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 چکیده

 بدرژئومورفولوژید  تدیریر می دی  یندهها ازیستی آن با فرتنوع پوشش گیاهی و هم

اختلدا  موودود  این پدووهش سدعی دارد ،بر ه ین اساس ؛تعادل مناظر طبیعی دارد

 را رسدوبا  در منقهدم مقالعداتیو شدیب ردرار  نبكاهدا  متتلد  شیب تعادلیبین 

ابتها شدیب ردرار رسدوبا  در منظور بهین كنه؛و مهایسم  گیر انهازهی صور  ك ّبم

ترانسدكت كدم كدن منقهدم را  10در امتدهاد  م. سپس نبكاها  ن وندشهمنقهم تعیین 

سنج در ویدا  هیارگاندم توسط شیبنبكا  شیب دامنمو شه انتتاب  ،دادپوشش می

متوسدط شدیب  پدس از آن، گیدر  شده.انهازه ش ال، ونوب، شرق و غرب بم درصه

ررار رسوبا   ارتباط بین شیب دامنم نبكاها و شیب ،درنیایت .شه محاسبمدامنم نبكا 

نبكاهددا  منقهددم  بررسددی. شددههددا  آمددار  ارزیددابی و تحلیددن بددا اسددت اده از مددهل

 آزمدون نتایج .است نوع نبكا براساس نوع گونم گیاهی مبین ووود هیارموردمقالعم 

متتل  نشان  ها گونم نبكاها  تعادلی شیب بین  دارااختلا  معن ،واریانس تجزیم

و  نبكاهدا براساس فاكتورها  شدیب تعدادلی هامیانگینمهایسم دهه. نتایج آزمون می

در بدم ایدن صدور  كدم  ؛دهدهمی را نشاندو گروه مت ایز  رسوبا  منقهم حهشیب 
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هدا  نبكاهدا  گوندم گدروه اول شدامن (>01/0α) ی  درصده سقح احت ال خقا 

 و شیب حه خار شترها  گونم وگروه دوم شامن نبكا شنان  و اگن گز ،درختچم گز

بنه  براساس شدیب تعدادلی نبكدا بیدانگر . نتایج گروهاستا  منقهم مقالعاتی رسوب

علت ایدن اختلدا  كم ست هاگونم سایر در مهایسم با خارشترع لكرد مت او  گونم 

. نتدایج آندالیز اسدتینه بادرفتی امواویم با تنش فردر مكانیسم تقابهی این گونم در 

ها  گیاهی متتل  نشدان بكاها  گونمب ویا  متتل  دامنم نواریانس میانگین شی

در سدقح ید   خارشدتردر گوندم  متوسط شیب ویا  متتل  دامندم نبكدا ،دههیم

ویدا  هرید  از  شدیب میانگین ،وركلیطبم. دار شهه استامعن (α > 01/0درصه )

در یعنی نبكاها  گوندم خارشدتر  ؛نیستیكسان گونم خارشتر نبكاها  هیارگانم در 

بنابراین شكن رویشدی گیاهدان  هستنه؛تر ها  دیگر نامتهارنگونم نبكاها  مهایسم با

 .كنهانهاز ناه وار  نبكاها ای ا میمنهش می ی در ایجاد مورفولوژ  هش

 ،آبدادابراهیم، كدویر نبكدا، ردرار، شدیب تعدادلی، شدیب شدكن رویشدی :هاواژهکلید

 .سیروان

 مقدمه. 8

هدا  انتهال مداده و اندرژ  داده. هستنه  باز هاها  اكوژئومورفی  ازو لم سیستمسیستم 

سیسدتم حداكم بدر  توانه عامن فعالیت سیستم رل دهاد شدونه.كم می ستهاسیستم از این نوع

فضدایی دارد كدم -ماده و انرژ  در ی  نهقم زمانی انهاز نبكا حكایت از انباشت تصادفیهشم

انده كم دارا  كنش و واكنش انهافتمسازمان یمرتبقی هممب  هاستمیسصور  اوزاء یا خردهبم

ا  زنه. انباشدت نهقدمیا پراكنش نبكاها را ررم می و ویت حركت ابعاد فضایی دامنم گسترش

ینده اكنه كم ع لگدر سیسدتم فرالع ن یا كنش و واكنش تبعیت میسمواد از رانون ع ن و عك

نیرو  ع ن یدا كدنش كننهه كم میار استن سیستم نیرو  پوشش گیاهی الع بادرفتی و عكس

و  كندهمیینده بدادرفتی مهاومدت اینه  است كم در مهابدن فراپوشش گیاهی فر .استسیستم 

-تر صور  مدیوفرم نبكا بیتر و سریعانباشت مواد و تشكین ژئ ،هرهم انرژ  آن افزایش یابه

 هدا ها  باز و سیسدتمبا تووم بم اینكم پیچیهگی و تنوع از خصوصیا  اصلی سیستم پذیرد.

عنوان ابزار  ساز  بممهل، (100 ، ص.1889)پورخسروانی و ه كاران،  استاكوژئومورفی  
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كم در سیر تكامن نداه وار  و پوشدش  است درك ارتباطا  اكوژئومورفولوژی  پیچیهه برا 

ها  منداط  خشد  و غییرا  محیقی یا انسانی در سیستمتوانه در مهیریت تگیاهی حاكم می

 ،بدر ه دین اسداس ؛(18 ، ص.1890)پورخسدروانی و ه كداران،  شدود خش  مؤرر وارعنی م

هدا كدم درك آن هدا  پیچیدهه اسدتسیسدتم بارز از ا   مناط  بیابانی ن ونماكوژئومورفولوژ

گیدرد هدا بیتدر صدور  مدیینه اكولوژ  و ژئومورفولوژ  و پستورانه بین آناوسیلم دو فرمب

ها شامن بررسی رفتدار شناسی این سیستمپهیهه كم (. بایه تووم داشت0 ، ص.1،2002)استالینز

 سدتهاآن حد بموردهدا  فضدایی و مدورتی ساختارها  پراكنهه در فرم ن وندم العاده وفوق

 تشدكینح ه دوار  ودر سدق ع ومداًاندهازها  نبكدایی هشدم .(11 ، ص.2007 ،2)آنهریاس

سدقح در دسدترس باشده، ی  رژیم باد رو  ووود داشتم باشه، رسوب موردنیاز كم  شونهمی

هسد  و )باشده  كدافی برا  حیا  پوشدش گیداهیرطوبت مووود  و باشه بالا آب زیر زمین

رشده گیداه نحدوه  خصدوصمب از انهازه، تراكم وشكن نبكا تابعی . (18 ، ص.2017، 8اس یت

كداهش سدرعت بداد و تج دع گیاهان بدا  .(805 ، ص.2018و ه كاران،  0لی)لی است میزبان

 ، ص.2017و ه كداران،  5مدایو) شدونهمیباع  ایجاد هشم انهاز نبكا را  خود رسوبا  اط

در توسدعم  گیداهی هدا گوندم عوامن متتل ی نظیدر بردبدار  اكولوژید  ،طور كلیبم (.879

 اسدتهدا  متتلد  مت داو  سزایی دارد و رابلیت ایجاد نبكا در گوندمبانهاز نبكا نهش هشم

شناسدی و پایدهار  نبكدا جدا كدم عوامدن متعدهد  در شدكناز آن (.8 ، ص.2008، 2)لانگ ورد

این تحهی  سعی دارد با رابت نگم داشتن برخی از این عوامن ماننده عوامدن ارلی دی انه، دخین

بنه  و...( و عامن زمان بدم بررسدی رابقدم )رطوبت، دما، باد و...(، عوامن ترسیبی )انهازه، دانم

آن بدر میدزان پایدهار   ریتدیرنبكاهدا  متتلد  و بین مههار شیب حه رسوبا  و شیب دامنم 

 سیروان بپردازد. آبادابراهیمنبكاها در كویر 

                                                            
1. Stallins 

2. Andreas 

3. Hesp & Smyth 

4. Lili  

5. Mayaud  

6. Langford 
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 تحقیق ۀپیشین. 2

انهازها  بیابانی بیشدتر بدم ارتبداط در هشم  اكوژئومورفولوژیاه یت كاربرد  مقالعا  

 كشد  روابدط بدین دلیدن،بدم ه دین  ؛ها  سازمنه مربوط استطبیعی بین عوامن این سیستم

پارامترها  این سیستم پیچیهه اه یت بسیار  در ربا ، پایدهار  و مدهیریت محدیط خواهده 

 1هسد  ازو لدم؛ انهها  مت اوتی را در این راستا انجام دادهن پووهشامحهه رو،ازاین ؛داشت

 ؛ا  بم رقر تپم و زاویم ررار رسوبا  بسدتگی داردها  ماسمكنه كم ارت اع تپم( بیان می1981)

ا  و سرعت باد بسدتگی دارد. ه چندین هسد  و مد  ها بم رقر تپم ماسمكم طول تپملیدرحا

هدا  گیداهی بدر توسدعم، دینامید  و فرم رویشدی گوندم ریتیر( ض ن بررسی 1992) 2لاهلان

ها  نبكدایی گدزارش دادنده كدم فدرم رویشدی گوندم گیداهی تدا حده زیداد  مورفولوژ  تپم

نگیبدان و ه كداران  .اسدتها  نبكایی ی و پایهار  تپمكننهه مورفولوژ ، شیب تعادلمنعكس

 از تابعی ، نبكاهاكردنهانهازها  نبكایی در حاشیم بیابان لو  بیان ( ض ن ارزیابی هشم1892)

 گیداهی پوشش نوع و گیاهی گونة رویشگاه دسترس، در بار رسوب مههار منقهم، در باد رژیم

توزیع فضایی نبكاهدا در منداط  خشد  رسی ( ض ن بر2010و ه كاران ) 8ویانیویی هستنه.

خشد ، زیسدت در منداط  خشد  و نی مبرا  ح ظ و ترمیم محدیط، ش ال هین بیان كردنه

و  0یاند  ژند  ،در پووهشدی دیگدر توسعة نبكاها و تنوع پوشش گیاهی نهش اساسدی دارد.

 Nitraria( ضدد ن مقالعددم رابقددم بددین ارت دداع و طددول نبكاهددا  گونددم 2012) ه كدداران

sphaerocarpa  و دز و  ها در مرحلدم رشده ردرار دارنده.آن بیشتر كردنه،در بیابان گبی بیان

ها  نبكایی نتیجدم ض ن مقالعم ارتباط بین سرعت باد، پوشش گیاهی و تپم( 2018) 5الاوادهی

كدم ارت داع طور مب شود؛میگیاهی كنترل  وسیلم الگو  رشه گونمممورفولوژ  نبكا ب ،گرفتنه

امدا طدول نبكدا بدم ارت داع گیداه،  ،م مههار زیاد  بم ارت اع تاج پوشش گیاه بستگی داردنبكا ب

( ضد ن مقالعدم 2022و ه كداران )  2ژاند ه چندین عرض گیاه و سرعت باد وابستم است. 

                                                            
1. Hesp 

2. Hesp & Mclachlan 

3. Jianhuei  

4.Yong Zhong  

5. Jasem & Al-Awadhi 

6. Zhang  
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هدا  ، ارت داع، طدول و عدرض تپدمكردنهمورفولوژ  نبكاها  بیابان گبی در ش ال هین بیان 

 عرض پوشش گیاهی ارتباط دارد.نبكایی با ارت اع، طول و 

 شناسی تحقیقروش .3

 موردمطالعه ۀت منطقیموقع. 8. 3

كیلدومتر  000سیروان با مساحتی در حهود  آبادابراهیممنقهم موردمقالعم موسوم بم كویر  

كم در فرورفتگی كدوهكی واردع در انتیدا   استمربع از محهوده حوضم آبریز كویر سیروان 

(. حوضدم آبریدز كدویر 222 ص. ،1881كلینسدلی، ) ن ردرار گرفتدم اسدتونوبی آبتیز اص یا

در  آبدادابراهیمشرری ررار دارد كدم كدویر  52 ° 27´و º50 57´ها  سیروان در محهوده طول

عرض شد الی در وندوب  29° 05´تا  28° 58´طول شرری و  55° 58´تا  55ْ   00´محهوده 

دهده. رعیت منقهم موردمقالعدم را نشدان مدیمو ،1شرق آبریز كویر سیروان وارع شهه است. 

 100متر از سقح تراز دریا و متوسط بارنهگی  1700سیروان با ارت اع متوسط  آبادابراهیمكویر 

گراد در ونوب شرق شیرستان سیروان ررار دروم سانتی 1/17سالانم متر و میانگین دما  میلی

 .تاسونوب شرری  185°ویت باد غالب در این ك م  .دارد
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 موقعیت منطقه موردمطالعه. 8شکل 

 1001نگارنهگان،  میخذ:
 

 هاو روش مواد .2. 3

تحهی  حاضر از نوع كاربرد  است كم با روش توصی ی و تحلیلی صور  گرفتدم اسدت.  

 و سدپس شه مشتص روانیس آبادابراهیمر یكومحهوده  ،ا تصاویر ماهوارهابتها با است اده از 

 1زاویدم شدیب ردرارسدپس  .شدهرل رو توسعم نبكاها تعیدین منقهم  زا ییه صحرایض ن بازد

ر اگر رسدوبا  در شدرایط عداد  از نظد ،طوركلیبم شه.  ریگانهازه یرسوبا  منقهم مقالعات

شدهه بدم سد ت م تشكینشیب دامنم توده یا تپ ،حاصن كننهرطوبت و ساخت ان آزادانم تج ع 

 .كندهارت اع شیب دامنم توده تغییر ن دیبا افزایش  كنه كم از این مرحلم بم بعهی  حه مین می

(. 7، ص. 2008 ،2فورد)لان  گوینهمی «شیب ررار رسوبا »یا  «هحزاویم شیب »بم این زاویم، 

مدهرج  ةدر منقهم موردمقالعم با اسدت اده از صد ح رسوبا  حهگیر  زاویم شیب انهازه برا 

                                                            
1 .Angle of Repose 

2. Langford 
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یدن م اب ؛گیر  شهدر ویا  متتل  انهازهگیر  رسوبا  ررارزوایا   ،(5شكن ) شههطراحی

صد حة مدهرج بدم مركدز عدم رسوبا  مووود در منقهدم موردمقال ،2 صور  كم طب  وهول

و در هر مرحلم، ارت اع و شیب ررار رسوبا  در ویدا  هیارگاندم در شه ریتتم شهه طراحی

از  .  رابت شدها  از آزمایش شیب رسوباگیر  شه تا اینكم در مرحلمنهازهاویا  هیارگانم 

مانه زاویم شیب رسوبا  رابت باری می ،ههررهر ارت اع رسوبا  افزایش یاب ،آن مرحلم بم بعه

درصده  55رسوبا  منقهم موردمقالعم است كم برابدر بدا  حهكم این زاویم بیانگر زاویم شیب 

 مهدهدا  متتلد  منقاین زاویدم در رسد ت ،آمههدستمعهد ب درستیاط ینان از  برا . است

متدر   1000ترانسكت  10بردار  در امتهاد ن ونم ،گیر  شه. در مرحلم بعهموردمقالعم انهازه

هدا  مزبدور تنیدا نبكاهدایی كدم بدا ترانسدكت .صور  گرفت ،دادیمرا پوشش  ریوكم كن ك

كاهدا  متتلد  بحجدم ن وندم بدرا  ن. انهشدههگیر  میهانی ، مقالعم و انهازهنهبرخورد كرد

 892 ،مج دوعدر كمداشتم است بستگی  هامحن ترانسكت وبم مورعیت نبكاها  مت او  بوده و

 Tamarixنبكا بم گونم  108 ،. از این تعهادشه ارزیابی و گیر متتل  انهازه  هاگونمنبكا از 

mascatensis،157  نبكا بدم گوندمReaumeria turcestanica،21  نبكدا بدم گوندمAlhagi 

manifera  نبكددا بددم گونددم 81و Seidlitzia florida در امتددهاد هددر سددپس  .مربددوط اسددت

سنج در ویا  هیارگانم ش ال، ونوب، شرق و غدرب توسط شیبنبكا  ترانسكت شیب دامنم

 حهب یش گیر پس از انهازه شه. محاسبمنبكا  دامنم بیمتوسط ش و شه  ریگانهازه بم درصه

ها  متتلد  گیداهی بدا اسدت اده از ت كی  نبكاها  گونم برا  ،ب دامنم نبكاهایش رسوبا  و

 حدهب یو شد نبكاهدا  متتلد  ت شدیب  بین میدانگین صد اختلافا ،آزمون آنالیز واریانس

هدا  متتلد  گدروه ،هداها  مهایسدم میدانگیناده از آزمونبا است  سپس. شهآزمون  رسوبا 

 امدراین  برا  ت كی  شه. یرسوبا  پینم مقالعات حهب یب دامنم نبكا و شیش نبكاها براساس

 ( است اده شه.α=01/0در سقح احت ال خقا  ی  درصه ) S.N.Kمهایسم میانگین از آزمون 
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 در منطقه موردمطالعهمحاسبه زاویه شیب قرار رسوبات  .8جدول 

  1001 ها  پووهش،میخذ: یافتم

 حجم 

 رسوبات

 ارتفاع جهت شیب

رسوبات

cm 

 غرب شرق جنوب شمال

 درصد درجه درصد جهدر درصد درجه درصد درجه

 7 05 20 02 21 08 22 02 21 مرحلم اول

 9 08 28 07 28 50 28 09 20 مرحلم دوم

 10 51 22 51 22 52 22 58 27 مرحلم سوم

 5/18 58 28 55 29 50 28 55 29 هیارممرحلم 

 15 55 29 55 28 55 29 55 29 مرحلم پنجم

 5/12 55 29 55 29 52 80 55 29 مرحلم ششم

 19 55 29 55 29 55 29 55 29 لم ه تممرح

 

 
 در منطقه موردمطالعه گیری شیب قرار رسوباتاندازه .2شکل 

 1001نگارنهگان،  میخذ:

 

 دهنده نبکا در منطقه موردمطالعهتشکیلگیاهی  یهاگونهمشخصات  .2جدول 

 1001ها  پووهش، میخذ: یافتم

 رویشی فرم فرم حیاتی خانواده اسم فارسی اسم علمی

Tamarix macatensis گز Tamaricaceae فانروفیت ا درختچم 

Seidlitzia florida اشنان Tamaricaceae فانروفیت  ابوتم 

Reaumuria 

Turcestanica 
 كاموفیت  ابوتم Tamaricaceae گن گز 
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 رویشی فرم فرم حیاتی خانواده اسم فارسی اسم علمی

Alhagi mannifera خارشتر Fabaceae ه ی كریپتوفیت فورب هنه سالم 

 

وارع  یشناسای تشكین دهنهه نبكاها  منقهم با مراوعم بم فلور ایران مورد گیاهی  هاگونم

، 1882مظ ریدان،) درج شهه است 1مزبور در وهول   هاگونمشهه كم در مج وع مشتصا  

 .(805ص. 

 

 
Tamarix mascatensis                             Reaumuria Turcestanica 

 
Alhagi mannifera                                   Seidlitzia florida 

مختلف گیاهی در منطقه موردمطالعه یهاگونهنبکاهای ر یتصو .3شکل   

 1001نگارنهگان،  میخذ:
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 نظری تحقیق یمبان .4

و با تووم بم اینكدم  كنهیمخش  ع ن پهیهه فرسایش باد  بیشتر در ارالیم خش  و نی م

در  ررؤمد یعندوان عداملگرفتم است، فرسایش باد  بم وم ایران در این ارالیم رراربیش از دو س

ها  مناط  خشد  در مهابدن خاك ،طوركلی. بماستتتریب و ایجاد خسار  در این مناط  

در پذ  بیشتر  دارنه. با افدزایش میدزان خداك دلین ك بود مواد آلی آسیبعوامن فرساینهه بم

یابه. بررسی پویایی و تغییرپذیر  عدوارض در مكان نیز افزایش میطی زمان، میزان فرسایش 

ا  طور ع هه از عوارض ماسمویوه در مناط  خش  و بیابانی كم بمژئومورفولوژیكی زمین، بم

ا  دارد. ها  متحرك در زنهگی مردم اه یت ویدوهمن ی ماسم ریتیردلین پوشیهه شهه است، بم

پوشش گیاهی، فراوانی ذرا  ریزدانم، سست و من صن بودن  دنبوها، فهر یا فضا  وسیع دشت

هدا  داخلدی فدراهم زایی باد در دشدت، ازو لم عواملی هستنه كم شرایط را برا  شكنهادانم

ا  غنی ژئومورفولوژ  باد  زمینم ،(. در ه ین راستا295، ص. 1880 )علائی طالهانی، انهكرده

كنه. ح دن ماسدم ها  باد  در سقح زمین فراهم میفرمینهها و لنهابرا  بررسی فر و گسترده

و توسدعم و تكامدن  گیدردردرار میروابدط پیچیدهه غیرخقدی  ریتدیرینه باد  تحدتاتوسط فر

انهاز اسدت. ازآنجاكدم از پهیهه خودتنظی ی حاكم بر سیستم هشم متیررا  ها  ماسمناه وار 

وسدیلم بداد ای دا منظدیم حركدت مدواد بدررتر  در تؤنهش مد ،رطوبت پایاترنه در برابرگیاهان 

نهش پوشش گیاهی در كاهش فرسایش باد  ایجاد ناه وار  است كدم بدم  نیترمیم. كننهمی

(. نوع 80، ص. 1888دهه )رفاهی، این وسیلم سرعت باد را در نزدیكی سقح خاك كاهش می

كدم پوشدش طدور بدم ؛شدودو تراكم پوشش گیاهی منجر بم دینامی  رسوبا  در سیستم می

بدیسكنده )لدان كاسدتر و دهه و منبع رسوب را محهود میگیاهی انتهال رسوب را كاهش می
 ،ها  باد  كم از لحاظ مههار بار رسوب فهیر و غنی هستنه(. بین سیستم15، ص. 1998، 1

( كدم 18 ، ص.2000، 2مشداههه كدرد )هرسدن تدوانیمدا  ها  ماسمتشكیلا  مت اوتی از تپم

الع دن طبیعدی سیسدتم در مهابدن تدنش نبكا عكس ،دروارع هاست.یكی از آن عوارض نبكایی

 ؛كرده است سعی انهاز باد فرسایش باد  است و سیستم با ایجاد این عارضم در تعهین هشم

                                                            
1. Lancaster & Baas 

2. Hersen 
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سیستم با اتتاذ راهكارها  پستورانه من ی در خنثی كدردن تدنش فرسدایش  ،بم عبار  دیگر

، 1891)موسدو  و ه كداران،  سدتانهاز نبكایجاد هشمداشتم است كم نتیجم آن اسعی باد  

در منق  ح دن یدا ترانسد ر رسدوبا  متحدرك ایجداد  ع هتاًانهازها كم (. این هشم118ص. 

ینده بدادرفتی در منداط  رانهش می ی در كنترل و كاهش اررا  ناشدی از ع لكدرد ف شونه،می

 مستعه خواهنه داشت.

 قیتحق یهاافتهی .5

 8نبكاها  متتلد  در منقهدم موردمقالعدم در ودهول  ی ی شیب دامنماطلاعا  آمار توص

 آورده شهه است.

 
 موردمطالعهدر منطقه  مختلف نبکاهایب یش اطلاعات آماری. 3جدول 

 1001ها  پووهش، میخذ: یافتم
 انحراف معیار میانگین تعداد پارامتر گونه

Tamarix 

mascatensis 

 51005/10 2808/82 108 شیب ش الی

 70752/10 9580/85 108 شیب ونوبی

 08901/18 5205/88 108 شرریشیب 

 87189/18 0070/85 108 شیب غربی

Reaumaria 

turcestanica 

 27095/10 7825/82 175 شیب ش الی

 80208/17 9282/00 175 شیب ونوبی

 57128/12 8758/85 175 شرریشیب 

 92502/18 1270/89 175 شیب غربی

Alhagi manifera 

 709018/21 2059/07 21 شیب ش الی

 82170/15 0120/08 21 شیب ونوبی

 21120/18 7705/08 21 شرریشیب 

 20579/10 0252/08 21 شیب غربی

Seidlitzia 

florida 

 72217/17 8025/85 81 شیب ش الی

 50985/15 07019/82 81 غربیشیب 

 02150/12 1985/85 81 شیب ونوبی

 09827/10 8025/82 81 غربیشیب 
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ارائدم شدهه  8 هدا  متتلد  در ودهولنبكاها  گونم شیب دامنم خلاصم اطلاعا  آمار 

 .ستهاتعهاد ن ونم است. این اطلاعا  شامن میانگین، انحرا  معیار و
 

 منطقه موردمطالعهدر  رسوبات حدی مختلف و شیب نبکاها میانگین شیب نتایج آنالیز واریانس .4جدول 

 1001ها  پووهش، میخذ: یافتم
پارامتر 

 (صفت)
 مجموع مربعات عوامل

درجه 

 زادیآ
 F مقدار میانگین مربعات

 مقدار

 معناداری

 متوسط شیب

 

 000/0 022/11 027/1505 0 870/2021 هابین گروه

 ...... ....... 585/182 892 102/58501 هاهروگداخن 

 ....... ....... ........ 892 012/59528 مج وع

 

گیداهی متتلد  و   هاگوندمنتایج آنالیز واریانس میانگین شیب دامنم نبكاهدا   0وهول 

 متوسط شدیببراساس این وهول، . دههیمعم نشان رسوبا  را در منقهم موردمقال حهشیب 

بدا  عدمرسوبا  منقهدم موردمقال حهو ه چنین شیب  متتل  گیاهی  هاگونم برا  نبكاها 

و  متتل  برا  نبكاها  شیب كم میانگینطور بم ؛است اده از آنالیز واریانس تحلین شهه است

؛ دار شهه استامعن (α= 01/0در سقح احت ال خقا  ك تر از ی  درصه ) رسوبا  حهشیب 

و شدیب دامندم  نیسدتص ا  در نبكاها  متتل  یكسدان طوركلی میانگین هری  از بم یعنی

 است. حهكوهكتر از شیب  نبكاها ه واره
 

با استفاده از آزمون رسوبات  حدو شیب  نبکاهای مختلف ،فاکتور شیب نتایج مقایسه میانگین .5جدول 

S.N.K 
 1001ها  پووهش، میخذ: یافتم

 تعداد رفاکتو
 (α=18/1با میزان خطای ) هاگروه

8 2 

 ...... 1871/82 81 اشنان متوسط شیب نبكا

 ...... 0801/82 108 در ختچم گز امتوسط شیب نبك

 ...... 2002/88 157 گن گز متوسط شیب نبكا 

 5821/02 ...... 21 خارشترمتوسط شیب نبكا 

 2000/50 ...... 1 حهمتوسط شیب 
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متتلد    هاگوندمبراساس میانگین شیب متروط نبكاهدا  ، دههیمنشان  5وهول نتایج 

در سدقح احت دال  است. شهنیگروه متروط ت كی  دو ،رسوبا  حهو میانگین شیب  گیاهی

و  اسدت درختچدم گدز و گدن گدز  ،گونم اشنانگروه اول شامن نبكاها   ،خقا  ی  درصه

. نتایج ایدن است رسوبا  منقهم موردمقالعم حهخارشتر و شیب گروه دوم شامن نبكا  گونم 

ودود وم متتلد  بدگیاهی متتل  نبكاهدایی بدا شدیب دامندم   هاگونم، دههیموهول نشان 

بهیدم  در مهایسدم بدانبكاهدا  بدا شدیب تندهتر   ،گونم خارشتر ،دههیم. نتایج نشان آورنهیم

 سدایردر مهایسدم بدا  بیشدتر ایهار  نسبی یه ناپؤووود آورده است كم مم گیاهی ب  هاگونم

 .استهگونم

 
 در محدوده موردمطالعهمختلف  ینبکاها جهات مختلف میانگین شیب نتایج آنالیز واریانس .6جدول  

 1001ها  پووهش، میخذ: یافتم

 نوع نبکا
پارامتر 

 (صفت)
 مجموع مربعات عوامل

درجه 

 زادیآ

میانگین 

 مربعات
 F مقدار

 مقدار

 معناداری

درختچم 

 گز

متوسط 

 شیب

 187/0 207/1 188/818 8 018/950 هابین گروه

 ..... ..... 971/197 528 790/112007 هاگروهداخن 

 ..... ..... ..... 571 208/118002 مج وع

گن 

 گز 

متوسط 

 شیب

 018/0 820/8 095/971 8 080/2910 هابین گروه

 ...... ...... 758/288 220 855/180181 هاگروهداخن 

 ....... ...... ..... 227 829/188092 مج وع

 اشنان
متوسط 

 شیب

 815/0 195/1 078/272 8 218/812 هاگروهبین 

 ..... ..... 587/227 120 052/27810 هاگروهداخن 

 ..... ...... ....... 128 229/28122 مج وع

خار 

 شت

متوسط 

 شیب

 000/0 928/2 707/1722 8 202/5128 هاگروهبین 

 ....... ....... 208/208 200 570/59275 هاگروهداخن 

 ....... ....... ....... 208 812/20808 مج وع

 

گیاهی   هاگونمنتایج آنالیز واریانس میانگین شیب ویا  متتل  دامنم نبكاها   2وهول 

متوسدط شدیب ویدا  براساس ایدن ودهول، . دههیمقهم موردمقالعم نشان متتل  را در من
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در سقح احت دال خقدا  ك تدر از ید   گونم گیاهی خارشتر برا  نبكاها  متتل  دامنم نبكا

ویدا  هرید  از  شدیب طدوركلی میدانگینبدم ؛ یعندیدار شهه اسدتا( معنα= 01/0درصه )

 ،امدا طبد  نتدایج ودهول آندالیز واریدانس نیست،یكسان شتر گونم خارنبكاها  هیارگانم در 

درختچم گز، گن گز  و اشنان در سقح   هاگونممیانگین شیب ویا  متتل  دامنم نبكاها  

میانگین شیب هر ی   ؛ یعنیشهه استندار اعن( مα= 01/0احت ال خقا  ك تر از ی  درصه )

 .استگیاهی یكسان   هاگونمن از ویا  هیارگانم در نبكاها  ای

 
 در منطقه موردمطالعه نبکاهای مختلفجهت مختلف دامنه  فاکتور شیب یهانیانگیمنتایج مقایسه  .7جدول 

 S.N.Kبا استفاده از آزمون 

 1001ها  پووهش، میخذ: یافتم

 تعداد رفاکتو نوع نبکا
 (α=18/1با میزان خطای ) هاگروه

8 2 

 درختچم گز

 ........ 0070/85 108 یب غربیش

 ......... 9580/85 108 یب ونوبیش

 ......... 2808/82 108 یب ش الیش

 .......... 5205/88 108 یب شرریش

  گن گز

 .......... 8758/85 157 یب شرریش

 ........... 7825/82 157 یب ش الیش

 ........... 1270/89 157 یب غربیش

 ........... 9282/00 157 یب ونوبیش

 اشنان

 ........... 7019/82 81 یب ونوبیش

 ............ 1985/85 81 یب شرریش

 ........... 8025/82 81 یب غربیش

 ............ 8025/89 81 یب ش الیش

 خارشتر

 ........... 1289/08 21 یب غربیش

 ............ 5010/02 21 یب ونوبیش

 ........ 2787/08 21 یب ش الیش

 7877/55 ........ 21 یب شرریش
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-نبكاها  گوندم دامنم ویا  متتل  براساس میانگین شیب ،دههنشان می 7 وهولنتایج 

. در سدقح احت دال رنهیگیم ررارتنیا نبكاها  گونم خارشتر در دو گروه  ،ها  متتل  گیاهی

و گدروه دوم شد ال، وندوب و غدرب   هابیشدگروه اول شامن  ،خقا  ك تر از ی  درصه

درختچم گز، گن گز  و اشنان شدیب   هاگونماما در نبكاها   هستنه،شرری   هابیششامن 

. ایدن نتدایج حداكی از آن اسدت كدم رندهیگیمد ردرار  دامنم نبكا در ی  گدروه ویا  متتل

متدروط  در مهایسدم بدادرختچم گز، گن گز  و اشنان   هاگونمكلی متروط نبكاها  طوربم

طب  اصن تهارن هرهم  ،شناسیو می دانیم كم در شكن هستنه ترمتهارنبكاها  گونم خارشتر ن

 ،بدا توودم بدم مقالدب ذكرشدهه بنابراین است؛میزان پایهار  آن بیشتر  ،باشه ترمتهارنشكلی 

 .دارنه پایهار  ك تر  ،خارشتر كم تهارن ك تر  دارنه ممتروط نبكاها  گون

 یریگنتیجه .6

. عوامدن اسدتوضعیت پوشش گیداهی  ،توسعم نبكا تووم در فراینه ایجاد و درخورنكتم  

انهاز نبكا نهش بسزایی دارد در توسعم هشم گیاهی ها ل ی نظیر بردبار  اكولوژی  گونممتت

مورفولوژ  نبكدا تدا حده كم طور بم ؛استمتتل  مت او  ها  بكا در گونمو رابلیت ایجاد ن

ن یددر اشدود. دهندهه آن كنتدرل مدی  گیاهی تشكینهاوسیلم الگوها  رویشی گونممزیاد  ب

و تعدادل رسدوبا    هاریدزان پایدر م ینهش می  یاهیگ  هاگونم یشیط رویشرا هشم انهاز

و   هاریدزان پایدكنندهه منیدیهه نبكدا تعدهندنیتشك یاهیكم نوع گونم گ طوربم ؛دارد یبیترس

 یب تعدادلیشد بدر ییبسدزا ریتیر یاهیمتتل  گ  هاگونم یاتین فرم حیه چن .استآن  تعادل

-و درختچدم یاهان درختیب كم گین ترتیبه ؛دارد یاهیشهه توسط آن گونم گبیرسوبا  ترس

اهدان یگ در مهایسم با  هارتریپا  نبكاها ،ا دارنهیپا  هاكم انهام  ااهان بوتمین گیو ه چن  ا

 ییهدوا  هداو فصن مساعه اندهام یشیان دوره رویكم در پاكننه ایجاد می یاهانیا گیسالم  ی

 ترمیملداب دامندم نبكدا یشد ،ایدپا ییهدوا  هاانهام  اهان دارایدر گدهنه. یخود را از دست م

  شود.یشتر میب یینبكا  هاتپم  هاریپا دلین،ن یبم ه  است؛

 یاتیدفدرم ح  گوندم خارشدتر كدم دارا  نبكاها ،دههی  نشان میج تحهیگونم كم نتانه ا

  دارا ،دروین میان فصن مساعه رشه از بیآن در پا ییهوا  هاو انهام هستنهسالم هفورب هن
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ب یاز نظر شدو انه مووود در منقهم یاهیگ  هار گونمیسا  نبكاها   در مهایسم باشتریب بیش

درختچم  یاهیگ  هاگونم  نبكاها اما ،رنهیگیم حه  گروه یا  منقهم در رسوب حهب یبا ش

ا یدپا ییهوا  هاانهام  و دارا  او بوتم  ادرختچم یاتیفرم ح  و اشنان كم دارا  گز، گن گز

ن یدرنه كدم ایگیم حه  گروه یدر  بیو از نظر ش   هستنهب ك تریمتوسط ش  دارا هستنه،

ب یزان شدیددهنهه نبكا در منیتشك یاهیگ  هاگونم ییهوا  هانهاما زیادت یخود نشان از اه 

 ،تدوان گ دتیم مذكوربا تووم بم مقالب  .دارد یینبكا  هاتپم  هاریزان پایم ،تبع آننبكا و بم

  ید  حداكم در یداكوژئومرفولوژ  اندهازهاكننهه نوع هشمنییعوامن زنهه تع  دامنم بردبار

زان رشده عامدن یدا مید یباعد  اختلدال در دوره زندهگ یقدیحط می. حال اگر شرااستم یناح

 ؛خواهه شه یر اساسییخاص دهار تغ ا گرفتم در منقهمشكن  هانوع لنهفرم شود،  یولوژیب

-ی  را مشتص مدیانهاز اكوژئومرفزان تعادل در هشمی  میولوژیعنصر ب  پس دامنم بردبار

را  ییدتوانه تغیتنیا م ،  باشهی  ضعیلوژژئومرفو تعادل  كم دارا یلنهفرم ،یطوركلكنه. بم

كدم ردادر   گدرید  هالنهفرم رعكس،و ب كنهزا تح ن شكن  هانهیارا در فر  ار محهودیبس

داشدتم   شدتریتواننده دوام بیمد ،ت كنندهیر خود را تثبیار متغیا بسیط مت او  یباشنه در شرا

كدم لندهفرم مدهنظر در هدم نی  لنهفرم مشتص بر حسب ای  در یئومرفولوژژ باشنه. تعادل

 ،طدوركلیبدم. (285، ص. 1877بارریدم نجدار، ) مت او  خواهده بدود ،از رشه باشه  امرحلم

تغییرا  در محیط با اررگذار  بر روابط تعادلی سبب بدروز تغییدر در فدرم و ایجداد معادلدا  

ل ایدن گذارد. با تووم بدم اه یدت حصدوشود و بر شرایط تعادل تیریر میوهیه  در فضا می

هدا  گونداگون كنندهه حالدتشرایط در ژئومورفولوژ ، دستیابی بم روابقدی از فدرم كدم بیدان

-. مدهلاسدتها  رردومی بسیار ضرور  است و این كار نیازمنه شاخص ،انهازها باشههشم

 یاتیدفرم ح ،ن علتیبم ه  ؛بینهساز  م یومی است كم هنین ضرورتی را برا  ما تهارك می

 1882مح ود  ) ها دارد.ت آنیو تثب یینبكا  هاتپم  هاریدر پا یینهش بسزا یاهیگ  هاگونم

باشه، نبكا بم حیا  خود ادامم تا زمانی كم گیاه امكان حیا  داشتم  كرده است،( بیان 259ص. 

ازو لدم . رودیمدو از بدین  شدودمینبكا آغاز  تتریب ،شهن بوتممحض خش اما بم ،دههمی

گوندم ن. ه ااستزان تهارن شكن مربوطم یاشكال م  هاریزان پایر در مگید یاساس  پارامترها

شدتر یآن ب  هاریدزان پایدم ،تر باشدهمتهارن یهرهم شكل شناسیدر مباح  شكن ،میدانیكم م
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گوندم خارشدتر   متروط نبكاها ،دههی  حاضر نشان میج تحهیگونم كم نتاخواهه بود. ه ان

و اشدنان   درختچم گز، گن گدز  هاگونم  تروط نبكاهام در مهایسم با  تهارن ك تر  دارا

در گوندم خارشدتر   متدروط نبكاهدا  هاریدزان پایم بودن كماز  ین موضوع حاكیكم ا است

 .استگر ید  هاگونم  نبكاهامهایسم با 

  هاسدتمیسها  متتل  منوط بم روابط بین اودزا  سیسدتم، ع لكرد سیستم ،طوركلیمب 

سیسدتم  ،گیدرد. در ه دین رابقدمایی است كم در آن سیستم صور  مدیهمجاور آن و فعالیت

، روابط بین كاركردها یا فرایندهها  تح یلدی شودیمباز رل هاد  یانهاز طبیعی كم سیست هشم

زایی در مناط  شكندر ه ین راستا بایه تووم داشت كم بر آن سیستم بر هیره آن مؤرر است. 

و شدكن  اسدتینده بداد افعالیدت مسدت ر فر خصدوص در منداط  خشد  حاصدنممتتل  ب

بدم عبدار   ؛شودینه حاصن میااین فرگویی مست ر بم كم در ارر پاسخ استیافتم شكلی تكامن

پدس هرهدم  ؛گذاردمی ریتیركم بیشتر بر آن ینه  دارد اهر شكن بیشترین ارتباط را با فر ،دیگر

ینه اانهاز نبكا حاصن فر. هشمه بودخواه یشتریت بافر  سیستم بظرف ،تر باشهاین ارتباط رو 

روابدط بدین عوامدن بیولوژید  و عوامدن  ؛ بندابرایناسدتبادرفتی و ع لكرد پوشش گیداهی 

. اگرهدم ایدن روابدط اسدتهنگی میان كداركرد ایدن دو عامدن ه ااز شناسی نبكا حاكی شكن

اگر بدین  ،ر. از طر  دیگارتباطا  دارا  دامنم معینی است شه  این ،ها  رابت نهارنهشه 

 اندرژ  بدا یدزان مبادلدم مداده وم ،ا  برردرار نباشدهها  نبكا رابقمو فرمساز ینهها  شكنافر

پدس  ؛شدودیممجاور بیشتر دهار تغییر   هاستمیسشود و تعادل جاور بیشتر میها  مسیستم

مداده و بیدانگر تثبیدت  ،باشده تر روانهاز نبكا ینه در سیستم هشماهرهم ارتباط بین فرم و فر

اندهاز بنابراین ایجاد هشدم ؛ابهییمو كارایی سیستم افزایش  استانرژ  بیشتر  داخن سیستم 

 تدوانیمد روازایدن اسدت؛نبكا بیانگر تثبیت حجم هنگ تی از ماده و انرژ  در سیستم بادرفتی 

اندهاز كننهه و سی ا  هشمدر مهیریت محیط ح ظ ه اهنگی بین نیروها  ع ن ،نتیجم گرفت

كم رسیهن بم این هه  تنیا با شناخت نوع و میزان روابط بین اوزا  سیستم  استیار میم بس

 .شودمی حاصن
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