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 خاك حفاظت وي باد شیفرسای بررس منظور به نبکاها فرم وی مکان لیتحل و هیتجز

 ) خزری شرق جنوب در انکالهیم :يمورد مطالعه(
  

 4یمحبوب هلدااس  و3یجانیاله دیحم ،2یحرمي موسو رضا ،1ینیام آرش*
   ،مشهدی فردوس دانشگاه ،یشناس نیزم استادگروه2 ،مشهدی فردوس دانشگاهی شناس نیزم گروه دکترا،ي دانشجو1

   مشهدی فردوس دانشگاه ،یشناس نیزم ارگروهیدانش4 ،تهران ،یشناس انوسیاقی مل موسسه اریاستاد3
  3/7/90:  ؛ تاریخ پذیرش17/9/89: تاریخ دریافت

  چکیده
هاي تجربی و   فرسایش بادي در هر منطقه عالوه بر فرمول نوع و میزانارزیابیالعه و براي مط

. آید می  کم هزینه به شمار، مناسب و نسبتاًعلمی يها هاي صحرایی، بررسی نبکاها از روش گیري اندازه
ی نبکاها در سیستم سدي ساحلی میانکاله در جنوب شرق با توجه به گسترش و پراکندگی قابل توجه

 عدد نبکا در چهار ناحیه جغرافیایی از 31گیري و رصد عملکرد نبکاها، تعداد  دریاي خزر براي اندازه
 بلند و طول محورهاي مانندبراي هر نبکا پارامترهاي مورفومتري مورد نیاز . بررسی شدشرق به غرب 

 100(ها در واحد سطح همچنین تمرکز نبکا .گیري قرار گرفت  اندازهارتفاع نبکاها مورد کوتاه و نیز
نتایج . بررسی گردید، درصد استقرار و پایداري نبکاها و پوشش گیاهی غالب منطقه مورد )مترمربع

 از نظر ارتفاعی در مقایسه با سایر مناطق 3  موجود در ناحیهيدلیل اینکه نبکاها به دهد حاصل نشان می
توان نتیجه  میسپس . باشد  درصد می50تر از  این منطقه کميمرتفع تربوده و پایداري و استقرار نبکاها

عنوان یک منطقه   و به بودهگرفت میزان فرسایش بادي در این ناحیه در مقایسه با سایر مناطق بیشتر
از سوي دیگر پارامترهاي بافتی . باشد هاي اجرایی در اولویت می حساس به فرسایش بادي براي طرح

. نگین، جورشدگی، کج شدگی و کشیدگی رسوبات مشخص شداي نبکاها از قبیل میا در رسوبات ماسه
دهد پارامترهاي بافتی در نواحی چهارگانه اختالف قابل توجهی با یکدیگر  نتایج حاصل نشان می
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نداشته و از نظر بافتی رسوبات تشکیل دهنده نبکاها در محدوده میانگین اندازه ماسه متوسط تا ریز، 
. شوند بندي می  و گروه رسوبات کشیده از نظر کشیدگی طبقهجورشدگی بسیارخوب، کج شدگی مثبت

فرم و گسترش مکانی نبکاها الگوي فرسایش بادي در منطقه و راهکارهاي مناسب براي حفاظت خاك 
  .دهد را نشان می

  
   نبکا، میانکاله، رسوب شناسی، فرسایش بادي، حفاظت خاك:هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

افتند  ها توسط پوشش گیاهی به تله می  در مناطقی که ماسه1هیمه زارياي  هاي ماسه نبکاها یا تپه
 شوند خشک، گرم و خشک و گرم و مرطوب تشکیل می  در مناطق نیمهگسترش یافته و معموالً

تواند به رشد و  اي گیاهان می هاي شبکه مقاومت در برابر خشکی وریشه ).1990توماس و توسار، (
  ).2001نیشیمورا و تاناکا، (  کمک نمایدپایداري نبکاها در هر منطقه

اي مانند بادهاي غالب، سرعت باد، میکروکلیما،  طی فرایند رشد نبکاها فاکتورهاي منطقه در
 ي محیطی، وضعیت رسوب و شرایط انتقال آن، تغییر در چگالی خاك و نرخ رشد گیاهانها استرس

  .دن در شکل نبکا تاثیرگذار باشتوانند می) 2007 لوین و همکاران، ؛1998 تنگبرگ و چن،(
هاي مطالعاتی   در طرحطورعمده هبصورت پراکنده و  مطالعه و بررسی نبکاها در ایران تنها به

تنگبرگ و ( از دیدگاه مورفومتري و گسترش مکانی. طبیعی و بیابان زدایی صورت گرفته است منابع
 نبکا را 473 بورکینافاسو پرداخته و به مقایسه مورفومتري نبکاهاي مرکز تونس و شمال) 1998چن، 

 نبکا را در جنوب ایسلند بررسی 1200بیش از ) 2006(  وراسل مونتنی.اند گیري قرار داده مورد اندازه
   .اند در توزیع و پراکندگی نبکاها را مورد بررسی قرار داده نموده و مورفومتري و سایر پارامترهاي موثر

اي جنوب شرقی دریاي خزر در سیستم سدي ساحلی  با هدف شناسایی نبکاهپژوهشاین 
هاي  ها با سایر مناطق ایران و اجراي طرح ها و مقایسه آن میانکاله، وضعیت فرم و مورفومتري آن

  . مناسب براي کنترل فرسایش بادي در مناطق بحرانی با اولویت باال طراحی شده است

                                                             
1- Coppice dunes 
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  ها  مواد و روش
ه کل نبکاها در سیستم سدي ساحلی میانکاله در یک محدوده به در ابتدا در یک بازدید میدانی اولی

شمالی و  دقیقه 50درجه و  36 کیلومتر با مختصات جغرافیایی 3 کیلومترو عرض متوسط 71طول 
 شمالی و  دقیقه55درجه و  36 شرقی در غرب تا آشوراده با مختصات جغرافیایی  دقیقه18درجه و 

از نظر اقلیمی محدوده مورد مطالعه در . مورد بازدید قرار گرفت شرقی در شرق  دقیقه01درجه و  54
 3/311متر در غرب تا   میلی5/530معدل بارندگی متوسط سالیانه از  اقلیم گرم و مرطوب قرار گرفته و

شناسی کل مجموعه در زمان  متر در شرق منطقه مورد مطالعه در نوسان است و ازنظر زمین میلی
از نبکاها با توجه به  )زون(چهار ناحیه  .)2010 همکاران، وی نیام( هولوسن شکل گرفته است

در هر ). 1 شکل(برداري انتخاب شد  گیري و نمونه پراکندگی جغرافیایی از غرب به شرق براي اندازه
برداشت  یاب جهانی سیستم موقعیت نبکا توسط 31 موقعیت در مجموعناحیه تعدادي نبکا مشخص و 

گیري و یادداشت  اي اندازه د، طول محور کوتاه و ارتفاع هر نبکا توسط متر پارچهطول محور بلن. گردید
اي  ماسهبرداري رسوبات نبکاها، از هرکدام یک نمونه  براي وحدت رویه در خصوص نمونه. شد

برداشت و براي مطالعات آزمایشگاهی در کیسه ) یال خالف جهت باد( از بخش غربی هرنبکا سطحی
سازي  شناسی پس از حذف مواد زائد و آماده در آزمایشگاه رسوب. آوري گردید جمعنمونه پالستیکی 

مختلف   هاي در اندازه هاي مناسب انتخاب و توسط شیکر دانه اولیه با توجه به نوع رسوبات الک
  .بندي، پارامترهاي بافتی مورد نیاز محاسبه گردید هاي دانه تفکیک و پس از رسم منحنی

  

  
   نبکاهاي بردار نمونه هیناح چهار که آن شمال در انکالهیم و گرگان جیخل تیموقع -1 شکل

  .است شده داده شینما مثلث عالمت با
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   و بحث نتایج
دست آمده در خصوص بررسی نبکاهاي منطقه نشان از تفاوت و گوناگونی ابعاد نبکاها  و           نتایج به 

 .)1جدول (شرایط خاص پایداري در هر یک از نواحی مورد مطالعه دارد 

 درصد ،)مربعرمت 100 (سطح واحد در نبکاها تمرکز هیناح هر در نبکاها از تر قیدق شناختي برا
  .  است گرفته قراری بررس مورد منطقه غالبی اهیگ پوشش و نبکاهاي داریپا و استقرار

  
  .مطالعه مورد هیناح در نبکاي بند طبقه -1 جدول

  4هیناح
  )عددنبکا 5(

  3هیناح
  )کانب عدد11(

  2هیناح
  )نبکا عدد 6( 

  1هیناح
  )نبکا عدد 9( 

  يبند طبقه نوع راتییتغ محدوده

 *   <12 

 -   9 -11 

 -  - 6 -8 

-  - - 3 -6 

+  + * >3 

 در نبکا تمرکز
  سطح واحد

 100/نبکاها(
)مترمربع  

+    <80%  

   + 65 -80%  

  +  50 -65%  

 +   >50%  

 استقرار وي داریپا
  نبکا
(%) 

 متر 5/1 >   + 

 متر 5/1- 1   - -

 متر 5/0-1 + * - -

 متر 5/0 - 0 - +  +

  نبکا ارتفاع
 )متر(

 و انیسرخ گل
 آفتابگردان

  و انیسرخ گل
 بقوالت

  آفتابگردان
 لیساز و

  و انیگندم
 آفتابگردان

ي ها خانواده
 اهانیگ غالب

ی اهیگ پوشش
 نبکا غالب

  )باشد یم کم زانیم دهنده نشان – عالمت و متوسط زانیم دهنده نشان  * ،عالمت اد،یز زانیم دهنده نشان + عالمت(
  

ی هواشناس ستگاهیا شرق( 1 هیناح در دهد یم نشان 1 جدول در دست آمده به جینتای ابیارز و ریتفس    
 درصد 80 تا 65 نیب نبکاها استقرار وي داریپا است، مطالعه مورد هیناح نیتر یغرب که) رآبادیام بندر

 باي نبکاها زینی مناطق در که یحال در بوده مربع متر 100 در نبکا 3 از کمتر نبکاها تمرکز. دباش یم
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 نیشتریب متر 1 تا 5/0 نیبي نبکاها. شوند یم مشاهده زین مترمربع 100در نبکا 8 تا 6 و 6 تا 3 تمرکز
 .گردند یم مشاهده بخش نیا در زین متر 5/0 از کمتري نبکاهای ول داشته رای فراوان

 تعداد و داشته رای فراوان نیشتریب مربع متر 100 در نبکا 3 از کمتري نبکاها) یابوطالب (2 هیناح در
. دهند یم نشان خود ازي کمتر تمرکز سطح واحد در مترمربع 100هر در نبکا 6 تا 3 نیبي نبکاها
 زین ع ارتفا متر 1 تا متر 5/0 نیبي نبکاها و داشته را گسترش نیشتریب ارتفاع متر 5/0 از کمتري نبکاها
 100 در نبکا 12 از شیب سطح واحد در نبکاها تمرکز) یجهانشاه (3 هیناح در .دارندی کمی فراوان

 نشان خود ازي کمتر گسترش سطح واحد در نبکا 11 تا 9 و نبکا 8  تا 6 نیب تمرکز و بوده مترمربع
 نیتر مرتفع هیناح نیا. هستند ثابت کامالً و داریپا نبکاها درصد 50 از کمتر تنها هیناح نیا در. دهند یم

 و دارند رای فراوان نیشتریب ارتفاع متر 5/1 از شیبي نبکاها و دادهي جا خود در را منطقهي نبکاها
 4 هیناح در. دهند یم نشان خود ازي کمتری فراوان متر 1 تا 5/0 و متر 5/1 تا 1 ارتفاع باي نبکاها

 تمرکز باي نبکاها باشد، یم مطالعه مورد مجموعه در هیناح نیتری شرق که) ینیخوز کانالی غرب شمال(
 متر 100 هر در متر 6 تا 3 نیبي نبکاها و داشته رای فراوان نیشتریب  سطح واحد در نبکا 3 از کمتر
 درصد 80 زا شیب و داشته را نبکاهاي داریپا نیشتریب نیهمچن هیناح نیا. دارندي کمتری فراوان  مربع

 و بوده متر 5/0 از کمتری ارتفاع گروه در نبکاهای فراوان نیشتریب. باشندی م داریپا آن در نبکاها
  .رندیگ یم قراري بعد مرتبه در متر 5/1 تا 1 و متر 1 تا 5/0 نیبی ارتفاعي ها گروه

ي پارامترها و میترس) 2 شکل( منتخبي ها ستگاهیا در نبکاهاي ا ماسه رسوباتی سنج دانهي ها یمنحن
 هیکل شود یم مشاهده که گونه همان. دیگرد استخراج ها دانه اندازه زیآنالي راستا در ازین موردي آمار
 مختلفی بافتي پارامترهای بررسي برا. باشند یم) نما (مد کي یدارا و بوده گریکد یهیشب باًیتقر ها یمنحن

 چرا گرفت قرار توجه مورد زین منطقهي ا ماسهي اه تپه مجموعهي ها یژگیو نبکاها، دهنده لیتشک رسوبات
 گریکد یبه نسبت رایی ها شباهت توانند یم نبکاها وي ا ماسهي ها تپه هیاول فرض شیپ ک یبراساس که

ی شدگ کج ارخوب،یبسی جورشدگ ز،یر تا متوسط ماسه اندازه نیانگیم منطقهي ا ماسهي ها تپه. دهند نشان
 جینتا ).2010 همکاران، وی نیام( شوند یمي بند طبقهی دگیکش نظر از دهیکش رسوبات گروه و مثبت

 وی شدگ کج ،یجورشدگ ن،یانگیم ریمقاد معدل دهد یم نشانی روشن به 3 شکل در شده منعکس
ي ها تپه در 2باد جهت هم الی و 1باد جهت خالف الی و شدهي ریگ اندازه چهارگانهی نواح دری دگیکش

  .دهند ینم نشان خود از رای توجه قابل فاختال منطقه منتخبي ا ماسه
                                                             
1- Stoss side 
2- Lee side 
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  )NH2 نمونه (1 هیناح: الف

 
 

 )N2 نمونه (3 هیناح: ج

  
 

 )NK1 نمونه (4 هیناح: ـه

  

  )NH3 نمونه (1 هیناح: ب

 
  

 )N6 نمونه (3 هیناح: د

  
 

 )NK4 نمونه (4 هیناح: و

  
  

  .مطالعه موردی نواح در بمنتخي ریگ اندازهي ها ستگاهیا در رسوباتي بند دانهی منحن -2 شکل
  
 ستمیس در شدهي ریگ اندازهي نبکا 31 لیتحل و هیتجز از آمده دست به جینتای کلي بند جمع در
 نیتر یبحران زیناچي داریپا و بزرگي نبکاها وجود با 3 هیناح که دهد یم نشان انکالهیمي سدی ساحل

ي ها دام مداوم تردد و بزرگي دامداری نکلو ک یاستقرار و بوده مطالعه موردي ها بخش انیم در هیناح
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 کوتاهي ها طرح و ها برنامه ازمندین محدوده نیا و بوده موثر منطقهي باد شیفرسا توسعه در منطقه
  .استي باد شیفرسا گسترش و مقابلهي برایی اجرا مدت
  

  
  

 در یدگیکش وی شدگ کج ،یجورشدگ ن،یانگیم شامل رسوبات یبافت يپارامترها معدل و ندیبرا سهیمقا -3 شکل
  منطقهي ا ماسهي ها تپه باد جهت خالف و باد جهت همي ها ال یبا مطالعه موردي نبکاها  چهارگانهی نواح
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Abstract 
 In order to study and evaluate wind erosion, despite experimental formulas and 
field measurements, nebka analyzing by natural methods is a suitable and cost 
reduced way. Considering significant distribution of nebkas in Miankaleh coastal 
barrier system, southeast of Caspian Sea, 31 nebkas were analyzed in 4 
geographical zones from east to west, in order to measure and monitor their 
functions. In each nebka morphometric parameters such as long axis length, short 
axis length and height were measured. Also, Nebka's concentration per 100 m2, 
stabilization percentage and dominated biological cover were analyzed.  Because 
nebkas in zone 3 were higher than other zones and Nebka's stabilization is less than 
50 percent, wind erosion in this region is more than other regions and zone 3 is 
considered as a prefered region for projects. Textural parameters in sand sediments 
such as average size, sorting, skweness and kurtosis were determinded. Results 
show that textural parameters are not different from each other in 4 zones. Nebka 
sediments were classified texturally in medium to small average size, very well 
sorted, positive skewness and leptokurtic sediments. Local distribution shows the 
pattern of wind erosion and ways of soil conservation. 
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