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  نبکاها، شاخصی براي بررسی تغییرات شرایط محیطی گذشته 

  درحاشیه بیابان لوت
  

  *1سعید نگهبان

  ، شیراز، ایرانشیرازاستادیار ژئومورفولوژي، بخش جغرافیا، دانشگاه 1
  01/4/99تاریخ پذیرش:      29/12/98تاریخ دریافت: 

  چکیده
شوند که  تابعی از رژیم نبکاها در مناطقی که تحت تاثیر فرسایش بادي قرار داشته و داراي پوشش گیاهی هستند تشکیل می  

در اثـر برخـورد بـه     هـا بدین صورت که ماسـه  باد، مقدار بار رسوب در دسترس، رویشگاه گونه گیاهی و نوع پوشش گیاهی هستند
گردد. ایـن  اي ماسه اي در اطراف گیاه شکل گرفته و نبکا تشکیل میدرخت یا درختچه در پاي آن جمع شده و به مرور زمان تپه

هاي درخت یا درختچه و همچنین رطوبـت موجـود در   بندي به دلیل ریزش برگباشد که این الیهبندي رسوبات میتپه داراي الیه
محیطی ایجاد شده و در هر نوع شرایط محیطی ویژگیهاي خاص خـود را دارد. ایـن پـژوهش سـعی دارد کـه بـه        منطقه و شرایط

بنـدي رسـوبات نبکاهـاي موجـود در     بررسی تغییرات شرایط محیطی در حاشیه غربی بیابان لوت بپردازد که جهت این کار از الیه
اي است. بدین صـورت  هاي میدانی، آماري و کتابخانهبتنی بر روشتحلیلی م –منطقه استفاده شده است. پژوهش از نوع توصیفی 

پـالت مشـخص گردیـد و سـپس بـه      ترانسـکت و   زدا با سفر میدانی به منطقه مورد مطالعه، نبکاهاي مورد نظر با اسـتفاده ا تکه اب
 4از الیه بنـدي حـدود    ،حله بعدو در مر نبکاهاي مربوط به گونه گیاهی گز شاهی پرداخته شد هاي مورفومتريگیري ویژگیاندازه

دانه سنجی و همچنـین بررسـی مـواد گیـاهی      مد و در آزمایشگاه پس ازآنبکا در قسمتهاي مختلف منطقه نمونه برداري به عمل 
هاي پژوهش نشـان  آوري شده پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسیهاي جمعبه تجزیه و تحلیل داده ،هاموجود در هر یک ار نمونه

الیه در کلیه نبکاهاي مورد مطالعه مشترك  5الیه قابل تشخیص است که این  5متري نبکاها، حدود  2هد که تا عمق حدود دمی
ها نشان . بررسی رسوبات و مواد آلی موجود در هر یک از الیهگردددوره متوالی تقسیم می 5و در نتیجه شرایط منطقه به  باشدمی
باشـد امـا در دوره دوم شـرایط    فرمـا مـی  باشد، شرایط آرامی بر محیط حکمبا عصر حاضر می در دوره اول که مصادفدهد که می

خورد ولی دوره چهـارم و  تر از دوره اول بوده است. در دوره سوم آرامترین شرایط محیطی در منطقه رقم میمحیطی منطقه، ناآرام
ارم این نوسانات بیشتر به سمت فرآیندهاي ضعیف تر بوده اما کنند که در دوره چهپنجم شرایط پرنوسانی در منطقه را حکایت می

  در دوره پنجم فرآیندهاي قویتري بر محیط حاکم بوده است.
  

  بندي، نبکاتغییرات محیطی، دشت لوت، الیه :کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
بـر  هاي بیابانی، پوشش گیاهی بـا تـأثیر   در محیط  

همـراه  هایی کـه بـه  دام انداختن ماسهحمل و نقل و به
در تعیـین پویـایی و   ی شوند، نقش مهمبادها حمل می

ــه اي دارنــدهــاي ماســهمورفولــوژي تپ )Tsoar and 
Moller, 1986; Wiggs  et al., 1995, 1996; Wolfe 

and Nickling, 1993; Musick and Gillette, 1996 .(
هـاي بسـیاري روي   در کشورهاي مختلف دنیا پژوهش

                                                             
:نویسنده مسئول snegahban@ut.ac.ir   

هاي مختلف آنها انجام گرفته نبکاها و ساختار و ویژگی
اند کـه تشـکیل   برخی از پژوهشگران اشاره کردهاست. 

هـاي  نبکا بـه عملکـرد گیـاه، انـدازه، تـراکم و ویژگـی      
 ;Capot-Rey, 1957)زیسـتگاهی گیـاه بسـتگی دارد (   

Barbey and Coute, 1976; Warren, 1988; El-
Bana et al., 2002) .(  

 يهـا سیستم در ايماسه يهاتپه از متنوعی اشکال  
 در ماسـه  تـراکم  وسیله به که گرددمی مشاهده بیابانی

ي نبکا از بارز ترین و هاشوند. تپهایجاد می ویژه شرایط
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رایج ترین اشکال تراکم ماسه اي به شـمار مـی رونـد.    
این اشکال در منـاطقی غلبـه دارنـد کـه تحـت تـاثیر       
فرسـایش بـادي قـرار داشـته و داراي پوشـش گیــاهی      

منطقه، مقـدار بـار    هستند. نبکاها تابعی از رژیم باد در
رسوب در دسترس، رویشگاه گونه گیاهی و نوع پوشش 

در اثر برخـورد   هاگیاهی هستند بدین صورت که ماسه
به درخت یا درختچه در پاي آن جمع شده و به مـرور  
زمان تپه اي ماسه اي در اطراف گیـاه شـکل گرفتـه و    

ــاٌ نبکــا تشــکیل مــی در ســطوح 	گــردد. نبکاهــا عموم
می شوند که مقدار ماسـۀ آن متوسـط و    همواري ظاهر

سطح آب زیر زمین باال بوده و یا رطوبت موجود بـراي  
حیـات پوشـش گیـاهی کـافی باشـد. عناصـر تشـکیل        

شـکل   دهنده نبکا شـامل ماسـه،رس و سـیلت اسـت .    
نبکا تابعی از گونه گیاهی، ارتفاع و سطح پوشش گیـاه  
میزبان است. رسوباتی که در اطراف درخت جمع شـده  

بنـدي مشخصـی   دهند داراي الیـه و نبکا را تشکیل می
هــا و رســوبات متشــکله آن باشــند کــه ایــن الیــهمــی
توانند بیـان کننـده ویژگیهـاي محیطـی و شـرایط      می

 ,.Wang et al( محیطـی زمـان تشـکیل الیـه باشـند     

2010 .(  
هــاي گیــاهی کــه در کشــور ایــران  یکــی از گونــه  

تاثیر بسـزائی در  بخصوص در نواحی مجاور دشت لوت، 
ــز    ــاهی گ ــه گی ــا داردف گون ــل نبکاه تشــکیل و تکام

اي غالب در مناطق بیابـانی اسـت   باشد. گز درختچهمی
ها سـازگاري دارد. رشـد ایـن    که با انواع مختلف محیط

بیابـانی مزایـاي بسـیار    گیاه در مناطق بیابـانی و نیمـه  
ل   زیادي چون بادشکن، ثبات ماسه و جنگلداري، تحمـ

و شــوري، مقاومــت در برابــر فرســایش و  بــه خشــکی
هاي عمیق دارد. نبکاهـاي  رسوب، عمر طوالنی و ریشه

شـوند،  هـاي بـادي تشـکیل مـی    ي ماسـه وسـیله گز به
هـا در اثـر برخـورد بـه درخـت یـا       گونه که ماسهبدین

مـرور زمـان   ي گز، در پاي آن جمع شده و بـه درختچه
و آن را اي در اطـراف گیـاه شـکل گرفتـه     ي ماسـه تپه

بیابانی کشور ایـران  گیرد. مناطق بیابانی و نیمهدربرمی
ي بسیار زیادي دارنـد نیـز، جـدا از    هاي روندهکه ماسه

هـایی کـه گیاهـانی بـا     این قاعده نیسـتند و در مکـان  
هـاي بـادي قـرار    هاي مختلف تحت تـأثیر ماسـه  اندازه

هـاي بـادي، ازجملـه    دارند، اشکال مختلف تجمع ماسه
  شوند.تشکیل می نبکاها

هـاي متنـوعی در   در کشورهاي مختلـف، پـژوهش    
در سـال   1دونـین  .رابطه با نبکاها انجـام گرفتـه اسـت   

به بـازگویی سـامانمند آثـار گیـاه بـر گسـترش        1996
هاي گوناگون آنهـا  اي ناشی از باد و ویژگیاشکال ماسه
ــیط ــپ و    در مح ــت. هس ــه اس ــانی پرداخت ــاي بیاب ه

ي لعاتی را در رابطه با مقایسه) مطا2000( 2الچلنمک
هـاي شـنی در   آثار دو نوع گیـاه مختلـف در زیسـتگاه   

 3انــد. زوزنــدا و همکــارانآفریقــاي جنــوبی انجــام داده

نبکاهــاي گــز در امتــداد  ) بــه مطالعــه1994، 1981(
سـازي  اند و بـا انجـام شـبیه   پرداخته 4ي تاریمرودخانه
ژئومورفولـوژیکی  هاي شن و ماسـه، از تکامـل   آزمایش

 5انـد. لـین یـاکوان   این عوارض سـخن بـه میـان آورده   

) در رابطه با آثـار پوشـش گیـاهی طبیعـی بـر      2003(
، 1994( 6رسوبات بادي بحث کرده است. مـو گـویجین  

وي نـــوع، ) مطالعـــاتی را در مقیـــاس کـــالن ر1995
ت محیط زیسـتی نبکاهـا در   فرآیندهاي توسعه و اهمی

ام داده اسـت. مـوهتر کونـگ و    انج "مکانتکله"بیابان 
) به بررسـی فرآینـد رشـد و سـاختار     2002( 7همکاران

واحه در  -داخلی نبکاهاي گز در مناطق انتقالی بیابان 
انـد.  در چـین پرداختـه   "هوتان"ي بخش شمالی واحه

اي ) در مقالـه 2010( 8همچنین لی زیزونگ و همکاران
ز ي آبخیـ به بررسی و تحلیـل نبکاهـاي گـز در حوضـه    

                                                             
1. Danin 
2. Hesp and McLachlan 
3. Zhu Zhenda et al. 
4. Tarim 
5. Lin Yuquan 
6. Mu Guijin 

7. Muhtar Qong et al. 
8. Li Zhizhong et al. 
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اند، آنهـا در ایـن   در چین پرداخته "هوتان"ي رودخانه
هـاي مورفـومتري   بـر شناسـایی ویژگـی   پژوهش افزون

گیـاهی   هاي اکولوژیکی گونـه نبکاها، به بررسی ویژگی
یکـی   انـد. هاي آن در این منطقه پرداختهگز و رویشگاه
هائی که در رابطه با موضوع مـورد  وهشژاز مهمترین پ

پژوهش انجـام شـده اسـت مربـوط بـه      مطالعه در این 
باشـد کـه بـه بازسـازي     ) مـی 2010وانگ و همکاران (

تغییرات محیطی در یکی از بیابانهاي چین بـا اسـتفاده   
نــین چاز رســوبات و ســازندهاي نبکــا پرداختــه انــد و 

اند که در طول چند قرن  اخیـر سـه دوره   نتیجه گرفته
ام تغییر و نوسـان در ویژگیهـاي محیطـی منطقـه انجـ     

  گردیده است.
هائی در رابطه با نبکاهـا  در کشور ایران نیز پژوهش  

) بـه  1389انجام شده است. پورخسروانی و همکـاران ( 
سـیدلیتزیا  "اي نبکاهـاي  بندي مقایسـه بررسی و گروه

ــتانیکا"، 1"فلوریـــدا ــا تورکسـ ــاجی "و  2"روماریـ الحـ
هاي رویشی گیاهان در بر اساس عملکرد فرم 3"مانیفرا
اند و چنـین نتیجـه   ي خیرآباد سیرجان پرداختهمنطقه
اند که حجم نبکا متأثّر از فـرم رویشـی و حجـم    گرفته
ي آن است. ولـی و پورخسـروانی   دهندهي تشکیلگونه

اي روابط میـان  ) در پژوهشی به تحلیل مقایسه1388(
ــوژي گیــاهی  مؤلّفــه ــومتري نبکــا و مورفول هــاي مورف

خیرآبـاد سـیرجان   ي ي گیـاهی در کفـه  چندین گونـه 
اند که براي تشـکیل و  اند و چنین نتیجه گرفتهپرداخته

هاي رویشی گیاهان مؤثّر اسـت.  تکامل نبکا، عامل فرم
اي دیگـر  براین، پورخسروانی و همکاران در مقالـه افزون

هـاي  به بررسی ارتباط مورفولـوژي گیـاهی بـا ویژگـی    
 "روماریـا تورکسـتانیکا  "ي مورفومتري نبکاهـاي گونـه  

انــد کــه ارتبــاط انــد و چنــین نتیجــه گرفتــهپرداختــه
ي نبکـا در  معناداري میان ارتفـاع نبکـا و قطـر قاعـده    

 49درصد بـا ضـریب تبیـین     1سطح احتمال کمتر از 
درصد براي  50و  2ي خطّی و درجه درصد براي رابطه

وجود دارد. عالوه بر موارد ذکـر شـده    3ي درجه رابطه
) در پژوهشی به مقایسه و 1391مقصودي و همکاران (

                                                             
1. Sydlitziya Florida 

2. Reaumuria Turkestanica 

3. Alhagi Mannifera 

هاي ژئومورفولوژیکی نبکاهاي چهار گونه تحلیل ویژگی
گیاهی در دشت تکاب (شرق شـهداد) پرداختـه انـد و    
ویژگیهاي مورفولوژیکی نبکاهاي موجـود در منطقـه را   

  اند. مورد بررسی قرار داده
هـائی کـه در رابطـه بـا     یکی از مهمتـرین پـژوهش    

ین پژوهش انجام شـده اسـت   موضوع مورد مطالعه در ا
باشـد کـه بـه    ) مـی 2010مربوط به وانگ و همکاران (

هـاي چـین   بازسازي تغییرات محیطی در یکی از بیابان
با استفاده از رسوبات و سازندهاي نبکا پرداختـه انـد و   

اند که در طول چند قرن  اخیر سه چنین نتیجه گرفته
 دوره تغییــر و نوســان در ویژگیهــاي محیطــی منطقــه
انجام گردیده است. در همین راستا، این پژوهش سعی 

بنـدي رسـوبات نبکاهـا در    دارد که با اسـتفاده از الیـه  
حاشیه غربی دشت لوت، تغییـرات محیطـی منطقـه را    

  مورد بررسی قرار دهد.
  

  منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در ایـن پـژوهش، در قسـمت      

شرق استان کرمـان و در غـرب دشـت لـوت در طـول      
 78ثانیـه تـا    15دقیقـه و   46درجـه و   57جغرافیایی 

درجه  30ثانیه شرقی و عرض  25دقیقه و  55درجه و 
 25دقیقه  و  30درجه و  30ثانیه تا  51دقیقه و  21و 

تـر از سـطح دریـا     م 298ثانیه شمالی با ارتفاع تقریبی 
هکتـار) واقـع   18000کیلـومتر مربـع(   180با مساحت 

شده اسـت. ایـن منطقـه در بخـش تکـاب شهرسـتان       
ــان در  ــهداد و در    15کرم ــهر ش ــرق ش ــومتري ش کیل

آبـاد قـرار دارد،   آباد و اسـالم مجاورت روستاهاي حجت
مرز شمالی منطقه مورد مطالعه توسط رودخانـه دهنـه   

جنـوبی آن مخـروط افکنـه    غار محدود شده و در مـرز  
اندوهجرد قـرار دارد، در مـرز غربـی آن شـهداد و مـرز      

هـا محـدود شـده است(نقشـه     شرقی آن توسط کلـوت 
  ).2و  1 شماره
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  : موقعیت مناطق مورد مطالعه در استان کرمان1شکل

 

  
  ايعیت منطقه از روي تصاویر ماهواره: موق2 شکل
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  هامواد و روش
در این پژوهش از مواد و ابزارهـاي مختلفـی بـراي      

ــومتر   ــین گرانول ــا و همچن ــومتري نبکاه بررســی مورف
ــی     ــراي بررس ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــوبات آنه رس

سنج، ژالون هاي مورفومتري نبکاها از متر، شیبویژگی
و  1شـیکر  دسـتگاه سنجی رسوبات از براي دانه ،GPSو 

کــردن هـاي مختلــف و همچنـین بــراي مشـخّص   الـک 
ي اي و نقشـه ماهواره ي مورد مطالعه از تصاویرمحدوده

استفاده شده است. روش کار این  1:25000توپوگرافی 
  بندي شده است:مرحله دسته پژوهش به پنج

ي مورد نظر از روي تصـاویر  کردن محدودهمشخّص -1
ي مورد دید میدانی از منطقهاي و سپس بازماهواره

کـردن  مطالعه. (گفتنـی اسـت کـه بـراي مشـخّص     
اي اسـتفاده شـده   هـاي مـاهواره  محدوده از عکـس 

است و انتخاب نبکاهـا بـا اسـتفاده از ترانسـکت  و     
پــالت در مطالعــات میــدانی انجــام شــده و فقــط  
نبکاهاي مربوط به گونه گیـاهی گـز شـاهی مـورد     

  بررسی قرار گرفته است).
کـردن  انـداز منطقـه و مشـخّص   بازدید کلّی چشـم  -2

خطوط ترانسکت و پالت بـراي سـهولت مطالعـه و    
هـاي میـدانی. در   انتخاب نبکاها با هـدف برداشـت  

پـالت،   4ترانسـکت و   2پژوهش حاضر بـا ترسـیم   
هاي مورد نظـر انتخـاب و مطالعـه روي آنهـا     نمونه

  ).3انجام گرفت، (شکل 
متري نبکاهـا. در ایـن   هـاي مورفـو  برداشت ویژگـی  -3

هـایی همچـون: ارتفـاع    پژوهش به بررسی ویژگـی 
نبکا از سطح زمـین، ارتفـاع تـاج پوشـش گیـاه از      

 ي رو به بـاد، طـول دامنـه   سطح زمین، طول دامنه
ي پشـت و رو بـه بـاد،    پشت به بـاد، شـیب دامنـه   

ارتفاع مطلق نبکا، مختصات جغرافیایی آن، پهنـاي  
  داخته شده است.  نبکا، مساحت و محیط آن پر

ــه -4 ــه نمون ــرداري از رســوبات الی ــا در ب ــدي نبکاه بن

                                                             
1. Shaker 

ي مـورد مطالعـه( در ایـن پـژوهش در هـر      منطقه
تـري داشـت   پالت یک نبکا که الیه بندي مشخص

بندي رسـوبات آنهـا مـورد بررسـی و     انتخاب و الیه
  برداري قرار گرفت).  نمونه

د مطالعه، بندي نبکاهاي موردر بررسی اولیه از الیه -5
الیـه قابـل    5مشخص گردید که کلیـه آنهـا داراي   

متـري ابتـداي نبکـا     2تـا   5/1تشخیص در تقریبا 
 5نبکـا  و از هـر    4باشند. ابتدا نمونه برداري از می

الیه به طور جداگانه به عمل آمد کـه ایـن کـار بـا     
دقــت فــراوان و جلــوگیري از تــداخل رســوبات بــا 

عد، رسوبات هر یـک  یکدیگر انجام شد. در مرحله ب
ها به طور جداگانه دانه سنجی شدند، سپس از الیه

میانگین دانه سنجی در هر انـدازه محاسـبه شـد و    
نبکا در هر اندازه یک عدد در نظر گفته  5براي هر 

شد، بدین صورت که  فراوانـی رسـوبات بـا انـدازه     
 1میکــرون بــراي الیــه اول نبکــاي شــماره  2000

 میکـرون  2000محاسبه شده و سپس با رسـوبات  
مربــوط بــه الیــه اول دیگــر نبکاهــا جمــع شــده و 

هـا  میانگین گیري شد که این کار براي دیگر اندازه
و دلیل این کار شباهت بسیار زیاد  نیز انجام گردید

هاي مختلـف هـر یـک از نبکاهـا بـه یکـدیگر       الیه
ز نـرم  سنجی با استفاده ا، سپس نتایج دانهباشدمی

تحلیل آماري شدند. در مرحله بعد، بـا    spssافزار 
توجـه بـه فراوانــی هـر یــک از انـدازه رســوبات در     

هـاي مختلـف بـه بررسـی شـدت فرآینـدهاي       الیه
 هـا محیطی تاثیرگذار در تشکیل هـر یـک از الیـه   

پرداخته شد و همچنین با توجه به میزان و فراوانی 
اسـتدالالتی   هـا شاخ و برگ گیاه در هر یک از الیه

ها ارائه در را بطه شرایط محیطی زمان تشکیل الیه
  گردید.
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  هاي منتخب در منطقه مورد مطالعهها و چهارگوش: امتداد ترانسکت3شکل

  
  هاي پژوهشیافته

در : بررسی مورفولوژي نبکاهـاي مـورد مطالعـه   
بررسی منطقه مـورد مطالعـه، ویژگیهـاي مورفـومتري     

ــدود  ــاهی     105ح ــز ش ــه گ ــه گون ــوط ب ــاي مرب نبک
هاي آماري قرار گیري شده ومورد تجزیه و تحلیلاندازه

گرفت. از آنجا که روش بررسـی منطقـه بـا اسـتفاده از     
ترانسکت و پالت انجام گرفـت، در طـول دو ترانسـکت    

شد که در هـر پـالت   منطقه چهار پالت در نظر گرفته 
ویژگیهاي مورفومتري نبکاها متفاوت بود. در ادامـه بـه   

هاي میدانی در رابطه با نبکاهـاي  ارائه اطالعات و یافته
  منطقه پرداخته خواهد شد.

 1در پـالت شـماره   : 1ترانسـکت   – 1پالت شماره 
گـز شـاهی    28، تعـداد  1مربوط به ترانسـکت شـماره   

بررسـی و تجزیـه و    وجود داشت که کلیـه آنهـا مـورد   
ي نبکاي گونه هاتحلیل قرار گرفت. میانگین ارتفاع تپه

گیـري شـد   متر انـدازه  7گیاهی گزشاهی در این پالت 
متـر   8/1ترین تپـه  متر و کوتاه 4/10که بلندترین آنها 

متر است. در  6/8بین آنها  )Range(باشد که دامنه می
هاي نبکاي مربوط بـه گونـه   رابطه با تحلیل آماري تپه

و  2گزشاهی، الزم به ذکر است که انحراف معیـار آنهـا   
است. بیشترین ارتفـاع تـاج گیـاه در     3/4واریانس آنها 

 6/27متر و بیشترین حجم تـاج گیـاه    4/16این پالت 

متـر و   1/11متر است. میـانگین ارتفـاع تـاج پوشـش     
باشـد. در  متـر مـی   3/20ن حجـم تـاج پوشـش    میانگی

ــاحت     ــترین مس ــا، بیش ــه نبک ــاحت تپ ــا مس ــه ب رابط
متـر   36متر، کمترین آن  345گیري شده حدود اندازه

باشد. در همین رابطه، متر می 131و میانگین مساحت 
متر و میانگین پهنـاي  3/12ها حدود میانگین طول تپه

امنـه رو بـاد   باشـد. میـانگین انـدازه د   متر می8/10آنها 
متر و دامنه  2/9هاي نبکاي گز شاهی در این پالت تپه

باشد در حالی که بزرگتـرین  متر می 6/11پشت به باد 
متر و بزرگترین دامنـه پشـت بـه     5/15دامنه رو به باد 

  متر است. 6/17باد 
هـاي آمـاري   موارد ذکر شده در رابطـه بـا ویژگـی     
ـ   1ي نبکا در پالت شـماره  هاتپه ه ترانسـکت  مربـوط ب

باشـد، ایـن مـوارد    در منطقه دشت تکاب مـی  1شماره
باشـد بـه   ها در منطقه مـی نشانگر مرتفع بودن این تپه

متـر و گیاهـانی    11ئی به ارتفاع هاطوري که وجود تپه
ي ارائه هامتر بیانگر این مطلب است. آمار 16به ارتفاع 

باشند، از ارقامی بسیار باال می 1شده در جدول شماره 
باشـند زیـرا   شود این اقام بـاال مـی  این جهت گفته می

اي هسـتند کـه تحـت تـاثیر     مربوط به یک تپـه ماسـه  
پوشش گیـاهی و ویژگیهـاي بـاد و ... در یـک منطقـه      

انـد و ایـن  در نـوع خـود منحصـر بـه فـرد        ایجاد شده
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باشد. جهت پی بـردن بـه ایـن مطلـب بـه بررسـی       می
هـاي گیـاهی   هاي نبکا مربوط بـه گونـه  هاي تپهژگیوی

گیـاهی گزشـاهی   هاي نبکاي گونهدیگر و همچنین تپه

هاي دشت تکاب پرداخته خواهد شد و در دیگر قسمت
  سپس با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

  
  : تحلیل فراوانی نبکاهاي گونه گز شاهی1جدول 

 
 ارتفاع نبکا

متر)(  
از  ارتفاع تاج گیاه

 سطح زمین (متر)
 حجم تاج

(متر) گیاه   
امساحت نبک  
 (مترمربع)

طول نبکا 
 (متر)

 کابپهناي ن
 (متر)

دامنه رو به 
 باد(متر)

 دامنه پشت
)به باد(متر  

 11,67 9,2607 10,8 12,3179 131,7 20,3  11,1 7,08 میانگین

 11,5 9,2 10,6 11,9 103,55 19,6 11,5 7,25 میانه

 7,20a 10,30a 16,50a 36,30a 7,30a 5,20a 3,50a 11,5 مد

 3,4 3,1 3,96 3,8 85,18 2,8 2,5 2,07 انحراف معیار

 11,94 9,943 15,723 14,63 7242,4 8,3 6,5 4,32 واریانس

 14,4 12,4 18,1 16 309,2 11,1 11,3 8,6 دامنه تغییرات

 3,2 3,1 5,2 7,3 36,3 16,5 5,1 1,8 کمترین

 17,6 15,5 23,3 23,3 345,5 27,6 16,4 10,4 بیشترین

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

  
 2در پـالت شـماره   : 1ترانسـکت   – 2پالت شماره 

نبکاي مربـوط   19، تعداد 1مربوط به ترانسکت شماره 
به گونه گز شاهی وجود داشـت کـه کلیـه آنهـا مـورد      
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. میـانگین ارتفـاع    

 2/6ي نبکاي گونه گیاهی گزشاهی در این پالت هاتپه
متـر و   3/10گیري شـد کـه بلنـدترین آنهـا     متر اندازه

 )Range(باشـد کـه دامنـه    متر می 4/3ترین تپه کوتاه
متـر اسـت. در رابطـه بـا تحلیـل آمـاري        9/6 بین آنها

هاي نبکاي مربوط به گونه گزشاهی، الزم بـه ذکـر   تپه
 7/2و واریـانس آنهـا    6/1است که انحراف معیـار آنهـا   

متر  7/21است. بیشترین ارتفاع تاج گیاه در این پالت 
متـر اسـت. میـانگین     7/45و بیشترین حجم تاج گیاه 

میـانگین حجـم تـاج    متـر و   5/10ارتفاع تاج پوشـش  
باشد. در رابطـه بـا مسـاحت تپـه     متر می6/18پوشش 

 305گیري شـده حـدود   نبکا، بیشترین مساحت اندازه
متـر   181متر و میانگین مساحت  77متر، کمترین آن 

هـا حـدود   باشد. در همین رابطه، میانگین طول تپهمی
باشـد.  متـر مـی   5/13متر و میانگین پهناي آنها  5/15

هاي نبکاي گـز شـاهی   ندازه دامنه رو باد تپهمیانگین ا
متـر   6/11متر و دامنه پشت بـه بـاد    6/8در این پالت 

 7/14باشد در حالی که بزرگترین دامنه رو بـه بـاد   می
  متر است. 5/18متر و بزرگترین دامنه پشت به باد 

 1در پـالت شـماره   : 2ترانسـکت   – 1پالت شماره 
نبکاي مربـوط   25، تعداد 2مربوط به ترانسکت شماره 

به گونه گز شاهی وجود داشـت کـه کلیـه آنهـا مـورد      
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. میـانگین ارتفـاع    

 5/7ي نبکاي گونه گیاهی گزشاهی در این پالت هاتپه
متـر و   10گیـري شـد کـه بلنـدترین آنهـا      متر انـدازه 

ن بـی  )Range(باشد که دامنه متر می 3ترین تپه کوتاه
هـاي  متر است. در رابطه با تحلیـل آمـاري تپـه    7آنها 

نبکاي مربوط به گونه گزشاهی، الزم به ذکر اسـت کـه   
ــار آنهــا  اســت.  7/3و واریــانس آنهــا  9/1انحــراف معی

 5/13بیشترین ارتفاع تاج  پوشش گیاه در ایـن پـالت   
متر اسـت. میـانگین    36متر و بیشترین حجم تاج گیاه 

متـر و میـانگین حجـم تـاج      2/11ارتفاع تاج پوشـش  
باشد. در رابطه با مساحت تپه نبکـا،  متر می 26پوشش 

متـر،   243گیري شـده حـدود   بیشترین مساحت اندازه
متــر  101متــر و میــانگین مســاحت  34کمتــرین آن 

متـر   209باشد که با تاوجه به این موارد، دامنه آنها می
میانگین باشد. در همین رابطه، است که بسیار زیاد می
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 8/8متر و میانگین پهناي آنها  6/11ها حدود طول تپه
هـاي  باشد. میـانگین انـدازه دامنـه رو بـاد تپـه     متر می

متر و دامنه پشت به  10نبکاي گز شاهی در این پالت 
باشد در حالی که بزرگترین دامنه رو به متر می 13باد 
 متـر  2/18متر و بزرگترین دامنه پشت به باد  1/14باد 

  است.
 2در پـالت شـماره   : 2ترانسـکت   –2پالت شماره 

نبکاي مربـوط   33، تعداد 2مربوط به ترانسکت شماره 
به گونه گز شاهی وجود داشـت کـه کلیـه آنهـا مـورد      
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. میـانگین ارتفـاع    

 3/8ي نبکاي گونه گیاهی گزشاهی در این پالت هاتپه
متـر و   11گیـري شـد کـه بلنـدترین آنهـا      متر انـدازه 

 )Range(باشـد کـه دامنـه    متر می 2/3ترین تپه کوتاه
متر اسـت. در رابطـه بـا تحلیـل آمـاري        8/7بین آنها 

هاي نبکاي مربوط به گونه گزشاهی، الزم بـه ذکـر   تپه
است.  2/4و واریانس آنها  2است که انحراف معیار آنها 

متر  15اج  پوشش گیاه در این پالت بیشترین ارتفاع ت
متـر اسـت. میـانگین     29و بیشترین حجـم تـاج گیـاه    

متـر و میـانگین حجـم تـاج      2/12ارتفاع تاج پوشـش  
باشد. در رابطه با مساحت تپه نبکـا،  متر می 20پوشش 

متـر،   485گیري شـده حـدود   بیشترین مساحت اندازه
متــر  244متــر و میــانگین مســاحت  11کمتــرین آن 

متـر   274باشد که با توجه به این موارد، دامنه آنها می
باشد و این نشان دهنـده تنـوع   است که بسیار زیاد می

ارتفاعی بسیار زیاد نبکاهاي این گونه گیاهی در پـالت  
باشـد. در همـین رابطـه، میـانگین طـول      مورد نظر می

متر  7/13متر و میانگین پهناي آنها  6/17ها حدود تپه
هاي نبکاي گز گین اندازه دامنه رو باد تپهباشد. میانمی

متـر و دامنـه پشـت بـه بـاد       9/10شاهی در این پالت 
باشد در حالی که بزرگترین دامنـه رو بـه   متر می8/14

متـر   18متر و بزرگترین دامنـه پشـت بـه بـاد      14باد 
  است.

هـاي مورفـومتري   مقایسه تحلیل آماري ویژگی
دو پالت در نظر گرفتـه   1در ترانسکت شماره : نبکاها

گـز شـاهی وجـود     28تعداد  1شد که در پالت شماره 
ي نبکـاي گونـه گیـاهی    هـا داشت. میانگین ارتفاع تپـه 

گیـري شـد کـه    متـر انـدازه   7گزشاهی در ایـن پـالت   

متـر   8/1تـرین تپـه   متـر و کوتـاه   4/10بلندترین آنها 
متر اسـت در   6/8بین آنها  )Range(باشد که دامنه می

گز شاهی وجود داشـت   19تعداد  2که در پالت  حالی
ي نبکــاي گونــه گیــاهی هــاکــه میــانگین ارتفــاع تپــه

گیـري شـد کـه    متر انـدازه  2/6گزشاهی در این پالت 
متـر   4/3تـرین تپـه   متـر و کوتـاه   3/10بلندترین آنها 

متـر اسـت    9/6بـین آنهـا    )Range(باشد که دامنه می
داراي نبکاهـاي   1دهد که پالت شماره نتایج نشان می

تواند به دلیل انـدازه  باشد که این مورد میبزرگتري می
دو  1نیز مانند ترانسـکت   2گیاهان باشد. در ترانسکت 

دهـد  ها نشان میرفته شد، نتایج بررسیپالت در نظر گ
نبکاي مربوط به گونـه   25تعداد  1که در پالت شماره 

 يهـا گز شاهی وجود داشت کـه میـانگین ارتفـاع تپـه    
متـر   5/7نبکاي گونه گیاهی گزشـاهی در ایـن پـالت    

تـرین  متر و کوتاه 10گیري شد که بلندترین آنها اندازه
متـر   7بین آنها  )Range(باشد که دامنه متر می 3تپه 

نبکـاي   33، تعداد 2است در حالی که در پالت شماره 
مربوط به گونه گز شاهی وجـود داشـت کـه میـانگین     

ي گونـه گیـاهی گزشـاهی در ایـن     ي نبکاهاارتفاع تپه
 11گیري شد کـه بلنـدترین آنهـا    متر اندازه 3/8پالت 

باشـد کـه دامنـه    متـر مـی  2/3تـرین تپـه   متر و کوتـاه 
)Range(  متر است. موارد ذکر شده نشان  8/7بین آنها

کـه در جنـوب    2دهد که نبکاهاي ترانسکت شماره می
ز منطقه واقع شده اسـت هـم از لحـاظ تعـداد و هـم ا     

لحاظ ارتفاع از ترانسکت شمالی منطقـه برتـري دارد و   
این مورد بیان کننده این مطلب است که نبکاهاي گـز  

باشد. شاهی در شمال منطقه کوتاه تر از جنوب آن می
جهت نمایش بهتر این تفاوتها و مقایسه علمی بهتر بـه  
پهنه بندب ارتفاعب و راوانی نبکاهاي منطقه پرداختـه  

ي مختلـف  هـا ادامـه نبکاهـاي گونـه    شده است کـه در 
گیاهی در سراسر منطقه بـا یکـدیگر مقایسـه خواهنـد     

  شد. 
ــوژي   ــاي مورفول ــتگی پارامتره ــل همبس تحلی

در این قسمت به بررسی تحلیل همبسـتگی  : نبکاهاي
. بـا  شـود مـی هاي مورفومتري نبکاهـا پرداختـه   گیژوی

هـاي مربـوط   توجه به حجم زیاد اطالعات، فقط جدول
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گونه گیاهی گز شاهی ارائه شـده و رابطـه بـا دیگـر     به 
  ردد.گها ارائه میفقط تحلیل جدول هاگونه

تحلیل همبستگی پارامترهـاي  : 1ترانسکت  –1پالت 
مورفومتري نبکاهاي مربوط به گونه گیاهی گز شـاهی  
نتایج قابل توجهی دارند، به طوري که ارتفاع تپه نبکـا،  
فقط با سه پارامتر از قبیل ارتفاع تاج گیاه، یـال پشـت   

درصد معنـادار بـوده و    99به باد و رود به باد در سطح 
ــیچ  ــاي ه ــر پارامتره ــا دیگ ــه همبســب تگی نشــان گون

دهد. همچنین ارتفاع  تاج پوشش گیاهی به جز با نمی
 99حجم پوشش با کلیه پارامترهـا همبسـتگی بـاالي    

تواند دهد که این مورد میدرصد معناداري را نشان می
بیانگر این مساله باشد که هر چقدر ارتفـاع ایـن گونـه    

تواند میزان ماسه بیشتري را به گیاهی بیشتر باشد، می
نداخته و باعث گسترش و تکامل تپه نبکا در همـه  دام ا

ها بشود. در رابطه با نبکاهاي گونه مورد نظـر در  جهت
در پالت مورد مطالعـه، نکتـه قابـل توجـه ایـن مـورد       

هـا  کـدام از گونـه  باشد که، حجم تاج پوشش با هیچمی
ارتباط معناداري ندارد و این مساله بیانگر ایـن مطلـب   

پوشش گونه مورد نظـر در ایـن   باشد که حجم تاج می
پالت تاثیر بسیار کمی بـر روي توسـعه و تکامـل نبکـا     
دارد. دیگر پارامترهاي مورد نظر که بیشتر نقش متغیر 

کنند، بـه اسـتثنا حجـم پوشـش بـا      وابسته را بازي می
  ).2(جدول دیگر پارامترها همبستگی معناداري دارند

  
  : تحلیل همبستگی پارامترهاي مورفومتري نبکاهاي گونه گز شاهی2جدول

ر)(مت ارتفاع نبکا همبستگی پیرسون   
از  ارتفاع تاج گیاه

 سطح زمین (متر)
 حجم تاج پوشش

 (متر)
 مساحت نبکا
ر)(مت پهناي نیکا (مترمربع)  

  
  ارتفاع تپه نبکا (متر)

 

 197/0 252/0 077/0 880/0** 1 همبستگی پیرسون

 315/0 196/0 698/0 0  معناداري

ارتفاع تاج گیاه از 
 سطح زمین (متر)

 425/0* 520/0** 199/0 1 880/0** همبستگی پیرسون

 024/0 005/0 31/0  0 معناداري

 حجم تاج (متر)
 202/0 243/0 1 199/0 077/0 همبستگی پیرسون

 302/0 213/0  31/0 698/0 معناداري

  مساحت نبکا
 (مترمربع)

 896/0** 1 243/0 520/0** 252/0 همبستگی پیرسون

 0  213/0 005/0 196/0 معناداري

 پهناي نبکا (متر)
 1 896/0** 202/0 425/0* 197/0 همبستگی پیرسون

  0 302/0 024/0 315/0 معناداري

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

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  درصد معنادار است) 99(رابطه در سطح  

  
در پالت مورد نظـر  : 1ترانسکت  – 2نبکاهاي پالت 

نبکاي مربوط به گونه گیاهی گزشاهی وجود  19حدود 
گیـري قـرار   داشت که کلیه پارامترهاي آنها مورد اندازه

ــومتري   گرفــت. تحلیــل همبســتگی پارامترهــاي مورف
نبکاهاي مربوط به گونه گیاهی گز شاهی نتـایج قابـل   
توجهی دارند، به طوري که ارتفاع تپه نبکا، بـه جـز بـا    

 99ه پارامترها در سـطح  پارامترهاي طول و پهنا با کلی
درصد معناداري قرار دارد. همچنین ارتفـاع  تـاج    95و 

پوشش گیاهی به جز با پهناي تپه بـا کلیـه پارامترهـا    

دهـد  درصد معناداري را نشان می 99همبستگی باالي 
تواند بیانگر این مسـاله باشـد کـه هـر     که این مورد می

توانـد  چقدر ارتفاع این گونه گیاهی بیشـتر باشـد، مـی   
میزان ماسه بیشتري را به دام انداخته و باعث گسترش 

ها بشـود. در رابطـه بـا    و تکامل تپه نبکا در همه جهت
ت مورد مطالعه، نکته نبکاهاي گونه مورد نظر در در پال

باشد کـه، حجـم تـاج پوشـش     قابل توجه این مورد می
درصـد معنـاداري قـرار     99فقط با ارتفاع تاج در سطح 

درصـد قـرار    95داشته و با ارتفاع و طول تپه در سطح 
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داشته و با دیگر پارامترها هیچگونه همبستگی را نشان 
دهد. مساحت تپه به جـز بـا حجـم تپـه بـا دیگـر       نمی
درصـد   95و  99امترها داري همبسـتگی در سـطح   پار

  معناداري قرار دارد.
باشـد کـه   موارد ذکر شده بیانگر ایـن مطلـب مـی   

حجم تاج پوشش گونه مورد نظر در ایـن پـالت تـاثیر    
  بسیاز زیادي بر روي توسعه و تکامل نبکا دارد.

نبکاي  25در این پالت حدود : 2ترانسکت  –1پالت 
زشاهی وجود داشت که کلیـه  مربوط به گونه گیاهی گ

گیري قـرار گرفـت. تحلیـل    پارامترهاي آنها مورد اندازه
همبستگی پارامترهاي مورفومتري نبکاهاي مربوط بـه  

دهـد کـه ارتفـاع تپـه     گونه گیاهی گز شاهی نشان می
نبکا، با ارتفاع تاج پوشش و دامنه پشت و رو به بـاد در  

 ارتفـاع درصد معناداري قرار دارد. همچنـین   99سطح 
تاج پوشش گیاهی با ارتفاع تپه با دامنه پشت و رو بـه  

درصـد معنـاداري را نشــان    99بـاد همبسـتگی بــاالي   
تواند بیانگر این مسـاله باشـد   دهد که این مورد میمی

که هر چقدر ارتفـاع ایـن گونـه گیـاهی بیشـتر باشـد،       
تواند میزان ماسه بیشتري را به دام انداخته و باعـث  می

ها بشود. نکته کامل تپه نبکا در همه جهتگسترش و ت
قابل توجه در رابطه با نبکاهـاي گزشـاهی ایـن پـالت،     
عدم همبستگی حجم تاج پوشـش بـا کلیـه پارامترهـا     

باشد. مساحت تپه نبکا با طـول و پهنـا و همچنـین    می
 99دامنه رو و پشت به باد داراي همبستگی در سـطح  

  باشد.   درصد معناداري می 95و 
نتایج تحلیل همبستگی نبکاهاي مورد نظـر نشـان   

دهد که ارتفاع تاج پوشش تـاثیر بسـیار زیـادي بـر     می
تـر شـدن تپـه    روي ارتفاع تپه نبکا دارد و باعث مرتفع

 شود.  نبکا می
نبکاي  20در این پالت حدود : 2ترانسکت  –2پالت 

مربوط به گونه گیاهی گزشاهی وجود داشت که کلیـه  
گیري قـرار گرفـت. تحلیـل    ا مورد اندازهپارامترهاي آنه

همبستگی پارامترهاي مورفومتري نبکاهاي مربوط بـه  
دهد کـه  گونه گیاهی مورد نظر در این پالت، نشان می

ارتفاع تپه نبکا، با کلیه پارامترهـاي مورفولـوژي داراي   

باشـد  و  درصد معنـاداري مـی   99همبستگی در سطح 
ج پوشش هم بـا  همچنین ارتفاع تاج پوشش و حجم تا

درصد معناداري قـرار  95و  99کلیه پارامترها در سطح 
دارند. عالوه بر ایـن، مسـاحت تپـه نبکـا نیـز بـا کلیـه        

  پارامترها داراي همبستگی معنادار است.  
نتایج تحلیل همبستگی نبکاهاي مورد نظـر نشـان   

دهد که، کلیه پارامترهاي منتخب با یکدیگر ارتباط می
باشـد  این مورد بیانگر این مطلب مـی معناداري دارند و 

که نبکاهاي گونه گیاهی گزشاهی در پالت مـورد نظـر   
داراي تقارن بسیار زیادي بوده و تغییـر در هـر یـک از    
متغیرهاي مستقل موجب تغییـر در کلیـه پارامترهـاي    

باشـد بـه   شود و این در نوع خود بسیار جالـب مـی  می
ــی   ــین دلیــل اینکــه در میــان دیگــر پالتهــاي قبل چن

 اي وجود ندارد.  رابطه
بررسی الیه بندي نبکاها جهت مشـخص کـردن   

بندي نبکاهـا، در  جهت مطالعه الیه: تغییرات محیطی
هر پالت یک نبکا در نظر گرفتـه شـد و بـدین منظـور     
قسمتهاي مختلـف منطقـه از لحـاظ تغییـرات شـرایط      
 ،محیطی مورد بررسـی قـرار گرفـت. در میـان نبکاهـا     

بعضـی از آنهــا داراي الیــه بنــدي مناســب نبودنــد، در  
ترین نبکا جهت این کار در نتبجه در میان آنها، مناسب

ي انجام شده و تـا  ها. با توجه به بررسینظر گرفته شد
الیه به طور مشخص  5متري، حدود  2عمق نزدیک به 

) کـه پـس از بررسـی آنهـا،     4قابل تشخیص بود(شکل 
. ها انجـام گرفـت  هر یک از الیه نمونه برداري رسوب از

ي برداشت شده در آزمایشگاه بررسـی و  هاسپس نمونه
تجریه و تحلیل شدند و مواد آلی و شاخ و برگ گیاهان 
موجود در آنها مورد بررسـی قـرار گرفتنـد، همچنـین     

ها دانه سـنجی شـده و فراوانـی    رسوبات هر یک از الیه
بــا   بررســی شــده و هــاي مختلــفرســوبات در انــدازه

ویژگیهاي آمـاري آنهـا مـورد     Spssافزار استفاده از نرم
در ادامه ویژگیهاي مختلف  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اند ارائه ها و شرایط محیطی که در آن تشکیل شدهالیه
  شده است.
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  بندي رسوبات یکی از نبکاهاي مورد مطالعه: الیه4شکل

  
 کـه  باشداین الیه جدیدترین الیه نبکاها می: الیه اول

بسیار فـراوان بـه   مواد آلی و شاخ و برگ درخت  در آن
در قسمت راس نبکـا   الیهاین . ضخامت خوردچشم می

طراف ضـخامت الیـه   اما به سمت ا متر استسانتی 28
ها حدود از قسمتکه در بعضی طوريشود بهبیشتر می

اي متر ضخامت دارد. رنـگ ایـن الیـه قهـوه    سانتی 50
تفـاوت فاحشـی    هانسبت به دیگر الیهکه روشن است 

ین تفـاوت زیـاد رنـگ بـه دلیـل      رسد ابه نظر می .دارد
اقلیمـی حاضـر    شـرایط  زپذیري زیـاد ایـن الیـه ا   تاثیر

نتــایج حاصــل از  باشــد.بــارش و دمــا) مــی (بخصـوص 
کـه رسـوبات آن   دهـد  ن الیه نشان مـی گرانولومتري ای

و  07/347، واریـانس   63/18داراي انحراف معیار برابر 
. بیشـترین  )3 (جـدول  باشـد می 64/53دامنه تغییرات 

 63-125وزن رسوبات این الیه مربـوط بـه ذرات بـین    
باشد و کمتـرین فراوانـی مربـوط بـه ذرات     میکرون می

میکرون است. ایـن الیـه بیـان کننـده      2000بیشتر از 
باشـد و بررسـی   هاي محیطی در عصر حاضر میویژگی

گرانولومتري نشان داد که ذرات بسـیار ریـز بـا انـدازه     
میکـرون بیشــترین فراوانـی را در میــان    125کمتـر از  

ــا انــدازه کمتــر از  رســوبات آن دارنــد  63و رســوبات ب
و ایـن مـورد   میکرون در مقام دوم فراوانی قـرار دارنـد   

 باشـد. نشان دهنده وجود شـرایط آرام در منطقـه مـی   
هاي فراوان در این الیه، بیان کننده خشکی وجود برگ

باشـد بـه دلیـل اینکـه ریـزش      اقلیم در ایـن دوره مـی  
در شرایط خشک، یک روش سازگاري گیاه بـه   هابرگ

  شمار مـی آیـد و ریـزش بـرگ بـه شـدت بـر نسـبت         
 گـذارد بن گیـاه تـاثیر مـی   ریشه به برگ و موازنـه کـر  

)Barnes, 1993(هاي فـراوان در  ، در نتیجه وجود برگ
الیه رسوبی اول، نشان دهنده حاکمیت شرایط اقلیمـی  

و همچنـین   باشـد می ؛ در دوره کنونیخشک بر منطقه
ــر از    ــدازه کمت ــا ان ــوبات ب ــی رس ــرون،  125فروان میک

  است.ضعیف در منطقه  حمل دهنده فرآیندهاينشان
تـري نسـبت بـه    این الیه داراي رنگ روشنالیه دوم: 

باشـد، مـواد آلـی کمتـري را در خـود      مـی  هادیگر الیه
داشته و رسوبات ریزدانه بسیار زیادي را در خود جـاي  

ــت ــت و در    . داده اس ــر اس ــه متغی ــن الی ــخامت ای ض
کند اما به طور متوسط هاي مختلف آن فرق میقسمت

با توجه  متر است.سانتی 30تا  20داراي ضخامتی بین 
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به موارد ذکر شده در راطه با واکنش گیاهان نسبت به 
ــیم،  ــودن مــوادخشــکی اقل ــم ب ــه   ک ــن الی ــی در ای آل

رطوبت بیشتر و در نتیجـه خشـکی کمتـر     دهندهنشان
نتـایج   باشـد. در اقلیم منطقه نسبت به دوره کنونی می
که ذرات دهد حاصل از گرانولومتري این الیه نشان می

میکرون بیشترین فراوانی را داشته  63 – 125با اندازه 
میکرون در مقام دوم فراوانـی قـرار    63و ذرات کمتر از 

دارند و کمترین فراوانی روسوبات این الیه ذرات بـاالي  
میکرون است. انحراف معیار رسـوبات ایـن الیـه     2000

ــانس آن 8/17 ــرات   8/318، واریـ ــه تغییـ  52و دامنـ
. نتایج بررسی ایـن الیـه نیـز نشـان     ) 3(جدولباشدمی
میکـرون داراي   125دهد که ذرات با اندازه کمتر از می

فراوانی بیشتري است اما به دلیـل اینکـه ذرات مربـوط    
تـر، داراي  هاي درشـت ها بخصوص اندازهبه دیگر اندازه

فراوانی بیشـتري نسـبت بـه الیـه اول هسـتند، نشـان       
شکیل الیه اول (عصر آرام تر از دوره تدهنده محیطی نا

تــا  500حاضـر) مـی باشــد، مـثال فراوانــی ذرات بـین     
درصد است که این مقـدار   88/6میکرون حدود  1000

بـه طـور کلـی در زمـان      درصد است. 4/6در الیه اول 
تشکیل این الیه(که نزدیکترین دوره بـه زمـان حاضـر    
است) اقلیم مرطوبتر از دوره کنـونی بـوده و همچنـین    

راي قدرت بیشتري (هر چند اندك) نسـبت  فرآیندها دا
  اند.بودهبه دوره امروزي 

این الیه از لحاظ شـکل ظـاهري بـا دیگـر     : الیه سوم
تفاوت بسیار زیادي دارد، بدین صورت که داراي  هاالیه

. ایـن  سوراخهاي بسیار زیـادي است(تصـویر شـماره  )   
سوراخها به دلیل وجود مواد ژیپسی در داخل رسـوبات  

ه اند بدین صورت که با از بین رفتن و یا جدا ایجاد شد
شدن این مواد از دیواره نبکا، محل آنها خـالی مانـده و   

 هـائی بـاقی مانـده اسـت.    ورت سـوراخ صـ در دیواره به 
سـانتی متـر اسـت و     40تـا   30ضخامت این الیه بین 

درون رسوبات داراي فراوانـی چشـمگیري    شاخ و برگ
 شـرایط محیطـی   حاکمیـت که نشان دهنـده   باشدمی

نتـایج حاصـل از    خشک در این دوره بر منطقـه اسـت.  
دهـد کـه   الیـه نشـان مـی   ایـن   گرانولومتري رسوبات 

 63-125فراوانتـرین ذرات مربـوط بـه ذرات بـا انـدازه      
میکـرون   125-250باشد و ذرات با انـدازه  میکرون می

در مقام دوم فراوانی قرار دارند. انحراف معیار ذرات این 
 4/55و دامنـه تغییـرات    2/380،  واریـانس  5/19الیه 
. نکته قابـل توجـه در رابطـه بـا انـدازه      ) 3(جدولاست

 63-125ذرات این الیه این مطلب است که ذرات بین 
هـا از فراوانـی بیشـتري    میکرون نسبت بـه دیگـر الیـه   

برخوردار بوده و عالوه بـر ایـن فراوانـی ذرات بـاالتر از     
ها تقریبا کمتر اسـت و ایـن   میکرون از دیگر الیه 500

مورد نشان دهنـده حاکمیـت شـرایط اقلیمـی آرامتـر      
  باشد. هاي مورد بررسی منطقه مینسبت به دیگر دوره

طـور کامـل داراي خاکسـتر    این الیـه بـه  الیه چهارم: 
وجـود آتـش سـوزي در دوره    باشد که نشان دهنده می

وجـود خاکسـتر) در   و ایـن حالـت (   ،استتشکیل الیه 
چهارم به چشـم   هاي مورد بررسی و در الیهکلیه نمونه

در  میان خاکسترهاي ایـن   .)4(تصویر شماره خوردمی
ضـخامت   خـورد. هائی به چشم مـی الیه، هنوز الشبرگ

سانتی متر است که هـر   7اد نبوده و حدود این الیه زی
ها کمتر است امـا  چند ضخامت آن نسبت به دیگر الیه

هاي دیگر به عنوان ت بسیار زیاد ان با الیهدلیل تفاو به
الیه مستقل در نظر گرفته شد. در رابطه با منشا آتـش  

(انسانی یا طبیعی) نمی توان اظهار نظر خاصـی   سوزي
را ارئه داد اما نتایج نشان می دهد که در یک محـدوده  
وسیع به وقوع پیوسته اسـت بـه طـوري کـه نبکاهـاي      
ــومتر از   ــک کیل ــیش از ی ــواردي ب مــورد بررســی در م

نتایج دانـه سـنجی رسـوبات ایـن     یکدیگر فاصله دارند. 
ت موجـود در ایـن   اندازه رسـوبا دهد که الیه نشان می

ها متفـاوت اسـت و از تنـوع بیشـتري     با دیگر الیه الیه
برخوردار است، به طوري که فراوانترین رسوبات رسـی  

میکرون در این الیه وجـود دارد و   63با اندازه کمتر از 
ایـن   میکرون هم در 1000تا  500همچنین ذرات بین 

 هـا بیشـتر اسـت و ایـن مـوارد نشـان      الیه از دیگر الیه
دهنده نوسانات اقلیمی شدیدتر در این دوره نسبت بـه  

،  9/18هـا اسـت. انحـراف معیـار ایـن الیـه       دیگر دوره
ــانس   ــه تغییـــــرات    7/358واریـــ  6/54و دامنـــ

ي هـا به طور کلی وجـود شـاخ و بـرگ    .)3(جدولاست
موجود در میان رسوبات این الیه نشان دهنـده وجـود   

یـه سـوم   شرایط مرطوبتر نسـبت بـه زمـان تشـکیل ال    
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مربـوط   هارسد شاخ و برگباشد هر چند به نظر میمی
  به بعد از آتش سوزي است.

تـرین و عمیقتـرین الیـه    این الیه، قدیمیالیه پنجم: 
در  مورد بررسی در نبکاهـاي مـورد مطالعـه اسـت کـه     

متري از باالي نبکا قـرار دارد. ضـخامت آن    5/1فاصله 
داراي باشد و رسوبات آن سانتی متر می 40تا  30بین 

ــومتري  الشــبرگ اســت. مقــدار کمــی بررســی گرانول
رسوبات ایـن الیـه، نتـایج قابـل تـوجهی را بـه دسـت        

دهـد. بـدین صـورت کـه کمتـرین میـزان فراوانـی        می
رسوبات رسی در ایـن الیـه بـوده و رسـوبات بـاالتر از      

 هـا فراوانـی کمتـري را   طبقه رسی نسبت به دیگر دوره

 250ها ذرات بین نشان می دهد و بر خالف دیگر دوره
هـا بـه   بیشترین فراوانی را در میان دیگـر الیـه   125 –

خود اختصاص داده است. عالوه بر این، ذرات بـاالتر از  
فراوانــی  هــامیکــرون ایــن الیــه، از دیگــر الیــه 1000

کمتري دارند. نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنـده  
هـاي  ایط این دوره نسبت به دیگر دورهاختالف زیاد شر
واریـانس و   ،باشد، میزان انحراف معیارمورد بررسی می

دامنه تغییرات در میان رسوبات این الیه کمتر از دیگر 
و  296، 2/17ترتیـب برابـر بـا    کـه بـه   باشـد ها میالیه

فرآینـدها در   دهـد  که نشان می )3است (جدول 9/44
  اند.انی عمل کردهطور یکسسراسر این دوره، به

  
  ي مختلف نبکاهاها: تحلیل آماري رسوبات مربوط به الیه3جدول 

 الیه پنجم الیه چهارم الیه سوم الیه دوم الیه اول 
 1,08a 1,15a 1,40a 0,43 a 0,37  a مد

 17,22 18,94 19,50 17,85 18,63 انحراف معیار

 296,36 358,76 380,24 318,80 347,07 واریانس

 44,96 54,60 55,43 52,01 53,64 دامنه تغییرات

 0,37 0,43 1,40 1,15 1,08 کمترین

 45,33 55,03 56,83 53,16 54,72 بیشترین

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

  
  گیرينتیجه

پژوهش به بررسی تغییرات شرایط محیطی در این 
که جهت این  ،در حاشیه غربی دشت لوت پرداخته شد

کار از الیه بنـدي رسـوبات نبکاهـاي واقـع در منطقـه      
دراز در منطقــه  اسـتفاده گردیـد. ایــن نبکاهـا سـالیان    

وجـود داشــته و تغییـرات محیطــی مختلفـی را پشــت    
انـد.  افتهاند و در طول این تغییرات، تکامل یسرگذاشته

بندي رسوبات نبکاهـا کـه در طـول زمـان تکامـل      الیه
توانـد شاخصـی جهـت مشـخص کـردن      یابـد، مـی  می

تغییرات محیطی باشد که براي اولـین بـار در ایـران از    
این شاخص استفاده شده و نتایج قابل تـوجهی کسـب   
گردید. جهت این کار ابتدا با ترسیم ترانسکت و پـالت  

به گونه گیـاهی گـز شـاهی،    نبکاي مربوط  105حدود 
مــورد بررســی مورفولــوژیکی قــرار گرفــت و اطالعــات 
مورفولوژیکی آنها تجزیه و تحلیل گردیـد و سـپس در   

نبکـا مـورد    4هر پالت یـک عـدد نبکـا و در مجمـوع     

بنـدي قـرار   تجزیه و تجلیل رسـوبات مربـوط بـه الیـه    
بنـدي  متري نبکاها، الیه 2گرفت. در این میان تا عمق 

الیـه مشـاهده    5رسوبات قابل تشخیص بود که تعـداد  
هــا بررســی و   گردیــد و ویژگیهــاي ظــاهري الیــه   

ه و سـپس در  ب از آنها به عمـل آمـد  برداري رسونمونه
نتـایج بررسـی    آزمایشگاه مورد بررسـی قـرار گرفتنـد.   

اول که بیان کننده شـرایط محیطـی عصـر حاضـر     الیه
ه صورت پایدار بوده بود، نشان داد که شرایط محیطی ب

دهــد، در همــین راســتا، و محیطــی آرام را نشــان مــی
ویژگیهــاي الیــه دوم نشــان دهنــده محیطــی آرام امــا 

باشد. داراي فرآیندهاي شدیدتر نسبت به دوره اول می
ي مورد بررسی، آرامترین شرایط مربوط هادر بین دوره
باشد به طـوري کـه فراوانتـرین ذرات    می به دوره سوم

ــ ــت و ذرات  کمت ــده اس ــاهده ش ــن دوره مش ر از در ای
بزرگتر نیز بالنسبه داراي فراوانـی کمتـري هسـتند در    

توان گفت شرایط محیطی ایـن دوره نسـبت   نتیجه می
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تر و پایـدارتر بـوده اسـت. در دوره    ها آرامبه دیگر دوره
چهارم نوسانات اقلیمی شدیدي حاکم بـوده اسـت بـه    

فراوانـی ذرات ریـز و   طوري که در رسوبات ایـن الیـه،   
تـرین  شود، در الیه پنجم کـه قـدیمی  درشت دیده می

باشد، تفاوتهاي مشـهودي نسـبت   الیه مورد بررسی می
شـود، بـه طـوري کـه فراوانـی      ها دیده میبه دیگر الیه

میکـرون نزدیـک بـه سـه برابـر       125- 250ذرات بین 
ها بوده و در عین حال کمترین میـزان ذرات  دیگر الیه

میکرون در این الیه وجود دارد. به طـور   2000 بیش از

کلی در دوره اول شرایط آرامی را منعکس کرده که در 
دوره دوم این شرایط آرام به هم خورده و تـا حـدودي   

شود اما در دوره سوم آرامترین شرایط محیط ناآرام می
خـورد ولـی دوره چهـارم و    محیطی در منطقه رقم می
کننـد  نطقه را حکایت مـی پنجم شرایط پرنوسانی در م

کــه در دوره چهــارم ایــن نوســانات بیشــتر بــه ســمت 
ــا در دوره پــنجم       ــر بــوده ام ــدهاي ضــعیف ت فرآین

  فرآیندهاي قویتري بر محیط حاکم بوده است.
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