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        اي در ساحل درياي عمان هاي ماسه ر مورفومتري  پيكانبپوشش گياهي  تأثيرو  بررسي  نقش
  )ليردف-محدوده بين جاسك(

  
  شيرازدانشگاه  علوم انساني،، دانشكده ادبيات و جغرافيابخش  استاديار ژئومورفولوژي –سعيد نگهبان

  11/05/1394: تأييد نهايي          15/12/1393: پذيرش مقاله
  چكيده

و فعال بـودن   خشك نيمهشدن مساحت وسيعي از سرزمين ايران در مناطق خشك و  واقع بهبا توجه 
 صـورت  بـه حاصل از آن  هاي لند فرمزايي بادي در اين مناطق و با توجه به اينكه باد و  سيستم شكل

شناسـايي چگـونگي    شوند ميمناطق مطرح  گونه اينيك محدوديت جدي در توسعه جوامع انساني 
يكي از  عنوان به اي ماسه هاي پيكان. باشد مي ناپذير اجتنابامري  ها لند فرمو تحول اين  گيري شكل
ـ لندفرهاي تراكمي باد در منـاطق بيابـاني    ترين ساده مختلفـي  عوامـل   تـأثير كـه تحـت    باشـند  يم
در حال جهش، مانعي وجود  هاي دانه، چنانچه در مسير باد و  سقوط كنند ميو تحول پيدا  گرفته شكل

ايـن  . افتـد  مـي داشته باشد، به علت كاهش سرعت باد در اثر برخورد با مانع، دانه ماسه بـه زمـين   
تراكم ماسه هميشـه   .شوند ميمتمركز  هم رويدر محلي كه كمترين ميزان فشار وجود دارد بر  ها دانه

ايـن  . گيرنـد  مياي شكل  ماسه هاي پيكانو در طول زمان  گيرد ميدر جبهه پشت به باد مانع صورت 
 از اي ماسـه  هـاي  پيكـان ژئومورفولوژيكي  هاي ويژگيتاثيرپذيري پژوهش سعي دارد كه به بررسي 

 –تحقيق از نوع توصيفي . در ساحل درياي عمان بپردازد Cyperus conglomeratesگونه گياهي 
كـه پـس از    صـورت  بـدين و آزمايشـگاهي اسـت    اي كتابخانـه ميداني،  هاي روشتحليلي مبتني بر 

مشـخص   موردنظر اي ماسه هاي پيكان، با استفاده از ترانسكت، موردمطالعهمشخص كردن محدوده 
، و بـا  ) در سه مقطع، ارتفاع تپـه، ارتفـاع گيـاه   طول تپه، عرض تپه (و سپس به بررسي مورفومتري

كـه   دهـد  مـي نتايج نشـان  . در آزمايشگاه پرداخته شد ها نمونهبه گرانولومتري  ها آناز  برداري نمونه
اما ارتفاع . درصد معناداري ارتباط دارند 95اي با ارتفاع تپه و ارتفاع گياه در سطح  طول پيكان ماسه

با توجـه بـه مـوارد    . درصد معناداري با يكديگر ارتباط دارند 99ي در سطح ا گياه با ارتفاع تپه ماسه
افزايش پيدا  اي ماسه، با افزايش ارتفاع گياه، طول پيكان بيشتر شده و همچنين ارتفاع تپه ذكرشده

 موردمطالعههاي  است و حداكثرارتفاع گياه در بين گونه متر سانتي 6/19ميانگين ارتفاع گياه . كند مي
اي  ماسـه  هـاي  پيكـان دهـد كـه    اين موارد نشان مي. است متر سانتي 10و حداقل آن  متر انتيس 33

اي  ماسـه  هـاي  پيكـان و نسبت به  باشد مي متر سانتي 10و در حد چند  كوچك صورت به موردمطالعه
تـرين   ، طويـل موردمطالعـه اي  ماسه هاي پيكاندر بين . تفاوت زيادي دارد مناطقي مانند دشت لوت،

. اسـت  متـر  سـانتي  257 ها آنو تفاوت بين  متر سانتي 33 ها آن ترين كوتاه و متر سانتي 290ان پيك
نتـايج  . باشـد  مـي  65/0 ها آنو انحراف معيار   متر سانتي 100 موردمطالعه هاي پيكانميانگين طول 

پيكـان قـرار داشـته و     رأستـرين رسـوبات در    دانـه  درشتدهد كه  دانه سنجي رسوبات نشان مي
  .شود كنيم از اندازه رسوبات كاسته مي به سمت قاعده و محل گياه حركت مي هرچقدر

 اي، پوشش گياهي، ژئومورفولوژي ساحلي، درياي عمان پيكان ماسه :واژگان كليدي
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 07136134458 :نويسنده مسئول  E-mail: Snegahban@shirazu.ac.ir  
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  مقدمه

در مناطق بياباني توجه بسياري از دانشـمندان داخلـي و    اي ماسهو تكامل عوارض  گيري شكلمسائل مربوط به چگونگي 
، 6لينگ. 1992 ،5لي. 1941، 4بگنولد. 1980، 3زوو. 1979، 2مك كي. 1960، 1ليو(را به خود معطوف كرده است خارجي
هـا در  ، توسـط ژئومورفولوژيسـت  شوند ميكه در مناطق بياباني يافت  اي ماسهاز اشكال عوارض  اي گستردهطيف . )1990

به مقدار شن و ماسه و جهت غالب باد در طول سال  اي منطقههر نوع اين اشكال در . اند شده بندي تقسيمطبقات متعددي 
بروكفيلـد و  . 1986، 10نيكلينـگ . 1995، 9لنكسـتر . 1992، 8بيسـلر . 1990، 7پي و تسوار. 1941بگنولد، (باشد ميوابسته 

 ). 1996، 14كوكرك. 2007، 13ليوينگستون و همكاران. 2008، 12دانگ و همكاران. 1983، 11اهلبراندت

شـوند،   بادها حمل مي به همراههايي كه  انداختن ماسه به دامو  ونقل حملبر  تأثيرهاي بياباني، پوشش گياهي با  در محيط
و 1995، 16ويگ و همكـاران . 1986، 15تسوار و مولر(  اي دارند هاي ماسه در تعيين پويايي و مورفولوژي تپه يمهمنقش 
 ونقل حملپوشش گياهي بر روي  تأثيراتتعيين خاصيت   .)1996، 18موسيك و گيلت. 1993، 17ولف و نيكلينگ. 1996

تغيير اقليم و اختالالت انسان بر روي مناطق استفاده شود، و همچنين به تثبيت  تأثيراتجهت شناسايي  تواند ميرسوبات 
پوشش گياهي از طريق ايجاد پوشـش سـطحي، بـه دام     عالوه بهكمك شاياني كند  زيست محيطشن و ماسه و بازسازي 

كـاواس  (شود مياز همه كاهش سرعت جريان هوا، باعث حفاظت از سطح زمين در برابر فرسايش  تر مهمانداختن ذرات و 
 .)1993ولف و نيكلينگ، . 2008، 21هاني و همكاران. 2008، 20كوريگان و همكاران. 2005، 19و همكاران

، هـا  آن بنـدي  تقسيمو در  شوند مياي ايجاد  باد در مناطق ماسه پوشش گياهي و تأثيرتحت ترين اشكالي كه  يكي از ساده
تجمع ماسه در دامنه پشـت   تأثير، اين اشكال تحت باشد مياي  ، پيكان ماسهشوند ميجزو اشكال تراكمي بادي محسوب 

حال اگر اين مانع پوشش گياهي باشـد شـكل تيپيـك و    . آيند به وجود ميباشد  قرارگرفتهبه باد يك مانع كه در مسير باد 
وجـود دارد ماننـد منـاطق     هـا  آنزار در  باني و يا مناطقي ديگر كه ماسهازند كه در بيشتر مناطق بي را رقم مي يباييزبسيار 

است كه، چنانچه در مسـير حركـت و    صورت بدين ها پيكانگيري اين  فرآيند شكل. گيرند ساحلي، چنين اشكالي شكل مي
مانعي وجود داشته باشد، به علت كاهش سرعت باد در اثر برخورد  شوند ميهاي جهشي كه توسط بادها حمل  سقوط ماسه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. شـوند  مـي متمركز  هم رويدر محلي كه كمترين ميزان فشار وجود دارد بر  ها دانهاين . افتد ميبا مانع، دانه ماسه به زمين 

بـا پوشـش گيـاهي اسـتپي      هاي بيابانرا دارند،  اي ماسه هاي پيكاننواحي در اين زمينه كه پتانسيل تشكيل  نتري مناسب
تـراكم ماسـه هميشـه در    ). 2و  1هـاي   شكل(افتند ميبيشتري به دام  هاي ماسهبيشتر باشد  ها بوتهتركم  هراندازه. هستند

  ). 1385محمودي، (در برابر فشار هوا قرار دارد مستقيماًباد، زيرا جبهه رو به . گيرد ميجبهه پشت به باد مانع صورت 
و فقـط در  مجزا صورت نگرفته  طور به هم آناي پژوهش زيادي در داخل و يا خارج از كشور،  ماسه هاي پيكاندر رابطه با 

اي  ماسـه  هـاي  نپيكـا تنها پژوهشي كـه در كشـور ايـران بـر روي      .است شده اشاره  ها به اين لندفرم اي از پژوهش گوشه
 شـده  انجام) 1393(بوده است توسط مقصودي و همكاران ها پيكانو كل كار بر روي  كاركردهعارضه خاص  عنوان يك به

انـد و   اي در حاشيه غربي دشـت لـوت پرداختـه    ماسه هاي پيكانمورفومتري  هاي ويژگيكه به بررسي  صورت بدين. است
  . اي دارد مستقيمي بر طول و حتي پهناي پيكان ماسه تأثيراند كه اندازه پوشش گياهي  چنين نتيجه گرفته

عوامـل   تـأثير تحـت   كـه  باشد يملندفرهاي تراكمي باد در مناطق بياباني  ترين سادهيكي از  عنوان به اي ماسه هاي پيكان
در زمينه شـناخت   توانند ميدر اين رابطه  مؤثر، شناسايي عوامل روند ميكنند و از بين  ، تحول پيدا ميفتهگر شكلمختلفي 

كـاربردي اسـت    –اين پژوهش يك تحقيق بنيادي . و مفيد واقع گردد مؤثرهاي روان  بيشتر از اين لندفرم و كنترل ماسه
 هـاي  ويژگـي و يـافتن ارتبـاط منطقـي بـين      اي ماسـه  هـاي  پيكـان ژئومورفولـوژيكي   هاي ويژگيكه هدف از آن بررسي 

 گيري شكلشناخت بهتر مكانيسم  باهدفمورفومتري پوشش نباتي  هاي ويژگيبا قطر ذرات ماسه و  ها پيكانمورفومتري 
  .باشد مياين لندفرم در ساحل شمالي درياي عمان 

 در منطقه اي ماسهاز پيكاناينمونه:2و1هاي شمارهلشك

  موردمطالعهمنطقه 
و منطقه ليردف در مرز ) استان هرمزگان(جاسك هاي شهرستاندر ساحل شمالي درياي عمان و مابين  موردمطالعهمنطقه 

تـا   25:38:23شـرقي و عـرض    57:44:18تـا   57:24:25استان سيستان و بلوچسـتان و هرمزگـان در طـول جغرافيـايي     
اين منطقه در بين شهر جاسـك و منطقـه ليـردف،    . است شده واقعمتر از سطح دريا  6شمالي با ارتفاع متوسط  25:39:15

در اين منطقه پوشش گيـاهي  . كيلومتري غرب ليردف قرار دارد 40يلومتري شرق شهر جاسك و حدود ك 75فاصله حدود 
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كـه بخشـي از ايـن     باشد ميي بادي ها پوشيده از ماسه موردمطالعهپراكنده وجود دارد و سرتاسر منطقه  صورت بهاي  بوته
 ).3شكل شماره ( اند شده قلمنتهاي اطراف و بخشي ديگر از خط ساحلي  از دلتاهاي رودخانه ها ماسه

  

  
  موردمطالعهموقعيت منطقه : 3شكل شماره

  تحليل فراواني سرعت بادها
 75فاصله حدود  درايستگاه هواشناسي شهرستان جاسك ، موردمطالعه ترين ايستگاه سينوپتيك به محدوده نزديك

هاي كم،  شرايط آب و هوائي در فاصله ييرتغ عدم، كه با توجه به شرايط توپوگرافي و است شده واقعكيلومتري شرق منطقه 
  .از آمار آب و هوائي اين منطقه جهت مشخص كردن فراواني بادها و ترسيم گلباد استفاده شد

باد همديدي است، وجود باد غالب و قوي همديدي، سبب  سرعت بهجهت نسيم دريا و زمان شروع آن وابسته  ازآنجاكه
غربي جلگه در ساحل منطقه  -ي ليكن با توجه به روند شرق). 1389زاده و همكاران،  صديق(شود تغيير نسيم دريا مي

درصد 48/19توان نتيجه گرفت كه نسيم خالص دريا به خشكي از جهت تقريبي جنوبي وزش داشته و  مي ،موردمطالعه
  ).1393اكبريان و همكاران، ). (1و جدول شماره  4شكل شماره (. بادهاي منطقه را تشكيل داده است

  
  )1393اكبريان و همكاران، (ساالنه ايستگاه سينوپتيك جاسك در چهار جهت اصلي گلباد: 4 شماره شكل
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  )1393اكبريان و همكاران، (موردمطالعههاي مختلف باد و  نسيم دريا در ساحل منطقه  توزيع فراواني جهت: 1جدول 

  .غربي در ساحل تنگه هرمز منطبق با نسيم دريا به ساحل است جهت جنوبي در ساحل درياي عمان و جهت*
 
  

  ها روشمواد و 
  :شود مياز لحاظ روش كار به چهار قسمت تقسيم  موردنظرپژوهش 

در  . پرداختـه شـود   اي ماسـه  هـاي  پيكـان كه در آن به بررسي  اي محدودهمطالعات ميداني منطقه و مشخص كردن : الف
  . است شده انتخاب مترمربع 5250به وسعت حدود  اي محدوده موردنظرپژوهش 

 شـده  انداختـه ترانكست  6در اين پژوهش، .  اي ماسه هاي پيكانهائي جهت سهولت مطالعه مشخص كردن ترانسكت :ب
  ). 5شكل شماره ( است  قرارگرفته موردبررسي اي ماسهپيكان  20كه حدود 

، وسط و رأس، كه در اين پژوهش طول پيكان، عرض پيكان در اي ماسه هاي پيكانمورفومتري  گيري اندازهبررسي و : ج
  . است قرارگرفته موردبررسيو گياه، جهت پيكان و شيب دو پهلوي پيكان  اي ماسهقاعده، نوع پوشش گياهي، ارتفاع تپه 

  . گاهدر آزمايش ها آنپيكان و گرانولومتري ) ، وسط و قاعدهرأس(مختلف  هاي قسمترسوب از  برداري نمونه: د
گرانولـومتري   يهـا  دادههمبستگي بين اجزاي مورفومتري و تحليـل   Gradstateو  spss يافزارها از نرمبا استفاده : ه

  .و درنهايت نمودارهاي مربوطه ترسيم گرديد شده انجام

  
  اي ماسه هاي پيكانها و محدوده بررسي  شكل شماتيك ترانسكت: 5شكل شماره

  

 )m/s(سرعت

  جهت
2/1-5/0 6/3-1/2  7/5-6/3  8/8-7/5  1/11-

  (%)جمع   1/11=>  8/8

وبي
 جن

حل
سا

  

  97/8  22/0  43/0  70/0  55/1  6  11/0  شمالي
  45/26  41/0  29/1  54/11  45/7  7/5  05/0  شرقي

  82/19  07/0  18/0  22/3  50/7  4/8  09/0  جنوبي*
  74/31  27/0  88/0  51/10  74/10  3/9  07/0  غربي
  33/13  -  -  -  -  -  -  آرام
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  پژوهش هاي يافته

 Cyperus conglomerates:  نام علمي
پايـا كـه در تمـام     اي بوتـه شهرت دارد، گياهي است » كلبيت«بنام  نشينان بيابانكه در گويش محلي » جگن«از  اي گونه

  ).6شكل شماره (استقرار دارندشني  هاي عرصه
 صـورت  بـه ايـن گيـاه    .باشـد  ميشني و فقير از مواد غذايي  هاي خاكگياهان شن دوست بسيار سازگار به  ازجملهكلبيت 

از طرفي، در جوامع گياهي اسكنبيل، . آورد مي به وجودرا در شنزارها  پوشش غالب، ايجاد تيپ گياهي يكنواختي و همگني
به علت انعطاف اكولـوژيكي بسـيار وسـيع    . شود ميگونه غالب يا همراه، مشاهده  صورت بهدم گاوي، خارسوف، نترونسي، 

از شنزارهاي جنوب كشور ، مركـزي و تـا    كه طوري به باشد ميگياهي، انتشار جغرافيايي آن در ايران بسيار وسيع  گونه اين
، يك سـاقه گـل   ها برگ مياناز  معموالًباريك، كشيده و  هايي برگاين گياه داراي . شمال كشور نيز گسترش نموده است

جـدا و   آذين گل ظاز پوشش محاف راحتي بهاي گياه پس از رسيدن بذره. شود ميسانتيمتر خارج  60تا  30دهنده، به طول 
  ).1382ثابتي، ( شود ميتوسط باد پراكنده 

  
  عكسي از گياه كلبيت : 6شكل شماره

 هـاي  سـاقه كلبيت، با ايجـاد   هاي رويشگاه مناسب باشد،) زمستان و بهار( كه متوسط بارندگي ساليانه  هايي سالاغلب در 
 صورت بهبسيار فعال،  اي ريشهكلبيت داراي سيستم . بخشد ميگل دهنده و رشد رويشي بسيار مناسب، بستر را به شنزارها 

بر . نمايد شني مي هاي عرصهكلني، در  صورت بهوسيع  هاي تودهايجاد  معموالًفراوان، ) افقي و عمودي(هاي جانبي ريزوم
كنـد، ظـاهر    هـوايي مـي   هـاي  اندامفعال رويشي كه توليد  هاي جوانه صورت بههاي عمودي، روي ريزومهاي افقي، جست

  .)1382ثابتي، (شود مي
 
  

  نتايج
  اي ماسه هاي پيكانموفومتري 

 شده پرداخته ها پيكانبه بررسي پارامترهاي مختلف مربوط به  موردمطالعهمنطقه  اي ماسه هاي پيكاندر بررسي مرفومتري 
  .ارائه گرديده است 2است كه همه اين موارد در جدول شماره 
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  موردمطالعهمنطقه  اي ماسه هاي پيكانموفومتري : 2جدول شماره

پيكان 
  اي ماسه

طول پيكان 
  )متر(

ارتفاع تپه
  اي ماسه

)CM(  

ارتفاع 
  گياه

)CM(  

عرض در
  محل گياه

)CM(  

عرض در
  وسط پيكان

)CM(  

عرض در 
  قاعده پيكان

)CM(  

  نوع گياه

P1 0.90  13 19 35 25 10  Cyperus conglomerates  
P2 0.75  17 24 25 10 5  Cyperus conglomerates 

P3 2.9  23 32 35 26 13  Cyperus conglomerates 

P4 1.4  29 33 45 23 11  Cyperus conglomerates 

P5 0.83  13 18 29 9 6  Cyperus conglomerates 

P6 0.86  18 24 29 25 12  Cyperus conglomerates 

P7 0.83  22 26 46 23 7  Cyperus conglomerates 

P8 0.89  13 18 17 11 7  Cyperus conglomerates 

P9 0.77  14 17 33 22 8  Cyperus conglomerates 

P10 0.64  23 28 36 13 9  Cyperus conglomerates 

P11 0.73  9 12 24 9 5  Cyperus conglomerates 

P12 2.55  21 27 31 22 13  Cyperus conglomerates 

P13 0.88  14 17 29 12 8  Cyperus conglomerates 

P14 0.33  9 13 12 7 4  Cyperus conglomerates 

P15 0.67  15 19 26 11 6  Cyperus conglomerates 

P16 0.62  8 11 21 7 3  Cyperus conglomerates 

P17 1.59  7 10 25 17 12  Cyperus conglomerates 

P18 0.55  8 13 21 12 6  Cyperus conglomerates 

P19 0.81  13 17 13 9 3  Cyperus conglomerates 

P20 0.56  9 14 8 5 3  Cyperus conglomerates 

  
  اي ماسه هاي پيكانپوشش گياهي بر  مرفومتري  تأثيربررسي 

نتـايج  . اسـت  شـده  پرداختهبا ارتفاع تپه و تاج گياه  اي ماسهدر اين قسمت به بررسي ارتباط و همبستگي بين طول پيكان 
اما ارتفاع گياه . درصد معناداري ارتباط دارند 95اي با ارتفاع تپه و ارتفاع گياه در سطح  كه طول پيكان ماسه دهد مينشان 

 ارتفـاع ، بـا افـزايش   ذكرشـده د با توجه به موار. درصد معناداري با يكديگر ارتباط دارند 99اي در سطح  با ارتفاع تپه ماسه
در سـطح   هـا  آنارتباط بعضي از  هرچند، كند ميافزايش پيدا  اي ماسهگياه، طول پيكان بيشتر شده و همچنين ارتفاع تپه 

درصد معناداري است، اما مهم اين است كه با يكديگر ارتباط داشته و اين مورد وابسته بودن متغيرهاي مختلف  99يا  95
  ).3جدول شماره (كند اي به يكديگر را ثابت مي پيكان ماسه
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  اي ماسههمبستگي بين پارامترهاي طول پيكان با ارتفاع گياه و تپه : 3جدول شماره 

 اي ماسهارتفاع تپه  )متر(طول پيكان  همبستگي پيرسون 
  ارتفاع  گياه

 

457/0 1 همبستگي پيرسون )متر(طول پيكان  * 539/0 * 

 014/0 034/0  معناداري

457/0 همبستگي پيرسون اي ماسهارتفاع تپه  * 1 979/0 ** 

 00/0  034/0 معناداري

  ارتفاع  گياه
 

539/0 همبستگي پيرسون * 979/0 ** 1 

  00/0 014/0 معناداري
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). )درصد معنادار است 95رابطه در سطح (         
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ) درصد معنادار است 99رابطه در سطح(  

  
پس از تحليل همبستگي اجزاي مورفومتري باال، از پارامترهاي ديگري جهت تحليل بيشتر همبستگي اجزاي مورفومتري 

در  اي ماسـه عرض پيكـان   اضافه بهپارامتر باال  3نشان داده شود، به همين منظور از  روشني بهاستفاده گرديد تا ارتباطات 
  .است شده ارائه 4در جدول شماره  ها آنهاي آماري  كه تحليل ط و انتهاي پيكان استفاده گرديدمحل گياه، وس

  اي ماسهپارامتر مورفومتري پيكان  6همبستگي بين : 4جدول شماره

 همبستگي پيرسون 
اي ماسهارتفاع تپه )متر(طول پيكان 

  ارتفاع  گياه
 

عرض در 
 محل گياه

عرض در 
  وسط پيكان

 

عرض در 
پيكان رأس

پيرسون همبستگي)متر(طول پيكان  1 457/0 * 539/0 * 374/0 597/0 ** 748/0 ** 

 00/0 005/0 104/0 014/0 034/0  معناداري

457/0 همبستگي پيرسوناي ماسهارتفاع تپه * 1 979/0 ** 760/0 ** 622/0 ** 561/0 * 

 010/0 003/0 00/0 00/0  034/0 معناداري

  ارتفاع  گياه
 

539/0 همبستگي پيرسون * 979/0 ** 1 703/0 ** 634/0 ** 585/0 ** 

 007/0 003/0 001/0  00/0 014/0 معناداري

عرض در محل 
 گياه

760/0 374/0 همبستگي پيرسون ** 703/0 ** 1 766/0 ** 637/0 ** 

 003/0 00/0  001/0 00/0 104/0 معناداري

عرض در وسط 
  پيكان

 

597/0 همبستگي پيرسون ** 622/0 ** 634/0 ** 766/0 ** 1 847/0 ** 

 00/0  00/0 003/0 003/0 005/0 معناداري

عرض در قاعده 
 پيكان

 748/0 ** 561/0 * 585/0 ** 637/0 ** 847/0 ** 1 

 00/0 010/0 007/0 003/0 00/0  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). )درصد معنادار است 95رابطه در سطح (    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ) درصد معنادار است 99رابطه در سطح(  
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 صـورت 
ل گيـاه    
گي در 
پيكـان    
 نكنـد،  

 ارتفاع 
 95حـد  

. د دارد 
ز ديـد  
داني و       

 تـر  رگ 
كـديگر  
كديگر 

 تـأثير     
ـل بـه   

 ـذيري 

 نشـان  
.  

تابستان، 1 همار

ص بـدين دهـد   ي
يكـان در محـل

رابطه تنگاتنگ س
يـاه در انـدازه پ
ق بياباني صدق

كه صورت بدين
پيكان در حـ س

 معناداري وجـود
ممكن است ا د

ت تجربـي و ميـد

بـزردليل انـدازه  
يك تـأثير تحـت     

ط تنگاتنگي با يك
 ميـان، نقـش و

كامـ طـور  بهرها 

تأثيرپـارتبـاط و  
  . دهد ي

را موردمطالعـه 
شود  مربوط مي

  

شم سال چهارم، ،

اوتي را نشان مي
هناي پيرود، با پ

رأسن در وسط و 
اي در محل گي ه

 در ديگر مناطق

ب، باشد مييكان 
رأي بوده اما با 

درصد 99سطح 
هرچند. شود مير 

ده از مشـاهدات

به د(ف گرديده
ـات پارامترهـا ت

ارتباط شده تخاب
در ايـن توجـه   

 در ديگر پارامتر

ا روشـني  بـه كه 
گياه را نشان مي 
ماي در منطقـه   ه 
پوشش گياهي ه

  ي مورفومتري

،كمي مورفولوژي

يج متنوع و متفا
ر ي به شمار مي
 اما با پهناي آن

تپه ماسه حجم م
اي ماسه هاي ان
  ).4ه

س ارتباط طول پي
درصد معناداري 9

ي تنگاتنگي در س
ختلف نيز بيشتر
هش بـا اسـتفاد

  .رسد ميبات
ن از نمودار حذف

تـا ارتباطـ) شد ي
انتد، پارامترهاي 

قابـل مسئله. ود
باشد، و تغيير مي

است، ك  سه شده
فاع تپه از ارتفاع

ماسـه هـاي  كان
اندازه بهد نيست، 

رتفاع پارامترهاي

ژئومهايپژوهش

ي با يكديگر نتاي
ا ي پيكان ماسه
يار ضعيف است،

كم تأثير دهنده ن
پيكايگر از انواع

جدول شماره(شد
ي پيكان، عكس

99پيكان در حد
همبستگي دشده

مخ هاي قسمتر
 اما در اين پـژو
ين مباحث به اثب
ست و طول پيكا

يمنمودار  يها ش
گردد الحظه مي

شو  پارامترها مي
اي م يكان ماسه

 با يكديگر مقايس
ول پيكان و ارتف

پيكمورفومتري 
طق بياباني زياد

ت هماهنگ در ار

پ

اي پيكان ماسه ده
متغيرهاي ترين هم

و ارتباط آن بسي
نشاناين مطلب 

ست در بعضي دي
باش مين واقعيتي

ر مربوط به پهناي
گياه و در وسط پ

ياد با سه پارامتر
 پهناي پيكان در
ي و روشن باشد
 و عملي، همه اي

اس شده پرداختهر
بخشدگي ديگر

وي شكل نيز مال
ث تغيير در ديگر
ه وجود آورنده پي

اي  پيكان ماسه
اي يعني طو اسه
هاي ويژگي بر

سبت به ديگر منا

مقايسه تغييرا: 7

شد انتخابهاي
مهاي كه از  اسه

ي وجود ندارد و
.باشد مي را دارا

وضوع ممكن اس
گوياي چنين لعه

ي با سه پارامتر
يكان در محل گ
بين ارتفاع گياه
ش ارتفاع گياه،
ين موارد بديهي
ابزارهاي علمي

پارامتر 5مقايسه
رها باعث فشرد

كه از رو طور مان
، باعثها آنك از

عامل اصلي به ن
  .ارد

پارامتر اصلي 3 
ي اصلي پيكان ما
ستقيم اندازه گياه

نسب ها پيكانول

7شكل شماره 

معناداري پارامتره
ن طول پيكان ما

ارتباط معنادار ه
درصد معناداري

اين مو دهرچن، 
موردمطا منطقه 

اي رتفاع تپه ماسه
پي ياي با پهنا ه

ب. معناداري است
يشكه با افزا ورت

ومروفولوژيست ا
و ا ها استداللن 

به م 7ل شماره 
ت به ديگر متغير

هم. بيان شود ي
 تغيير در هر يك

عنوان به گياهي 
 گياهي ارتباط د

نيز 8ل شماره 
مورفومتري هاي

مس تأثير كرشده
دليل اينكه  طو. 
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ارتباط م
كه، بين

گونه هيچ
د99حد 
باشد مي

امام در
ارتباط ار
تپه ماسه
درصد م
صو بدين

يك ژئو
همچنين

در شكل 
آن نسبت

روشني به
ت دارند و
پوشش
پوشش

در شكل 
ه ويژگي
ذكموارد 
.دهد مي
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 شـده  ه
با  طالعه
و  ـرين 

.  
 اندازه ه
ايـن  . ت 

ت بـه  
هـاي   ه 
است  ر

سـاس    
 باشـد    

تـرين   ل
 هـاي  ن

وط بـه   
ن رونـد       
شـترين  

  
 

پرداخته ردمطالعه
موردمطهاي  ونه
تـ بـزرگ ، يرسـ 
چگونه است لعه

بهمربوط ) راواني
اسـت متـر  سانتي

و نسبت باشد مي ر
بالتيع اندازه تپـه

متر سانتي 13آن 

يـرا ماهيـت و اس
شـيدگي نداشـته

، طويلردمطالعه
پيكانگين طول 

ين عرض مربـو
يـار نيـز از ايـن

ـ     وده و بيشيـاه ب

 يكديگر تأثيرت 

موراي  ماسه اي
ت هر يك از گو

موردبرر هـاي  ن 
موردمطالوارض 

بيشترين فر(ه مد
س 10حداقل آن

متر سانتي 10ند 
كوتاه باشد، ب ظر

بوده و مد آ متر 
  

زي شـود  مـي ب 
طول و كش اي ه

مور اي ماسه اي
ميانگ. است متر ي

طبيعي بيشتري ر
س و انحـراف معي
ـان در محـل گي

  

هاي منتخب تحت

ها پيكانفومتري 
 و اندازه و تفاوت

پيكـانه در بـين    
بين عو... دگي و
است كه متر نتي
و ح متر سانتي 33

و در حد چن چك
موردنظه گياهان 

سانتي 9/14ي
.است متر سانتي
محسو ها پيكان

ماسه اگر پيكان 
ها پيكاندر بين 

سانتي 257 ها ن

طو بهده پيكان، 
ترتيب واريـانس
ط به عرض پيكـا

).  5 ول شماره

در ارتفاع پارامتره

مورفو هاي يژگي
شكلي هاي ژگي

دهـد كـه ن مـي
 چولگي و كشيد

سان 6/19ع گياه
3 موردمطالعهي
كوچ صورت به ه
اندازه كه وقتيل

ا اندازه تپه ماسه
س 7آن  ترين وتاه

ش مورفومتري
و باشد ميل آن

.ها قرار بگيرند
آنو تفاوت بين  ر
  .باشد مي 0/

ياه، وسط و قاعد
و به همين ت شد

ين ميزان مربوط
جدو(است تأمل ل

 ...مورفومتري

مقايسه تغييرات د

  ها كان
و تحليل آماري

ويژاي،  ا عارضه
ن عوامـل نشـان
 يا اينكه ميزان
، ميانگين ارتفاع

هاي  در بين گونه
موردمطالعهاي  سه

زيادي دارد، حال
ميانگين ا كه ري

كوو  متر سانتي 2
بخش ترين مهمو

اي به طول  ماسه
اي مانند نبكا سه
متر سانتي 33 ها

/65 ها آن معيار
در محل گي اي ه

باش ميعده پيكان
كشيدگي كمترين

قابلكه اين مورد

شش گياهي بر مو

م: 8شكل شماره

 مورفومتري پيك
ش به بررسي و
ي هر پديده و يا

پرداختن به اين. 
باشد و مي ندازه

،موردمطالعه اي ه
اكثرارتفاع گياه

ماس هاي پيكان 
گر نقاط تفاوت ز

طور بهاست  تر ه
29 ايجادشدهي

است وسيار مهم
 ظاهري پيكان

هاي ماس يگر تپه
ه آن ترين كوتاه و
و انحراف  متر ي

ماسهتلف پيكان
ط و در آخر، قاع
خش چولگي و ك

يابد ك صاص مي

 نقش و تأثير پوش

ش

 آماري اجزاي م
قسمت از پژوهش
جزاي مورفومتري

.كند  را بيان مي
چه ا ها آن ترين
ماسهپيكان  20
حد. است متر تي

دهد كه شان مي
ديگ اي ماسه اي

كوتا ايجادشدهي 
اي تپه ماسه ترين 

اي بس كان ماسه
 پيكان و شكل
ست در زمره دي

و متر سانتي 290
سانتي 100 العه

مخت هاي عرض
ياه و سپس وسط

اما در بخ كنند مي
ه قاعده آن اختص

بررسي 
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ت كوچك
در بين 

سانت 17
موارد نش
ها پيكان
اي ماسه

بزرگو 
طول پيك
وجودي
ممكن ا
0پيكان 

موردمطا
در بين 
محل گي
متبعيت 

ميزان به
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  اي هاي ماسه تحليل آماري اجزاي مورفومتري پيكان: 5جدول شماره

 
 )CM(اي ماسهارتفاع تپه  )CM(طول پيكان 

 )CM(  ارتفاع  گياه

 

عــرض در محــل 
 )CM(گياه

عـــرض در وســـط
  )CM(پيكان

 

در قاعـده  عرض 
 )CM(پيكان

 55/7 9/14 27 6/19 9/14 3/100 ميانگين

 7 12 5/27 18 5/13 82 ميانه

 3 9 29 17 13 83 مد

 36/3 12/7 07/10 9/6 11/6 52/6 انحراف معيار

 31/11 83/50 57/101 72/47 35/37 6/42 واريانس

 10 21 38 23 22 257 دامنه تغييرات

 3 5 8 10 7 33 كمترين

 13 26 46 33 29 290 بيشترين

  
  اي ماسه هاي پيكانگرانولومتري رسوبات 

 آمـده  عمـل  به برداري نمونه، وسط و قاعده پيكان رأساز سه قسمت  اي ماسهاز رسوبات مربوط به پيكان  برداري نمونهدر 
  .ارائه گرديده است 6، در جدول شماره شده انجاماست و نتيجه گرانولومتري اين رسوبات كه در آزمايشگاه 

  
  اي ماسهي مختلف پيكان ها نمونهنتايج گرانولومتري : 6جدول شماره

  شماره الك     
  

  كد نمونه

2000 
  ميكرون

1000
  ميكرون

500
  ميكرون

250
  ميكرون

125 
  ميكرون

63  
  ميكرون

 63كمتر از 
  ميكرون

  جمع

  100  55/12  42/56  56/30 47/0 - -  -  قاعده پيكان
  100  39/8  21/58  16/33 24/0 - -  -  وسط پيكان

  100  15/4  2/26  89/68 86/0 - -  -  پيكانرأس
  

  تحليل فراواني رسوبات
رسـوب انجـام    برداري نمونه) پيكان رأسقاعده، وسط و (اي، از سه قسمت پيكان جهت گرانولومتري رسوبات پيكان ماسه

گـردد، در هـر سـه نمونـه      مالحظـه مـي   5كه در جدول شماره  طور همان. شد و رسوبات در آزمايشگاه دانه سنجي شدند
ميكرون وجود نـدارد، در قسـمت    250بيشتر از  هاي اندازهبا  دانه درشتپيكان، رسوبات  رأساز قاعده، وسط و  شده گرفته
تري بيشـ  دانـه  درشتآن، رسوبات ) محل گياه(پيكان  نسبت به وسط و قاعده رأسكه در  گردد ميميكرون مالحظه  250

اسـت كـه رسـوبات     صـورت  بـدين و  باشـد  مـي تر به سمت نوك پيكان  دانه درشتوجود دارد كه به دليل حركت رسوبات 
 شود مينيز ديده  اي ماسه هاي تپهكه اين مورد در برخي ديگر از  شوند ميتر بيشتر در قسمت نوك پيكان ديده  دانه درشت

شـكل شـماره فراوانـي رسـوبات در هـر يـك از       . تري هستند دانه شتدرمانند برخان كه بازوها به نسبت داراي رسوبات 
از محل گيـاه بـه    هرچقدر، باشند ميها  رسوبات كه مربوط به خانواده رس ترين ريزدانه همچنين. دهد ميرا نشان  ها اندازه

و كمترين مقدار رسـوبات ريزدانـه در نـوك پيكـان و بيشـترين آن در       باشند ميتر  سمت نوك پيكان حركت كنيم فراوان
اما در  هستند ترين فراوانميكرون  125تا  63در نمونه قاعده و وسط پيكان، ذرات بين . باشد مي) محل گياه(قسمت قاعده
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پيكان را نشان  رأسبه سمت  دانه درشتميكرون، كه اين امر نيز حركت ذرات  250تا  125پيكان، ذرات بين  رأسنمونه 

  ).   9شكل شماره (دهد مي

  
  ها اندازهفراواني رسوبات در هر يك از :  9شكل شماره 

كه  شده ترسيمهاي  در دياگرام. شد و سپس دياگرام رسوبات ترسيم گرديد Gradstaet افزار نرمنمونه رسوبات وارد 
 رأسمربوط به رسوب كه نمونه  دهد نشان ميگرديده است،  ارائه 10است و در شكل شماره مربوط به هر سه نمونه 

نمونه . گيرد درصد رس و گل، در قسمت ماسه قرار مي 4درصد ماسه، و حدود  95اي با دارا بودن حدود  پيكان ماسه
درصد گل و رس در مرز بين  8درصد ماسه و همچنين  91اي با داشتن حدود  رسوبات مربوط به وسط پيكان ماسه

درصد گل و رس در  12درصد ماسه و  87گيرند و نمونه مربوط به قاعده پيكان، با دارا بودن  ي و سيلتي قرار ميا ماسه
  . گيرد اي قرار مي ماسه -محدوده سيلتي

  
 Gradstate افزار نرمدياگرام تحليلي : 10شكل شماره 
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  گيري نتيجه

 تـأثير مسلط در مناطق بياباني فرآيندهاي بادي است كه باعث به وجود آمدن اشـكال متنـوعي تحـت     ييزافرآيند شكل 
كـاهش سـرعت بـاد     محـض  بـه در اين مناطق بادهـا مسـلح بـه ذرات ماسـه هسـتند و      . شود ميو حمل ماسه  ييجابجا
، ذرات غلطـان  آينـد  مـي  پوششي نازك بـر سـطح زمـين فـرود     صورت به، ذرات معلق شود ميآغاز  ها ماسه گذاري رسوب

يكـي از اشـكال   . ذرات در حال جهش بيش از ذرات غلطـان اسـت   جابجايياما  شوند ميبرخورد با مانع متوقف  محض به
  .است اي ماسه هاي پيكان آيد ميبياباني استپي توسط ذرات جهشي به وجود  هاي محيطكه در  اي ماسه

در ساحل شمالي درياي عمان  اي ماسه هاي پيكانژيكي ژئومورفولو هاي ويژگيدر اين پژوهش كه به بررسي 
با ارتفاع تپه و  اي ماسهابتدا به بررسي ارتباط و همبستگي بين طول پيكان . ، اين نتايج استخراج گرديده استشده پرداخته

درصد  95اي با ارتفاع تپه و ارتفاع گياه در سطح  طول پيكان ماسهاست و نتايج نشان داد كه  شده پرداختهتاج گياه 
با توجه . درصد معناداري با يكديگر ارتباط دارند 99اي در سطح  اما ارتفاع گياه با ارتفاع تپه ماسه. معناداري ارتباط دارند

. كند ميافزايش پيدا  اي ماسهه ، با افزايش ارتفاع گياه، طول پيكان بيشتر شده و همچنين ارتفاع تپذكرشدهبه موارد 
 صورت بدين، باشد ميپيكان، عكس ارتباط طول پيكان ) عرض(اي با سه پارامتر مربوط به پهناي ارتباط ارتفاع تپه ماسه

پيكان  رأسدرصد معناداري بوده اما با  99پيكان در محل گياه و در وسط پيكان در حد  اي با پهناي كه ارتفاع تپه ماسه
درصد معناداري  99همبستگي تنگاتنگي در سطح  يادشدهبين ارتفاع گياه با سه پارامتر . رصد معناداري استد 95در حد 

عالوه بر اين، . شود ميمختلف نيز بيشتر  هاي قسمتكه با افزايش ارتفاع گياه، پهناي پيكان در  صورت بدين. وجود دارد
رود، با پهناي پيكان در محل گياه  اي به شمار مي ماسه متغيرهاي پيكان ترين مهماي كه از  بين طول پيكان ماسه

رابطه تنگاتنگي در  رأسارتباط معناداري وجود ندارد و ارتباط آن بسيار ضعيف است، اما با پهناي آن در وسط و  گونه هيچ
  .باشد ميدرصد معناداري را دارا 99حد 

حداكثرارتفاع گياه . است متر سانتي 17 اندازه بهمربوط ) انيبيشترين فراو(است كه مد متر سانتي 6/19ميانگين ارتفاع گياه 
 هاي پيكاندهد كه  اين موارد نشان مي. است متر سانتي 10و حداقل آن  متر سانتي 33 موردمطالعههاي  در بين گونه

ديگر نقاط  اي ماسه هاي پيكانو نسبت به  باشد مي متر سانتي 10و در حد چند  كوچك صورت به موردمطالعهاي  ماسه
 33 ها آن ترين كوتاه و متر سانتي 290ترين پيكان  ، طويلموردمطالعهاي  ماسه هاي پيكاندر بين . تفاوت زيادي دارد

و انحراف معيار   متر سانتي 100 موردمطالعه هاي پيكانميانگين طول . است متر سانتي 257 ها آنو تفاوت بين  متر سانتي
پيكان قرار داشته و  رأسترين رسوبات در  دانه درشتدهد كه  نه سنجي رسوبات نشان مينتايج دا. باشد مي 65/0 ها آن

 .شود كنيم از اندازه رسوبات كاسته مي به سمت قاعده و محل گياه حركت مي هرچقدر
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