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  چكيده

-شـاخص  و تاكنونباشند خشك مي در مناطقواحدهاي ژئومرفولوژي  ترين از مهميكي  سرهادشت

در فرش بيابـاني  وضعيت سنگ. ارائه شده است ها آنهاي مختلف هاي مختلفي براي جداسازي تيپ
-خاك سـطحي مـي   و محافظتسرها جداسازي دشت در موثر يها يژگياز و استمختلف  يها پيت

در فـرش بيابـان   بنـدي سـنگ  پارامترهاي دانه ترين مهمپژوهش سعي شده است تا  نيدر ا. باشد
از نمونـه   124 تعـداد . بررسـي قرارگيـرد   مـورد  سـر  دشـت هـاي مختلـف   تيـپ  با تفكيـك  رابطه
 در منطقـه ، اپانـداژ و پوشـيده واقـع    لخـت  سـر  دشـت تيپ  در قالبمناطق بياباني  يها فرش سنگ

 به زينبرداري روش نمونه.انجام گرفت ها آن يبر روبندي آزمايشات دانه برداري وخضرآباديزد نمونه
پـس از انتقـال بـه     شـده  برداشـت هاي نمونه. ، ابرمكعب التين بودشده يبند طبقهصورت تصادفي 

و بنـدي وتـوزين شـده    بندي ونتـورث، طبقـه  طبقه و روشاستاندارد  هاي الك با استفادهآزمايشگاه 
 محاسـبه شـد   هـا  آن در موردبندي دانه يها شاخص ريسا نيو همچنترسيم  ها آنبندي دانه يمنحن

و شـدگي   ي، كـج گ، جورشـد نيانگيقطر مشامل  شده محاسبههاي شاخص).  GRGraphافزار نرم(
-، شاخصدادنقطه نشان 124 در تمامها اين شاخص و محاسبهبندي نتايج منحني دانه. است يپخ

هـاي  ، كارايي بيشتري را نسبت به بقيه قطرها در تفكيك تيپ%50و قطر % 25، قطر %20هاي قطر 
هـاي قطـر   پـارامتر . دهـد فرش از خود نشان ميبندي سنگوضعيت دانه بر اساس سر دشتمختلف 

ها در اين زمينه بوده و ساير شاخص داراي كارايي كمتري در اين زمينه%  95و قطر % 84، قطر 90%
درصـد، دامنـه تغييـر     90بدين ترتيـب چنانچـه بـا احتمـال      .باشنداز قابليت چنداني برخوردار نمي

ميليمتر،  9/69تا  9/14لخت، مقادير  سر دشتدر % 20پارامترهاي مذكور را بررسي كنيم، براي قطر 
ميليمتـر،   7/8تا  8/0پوشيده،  سر دشتر و براي ميليمت 1/58تا  7/13اپانداژ، مقادير  سر دشتبراي 

تـا   14اپانـداژ،   سر دشتميليمتر، براي  1/78تا  7/13مقادير  لخت سر دشت، براي %25براي قطر 
، بـراي  %50ميليمتر و در نهايت براي قطـر   7/7تا  9/0پوشيده، مقادير  سر دشتميليمتر و براي  50

ميليمتـر و   5/35تـا   6/9اپانـداژ، قطـر    سر دشتميليمتر، براي  9/45تا  7/10لخت، قطر  سر دشت
  . رودميليمتر، انتظار مي 1/1تا  8/4پوشيده،  سر دشتبراي 

  .، ابرمكعب التين، خضرآباديزدسر دشتبندي، فرش، بيابان، دانهسنگ:واژگان كليدي
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  مقدمه
مناطق دشتي بستر زيستي و سكونت بشري را تشكيل داده . باشندواحد ژئومرفولوژي در دنيا مي ترين گستردهسرها  دشت

ها، مهترين واحد از ها و مراتع و ساير عرصه، منابع و معادن، جنگلزيرزمينيهاي و از لحاظ موارد مختلفي همچون آب
از ادامه اليه سنگ  عبارت است سر دشتكايي، هاي آمري  طبق تعريف ژئومرفولوژيست. باشندواحدهاي ژئومرفولوژي مي

احمدي؛ح و همكاران (شوند سرها كه به شكل سطح مقعري در قاعده ارتفاعات ظاهر مياصلي كوهستان در امتداد دشت
فرش بياباني گيرد، سنگمناطق بياباني مورد استفاده قرار مي دشت سرهايبندي هايي كه در طبقهكي از ويژگيي. )1388
- هاي سنگويژگي. شودهاي مناطق بياباني ديده ميفرش بياباني يكي از مواردي است كه در اغلب دشتسنگ. است

هاي موجود در مناطق فرششود تا سنگها باعث مياين ويژگي. باشدفرش بياباني، تابعي از شرايط ژئومرفولوژيكي مي
مثال بديهي  به طور. هاي خاصي باشنداكم داراي ويژگيبندي و حتي درصد و ترمختلف از لحاظ پارامترهاي مختلف دانه

باشند، ولي تاكنون مقدار عددي تري ميهاي درشتفرشبه واحد كوهستان، داراي سنگ تر نزديكاست كه مناطق دشتي 
فرش بياباني در محافظت سنگ. هاي مناطق بياباني ارائه نشده استفرشهاي مربوط به قطر ذرات در سنگبراي شاخص

فرش بندي سنگهاي دانهدر اين مطالعه جهت بررسي ويژگي. از خاك زيرين در مقابل فرسايش، داراي نقش حياتي است
) 1385. احمدي؛ح(بندي مرسوم واحدهاي ژئومورفولوژي در ايران ، از تقسيمسر دشتمختلف  هاي تيپبيابان در 

  . گرددلخت، اپانداژ و پوشيده تقسيم مي سر دشتها به سه تيپ سردر اين روش دشت. است شده استفاده
 در بخشمثال  به عنوان. قرارگرفته است مورد استفاده و صنعتيمختلف علوم كاربردي  هاي در بخشبندي مطالعات دانه

مختلف  با قطرهاي و ماسه و شنها صنعتي براي تفكيك سنگ هاي الكاز  و ماسهمعادن شن  خصوصاًمعدن، 
. بوده استمرسوم  ها رودخانه بندي در طبقهاز قطر ذرات  نيز استفادهدر بخش منابع طبيعي . شودازيكديگراستفاده مي

همچنين ). 2001 ،1بونته واستيون( باشدمي قطر ذرات بر اساساي رسوبات رودخانه هاي بندي طبقهاز بطورمثال يكي 
است  شده استفادهها  آن بندي و دانهزقطرذرات بستر ا ها آن در اغلبها كه بندي رودخانهطبقه هاي ساير روشتوان به مي
 3راسگن بندي و طبقه، )1997 و 1993( 2مانتگومري و بافينگتون هاي بندي طبقهتوان به ميان مي در اينشد كه  اشاره نيز

  . ، اشاره نمود)1996 و 1993(
است شده انجاممنشايابي رسوبات بادي، مطالعات زيادي  در بحث خصوصاًرسوب،  هاي و نمونهفرسايش بادي  در مطالعات

اي انجام نشده فرش مطالعهسنگ هاي و شاخص و خصوصياتفرش هاي سنگدرزمينه ويژگي اي مطالعهولي تاكنون 
 يبررس و هاي مختلف دشت سرفرش بياباني درتيپهاي سنگيكي ديگرازاهداف اين تحقيق بررسي ويژگي. است

هاي فرشهاي سنگاين تالش شده است تا با تطابق ويژگي عالوه بر. است ها از آنيك  هر آن در هاي مختلفشاخص
. يردقرار گ يمورد بررسها شاخص يناز ا يكهر ، دامنه تغييرات ها آنبندي و طبقه سر دشتهاي مختلف بياباني درتيپ

بافق با جهت باد  آباد حسن اي ماسه هاي تپهرسوبات  بندي دانه، اقدام به بررسي رابطه ) 1389(قانعي بافقي و ياراحمدي 
و  شده انجامآزمايشگاهي  هاي الكبا استفاده از  بندي دانهدر اين تحقيق . فرساينده با استفاده از زمين آمار نمودند

در اين . في و ميكرون رسم و فاكتور ميانگين قطر محاسبه شد بر حسب ها آننمودارهاي تجمعي و پراكنش قطر ميانگين 
ماسه هاي ارگ از زمين آمار و مفهوم  بندي دانهتحقيق جهت تعيين شاخصي با عنوان وابستگي فضايي، پارامتر قطر 

. ، شعاع تاثير و ناهمسانگردي در وابستگي فضايي استفاده گرديدبندي دانهابزاري جهت تعيين تداوم  به عنوانواريوگرام 
بار رسوبي بر پارامترهاي پرش هيدروليكي و الگوي  بندي دانهثر غلطت و ، اقدام به بررسي ا)1391(نوذري و اميد 

بار رسوبي بر پرش هيدروليكي و  بندي دانهدر اين مطالعه آزمايشگاهي، اثر غلظت و . در پايين دست نموند گذاري رسوب
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3  -Rosgen 
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رامش دريچه هاي در پايين دست پرش هيدروليكي كه غالبا در حوضچه هاي آ اي ماسهنحوه تشكيل و گسترش امواج 

، اقدام به )1385(احمدي و محمدخان . پديد مي آيد بررسي شد ها رودخانهتخليه رسوب در تاسيسات انحراف آب از 
در اين مطالعه مقايسه هايي از لحاظ متوسط . در ارگ هاي داخلي و ساحلي ايران نمودند بندي دانهمقايسه خصوصيات 

گي در نمودارهاي طنگوله اي قطر ذرات و سپس فاصله حمل متوسط ذرات قطر ذرات، متوسط نماي ذرات، متوسط چول
 بر اساس، اقدام به تعيين منابع ماسه ) 1389(مشهدي و احمدي . بين رسوبات ارگ هاي داخلي و ساحلي صورت گرفت

ذرات شد كه ، منتج به توليد هفت نقشه توزيع اندازه هاي ها آننتايج تحقيق . خاك يا رسوب سطحي نموند بندي دانه
عباسي، فيض نيا  و . توان هر بخش از منطقه مورد مطالعه را در آورد رسوب در سرعت هاي مختلف باد نشان مي دهد

با  ها آن. بلوچستان را انجام دادند اي ماسه هاي تپهو كاني شناسي رسوبات در منشا يابي  بندي دانه، )1390(همكاران 
و محاسبه پارامترهاي مربوط به آن  بندي دانهدر هر رخساره اقدام به تهيه منحني هاي  شده برداشتاستفاده از نمونه هاي 

شواهد رسوبي تغييرات اقليمي را در ) 1393(مقصودي و همكاران . نموده و اقدام به تفكيك نوع محيط رسوبي نمودند
آمده از طريق چاه پيمايي و استفاده  تبه دسسانتيمتري  688مغزه  ها آن. درياچه زريبار طي دوره هولوسن بررسي نمودند

. قراردادند بندي دانهاز مغزه گير پيت كورر روسيه از درياپه زريبار كردستان را مورد تجزيه و تحليل هاي رسوب شناسي و 
ميليمتر در سال محاسبه شد كه  95/0در درياچه، طي دوره هولوسن، برابر با  گذاري رسوبدر نهايت ميزان نرخ متوسط 

 . باشد ميماليم در طول دوره هولوسن در آن  گذاري رسوبي از نرخ حاك
-در مناطق بياباني مي سر دشتهاي مختلف فرش بيابان در تيپبندي سنگهدف از اين تحقيق، بررسي پارامترهاي دانه

استفاده  ها آنفرش بندي سنگهاي دانهسرها با استفاده از شاخصبندي دشتتوان در طبقهاز نتايج اين تحقيق مي. باشد
  . نمود

  موادوروشها
-دردشت. قرارگرفته است، اپانداژ و پوشيده مورد بررسي سر لخت دشتشامل  سر دشتهاي مختلف تحقيق تيپ در اين

 8-12 بين سر دشتشيب طولي  .باشدسطح خاك نمايان مي در يا گرفته وعمق كم قرار در سرفرسايشي سنگ بستر
سنگ، قلوه رسوبات ازعناصردرشت شامل تخته. صفراست تقريباًعرضي آن  و شيبدرصد رسيده  20 گاهي به درصد كه

سراپانداژ، همان مشخصات دشت.كندباشد كه ضخامت آن كم وحداكثر از چندين متر تجاوز نميسنگ، ريگ وشن مي
رسد و عناصرتشكيل دهنده مترميباشد، با اين تفاوت كه ضخامت مواد زيادتر است وبه چند فرسايشي را دارا مي سر دشت

درصد تغيير  1-3 پوشيده، بين سر دشت و شيب .باشددرصد مي 8 تا 3 سرها بينشيب طولي اين دشت. آن كوچكتراست
بنابراين اين دشت باشيب كم وضخامت قابل مالحظه رسوبات مشخص . ضخامت رسوبات بيش ازصد متر است. كندمي
-قرارگرفته سر دشتاين  بر رويمناطق  در اينه بوده بطوريكه تمام اراضي كشاورزي خاك عميق بابافت ريزدان. شودمي
  )1387 احمدي،. (اند
تحقيق  در اينذرات سنگفرش بيابان  بندي دانه: از آن استخراج قابلهاي سرها و شاخصبندي ذرات در دشتدانه

و فرش بيابان بندي سنگترتيب كه دانهبدين . قرار گرفتمورد بررسي  سر دشتهاي مختلف جهت تفكيك تيپ
استفاده  مورد معرفي و سر دشتهاي مختلف تيپ يكدر تفك مورد استفادهپارامترهاي  به عنوانمرتبط با آن، هاي شاخص

مختلف كه  با اهدافمختلف  هاي الك ياز سرمختلف  با قطرهايبندي جهت تفكيك ذرات دانه در مطالعات.  قرار گرفت
. ارائه شده است قطر ذراتهاي مختلفي درزمينه بررسي شاخص. گرددباشند، استفاده ميمتفاوتي مي و تعدادداراي قطرها 

مختلفي  هاي الكديگر سري  به عبارتتفكيك ذرات با قطرهاي مختلف و يا  يبرا يزنمختلفي  هاي يبند طبقههمچنين 
  .شده است ارائه يزن
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تر از آن منحني تجمعي كه نصف ذرات درشت% 50 قطر ياو   ( Median)متوسط ذرات قطر از عبارت است :يانهقطر م
 مودارن از روي. رسوب باشد يو درشتتواند تاحدي معرف اندازه ريزي مي يانهقطر م.  از آن هستند تر كوچكديگر  و نصف

  .آيدمي به دستفراواني تجمعي ذرات 
از  قطر ذراتميانگين .  شودنشان داده مي Mz عالمتبا كه  در رسوبمتوسط ذرات  از حدعبارت  :(Mean)ميانگين
 حدود گسترش باشد مي% 50 قطر( هاي مديانبا محاسبه اين انديس كه از شاخص. شودمي محاسبه يرز فرمول
 فولك از فرمولبه منظور محاسبه متوسط قطرداده ها  .شودخوبي معلوم مي نظر بهذرات مربوط به نمونه مورد  يها اندازه

)Folk,1974 (استفاده شد.  

3
845016 QQQ

M Z


  

Mz = في ياسدر مق قطر ذراتميانگين  
Q16 =في بر حسبتجمعي  ينمودار فراواندرصد در  16 معادل قطر ذرات  
Q50 =بفي بحس فراواني تجمعي بر نمودار در درصد 50 معادل قطر ذرات  
Q84 =في بر حسبفراواني تجمعي  نمودار درصد در 84 معادل قطر ذرات  

درصد وزني ذرات داراي قطري  16 از قطري كه عبارت است16φها و از ميانگين داده عبارت استMzديگر  به عبارت
عبارت  84φ .باشند از آندرصد وزني ذرات داراي قطري كمتر  50از قطري كه عبارت است 50φ. كمتر از آن باشند

  .باشند از آندرصد وزني ذرات داراي قطري كمتر  84 از قطري كه است
يكي مقياس ميليمتر . توان استفاده كرداي از دو مقياس براي قطر ذرات ميتوضيح اينكه در رسم نمودار تجمعي يا زنگوله

  . ميلميتر است بر حسب قطر ذرات : dمعادله  در اين .باشدمي (φ)مقياس في و دوميا ميكرون 

3.0
10dLog

LogQ


            )Folk,1974(  
به  ها آنبودن قطر  و نزديكرسوب  دهنده تشكيلشاخصي است كه يكنواختي ذرات  ):1انحراف استاندارد(  جورشدگي

هاي رسوبي نسبت به متوسط از نحوه انتشار اندازه دانه عبارت استديگر جورشدگي  به عبارت. دهديكديگر را نشان مي
 با توزيعمتناسب  با قطرهاي از ذراتبدين ترتيب، چنانچه نمونه مورد مطالعه  .شودمي محاسبهزير  از رابطهآن كه 

  .باشندباشند،داراي جورشدگي بهتري مي شده تشكيليكنواخت 

6.64
5951684 QQQQ

SI





             )Folk,1974( 

 يزدانه ربندي به سمت ذرات دانه هاي توزيعاين شاخص وضعيت تقارن منحني ):2اسكيونس( ينا تقارن اي شدگيكج 
  .كندرا مشخص مي) كجي صفر( متقارن يارو) كجي منفي( دانه درشت ياو   )كجي مثبت(

)(2
2

)(2
2

595

50955

1684

508416

QQ

QQQ

QQ

QQQ
SKI








           )Folk,1974(  
 ازتوان بندي ميهاي مختلف دانهآوردن شاخص به دستالزم براي  و محاسباتبندي هاي دانهبه منظور ترسيم منحني

. باشداعداد مثل اكسل، ازجمله اين موارد مي بر رويمحاسبات  افزار از نرماستفاده  نمود كهمختلفي استفاده  افزارهاي نرم
نرم  از اينهاي مختلف مرفومتري جهت محاسبه شاخص GRGraphافزار هاي نرمبه قابليت با توجهمطالعه  در اين

  . افزاراستفاده شد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Sorting 
2 -Skewness=assymetrie 
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تري از 
وژيكي 
 داراي 
- ي مي

ستفاده 
باشد، ي

 شيكر 
شد كه 

باشد، ي

  ــــــ
1 - Lat
2 - Min

 

كيلومت 25تا  15
ز تنوع ژئومرفولو

مطالعهقه مورد 
شمالي 32 09 3

بندي شده اسطبقه
بندي شده ميه
شده، از الك وت

باشورث مي ونت
مي بانييابفرش 

ــــــــــــــ
tin Hyper cube 
nasny and McB

5كان در فاصله 
است كه از شده

منطق.  وجود دارد
30درجه تا  31 

  اري
اري تصادفي طب
ش تصادفي طبقه

هاي برداشتمونه
ي ذرات، مقياس

فهاي سنگژگي

ــــــــــــــ
Bratney 

اردك-  مسير يزد
اي انتخابگونه

در آن ق بياباني
45 07رافيايي 

بردا نمونهو نقاط 
برد روش نمونه

 نوعي از روش
بندي نموهت دانه

بنديهاي طبقهس
دف، بررسي ويژ

ــــــــــــــ

 

 

 تا شمال غرب
هكتار، به گ 129

ف دشتي مناطق
قي و عرض جغر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طقه مورد مطالعه
توان ازاشد، مي
كه شده استفاده

ه، جهاين مطالع
مقياس ترين مهم

ر اين مطالعه هد

ـــــــــــــــ

... 

در حاشيه غرب
9318با مساحت

هاي مختلف تيپ
شرق 54 13 33

موقعيت منط - 1ل
خاصي مدنظر با
1مكعب التين

در ).2006، 2ي
ميكي از اين . د
از آنجا كه در. ت

ـــــــــــــــ

.اي گرانولومتري

مطالعه، د  مورد
اين منطقه ب. ت

انواع  تيپيك از
3درجه تا   54 4

شكل
برداري طبقات خ
عه از روش ابرم
سي و مك براتني
 الك استفاده شد

گرفتستفاده قرار

ــــــــــــــ

همترين پارامترها

منطقه : منطقه
د، واقع شده است
رخوردار بوده و ا

41 08غرافيايي 
 

بانجام نمونه در 
ه در اين مطالع

ميناس(است شده
هاي هرن نمونه

 مطالعه مورد اس

ــــــــــــــ

تعيين مه

 
معرفي

شهر يزد
خوبي بر
طول جغ

 . باشد
  
  
  
  
  
  
  

چنانچه
نمود كه
ش استفاده
و توزين
در اين

ـــــــ
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 هاي ك

دستگاه 
ه، ابتدا 
-  طبقه

ي قرار 
هاي نه

). بندي
مختلف 
 فولك 

   يرداشت

پاييز، 2 هشمار ،

الكاز  منظور ين

 سري الك و د
طقه مورد مطالعه

تصادفي ه طور
 بررسي و ارزيابي

تمام نمون ر روي
بمنحني دانه 12

هاي مها در تيپ
روش ر اساس

هاي برردن نمونه

سال سوم، ،كمي 

يبدكه . ر گرفت

ف با استفاده از
در منط سر دشت
بهبرداري  نمونه

برداري موردونه
بربندي ت دانهعا

24( ترسيم شد
هريزهقطر سنگ
بربندي ي دانه

كرشيكر جهت الك

  خت

ژئومورفولوژيي

قرامورد استفاده 

هاي مختلف قطر
دهاي مختلف پ
مختلف، نقاط 

قاط مختلف نمو
زمايشگاه، مطالع

بندي نيزي دانه
 تغييرات دامنه ق
هايتلف، شاخص

دستگاه ش - 3كل

سر لخر تيپ دشت

هايپژوهش

رهاي مختلف م

فكيك ذرات با
ش بياباني در تيپ

دشت سرهايي
ش بياباني در نق
و انتقال آن به آز

منحني شده شت
آمده، جدول ت

هاي مختا قطر

شك

فرش بياباني درگ

ها با قطرريزهگ

، تفشده برداشت
فرشيرات سنگ
بنديس از طبقه

فرشسپس سنگ
فرش وت سنگ
برداهاي  نمونه
به دستهاي حني

فراواني ذرات با

  ورد استفاده

ه برداري از سنگ

در محدوده سنگ 
  .  شد

هايزين نمونه
ظور بررسي تغيي

پس. شد ي تهيه
.انتخاب شد ها

كه پس از برداشت
ت كه به تعداد

زيه و تحليل منح
، فها آن توزين

هاي مومونه الك

نمونه - 4شكل

شده استفادهدي 
مختلف استفاده

پس از توز نظور
به منظ. نجام شد

برداريشبكه نمونه
ه آن بر رويشده 

به اين ترتيب كه
گرفتانجام شده 

ا استفاده از تجز
همچنين و  ر

  . شد

نم - 2شكل 
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بندطبقه

با ابعاد م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
من ينبد

شيكر، ا
نقشه ش
بندي ش
ب. گرفت

برداشت
سپس با
سر دشت

محاسبه
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 16% ،
به حه، 

غييرات 
ش، تنها 

، قطر%10 قطر 
ود فضا در صفح

  لخت ر

 پخي چولگي

25/0  45/0-  
53/1  49/0-  
2/0 -  26/1  
29/0-36/1  
11/2  3/2 -  
26/0-2/1  
12/0-21/1  
17/0-24/1  
77/2  19/1-  
54/0-24/1  

گرفته و دامنه تغ
ط به اين بخش

،%5شامل قطر
كمبو به علتير 

سر دشتاز  شده ت

چ جورشدگي 

93/0  
17/1  
31/2  
05/2  9 
59/0  
18/2  6 
2 2 
02/2  7 
63/0  
13/2  4 

ورد بررسي قرارگ
مودارهاي مربوط

  داژ

  شيده

در جداول زير ش
كه در جداول زي

  .  ست

برداشتهاي مونه

D95….ميانگين

14/12  51/30  
29/13  79/43  
38/3  16/19  
96/3  09/25  
54/17  64/24  
31/3  09/14  
37/5  25 
18/5  51/25  
06/19  04/32  
40/3  80/21  

  سر ت
جداگانه مو ورت

توجه به تعدد نم

سر اپانديپ دشت

سر پوشيپ دشت

 شده انجامسبات
باشد كمي%   9

آمده اسر لخت،

نموتعدادي از دي

….D............ 

/8............ 
/16............ 
/45............ 
/47............ 
/4............ 
/35............ 
/54............ 
/55............ 
/5............ 
/42............ 

 
 
دشتمختلف
به صو سر دشت

با ت. ش داده شد
  . داده شد

رش بياباني در تي

رش بياباني در تي

... 

محاس. شده است
5و قطر % 90

ه از تيپ دشت س

بندهاي دانهاخص

D5 D10 

96/2  74 
07/4  58/  
56/61  91/  
12/65  29/  
15/2  62 
04/41  08/  
27/72  40/  
20/73  81/  
40/2  78 
38/45  90/  

هاي م در تيپ
هايبندي تيپه

گرافيكي نمايش
دمونه،  نمايش

فررداري از سنگ

فررداري از سنگ

.اي گرانولومتري

حاسبات آورده ش
، قطر%84قطر

در مورد ده نقطه

موقعيت و شا  -1
ل 

 يايي

عرض 
جغرافيايي

2263520605 
2223529873 
7633537799 
7653538244 
223529912 
7623539167 
2183531669 
2183526362 
2253528370 
7733532386 

بنديي دانه
هاي مختلف دانه

به صورت سر ت
نم به عنوانگين

برنمونه-5شكل 

برنمونه- 6شكل 

همترين پارامترها

 
ل زير نمونه مح

، ق%50، قطر 2%
و تنها دخالصه  

1جدول 
شماره 
 نقطه

طول
جغرافي

1 6626 
2 2751 
3 3241 
4 5739 
5 1525 
6 2762 
7 8744 
8 8156 
9 5300 
10 3902 

هات شاخص
همرحله شاخص

دشتر هر تيپ 
غييرات قطر ميانگ

تعيين مه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نتايج
در جدول

25قطر 
صورت

  

تغييرات
اين م در
در ها آن

دامنه تغ
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اعداد در محور . باشدسرها ميهاي مربوط به قطر ذرات و در محور افقي تيپ دشتمحور عمودي شاخص اين نمودار،در 
درصد ذرات از آن  50قطري است كه  دهنده نشان%  50مثال قطر  به عنوان. باشدمي ميليمترعمودي، قطر بر حسب 

تا %  5هاي مربوط به قطر ذرات از قطر كه اين مورد در تمام شاخص. هستند تر كوچكدرصد ذرات از آن  50و  تر بزرگ
لخت بيشتر از  سر دشتدر تيپ % 5قطر نمودار ميانگين، ، هرچند در اين %5قطر در مورد . باشدصادق مي%  95قطر 

باشد ولي با توجه به همپوشاني زياد پوشيده مي سر دشتاپانداژ بيشتر از تيپ  سر دشتاپانداژ، و به همين ترتيب در تيپ 
پوشيده، اين مقادير در تفكيك  رس دشتهايي از و اپانداژ، و همچنين در بخش سر لخت دشتهاي اين پارامتر در تيپ

نيز %  16و %  10در مورد قطر. باشدبندي ذرات، شاخص مناسبي نميهاي مختلف دشتي با توجه به وضعيت دانهتيپ
- داراي هم تقريباًپوشيده، مقدار اين پارامتر  سر دشت، با اين تفاوت كه در مناطق تيپ . وضع به همين منوال است تقريباً

پوشيده  از لخت و اپانداژ،  سر دشتدر تفكيك تيپ  به تنهاييتوان از اين پارامتر باشد، لذا ميها نمير تيپپوشاني با ساي
مختلف  هاي تيپها در پذيري شاخصرويم، تفكيك، هرچه به سمت مقادير ميانه پيش مي%20قطر  در .استفاده نمود

و تا  يافته كاهشلخت و اپانداژ،  سر دشتهاي تيپ در% 20پوشاني شاخص قطر مقدار هم. شودتر ميدشتي، مشخص
بندي و ذرات با رات پارامترهاي مربوط به دانهيهمچنين، تغي. دهدپذيري بهتري را از خود نشان ميحدودي تفكيك

اپانداژ، داراي  سر دشتديگر ذرات در تيپ  به عبارتباشد، و يا مي تر وسيعاپانداژ،  سر دشتقطرهاي مختلف در محدوده 
. دهدرات تيپ دشتي نشان مييتغي بر اساسفرش را رات وضعيت سنگيتا حدودي تغي%  25قطر  .باشندتنوع بيشتري مي

از خود  سر دشتهاي مختلف پذيري خوبي را در تيپلخت داراي باالترين مقدار بوده و تفكيك سر دشتدر تيپ %25قطر 
لخت و اپانداژ،  سر دشتهاي ها اين مقدار نيز در محدوده تيپز در تعدادي از نمونهالبته در اين مورد ني. دهدنشان مي
  .باشدپوشاني نسبي ميداراي هم

 هاي تيپرا در % 50رات قطر يتغي تا حدوديهاي مربوط به قطر ذرات، يكي از شاخص به عنواننيز %  50شاخص قطر 
 سر دشتهاي مختلف فرش بياباني را در تيپوضعيت سنگ تا حدودينيز % 75قطر . دهدنشان مي سر دشتمختلف 
مثال قطر  به عنوان. شودهاي قبلي ديده مياز اين شاخص به بعد، به نوعي تشابه اطالعاتي با شاخص. دهدنشان مي

  . باشندهاي مشابهي ميبه نوعي داراي ويژگي% 25با قطر %  75
در  خصوصاًكه اين مورد . رسدبه نظر مي سر دشتاي مختلف ههاي نامناسب در تفكيك تيپازجمله شاخص%84قطر 

توان از اين چرا كه داراي محدوده مشترك زيادي بوده و نمي. لخت و اپانداژ، نمايان شده است سر دشتهاي تفكيك تيپ
پوشيده،  سر دشتدر تفكيك تيپ % 90شاخص قطر . لخت و اپانداژ، استفاده كرد سر دشتهاي شاخص در تفكيك تيپ

  سرهاي مختلف دشتدامنه تغييرات قطر ميانگين در تيپ - 7شكل 

سراپانداژدشت سرلختدشت سرپوشيدهدشت

متر
ميلي

 به 
گين

ميان
طر 

ق
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هايي از اين شاخص در پوشاني در بخشهم رغم عليالبته . قابل قبولي دارد كاراييهاي قبلي ، همانند اغلب شاخص

%   95شاخص قطر . باشدمي استفاده قابللخت و اپانداژ، تا حدودي در تفكيك اين دو تيپ دشتي،  سر دشت هاي تيپ
- دهد ولي در تفكيك تيپ، كارايي خوبي از خود نشان ميسر دشتي هاپوشيده از ساير تيپ سر دشتجهت تفكيك تيپ 

از شاخص قطر ميانگين به  .باشدلخت و اپانداژ، كارايي چنداني نداشته و داراي فصل مشترك زيادي مي سر دشتهاي 
ي مختلف هافرش بياباني در تيپشده از سنگهاي برداشتنمونه بر روي شده انجامهاي بعد، نتيجه تجزيه و تحليل

تواند مفيد واقع هاي مختلف دشتي ميشاخص قطر ميانگين تا حدودي در تفكيك تيپ. باشدمي مشاهده قابل، سر دشت
دهد ولي در لخت و اپانداژ، كارايي خوبي از خود نشان مي سر دشتپوشيده از  سر دشتقطر ميانگين در تفكيك تيپ . شود

 .زيادي داشته و قابليت چنداني نداردپوشاني لخت و اپانداژ، هم سر دشتمحدوده 
- فرش در تيپهاي سنگرات ويژگييدهنده تغيقطر ميانه نيز داراي رابطه نزديك با قطر ميانگين بوده و تا حدودي نشان

، بسيار شده برداشتهاي رات قطر ميانه و قطر ميانگين در نمونهيالزم به ذكر است تغي. باشدمي سر دشتهاي مختلف 
در . باشدسرها ميميانگين بيشتر از بقيه انواع دشت به طورپوشيده  سر دشتجورشدگي در تيپ . باشديگر ميمشابه يكد

هاي اين پارامتر در تيپ تغييراتبا توجه به اينكه . باشدرات جورشدگي بسيار متغير مييلخت نيز دامنه تغي سر دشتمورد 
هاي عاملي در تفكيك ويژگي به عنوانكند، لذا استفاده از اين پارامتر در محدوده طيف وسيعي تغيير مي سر دشتمختلف 
ترين تغييرات چولگي نيز از جمله نامناسب. باشدلخت و اپانداژ، مناسب نمي سر دشتهاي فرش بياباني در تيپسنگ

-ك تيپشاخص پخي در تفكي . باشدفرش ميوضعيت سنگ بر اساس سر دشتهاي مختلف ها در تفكيك تيپشاخص
در ابتدا .باشدداراي فصل مشترك مي سر دشتهاي در تمام تيپ تقريباًكارايي چنداني نداشته و  سر دشتهاي مختلف 

مورد  سر دشتهاي مختلف هاي جورشدگي، چولگي و پخي به نحو موثري در تفكيك تيپشد كه شاخصتصور مي
بوده  سر دشتهاي مختلف پوشاني بسيار زيادي در تيپي همشود، داراطور كه مالحظه ميولي همان قرار گيرنداستفاده 

 . كندو در بعضي از موارد حتي از روند مشخصي نيز تبعيت نمي
هاي در تفكيك تيپ به تنهاييبندي هاي دانهگرفت كه شاخصنتيجه توان ميموارد فوق بندي نتايج و تفسير با جمع

مختلف، نتايج بهتري را از  درصدهايدر  شده محاسبهدر اين ميان قطرهاي . بسيار بااليي ندارند ي، كارآيسر دشتمختلف 
پوشيده از اپانداژ و لخت داراي  سر دشتاستفاده از پارامتر ميانگين قطر ذرات، در تفكيك تيپ . دهدخود نشان مي

پوشاني زيادي بوده و بدين ترتيب لخت و اپانداژ داراي هم سر دشتهاي باشد ولي در محدوده تيپكارامدي بسيار باال مي
به تنهايي در  ها آنتوان از پذيري مناسبي نبوده و نميباشد، از اين رو داراي تفكيكبسيار زياد مي ها آنفصل مشترك 
دهد از مي ي نيز نشانگرات پارامترهاي جورشدگي، پخ شدگي و چوليتغي. هاي مختلف دشتي استفاده نمودتفكيك تيپ

پوشاني از يكديگر استفاده كرد، چرا كه داراي هم سر دشتهاي مختلف توان به تنهايي در تفكيك تيپاين پارامترها نمي
  . باشندزياد و فصل مشترك زيادي با يكديگر مي

امترها در هر يك از رات اين پاريدر مراحل قبلي، دامنه تغي شده محاسبهبندي و تجزيه و تحليل پارامترهاي مختلف با جمع
 8/22ميانگين  به طورلخت  سر دشتمثال قطر ميانگين در  به طور. با درصد احتمال مختلف تعيين شد سر دشتهاي تيپ

قطر ميانگين . باشدمتغير مي 9/45تا  7/10درصد در دامنه بين  90در اين تيپ قطر ميانگين با احتمال . باشدميليمتر مي
 5/35تا  1/21درصد بين  50با احتمال  يانگينمميليمتر و قطر  4/39تا  2/17درصد، بين  70در اين تيپ با احتمال 

، بيش  9/45تا  7/10ها در اين تيپ در محدوده بين درصد قطر ميانگين 90ديگر بيش از  به عبارت. است يرمتغميليمتر 
ها در اين تيپ بين درصد قطر ميانگين 50و بيش از  4/39تا  2/17ها در محدوده قطر بين درصد قطر ميانگين 70از 
. دهدرا با درصدهاي احتمال مختلف نشان مي شده محاسبههاي جدول زير تمام شاخص. باشندميليمتر مي 5/35تا  1/21

دامنه تغييرات  ، 10و  9، 8اشكال . باشدپذير مياستيودنت امكاننيز با استفاده از جدول تي درصدهامحاسبه ساير 
  .دهدنشان مي سر دشتهاي مختلف بندي را در تيپاي دانهپارامتره
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 لخت سر دشتبندي با درصد احتمال مختلف در تيپ دامنه تغييرات پارامترهاي دانه - 8 شكل 

  

  
  

 اپانداژ سر دشتبندي با درصد احتمال مختلف در تيپ دامنه تغييرات پارامترهاي دانه- 9 شكل
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 پوشيده سر دشتبندي با درصد احتمال مختلف در تيپ پارامترهاي دانهدامنه تغييرات  -10شكل 

  
  

، با درصد احتمال سر دشتهاي مختلف بندي را در تيپهاي مختلف دانهتوان شاخصفوق، مي نمودارهايبا استفاده از 
در چه % 90لخت، با احتمال  سر دشتتوان گفت كه قطر ميانگين در تيپ مثال مي به طور. مختلف مالحظه نمود

همچنين . استآورده شده نمودارهادر  يزندرصد  50و  70هاي همچنين اين مقادير با احتمال. گيرداي قرار ميمحدوده
 نمودارهاي. باشد مي سر دشتهاي فرش بيابان تمام تيپبندي سنگدهنده ساير پارامترهاي دانهفوق نشان نمودارهاي
  . هاي مختلف دشتي، بكار بردفرش بيابان در تيپبندي سنگدر مطالعات دانه مرجعيك  عنوانبه توان فوق را مي

  
  گيري نتيجهبحث و 

كارايي بيشتري را نسبت % 50و قطر % 20، قطر %25 قطر يها شاخصتوان نتيجه گرفت، مطالب فوق مي بندي جمعاز 
. دهدفرش از خود نشان ميبندي سنگوضعيت دانه بر اساس سر دشتهاي مختلف به بقيه قطرها در تفكيك تيپ

ها در اين زمينه از داراي كارايي كمتري در اين زمينه بوده و ساير شاخص% 95و قطر % 84، قطر %90هاي قطر پارامتر
  . باشد ميميليمتر  بر حسبقطرهاي اين جدول .  باشندقابليت چنداني برخوردار نمي

  سر دشتهاي مختلف بندي در تفكيك تيپپارامترهاي دانهتعيين دامنه كمي  -2جدول 
  دشت سر پوشيده  دشت سراپانداژ دشت سرلخت نام پارامتر

D5 ) 5/0-5/13  9/20-4/82  0-7/91 %)90با احتمال  
D5 ) 3-9/10  3/32-71 8/11-4/73 %)70با احتمال  
D5 ) 3/4-6/9  1/39-1/64  6/22-5/62 %)50با احتمال  
D10 ) 7/0-2/11  5/19-8/66  3/2-1/69 %)90با احتمال  
D10 ) 7/2-2/9  3/28-58  7/14-7/56 %)70با احتمال  
D10 ) 8/3-1/8  6/33-8/52  1/22-3/49 %)50با احتمال  
D16 ) 7/0-6/9  9/19-7/55  4/9-9/68 %)90با احتمال  
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D16 ) 5/2-8/7  6/26-1/49 5/20-9/57 %)70با احتمال  
D16 ) 3/3-9/6  6/30-1/45  1/27-3/51 %)50با احتمال  
D20 ) 8/0-7/8  7/13-1/58  9/14-9/69 %)90با احتمال  
D20 ) 3/2-1/7  22-9/49  2/25-7/59 %)70با احتمال  
D20 ) 1/3-3/6  9/26-9/44  3/31-6/53 %)50با احتمال  
D25 ) 9/0-7/7  14-50  7/13-1/78 %)90با احتمال  
D25 ) 2/2-4/6  7/20-3/43  6/25-1/66 %)70با احتمال  
D25 ) 9/2-7/5  3/39-7/24 8/32-59 %)50با احتمال  
D50 ) 1/1-8/4  6/9-5/31 7/10-9/45 %)90با احتمال  
D50 ) 8/1-1/4  7/13-4/27  2/17-4/39 %)70با احتمال  
D50 ) 2/2-7/3  1/16-25  1/21-5/35 %)50با احتمال  
D75 ) 7/0-5/3  8/3-4/20  5/5-1/28 %)90با احتمال  
D75 ) 2/1-9/2  9/6-3/17  7/9-9/23 %)70با احتمال  
D75 ) 5/1-6/2  7/8-4/15  2/12-4/21 %)50با احتمال  
D84 ) 4/0-1/3  4/1-1/16  3/2-7/22 %)90با احتمال  
D84 ) 9/0-6/2  2/4-4/13 1/6-9/18 %)70با احتمال  
D84 ) 2/1-3/2  8/5-7/11  4/8-7/16 %)50با احتمال  
D90 ) 2/0-5/2  4/0-5/12  0-7/18 %)90با احتمال  
D90 ) 7/0-2  6/2-2/10  3-1/15 %)70با احتمال  
D90 ) 9/0-8/1  4-9/8  1/5-9/12 %)50با احتمال  
D95 ) 3/0-6/1  0-1/8  0-5/12 %)90با احتمال  
D95 ) 5/0-4/1  5/1-6/6  2/1-9/9 %)70با احتمال  
D95 ) 7/0-2/1  4/2-7/5  8/2-4/8 %)50با احتمال  

  9/0-5  8-4/29 4/11-2/34 %)90با احتمال(قطرميانگين
  7/0-2/5  9/11-4/25 7/15-30 %)70با احتمال(قطرميانگين
  1/2-8/3  3/14-23 2/18-4/27 %)50با احتمال(قطرميانگين
  1/1-8/4  6/9-5/31 7/10-9/45 %)90با احتمال(جورشدگي
  8/0-1/5  7/13-4/27 2/17-4/39 %)70با احتمال(جورشدگي
  2/2-7/3  1/16-25 1/21-5/35 %)50با احتمال(جورشدگي
  4/1-1/2  6/1-9/2 8/0-9/2 %)90با احتمال(چولگي 
  5/0-3  8/1-6/2 2/1-5/2 %)70با احتمال(چولگي 
  6/1-9/1  2-5/2 4/1-3/2 %)50با احتمال(چولگي 
  -3/0الي  1/0  -6/0الي  3/0 -7/73الي9/92 %)90با احتمال(پخي 
  -3/1الي 1/1  -5/0الي  1/0 -7/42الي9/61 %)70با احتمال(پخي 
  - 2/0الي  0  - 4/0الي 0 -2/24الي-4/43 %)50با احتمال(پخي 
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 سر دشتدر % 20درصد، دامنه تغيير پارامترهاي مذكور را بررسي كنيم، براي قطر  90بدين ترتيب چنانچه با احتمال 

تا  8/0پوشيده،  سر دشتميليمتر و براي  1/58تا  7/13اپانداژ، مقادير  سر دشتميليمتر، براي  9/69تا  9/14لخت، مقادير 
ميليمتر  50تا  14اپانداژ،  سر دشتميليمتر، براي  1/78تا  7/13مقادير  سر لخت دشت، براي %25ميليمتر، براي قطر  7/8

 9/45تا  7/10لخت، قطر  سر دشت، براي %50ميليمتر و در نهايت براي قطر  7/7تا  9/0پوشيده، مقادير  سر دشتو براي 
در . رودميليمتر، انتظار مي 1/1تا  8/4پوشيده،  سر دشتميليمتر و براي  5/35تا  6/9اپانداژ، قطر  سر دشتميليمتر، براي 

تيپ دشت سر، دامنه تغييرات  هر سه بندي نيز جدول فوق براي ضرايب احتمال مختلف درهاي دانهمورد ساير شاخص
فرش بيابان و برداري از سنگتنها با نمونه توان ميعالوه بر موارد فوق، با استفاده از جداول فوق . دهد يمرا نشان  ها آن

با  برداريتوان گفت كه منطقه مورد نمونهديگر با مي به عبارت. را تعيين نمود سر دشتآن، نوع  بر رويبندي انجام دانه
  . تعلق دارد سر دشتهاي چه احتمالي به كدام يك از تيپ
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