ات زیادی با موضوع ذرات ماسه و مرفولو ی آنت صورت گرفته است  کته بتا در ایران نیز در دهه

( بتا 5381) یاردکتانستنایی  ازجماتهبه کمتی تغییتر ماهیت  داده است . ها از حال  کیفی گذش  زمانت این پژوهش

م العتاتی پرداخت . نتتایج ایتن ۀ م تدود 2استفاده از روش مورفوسکوپیت به بررسی رسوبات لسی استان گاستان در 

متر دار بتوده کته ایتن اهای اخذ شدهت به صتورت ذراتتی زاویتهدرصد کانی کوارتز در نمونه 51پژوهش نشان داد که 

ای نزدین اس  و اشکال هاله ماننتد و متات ایتن ذرات نیتز م ای بودن و حمل ذرات توسط باد از فاصاه ۀدهندنشان

هتای مورفوستکوپی و (ت با استفاده از روش5388) یفیل های قدیمی دارد. نگارش و ها از دریاچهحکای  از حمل آن

هتای هتای بتادی در شترا زابتل پرداختنتد. بررستینهشتتهیتابی  منشتأآنالیز فیزیکی و شیمیایی رسوبات بتادیت بته 

هتای خشتن شتده و هتا از هتامونهای اخذ شدهت نشان داد که برخی از نهشتهمورفوسکوپی از روی رسوبات و نمونه

انتد. های دور دس  به من  ه حمل شدهسیستان از سرزمین ۀ روز 521دریایی بوده و برخی توسط بادهای  منشأدارای 

بترداری از ذرات (ت در ارگ حسن آباد بافقت ابتدا اقتدام بته نمونته5311) یاحمدی دیگرت قانعی باف ی و یار در پژوهش

ن  ه مشخص نمودند. سپس با انجام م العات مربوط به گرانولومتریت به م استبات مربتوط بته  11ماسه این من  ه در 

خته و بته ایتن نتیجته رستیدند کته جهت  بادهتای میانگینت چولگیت جور شدگیت رسم نمودارهای تجمعی و ... پردا

( نیتز بته 5311همکتاران )دارد. اباستی و بنتدی ذرات ماستهدانته ۀ مورد م العهت ن ش موثری در ن و ۀفرساینده من  

شناسی استفاده نمودنتد. بترای ایتن بندی و کانیهای دانهای باوچستانت از روشهای ماسهیابی رسوبات تپه منشأمنظور 

شناستی نمودنتد. بررستی نمونه رسوبات بادی و انجام مراحل مورفوسکوپی و کتانی 28برداری از اقدام به نمونه منظور

شناستی نشتان ای از جورشدگی خوب برخوردار بوده و نتایج آزمتایش کتانیهای ماسهها نشان داد که رسوبات تپهآن

درصتد ذرات  56د کوارتزی  و گرانودیوریت  و ... و هایی ماننمتشکاه را خرده سنگذرات درصد فراوانی  81داد که 

بنتدی شناستی و دانتهستنجیت کتانیدهند. همچنین نتایج شکلهای کوارتزت فادسپات و کاسی  تشکیل میب یه را کانی

درصتد بیشتترین م تدار را  55بادی با حتدود  منشأهای اخذ شده با بیشتر رسوبات موجود در نمونه منشأنشان داد که 

نتوع ) یاهتای ماستهشناسی و مرفتومتری تپته( به بررسی رسوب5311همکاران )پریمی و  .دهدد اختصاص میبه خو

-هتای ماستهکویر حاجعای قای واقی در جنوب دامغان پرداختند. نتایج حاصاه از مرفومتری تپته ۀ برخان و نبکا( حاشی

-بدس  آوردن ارتفتاع متیبرای دهد و را نشان می ای برخانی نشان داد که دامنه قاه و پش  به باد بیشترین همبستگی

هتای مستت ل و وابستته بته ای از نوع نبکا رگرسیون خ ی هر ین از متغیترهای ماسهبرای تپهتوان از آنها استفاده کرد. 
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توان گف  هر دو متغیر بترای تعیتین طتول م تور بانتد طول م ور باند م اسبه شد. با توجه به نتایج بدس  آمده می

 سب اس .منا

-های نبکاهای من  ه سترخست م ایستهکه با شناخ  هر چه بیشتر ماهی  ماسه اس در ت  یق حاضر سعی بر آن 

هتای هتای مرفولتو ی گیتاهی بتا شتاخصو شتاخص هتاگرانولومتری و مورفوسکوپی ماسهروی ت ایای  -کمّیای 

 تمایزت تجزیه و ت ایل اال آن صورت پذیرد.مرفومتری نبکاهای این مناطق انجام گیرد تا با یافتن وجوه تشابه و 

 مواد و روش -0

 منطقه مورد مطالعه -0-7

نبکاهای مورد م العه در این پژوهش در نبکازارهای غرب شهرستان سرخس از شمال غرب تا جنوب غترب ایتن 

 شترقی 65  3 ' 13 ″تتا  65  5' 31 ″شتمالی و  36  35' 11 ″تتا   36  28 ' 15 ″موقعیت  جغرافیتایی  شهرستان در

باشند. ارتفاع متوستط ایتن های ب رانی فرسایش بادی در شهرستان سرخس میاین مناطقت جز کانوناند. گسترش یافته

و  است ستانتیگراد  ۀ درج 5181میایمتر و میانگین دمای سالانه  58586متر از س ح دریا و متوسط بارندگی  281مناطق 

 2بتر استاس شتکل شتماره  (.5312غاتامیتباشتد )جنوب شترا متی جه  باد غالب از سم  شمال غرب به سم 

قسم  ااظم بادهای شهرستان من  ه مورد م العه دارای جهت  شتمالغربی بته جنتوب شترقی و پتس از آن بادهتای 

وزش  ریتتأثایتن منتاطق ت ت   ند.هستتمتر بر ثانیته  51تا  8باشند و بیشتر بادهای من  ه دارای سراتی بین شمالی می

. وجتود بستتر گترددیمتدر فصل تابستان و از کشتور ترکمنستتان وارد ایتران  معمولاًروزه قرار داشته که  521بادهای 

بویژه پس از احداث ستد دوستتی  و همچنتین صت رای قتره قتوم فرای های خشن رودخانه اصای و مسیل معمولاً

-هتا متیشکال این ناهمواریاترین از مهمای گردیده اس . نبکاها ماسه یهایناهمواربااث فراهم شدن ماسه و ایجاد 

ای و بازدیتدهای میتدانی باشند که در مناطق مختا  سرخس نمود پیدا کرده اس . پتس از بررستی تصتاویر متاهواره

مرکزی و جنوبی نبکازار انتخاب گردیتد. ستای   باًیت رهای شمالت سای  در قسم  3جه  انجام پژوهش مورد نظرت 

متتر بتوده و اکثریت  نبکاهتای ایتن  213باشدت دارای میانگین ارتفتاع نبکازار می ۀ ترین ن  الییازتپه( که در شماول )

متتر  355ت با میتانگین ارتفتاع 5من  ه نبکاهای گیاه خارشتر  بودند. سای  دوم )تام رسول( در منتهی الیه جنوبی سای  

صتمدآباد( در قستم  جنتوبی ستوم )داد. سای  یاسپند تشکیل م ۀقرار داش  و گیاه غالب نبکاهای این من  ه را گون

 متر قرار داش  و گیاه غالب نبکاهای آن گیاه سبد پاکوتاه بتود. شتکل شتماره 152من  ه مورد م العه با میانگین ارتفاع 

را نشتان   Google Earth من  ته در  و همچنتین تصتویرموقعی  من  ه مورد م العه را در ت سیمات سیاسی ایران  5

 .دهدمی
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مناطق مورد  و تصویر سمت راست() ایرانمورد مطالعه در تقسیمات سیاسی  منطقة موقعیت جغرافیایی .7 شکل

 سمت چپ( بر روی گوگل ارث) مطالعه
 

 
  7931گلباد سالانه شهرستان سرخس در سال  .0شکل

 روش کار -0-0

نبکاهتا تعیتین  ۀورد م العته و قامترو توستعمت ۀو بازدیدهای میدانی م دودگوگل ارث ابتدا با استفاده از تصاویر 

هتای بته جتز گونتهمن  ته )نبکاهای ایجتاد شتده در  ۀکای باًیت رهای میدانی مشخص گردید که گردید. پس از بررسی

ها تفتاوت چنتدانی بتا یکتدیگر بوده و ابعاد و مرفولو ی آن 5همی کریپتوفی دس  کاش  نظیر تاغ و ...( جز گیاهان 

                                                           
1 Hemicryptophytes 
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در بیشتر نواحی من  ه مورد م العه استت رار داشتتند. در گتام  باًیت رهای موجود در من  ه بیشتر گونه نداشته و همچنین

 2ترانکست  در  من  ته یازتپته )قستم  شتمالی نبکازارهتا(ت  2های رسوبات بادی نبکاهات بعدی جه  بررسی نمونه

باد )قسم  جنوبی من  ته( زده شتد. طتول ترانسک  نیز در صمدآ 2در تام رسول )نواحی مرکزی من  ه( و  ترانسک 

هتای هتا بته روش تصتادفی بتود. جهت  بررستی شتاخصانتختاب م تل ترانستک  ۀمتر و ن و 511هر ترانسک  

ایی هتها در امتداد هتر ترانستک  پارامترهای مرفومتری نبکا و همچنین بررسی روابط بین آنمرفولو ی گیاه و شاخص

بترداری از نبکات ارتفاع گیاهت ق ر بزرگ گیاهت حجم و م تیط گیتاه و همچنتین نمونتهنظیر ارتفاع نبکات طول نبکات حجم 

نبکتا در یازتپته  521هتای مرفولتو ی و مرفتومتری رسوبات بادی هر نبکا صورت پتذیرف . بتدین ترتیتب شتاخص

سای  متورد  3ر )شمال(ت  تام رسول )مرکز( و صمدآباد )جنوب( من  ه مورد ارزیابی قرار گرف . از نمونه رسوبات ه

ت ph،EC تعیتین میتزان هاینمونه جه  انجام آزمایش 1نبکا  م العهت در راستای وزش باد به صورت انتخاب تصادفی

بندی تعیین گردید. به اا  کوچن بودن حجم نبکاهای من  ه مورد م العه سعی بتر آن شتد شناسی و دانهباف ت کانی

و  phهتای نبکتا صتورت پتذیرد. بترآورد میتزان متر تمامی قسم سانتی 2که نمونه برداری از رسوبات س ح تا امق 

EC های رسوبات با استفاده از دستگاهph و  مترEC های موجتود در رستوبات از ایتن استفاده شد. شناسایی کانی متر

از ستای  بتا استتفاده  3هتر شناستی رستوبات ها مشخص شود. بدین منظور کانیآن منشأجه  حاهز اهمی  بود که 

هتای تعیین شدند. تعیین باف  رسوب نیز به روش هیدرومتری انجام شد. بته منظتور تعیتین شتاخص XRDآزمایش 

های رایج برای تعیین میانگینت چتولگیت کشتیدگی و ان تراف معیتار و و فرمولتر بندی رسوبات نیز از روش الن دانه

هتای مرفتومتری های مرفولو ی گیتاه بتا شتاخصخصشا ریتأثبندی فولن استفاده شد. جه  بررسی بهتر میزان طب ه

یکستان داشتتن  منشأها و مشخص شدن ها ضریب همبستگی م اسبه شد. پس از انجام آزمایشنبکا میان این شاخص

هتا بتا یکتدیگر و گیری شدهت چگتونگی ارتبتاط آنهای اندازهها و شاخصرسوبات به بررسی و ت ایل نتایج آزمایش

 3 شتکل شتماره بنتدی رستوبات و ااتل آن پرداختته شتد.های مرفومتری نبکا و دانتهشاخص بررسی روند تغییرات

شده در من  ه و چگونگی در نظر گرفتن پارامترهای مرفتومتری و مرفولتو ی بررستی سیمای ظاهری نبکاهای تشکیل

 دهد.شده را نشان می
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 زیابی در منطقه مورد مطالعهو  پارامترهای مورد ار شده تشکیل نبکاهای ظاهری سیمای. 9شکل

 

 بحث و نتایج -9

 (XRD) یشناسآزمایش کانی  -9-7

نمونه رسوب بته صتورت تصتادفی  3از رسوبات هر من  ه  های موجود در رسوبات هر من  هتجه  تعیین کانی 

 س .آمده ا 5 ( قرار گرف  که نتایج این آزمایش در جدول شمارهXRD) یشناسانتخاب و مورد آزمایش کانی

 

 های بافت رسوب در سه سایت مورد مطالعهنتایج آزمایش .7جدول
 های شناسایی شدهکانی نام نمونه

 دولومی  %31 –کوارتز  %51 ( یازتپه5نمونه )

  یپس %58 –کوارتز  %82 ( یازتپه2نمونه )

 کاری  %5 –فادسپات  %56 –کوارتز  %55 ( یازتپه3نمونه )

 پیروکسن %682 –فادسپات  %1182 –کوارتز  %1181 ( تام رسول5نمونه )

 کاری  %281 - یپس%5 –دولومی   %5581 –کوارتز  %51 ( تام رسول2نمونه )

  یپس %51 –دولومی   %51 –کوارتز  %51 ( تام رسول3نمونه )

 آلبی  %5888 –کوارتز  %8582 ( صمدآباد5نمونه )

  یپس %55 –دولومی   %5–کوارتز  %82 ( صمدآباد2نمونه )

 دولومی  %51 – یپس  % 21 –کوارتز  %66 ( صمدآباد3نمونه )

 

 بتاًیت رستای  متورد بررستی  3های موجود در هر گردد که کانیشناسی مشاهده میبر اساس نتایج آزمایش کانی  

ز ستم  رسوبی هستند و با توجته بته جهت  بتاد غالتب من  ته کته ا منشأدارای  اموماًها باشند. این کانییکسان می
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-بینی نمود که من  ه برداش  رسوبات پاایاهای مناطق جنوبی کشتور ترکمنستتان متیتوان پیشباشدت میمی شمالغربی

 باشد.

 آزمایش بافت رسوب -9-0

نمونه رسوب آزمایش تعیین باف  انجام شتد کته نتتایج آن در  3جه  بررسی باف  رسوب در هر من  هت بر روی 

  .آورده شده اس 2 ۀجدول شمار
 

 های بافت رسوب در سه سایت مورد مطالعهنتایج آزمایش .0جدول 
 ردیف نام منطقه درصد ماسه درصد سیلت درصد رس کلاس بافتی رسوب

 5 یازتپه 11 58/6 32/2 ماسه

 2 یازتپه 15 81/6 21/2 ماسه

 3 یازتپه 11 1 1 ماسه

 1 تام رسول 11 81/1 21/1 ماسه

 1 تام رسول 13 61/2 11/1 ماسه

 6 تام رسول 11 6 1 ماسه

 5 صمدآباد 12 1 1 ماسه

 8 صمدآباد 11 21/1 81/1 ماسه

 1 صمدآباد 11 11/8 11/5 ماسه

 

ای تشتکیل دهد قسم  ااظم رسوبات من  ته را رستوبات ماستهطور که نتایج آزمایش باف  خاک نشان میهمان

شناسی نیز بتر روی رستوبات من  ته انجتام بندی و کانیانههای دها آزمایشتر آنکه جه  بررسی بهتر و دقیقدهد می

نمود کته بتا توجته بته اینکته ستهم یادآوری توان گردد. در این قسم  میکه در ادامه نتایج آنان نیز بررسی می گردید

 خیاتی زیتادی نتدارد و ۀگتذاری فاصتارستوب ۀبرداش  آنان از من   ۀمن   اس تم دار ماسه در رسوبات بسیار زیاد 

 گیرند. قرار میماسه های رسوب در کااس باف  نمونه ۀهمچنین هم

 ECو  pHهای تعیین آزمایش -9-9

نمونته بته صتورت تصتادفی  1در هر سای  مورد م العته  2ECو  Hp 5روند تغییرات پارامترهای   جه  بررسی

. همچنین بررسی میتانگین میتزان آورده شده اس  3ها در جدول شمارهمورد آزمایش قرار گرف  که نتایج این آزمایش

 Hp  وEC بیشتتر بتودن  ۀدهنتدنتتایج نشتان .صورت پتذیرف  3در سه سای  از طریق آزمون آنالیز واریانس یک رفه

                                                           
1 Power of hydrogen 

2 Electrical conductivity 

3 One-way ANOVA 
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-در من  ه صمدآباد نسب  به دو ستای  دیگتر متی 11در س ح معناداری % ECو کمتر بودن میزان   pHمعنادار میزان 

 باشد.
 

 های مطالعاتیدر سایت ECو   pHای هنتایج آزمایش .9جدول 

 pH نام منطقه ردیف

EC 
بر  )میکرو زیمنس

 (مترسانتی
 pH نام منطقه ردیف

EC 
 )میکرو زیمنس

 (متربر سانتی

 251 22/8 تام رسول 1 233 31/8 یازتپه 5

 1/585 36/8 تام رسول 51 221 11/5 یازتپه 2

 281 51/1 صمدآباد 55 211 15/8 یازتپه 3

 2/86 15/8 صمدآباد 52 1/583 23/8 پهیازت 1

 18 85/8 صمدآباد 53 221 11/8 یازتپه 1

 5/11 85/8 صمدآباد 51 215 15/8 تام رسول 6

 1/522 52/8 صمدآباد 51 226 21/8 تام رسول 5

 *** *** *** *** 221 11/8 تام رسول 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 phمقایسه میزان  .5شکل                                 ECمقایسه میزان  .1شکل

 

مشخص اس  میزان هتدای  الکتریکتی رستوبات خیاتی کتم  1 ۀو شکل شمار 3 ۀطور که در جدول شمارهمان

)صتمدآباد(  3)یازتپه( به سم  ستای   5(ت از سای  ECرسوبات )باشد که البته همین میزان کم هدای  الکتریکی می

-پیش گرفته اس  ب وریکه میزان میتانگین هتدای  الکتریکتی نمونتهبا افزایش مساف  حمل رسوب روند کاهشی در 

کمتتر از میتزان میتانگین هتدای  الکتریکتی  %11ست ح معنتاداری  در 5آزمون دانکتنبر اساس  3های رسوب سای  

                                                           
1 Dunkan 
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باشد. البته روند تغییرات میزان هدای  الکتریکی رسوبات با افزایش مستاف  حمتل رستوب بتا می 5های سای  نمونه

(ت 5 ۀجتدول شتمار) یشناستباشد. بررسی نتایج آزمتایش کتانیشناسی قابل توجیه میهای کانیتوجه به نتایج آزمایش

-ستای  متی 3  حمتل رستوب در افزایش میزان کانی  یپس با افزایش مساف ۀدهندمن  ه نشان 3های رسوبات نمونه

باشدت کم شتدن میتزان هتدای  الکتریکتی که کانی  یپس دارای هدای  الکتریکی بسیار کمی میباشد و با توجه به این

 ۀدهنتدنیز نشتان  1 ۀو شکل شمار 3 ۀگردد. همچنین جدول شماررسوبات با افزایش مساف  حمل رسوب توجیه می

گردد رسوبات این مناطق نیتز هماننتد رستوبات اکثتر باشد که مشاهده میعه میسای  مورد م ال 3رسوبات  pHمیزان 

حمتل رستوب مستاف  رستوبات بتر استاس  pHبازی قرار دارند. بررسی میتزان  ۀمناطق خشن و بیابانی در م دود

 دررستوبات  pHرسوبات بادی با افزایش مساف  حمل رسوب اس  ب وریکه میتانگین  pHروند افزایش  ۀدهندنشان

 pHاات  رونتد افزایشتی باشتد. می 2و  5های بیشتر از سای  3بر طبق آزمون دانکن در سای   %11س ح معناداری 

(ت قابتل 5 ۀجتدول شتمار) یشناستسای  با افزایش مساف  حمل رسوب با بررسی نتتایج آزمتایش کتانی 3رسوبات 

ی رسوب هر سای  بتا افتزابش مستاف  حمتل هاباشد. بر این اساست میزان حضور کانی دولومی  در نمونهجیه میتو

کتاهش ایتن کتانی استیدی در  گتردد ورسوبات می pH کاهشرسوب روند کاهشی داشته و حضور این کانی بااث 

 رسوبات گردیده اس . pHهای رسوب منجر به افزایش نمونه

 های مرفومتری نبکاهای مرفولوژی گیاه با شاخصهمبستگی شاخص -9-1

های مرفولو ی گیاه و مرفتومتری نبکاهتا بررستی شتدهت ایب همبستگی و تبیین میان شاخصبر اساس بررسی ضر

اما به کای بیشترین همبستتگی بتا ؛ باشدهای حجم گیاه با حجم نبکا برقرار میبیشترین ضریب همبستگی بین شاخص

های م یط و حجتم گیتاه نماید و پس از آنت شاخصق ر بزرگ نبکا ایجاد می های مرفومتری نبکا را شاخصشاخص

بتر روی  ریتتأثهای مرفولتو ی گیتاهی دارای کمتترین قرار دارند. این بررسی نشان داد که ارتفاع گیاه در بین شاخص

-باشد. البته لازم به ذکر اس  که گیاهان مورد م العته در ایتن پتژوهش گیاهتان همتیهای مرفومتری نبکا میشاخص

تتوان گفت  کته در یتن فترم رویشتی ختاص کته ها کم بود از این رو میدر آن بودند و تغییرات ارتفاع 5کریپتوفی 

کمتتری بتر روی  ریتتأثهای مرفولو ی گیاه تغییرات ارتفاع گیاه زیاد نباشدت شاخص ارتفاع گیاه نسب  به دیگر شاخص

 ۀدهنتدهای بررسی شتده نشتان های مرفومتری نبکاهای حاصل شده دارد. بررسی ضرایب تبیین بین شاخصشاخص

شده بین حجم گیتاه و حجتم نبکتا بتر قترار شتده  های بررسیتبیینی بین شاخص ۀترین راب این نتیجه اس  که قوی

 اس .

 

 

                                                           
1 Hemicryptophytes 
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 های مرفولوژی و مورفومتری بررسی شدهبررسی ضرایب همبستگی و تبیین میان شاخص. 1جدول 

 های بررسی شدهشاخص ردیف
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 رگرسیون

ضریب تبیین 

 دیل شدهتع

-سطح معنی

 داری
 رگرسیونی ةرابط

 Y=0.10884x+0.02407 111/1 115/1 111/1 511/1 ارتفاع نبکا -ق ر بزرگ گیاه 5

 Y=0.38319x-0.20766 111/1 181/1 181/1 616/1 حجم نبکا -ق ر بزرگ گیاه 2
 Y=1.64527+0.07477 111/1 511/1 516/1 812/1 ق ر بزرگ نبکا -ق ر بزرگ گیاه 3
 Y=0.01269x+0.05074 111/1 361/1 351/1 652/1 ارتفاع نبکا-م یط گیاه 1
 Y=0.04745x-0.12925 111/1 118/1 153/1 613/1 حجم نبکا-م یط گیاه 1
 Y=0.21727+0.33542 111/1 551/1 552/1 858/1 ق ر بزرگ نبکا-م یط گیاه 6
 Y=0.02538x+0.10675 111/1 212/1 218/1 118/1 ارتفاع نبکا -حجم گیاه 5
 Y=0.16025x+0.04097 111/1 852/1 853/1 112/1 حجم نبکا -حجم گیاه 8
 Y=0.37991x+1.32678 111/1 112/1 115/1 638/1 ق ر بزرگ نبکا -حجم گیاه 1
 Y=0.26656x+0.05653 111/1 258/1 221/1 151/1 ارتفاع نبکا -ارتفاع گیاه 51
 Y=1.14819x-0.14487 111/1 321/1 321/1 151/1 حجم نبکا -ارتفاع گیاه 55
 Y=4.1057x+0.54663 111/1 351/1 351/1 653/1 ق ر بزرگ نبکا -ارتفاع گیاه 52

 

 گیاه و مورفومتری نبکا بررسی شدهپارامترهای مورفولوژی  بررسی -9-5

من  ته متورد  3نتایج هر شاخص مورد بررستی در  گیری شدهتهای اندازهبرای بررسی میزان تغییرات در شاخص  

هتای بررستی شتده از نبکتا و گیتاه طرفه قرار گرف  و مشخص گردیتد از میتان شتاخصآزمون تجزیه واریانس ین

باشتند و نمتی %11دار در س ح ق ر بزرگ گیاه و م یط گیاه دارای تفاوت معنی تهای ارتفاع و ق ر بزرگ نبکاشاخص

باشتند. جهت  بررستی دارای تفتاوت معنتادار متی %11دار ارتفاع و حجم گیاه در س ح معنا تهای حجم نبکاشاخص

 دانکن استفاده گردید. ها نیز از آزمونآزمون برابری میانگین
 

 
 نمودار بررسی برابری میانگین ارتفاع نبکاها . 1شکل 
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 نمودار بررسی برابری میانگین قطر بزرگ نبکاها  .1شکل

 

 
 بررسی برابری میانگین حجم نبکاها نمودار . 8شکل

 

ستای   3های مرفومتری نبکاهای بررسی شتده در گردد که در بین شاخصمشاهده می 8و  5ت  6بر اساس اشکال 

باشتد امتا ایتن تفتاوت در متی 3و  5های کمی بیشتر از سای  2میانگین ارتفاع و طول نبکاها در سای   تمورد بررسی

 ۀدهنتدستای  نشتان 3باشد اما بررسی شاخص حجم نبکاها در آزمون دانکن معنادار نمیبر طبق  %11س ح معناداری 

باشد. با توجته بته اینکته می 3و  5های نسب  به سای  %11بیشتر بودن حجم نبکاها بر اساس آزمون دانکن در س ح 

هتای بتر شتاخص متثثرامل ترین اتوان نتیجه گرف  مهماس  می 3و  5های بیشتر از سای  2حجم نبکاها در سای  

 .یس مرفومتری نبکا اامل مساف  حمل رسوب ن
 

 
 نمودار بررسی برابری میانگین ارتفاع گیاهان  .3شکل 
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 نمودار بررسی برابری میانگین قطر بزرگ گیاهان  .72شکل 

 

 
 نمودار بررسی برابری میانگین محیط گیاهان  .77شکل 

 

 
 نگین حجم گیاهان نمودار بررسی برابری میا .70شکل 

 

 3های مرفولو ی گیتاهی بررستی شتده در که از بین شاخصگردد مشخص می 52 و 1ت51ت55بر اساس اشکال   

ولتی  بتا یکتدیگر نبتوده ستای  دارای تفتاوت معنتادار 3های طول و م تیط گیاهتان در سای  مورد م العه شاخص

بتا توجته  .باشتدمتی 3و  5های ای بیشتر از سای احظهبه طور قابل ما 2های ارتفاع و حجم گیاهان در سای  شاخص
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هتای مرفتومتری نبکتا و حجتم گیتاه بتا شتاخص همبستگی بالای شاخص ۀدهندکه نشان 3به نتایج حاصل از جدول 

تترین شتاخص تتوان گفت  مهتمهای مرفومتری نبکا بودت میهمچنین همبستگی پایین شاخص ارتفاع گیاه با شاخص

 باشد.گذار در این پژوهش شاخص حجم گیاه می ریتأثرسی شده و مرفولو ی گیاهی بر

 بندیهای دانهآزمایش -9-1

نمونته رستوب  1های م العاتیت از هر ستای  آوری شده از سای  بندی رسوبات جمیدانه ۀبه منظور بررسی ن و

. شتده است دول زیتر اراهته نتایج هر سای  در جت بندی قرار گرف  که میانگینبه صورت تصادفی مورد آزمایش دانه

 .انجام شده اس  5ها به روش فولنبندی در این نمونهباشد که دانهلازم به ذکر می
 

 های رسوببندی نمونهبررسی دانه .5جدول

 سایت نام  d90 d50 d10 میانگین جورشدگی چولگی کشیدگی

2316/2 
 بسیار کشیده

255/1 
به سم  
 ریزدانه

166/1 
خیای خوب 
 جور شده

5531/1 
 خیای ریز  ۀماس

 یازتپه 115/1 511/1 231/1

1316/5 
 کشیده

181/1 
زیاد به سم  

 ریزدانه

186/1 
خیای خوب 
 جور شده

5122/1 
 ریز ۀماس

 تام رسول 161/1 553/1 212/1

5356/5 
 کشیده

321/1 
زیاد به سم  

 ریزدانه

111/1 
خیای خوب 
 جور شده

5111/1 
 خیای ریز ۀماس

 آبادصمد 111/1 115/1 583/1

   

و ق تر میتانگین ذرات  10D ،50D ،90Dبنتدی مشتخص گردیتد کته پارامترهتای های دانهبا بررسی نتایج آزمایش

کته رونتد تغییترات ایتن )قسم  مرکزی( افزایش قابل توجهی داشته اس . با توجه بته ایتن2 همگی در سای  شماره

سای  قابتل توجیته  3ه و با روند تغییرات حجم گیاهان در برداش  قابل توجیه نبود ۀپارامترها با افزایش فاصاه از من  

بیشتتری بتر رونتد  ریتتأثتوان گف  شاخص حجم گیاهان نسب  به شاخص مستاف  حمتل رستوب لذا میباشدت می

هتای رستوب در کاتاس ها و میانگین ق ر بیشتتر دانتهکایه نمونه 50Dهمچنین چون   تغییرات ق ر رسوبات نبکا دارد.

م صتودی و باشتد )کیاتومتر متی 11تتا  21حمتل رستوب بتین مستاف  توان گف  که ز قرار دارد میخیای ری ۀماس

 (.56:5311همکارانت

-متی 186/1تتا  111/1بتین سای ت مااحظه شد جورشتدگی ذرات  3بندی رسوبات در بررسی نتایج آزمایش دانه

-روند تغییرات این شتاخص نیتز نشتان اما بررسی تباشدجورشدگی خیای خوب در رسوبات می ۀدهندکه نشان  باشد

                                                           
1 Folk 
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رستول هتای رستوب تتام چترا کته در نمونته ؛باشداثر بیشتر مرفولو ی گیاه نسب  به مساف  حمل رسوب می ۀدهند

سای  دیگتر است ت امتا جورشتدگی بهتتر رستوبات  2دارای بیشترین حجم گیاهان( میزان جورشدگی کمی کمتر از )

مستاف  حمتل رستوب بتر روی  ریتتأث( نیتز مویتد 5ستای ) ازتپهی ۀمن   ( نسب  رسوبات3صمدآباد )سای   ۀمن  

دهتد کته بیشتتر سای  نشان متی 3پارامتر چولگی در میان نتایج  ۀباشد. به همین ترتیب م ایسجورشدگی رسوبات می

 بسیار زیاد حجتم گیتاه بتر روی شتاخص ریتأثسای  دیگر ناشی از  2نسب  به  2بودن م ادیر این شاخص در سای  

مساف  حمل رستوب بتر  ریتأث ۀدهندنشان 5نسب  به سای   3باشد و بیشتر بودن چولگی رسوبات سای  چولگی می

یابد و چولگی بته باشد و هرچه مساف  حمل رسوب بیشتر شودت میزان چولگی نیز افزایش میروی میزان چولگی می

حجتم گیاهتان شتاخص اف  حمل رسوب کمتتر از مسشاخص  ریتأثنماید. البته ریز سیر میخیای به سم  ذرات دانه

باشد. بررسی دیگر بر روی میزان کشیدگی رسوبات صورت پذیرف  که نشان داد بتر طبتق آورنده نبکاها می به وجود

 ۀفاصتا ریتتأثشده و در مورد این شتاخص با افزایش مساف  حمل رسوب از میزان کشیدگی رسوبات کاسته تانتظارات

 باشد.نبکا می ۀآورند به وجودم گیاهان حمل رسوب بیشتر از حج

 بندیجمع -1

و جهت  بتاد غالتب چنتین م اتی  شتواهد افترادشناسیت تعیین باف  رستوبت های کانیبا توجه به نتایج آزمایش

بنتدی دانته و  آنهتا اماتا  تهااکثر کانیرسوبی  منشأتوجه به . با باشندیمیکسان  منشأکه این مناطق دارای شد استدلال 

توان چنتین استتدلال میت باشندیماز من  ه برداش   کیاومتری  11تا  21 ۀفاصادهنده که نشان  ی مورد بررسیهامونهن

 .اس در نزدیکی مرز ایران رسوبات نبکاها مناطق جنوبی کشور ترکمنستان  منشأ احتمالاًنمود که 

-ت به ترتیب شتاخصیاهی بررسی شدههای مرفولو ی گگردید که از میان شاخصهای آماری مشخصاز بررسی  

هتای بیشتترین ضتریب همبستتگی بتا شتاخص های ق ر بزرگ گیاهت م یط و حجم گیتاه و در نهایت  ارتفتاع گیتاه

به ابارت دیگر در ین فرم رویشی خاص که تغییترات ارتفتاع گیتاه زیتاد نباشتدت ؛ دارندهای حاصل را مرفومتری نبکا

هتای مرفتومتری کمتتری بتر روی شتاخص ریتتأثهتای مرفولتو ی گیتاه صشاخص ارتفاع گیاه نسب  به دیگر شاخ

بته بر حجتم نبکتای  مثثرهای مرفولو ی گیاهی بررسی شده بیشترین اامل نبکاهای حاصل شده دارد. از بین شاخص

چنین استدلال شتد کته  ECو  Phهای باشد. در مورد چگونگی روند تغییرات شاخصآمده اامل حجم گیاه می وجود

هتای رستوب نمونته ECین من  ه در راستای وزش باد با بیشتر شدن مساف  حمل رسوب بته تتدریج از میتزان در ا

 افزایش یافته اس .  Phشده و در م ابل میزان کاسته

 باشتدیمت نبکا در راستای وزش بتاد مرفومتریبررسی روند ارتفاع نبکاها حاکی از کاهش تدریجی این شاخص   

 .ابدییم کاهش وان حمل رسوب توسط ر یم بادبا افزایش مساف  ت که
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تتوان ذرات متیق تر و میتانگین  10D ،50D ،90Dهتای بندی در مورد شتاخصهای دانهبا بررسی نتایج آزمایش  

همچنتین چتون  ها دارد. بیشتری بر روی میزان این شاخص ریتأثبرداش   ۀاز من   ۀحجم گیاه نسب  به فاصاگف  که 

50D مستاف  توان گف  کته خیای ریز قرار دارد می ۀهای رسوب در کااس ماسو میانگین ق ر بیشتر دانه هاکایه نمونه

گذاری در ین م یط آرام و کم انر ی صورت پذیرفته کته ایتن باشد و رسوبکیاومتر می 11تا  21حمل رسوب بین 

گیتاهی در  ۀبوتت پوشتشتاج وی بادخیز شرا شهرستان سرخس حاکی از اماکرد ق ۀم یط آرام و کم انر ی در من  

 .اس گذاری سازی م یط رسوبکاهش سرا  باد و آرام

باشتد. در متورد جورشتدگی ذرات خیاتی ختوب متی نشتان داد کتهسای ت  3بندی رسوبات نتایج آزمایش دانه  

یابتد و توان گف  هرچه مساف  حمل رسوب بیشتر شتودت میتزان چتولگی نیتز افتزایش متیشاخص چولگی نیز می

حمتل رستوب کمتتر از اامتل حجتم مستاف  اامل  ریتأث. البته شودمتمایل میریز چولگی خیای به سم  ذرات دانه

باشد. بررسی دیگر بر روی میزان کشیدگی رسوبات صورت پتذیرف  کته نشتان داد آورنده نبکاها می به وجودگیاهان 

 ریتتأثشده و در مورد ایتن شتاخص بات کاستهبر طبق انتظارات با افزایش مساف  حمل رسوب از میزان کشیدگی رسو

 .اس نبکا  ۀآورند به وجودحمل رسوب بیشتر از حجم گیاهان  ۀفاصا

بخصوص حجم( گیتاه و مستاف  حمتل رستوب بته )که پارامترهای مرفولو ی گیاه  دهدنشان میها این بررسی  

باشتند کته بندی رسوبات میهای دانهصصورت مشترک تاثیرگذار بر روی پارامترهای مرفولو ی نبکا و همچنین شاخ

بافت  رستوبت حجتم  ازجماههای بررسی شده اامل نیز پارامتر مرفولو ی حجم گیاه در بیشتر شاخص 2در بین این 

بیشتری نسب  بته مستاف   ریتأثو میانگین ق ر رسوباتت جورشدگی و چولگی  10D ،50D ،90Dنبکات ق ر بزرگ نبکات 

هتای بتادی نبکتا و کنتترل ماسته ۀن پژوهش اهمی  پارامتر مرفولو ی حجم گیاه را در زمینحمل رسوب دارد. نتایج ای

 گیاه بیشتر نشان داد. ۀبوسیا
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