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 چكیده
هاي روان را تثبیت نموده و قابلیت اند كه ماسههاي گیاهي تشكیل دهنده نبكاها از عناصر مهميگونه

ماني در زیر رسوبات بادي را دارند. این تحقیق با هدف تحلیل آماري خصوصیات ژئومورفولوژیک زنده

ن هرمزگان انجام هاي روان در منطقه سیریک استاهاي رسوب نبكاها به منظور تثبیت ماسهو تلماسه

ترانسكت  10منطقه معرف و در هر منطقه معرف،  5منطقه، در هر منطقه  3شد. در پژوهش حاضر، 

نبكا برداشت  241طور عمود بر هم قرار داده و جمعا متر از یكدیگر و به 500متري با فاصله  1000

حجم نبكا، قطر قاعده نبكا و شد. در هر نبكا، ارتفاع نبكا، طول نبكا و قاعده نبكا، قطر تاج پوشش، 

مساحت تثبیت ماسه نبكا اندازه گیري گردید. همچنین براي تعیین میزان تغییرات سطح نبكازارها 

و  1990هاي مربوط به سال OLIسنجنده  8ساله نیز از تصاویر ماهواره لندست  30در طول دوره 

هاي موجود ي منطقه و سایر كاربرياقدام به تعیین نبكاها ENVI3/5استفاده و با نرم افزار  2020

درصد وجود  95دار در سطح شد.  نتایج نشان داد بین متغیرها در سه منطقه مورد نظر اختالف معني

متر مكعب  72تا  15متر، حجم تلماسه رسوب  2/2تا  7/1دارد. با افزایش ارتفاع گیاه در سیریک از 

 45تا  15متر، حجم رسوب از  5/3تا  65/1یاه از افزایش و در منطقه میشي نیز با افزایش ارتفاع گ

سال  30متر مكعب افزایش داشته است. همچنین بررسي تغییرات مساحتي نبكاهاي منطقه طي 

به  1369هكتار در سال  67نشان داد كه مساحت نبكاهاي موجود در منطقه كاهش یافته و از حدود 

ه اهمیت نبكاها باید در حفاظت آنها تالش و رسیده است. با توجه ب 1399هكتار در سال  59حدود 

 احیا نمود.  .Salvadora persica Lهاي چوج این مناطق تخریب شده را با نهال
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 مقدمه
افتند گسترش یافته و معموال ها توسط پوشش گیاهی به تله میماسهای هیمه زاری، در مناطقی که های ماسهنبکاها یا تپه

(. مقاومت در 233-240، 1390شوند ) امینی و همکاران خشک، گرم و خشک و گرم و مرطوب تشکیل میدر مناطق نیمه
یشیمورا و تاناکا، تواند به رشد و پایداری نبکاها در هر منطقه کمک نماید )نای گیاهان میهای شبکهبرابر خشکی و ریشه

(. نکته مهم در روند توسعه نبکا شرایط پوشش گیاهی است و مورفولوژی نبکا عمدتا توسط الگوی 1150-1143، 2001
(. تشکیل نبکا توسط گیاه موجب تغییرات 26-28، 2010شود )پور خسروی و ولی، های گیاهی کنترل میرویشی گونه

گردد )زمانی و همکاران، د آلی، تغییر در اسیدیته و افزایش مواد مغذی خاک میشیمیایی خاک مانند: افزایش موا -فیزیکو
مقیمی (شود می چندساله هایای به فوربنیز باعث تغییر فرم رویشی گیاهان از بوته EC(. افزایش 449-463، 1392

 است. میزبان گیاه سطح پوشش و ارتفاع گیاهی، یگونه از تابعی نبکا از طرفی شکل (.643-650، 1393 همکاران، و نژاد

 یدهندهتشکیل یماسه هایدانه اگر و است متر متغیر چندین تا متر یک از آن طول و متر چند تا دسیمتر چند از نبکا ارتفاع
 دگرگونی دچار باد سرعت تغییر با نبکا هایپشته حجم و باشند، اندازه نداشته سیلت( و رس چسبندگی )عناصر نبکا،

 رشد به شدن مدفون از جلوگیری گیاه برای رسوب، میزان افزایش (. با93-108، 1396)عرب عامری و حلبیان، شود می

افت  زیرزمینی آب که جایی اما باشد؛ زیرزمینی آب با در ارتباط گیاه یریشه که آنجاست تا رشد این و دهدمی ادامه خود
 منجر نبکا مرگ به سرانجام که شودمی آغاز نبکا تخریب و قطع ارتباط رسد، ایننمی رطوبت به گیاه ریشه یا کرده

 .  (17-42، 1392و همکاران،  نگهبان(شود می
 و های خشکمحیط در اول درجه در که شودمی تشکیل نبکا آن، پیشرفت و هابوته توسط ماسه انداختن دام به با

 گیاه که هاییمحل در و پالیاها یحاشیه ها،چاه دشت، شورپسند، هایگونه اطراف در نبکاها دهند.می رخ خشکنیمه

 ایران از وسیعی بخش بر حاکم فراخشک و خشک (. شرایط192-181، 1995، 1تنگبرگ آنا(شوند می یافت دارد، وجود

 مناطق را کشور مساحت از هکتار میلیون 40حدود  که است شده موجب در سال، مترمیلی 710 از کمتر بارندگی با

 (.517، 1383 بپوشاند )رفاهی، ناچیز گیاهی پوشش با مناطق و ایماسه هایتپه کویری،
 تأسیسات و هاسکونتگاه و داشته زیادی بسیار اهمیت بیابانینیمه و بیابانی در مناطق متحرک هایماسه تثبیت در نبکاها  

 مهمی بسیار نقش (. نبکا43-60، 1387 لطیفی، و نگارش(کنند می ایمن بادی هایماسه هجوم حدودی از تا را انسانی

پوشش  حفظ و نگهداری در آن نقش مهمترین و کندمی ایفا فراخشک و خشک مناطق هایبوم نظام پایداری در را
 افزایش با بدین ترتیب است؛ نبکا محدوده در آب تعادل در نبکا اثر گیاه، از حفاظت مهم عوامل از یکی است. گیاهی

 خاصی نقش نبکاها نفوذپذیری با افزایش همراه گیاه اندازیسایه و بادرفت ذرات ترسیب باد، سرعت کاهش سطح، زبری

 محدود، سطحی رواناب و اندک بارش از گیاه تشکیل نبکا، با دارد. گیاه رشد برای بیابان نظام بوم شرایط بهبود در

بیابانی به منظور تثبیت  خشک شرایط در طبیعت با سازگاری نبکا نوعی دیگر، عبارت به نماید.می کافی برداریبهره
 (. 1-62، 1392همکاران،  و زاده عظیم(است  های روانماسه

های ( ارتباط بین الگوی پوشش گیاهی و مورفولوژی نبکا برای ارزیابی نشست رسوبات بادی را با داده2020والنتینی ) 
کیلومتری  15ای از شمال به جنوب حرکت کرده و از های ماسههای وی نشان داد تپهای  مورد بررسی قرار داد. یافتهماهواره

های در جنوب رسیده است. با محاسبه شاخص2m 100000به  2m5000 ر از سواحل دریا، سطح نبکا در شمال نبکازا
مختلف مانند شاخص شکل چشم انداز نبکا نوع پوشش گیاهی تشکیل دهنده نبکاها در جهت شمال از کریپتوفیت و همی 

( نسبت 2r=0/84ی )کریپتوفیت به فانروفیت در جنوب تغییر یافته و ارتفاع نبکا نیز در جنوب به طور چشمگیر و معنی دار
(. در مطالعه دیگری در مصر، شکل و فرم الگو و دینامیک 23-4، 2020به جهت شمال افزایش یافته است )والنتینی، 
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1. Anna Tengberg 
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سال اخیر نشان داده شد که فرسایش بادی و آبی در منطقه وجود داشته فرم آنها خطی و  30ای در طی های ماسهتپه

ای ثابت با پوشش گیاهی تشکیل نبکا های ماسهفعال و ثابت هستند و بیشترین تپهها دو دسته ای بوده و این تپهشاخه
ها با کیلومتر از  دریا کوچکتر از تپه 6های ساحلی در عرض اند. تپههای فعال درصد کمی پوشش گیاهی داشتهداده و تپه

 25تا  2/43متر و طول نبکازار از  2/43تا  8ض متر و عر 5/7تا  5/2اند. ارتفاع نبکاها از کیلومتر از دریا بوده 25فاصله 
ها بیانگر ای بیشتر از رشد طولی آنها بوده و یافتهکیلومتر متغیر بوده است. همچنین رشد نبکاها در منطقه به طور شاخه

مناطق ای است که تشکیل نبکا نداده و فعالند و این افزایش سطح به سمت اراضی کشاورزی و های ماسهافزایش سطح تپه
ای های ماسه(. در جنوب تایلند به منظور بررسی ارتباط پوشش گیاهی و تپه33-1، 2020مسکونی شرق نیل است )بوبنزر، 

در جهت و خالف جهت باد قرار داده شد. در هر    300mبه فاصله   10m2*10و توزیع نبکاها سه ترانسکت دایمی 
های ای با شاخص شانون، قطر تنه گونهپارامترهای مختلف تنوع گونهقرار داده شد.  10m*10های ترانسکت زیرترانسکت

ای های آنها نشان داد تنوع گونهگیری شده و یافتهفانروفیت، قطر تاج پوشش، ارتفاع گونه و ..... تشکیل دهنده نبکا اندازه
ای، فراوانی گونه درختی، سطح هخانواده در منطقه وجود داشت. تنوع گون 23گونه همراه از  36در منطقه متوسط بوده و 

های درختی نسبت به پهن یقه گونه گیاهی تفاوت فاحشی بین نبکاهای در جهت باد و خالف جهت باد داشته و توزیع گونه
 (.9-2، 2020برگ در جهت باد بیشتر بوده است )مارود، 

 هایگونه گیاهی مورفولوژی و انبک مورفومتری هایمؤلفه بین ارتباطات تحلیل (، به1389) پورخسروانی و ولی

Tamarix mascatensis گز((، Reaumuria turkestanica گزی )گل(،   Alhaji 

mannifera)نبکاهای در نبکا افقی مؤلفه یا نبکا قاعده قطر در متأثر عوامل پرداختند. سیرجان خیرآباد کفه در )خارشتر 

 تبیین ضرایب با ترتیب به گیاه ارتفاع و پوشش تاج عوامل گزی گل نبکاهای در طوقه گیاه قطر و گیاه پوشش تاج گز

 تکامل و تشکیل توجیه برای که نمودند استنباط چنین نتایج تحقیق به توجه با هاآن .گردید محاسبه 531/0 و 655/0

(، در 1391مقصودی و همکاران ) .(137-158، 1389)پورخسروانی و ولی، است مؤثر گیاهان رویشی هایفرم عامل نبکا
گونه گیاهی به این نتایج دست یافتند: نوع گونه گیاهی در اندازه  4های ژئومورفولوژیکی نبکاهای مقایسه و تحلیل ویژگی

رسوبات هر یک از نبکاها تأثیر شایانی داشته و ویژگی رسوبات نبکاها با توجه به نوع گونه گیاهی با یکدیگر متفاوت است 
 (. 55- 76، 1391دی و همکاران، )مقصو

 پرداختند. منطقه جاسک در کلیر گونه نبکای زیستی محیط آثار از برخی بررسی (، به1391) همکاران و ایمان طلب 

 هااز رسوب مترمکعب 13 حدود حجمی متوسط، طوربه تواندمی درخت هر که داد نشان آمدهدست به حجم از حاصل نتایج

 بررسی به (،1392) همکاران و مطلق (. تیموریان327-332، 1391ایمان طلب و همکاران،) کند تثبیت خود اطراف در را

 ابرکوه - یزد جاده حاشیه در بادی فرسایش کنترل )ارمک( در  Ephedra distachyaی گیاهیگونه نبکاهای نقش

 در ابرکوه -یزد جاده نبکاهای نقش و گونهاین مورفولوژیک سازگاری به بررسی موردی صورتبه پژوهش این پرداختند.

 مترمکعب 52/11 گیاه این نبکاهای توسط تثبیت قابل رسوبات حجم حاصل نتایج و طبق پرداخته بادی فرسایش کنترل

 و شناسیرسوب بررسی (، به1394همکاران ) و (. پریمی13-1، 1392مطلق و همکاران، گردید )تیموریان برآورد
 نبکاهای همچنین پرداختند. دامغان جنوب در واقع حاجعلیقلی ی کویرنبکا در حاشیه و برخان ایماسه هایتپه مورفومتری

 رو دامنه قله، طول برخانی، هایتپه مورفومتری هایبین مؤلفه آماری ارتباط بررسی برای شد. شناسایی غیرفعال و فعال

 کوتاه بلند، محورهای طول نبکا نوع ایماسه هایتپه مورفومتریپارامترهای  بررسی برای همچنین باد، به پشت و باد به

 (. 264-255، 1394شد ) پریمی و همکاران،  گیریاندازه هاآن ارتفاع و

 اراضی در یافته تجمع یماسه با آن ی مورفومتریرابطه و نبکا تشکیل در تاغ گیاه بره نقش (،1394فتحی ) و ترنج

 هایویژگی بررسی منظور به دادند. مورد پژوهش قرار را مترمربع 1000سطح  در نبکا 26 اراک، میغان کویر حاشیه ایماسه

 و نبکاها ارتفاع و عرض طول، پارامترهای از هرکدام گیاهی تیپ این در یافته تجمع یمقدار ماسه و نبکاها مورفومتری
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 طوربه ی بره تاغگونه که داد نشان آنان نتایج قرار گرفت. گیریاندازه مورد مجزا صورتبه هرکدام گیاهی تاج پوشش

 و بوده توجهیتن در هکتار و رقم قابل 56/118باشد که معادل مترمکعب خاک می 1/74 مقدار تثبیت به قادر میانگین
 و کارایی  (،1395همکاران ) و عامری(. عرب35-42، 1394شود )ترنج و فتحی، می خاک از فرسایش جلوگیری باعث
 شمال در منطقه خطی تخصیص روش با هاآن مورفومتری هایمؤلفه آنالیز از استفاده با نبکایی سیستم ب بهترینانتخا

 در را تأثیر باالترین و نموده کسب را مقام نخست گز نبکای داد  نشان آمدهدستبه نتایج سیرجان را مقایسه نمودند.

 تثبیت اجرای هایبرنامه در بنابراین است. گرفته قرار آخر رتبه دراشنان  نبکای مقابل در دارد، روان هایماسه تثبیت

-288، 1395عامری و همکاران، دارد )عرب را کارایی و اهمیت باالترین گز نبکایی توسعه سیستم منطقه، در بادی ماسه

298.) 

سبزوار را بررسی  شهرستان صبری منطقه در بادی فرسایش بر مختلف با ابعاد گیاهان تأثیر  (،1396همکاران ) و پورجواد 
 است ارتفاع برابر 3/4و  8/2ترتیب  به وحشی، کاهوی و چرخه گیاه در بادی فرسایش بر مؤثر فاصله داد و نتایج نشان

و  31/0و  باد جهت در گیاه عرض برابر یک و 74/0ابعاد  با ایمحدوده در ترتیب به گیاه دو طرفین در فرسایش میزان
 (. 21-33، 1396جواد و همکاران،است ) پور نرمال از حدبیش  باد، جهت بر عمود گیاه عرض برابر 45/0

ی گونه گیاهی گز در دو رویشگاه طبیعی در حاشیه دریاچه هاتلماسهی استقرار و عملکرد اسهیمقا(، به تحلیل 1396قرقانی )
 خصوصیات در دارمعنی اختالف منطقه دو در گیاهی هایتلماسه یگذاررسوبنمک پرداخت. نتایج بررسی عملکرد 

رسوبات بادی در  تجمع در گیاهیپوشش عملکرد ترتیب این به داد. نشان نبکا حجم و نبکا تراکم نبکا، قطر مورفومتری،
(، 1396(. قهاری )102، 1396باشد ) قرقانی، هکتار می در تن 67/625در منطقه مشکات  1/1056منطقه آران و بیدگل 

خارشتر پرداختند. نتایج بررسی خصوصیات -در منطقه مشکات به ارزیابی خصوصیات استقرار و عملکردی رویشگاه کهورک
ترتیب عملکرد پوشش گیاهی این های گیاهی خاک، درصد رس و درصد شن خاک است. به ژئومورفیک در استقرار گونه

زاده (.  حسینعلی102، 1396تن در هکتار بدست آمد )قهاری،  19750تجمع رسوبات بادی در منطقه مشکات به میزان  در
یری متغیرهای مورفومتری و ثبت گاندازهنبکا و گیاه، بر اساس روش میدانی و  کنشبرهم(، به بررسی 1397و همکاران )

و  قراردادندپژوهش  مورددر شمال غربی استان گلستان را  قالآق گیاه در بخشی از دشت 119نبکا و  322موقعیت دقیق 
آلی، نسبت جذب سدیم، : هدایت الکتریکی، اسیدیته، مادهازجملههای خاک یژگیودرصد  95 احتمال بهنتایج  نشان داد که 
)حسینعلی زاده و یرگذار هستند تأثشدگی رسوبات نبکا بر الگوی پراکنش نبکاها در این منطقه سدیم تبادلی و کج

 (.32-19، 1397همکاران،

در مطالعه دیگری کاربری فعلی با کاربری دارای توان اکولوژیک منطقه در طی مدت زمان مشخص به سه روش متفاوت 
بررسی شد که نتایج نشان داد منطقه توان باالی اکولوژیک برای مرتع داشته و این سطح به کاربری فعلی کشاورزی 

 بررسی به (، 1392همکاران ) و (. نگهبان1143-1129، 1395سطح مرتع کاهش یافته است )معینی، اختصاص یافته و 

 هاآن مورفولوژی بر گیاهی پوشش تأثیرات و دشت لوت غربی حاشیة نبکاهای ارتفاعی بندیپهنه و ژئومورفولوژی تراکم،

 الگوی از گیاهی هایگونه از یک هر نبکاهای پراکندگی هوایی پرداختند. هایعکس و ایتصاویر ماهواره از استفاده با

شدند  مشاهده منطقه جنوبی هایقسمت در فقط خارشتر، مانند هابعضی گونه که صورتبدین کرد،می پیروی خاصی
  (.17-42، 1392و همکاران،  نگهبان(

های بحران فرسایش بادی به علت وجود باد با شدت و سرعت باال، در هرمزگان در سیریک واقع شده بسیاری از کانون
های بحران فرسایش بادی در این مناطق فعال باشند. در است. نوع بافت خاک و فقر پوشش گیاهی باعث شده که کانون

عی باعث نشست رسوبات حمل شده بادی و ماسه های روان می های گیاهی به طور طبیمناطقی که نبکا وجود دارد گونه
شوند. اما در مناطق بدون وجود نبکا، اداره منابع طبیعی استان وارد عمل شده و اقدام به نهالکاری در مناطق حساس به 

باالی فرسایش نموده است. بازدیدهای میدانی نشان از ناموفق بودن عرصه های نهالکاری شده به علت سرعت و شدت 
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اند که سازش باد و عدم سازگاری گونه نهالکاری شده با شرایط محیطی و به ویژه باد دارد. بنابراین نبکاها که گیاهانی

اند، ریشه آنان اگر چه در زیر تلماسه مدفون اما گیاه همچنان زنده بوده و باالیی در منطقه با شرایط محیطی بیابانی یافته
به طور طبیعی فرسایش بادی  Salvadora persicaگردد. نبکاهای چوج در سیریک یهای روان مباعث نشست ماسه

که معضل بزرگی در این مناطق محسوب شده و گاها زندگی روزمره مردم را مختل نموده است، را کنترل نموده و باعث 
سیاری برخوردارند که ضرورت دهنده نبکا، از ارزش بهای تشکیلهای روان در منطقه شده است. این گونهثابت شدن ماسه

های روان، بیش از پیش احساس می گردد. این پژوهش با هدف و لزوم حفظ و گسترش نبکاها به منظور تثبیت ماسه
های روان و تغییرات کاربری بررسی شکل ژئولوژیک نبکاهای بیابانهای ساحلی همجوار خلیج فارس به منظور تثبیت ماسه

 سنجش از دور انجام گردید.  نبکازارها به روش اماری و 

 روش تحقیق:

 منطقه مورد مطالعه: 
کیلومتری جنوب شرقی میناب در ساحل دریای  75کیلومترمربع در استان هرمزگان و در  3500شهرستان سیریک با وسعت 

در رسد. می درجه 45و   5به به ترتیب درجه هوا  و باالترین سیریک گرم و مرطوب بوده و کمترین عمان واقع شده است.

 متر است.  400حدود  رسیده و حداکثر ارتفاع  %90این منطقه رطوبت هوا به 
جو، میشی از محدوده حوضه آبریز حیوه هستند و در بخش مرکزی منطقه مورد پژوهش موسوم به سیریک قدیم، شمع

 31درجه و  26و عرض شمالی  دقیقه 6درجه و  57اند. موقعیت جغرافیایی این مناطق بین طول شرقی سیریک واقع شده
کیلومتری دریای عمان قرار گرفته اند و  5دقیقه در ازای خاوری نسبت به نیمروز گرینویچ قرار گرفته است این مناطق در 

گردند. این مناطق از مناطق فراخشک ایران ارتفاع چندانی از سطح دریا ندارند. و جز مناطق دشتی و پست محسوب می
موقعیت منطقه  1روند.  شکل شماره های مهم بحرانی و حساس به فرسایش بادی به شمار میانونهستند و یکی از ک

 دهد. مورد مطالعه را نشان می
متر و از نظر شکل زمین فقط در اراضی  500های چوج در این مناطق  فقط در حدود ارتفاعی کمتر از آز آنجا که رویشگاه 

قدیم انتخاب جو، سیریکجغرافیایی نیز جهت خاصی ندارد، سه منطقه میشی، شمع دشتی وجود دارد و از نظر جهت جبهه
نبکا در نظر گرفته  241نبکا که در مجموع  80جو هرکدام نبکا و در رویشگاه سیریک قدیم، شمع 79و در رویشگاه میشی 

 شد در نتیجه روش آمار برداری به صورت انتخابی بود.
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و هرمزگان :1شكل

 

 معرفي گونه تشكیل دهنده نبكا

ای تا درختی بوده از گیاهان همیشه سبز، درختچه Salvadoraceaeاز خانواده  .Salvadora persica Lگونه گیاهی 
ها دو پایه یا تقریبا یک جنسی. کاسه گل دار، گوشواره کوچک و خاری شکل. گل ها متقابل، دمبرگ مفصل )بند(برگ

ای ه(. گونه چوج بومی ایران، پاکستان و هند بوده و در ردیف گونه297، 1390باشد )مظفریان، می پیوسته، چهار لوبه.
توان در کند. این درخت را میباشد و در نوار ساحلی و همچنین در مناطق شور و غیر شور رشد میمقاوم به شوری می

های شنی تثبیت توان بر روی تپههای انبوه آن را در پاکستان میردیف درختان شن دوست نیز قرار داد، به طوری که توده
 L.   Salvadora persica (. گونه گیاهی923،  ,1979پری و گودبالشده همراه با کهور ایرانی مشاهده نمود )

ای و حفاظت آب و خاک بوده و در داروسازی نیز کاربرد فراوانی دارد )زارع چاهوکی و عباسی، ای ارزشمند از نظر علوفهگونه
1395 ،212-195.) 
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دهند و تاج پوشش خود را برگهایشان را از دست نمیچوج گیاهانی هستند که در رویشگاه خود با گرمای سوزان بیابانی 

ایمان طلب و باشد )کنند. برای احیا اراضی شور و همچنین اراضی خشک و مخروبه بسیار مناسب میحفظ می
ای در مناطق بیابانی آفریقا و جنوب آسیا در مناطق دشتی و کم (. این گونه به طور گسترده327-332، 1391همکاران،
درجه سانتی گراد و نیز به آب و هوای  48شود. به دماهای صفر تا متر باالتر از سطح دریا دیده می 900حدود ارتفاع تا 

های چوج در جنوب بسیار گرم و خشکی محیط مقاوم است ولی به یخبندان حساس است مقدار بارندگی برخی از رویشگاه
( و قادر به رشد در شرایط خاکی مختلف، 21-23، 1388اران، زاده و همکشود )دمیمیلیمتر تخمین زده می 100کشور حدود 

های خشک تا های با شوری باال و خاکهای بدون شوری تا خاکهای سنگین، خاکای گرفته تا خاکهای ماسهاز تپه

، 2008ران، ردی و همکا )های قلیایی را نیز به خوبی دارد باشد. این گونه قابلیت کشت در خاکهای باتالقی نیز میزمین
های آن نیز برای سوخت استفاده و از ساقهبویژه دام شتر بوده  های چوج یک منبع مهم برای خوراک دام(. برگ278-273

های مهم (. بررسی میدانی و تعقیب دام توسط نگارنده نشان داد یکی از وعده552، 2007تسیما و همکاران، شود )می
از این میوه در درمان بواسیر، غدد برونشیت، روماتیسم و همچنین به علت داشتن باشد. غذایی دام سنگین شتر، چوج می

تواند درآمد  آید، کشت این گونه در اراضی شور و یا قلیایی میروغن صنعتی با ارزشی که از بذرهای این گونه به دست می

  (.60، 2002آنجاریا و همکاران، سرشاری را عاید کشاورزان سازد )
 

 رداريروش نمونه ب
 یبعدتک یها( روش2 یانقطه یها( روش1 :شوندیرایج در مطالعات میدانی به سه گروه تقسیم م یبردارنمونه یهاروش

و واحد طولی استفاده شده است. این روش  یبعدتک یبردارو بیشتر. در این پژوهش از روش نمونه یبعدسه یها( روش3
. پس از شناسایی مناطق و تعیین قلمرو آوردیتصادفی نبکاها را در کل محدوده مطالعاتی فراهم م یبردارامکان نمونه

 یبردارمورفومتری نبکاها گردید. نمونه یهااز مؤلفه یریگو اندازه یبردارکاها، با مراجعه میدانی مبادرت به نمونهبتوسعه ن
متر از  500متری با فاصله  1000ترانسکت  10منطقه معرف،  5 در هر ناحیه با صورت مجزا صورت گرفت.به ناحیه 3در 

ترانسکت ها  ی،بردارجهت تعیین نقطه شروع هر ترانسکت و شروع نمونهعمود بر هم قرار داده شد.  طوربهیکدیگر و 
بکاهایی که ها، نبعد از ایجاد ترانسکترا در برگیرند. پژوهش  مورد یهاصورت عرضی محدودهطوری انتخاب شدند که به

نبکا برداشت گردید. در هر  241ی پوشش گیاهی انجام و در نهایت ریگاندازهبرداری شد. با ترانسکت برخورد داشتند، نمونه
نبکا، ارتفاع نبکا، طول نبکا و قاعده نبکا و قطر تاج پوشش، حجم تلماسه رسوب نبکا، قطر قاعده نبکا و مساحت نبکا 

ول نبکا بلند ترین شعاع نبکا و قاعده نبکا همان قطر عمود به بلندترین قطر است. ارتفاع محاسبه شده است. منظور از ط
محاسبه گردید )دوگیل و  1متری و حجم نبکا از رابطه  50، طول و قاعده و قطر تاج پوشش با متر  Tنبکا با خط کش 

 (.413-423، 2002توماس،

 (1رابطه )

V = 0.5 (0.33 𝜋𝑟2ℎ) 

: شعاع قائده مخروط نبکا به متر R: ارتفاع مخروط نبکا به متر و H: حجم مخروط نبکا به مترمربع و Vدر این رابطه     

 نمونه هایی از نبکاهای موجود در منطقه نشان داده شده است. 2است. در شکل 

نبکا و گیاه  یریگاندازه قابل یهاکه انواع مشخصه ،باشدیم 3-2کا شکل بتحلیل مکانی ن یهامؤلفه یریگمبنای اندازه

 (.116-105، 1391 ،)موسوی دهدیمیزبان را نشان م
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 اي از نبكاي گونه چوج در منطقه : نمونه3شكل 

 

 5انداز نبکاها در چشم عنوان شاخص به فواصل مساوی از شروعبه GPS لهیوسنقاطی به ی،بردارجهت شروع نمونه 
متشکل  نیچ برای به دست آوردن درصد تاج پوشش در هر پالت از یک شبکه نقطه انتخاب شدند. پژوهش محدوده مورد

نقاطی که بر روی تاج پوشش در آن  درصد تاج پوشش در هر پالت از طریق شمارش تعداد. استفاده گردید نقطه 100از 
ها از محاسبه درصد تاج پوشش هر پالت، میانگین آن . پسدیآینقاط پالت به دست مپالت قرار گرفت به تعداد کل 

آمده از این روش با میانگین حاصله دستنظر گرفته شد. همچنین میانگین به عنوان درصد تاج پوشش کل رویشگاه دربه
با  گیاهی صفات بین سنجی رابطه تکنیک .شد نیز مورد مقایسه قرار گرفت یریگطبیعت اندازه ها که درپالتبقیه از 

 منظور. بهاست شده استوار متغیره چند رگرسیون تحلیل و همبستگی آنالیز اساس بر نبکا خصوصیات ژئومورفولوژیک

 برای میانگین آزمون مقایسات انجام و هاآن بین روابط بررسی گیاه، و نبکا شده گیریاندازه پارامترهای بررسی و مقایسه

 SPSS16.0  و  EXCEL 2013از نرم افزارهای مورد پژوهش در سایت شده گیریاندازه پارامترهای بین تفاوت بررسی

آزمون  از هاآن تغییرات روند چگونگی بررسی جهت پژوهش در شده بررسی هایی شاخصمقایسه منظور به شد. استفاده
 بین تبیین یرابطه و همبستگی ضریب بررسی جهت گردید. استفاده درصد 95 اطمینان سطح همبستگی پیرسون با

 به اقدام ها،داده نبودن نرمال شدن مشخص از پس نبکا، ژئوموفولوژیک هایو شاخص های مورفولوژیکی گیاهشاخص

 هایشاخص گرفتن نظر در با ها،داده سازیلنرما از پس شد. داده هر رساندن 2 توان به طریق از هانمودن داده نرمال

 بررسی به مستقل متغیر عنوان به گیاه از شده گیریاندازه هایشاخص و وابسته متغیر عنوانبه نبکا از شدهگیری اندازه

 .شد پرداخته شده گیریاندازه مختلف هایشاخص بین همبستگی میزان بررسی همچنین و ی رگرسیونیرابطه

 

 اندازه گیري سنجش از دور

ساله نیز از تصاویر ماهواره لندست  و سنجنده  30میزان تغییرات سطح نبکاها در طول دوره در بخش دیگر به منظور تعیین 
OLI  استفاده شد. بر روی تصاویر ابتدا تصحیح رادیومتریک و اتمسفریک انجام و با استفاده از نرم افزارENVI  3/5 

های کاربری اراضی اقدام نهایت پس از تهیه نقشههای موجود گردید. در بندی نبکاهای منطقه و سایر کاربریاقدام به پهنه
ماهواره  5و  4و 3به تنظیم جداول سطح تثبیت ماسه های روان توسط نبکاهای موجود در منطقه گردید. تصاویر از باندهای 

متر  30از ماه ژوئن و با توان تفکیک   2020و  2100، 2000، 1990های و مربوط به سال OLIو سنجنده  8لندست 
 تفاده گردیده است.اس

 

 



 185 ...ئولوژیک نبكاهاي بیابانهاي ساحلي همجوارآماري شكل ژتحلیل 

 
 هابحث و یافته

نتایج بررسی نرمال  نشان داده شده است. 3، 2، 1های ها در جدولهای مورفومتری نبکاگیری مولفهاندازه نتایج حاصل از 
نشان داده شده است. بر اساس نتایج این آزمون  4اسمیرنوف در جدول -ها با استفاده از آزمون کلوموگروفبودن داده

های سه منطقه مورد پژوهش از وضعیت نرمال برخوردارند. پس از آن نتایج تجزیه واریانس متغیرهای نبکا و گیاه در داده
(. با توجه 5درصد وجود دارد )جدول  95دار در سطح سه منطقه نشان داد که بین این متغیرها در سه منطقه اختالف معنی

استفاده LSD بیشتر و مشخص شدن تفاوت بین مناطق از آزمون  به نتایج تجزیه واریانس یکطرفه به منظور بررسی
 گردید.

 مشخصات ژئومورفولوژیک نبكاهاي منطقه سیریک قدیم :1جدول 
 تیمار

 مولفه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2.28 2.41 2.4 1.80 1.85 2.16 2.20 2.5 2 1.94 ارتفاع نبكا 

 12.51 13.79 14 8 7.50 15 16 15 14.50 8 طول نبكا

 11.8 12.33 12.5 5.5 6 14 14 13.6 13.10 6 عرض نبكا

 1.89 2 1.90 1.73 1.76 1.90 2 1.97 1.9 1.80 ارتفاع گیاه

قطر تاج 

 پوشش 

6.27 7.26 3.78 4.86 7.21 6 4.35 5 7 5.8 

 46.14 58.4 60.9 14.9 13.47 62.9 72.9 72.8 54.4 16.08 حجم نبكا

قطر قاعده 

 نبكا

8 14.5 15 16 15 7.50 8 14 13.79 12.51 

 252.9 307.52 315.8 105.3 92.37 359.9 409 361.7 336.1 106.03 مساحت

 

متر  6متر، از  15متر تا  8متر،  2.28متر تا  1.8در منطقه سیریک قدیم، ارتفاع نبکا، طول نبکا و عرض نبکا به ترتیب از 
متر  و از  2متر تا  1.76باشد.  ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش به ترتیب از متر ) بیشترین مقدار( می 14)کمترین مقدار( تا 

 13.47متر مکعب و قطر قاعده نبکا به ترتیب از   9/72تا  9/14است. همچنین حجم نبکا از متر متفاوت  7.26متر تا  3.78
 متغیر بوده است.  72.9متر تا 

 مشخصات ژئومورفولوژیک نبكاهاي منطقه میشي :2جدول 

 تیمار

 مولفه
1 2 3 4 5 6 7 

 1.92 1.56 1.82 1.60 1.62 1.40 1.3 ارتفاع نبكا

 11.5 12.4 10 17 12.70 8 8 طول نبكا

 5.8 8.3 6.4 12 6 4.30 3.80 عرض نبكا

 2.1 2.3 2.7 2.80 3.40 1.85 1.70 ارتفاع گیاه

 7.92 5.6 8.3 5.51 7.35 6.75 5.7 قطر تاج پوشش

 32 31 23.5 59.8 33.8 11.6 10.77 حجم نبكا

 11.5 12.4 10 17 6.5 8 8 قطر قاعده نبكا

 212 243.1 162 456 255.8 102.7 103 مساحت
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 12متر تا  3.80متر و  17متر تا  8متر،  1.92متر تا  1.3در منطقه میشی ارتفاع نبکا، طول نبکا و عرض نبکا به ترتیب از 

متر  8.3متر تا  5.7متر و 3.40متر تا  1.70باشد. ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش گیاه  نیز در این مکان به ترتیب از متر می
 متر متغییر است. 17متر تا  6.5مترمکعب و قطر قاعده نبکا  59.8تا   10.77حجم نبکا به ترتیب  از باشد و همچنین می

 مشخصات ژئومورفولوژیک نبكاهاي منطقه شمع جو :3جدول 

 تیمار

 مولفه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2.85 2.5 1.71 1.9 1.62 1.57 2 1.6 1.7  ارتفاع نبكا

 16.3 13 17.2 16.22 16.8 15.88 17.3 17.5 14  طول نبكا

 13.9 12.34 13.4 12.3 12.5 12.1 11.74 13 10.5  عرض نبكا

 3.42 2.8 2.18 2 2.4 2.8 3 2.43 3.1  ارتفاع گیاه

قطر تاج 

 پوشش 
 6.4 4.59 10.39 5.74 8.49 6.33 6.39 8.3 6.87 

 44.7 2186 65.4 64.6 59.1 51.2 77.5 63.4 43.15  حجم نبكا

قاعده قطر 

 نبكا
 14 17.5 17.3 15.88 16.8 16.22 17.2 13 16.3 

 418.2 266.6 468.8 417.6 446 399.4 475.8 483.8 311.5  مساحت

متر تا  13متر،  2.85متر تا  1.6در نبکازارهای شمع جوی سیریک ارتفاع نبکا، طول نبکا و عرض نبکا به ترتیب از 
 2متغییر است.  همچنین ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش در این منطقه به ترتیب از متر  13.9متر تا  10.5متر،  17.5

متر مکعب و قطر  77.5تا  21.86متر متفاوت است. حجم نبکا در این منطقه نیز از  8.49تا  4.59متر،  3.42متر تا 
 متر می باشد. 17.5متر تا  13قاعده نبکا از 

 هاي سه منطقهاسمیرنوف براي بررسي نرمالي داده-كلوموگروفنتایج آزمون :4جدول 

 متغیر

 جوشمع  میشي  سیریک قدیم

درجه 

 آزادي
Sig. 

درجه  

 آزادي
Sig. 

درجه  

 آزادي
Sig. 

 064/0 10  200/0 7  200/0 10 ارتفاع تلماسه

 088/0 10  200/0 7  054/0 10 طول نبكا

 200/0 10  200/0 7  074/0 10 عرض نبكا

 200/0 10  200/0 7  197/0 10 حجم تلماسه

 200/0 10  200/0 7  054/0 10 قطر قائده نبكا

 197/0 10  200/0 7  108/0 10 مساحت نبكا

 200/0 10  200/0 7  182/0 10 ارتفاع گیاه

پوشش قطر تاج

 گیاه
10 200/0  7 200/0  10 200/0 
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نشان داده شده است. براساس نتایج  4اسمیرنوف در جدول -ها با استفاده از آزمون کلوموگروفنتایج بررسی نرمال بودن داده
های سه منطقه از وضعیت نرمال برخوردارند. پس از آن نتایج تجزیه واریانس متغیرهای نبکا و گیاه در سه منطقه این آزمون داده

 درصد وجود دارد. 95در سطح  دارنشان داد که بین این متغیرها در سه منطقه اختالف معنی

 نتایج تجزیه واریانس متغیرهاي نبكا و گیاه در سه منطقه  :5جدول 

 .F Sigآماره  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات نوع تغییرات متغیر

ارتفاع 

 تلماسه

 010/0 68/5 63/0 2 26/1 بین گروهی
   11/0 24 66/2 درون گروهی

    26 92/3 کل

 نبكا طول
 003/0 54/7 86/54 2 73/109 بین گروهی

   36/7 24 72/176 درون گروهی
    26 45/286 کل

 عرض نبكا
 000/0 66/14 46/81 2 92/162 بین گروهی

   56/5 24 33/133 درون گروهی
    26 26/296 کل

حجم 

 تلماسه

 004/0 08/7 74/2024 2 48/4049 بین گروهی
   09/286 24 32/6866 درون گروهی

    26 81/10915 کل

قطر قائده 

 نبكا

 001/0 32/9 97/72 2 95/145 بین گروهی

   83/7 24 93/187 درون گروهی

    26 88/333 کل

مساحت 

 نبكا

 001/0 77/8 01/93862 2 02/187724 بین گروهی

   63/10705 24 21/256935 درون گروهی

    26 23/444659 کل

 گیاهارتفاع 
 001/0 45/9 56/1 2 12/3 بین گروهی

   16/0 24 96/3 درون گروهی
    26 08/7 کل

-قطر تاج

پوشش 

 گیاه

 045/0 37/2 49/4 2 98/8 بین گروهی
   90/1 24 57/45 درون گروهی

    26 55/54 کل

 

 نتایج همبستگي بین متغیرهاي نبكا و گیاه در منطقه سیریک قدیم:6جدول 

 متغیرها
ارتفاع 

 تلماسه

طول 

 نبكا

عرض 

 نبكا

حجم 

 تلماسه

قطر قائده 

 نبكا

مساحت 

 نبكا

ارتفاع 

 گیاه

-قطر تاج

پوشش 

 گیاه

ارتفاع 

 تلماسه
- *785/0 *821/0 *855/0 *785/0 *776/0 *864/0 ns 178/0- 

 ns 050/0 907/0* 998/0** 980/0** 987/0** 941/0** -  طول نبكا
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 -ns 041/0 919/0** 934/0** 941/0** 940/0** -   عرض نبكا

حجم 

 تلماسه
   - **987/0 **989/0 **927/0 ns 058/0- 

قطر قائده 

 نبكا
    - **998/0 *907/0 ns 050/0 

مساحت 

 نبكا
     - *908/0 ns 028/0 

 ns 049/0 -       ارتفاع گیاه

-قطر تاج

پوشش 

 گیاه

       - 

 داریعدم معنی ns، 99/0در سطح  **، 95/0در سطح  *

گیری نتایج بررسی همبستگی بین متغیرهای نبکا و گیاه در منطقه سیریک قدیم نشان داد که بین همه متغیرهای اندازه
(. این بدین معنا 6درصد وجود دارد )جدول  99و  95داری در سطوح پوشش گیاه، همبستگی معنیشده بجز قطر تاج 

است که پارامترهای حجم نبکا، قطر قائده نبکا و ارتفاع نبکا و ..... در سه منطقه با یکدیگر متفاوت بوده و سه نبکازار از 
متر مکعب ماسه  58متر اختالف ارتفاع نبکا ،  48/0ها با یکدیگر شبیه نیستند. در سیریک قدیم به ازا ء بسیاری ویژگی

 رسوب داده شده است. های روان بیشتر 

 نتایج همبستگي بین متغیرهاي نبكا و گیاه در منطقه میشي :7جدول 

 متغیرها
ارتفاع 

 نبكا

طول 

 نبكا

عرض 

 نبكا
 حجم نبكا

قطر قائده 

 نبكا

مساحت 

 نبكا

ارتفاع 

 گیاه

-قطر تاج

پوشش 

 گیاه

 ns 000/0 ns 275/0- ns 154/0 ns 296/0- ns 008/0- ns 477/0 ns 844/0 - ارتفاع نبكا

 -ns 705/0 **995/0 ns 634/0 ns 479/0 955/0* 873/0* -  طول نبكا

 -ns 757/0 ns 749/0 *874/0 ns 529/0 ns 630/0 -   عرض نبكا

حجم 

 تلماسه
   - ns 467/0 *925/0 ns 788/0 ns 294/0- 

قطر قائده 

 نبكا
    - ns 765/0 ns 005/0- ns 694/0- 

مساحت 

 نبكا
     - ns 578/0 ns 497/0- 

 ns 210/0 -       ارتفاع گیاه

-قطر تاج

پوشش 

 گیاه

       - 

 داریعدم معنی ns، 99/0در سطح  **، 95/0در سطح  *

پوشش گیاه با هیچ یک از سایر متغیرها ارتباط همبستگی نشان نداد. بر اساس یافته های نبکاهای منطقه میشی قطر تاج
پوشش و ارتفاع گیاه با هیچ یک از همچنین نتایج همبستگی بین متغیرها در این منطقه نشان داد که دو متغیر قطر تاج 

. در (7هستند )جدول  6/0تا  4/0دار ندارند اگرچه دارای ضریب همبستگی بین متغیرهای نبکا این منطقه همبستگی معنی
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متر مکعب ماسه های روان، بیشتر  03/38افزایش ارتفاع نبکا میزان  72/0متر اختالف ارتفاع گیاه و  7/1میشی به ازای 

 نشست داده شده و پای گیاه انباشته شده است. 

 جونتایج همبستگي بین متغیرهاي نبكا و گیاه در منطقه شمع :8جدول 

 متغیرها
ارتفاع 

 نبكا

طول 

 نبكا

عرض 

 نبكا

حجم 

 نبكا

قطر قائده 

 نبكا

مساحت 

 نبكا

ارتفاع 

 گیاه

-قطر تاج

 پوشش گیاه

 - ارتفاع نبكا
ns 
350/0- 

ns 
119/0- 

ns 
297/0- 

ns 340/0- ns 345/0- *791/0 ns 302/0 

 ns 657/0 ns 616/0 **988/0 **994/0 -  طول نبكا
ns 
342/0- 

ns 049/0- 

 ns 081/0 *689/0 ns 663/0 -   عرض نبكا
ns 
234/0- 

ns 312/0- 

 671/0* 672/0* -    حجم تلماسه
ns 
478/0- 

ns 374/0 

قطر قائده 

 نبكا
    - **998/0 

ns 
375/0- 

ns 002/0- 

 -      مساحت نبكا
ns 
366/0- 

ns 011/0- 

 ns 257/0 -       ارتفاع گیاه

-قطر تاج

 پوشش گیاه
       - 

 داریعدم معنی ns، 99/0در سطح  **، 95/0در سطح  *

گیری جو نشان داد که بین همه متغیرهای اندازهیافته های بررسی همبستگی بین متغیرهای نبکا و گیاه در منطقه شمع
(. همچنین متغیر ارتفاع گیاه تنها با ارتفاع نبکا 8 داری وجود ندارد )جدولپوشش گیاه همبستگی معنیشده با قطر تاج

دار نشان درصد نشان داد. سایر متغیرهای نبکا با ارتفاع گیاه در این منطقه همبستگی معنی 95دار در سطح معنیهمبستگی 
متر  64/55متر افزایش ارتفاع نبکا،  25/1متر افزایش ارتفاع گونه گیاهی چوج و  42/1جو به ازاء نداند. در نبکازارهای شمع

 . مکعب ماسه روان بیشتر رسوب داده شده است
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ب( رابطه خطي ارتفاع نبكا و قطر  و ارتفاع نبكا  اهیارتفاع گ يرابطه خط -:  روابط خطي در سه منطقه مورد مطالعه الف(  4شكل 

 تاج پوشش گیاه پ( رابطه خطي بین قطر تاج پوشش و قطر قائده نبكا ج( رابطه خطي بین حجم نبكا و ارتفاع گیاه
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متر افزایش یافته و  5/1و  8/1، 5/0نبکا در مناطق سیریک، میشی و شمع جو به ترتیب از مطابق یافته ها ارتفاع گیاه 

متر افزایش می یابد  8/0و  5/0ارتفاع نبکا در سیریک تغییر محسوسی نیافته اما ارتفاع نبکا در میشی و شمع جو به ترتیب 
تا  6/1متر افزایش می یابد، ارتفاع نبکاها از  24/6الف(. قطر تاج پوشش چوج در منطقه شمع جو هنگامی که تا -4)شکل 

 3/0متر افزایش می یابد، نبکا  8/2متر افزایش می یابد. به همین ترتیب قطر تاج پوشش منطقه میشی هنگامی که  18/2
جم متر مکعب ح 72تا  15متر  2/2تا  7/1ب(. با افزایش ارتفاع گیاه در سیریک از -4متر افزایش ارتفاع می یابد )شکل 

متر ارتفاع افزایش یافته و با افزایش  5/3تا  65/1تلماسه رسوب افزایش یافته است. در منطقه میشی نیز ارتفاع گیاه از 
ج(. -4متر مکعب افزایش داشته است )شکل  45تا  15ارتفاع گیاه میزان رسوب انباشته شده بر روی گیاه، حجم رسوب از 

اج پوشش گیاه تغییر چندانی بر قطر قاعده نبکا به جز در منطقه میشی نداشته است همچنین یافته ها نشان داد تغییر قطر ت
 پ(.-4)شکل 

 نتایج رگرسیون خطي چند متغیره

پوشش گیاه در منطقه سیریک  نتایج رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از متغیرهای مستقل ارتفاع گیاه و قطر تاج
رد ارتفاع نبکا و همچنین حجم نبکا نشان دادند. براساس نتایج ارتفاع گیاه مهمترین و آوداری را برای برقدیم، رابطه معنی

تاثیرگذارترین متغیر مستقل در برآورد ارتفاع و حجم تلماسه در منطقه سیریک قدیم بودند. اما نتایج رگرسیون خطی چند 
داری را برای برآورد ارتفاع و طقه میشی، رابطه معنیپوشش گیاه در منمتغیره با استفاده از متغیرهای ارتفاع گیاه و قطر تاج

دار نبود و نتایج رگرسیون خطی چند متغیره با جو نیز نتایج رگرسیون معنیحجم نبکا نشان ندادند. همچنین در منطقه شمع
معنی دار نبود )جدول پوشش گیاه، برای برآورد ارتفاع و حجم نبکا رابطه استفاده از متغیرهای مستقل ارتفاع گیاه و قطر تاج

9.) 

 نتایج رگرسیون چند متغیره براي ارتفاع نبكا و حجم نبكا در سه منطقه  :9جدول 

 ارتفاع نبكا حجم نبكا

 متغییر
  

 منطقه

sig.  آمارهt ضریب sig.   آمارهt ضریب 

 سیریک قدیم 
 عرض از مبدا 1.75- 1.86- 0.105 380.48- 5.81- 0.001

 ارتفاع گیاه 2.21 4.49 0.003 232.96 6.83 0

0.48 -0.75 -1.97 0.279 -1.17 -0.045 
قطر تاج 

 پوشش گیاه

 عرض از مبدا 0.75 1.24 0.283 860.18 0.5 0.646

 ارتفاع گیاه 0.09 0.69 0.529 789.8 2 0.116 میشي

0.34 -1.08 1649.98 0.124 1.94 0.12 
قطر تاج 

 پوشش گیاه

 عرض از مبدا 0.15 0.16 0.879 72.89 3.74 0.007

 ارتفاع گیاه 0.54 1.16 0.141 15.01- 3.21- 0.063 شمع جو

0.101 1.89 3.45 0.634 0.5 0.05 
قطر تاج 

 پوشش گیاه
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 ساله 30دوره میزان تغییرات سطح نبكاهاي اندازه گیري شده در طول 

نقشه طبقه بندی شده نبکاهای موجود در منطقه  و نشان داده شده  4در شکل  1369در سال نقشه تغییرات سطح نبکاها 
یافته های حاصل از بررسی و طبقه بندی رخساره نبکاهای  نشان داده شده است. 5در شکل  1399مورد مطالعه در سال 

که کاربری مرتع بیشترین تغییرات را داشته و کمترین میزان تغییرات ساله نشان داد  30منطقه سیریک در طول دوره 
ی مربوط به مناطق دارای کاربری نبکا می باشد.  منطقه مورد پژوهش در طول زمان سپری شده تحت تاثیر فرسایش باد

 (.10هکتار از مساحت نبکاهای منطقه مورد مطالعه کم شده است )جدول  8بوده که به میزان 
 

 
 

 1369نقشه نبكاهاي طبقه بندي شده براي سال  : 4شكل 

 
 1399نقشه نبكاهاي طبقه بندي شده براي سال  - 5شكل 

 

 1399تا  1369هاي میزان تغیرات كاربري هاي مختلف در دوره زماني سال :10جدول 

 میزان تغییرات
مساحت كاربري سال 

1399 

مساحت كاربري سال 

 نام كاربري 1369

 هكتار درصد هكتار درصد هكتار درصد

 نبكا 67.32 0.0291 59.315 0.0257 -8.005 -0.0033

45.95 184176- 60.781 140083.62 14.82 34259.62 
مرتع درجه 

2 

 پهنه آبي 394.31 0.17 612.59 0.2657 218.28 0.0951

 جنگل 5895.96 2.551 23861.54 10.353 17965.6 7.8

42.29- 97760.98- 6.177 14237.51 48.47 111998.49 
مرتع درجه 

1 

 اراضي بایر 78445.94 33.95 51616.296 22.396 -26829.64 -11.55
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 گیرينتیجه

بررسی روابط خطی بین متغیرهای مختلف نبکا و همچنین گیاه در سه منطقه مورد پژوهش نشان داد که ارتفاع گیاه با  
های نبکا دارای ارتباط مناسب و با ضریب تبیین باالتری است. در منطقه سیریک قدیم، ارتفاع نبکا و حجم تلماسه مشخصه

هرچه ارتفاع نبکا افزایش یابد میزان رسوبات حمل شده بیشتری توسط باد رسوب رابطه آماری وجود دارد بدین صورت که 
ها ارتفاع گیاه مهمترین و تاثیرگذارترین متغیر مستقل در برآورد ارتفاع و حجم گردد. براساس یافتهدر پای گیاه انباشته می

سال اخیر با استفاده  30مطالعه طی تلماسه در منطقه سیریک قدیم بودند. بررسی تغییرات مساحتی نبکاهای منطقه مورد 
هکتار در سال  67ای نشان داد که مساحت نبکاهای موجود در منطقه کاهش یافته و از حدود از پردازش تصاویر ماهواره

در بررسی روابط مورفولوژی گونه گیاهی نبکا و تلماسه های روان  . رسیده است 1399هکتار در سال  59به حدود  1369
ند نشان داده شده که سطح یقه گونه گیاهی، فراوانی گونه فانروفیت و حجم نبکا در نبکاهای در جهت باد در جنوب تایل

کریپتوفیت و کریپتوفیت بوده که با های فانروفیت بیشتر از گونه های همیبیشتر از خالف جهت باد است و توزیع گونه
در این   Salvadora persicaهای فانروفیتنهتوجه به کم شدن سطح نبکازار در طی سالهای اخیر و کاهش گو

( در مصر بیانگر کاهش 2020های بوبنزر )(. یافته10-2، 2020سو نبوده اند )مارود، پژوهش، یافته های این دو بررسی هم
سطح نبکاها با الگوی خطی و افزایش سطح نبکا با الگوی خوشه ای است که بخش اول یافته های آنان با نتایج این 

( نیز نشان داد تغییرات کاربری 2020مطالعه ولنتینی ) یافته های (.32-1، 2020هش در یک راستا است )بوبنزر، پژو
نبکازارها در جوار ساحل در بخش شمالی کاهشی و در بخش جنوبی افزایشی است به طوریکه سطح نبکازار در مجموع رو 

 (. 23-4، 2020ر یک راستا نمی باشد )ولنتینی، های این تحقیق دهای وی با یافتهبه رشد بوده که یافته
( بیانگر این بود که کاربری دارای توان اکولوژیک منطقه یا مرتع، در طی 1395یافته های پژوهش معینی و همکاران ) 

های این پژوهش هم جهت است )معینی، زمان کاهش و کاربری های دیگر افزایش یافته است که نتایج این تحقیق با یافته
( نشان داد مناطق تحت تثبیت ماسه های روان به ویژه 2012(. همچنین نتایج پژوهش هوگن هولتز )1129-1143، 1395

نبکاهای فعال، در فرایند افزایشی قرار گرفته و نسبت به چهار دهه گذشته، حجم بیشتر ماسه های روان را رسوب داده اند. 
 (. 334-319، 2012رت داشت )هوگن هولتز، های این تحقیق مغاینتایج این پژوهش با یافته

 Tamarix نبکای گز 241( پس از اندازه گیری ویژگی های متفاوت 1395یافته های مطالعات پورخسروانی و موسوی )

stenophylla اسکنبیل ، Callygonum Sp و خارشتر Alhaji camelorum نشان داد گونه فانروفیت گز حجم
 Salvadora نبکای بیشتری نسبت به بقیه گونه ها داشته و از این منظر که در مطالعه حاضر گونه فانروفیت چوج  

persica ،نیز حجم نبکای زیادی را به خود اختصاص داده بود، نتایج دو تحقیق، موید یکدیگر می باشد )پورخسروانی
( که ویژگی های ژئومورفولوژیک نبکاهای تیپ 1394زر و فتحی )ها همچنین با یافته های ترنجته(. این یاف26-28، 2010

، 1397دارد )راشکی،  ( نیز مطابقت1397گیاهی بره تاغ در کویر میقان را مورد بررسی قررا دادند و یافته های راشکی )
169-185 .) 

تواند توجه به اهمیت نبکاها در جلوگیری از  فرسایش بادی می سال اخیر با 30هکتاری نبکازارهای سیریک، در  8کاهش  
سال  30بیشترین تغییرات را در طی این  1های موجود، مرتع درجه کننده باشد. این در حالی است که در بین کاربرینگران

تغییرات را داشته و بیشترین  2آن کاهش پیدا کرده است. از طرفی مرتع درجه درصد از مساحت  29/42متحمل شده و 
های طبیعی و کاهش کیفیت درصد از مساحت آن افزایش یافته است. این نکته بیانگر سیر قهقرایی رویشگاه 95/45

های نبکاها و رویشگاه رویشگاه های گیاهی در منطقه مورد پژوهش است. بنابراین الزم است ضمن توجه به کاهش مساحت
 لوگیری شود. گیاهی از کاهش بیشتر مساحت آنها ج

زایی و یک تهدید جدی برای مناطق های روان یک شاخص جدی در وقوع پدیده بیابانفرسایش بادی و هجوم ماسه
ترین معضالت جنوب شرق استان هرمزگان و های روان به مراکز انسانی یکی از مهمآید. هجوم ماسهخشک بشمار می
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های ارتباطی وارد و های زیادی را به مراکز سکونتگاهی و راهگردد، که ساالنه خسارتشهرستان سیریک محسوب می

هایی که در مقابل باد قابلیت باالی استقامت داشته همچنین باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک شده است. یکی از گونه
، گونه چوج است کندهای آن حجم زیادی از ریزگردها و رسوبات بادی را نشست و با فرسایش بادی مقابله و ریشه و ساقه

های روان را تثبیت کند و تاکنون مطالعاتی چندانی بر روی آن صورت نگرفته است. به تواند در جنوب کشور ماسهکه می
های ای آن در برابر فرسایش بادی جهت تثبیت ماسهگونه گیاهی به تحلیل مقایسههمین منظور در این تحقیق با مطالعه این

این مطالعه نشان داد که سطح این نبکازارها که به طور طبیعی باعث تثبیت ماسه های روان می  شد. نتایجروان پرداخته 
گردند رو به کاهش و اضمحالل گذاشته و با توجه به شدت و سرعت باد باال که هیچ نوع نهال دیگر در این مناطق با توجه 

حفاظت هر چه بیشتر این نبکازارها کوشیده و اداره منابع به نوع سازند و ... قابل استقرار نیست، الزم و ضروری است که در 
اقدام به توسعه و افزایش سطح آنان نماید. بدین ترتیب   Salvadora persicaطبیعی در احیای نبکازارها با نهالهای 

حجم بیشتری از ماسه های روان در منطقه تثبیت شده و از واردآمدن خسارت به مناطق مسکونی سیریک و اراضی 
 کشاورزی جلوگیری و این امر کاهش گرد و غبار و کاهش خسارات زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت.
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