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 خارشتر گونه حاصل از اي هاي ماسه تحلیل مورفومتري پیکان

)Alhagi maurorum( در غرب دشت لوت )شرق شهداد(  
  ، ایراندانشگاه تهران دانشیار،ي، مقصود مهران

  ، ایرانرازیدانشگاه ش ،يژئومورفولوژ اریاستاد ،1گهباننسعید 
 ، ایراندانشگاه تهران دانشجوي دکتري جغرافیا، ،باقري سیدشکريسجاد 

  چکیده
رتفاع ل ادلیه دهد که ب هموار و کم ارتفاعی تشکیل می وسعت زیادي از پهنه ایران را سطوح نسبتاً

گیـاهی و   فقر پوشش. ک و نیمه خشک برخوردارند، از شرایط اقلیمی خشاقلیمی اندك و سایر عوامل
میزان فرسایش . است همواري نسبی، موجب غلبه فرآیندهاي کندوکاو و تراکم بادي در این مناطق شده

. سرعت، جهـت و فراوانـی آن اسـت    هاي باد اعم از بادي و حجم نقل و انتقال مواد، وابسته به ویژگی
این پـژوهش  . دمتر باش میلی 2ها کمتر از  آن گردد که قطر یمل مستقیم باد محدود به ذراتی مقدرت ح

 Alhagi( گونه گیاهی خارشتر اي هاي ماسه پیکان هاي ژئومورفولوژیکی ویژگی بررسی سعی دارد که به
maurorum(  در غرب دشت لوت)تحلیلی مبتنـی بـر    –تحقیق از نوع توصیفی . بپردازد) شرق شهداد

ه، با بدین صورت که پس از مشخص کردن محدوده مورد مطالع .ي استا هاي میدانی و کتابخانه روش
مورفـومتري، و   اي مـورد نظـر مشـخص و سـپس بـه بررسـی       هـاي ماسـه   استفاده از ترانسکت، پیکان

یار تنگاتنگی بین همبستگی بس دهد که نتایج نشان می .ها در آزمایشگاه پرداخته شد گرانولومتري نمونه
درصد معنـاداري   99که در سطح  به طوري ،اي وجود دارد ه ماسهیاه و تپتفاع گاي با ار طول پیکان ماسه

در هر سه نمونه گرفته شده از  دهند که ها نشان می نتایج حاصل از گرانولومتري ماسه همچنین. باشند می
در  .میکرون وجـود نـدارد   250هاي بیشتر از  کان، رسوبات درشت دانه با اندازهقاعده، وسط و راس پی

گردد که در قاعده پیکان  نسبت بـه وسـط و راس آن،    میکرون مالحظه می 250 ین رسوبات با اندازهب
  .رسوبات درشت دانه بیشتري وجود دارد

   شهداد، مورفومتري خارشتر، اي، لوت، پیکان ماسه :کلمات کلیدي
                                                

 :snegahban@shirazu.ac.ir Email                                                                 :نویسنده مسئول - 1
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  مقدمه
اي در  هـاي ماسـه   در تعیـین دینامیـک و مرفولـوژي تپـه    پوشش گیاهی نقش مهمی 

ی که توسط ی ها حمل و نقل و به دام انداختن ماسه تاثیر روي هاي بیابانی از طریق حیطم
؛ 1995و همکـاران،   2ویگـس  ؛1996، 1میوزیـک و گیلیـت  ( شوند دارند بادها حمل می
یاهی تاثیرات پوشش گتعیین خاصیت ). 1993، 4؛ ولف و نیکلینگ1986، 3تسوار و مولر

ند جهت شناسایی تاثیرات تغییر اقلیم و اختالالت توا بر روي حمل و نقل رسوبات می
همچنین به تثبیت شن و ماسـه و بازسـازي محـیط     .انسان بر روي مناطق استفاده شود

پوشش گیاهی از طریق ایجاد پوشش سطحی، به دام به عالوه  .زیست کمک شایانی کند
 سطح زمینتر از همه کاهش سرعت جریان هوا، باعث حفاظت از  انداختن ذرات و مهم

؛ 2008و همکاران،  6؛ کوریگان2005و همکاران،  5کاراواس( شود می در برابر فرسایش
  ).1993؛ ولف و نیکلینگ، 2008و همکاران،  7هانی
اي در مناطق بیابـانی   ماسه عوارضگیري و تکامل  مسائل مربوط به چگونگی شکل 

، 9؛ لـی 1941، 8ولـد باگن( توجه بسیاري از دانشمندان را به خـود معطـوف کـرده اسـت    
اي  طیـف گسـترده   .)1960، 13؛ لیو1979، 12؛ مک کی1980، 11؛ ژو1990، 10؛ لینگ1992

ــکال  ــوارضاز اش ــه ع ــانی یا   ماس ــاطق بیاب ــه در من ــی اي ک ــت م ــط   ف ــوند، توس ش
نـوع ایـن اشـکال در هـر     . اند بندي شده در طبقات متعددي تقسیمها  ژئومورفولوژیست

باگنولد، ( باشد میباد در طول سال وابسته  ت غالباي به مقدار شن و ماسه و جه منطقه
                                                

1- Musick and Gillette  
2 - Wiggs  
3- Tsoar and Moller,  
4- Wolfe and Nickling  
5- Karavas  
6- Corrigan  
7 - Haney 
8 - Bagnold 
9 - Li 
10- Ling  
11- Zhu  
12 - Mckee 
13- Liu  
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؛ 2008و همکـاران،   4دانـگ  ؛1990، 3؛ پی و تسار1992، 2؛ بسلر1995، 1؛ لنکاستر1941
ــدت2008 ــد و آلبران ــاران،  7؛ لیوینگســتون1986، 6؛ نیکلینــگ1983، 5؛ بروکفیل و همک
   ) 1996، 8؛ کوکیرك2007

 1هاي  شکل(اي است  ، پیکان ماسهسهترین اشکال تراکم ما ترین و ابتدائی سادهیکی 
 ).2 و

  

    
 .اي در منطقه نمونه اي از پیکان ماسه. 1شکل 

  
 .اي در منطقه اي از پیکان ماسه نمونه. 2شکل 

  
چـه در مسـیر    شوند، چنان هاي بادي از طریق جهشی جابجا می بیشترین حجم ماسه

د با سرعت باد در اثر برخورها مانعی وجود داشته باشد، به علت کاهش  سقوط این دانه
وجود دارد ها در محلی که کمترین میزان فشار  این دانه. افتد مانع، دانه ماسه به زمین می

یـن زمینـه کـه پتانسـیل تشـکیل      ترین نواحی در ا مناسب. شوند بر روي هم متمرکز می
کم ازه تـر هر اندا. ستپی هستندهاي با پوشش گیاهی ا اي را دارند، بیابان هاي ماسه پیکان

                                                
1- Lancaster  
2 - Besler 
3 - Pye and Tsoar 
4 - Dong 
5 - Brookfield and Ahlbrandt 
6 - Nickling 
7 - Livingstone 
8- Kocurek  
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تراکم ماسه همیشه در جبهه پشت . افتند هاي بیشتري به دام می ها بیشتر باشد ماسه بوته
 در برابر فشار هوا قـرار دارد  زیرا جبهه رو به باد، مستقیماً ،گیرد صورت میبه باد مانع 

  .)1385محمودي، (
لت برخـورد بـا   شوند، به ع تر از ارتفاع بوته جابجا می هائی که در ارتفاع کوتاه ماسه

فشار باد به پشت مانع انتقال  در جبهه رو به باد سقوط کرده و تحت تاثیر بوته مستقیماً
گیرند  خورند چون در بادپناه قرار می هائی که در پشت بوته به زمین می اما دانه. یابند می

 درمقداري ماسـه   ،نتیجه پس از هر توفان متناسب با حجم بوتهدر .مانند جا می در همان
 باشد و هر اندازه از بوته هناي آن متناسب با پهناي بوته میشوند که پ ع مین جمآپشت 

. شـود  سرانجام به شکل یک پیکان ظاهر میگردد و  فاصله بگیرد از عرض آن کاسته می
محمودي، ( دهد و توفان زا در هر محل را نشان میجهت بادهاي غالب  ،ها جهت پیکان

1385.(   
نیمـه خشـک و    ق خشـک و طمساحت سرزمین ایران در منا 3/2شدن  با توجه به واقع

هـاي   که باد و لندفرم زایی بادي در این مناطق و با توجه به این فعال بودن سیستم شکل
ع انسانی این گونه مناطق در توسعه جوام حاصل از آن به صورت یک محدودیت جدي

ا امـري اجتنـاب   هـ  ندفرمگیري و تحول این ل شوند، شناسایی، چگونگی شکل مطرح می
تراکمی باد در  هاي ترین لندفرم اي به عنوان یکی از ساده هاي ماسه پیکان. باشد ناپذیر می

کنند  گیرند، تحول پیدا می ه تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل میباشند ک مناطق بیابانی می
ناخت بیشتر از تواند در زمینه ش سایی عوامل موثر در این رابطه میشنا. روند و از بین می

این پـژوهش، یـک تحقیـق    . هاي روان موثر و مفید واقع شود این لندفرم و کنترل ماسه
هاي  هاي ژئومورفولوژیکی پیکان کاربردي است که هدف از آن بررسی ویژگی –بنیادي
ها با قطر ذرات ماسه و  هاي مورفومتري پیکان و یافتن ارتباط منطقی بین ویژگی اي ماسه

ایـن  گیـري   ی با هدف شناخت بهتر مکانیسم شـکل رفومتري پوشش نباتمو هاي ویژگی
 .باشد لندفرم در غرب بیابان لوت می
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  منطقه مورد مطالعه 

منطقه مورد مطالعه در قسمت شرق استان کرمان و در غرب دشـت لـوت در طـول    
شـمالی بـا    32:28:00تـا   32:27:00شرقی و عـرض   57:53:15تا  57:52:15جغرافیایی 

ایـن منطقـه در بخـش تکـاب     . متر از سطح دریا واقع شـده اسـت   298متوسط  ارتفاع
کیلومتري شرق شهر شهداد و در مجاورت روسـتاهاي حجـت    15شهرستان کرمان در 

هاي دشت لوت به  ر قسمت شرقی محدوده مطالعه، کلوتد. آباد و اسالم آباد قرار دارد
  ).3شکل (شوند  هائی کوچک شروع می صورت کلوتک

در ناحیه گـرم و خشـک کشـور    ) دشت تکاب در شرق شهداد(مورد مطالعه  منطقه
هاي دنیاست واقع شده اسـت،   ترین بیابان ایران در مجاورت بیابان لوت که یکی از گرم

هـا در فصـل    متر است که بیشتر بارش میلی 35متوسط بارش ساالنه در ایستگاه شهداد 
بـدون بـارش بـوده و یـا بـارش بسـیار        ماه از سال 9الی  8 باردو در حدود زمستان می

گـراد   درجـه سـانتی   40انه در شهداد حـدود  حداکثر میانگین دماي ماه. محدودي دارد
درجـه   46باشد، میـانگین حـداکثرهاي دمـاي در منطقـه حـدود       است که در تیرماه می

سـردترین مـاه   . گـراد اسـت   درجه سانتی 34ها این منطقه  گراد و میانگین حداقل سانتی
  .گراد است درجه سانتی 11میانگین ماهانه آن ماه بوده که  ه ديمنطق
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 .موقعیت منطقه مورد مطالعه. 3شکل 

  
هاي حاشیه غربـی دشـت لـوت     از لحاظ ژئومورفولوژي، منطقه مورد مطالعه در پایکوه

ها در همه جا بـه یـک شـکل و     در این منطقه شکل و گسترش پایکوه. واقع شده است
ها به صورت دشت آبرفتی و با اختالف ارتفاع کـم بـه    گاهی پایکوهیک اندازه نیست، 

اند، و در مناطقی دیگر نیز پایکوه  طور مستقیم تا پاي ارتفاعات کناري لوت کشیده شده
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هـاي   ارتفاعی است که در حدفاصل دشـت و کـوه   خورده کم هاي چین اريوشامل ناهم
اي از آن برداشت  هاي ماسه به پیکاناي که اطالعات مربوط  منطقه. اي قرار دارند حاشیه

هاي آبرفتی، عوارض فرآیند  افکنه  مخروط. گردیده است، در این پهنه جاي گرفته است
هـاي   سـرها و همچنـین پادگانـه    ها، دشـت  اي، برهان هاي ماسه بادي مانند نبکاها، پیکان

منطقه مورد شناسی  هاي زمین سازند. آبرفتی از عوارض قابل توجه در این منطقه هستند
باشد که  اي، سیلتی و لیمونی و گاهی رسی می هاي کنگلومرائی، ماسه مطالعه شامل الیه

هاي نـرم لیمـونی، تبخیـري و تخریبـی چـین       امتداد آن به سمت چاله لوت، به رسوب
  . شود نخورده منتهی می

  
  تحلیل فراوانی سرعت بادها

کیلومتري محدوده مورد مطالعه تهیه  15آمار بادها از ایستگاه سینوپتیک شهداد واقع در 
دهـد کـه بیشـترین فراوانـی بادهـا       اهده و تحلیل آمار بادها نشان میمش. گردیده است

هـاي   ترین بادها در مـاه  مربوط به بادهاي شمالی و شمال غربی در منطقه است و سریع
  ). 1جدول و  4شکل (وزند  آوریل تا سپتامبر می

y = 0.0367x + 13.72
R2 = 0.0019

0
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jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

ماه

  
  .هاي مختلف در ماه ي منطقه مورد مطالعهی سرعت بادهافراوان. 4شکل 
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  ها هاي آن هاي مختلف سال با جهت فراوانی سرعت بادها در ماه. 1جدول 
  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  ماه

  15/  14  5/6  10  5/12  5/13  16  16  16  5/15  5/15  5/16  سرعت باد

شمال   غرب  جهت باد
 شمال شمال شمال شمال شمال شمال  مالش  غرب

جنوب 
  غرب

شمال 
  شمال  غرب

  
  گلباد منطقه مورد مطالعه

 15جهت ترسیم گلباد منطقه مورد مطالعه از آمار ایستگاه سـینوپتیک شـهداد واقـع در    
دهـد کـه    باد منطقه نشان مـی گل. کیلومتري شرق منطقه مورد مطالعه استفاده شده است

هاي شـمال شـرق و شـمال     داراي جهت شمالی هستند و جهتدها بیشترین فراوانی با
این موارد، حرکت و جابجائی  با توجه به). 5شکل ( هاي بعدي قرار دارند غرب در مقام

هـاي   جنوب و جنوب شرق است، زیرا ماسه هاي در منطقه مورد مطالعه به سمت ماسه
هاي نبکا در  در تپهحرکت کرده و موجب تغییرات ي غالب منطقه ت تاثیر بادهاروان تح
  .شوند اي متمادي می طی ساله

  
  

  
  .گلباد ساالنه ایستگاه شهداد .5شکل 
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  ها و روش ها داده
  :شود قسمت تقسیم می چهارپژوهش مورد نظر از لحاظ روش کار به 

اي کـه در آن بـه بررسـی     میـدانی منطقـه و مشـخص کـردن محـدوده     مطالعـات  : الف
 اي بـه وسـعت حـدود     در پژوهش مورد نظر محدوده .اي پرداخته شود هاي ماسه پیکان

  . متر مربع انتخاب شده است 26/8131
در ایـن  . هاي ماسـه اي  هائی جهت سهولت مطالعه پیکان مشخص کردن ترانسکت: ب

اي مـورد بررسـی    ماسـه پیکـان   25که حـدود   در نظر گرفته شدترانکست  4پژوهش، 
  . )6شکل (  تگرفته اس قرار

  

 
  .اي هاي ماسه بررسی پیکانها و محدوده  ماتیک ترانسکتشکل ش .6شکل 

  
در این پژوهش طـول پیکـان،   . اي هاي ماسه ي مورفومتري پیکانگیر بررسی و اندازه: ج

اي و گیـاه،   نوع پوشش گیاهی، ارتفاع تپـه ماسـه  عرض پیکان در راس، وسط و قاعده، 
   .ستجهت پیکان و شیب دو پهلوي پیکان مورد بررسی قرار گرفته ا
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 گرانولـومتري پیکـان و  ) راس، وسـط و قاعـده  (هاي مختلف  برداري از قسمت ونهنم: د
   .ها در آزمایشگاه آن
ین اجزاي مورفـومتري  همبستگی بGradstate 4 و  spss17با استفاده ازنرم افزارهاي : ه

  .هاي گرانولومتري انجام شده و درنهایت نمودارهاي مربوطه ترسیم گردید و تحلیل داده
  

  اي هاي ماسه فومتري پیکانرمو
پارامترهـاي  اي منطقه مورد مطالعـه بـه بررسـی     هاي ماسه رفومتري پیکانودر بررسی م

ارائـه   2ها پرداخته شده است که همـه ایـن مـوارد در جـدول      مختلف مربوط به پیکان
  .گردیده است

  
  نتایج
ش مربـوط بـه   شود که یک بخـ  هاي مربوط به این پژوهش به دو بخش تقسیم می یافته

هاي مورفومتري  شناسائی و معرفی گونه گیاهی مورد مطالعه بوده و بخش دیگر ویژگی
  .دهد اي را مورد تحلیل و بررسی قرار می اي پیکان ماسه هاي ماسه تپه
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  اي منطقه مورد مطالعه سههاي ما فومتري پیکانرمو. 2جدول 

  
 

  اي هاي ماسه رفومتري پیکانوارتباط بین اجزاي مبررسی 
اي بـا ارتفـاع تپـه و     اط و همبستگی بین طول پیکان ماسهدر این قسمت به بررسی ارتب

دهـد کـه ایـن سـه پـارامتر ارتبـاط بسـیار         نتایج نشان می. پرداخته شده است تاج گیاه
بدین  .درصد معنادار است 99طوري که رابطه در سطح  بهتنگاتنگی با یکدیگر دارند، 

پیکان 
  اي ماسه

طول 
پیکان 

  )متر(

تپه  ارتفاع
اي  ماسه

)H( )متر(  

ارتفاع  
  )متر( گیاه

عرض در 
  محل گیاه

)CM(  

عرض در 
  وسط پیکان

)CM(  

عرض در 
  قاعده پیکان

)CM(  

شیب سمت 
غرب پیکان 

  )درصد(

شیب سمت 
  شرق پیکان

  )درصد(
SH- P1 85/2  19  29  55  45  26  2/66  59  
SH-P2 2/4  34  46  130  119  87  72  8/59  
SH-P3 3/2  14  24  56  50  32  45  2/34  
SH-P4 5/2  26  30  80  60  48  4/65  3/54  
SH-P5 07/2  20  30  50  40  22  8/78  71  
SH-P6 4/1  13  17  46  34  20  68  54  
SH-P7 83/1  10  14  44  40  28  7/57  51  
SH-P8 2/2  14  18  48  45  27  71  45  
SH-P9 9/3  34  46  120  79  40  7/69  5/66  

SH-P10 2/1  14  17  60  40  19  5/69  1/59  
SH-P11 92/1  26  36  78  55  31  1/67  67  
SH-P12 65/1  23  38  78  43  22  4/71  64  
SH-P13 47/0  5  8  15  11  6  7/63  57  
SH-P14 83/0  7  13  34  26  14  7/50  1/61  
SH-P15 2/1  11  16  60  35  20  8/42  34  
SH-P16 34/1  20  27  57  38  20  1/57  61  
SH-P17 15/1  11  19  60  41  21  1/57  49  
SH-P18 15/1  11  17  57  37  21  3/68  3/43  
SH-P19 07/1  11  14  47  37  29  8/66  46  
SH-P20 75/0  11  15.5  50  43  21  7/55  35  
SH-P21 55/0  7.5  11  30  24  11  4/69  73  
SH-P22 7/1  11  20  50  40  30  8/44  61  
SH-P23 8/2  20  26  70  50  38  3/61  69  
SH-P24 52/2  31  35  99  67  37  9/73  4/72  
SH-P25 8/1  17  25.5  65  47  26  60  7/39  
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اي  تر شده و همچنین ارتفاع تپه ماسـه صورت که با افزایش ارتفاه گیاه، طول پیکان بیش
  .)3جدول ( کند افزایش پیدا می

  
  اي پیکان با ارتفاع گیاه و تپه ماسههمبستگی بین پارامترهاي طول  .3جدول 

  همبستگی پیرسون
طول   تپه ماسه اي ارتفاع  عوامل

 پیکان

 ارتفاع گیاه

ارتفاع تپه 
 اي ماسه

839/0 1 همبستگی پیرسون ** 962/0 ** 

000/0  معناداري  000/0  

 
 طول پیکان

839/0 همبستگی پیرسون ** 1 835/0 ** 

001/0 معناداري   006/0  

962/0 همبستگی پیرسون ارتفاع گیاه ** 835/0 ** 1 

000/0 معناداري  006/0   

 )درصد معنادار است 99رابطه در سطح ( **

  
پس از تحلیل همبستگی اجزاي مورفومتري باال، از پارامترهاي دیگري جهت تحلیل 
بیشتر همبستگی اجزاي مورفومتري استفاده گردید تا ارتباطات بـه روشـنی نشـان داده    

ـ    3شود، به همین منظور از  اه، پارامتر باال به اضافه عرض پیکان ماسـه اي در محـل گی
پارامترهاي یـاد شـده بـا یکـدیگر      4سط و انتهاي پیکان استفاده گردید که در جدول و

   .مقایسه شده است
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  اي پارامتر مورفومتري پیکان ماسه 6 همبستگی بین .4جدول 
همبستگی  عوامل

 پیرسون

طول 
  پیکان

عرض در  ارتفاع گیاه ارتفاع تپه
 محل گیاه

عرض در 
 وسط

عرض 
 در قاعده

همبستگی   کانطول پی
 پیرسون

1 839/0 ** 835/0 873/0 ز ** ** 834/0 ** 

000/0  معناداري  000/0  000/0  000/0  000/0  

 
 ارتفاع تپه

همبستگی 
 پیرسون

839/0 ** 1 962/0 ** 923/0 ** 850/0 ** 773/0 ** 

000/0 معناداري   000/0  000/0  000/0  000/0  

همبستگی  ارتفاع گیاه
 پیرسون

835/0 ** 962/0 ** 1 899/0 ** 824/0 ** 700/0 ** 

000/0 معناداري  000/0   000/0  000/0  000/0  

عرض در 
 محل گیاه

همبستگی 
 پیرسون

823/0 ** 923/0 ** 899/0 ** 1 930/0 ** 817/0 ** 

000/0 معناداري  000/0  000/0   000/0  000/0  

 
عرض در 

 وسط

همبستگی 
 پیرسون

873/0 ** 850/0 ** 824/0 ** 930/0 ** 1 946/0 ** 

000/0 معناداري  000/0  000/0  000/0   000/0  

عرض در 
 قاعده

همبستگی 
 پیرسون

834/0 ** 737/0 ** 700/0 ** 817/0 ** 946/0 ** 1 

000/0 معناداري  000/0  000/0  000/0  000/0   

 )درصد معنادار است 99رابطه در سطح ( **

  
طول تپـه،  (ب شده پارامتر انتخا 6ه در بین توان نتیجه گرفت ک می 4با توجه به جدول 

همبستگی تنگاتنگی  ،)ارتفاع تپه، ارتفاع گیاه، عرض در محل گیاه، وسط و قاعده پیکان
بدین صورت که با افزایش ارتفاع گیاه، ارتفاع . درصد معناداري وجود دارد 99در سطح 
اي، طـول بیشـتر شـده و     شود و با افـزایش ارتفـاع تپـه ماسـه     اي نیز بیشتر می تپه ماسه
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هر چند ممکـن   .شود یز بیشتر میهاي مختلف پیکان ن عرض پیکان در قسمت همچنین
اما در این پژوهش  ،این موارد بدیهی و روشن باشد ستیژئومورفولوژاست از دید یک 

هـا و ابزارهـاي علمـی و     تجربی و میدانی و همچنـین اسـتدالل  با استفاده از مشاهدات 
پارامتر پرداخته شده  5به مقایسه  7 کلشدر . رسد عملی، همه این مباحث به اثبات می

تر آن نسبت به دیگر  به دلیل اندازه بزرگ( است و طول پیکان از نمودار حذف گردیده
تا ارتباطات پارامترها تحت تاثیر  )شد هاي نمودار می متغیرها باعث فشردگی دیگر بخش

   .یکدیگر به روشنی بیان شود
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ارتفاع تپھ ماسـھ اي یاه ارتفاع  گ عرض در محل گیاه
كان عرض در وسط پی كان   عرض در قاعده پی

  رتفاع پارامترهاي مورفومتريمقایسه تغییرات هماهنگ در ا .7شکل 
  

اي تاثیرات بسیار  که سه پارامتر ارتفاع گیاه، طول پیکان و ارتفاع تپه ماسه با توجه به این
به مقایسه این سه پارامتر با یکدیگر پرداخته  8زیادي بر روي یکدیگر دارند، در شکل 

اندازه گیاه ، به نپیکا ارتفاع و طول تپه نتایج نشان دهنده وابستگی شدید شده است که
که هر تغییري در اندازه گیاه، دو پارامتر دیگـر را تحـت تـاثیر قـرار      باشد، به طوري یم

  .دهد می
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ارتفاع تپھ ماسـھ اي كان  طول پی یاه  ارتفاع  گ
  

  .مقایسه تغییرات در ارتفاع پارامترهاي منتخب تحت تاثیر یکدیگر .8شکل 
  

  ها تحلیل آماري اجزاي مورفومتري پیکان
اي  و تپـه ماسـه   68/23 ین ارتفاع گیـاه مورد مطالعه، میانگ اي پیکان ماسه 25در بین 

ـ       82/16 ار است، عالوه بر این ارتفـاع گیـاه داراي کشـیدگی، واریـانس و انحـراف معی
میـانگین  . په بیشتر استباشد، اما میزان چولگی ارتفاع ت بیشتري نسبت به ارتفاع تپه می

ــان98/94بــوده و داراي انحــراف معیــار  4/181هــاي ماســه اي  طــول پیکــان  س، واری
  .باشد می 73/0و کشیدگی  91/0، چولگی 25/9021

اي در محل گیاه، وسط و قاعـده پیکـان، بـه     هاي مختلف پیکان ماسه در بین عرض
پس وسط و در آخر، قاعده پیکـان  طور طبیعی بیشترین عرض مربوط به محل گیاه و س

اما  .کنند میمعیار نیز از این روند تبعیت  باشد و به همین ترتیب واریانس و انحراف می
  در بخش چولگی و کشیدگی کمترین میزان مربوط به عرض پیکان در محل گیاه بوده و 

  ). 5 جدول( یابد که این مورد قابل تامل است بیشترین میزان به قاعده آن اختصاص می
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  .اي هاي ماسه تحلیل آماري اجزاي مورفومتري پیکان .5جدول 
 

 ارتفاع گیاه ارتفاع تپه  طول پیکان
عرض در 
 محل گیاه

عرض در 
 وسط

عرض در 
 قاعده

 84/27 84/45 56/61 68/23 82/16 4/181 میانگین

 26 41 57 20 14 170 میانه

 20 40 50 17 11 115 مد

 41/15 36/20 7/25 20/0 27/8 98/94  انحراف معیار

 723/237 89/414 757/660 206/110 518/68 25/9021 واریانس

 442.2 42036 107/1 707/0 787/0 917/0  چولگی

 732/8 19876 787/1 - 266/0 - 263/0 734/0  کشیدگی

 81 108 115 38 29 373 دامنه تغییرات

 696 1146 1539 592 5/420 4535 مجموع

  
  اي هاي ماسه متري رسوبات پیکانلوگرانو

مت راس، وسـط و  اي از سه قسـ  ي از رسوبات مربوط به پیکان ماسهبردار در نمونه
متري این رسوبات کـه در  لوو نتیجه گرانو برداري به عمل آمده است عده پیکان نمونهقا

  .ارائه گردیده است 6آزمایشگاه انجام شده، در جدول 
  

  اي هاي مختلف پیکان ماسه متري نمونهلونتایج گرانو . 6جدول 
  شماره الک

  
  کد نمونه

2000 
  میکرون

1000 
  میکرون

500 
  میکرون

250 
  میکرون

125 
  رونمیک

63  
  میکرون

 63کمتر از 
  میکرون

  جمع

  100  66/0  66/11  99/47  69/39  -  -  -  قاعده پیکان
  100  65/0  55/12  55/84  25/2  -  -  -  وسط پیکان
  100  89/0  03/16  06/81  02/2  -  -  -  راس پیکان
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  تحلیل فراوانی رسوبات
سه نمونه شود که در هر  ر گرانولومتري رسوبات، مشاهده مید، 5با توجه به جدول 

هـاي بیشـتر از    کان، رسوبات درشت دانه با اندازهگرفته شده از قاعده، وسط و راس پی
 گردد که در قاعده پیکان میکرون مالحظه می 250قسمت در  .میکرون وجود ندارد 250

ل بـه دام  نسبت به وسط و راس آن، رسوبات درشت دانه بیشتري وجود دارد که به دلی
باشد امـا رسـوبات درشـت     هاي راس و وسط می تر در قسمتزافتادن رسوبات دانه ری

و ایـن مـورد در برخـی دیگـر از      شوند یدانه تر به قسمت انتهاي پیکان حرکت داده م
بـه نسـبت داراي رسـوبات     شود مانند برخـان کـه بازوهـا    اي نیز دیده می هاي ماسه تپه

ـ   فراوانی رسوبات د ،9شکل  .تري هستند درشت دانه هـا را نشـان    دازهر هـر یـک از ان
     .دهد می

  

0
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سوبات (میكرون) اندازه ر

صد
در

كان قاعده پی كان وسط پی كان راس پی
  

  .ها اوانی رسوبات در هر یک از اندازهفر . 9شکل 
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  گیري نتیجهبحث و 
اي گونـه   هـاي ماسـه   هاي ژئومورفولوژیکی پیکان در این پژوهش به بررسی ویژگی

اي عوارضـی   ماسـه هاي  ، پیکاندر غرب دشت لوت پرداخته شده است گیاهی خارشتر
روش کـار  . آید ستپی توسط ذرات جهشی به وجود میبیابانی اهاي  هستند که در محیط

باشد که ابتدا محـدوده مـورد مطالعـه مشـخص و سـپس       در پژوهش بدین صورت می
بـه بررسـی   در مرحله بعـد  . گیري شد اي اندازه هاي ماسه فومتري پیکانرپارامترهاي مو

. ه شده استیاه پرداختاي با ارتفاع تپه و تاج گ اط و همبستگی بین طول پیکان ماسهارتب
به طوري  بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارند،دهد که این سه پارامتر ارتباط  نتایج نشان می

بدین صورت که با افزایش ارتفاه گیاه، طول . درصد معنادار است 99که رابطه در سطح 
رامتر پـا  6در بـین   .کند اي افزایش پیدا می تر شده و همچنین ارتفاع تپه ماسهپیکان بیش

طول تپه، ارتفاع تپه، ارتفاع گیاه، عرض در محـل گیـاه، وسـط و قاعـده     (خاب شده انت
بدین صورت که . درصد معناداري وجود دارد 99همبستگی تنگاتنگی در سطح ) پیکان
شـود و بـا افـزایش ارتفـاع تپـه       اي نیز بیشتر می یش ارتفاع گیاه، ارتفاع تپه ماسهبا افزا
هـاي مختلـف پیکـان نیـز      ه و همچنین عرض پیکان در قسمتاي، طول بیشتر شد ماسه

اي در محل گیاه، وسـط و قاعـده    هاي مختلف پیکان ماسه در بین عرض .شود بیشتر می
پس وسـط و در آخـر،   پیکان، به طور طبیعی بیشترین عرض مربوط به محل گیـاه و سـ  

د تبعیت از این رونباشد و به همین ترتیب واریانس و انحراف معیار نیز  قاعده پیکان می
اما در بخش چولگی و کشیدگی کمترین میزان مربوط به عرض پیکان در محل  .کنند می

به ذکر است کـه انـدازه   الزم  .یابد گیاه بوده و بیشترین میزان به قاعده آن اختصاص می
 کند و با تغییـر در آن،  اي را کنترل می ماسه هاي هاي مورفومتري پیکان ، کلیه پارامترگیاه

هـاي   در گرانولـومتري رسـوبات قسـمت     .گیـرد  دیگر پارامترها نیز تحت تاثیر قرار می
تـري   در قاعده پیکان رسوبات دانه درشـت اي مشخص شد که  هاي ماسه مختلف پیکان

همچنین بیشترین فراوانـی رسـوبات در هـر سـه      .ها وجود دارد نسبت به دیگر قسمت



  
  
  
 Alhagi maurorum(   ..........          19( اي حاصل از گونه خارشتر هاي ماسه پیکانیل مورفومتري تح

جهشی ذرات باشد، در نتیجه  میمیکرون  125تا  63بوط به رسوبات با اندازه قسمت مر
     .اند اند بیشتر ریز دانه بوده اي شده هاي ماسه که باعث به وجود آمدن پیکان
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