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   ابورنیشرسوبات شنی جنوب  شناختی رسوب پارامترهاي بررسی

  1، رضا خراسانی2باد ، محمد خانه1، علیرضا کریمی1ایمان صابري

  دانشیاران گروه علوم خاك دانشگاه فردوسی مشهد و به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد 1
  دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد استادیار 2

   چکیده

هدف از این مطالعه تعیین پارامترهاي توزیع اندازه ذرات و ماهیت رسوبات شنی جنوب نیشابور بود. براي این منظور، 

نمونه سطحی  80سپس  .مشخص شدشناسی و تصاویر گوگل ارث  زمینهاي  با استفاده از نقشه شنی رسوباتگسترش   محدوده

میانگین و داراي  )( فی 66/3برداشت گردید. میانگین اندازه رسوبات  از رسوبات در سه امتداد طولی با فواصل یک کیلومتر

در منطقه مطالعاتی تغییرات  یشناس رسوب. پارامترهاي باشد می 56/0آلی  - 2/0شدگی ذرات بین  و کج فی 1/2جورشدگی

  رد.ی دارفتآببادرفتی و جابجایی ذرات توسط فرایندهاي  تجمع و داللت بر داري نداشت که جهت

  

  رسوبات شنی، جورشدگی، چولگی، فرایندهاي بادرفتی و آبرفتی  کلیدي: يها واژه

  مقدمه

 یاربسو نواحی  درصد مناطق خشک 20 حدوداًشوند و  هاي جهان یافت می اقلیم یدر تمامها و  هاي شنی در تمام قاره تپه

شوند و در کل مساحتی  و نواحی ساحلی یافت می  اند. همچنین، در مناطق مرطوب آمریکاي شمالی و  اروپا را پوشانده خشک

اي در  هاي تپه دریاي شن و دشت .باشد میها  رسوبات در بیابان این درصد 99که   اند کیلومترمربع را پوشانده 5000000حدود 

نشان  ،جهانی توزیع مناطق خشک جهان نقشه یبررس. وجود دارندهاي جغرافیایی از قطب شمال تا جنوب  تمام عرض عرض

دریاهاي  ینتر بزرگ). Yang and Williams, 2015( فرماست حکمخشک  اقلیم خشک و نیمه ها، قارهدرصد  36 دردهد که  می

. کشور قرار دارنددرجه شمالی) بخصوص در مناطق خشک آسیاي مرکزي  50تا  35هاي جغرافیایی متوسط ( شن در عرض

  . هاي مختلف است و داراي رسوبات شنی به شکلنیست  مستثناایران از این قاعده 

و توسعه  يگذار رسوب فرایندبراي تعیین محیط رسوبی، پویایی،  مورداستفادهیک روش متداول ذرات، مطالعه اندازه 

 يها روش). در طول قرن گذشته، Wang et al., 2003( ی استرفتذرات باد و جورشدگی ونقل حملبادرفتی، هاي   لندفرم

 ,Vandenbergheتوسعه داده شد ( ذرات رسوباتاندازه  دربارهبراي تحقیقات  وتحلیل یهتجز يها مدلمتعدد و  هاي یريگ اندازه

است   شده انجامي شنی تا دریاي شن  یک تپه ازهاي مختلف  رات در سراسر جهان در مقیاس). مطالعات توزیع اندازه ذ2013

)Wang et al., 2003.و افزایش دانش فعلی ما با شناخت و بررسی مناطقی است که توجه کمی به آن شده است (  

 محدوده صورت نگرفته یشناس رسوبشنی است که مطالعات جامعی در رابطه با خصوصیات  يها پهنهجنوب نیشابور داراي 

هاي شنی جنوب  اري ذرات محدوده پهنهو تعیین پارامترهاي آماز این مطالعه، تعیین محدوده رسوبات شنی هدف  است.

  .نیشابور بود

  هامواد و روش

 45ʹ تا  58˚ 26ʹ هاي طول بین ،هکتار در بخش جنوبی شهرستان نیشابور 158000منطقه مطالعاتی با مساحتی حدود 

  .)1(شکل  است قرارگرفتهشمالی   36˚ 1ʹتا   35˚ 53ʹ هاي عرض شرقی و 58˚
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  برداري نمونه نقاطموقعیت منطقه مورد مطالعه و محل   - 1شکل 

  

درجه  5/15سالیانه  دمايمتر)  میلی 250متر (کمتر از میانگین بارش سالیانه کشور،  میلی 180بارندگی سالیانه  میانگین 

غربی، بادهاي غربی و جنوب غربی هستند. بادهاي  - بادهاي غالب منطقه شامل بادهاي شرقی .است شده گزارشگراد  سانتی

دهند و به دلیل ثبات، شدت و فراوانی و سرعت  قرار می یرتأثنیشابور تا داورزن سبزوار را تحت  آباد اسحاقشرقی تابستانی از 

 هاي شنی در منطقه هستند.  ه سایر جهات احتماالً عامل اصلی توسعه تپهباال نسبت ب

پراکنش رسوبات شنی منطقه و انواع دیگر سیماي اراضی  1:100000شناسی با مقیاس  هاي زمینبا استفاده از نقشه

تعیین شد. صحت پراکنش رسوبات شنی طی  Arc-GISافزار  ها بر روي نقشه با استفاده از نرم مناطق زراعی و تراس ازجمله

ي سطحی از عمق  نمونه 80سپس تعداد  .شد ییدو تأهاي هوایی بررسی  عکس  و بررسیبازدیدهاي صحرایی منطقه مطالعاتی 

  مشخص گردید.  GPSبا  ها آنهر یک از  یتو موقعمتري در سه امتداد با فواصل یک کیلومتر برداشت شد  سانتی 20-0

برقی به فواصل یک فی انجام شد. سپس   دهنده تکانروش الک خشک و با استفاده از دستگاه  بر اساسها  مونهبندي ن دانه

 Folk inclusive graphic standard) جامع فولک اي انحراف معیار ترسیمیپارامتره) از Folk, 1974ترسیمی ( درروش

deviation ) (  ذرات  اندازه یانگینو م (SKI) (Folk inclusive graphic skewness)جامع فولک  شدگی ترسیمی، کج(

)MZ ذرات استفاده شد. این پارامترها با استفاده از معادالت زیر  اندازههاي توزیع نشان دادن تفاوت بهتر و یسهمقا)،  براي

  گردید.محاسبه 
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  84 16 95 5

4 6.6
I

   
    )٣(  

قطري از ذرات است  دهنده نشان، 84ֹ مثال عنوان به: انحراف معیار و ��: کج شدگی، SKI، ذراتي  : میانگین اندازهMZکه 

  تر هستند.درصد ذرات از آن کوچک 84که 

  نتایج و بحث

و  اند شده یلتشکدرصد)  2/99تا  9/77از شن ( عمدتاًذرات نشان داد که رسوبات منطقه  يبند دانهاز  آمده دست بهنتایج 

دهد که  اندازه ذرات نشان می توزیع  ررسیبدرصد) ناچیز هستند.  4/32ا ت 0/1درصد) و ذرات رس ( 5/63تا  7/2ذرات  سیلت (

   روند منظمی نداشت. موردمطالعهدر منطقه توزیع اندازه ذرات تغییرات  .)2(شکل  بیش از یک نما دارند عمدتاًرسوبات 

 

–– 

  رسوبات شنی مورد مطالعهمیانگین درصد فراوانی ذرات   -2شکل                                         

  

 ودر اندازه شن ریز  عمدتاًاست و  یرمتغفی  24/7تا  00/2و حدود تغییرات از  66/3میانگین  اندازه ذرات رسوبات بادرفتی  

و جنوب استرزیلکی ) و Wang et al., 2003مانند بیابان تاکلیمکان (، هاي جهان در مقایسه با دیگر بیابان .هستند یزر یاربس

هاي اردوس  و نسبت به بیابان اند شده تشکیلریز و بسیار ریز  شناز  ها تپه )Fitzsimmons et al., 2009تیراري استرالیا ( شمال

)Rao et al., 2009(  و) بیابان توشکاHamdan, et al., 2009 يتر کوچک) که در اندازه شن ریز تا متوسط هستند داراي ذرات 

  .)Ortega-Guerrero et al., 1999( اند شده تشکیلشن ریز  از یابانیبهاي شنی در مناطق  پهنهاکثر  اعموم .هستند

) 1/2(میانگین فی  3 /28 تا 19/1گیري شد و داراي مقادیري از  ها در مقیاس فی اندازه جورشدگی (انحراف معیار) نمونه

 مربوط بهبهترین مقادیر جورشدگی  است. یرمتغ خیلی ضعیفتا  ضعیفاز  ها آنجورشدگی دهد  که نشان میاست  یرمتغ

هستند. این  کمتريتر داراي جورشدگی  رسوبات بادرفتی شنی در اندازه شن ریز تا متوسط است و رسوبات ریزتر یا درشت

روند سیستماتیکی و تفاوت  گونه یچهکند. تغییرات مقادیر جورشدگی  شنی منطقه مطالعاتی صدق می ها تپهنظریه براي 
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در جورشدگی اندازه  اي یهناحهیچ الگوي  که مبین این واقعیت است که نداشتداري در جهت ترکیبی باد غالب وجود  معنی

و بیشترین کج شدگی منفی در  است یرمتغ 56/0 تا - 2/0گستره مقادیر چولگی (کج شدگی) وسیع و از  ذرات وجود ندارد.

  غرب منطقه و بیشترین کج شدگی مثبت در جنوب منطقه مطالعاتی مشاهده شد.

  یرتأثی را تحت رفتهاي رسوبات باد هاي و توسعه تواند ویژگی می اي فرایندهاي رودخانهاند که چگونه  محققان بررسی کرده

، تغییر یريقرارگاندازه و محل  ازنظرتوانند  ها می هاي شن در مرزها کانال تپه ،اي دهد. با انجام شدن فرسایش رودخانه قرار 

ها ریزش کنند و سپس توسط رودخانه حمل شوند که  ها به داخل رودخانه توانند در اثر شیب تپه میهاي شنی  تپه متناوباً .کنند

 ,.Maroulis et alکند ( ها را توسط این منابع تعیین می گذاري مجدد این رسوبات  شنی، با نوبه خود محل جدید تپه رسوب

2007 .( 

 .اي هستند صالح و تغییر لنداسکیپ و سطح زمین در مقیاس منطقهاز عوامل مهم در ا یبادرفتاي و  هاي رودخانه برهمکنش

هاي آب و مخازن آبی را  موقعیت بسیاري از کانال ،بنابراین ؛هاي آبی را محدود و یا منحرف کنند توانند جریان هاي شنی می تپه

افتد که  اي زمانی اتفاق می ). باالترین سطح برهمکنش بین رسوبات بادرفتی رودخانهMaroulis et al., 2007کنند ( تعیین می

وجود روند نامنظم در پارامترهاي آماري اندازه ذرات با بررسی لذا  اي غالب نباشند. بادرفتی یا رودخانه فرایندهاياز  کدام یچه

در شرق منطقه و همچنین  اهه کال شور و ارتفاعات بینالودحوزه آبر خصوص به هاي هوایی هاي نقشه عوارض توپوگرافی و آبراهه

و  اند شدههاي متوالی جابجا  هاي منطقه و سیل آبراهه یرتأثارتفاعات جنوب منطقه حاکی از آن است که  رسوبات بادرفتی تحت 

  نظمی در منطقه شده است.  است و سبب بی ایجادشدهخوردگی در منطقه  به هم
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Abstract 

The objective of this study was to determine the parameters of particle size distribution and the nature of sand 
deposits of southern Neishabour. Firstly, area of sand dunes were determined using geological maps and google 
earth images. 80 surface samples were taken along three transects at 1 kilometer intervals. The mean grain size 
of sediments was 3.66 phi and poorly sorted, with a standard deviation 2.1 phi and skewness ranging from 0.2 to 
0.56 phi. There was no oriented particle size variations over the sand area that implies on the contribution of 
eolian and alluvial processes in accumulation and movement of sand dunes. 

. 

Keywords: Sand dunes, Sorting, Skewness, Eolian and alluvial processes 
 


