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چکیده
نبکازارها ،رخسارههای فرسایشی در مرحلة حمل و انتقال است که تخریب پوشش گیاهی به کاهش نشست رسوبات در
و تغییرات رسوب در نبکازارهای شرق هرمزگان و همجوار اکوسیستمهای ماندابی انجام شد .در پژوهش حاضر ،نمونهبرداری
پوشش گیاهی و خاک انجام و عوامل رسوب (حجم تلماسه ،عرض و  )...اندازهگیری شد .در بخش دیگر ،از دادههای ایستگاه
سینوپتیک جاسک ،میناب و سیریک طی دورة آماری  ۲۰۲۰-۱99۰و پایگاه بازتحلیل شدة  ECMWFاستفاده شد .همچنین
برای بررسی تغییرات سطح نبکا ،از تصاویر ماهوارة لندست مربوط به سه دهه استفاده شد .برای صحتسنجی دادههای پایگاه
نیز از روشهای  MSE ، R2و  RMSEو برای محاسبة روند ،از آزمون ناپارامتریک من ـ کندال ) (M-kاستفاده شد .بر
اساس نتایج ،ارتفاع گیاه به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین متغیر مستقل در انباشت رسوب سیریک شناسایی شد .مقدار R2

در ایستگاههای مورد مطالعه ،بین  ۰/73تا  ۰/9۴متغیر بود و متوسط سرعت باد در سیریک به میزان  ۱۰/3۵m/sمحاسبه شد.
نتایج مطالعات سرعت باد و تغییرات مساحت مناطق رسوبگذاری شدة منطقه طی چند دهة اخیر ،نشان داد که میزان سطح
رسوبات موجود در منطقه کاهش یافتهاست .با توجه به اینکه یافتهها نشان داد سرعت باد تغییرات زیادی نداشتهاست؛ بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که عوامل نشست رسوبات یا پوشش گیاهی در منطقه دستخوش تغییر و تخریب شدهاست .این امر بیانگر
کاهش عملکرد رسوبگذاری نبکاها در کنترل فرسایش بادی است که به انتقال رسوبات بادی به مناطق مجاور منجر شدهاست.
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اطراف پوشش گیاهی منجر میشود و پس از آن ،فرسایش همچنان ادامه مییابد .این پژوهش ،با هدف بررسی روند سرعت باد

واژگان کلیدی :رسوب ،تلماسه ،من  -کندال ،ماهوارة لندست.

* نویسنده مسئول:

m.rezai@hormozgan.ac.ir
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۱ـ مقدمه
حدود چهل میلیون هکتار از مسااحت کشاور ،با مناطق کویری ،تپههای ماساهای و مناطق با پوشاش گیاهی ناچیز پوشایده
شدهاست ( .)Petrosian, 2021انباشت رسوبات بادی در بین اندامهای گیاهی و اطراف آن ،به ایجاد رخسارههای فرسایشی
نبکا منجر میشاود ( . )Quentin, 2021نتایج حاصال از حجم انباشات رساوبات در اطراف گیاهان نشاان میدهد که هر
درخت میتواند بهطور متوسا ،،حجمی حدود سایزده مترمکعب از رساو ها را در اطراف خود تثبیت کند؛ بنابراین ،گیاهان
در تجمع رساوبات و کاهش فرساایش بادی نقش بسایار مهمی دارند .عوامل زیادی مانند نوع گونههای گیاهی ،سارعت باد
( ،)Liu , 2021دانهبندی خاک ،اقلیم و منبع تأمین رساوبات ،در تشاکیل نبکاها مؤثرند که در این بین ،نقش خصاوصایات
رویشای گیاهان اهمیت بیشاتری دارد ( .)Valentine, 2020از جمله گونههای گیاهی که در منطقة پژوهش به تولید نبکا
پرداختهاند ،میتوان به کلیر ) ، (Caparis deciduaلگجی ( )C. spinosaو  Tamarix aphyllaاشاره کرد.
ارزیابی رواب ،بین رسااو

و عوامل رشااد گونههای گیاهی  Reaumuria turcestanica ، Alhaji maniferaو

عاامال در توجیاه شااکال و تکاامال نبکاا اساات .اگرچاه برخی از گوناههاای همیکریپتوفیات تشااکیال نبکاا میدهناد ،برخی
گونههای فانروفیت و کامایت نیز تشاکیلدهندة نبکا اسات ( .)Laporte-Fauret, 2020به نظر میرساد نبکاهای تشاکیلشاده
با گونههای دساتة دوم به دلیل فرم رویشای متااوت خود ،حجم رساو

بیشاتری را در اطراف گیاهان انباشاته میکنند و

توسعة نبکا در آنها سریعتر اتااق میافتد (.)Andriolo, 2020
تغییرات تلماساههای بادی و میزان فرساایش ،با پوشاش ساطز زمین تناساب داشات و در برخانهای فلساطین معنیدار بود
( .(Ardan, 2009تشاکیل ،جایگزینی و توزیع فضاایی نبکاها در زمینة خصاوصایات جریان هوا و فیزیولوژی پوشاش گیاهی
در مناطق خشا

شامال چین ،بیانگر این امر اسات که تنوع پوشاش گیاهی در توساعة نبکاها و انباشات رساوبات بادی نقش

مؤثرتری دارد ( .)Marod, 2020مورفولوژی نبکا ،بهوسایلة الگوی رشاد گونة گیاهی کنترل میشاود ( Jasim and Al-

)Awadi, 2014؛ بهطوری که ارتااع نبکا به مقدار زیادی به ارتااع تاج پوشاش گیاه بساتگی دارد؛ اما طول نبکا به ارتااع
گیاه ،عرض گیاه و سارعت باد وابساته اسات ( .)Jihan, 2010مقایساه و تحلیل ویژگیهای ژئومورفولوژیکی نبکاهای چهار
گونة گیاهی نشاان داد که نوع گونه ،در اندازة رساوبات هر ی

از نبکاها تأثیر شاایانی دارد و ویژگی رساوبات نبکاها با

توجه به نوع گونة گیاهی با یکدیگر متااوت اسات ( .)Maghsoudi et al, 2011همچنین الشابر

گیاهان در نبکاها به

تبع آن ،فرسایش کاهش مییابد (.)Laporte-Fauret, 2021
عالوه بر فرم رویشای گیاه ،عوامل اقلیمی به ویژه سارعت باد از دیگر شااخ
اسات .بررسای برخی از آثار محی ،زیساتی نبکای گونة کلیر در جاسا

های مهم کنترلکنندة مورفولوژی نبکا

نشاان داد که مقدار ماده آلی در خاک نبکا بهطور

معنیدار بیش از خاک بین نبکاها بود و در بین عوامل اقلیمی ،حرکت خاکدانهها بیشاتر متأثر از سارعت باد بود ( Iman

 .)talab, 2012در مطالعة مورفولوژیکی و توساعة نبکاهای سااحلی شامال شارق کویت ،رساوبات تاج نبکا در انرژی باالی باد
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افزایش ماده آلی الیة ساطحی خاک منجر میشاود و پیوساتگی خاکدانهها در الیة ساطحی خاک را نیز افزایش میدهد و به
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 Tamarix mascatensisبا اساتااده از تحلیل رگرسایون خطی چندگانه نشاان داد که شاکل رویشای گیاهان ،مؤثرترین

تغییرات تپههای ماسهای تحتتأثیر سرعت باد

زرهی و رضایی

از رساوبات دنباله و پیشاانی نبکا بیشاتر انباشاته شاده بود ( .)Jasem et al, 2013بررسای مورفولوژی تپهها در شارق منطقة
تاماسایا ،با شاناساایی مناطق احتمالی منشاأ نشاان داد که تغییرات شادید در رژیم باد به ویژه سارعت آن ،به پیچیدگی الگوی
تلماسهها منجر میشود.

سارعت باد و بازیابی انتقال رساو در بادپناه پوشاش گیاهی نبکا و نبکاهای بدون پوشاش ،بررسایشاد و یافتهها حاکی از
آن اسات که پوشاش گیاهی نیمة متراکم ،بر میزان بهبود تدریجی تشاکیل نبکا تأثیر داشاته ،همچنین بازیابی حمل ماساه در
بادپناه پوشاش گیاهی نبکا با سارعت باد پایین ،ساریعتر از شارای ،با سارعت باالی باد اسات ( .)John Glaze, 2014در این
راساتا ،مدل عددی برای تخمین باد آساتانه در انتقال ماساههای روان ارائه شادهاسات .بر این اسااس به کم
مبنای ساوالواف ،1در مدل پیشانهادی ساعی شاد به پیشبینی باد آساتانه در انتقال رساو

روش عددی بر

پرداخته شاود .به منظور محاسابة باد

آساتانه ،خصاوصایات ساطحی شان ،نیمرخ باد در ساطز زمین و بر همکنش باد و ساطو شانی در نظر گرفته شاد .براسااس این
مدل ،آهنگ انتقال شان روان حدود  30ااا  kg/hr 20برآورد شاد که در واقع ،حدود نیم تن ماساة روان در واحد ساطز در
بازتحلیل شدة  ECMWFانجام شد (. )Molaii, 2020
فرساایش بادی و هجوم ماساههای روان ،شااخصای جدی در زمینة وقوع پدیدة بیابانزایی و تهدیدی جدی برای مناطق
خشا

به شامار میرود .یکی از گونههایی که در مقابل باد قابلیت اساتقامت باالیی دارد و ریشاه و سااقههای آن حجم

زیادی از رسوبات بادی را نشست میدهد و با فرسایش بادی مقابله میکند ،گونة چوج است که میتواند ماسههای روان را
در جنو کشاور تثبیت کند و تاکنون پژوهشهای چندانی بر آن صاورت نگرفتهاسات .گرچه مطالعات بسایاری دربارة
نبکا و تغییرات رساو

و  ...انجام شاده ،تاکنون به تغییرات رساوبات انباشاتشاده در نبکا با روند سارعت باد پرداخته

نشادهاسات .مشااهدات میدانی و مصااحبه با مردم بیانگر این اسات که ساطز نبکازارها نسابت به گهشاته کاهش یافته و در
ساالهای اخیر ،رساوبات بادی زیادی در پشات در

منازل یا پنجرهها جمع شاده و گاه در زندگی مردم اختالل به وجود

آوردهاسات؛ در حالی که در گهشاته ،رساوبات در کنار دیوار و پنجرههای منازل انباشاته نمیشاد .بنابراین ،نویساندگان این
پژوهش برای بررسای این مورد و موارد دیگر ااا که در ادامه رکر خواهد شاد ااا بر این شادند تا به بررسای این مو اوع

] [ Downloaded from magazine.hormozgan.ac.ir on 2022-06-28

هر شاابانهروز حمل میشااود ( .)Aliakbari, 2003روند تغییرات ساارعت باد در ایران مرکزی نیز با اسااتااده از دادههای

بپردازند؛ از جمله اینکه آیا با کاهش نبکازار ،فعالیت فرسااایش بادی در این مناطق کاهش یافت ،یا ساارعت باد تغییری
نداشت و کاهش سطز نبکازار و سطز رسو گیر اولیه باعث شد بقیة رسوبات در منازل مردم رسو کنند.
رسااو گهاری در نبکازارهای محدوده چه تغییراتی داشاات؟ این فرض قابلتوجه قرار گرفت که تغییرات ساارعت باد و
و عیت فرسایش بادی ،فاقد روند و مانند روال پیشین است ،اما سطز رسوبات انباشتهشده در منطقه و سطز نبکازار کاهش
یافتهاسات .در راساتای آزمون فرض مهکور ،بررسای سارعت باد و تغییرات رساو و عوامل پوشاشگیاهی در نبکازارهای
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این پژوهش با هدف پاساخ به این ساؤاالت انجام شاد که روند تغییرات سارعت باد در منطقة سایری

چگونه بود و
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منطقه برای بررسای شارای ،تثبیت ماساههای روان انجام شاد .مطالعاتی در راساتای موفومتری و بررسای رواب ،بین پوشاش
نیز صورت گرفت ،اما روند سرعت باد و تغییرات رسو در نبکازارها به طور همزمان بررسی نشد.

گیاهی ،نبکا و رسو

۲ـ منطقة مورد مطالعه
شاهرساتان سایری

در  26درجه و  15دقیقه و  4ثانیه و  26درجه و  55دقیقه و  30ثانیة پهنای شامالی و  57درجه و 5

دقیقه و  3ثانیه و  57درجه و  25دقیقه و  07ثانیة پهنای شارقی در ازای خاوری نسابت به نیمروز گرینویچ قرارگرفته اسات.
این شاهرساتان با وساعت  3500کیلومتر مربع ،در اساتان هرمزگان و در  75کیلومتری جنو
عمان واقع شادهاسات که از جنو

به شاهرساتان جاسا

شارقی مینا

 ،از شارق به شاهرساتان بشااگرد و از غر

در سااحل دریای

به دریای مکران (عمان)

محدود میشاود .این منطقه ،آ و هوایی گرم و مرطو دارد و کمترین درجة هوا در زمساتان به پنج درجه و در تابساتان
بعضای از مواقع به باالترین درجه حرارت یعنی بیش از  45درجه میرساد .بررسای نوع اقلیم با شاخ
نخسات ساال ،شارای ،خشا

(بیابانی) قرار میگیرد .همچنین مطالعات نشااان میدهد که تقریباً در  ۹ماه

و کم آ بر منطقه حکمارما اسات ( .)Taghizadeh,1387گونة چوج یا مساواک با نام علمی

( )Salvadora persica Linnو خانوادة  Salvadoraceaeاسات و پراکنش جغرافیایی آن در ایران شاامل بندرعباس،
مینا  ،بندرلنگه ،بندر خمیر ،جاسا

 ،همچنین در بلوچساتان چابهار و  ...اسات .بر هایش اساتخوانی ،بیضاوی نیزهای به

ابعاد ( )2-1 (*)3-5ساانتیمتر و دمبر

آن کوتاه به طول پنج میلیمتر اسات ()Mozafarian, 2004 & Javanshir, 1999

و گیاهی کمتوقع و بسایار مقاوم به خشاکی ،چرای نامنظم ،آتشساوزی و باد و حسااس به سارما اسات .مقدار بارندگی برخی
از رویشاگاههای چوچ در جنو کشاور ،حدود صاد میلیمتر تخمین زده میشاود ( .)Damizadeh , 2009در سایری

 ،این

گونه به تشکیل نبکا میپردازد.
در سایری

مشاخصاات آماری سارعت باد بر اسااس کیلومتر بر سااعت ،با اساتااده از پایگاه  ECMWFساالهای 1۹۹0

تا  2020در جدول  1ارائه شدهاست.
جدول  :۱مشخصات آماری سرعت باد (کیلومتر بر ساعت) با استفاده از پایگاه  ECMWFسیریک در سالهای  ۱99۰تا ۲۰۲۰

ژانویه

۹/8

16/1

8/۹

جوالی

7/3

18/5

11/1

فوریه

10/1

15/8

10/1

آگوست

7/3

18

11/2

مارس

۹/1

15/6

۹/8

سپتامبر

8/6

17/8۹

12/1

آوریل

7/۹

16/3

11/6

اکتبر

6/۹

17/۹

۹/7

می

6/5

17/2

11/6

نوامبر

6/5

17/1

8/۹

ژوئن

8/1

17

10/1

دسامبر

10/5

16/5

۹/1
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ماه

کمینه

بیشینه

میانگین

ماه

کمینه

بیشینه

میانگین
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میدهد که این منطقه در ردیف اقلیم خشاا

خشکی دومارتن نشان

تغییرات تپههای ماسهای تحتتأثیر سرعت باد

زرهی و رضایی

3ـ مواد و روش
در این پژوهش پس از شاانااسااایی منااطق و تعیین قلمرو توسااعاة نبکااهااباه روش فیزیونومیا

،باا مراجعاة میادانیباه

نمونهبرداری و اندازهگیری مؤلاههای مورفومتری نبکاها به ترانساکت توأم با پالت پرداخته شاد .این روش ،نمونهبرداری
تصاادفی نبکاها را در کل محدودة مطالعاتی فراهم کرد .برای شاروع نمونهبرداری ،نقاطی بهوسایلة  GPSبهعنوان شااخ

به

فواصال مسااوی از شاروع چشامانداز نبکاها در پنج محدوده انتخا شاد .نمونهبرداری با پنج منطقة معرف ،ده ترانساکت هزار
متری با فاصلة پانصد متر از یکدیگر و در شیبهای شمالی ااا جنوبی و شرقی ااا غربی صورت گرفت .برای تعیین نقطة
شاروع هر ترانساکت و شاروع نمونهبرداری ،ترانساکتها طوری انتخا شادند که محدودههای موردمطالعه را بهصاورت
عر ای در برگیرند .اندازة پالت با توجه به شاکل رویشای گیاه ،تراکم پایه در واحد ساطز و الگوی پراکنش آن و از روش
حداقل ساطز 1بهدسات آمد .در هر ترانساکت خطی ،تعداد پنج پالت به ابعاد  4*4متر و با فاصالة دویسات از همدیگر قرار
گرفت .در مجموع در ی

منطقة معرف ،ده ترانسکت و پنجاه پالت و در کل منطقه با پنج منطقة معرف ،پنجاه ترانسکت

به منظور تعیین میزان تغییرات ساطز نبکاها در طول دورة سای سااله نیز از تصااویر ماهوارة لندسات اساتااده شاد .تصااویر
از باندهای  4 ،3و  5ماهوارة لندسات و مربوط به ساالهای  2010 ،2000 ،1۹۹0و  2020بود که از ماه ژوئن و با توان تاکی
سای متر اساتااده شاد .دادههای رقومی به فرمت  GeoTIFنیز از ساایت  USGSتهیه شاد .برای پردازش و آمادهساازی
تصاااویر و طبقاهبنادی و خروجی گرفتن نقشااههاای نهاایی باه ترتیاب از نرمافزارهاای  Arcmap 10.4.1 ،Envi 5.3و
 eCognition 9.1اساتااده شاد .پیش از بررسای ،تصاحیزهای هندسای و رادیومتری بر روی دادهها انجام شاد .پس از دانلود
تصااویر ،اجرای تصاحیز و اطمینان از فقدان خطا ،برای تعیین طول موج ،نوع سانجنده و ادغام تصااویر مورد نیاز از نرمافزار
 Envi5.3اساتااده شاد .تصاویر تلایق شاده بعد از این مرحله ،در محی ،نرمافزار  Arcmap 10.4.1براسااس محدودة مورد
مطاالعاه با دسااتور  clipبرش داده شااد .در مرحلاة آخر در فرمت  Imagin Imageرخیره شااد .در نهایت نیز نرمافزار
 eCognition 9.1برای طبقهبندی و استخراج نقشة نهایی آماده و نقشة نبکازارها و سایر کاربریهای ارا ی تهیه شد.
3ـ۱ـ اندازهگیری خصوصیات مورفومتری رسوب
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و  250پالت قرار داده و پوشش گیاهی اندازهگیری شد.

در این مرحله ،خصاوصایات مورفومتری نبکا مانند حجم رساو  ،ارتااع تلماساه ،قطر قاعدة تلماساه ،شایب نبکا ،ارتااع
گیاه و قطر تاج پوشش گیاه اندازهگیری شد .مبنای اندازهگیری مؤلاههای مورفومتری نبکا به شر زیر است:
قاعده بهوسایلة متر اندازهگیری شاد .شایب مخروط نبکا ،از طریق دساتگاه شایبسانج و حجم مخروط آن نیز از طریق رابطة 1

محاسابه شاد .همچنین بهمنظور به دسات آوردن میانگین ارتااع نبکاها در رویشاگاه اصالی و بزر تر ،پس از جساتجوی
فراوان در جنگل ارتااع کل نبکاها در تمامی قطعات نمونة ی

هکتاری ( )Zobeiri, 2009اااا که بهصاورت ساامانمند

Minimal area
99

1
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بهمنظور اندازهگیری ارتااع نبکا ،ارتااع قلة نبکا تا سااطز قاعدة آن و برای قطر قاعدة نبکا ،اندازهگیری قطر متوساا،

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار 9۵-۱۱۲ ،۱۴۰۱

تصادفی در رویشگاه پراکندهاند ااا اندازهگیری شد .سپس نسبت مساحت تاج پوشش به مساحت نبکا (برحسب درصد) و
حجم هر نبکا با استااده از رابطة  1نیز برآورد شد (.)Dougil, 2002
رابطة 1

 :Aمساحت قاعدة نبکا :h ،ارتااع نبکا و  :Vحجم نبکا است.
مبنای اندازهگیری مؤلاههای تحلیل مکانی نبکا ،شاکل  1اسات که انواع مشاخصاههای قابلاندازهگیری نبکا و گیاه میزبان
را نشان میدهد (.)Mousavi, 1391
 ۲-3بررسی خصوصیات باد
به منظور بررسای پارامتر اقلیمی ،به یکی از مهمترین عوامل مانند سارعت باد پرداخته شاد .برای این منظور ،از دادههای
ایسااتگاه سااینوپتی

 ،مینا

جاساا

و ساایری

طی دوره آماری  2020-1۹۹0و پایگاه بازتحلیل شاادة مرکز اروپایی

درساتیسانجی دادههای این پایگاه ،از روشهای  MSE ،R 2و مقادیر شااخ
محاسبة روند ،از آزمون ناپارامتری

ریشاة متوسا ،مربع خطا  RMSEو برای

من ا کندال ) (M-Kاستااده شد ). (Molaii, 2020

خطاای جاهر میاانگین مربعاات یاا انحراف جاهر میاانگین مربعاات یاا خطاای جاهر میاانگین مربعهاا (root-mean-square

)) deviation (RMSDیا )) ،(root-mean-square error (RMSEتااوت میان مقدار پیشبینی شااده توساا ،مدل
یا برآوردگر آماری و مقدار واقعی اسات ،RMSE .ابزار خوبی برای مقایساة خطاهای پیشبینی توسا ،ی
اسات .برای مطالعة سارعت باد ،میانگین انحراف خطا( 2رابطة  ،)2مقادیر شااخ

مجموعه داده

ریشاه متوسا ،مربع خطا( 3رابطة  )3و

ریب تعیین بین پایگاه دادة مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی بر روی گسترة ایران مطالعه شد (.)Rezai, 2019
) 𝑖^𝑦 MSE=1/𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 −

رابطة 2

 :MSEمیانگین انحراف خطا :n ،تعداد داده :yi ،دادة مشاهده شده و 𝑖^𝑦 :دادة برآورد شده است.
𝑛RMSE=√∑𝑛𝑖=1(𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖 )/

رابطة 3

ریشة متوس ،مربع خطا :N ،تعداد داده :X1i ،دادة اولیه و  :X2iدادة برآورد شده است.

مقادیر  R2به دست آمده نیز در صورتی که از میزان  0/7بیشتر باشد ،قابل قبول در نظر گرفته میشود.

1

ECMWF
MSE
3
RMSE
2
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 :RMSEمقادیر شاخ
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پیشبینیهای میانمدت جوی 1نسااخة  ERA-Interimبا تاکی

مکانی  0/75×0/75درجة قوساای اسااتااده شااد .برای

تغییرات تپههای ماسهای تحتتأثیر سرعت باد

زرهی و رضایی

 3-3آنالیز دادهها
تکنی

رابطهسانجی بین صااات گیاهی با صااات مورفومتری نبکا (شاکل  ،)2بر بررسای همبساتگی و تحلیل رگرسایون

چند متغیره اساتوار شاد .بهمنظور مقایساه و بررسای پارامترهای اندازهگیریشادة نبکا و گیاه پس از میانگینگیری دادهها،
بررسای رواب ،بین آنها و اجرای آزمون مقایساة میانگین برای بررسای تااوت بین پارامترهای اندازهگیریشاده در ساایت
موردمطالعه ،از نرمافزارهای  EXCEL 2013و  SPSS16.0اساتااده شاد .بهمنظور مقایساة شااخ

های بررسای شاده در

پژوهش برای بررسای چگونگی روند تغییرات آنها ،از آزمون پیرساون اساتااده شاد .برای بررسای اریب همبساتگی و رابطة
تبیین بین شااخ
گرفتن شاخ

های مورفولوژی گیاه و شااخ

های مورفومتری نبکا ،به نرمالساازی دادهها پرداخته شاد .ساپس با در نظر

های اندازهگیری شده ،رابطة رگرسیونی و میزان همبستگی بین شاخ

] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.6.1

101

های اندازهگیریشده بررسی شد.
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شکل  :۱مؤلفههای مورفومتری نبکاهای مطالعاتی ( )Mosleharani, 2014و شکل نبکازار سیریک

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار 9۵-۱۱۲ ،۱۴۰۱

شکل :۲اندازهگیری عوامل مورفولوژیکی رسوب و محل قرارگیری ترانسکت بر نبکا

۴ـ یافتهها (نتایج)
نتایج حاصال از اندازهگیری مؤلاههای مورفومتری نبکاها ،در جدول  2و یافتههای بررسای نرمالبودن دادهها با اساتااده

جدول  :۲مشخصات مورفومتری برداشتشدة نبکاهای منطقه

تیمار

۱

۲

3

۴

۵

6

7

8

9

۱۰

ارتفاع تلماسه (متر)

1.۹

2

2.5

2.20

2.16

1.85

1.80

2.4

2.41

2.28

طول نبکا (متر)

8

14.50

15

16

15

7.50

8

14

13.7۹

12.51

عرض نبکا (متر)

6

13.10

13.6

14

14

6

5.5

12.5

12.33

11.8

ارتفاع گیاه (متر)

1.80

1.۹

1.۹7

2

1.۹0

1.76

1.73

1.۹0

2

1.8۹

قطر پوشش گیاه

6.27

7.26

3.78

4.86

7.21

6

4.35

5

7

5.8

حجم رسوب

16.08

54.4

72.8

72.۹

62.۹

13.47

14.۹

60.۹

58.4

46.14

قطر قاعده تلماسه

8

14.5

15

16

15

7.50

8

14

13.7۹

12.51

مساحت

106.03

336.1

361.7

40۹

35۹.۹

۹2.37

105.3

315.8

307.52

252.۹

عامل

 2/2تغییر یافت و قطر قاعدة نبکا تا  16متر افزایش داشاات .در نهایت ،حجم رسااو انباشااته شااده  72/۹متر مکعب بود؛
بنابراین میتوان به این نتیجه رساید که با افزایش ارتااع گیاه ،افزایش رساو
بیشتر میشود.
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تلماساه نیز به طور قابل مالحظه و غیر خطی
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حداقل ارتااع گیاه  1/73متر بود و عرض نبکا از  5/5متر به  14متر تغییر اندازه داشاات .همچنین ارتااع تلماسااه نیز تا
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از آزمون کلوموگروف ا اسمیرنوف نیز در جدول  3نشان داده شدهاست.

تغییرات تپههای ماسهای تحتتأثیر سرعت باد

زرهی و رضایی

جدول  :3نتایج آزمون کلوموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادههای منطقه

سیریک

متغیر

درجه آزادی

Sig.

ارتفاع تلماسه

4۹

0/105

طول نبکا

4۹

0/054

عرض نبکا

4۹

0/074

حجم رسوب

4۹

0/1۹7

قطر قائده نبکا

4۹

0/054

مساحت نبکا

4۹

0/108

ارتفاع گیاه

4۹

0/182

قطر پوشش گیاه

4۹

0/1

نتایج بررسای همبساتگی بین متغیرهای نبکا و گیاه در منطقه نشاان داد که بین همة متغیرهای اندازهگیری شاده به جز
قطر پوشاش گیاه ،همبساتگی معنیداری در ساطو  ۹5و  ۹۹درصاد وجود دارد (جدول  .)4بر اسااس این نتایج ،قطر پوشاش
گیاه با هیچ ی

از سایر متغیرها ارتباط همبستگی نشان ندادهاست.
جدول  :۴نتایج همبستگی بین متغیرهای رسوب تلماسه و نبکا با ویژگیهای گیاه در منطقه

متغیرها
ارتفاع تلماسه
طول نبکا
عرض نبکا

نبکا

نبکا

نبکا

رسوب

نبکا

نبکا

گیاه

گیاه

-

*0/785

*0/821

*0/855

*0/785

*0/776

*0/864

-0/178 ns

-

**0/۹41

**0/۹87

**0/۹80

**0/۹۹8

*0/۹07

0/050 ns

-

**0/۹40

**0/۹41

**0/۹34

**0/۹1۹

-0/041 ns

-

**0/۹87

**0/۹8۹

**0/۹27

-0/058 ns

-

**0/۹۹8

*0/۹07

0/050 ns

-

*0/۹08

0/028 ns

-

0/04۹ ns

حجم رسوب
قطر قائده نبکا
مساحت نبکا
ارتفاع گیاه
قطر پوشش

-

گیاه
* در سطز  ** ،0/۹5در سطز  0/۹۹و  nsفقدان معنیداری

103

] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.6.1

ارتفاع

طول

عرض

حجم

قطر قائده

مساحت

ارتفاع

قطر پوشش
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 ۱-۴نتایج بررسی همبستگی بین متغیرها

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار 9۵-۱۱۲ ،۱۴۰۱

 ۲-۴نتایج رگرسیون خطی چند متغیره
نتایج رگرساایون خطی چند متغیره با اسااتااده از متغیرهای مسااتقل ارتااع گیاه و قطر پوشااش گیاه در منطقه ،رابطة
معنیداری را برای برآورد ارتااع تلماساه و حجم رساو
متغیر مستقل در برآورد ارتااع و حجم رسو

نشاان داد .براسااس نتایج ،ارتااع گیاه مهمترین و تأثیرگهارترین

تلماسه در منطقه بود (جدول  5و .)6

جدول  :۵نتایج رگرسیون چند متغیره برای ارتفاع تلماسه (متر)

متغیر

ضریب

آماره t

Sig.

عرض تلماسه

-1/75

-1/86

0/105

ارتفاع گیاه

2/21

4/4۹

0/003

قطر پوشش گیاه

-0/045

-1/17

0/109

متغیر

ضریب

آماره t

Sig.

عرض تلماسه

-380/48

-5/81

0/001

ارتفاع گیاه

232/۹6

6/83

0/000

قطر پوشش گیاه

-1/۹7

-0/75

0/080

 3-۴میزان تغییرات نبکاهای اندازهگیری شده در طول دورة سی ساله
با دریافت تصااویر ماهوارهای لندسات برای ساالهای  136۹و  ،13۹۹تصاحیز دادهها و بررسای توزیع مکانی نبکاهای
موجود و برداشاتشادة منطقه در تصاویر ساال  ،13۹۹با اساتااده از نرمافزار  Enviطبقهبندی نظارت شاده برای تعیین مناطق
دارای نبکا و ساایر کاربریهای موجود در این منطقه صاورت گرفت و در نهایت ،نقشاة کاربری ارا ای برای ساالهای
مهکور تهیه شد (جدول .)7
جدول  :7میزان تغییرات کاربریهای مختلف در دورة زمانی سالهای  ۱369تا ۱399

نام کاربری

مساحت کاربری سال ۱369

مساحت کاربری سال ۱399

میزان تغییرات

نبکا

67.32

0.02۹1

5۹.315

0.0257

-8.005

-0.0033

مرتع درجه ۲

3425۹.62

14.82

140083.62

60.781

-184176

45.۹5

پهنه آبی

3۹4.31

0.17

612.5۹

0.2657

218.28

0.0۹51

جنگل

58۹5.۹6

2.551

23861.54

10.353

17۹65.6

7.8

مرتع درجه ۱

111۹۹8.4۹

48.47

14237.51

6.177

-۹7760.۹8

-42.2۹

اراضی بایر

78445.۹4

33.۹5

51616.2۹6

22.3۹6

-2682۹.64

-11.55
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جدول  :6نتایج رگرسیون چند متغیره برای حجم رسوب ()m3

تغییرات تپههای ماسهای تحتتأثیر سرعت باد

زرهی و رضایی

نتایج حاصال از بررسای و طبقهبندی رخساارة نبکای منطقة سایری

در طول دورة سای سااله نشاان داد که کاربری مرتع،

بیشااترین تغییرات را داشاات و کمترین میزان تغییرات ،مربوط به مناطق دارای نبکا بود .همچنین منطقة مورد پژوهش در
طول زمان سپری شده ،تحتتأثیر فرسایش بادی بود که به میزان هشت هکتار از مساحت نبکاهای آن کم شد.
مقادیر شااخ
ساینوپتی

ریشاه متوسا ،مربع خطا ( )RMSEو میانگین انحراف خطا ( )MSEدر دادههای سارعت باد ایساتگاه

برای دورة  1۹۹0تا  ،2020در جدول  8ارائه شادهاسات .مقادیر  R2نیز از  0/738تا  0/866به دسات آمد که از میزان

 0/7بیشاتر و قابل قبول بود .مقدار خطای برآورد سارعت باد پایگاه  ECMWFدر مقایساه با مقدار سارعت باد دریافتی بر
روی این مناطق نیز بسیار ناچیز بود.
جدول  :8مقادیر شاخص ریشه متوسط مربع خطا ( ،)RMSEمیانگین انحراف خطا ( )MSEو ضریب تعیین بین پایگاه دادة ECMWF
و ایستگاه سینوپتیک برای دورة  ۱99۰تا ( ۲۰۲۰کیلومتر بر ساعت)

میشی

0/605

-0/228

0/866

شمع جو

1/067

-0/۹13

0/738

سیریک

0/746

-0/728

0/۹4

 10/35 ،کیلومتر بر سااعت بود .همچنین کمینه سارعت باد در ماه نوامبر 6/5 ،کیلومتر بر

ساعت و بیشینه سرعت باد در ماه جوالی 18/5 ،کیلومتر بر ساعت بود.
سارعت باد متوسا ،در فصاول بهار و تابساتان ،افزایش و در فصاول زمساتان و پاییز کاهش بسایار جزئی داشات .به نظر
میرساد با افزایش سارعت به ویژه در ماههای بهار و تابساتان ،سارعت آساتانة باد نسابت به فصاول پاییز و زمساتان نیز تغییر
مییابد و میتواند مواد رساو

بیشاتری را حمل کند .در نتیجه ،شاکلگیری و توساعة تلماساهها و نشاسات رساو در پاییز و

زمستان محتملتر است.
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متوسا ،سارعت باد در سایری

نام منطقه

RMSE

MSE

R2

۵ـ بحث و نتیجهگیری
هجوم ماساههای روان به مناطق شاهری و تأسایساات زیربنایی ،یکی از مهمترین مشاکالت بخشای از مناطق خشا

هرمزگان اسات .سارعت باد ،یکی از عوامل محرک تلماساههای بادی به ارا ای با

کاربری زراعی و مناطق مسکونی و صنعتی است و سالیانه خسارتهای مالی زیادی را برای روستاییان ،کشاورزان و بخش
صانعت به همراه دارد .در نتیجه ،به مهاجرت روساتاییان به مناطق دیگر منجر میشاود .در این راساتا ،مقایساه و بررسای
پارامترهای مورفومتری این تلماسهها اا که از سرعت باد پیروی میکنند اا میتواند یافتههای مایدی را برای مدیرانی که
هدف آنها مبارزه با فرسااایش بادی در مناطق بیابانی اسات ،به همراه داشااته باشااد .نتایج رگرسایون خطی چند متغیره با
اساتااده از متغیرهای مساتقل ارتااع گیاه نبکا و قطر پوشاش آن در مناطق مورد مطالعه نشاان داد که در منطقة سایری
105
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] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.6.1

نیمه خشا

ایران و به ویژه سایری

و

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار 9۵-۱۱۲ ،۱۴۰۱

ارتاااع نبکاا و حجم آن رابطاة معنیداری وجود دارد .بر اساااس این نتاایج ،ارتاااع گیااه مهمترین و تاأثیرگاهارترین متغیر
مسااتقل در برآورد ارتااع و حجم نبکا در منطقة ساایری

اساات .این نتایج با یافتههای  Glieseو همکاران ( )2014که

بازیابی انتقال رساو در بادپناه پوشاش گیاهی نبکا و نبکاهای بدون پوشاش و سارعت باد را مطالعه کردند ،در ی

راساتا

میباشد .بررسی رواب ،رسو تلماسههای روان و گونة گیاهی در جنو تایلند بیانگر این امر است که رسو در نبکاهای
در جهت باد و در پای گونههای گیاهی فانروفیت ،1نسابت به گونههای همیکریپتوفیت و کریپتوفیت و در خالف جهت
باد بیشاتر بود .با توجه به اینکه رساوبات در پای گونههای فانروفیت  Salvadora persicaدر این پژوهش نیز بیشاتر بود،
نتایج این دو پژوهش با هم در ی

راساتا اسات ( .)Marod, 2020نتایج  )2020( Bobenzerمبنی بر کاهش ساطز تثبیت

ماساه با الگوی خطی نیز با یافتههای این پژوهش در ی

راساتا بود .همچنین  )2020( Valentineبیان کرد که کاربری

نبکازارها در جوار ساحل در بخش شمالی ،کاهش و در بخش جنوبی افزایش داشت؛ به طوری که سطز نبکازار در مجموع
رو به رشد بود و یافتههای وی با یافتههای این پژوهش همخوانی نداشت .همچنین نتایج پژوهش )2012( Hogan Holtz
گهشاته ،حجم رساو و ماساههای روان بیشاتری را به خود اختصاا

داد .با توجه به اینکه ساطز نبکازار در منطقه به دلیل

افزایش چرای دام سانگین شاتر جمازه از گونههای گیاهی مساواک یا چوج و خشاکساالی کاهش یافتهاسات ،یافتههای این
پژوهش باا یاافتاههاای این تحقیق مغاایرت داشااات .نتاایج مطاالعاات  )2006( Pourkhosravani and Mousaviپس از
اندازهگیری رسااو نشااساات داده شااده ،ویژگیهای متااوت  241نبکای گز  ،Tamarix stenophyllaاسااکنبیل
Callygonum Spو خارشاتر  Alhaji camelorumنشاان داد که گونة فانروفیت گز نسابت به بقیة گونهها حجم رساو
بیشاتری داشات و از این نظر که در پژوهش حا ار ،گونة فانروفیت چوج  Salvadora persicaنیز رساو زیادی را به
خود اختصاا

داده ،نتایج دو تحقیق مؤید یکدیگر اسات .پژوهشاگران بسایاری به بررسای میزان رساو

و ویژگیهای

مورفولوژی گونههای گیاهی در نبکازارها پرداختهاند )1۹۹6( Donin .در تحلیل رواب ،موجود بین میزان ترسایب رساوبات
در اطراف نبکا با اجزای تراکم پوشااش تاجی ،وجود پیچیدگی در رواب ،حاکم را به کم

تنوّع تراکم پوشااش تاجی و

نحوة عملکرد آنها در به دام انداختن رساوبات بادی و شاکلگیری صاورتهای مختلف ناهمواری نبکا توجیه کردهاسات.

] [ Downloaded from magazine.hormozgan.ac.ir on 2022-06-28

نشان داد که مناطق تحت تثبیت ماسههای روان به ویژه نبکاهای فعال ،در فرایند افزایشی قرار داشت و نسبت به چهار دهة

 ،)2006( Maghsoudiامن مطالعة فرایندهای مؤثر بر تحول عوارض ماساهای چالة سایرجان ،توساعة منطقة رساو گهاری
را حاصال وجود گیاهان خشاکیپساند و عناصار ریزدانه در مناطق مختلف دانسات .یافتههای پژوهش  Moeiniو همکاران
یافتههای این تحقیق به دلیل کاهش توان اکولوژی

در هر دو منطقه و کاهش پوشااش گیاهی سااطز ارا اای در هر دو

پژوهش و تبادیل آنهاا به کاربریهای دیگر ،با نتاایج این پژوهش در ی

جهات بود .همچنین یافتاههای تغییرات ساارعت

باد در این پژوهش ،با یافتههای  (2020) Molaiiاز این نظر که روند تغییرات سارعت باد در هر دو پژوهش شادت باالیی
نداشت ،در ی

راستا بود.
Phanerophyte
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( )2016نشاان داد مناطقی که توان اکولوژی

مرتع دارد در طی زمان ،کاهش و کاربریهای دیگر افزایش یافتهاسات که

تغییرات تپههای ماسهای تحتتأثیر سرعت باد

زرهی و رضایی

 با اساتااده از پردازش دادههای رقومی نشاان،بررسای تغییرات مسااحتی نبکاهای منطقة مورد مطالعه طی سای ساال اخیر
13۹۹  هکتار در سال5۹  به حدود136۹  هکتار در سال67 داد که مساحت نبکاهای موجود در منطقه کاهش یافته و از حدود

 با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی چندانی در منطقه مشااهده نشاده و روند سارعت باد نیز در ساالهای اخیر تغییر.رسایدهاسات
 همچنین چرای شادید دامهای سانگین شاتر. فرساایش مانند روال گهشاته با قدرت قبلی در حال انجام اسات،چندانی نداشاته
 خشاکساالیهای احتمالی و کاهش هشات هکتاری نبکازارها در سای ساال اخیر بیانگر،جمازه از گونههای تشاکیلدهندة نبکا
 اکنون،ال در اطراف گیاهان رساو داده میشاد
ً  موادی که قب،این امر اسات که پوشاش گیاهی تخریب شاده و به دنبال آن
 این در حالی اسات که در.با از بین رفتن موانع پوشاش گیاهی به منطقة دوم برداشات و احتما ًال مناطق مساکونی رسایدهاسات
 درصاد از مسااحت آن45 بیشاترین تغییرات را در طی این سای ساال داشاته و

 مرتع درجه ی،بین کاربریهای موجود

 با. درصاد از مسااحت آن افزایش یافتهاسات42  مرتع درجه دو نیز بیشاترین تغییرات را داشاته و، از طرفی.کاهش یافتهاسات

[ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.6.1 ]
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 کاهش پوشاش گیاهی بیانگر سایر،توجه به اینکه در ساالهای اخیر تغییر متااوتی در سارعت باد در این نبکازار ایجاد نشاده
. کاهش نشست رسوبات در اطراف گونههای گیاهی است،قهقرایی و تخریب گیاهان در منطقه و به تبع آن
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Extended abstract
Introduction
Dry and ultra-dry conditions, prevailing in a large part of Iran with less than 710 mm of rainfall per year,
have caused about 40 million hectares of the country to cover desert areas, sand dunes and areas with low
vegetation (Refahi, 2004). Nebkas are very important in stabilizing mobile sands in arid and semi-arid areas
and protecting human settlements and facilities to some extent from the onslaught of wind sands. They are
found and usually formed in semi-arid, hot and dry and hot and humid areas (Amini et al., 2011, quoted by
Thomas and Tousar). Nebka plays a very important role in the stability of ecosystems in arid and semi-arid
areas. One of the species that has high resistance to wind and its roots and stems settle large volumes of
aerosols and wind sediments and fights against wind erosion is Choug species that can stabilize quick sands
in the south of the country. No studies have been conducted on this species. Therefore, this study aimed to
investigate sediment changes in relation to vegetation in sediments and its comparative analysis against
wind erosion to evaluate the process of stabilization of quick sands.
3- Materials and methods
In this research, one-dimensional sampling method and longitudinal unit have been used. This method
allows random sampling of nebkas throughout the study area. After identifying the study areas and
determining the scope of development of nebkas, by field reference, sampling and measurement of
morphometric components of nebkas were performed. Sampling was done with 5 representative areas, 10
transects of 1000 meters with a distance of 500 meters from each other and perpendicular to each other. To
determine the starting point of transect and the beginning of sampling, transects were selected so that they
transversely cover the study areas. In each linear transect, 5 plots with dimensions of 4 * 4 meters were
placed equal to 50 plots at each transect. The size of plot was determined by minimal area method. A total
of 10 transects and 50 plots were used in each area; vegetation measurement was performed on totally 250
plots put at the region. Then, to start the sampling, the points were selected by GPS as an indicator at equal
distances from the start of the Nebka landscape in the 5 areas under the study. Two Landsat satellite images
from 1990 and 2020 were also used to determine a mount of morphometric changes in the sampled nebulae
over a 30-year period. Then, using Envi 4.7 software, the region's nebkas and other existing uses were
determined. Finally, after preparing land use maps, the area in the region was surveyed.
3-1: Measurement of morphometric properties of nebkas
At this stage, the morphometric characteristics of Nebka such as sediment volume, dune height, dune base
diameter, nebka slope, plant height and canopy diameter were measured. The basis for measuring the
morphometric components of Nebka is as follows:
In order to measure the height of Nebka, the height of Nebka peak to the level of its base and for the
diameter of the base of Nebka, the average diameter of the base were measured by a tape measure. The
slope of the Nebka cone is calculated by means of a slope gauge and the volume of the Nebka cone is
calculated by Equation (1). Also, in order to obtain the average height of nebkas in the main and larger
1
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habitat, after many rounds of forest, the total height of nebkas was measured in all sample plots of one
hectare that were systematically randomly distributed in the habitat (Zobeiri, 2009). Then, the ratio of
canopy area to nebka area (in percentage) and the volume of each nebka were estimated using Equation (1).
3-2: Data analysis
The relationship between plant traits and Nebka morphometric traits was estimated based on correlation
analysis and multivariate regression analysis. In order to compare and evaluate the measured parameters of
sediment and plant, to investigate the relationships between them and to perform the mean comparison test
to evaluate the differences between the measured parameters in the study site, EXCEL 2013 and SPSS16.0
software were used. In order to compare the indicators studied in the study, Pearson correlation test with
95% confidence level was used to investigate the trend of their changes. In order to investigate the
correlation coefficient and the explanatory relationship between plant morphological indices and sediment
morphometric indices, after determining the non-normality of the data, the data were normalized by
multiplying each data by 2. After normalizing the data, considering the indices measured from Nebka as a
dependent variable and the indices measured from the plant as an independent variable, the regression
relationship was examined and also the degree of correlation between the different measured indices was
computed.
4- Findings (Results)
4-1 Results of correlation study between variables
The results of correlation between sediment and plant variables in the Sirik region showed that there is a
significant correlation between all measured variables except the canopy diameter of the plant at 95 and
99% levels.
4-2 Multivariate linear regression results
The results of multivariate linear regression using independent variables of plant height and canopy
diameter in the Sirik region showed a significant relationship for estimating dune height and sediment
volume. Based on the results, plant height was the most important and effective independent variable in
estimating the height and volume of dune sediment in the old Sirik region.
4-3: The rate morphometric changes of the measured nebulae during a period of 30 years
The results of the study and classification of Nebka in the Sirik region during the 30-year period showed
that the rangeland use has undergone the most changes and the least amount of changes were related to
areas with Nebka. In addition, the study area has been affected by wind erosion over time, which has
reduced the area of nebkas in the study area by 8 hectares.
5- Discussion and Conclusion
The results of multivariate linear regression using independent variables of plant height and plant canopy
diameter in the study areas showed that there is a significant relationship between sediment height and
nebka volume only in the Sirik region. Based on these results, plant height was the most important and
effective independent variable in estimating the height of sand dune and volume of Nebka in the old Sirik
region. These results were in line with the findings of Glaze et al. (2014), who studied sediment transport
recovery in Nebka vegetation and uncovered Nebka vegetation and wind speed influences. Examination of
sediment relations between flowing dunes and plant species in southern Thailand showed that sediment in
windmills in the direction of wind and at the foot of phanrophite plant species was more than
hemicryptophyte and criptophyte species and in the opposite direction of wind. Considering this fact, the
sediments at the foot of Salvadora persica phanrophytic species in this study, along with the species, was
more than Caparis decidua or Alhaji camelorum; this fidning confirmed a similarity in the results of these
two studies. The results of Bobenzer (2020) in Egypt confirmed that the level of sand stabilization with a
linear pattern has decreased, which is in line with the findings of this study. Valentini (2020) also stated
that the changes in the use of Nebka habitat near the coast in the northern part are decreasing and in the
southern part are increasing, so that the level of Nebka habitat is generally growing; these findings are not
in line with the findings of this study. Also, the results of Hogan Holtz (2012) showed that the areas
stabilized by quick sands, especially active nebulae, are in an increasing process and have deposited more
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sediment and quicksand than the last four decades; in fact, their findings contradicted the findings of this
study.
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