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   چکیده

ها گروهی از اشکال ناهمواري نبکاها می باشند. نبکا ،گرددبادي ایجاد می از جمله اشکال فرسایش بادي که در حضور توام گیاه و فرسایش

هاي بادي و رسوب این ماسه ها در ها باعث کاهش انتقال ماسهترسیبی هستند که ایجاد و توسعه آنها متاثر از عوامل گوناگونی است. نبکا

ي گیاهی که بتواند به طور انایی ترسیب و ایجاد نبکا را دارد و هر گونهگردد. واضح است که هر گونه گیاهی تا حد معینی توها میپاي نبکا

باشد. در هاي کنترل فرسایش بادي از اهمیت بیشتري برخوردار میمیانگین میزان بیشتري رسوب را در پاي نبکا ایجاد نماید جهت برنامه

) و  خارشتر Peganum harmalaي اسپند (دو گونه همین راستا این پژوهش با هدف بررسی میزان رسوب ایجاد شده در نبکاهاي

)Alhaji maurorum .نبکا بررسی شده و براي هر  40ي گیاهی در مجموع براي هر گونه) در منطقه خانگیران سرخس انجام پذیرفت

ي خارشتر علیرغم که گونهگیري شد. پس بررسی ارتفاع رسوب در نبکاهاي دو گونه مشخص گردید نبکا ارتفاع رسوب و ارتفاع گیاه اندازه

توان تراکم بیشتر تاج پوشش این گونه نسبت به گونه اسپند داشتن ارتفاع کمتر ارتفاع بیشتري از نبکا را بوجود آورده که دلیل آن را می

  عنوان نمود.

  

  

  سرخس، نبکا�،،خارشتراسپند کلیدي: هايواژه

  

   مقدمه -1

ن را پوشش می دهند و این مناطق دائما در معرض ابتال به بیابانهاي زمیدرصد سطح خشکی 41مناطق خشک حدود 

از جمله اشکال  .درصد از مناطق خشک جهان تحت تاثیر بیابان زایی قرار دارند 25زایی قرار دارند. برآورد شده است که حدود 

ها گروهی از اشکال ناهمواري انبکاها می باشند. نبک ،گرددفرسایش بادي که در حضور توام گیاه و فرسایش بادي ایجاد می

) ایجاد نبکا ها را متاثر 1981اي نظیر زو و همکاران (ترسیبی هستند که ایجاد و توسعه آنها متاثر از عوامل گوناگونی است. عده

 اند. به طوري که افتاز فعالیت کاهنده پتانسیل محیط از سوي بشر در مناطقی که پوشش گیاهی استقرار دارد، بیان کرده

پتانسیل اراضی مناطق بیابانی و بیابان زایی در مناطق کانون تولید رسوب هاي بادي و حمل آنها منجر به ایجاد نبکا گردیده 

انداز معرفی نموده اند. است و نبکا را به عنوان یک شاخص مناسب براي ارزیابی فرسایش، تخریب اراضی و آشفتگی چشم



 

٢ 

 

که شکل نبکا از حرکت رسوب در طی زمان و در مناطق با پوشش گیاهی کم بین تپه اند ) بیان کرده2002دوگیل و توماس (

هاي بادي و رسوب ها باعث کاهش انتقال ماسهشود. محققین فرسایش بادي بر این باورند که وجود نبکاهاي ماسه اي ایجاد می

نی توانایی ترسیب و ایجاد نبکا را دارد و هر گردد. واضح است که هر گونه گیاهی تا حد معیها میاین ماسه ها در پاي نبکا

هاي کنترل فرسایش ي گیاهی که بتواند به طور میانگین میزان بیشتري رسوب را در پاي نبکا ایجاد نماید جهت برنامهگونه

کاهاي دو باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی میزان رسوب ایجاد شده در نببادي از اهمیت بیشتري برخوردار می

  در منطقه خانگیران سرخس انجام پذیرفت.) Alhaji mourorum(و  خارشتر ) Peganum harmala(ي اسپند گونه

  هامواد و روش - 2

  

منطقه خانگیران سرخس تقریباً در شمال شهرستان سرخس، در بخش مرکزي، دهستانهاي سرخس و خانگیران و در 

هکتار است. از نظر  5/2645وسعت کل منطقه مورد مطالعه  قع شده است.کیلومتري غرب شهر سرخس وا 40فاصله حدود 

 36˚ 35' 05"الی  36˚ 27' 32"شرقی و عرضهاي  60˚ 51' 55"الی  60˚ 45'  32"مختصات جغرافیایی در محدوده طولهاي 

و میلیمتر)  41( اسفند ماهباشد که بیشترین بارش در متر میمیلی 8/190شمالی واقع شده است. بارش متوسط منطقه 

 مطالعات دماي منطقه نشانگر این است که دماي متوسط ماهانه منطقه از داریم.میلیمتر)  1/0مرداد ماه (کمترین بارش را در 

دماي حداقل مطلق منطقه در یک دوره  ماه متغیر است.تیر  گراد درسانتیدرجه  4/29ماه تا بهمن گراد در درجه سانتی 8/5

 ساله 25دماي حداکثر مطلق منطقه در یک دوره و  ماه استبهمن رسد که مربوط به گراد میدرجه سانتی -5/18ساله به  25

متر و تبخیر و میلی 4/1885 تبخیر از تشتک منطقه باشد.اه میتیر م گراد برآورد شده است که مربوط بهدرجه سانتی 7/47

 8/56 ساعت و رطوبت نسبی متوسط منطقه 5/2878 آفتابی ساالنهمتر برآورد گردیده است. ساعات میلی 1525 تعرق پتانسیل

ماهه در منطقه است  5/7دهنده یک دوره خشک است و منحنی آمبروترمیک نشانخشک سرد  اقلیم منطقه باشد.میدرصد 

   است. شمال غربییابد. جهت باد غالب منطقه ماه ادامه میآذر شروع و تا اردیبهشت که از 

اي مناطق داراي نبکا با گیاهان مورد نظر شناسایی و در مورد میدانی از منطقه و مشاهده تصاویر ماهوارهپس از بازدید   

متر انتخاب کرده و در راستاي  100هر گیاه در منقطه یک ترانسکت در جهت باد و یک ترانسکت عمود بر جهت باد به طول 

نبکا بررسی شده و  40ي گیاهی ر گرفت. در مجموع براي هر گونهي مورد نظر مورد بررسی قرانبکا از گونه 20هر ترانسکت 

گیري شد که در این مقاله به بررسی میزان ارتفاع نبکاي حاصل از هرگونه گیاهی هاي مختلف مورفولوژي آنها اندازهپارامتر

  شود.پرداخته می

  نتایج - 3

  ي مورد بررسی در جداول ذیل آورده شده است:گیري ارتفاع نبکا و گیاه در مورد هر گونهنتایج اندازه

  

  ) مشخصات ارتفاع گیاه و ارتفاع نبکا در گونه اسپند1جدول شماره (

 
  )cmرتفاع نبکا(ا )cmارتفاع گیاه( شماره نبکا

1  0.4 0.13 

2 0.3 0.08 

3 0.55 0.3 

4 0.5 0.35 

5 0.48 0.65 

6 0.35 0.15 

7 0.49 0.6 



 

٣ 

 

8 0.3 0.25 

9 0.3 0.25 

10 0.51 0.5 

11 0.2 0.15 

12 0.45 0.75 

13 0.47 0.35 

14 0.35 0.4 

15 0.4 0.12 

16 0.48 0.17 

17 0.47 0.5 

18 0.45 0.3 

19 0.27 0.25 

20 0.48 0.5 

21 0.45 0.25 

22 0.32 0.1 

23 0.15 0.07 

24 0.2 0.08 

25 0.17 0.1 

26 0.31 0.12 

27 0.32 0.07 

28 0.62 0.17 

29 0.45 0.8 

30 0.48 0.75 

31 0.3 0.25 

32 0.59 0.9 

33 0.6 0.2 

34 0.36 0.11 

35 0.56 0.25 

36 0.26 0.07 

37 0.42 0.15 

38 0.28 0.11 

39 0.25 0.18 

40 0.67 0.55 

  

  

  ) مشخصات ارتفاع گیاه و ارتفاع نبکا در گونه خارشتر2جدول شماره (

  )cmرتفاع نبکا(ا  )cmارتفاع گیاه( شماره نبکا

1  0.35 0.75 

2 0.45 0.35 

3 0.35 0.3 

4 0.35 0.08 



 

٤ 

 

5 0.38 0.35 

6 0.39 0.4 

7 0.3 0.35 

8 0.47 0.2 

9 0.45 0.35 

10 0.2 0.15 

11 0.5 0.55 

12 0.48 0.35 

13 0.47 0.4 

14 0.47 0.45 

15 0.25 0.15 

16 0.3 0.25 

17 0.5 0.45 

18 0.22 0.15 

19 0.3 0.1 

20 0.25 0.15 

21 0.25 0.3 

22 0.15 0.25 

23 0.2 0.22 

24 0.18 0.2 

25 0.18 0.15 

26 0.3 0.25 

27 0.25 0.45 

28 0.5 0.8 

29 0.45 0.6 

30 0.46 0.45 

31 0.35 0.35 

32 0.43 0.32 

33 0.25 0.13 

34 0.46 0.55 

35 0.46 0.3 

36 0.5 0.2 

37 0.15 0.11 

38 0.22 0.28 

39 0.42 0.45 

40 0.47 0.4 

  

  گیرينتیجه -4

گیري شده مشخص گردید که میانگین ارتفاع گیاهان اسپند هاي اندازهاز پارامتر گیري از هر سريبا انجام عمل میانگین  

باشددر حالیکه میانگین ارتفاع سانتیمتر می 30.8سانتیمتر بوده و میانگین ارتفاع نبکاهاي حاصل از آنها  39.9بررسی شده 



 

٥ 

 

باشد.سپس از طریق سانتیمتر می 32.6از آنها سانتیمتر و میانگین ارتفاع نبکاهاي حاصل  35.15گیاهان خارشتر بررسی شده 

ها پرداخته شد و نتایج نشان داد که در به بررسی معنی داري یا عدم معنی داري تفاوت میانگین MINITABنرم افزار آماري  

سه، سرعت باد و با توجه به یکسان بودن سایر شرایط از قبیل فراوانی ماباشد. دار میها معنیتمامی سطوح تفاوت میان میانگین

توان چنین استنباط نمود که  ایجاد رسوب بیشتر در گونه خارشتر با توجه به ارتفاع کمتر ولی متراکم تر بودن این گونه ... می

گذاري پوشش بر روي رسوبتوان گفت تاثیر تراکم تاجپوشش این گونه گیاهی بوده و مینسبت به اسپند به دلیل تراکم تاج

  باشد.ع گیاه میبیشتر از ارتفا

 
   

  قدردانی - 5

با سپاس فراوان از جناب آقاي مهندس سینایی رئاست محترم اداره کل منابع طبیعی سرخس که کمال همکاري را مبذول       

  فرمودند.
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Study of sedimentary rock in Nbkahay Alhaji maurorum on and Peganum harmala 
 
 
 

Abstract: 
 
Among the forms of wind erosion and wind erosion build the plant in the presence of both elderly, are 
Nebkhas. Nebkhas arrangements that create a group of landforms and their development is influenced 
by various factors. Nebkhas reduce the transmission of wind sands and sand deposition in the elderly 
Nebkhas. It is clear that each plant species to a certain extent has the ability sequestration and Nebkha 
and Any plant species that can average amount of deposits at the foot of Nebkha create for control 
wind erosion programs is the more important. . In this regard, this study examined two species of 
deposits in Nebkhas Alhaji maurorumuom and Peganum harmala was done  in Khangiran area in the 
city of Sarakhs. A total of 40 Nabka were studied for each plant species and plant height and height 
sedimentation was measured for each Nebkha. The study sedimentation in Nebkhas two species found 
that the of Alhaji maurorumuoms  Nebkhas having more height than  Peganum harmalas Nebkhas 
reason it can be more canopy of this species. 
 
key words: Peganum harmala, Alhaji maurorumuom, Nebkha, Sarakhs. 
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