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 چکیده

های مورفوسکوپ  و یرانولومتری رسوبات نبکا در منطقه شهداد کرمان در اين پژوهش، به بررسی  ويژی 

م  های یباه  در مسبر اپرداخته شید  اس.  رسوبات نبکا که ااص  ررسب  رسوبات بادی در پای بوره

 در سطوح رواند شاخص  خوب در بازسازی رحولات محبط  باشد  اين پژوهشرسیوبات بادی اسی.، م 

رراکم  ببابان لوت در منطقه شیهداد صیورت یرف.  در ابتدا با رو ه به ا ر رسوبات و اررعان نبکا، نبکا 

 سییتها برداری با کمي دمتری نمونهشییاخص انتباب شیید  سییيک در يي پروفب  رول  در فواصیی  نبر

یبری  ه. انداز  سیانت  متری برداش. و 61امق  ازیبر صیورت یرف.  م واا د  نمونه رسیوب مغزی

 دند به آزمايشییها  منتق  ش ، مورفوسیکوپ  و خصیوصیببات فبزيک  و شیبمباي یرانولومتریهای ويژی 

شدی  کج  خوب  هستند نسبتاًها دارای  ورشدی  ، امد  نمونهباشیدم  92/6مبانهبن  ورشیدی  ررات 

مبانهبن کشییبدی   متقارن اسیی. نزديي به ربقه سییوی يین   باشیید که م 29/1را  61/1ررات در محدود  

 اشد بکشبد  را بسبار کشبد  م  ۀدهد کشبدی  وضیب. منحن  در ربقباشید که نشان م م  37/6ها نمونه

یبری شد  مشبص انداز  ECبا رو ه به  ها کم  به سم. قلباي. اس. نمونه pHربق نتايج بدس. آمد  

سط رصويربرداری رو باشند های سطح  م به نمونههای زيرين دارای شوری ببشتری نسب. شید که نمونه

دهند  اوام  ربري  و همچبنن ها نشییانمبکروسییکوپ پلاريزان ان ای شیید  وضیییب. مورفوسییکوپ  دانه

 911یذاری بود  نتايج نشان داد که اکثر ررات دارای قطر کمتر از ببانهر فاصیله منطقه برداشی. و رسیوب

رابطه ببن مسیییاف. ام  روسیییط باد و قطر ررات، منطقه برداشییی. در باشیییند که با رو ه به مبکرون م 
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 مقدمه -9

 های بادی( مرهون فبزيي باد، شرايط اورودينامبي منطقه،یبری اشیکال ئوومورفولوئی ااص  از باد للندفریشیک 

  با س.اشبمباو  خا  -های مرربط با سیط  خا  همچون پوشیش یباه  و سیاختار فبزيک فراهم  ماسیه و ويژی 

رو ه به ااکمب. باد، فراهم  ماسیه، پوشیش اند  و ازدياد املاح خا  در منارق خشي، اين منارق فراوان  ببشتری 

ود که به شای مشاهد  م ماسههای اشیکال متنوا  از ريهدر منارق ببابان  دهند  های بادی نشیان م در اررباط با لندفری

ررين های نبکا از بارزررين و رايجريه  (6723لصییعدری و همکاران، شییوند اي اد م وسییبله رراکر ماسییه در شییرايط ويژ  

ر پای ادی دبای ااصیی  از انباشی. رسییوبات نبکا، ريه ماسیه  (6727لرفاه ، روند ای به شییمار م ماسیهاشیکال رراکر 

در منارق خشییي در سییطوح رراکم  همچون  اموماً اين اشییکالپوشییش یباه  در مسییبر ام  رسییوبات اسیی.  

هوا و ورغببرات آب ۀدهندآنها نشان منشأ  (6729لاظبر زاد  و مصل  آران ، شیوند سیر پوشیبد  و پلاياها ياف. م دشی.

ه باشید  با رو ه بئوومورفولوئی منارق خشیي م رحولات  دهند نشیان هاآنیذشیته و ئوومورفولوئی  زيسی.محبط

؛ ررسیی  نمودب روان رحولات پلاياها رايابد، با مطالیه رسییوبات نبکا م اينکه رسییوبات نبکا از منارق م اور انتقال م 

  اي به ا  مله از ایمنطقه مقباس در محبط زيسیی. رغببرات ملا  رسییوبهذاری هایويژی  و هاريه فری بنابراين

 اثرات همچنبن هولوسیین، اواخر خشییکسییال  رويدادهای، (Forman et al., 2009) بادی رسییوبات نق وام ، هاهري

با رو ه به ويژی  ر مع و پبوسییته  رسییوبات در   (Seifert et al, 2008) باشییدم  اقلبم  شییرايط و محبط  زيسی.

 مثال، نوانا محبط زيست  استعاد  نمود  به غببراتر و هواي  و روان از نبکاها در بازسیازی شیرايط آبارراف نبکا، م 

 ادیب دهند  رغببرات دسیترسی  به رسوبات و رئيرمحتوای کلسیبر کربنات رسیوبات نبکا نشیان و ررات انداز  روزيع

در محدود  مورد مطالیه بند ريگ کاشییان، به مطالیه ( 6727زمانزاد  و انوشییه ل  (Wang et al, 2008)باشیید منطقه م 

آوری هاي  نظبر  معای پرداختند و بید از ان ای بررس های ماسیهبندی اناصیر ريهبرداری و دانهورفولوئی، نمونهئووم

های و همچنبن ررسیییبر منحن شیییناسییی  ای، اوام  آماری و رسیییوبماسیییه برداری از ريهارلیااات محل ، نمونه

دارای  ایماسه رسوبات در چهار نقطه ريه دهدم  بندی رسیوبات نشانشیناسی  به اين نتب ه رسیبدند که دانهرسیوب

فرد و ل روکباشد  باشیند که اين اختلاف ناشی  از موقیب. برداشی. رسوبات و قدرت باد م اختلاف  ورشیدی  م 

برداری از نمونهشیییان، کاای مبتلف در ارگ های ماسیییههیای ريیهويژی بیه منظور ریببن همهن  ( 6729همکیاران ل

بندی لیرانولومتری( نشان داد دانههای شاخصای ان ای دادند  بررس  ماسههای ريهدر اشیکال مبتلف رسیوبات بادی 

مکاران قربانبان و ه دارند های مبتلف را که رنها دو متغبر  ورشیدی  و کشیبدی  از نظر آماری رواناي   داسازی ريه

تايج به اين ن شاهرودماسه در ارگ خارروران ات مورفوسکوپ  و یرانولومتری ررات خصیوصببررسی  بید از ( 6729ل

نبز  داخ  ارگ وو ود رسیوبات  ديد در برخ  منارق ررب  نشیان از فیال بودن فرسايش بادی در دسی. يافتند که 

های .قسمها به ااتمال از ماسهبرداشی. از منشیاط رببی  آن اس.  نتايج اين پژوهش نشان داد که مح  برداش. اين 
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ی ادر اين پژوهش به مطالیه خصوصببات مورفولوئی و یرانولومتری رسوبات ريه ماسه یبرد م  شیمال  ارگ صورت

دهند  پتانسییب  و همچنبن  رواند نشییاناسیی.  خصییوصییببات شییبمباي  رسییوبات م در منطقه شییهداد پرداخته شیید 

ی باشد  اهای ماسهريهرثبب. ن در انتباب یونه مناسی  برای کاشی. و  لویبری از فرسیايش و هاهای یبامحدودي.

عاد  روان از نتايج ااصیی  از ببش مورفولوئی اسییتها م همچنبن برای ریببن و انتباب روش مناسیی  برای رثبب. ريه

 کرد 

 هامواد و روش -0

 معرفی منطقه -0-9

 
 موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه -9شکل 

 

. دهند  موقیبشک  يي نشان اد صیورت یرفته اس. اين پژوهش در  نوب ررب  پلايای لوت و در منطقه شیهد

منطقه از لحاظ ئوومورفولوئی در وااد بزرگ پلايای زمبن سیییاخت  لوت واقع  غرافباي  منطقه مورد مطالیه اسییی.  

شیید  اسیی.  منطقه در محبط ام  فرسییايش بادی قرار دارد که من ر به رسییوبهذاری رسییوبات بادی در پای یباهان 

ای بدو را نمايان سییاخته اس.  پلايمنطقه شید  اسی. و رخسیار  ام  بریرفته از لندفری نبکا و ر هالوفب. و زروفب.

کبلومتر و  211ادود در ه شیمال  اس.  رول آن از شمال به  نوب  79را  92لوت در اد فاصی  ار   غرافباي  

 23  شییهداد در اسیی.مربع هزار کبلومتر  622کبلومتر متغبر اسیی.  مسییاا. آن  711نا  911رب به شییرب ببن راز 

کبلومتری شیهر کرمان قرار دارد که از  نوب ررب به منارق کوهسیتان  و سردسبر سبرو و از شمال به منارق کويری 

ربق مطالیات روپویرافبي صورت یرفته در منطقه مشبص شد که اس.  و یردشیهری بکری از قبب  کلوت متصی  
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باشیید  متری از سییط  دريا م  761باشیید  اين منطقه دارای اررعان د م درصیی6اکثر منطقه دارای شییب  کمتر از  باًيرقر

های د ريههاي  ماننهای نبکا و همچنبن ريهاکثر منطقه ريهدر های مبدان  صییورت یرفته، براسییاس مطالیات و بررسیی 

 شود  بارخان  و ريي  مار  نبز ديد  م 

 کارروش  -0-0

ررعان يي نبکا منعرد با ا تاًينهات نبکا، مطالیات مبدان  در منطقه ان ای و در ابتیدا بیه منظور نمونیه برداری رسیییوبا

متر(  همچنبن انتباب نبکا به ال. رراس رببی  اي اد شیید  در سییم.  60اداکثر در منطقه مشییبص یرديد لادود 

نه از نبمرخ  نبکا مکان مناسب  برای برداش. نموکه  ،(9شک  ل پشی. به باد به دنبال فرسیايش آب  در منطقه بود  اس.

داری یرديد برمتری اقدای به نمونهاي اد شید  بود  بنابراين پک از آماد  سیازی اولبه در رول اين پروفب  در فواص  نبر

 به آزمايشها  منتق  شدند  ها بید از برداش.نمونه و متر بودسانت  61 شد برداش. ۀنمونهر امق (  7لشک  
 

 
 ل نبکانیمرخ عمودی پروفی -0شکل 

 
 شماتیک پروفیل نبکا -3شکل
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س.  ابرداری از قااد  پروفب  نبکا به سم. قله نبکا ان ای شد اس.، نمونهنشیان داد  شد  7همانطور که در شیک  

در قسییم. بالاي  و نزديي قله پروفب   61در ببش رحتان  و قااد  پروفب  و نمونه شییمار   6بطوريکه نمونه شییمار  

های مطالیه در دو ببش ریببن ويژی  اند ها ماببن اين دو و در فواصیی  نبر متری برداشیی. شیید نمونه نبکا بود  و بقبه

چارت  7ک  شیی ان ای يافته اسیی. یرانولومتری رسییوبات ت نبکا، مورفوسییکوپ  و رحلب  شییبمباي  رسییوبا -فبزيک 

 دهد روش کاری را نشان م 
 

 
 چارت روش کار -4شکل 

 

 فیزيکی و شیمیايیتعیین خصوصییات  -0-3

بندی لیرانولومتری(، درصییید سیییدير و کلسیییبر، هداي. الکتريک  ها برای ر زيه و رحلب  پارامترهای دانهنمونیه

(EC)،pH  ، یبری مقدار درصیید رس، سییبل. و شیین و همچنبن اندازSAR  به آزمايشییها  دانشییکد  منابع رببی  و

ه منشآط ها که در ریببن فاصلشدی  دانهنهبن،  ورشدی  و کجمحبط زيسی. فرسیتاد  شیدند  برای محاسیبه مبانه، مبا

   يکنواخت (6727بندی اسیییتعاد  یرديد لمیماريان خلب  آباد و همکاران، ای کاربرد دارد، از نتايج دانههیای ماسیییهريیه

  یرديدمشبص  (Skewness) شدی کجو (Sorting)   ورشدی های شیاخصچهونه  روزيع آنها بوسیبله ررات و 

ر طدهند  رسوب و نزديي يا دور بودن ق ورشیدی  يا انحراف از میبار، شیاخصی  اس. که يکنواخت  ررات رشکب 

رد ببرداشیی. پ روان به همسییان  يا ربرهمسییان  منشییاط م سییتعاد  از نتايج آن اد که با دهآنها را اول مبانه نشییان م 

منحن  ر می ، شیییاخصییی  اسییی. که وضییییب. رقارن  شیییدی  يا نامتقارن بودن  کج(6729لقربانبان و همکاران، 

قارن متبندی به سیییم. ررات دانه ريز لک   مثب.( و يا دانه درشییی. لک   منع ( و يا دانههیای روزيع نرمال منحن 

های ماسه دانه  مبانه و مبانهبن میرف انداز  لريزی و درشت ( (6729کند لرودیرم  و اباس ، م ر( را مشیبص لصیع

 برنامه   به وسییبله(6729باشیید لقربانبان و همکاران، م ا هر چه بزریتر باشییند، مسییاف. ام  آنها کمتر هدانهاسیی. و 



 ایشمار  س                             غرافبا و مباررات محبط                                                                                                          11

 

GRADISTAT وابط ر  شیدی  ررات، مبانه و مبانهبن محاسبه یرديدبندی نظبر  ورشیدی  و کجخصیوصیبات دانه

 اس. اراوه شد  6ل استعاد  در محاسبات، در  دو مورد
 

 (هندسی)روش  بندیدانههای شاخصمحاسبه  برای ه کار رفتههای بفرمول -9جدول
 = Mz مبانهبن

∅16+∅50+∅84

3
 

σ  ورشدی  =
∅84 − ∅16

4
+

∅95 − ∅5

6.6
 

 = Ski شدی کج
∅16+∅84−2∅50

2(∅84−∅16)
+

∅5+∅95−2∅50

2(∅95−∅5)
 

kσ کشبدی  =
∅95 − ∅5

2.44(∅75 − ∅25
 

 
 اس. شد  اراوهشدی  وکج( میبارانحراف لساس مقادير  ورشدی  های ماسه برادانهبندی ربقه 9در  دول 

 

 برحسب میکرون() شدگیضرايب جورشدگی و کج بندیطبقه -0 جدول
                                 شدگی                           کج                                                                                          گیشدجور

 -7/6>              زياد به سم. ررات ربزدانه                                                                93/6>                     بسبارخوب

 -7/6  - -/77                                 به سم. ررات ريزدانه                                     76/6-93/6                           خوب
 -/77 -   /+77                             متقارن                                                              19/6-76/6                    نسبتاخوب

 /+77 – 7/6به سم.  ررات درش. دانه                                                                    9-19/6                         متوسط

 +7/6<                            زياد به سم. ررات درش. دانه                                            7-9                            ضیبف

 61-7                     بسبارضیبف

 61<                  ضیبف .ينهابب

 
 اس. شد  اراوههای شور وقلباي  وضیب. رشببص خا  7در  دول 

 

 شور و قلیايی هایخاکعوامل تشخیص  -3جدول

 EC pH سديم قابل تبادل  عیت خاکوض

 0/2> 7> 60> نه شور نه قلباي 

 0/2> 7> 60> شور

 0/2< 7> 60< قلباي 

 0/2< 7< 60< شور و قلباي 
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 رسوبات رفوسکوپی ومناخت ش -0-4

ها  روان با مطالیه اين ويژیاشیید م بهای فرسییايشیی  م فرايند ربرأثشییک  سییط  رسییوبات رح. از آن اي  که 

رسییوبات از های در همبن راسییتا ریداد مشییبصیی  از دانه  نمود اوام  فرسییايش و ربري  را در منطقه شییناسییاي 

وضیب. ظاهری  (ECHOLAB)مبکروسیکوپ  رد  و با اسیتعاد  ازهای رربال شید  ببش یرانولومتری  دا کنمونه

ک  وضیییب. سییط  دانه و ديهری شییک  دانه يها از دو  نبه، دانه در اين بررسیی ها مشییاهد  و نتايج ثب. یرديد  دانه

ات، هاله بودن ررپ  چون کدری، ورفوسکومها، خصوصبات سیط  دانهدر بررسی  وضییب.   یرفتندمورد مطالیه قرار

های ماسییه، دانهکدری در   (6723لمیماريان و همکاران،  .اسیرخشیندی  و ربري  فبزيک  و شیبمباي  مهر ان دمبز

منظر بود  به روری که ممکن اسییی. در نتب ه برخورد ررات و يا ام  نادر نتب یه ربري  سیییطح  اسییی. که دانه 

باشیید بطوريکه اام  ام  م دهند  نون   هاله بودن ررات نشییانشییدبا يافتهها ربري  دانهانحلال قسییمت  از سییط  

  در بررسیی  شک  (6723انهر ام  رولان  مدت روسیط آب اسیی. لاامدی، بای ببشیتر باشید بهای هالههرچه دانه

د اسی. که هرچه دانه ببشتر یر یبرد که ببانهر اين موضیونم  مقدار سیايبدی  و یردشیدی  مورد مطالیه قرارها دانه

روان س. و م اار یرفته و سايبدی  ببشتری داشتهدهند  اين اسی. که ببشتر در میر  آب و باد قرشید  باشید نشیان

برای ریببن مبزان سییاوبدی    (6721مسییاف. ام  شیید  را نبز ریببن کرد لاباسیی  و همکاران،  الاو  بر ام  ام ،

ش فرسايلهای کر ساوبد  شد  لب( دانهدار، يهزاوساوبد  نشد  يا های دانهلالف(  :بندیربقه چهارنون از های ماسیهدانه

 شد استعاد های یرد لد( دانههای ساوبد  شد  و دانه کر(، لج(

 بندیآزمايش دانه -0-5

صیییال  ندی مبا در نمونه و نبز ریببن نون دانههه ابیاد و نحو  روزيع ابیاد دانههیدف از ان ای اين آزمايش ریببن دامن

ررار  کییه  در اين پژوهش اين آزمیايش بییه روش الیي رر ان ییای شییید و در ادامیه بییاشییید م از نظر کم  و کبع  

 مبکرون( نبز ابور کردند، به روش هبدرومتری بررس  شدند  70ل ررين اليکوچياز

 و بحث نتايج -3

   خصوصیات شیمیايی نبکا -3-9

ها کم  به نمونه  pH ج بدس. آمد ربق نتايباشد  ها م نتايج خصیوصیببات شیبمباي  نمونه ۀدهندنشیان 7 دول 

ببشترين مقدار و نمونه شمار   39/67با شوری  7که نمونه  باشد م 97/7ها متوسط شوری نمونهسیم. قلباي. اس.  

قااد  های مشییبص شیید که نمونهیبری شیید  انداز  ECباشیید  با رو ه به کمترين مقدار را دارا م  29/6ری با شییو 3

  (7لشک  باشندم  بالاي های ری ببشتری نسب. به نمونهدارای شو پروفب  نبکا

 



 ایشمار  س                             غرافبا و مباررات محبط                                                                                                          12

 

 هاخصوصییات شیمیايی نمونه -4جدول 

SAR 
Ca Co3 

(%) 

Sum Cat 

Meq/L 

Ca+ Mg 

Meq/L 

Na 

Meq/L 

EC 

Mmhos/cm 
pH شماره نمونه 

67/0 7/67 2/03 71 2/96 00/7 32/3 6 

02/0 9/91 10 71 90 90/1 23/3 9 

27/7 7/3 9/37 01 9/97 20/0 79/2 7 

76/0 1/2 9/17 71 9/97 39/67 11/3 7 

12/9 2/93 2/96 61 2/0 70/7 16/2 0 

31/6 9/2 96 61 0 97/9 20/3 1 

70/1 7/60 9/97 61 9/67 29/6 17/3 3 

73/0 9/1 7/90 69 7/67 62/9 12/2 2 

39/1 7/61 2/76 67 2/63 76/9 32/3 2 

00/7 7/7 9/99 2 9/67 97/9 22/3 61 

 

ر اهای شیور بر رشید و فیالب. یباهان ارربار  مستقبر با افزايش رلظ. املاح در خا  قرسیوط خا  ربرأث میمولاً

های یباهان يین  خاصیب. اسمز  ست و کرد  روان در چهونه   ذب آب روسیط ريشیهدارد  دلب  اين امر را نبز م 

قاوی به شوری قادر به استقام. و رشد در اين منطقه هستند ها ارل  یباهان میبری شید  از نمونهانداز  ECرو ه به  با

ها و مطابق با  دول نمونه pHو   ECبنند  همچنبن با رو ه به باا  و اسیاس به شیوری خا  صدمه م و یباهان زر

  ردبی مهای شور و قلباي  قرار خا  ۀمشبص یرديد که خا  منطقه مورد مطالیه در ربق 7شمار  

 رسوبات بندیدانه -3-0

های رسییوبات برداشیی. اسیی.، نمونهشیید  اراوه 0بندی که در  دول نتايج بدسیی. آمد  از آزمايش دانه بارو ه به

های ببان کنند  درصیید دانه 0  ااداد هر سییتون در  دول باشییندمبکرون يا ببشییتر م  9111با قطر  شیید  فاقد ررات

 ای اس. که بر روی الي باق  ماند  اس. ماسه
 

 (درصد برحسب) هانمونه بندیدانه -5 جدول

9222 792 522 355 052 982 905 12 33 45 <45 

قطر  الک 

 (میکرون)

 شماره نمونه 

17/1 17/1 09/1 9/1 77/1 19/66 92.37 09/63 16/91 37/63 17/9 6 

11/1 19/1 72/1 39/7 02/3 39/3 02/62 31/63 29/91 22/62 32/7 9 
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 5ادامه جدول 

9222 792 522 355 052 982 905 12 33 45 <45 

قطر  الک 

 )میکرون(

 شماره نمونه 

29/1 97/7 71/1 77/9 17/9 17/2 06/61 62/62 36/96 22/60 77/9 7 

69/1 67/9 79/1 16/9 11/1 32/2 07/61 76/62 27/96 07/63 91/7 7 

6/1 07/3 37/9 76/9 77/1 07/66 19/60 32/61 99/62 16/96 16/9 0 

17/6 72/7 6/1 61/0 21/9 62/66 12/62 79/63 07/91 19/61 09/9 1 

69/1 91/0 27/9 96/7 62/2 62/61 79/61 27/63 21/69 77/67 70/9 3 

67/1 19/1 72/7 91/2 16/61 7/99 19/62 62/67 76/61 12/2 92/7 2 

71/1 99/6 27/9 61/7 31/7 12/69 07/62 77/62 26/62 72/60 76/9 2 

37/1 69/1 19/9 61/7 01/1 01/69 12/63 76/62 27/63 12/61 60/9 61 

 

 (میکرون برحسب) هانمونه گرانولومتری نتايج -3جدول
 شماره نمونه میانه میانگین جورشدگی شدگیکج کشیدگی

79/6 79/1 33/1 661 669  6 

2/1 03/1 30/1 697 21 9 

31/9 02/1 73/6 670 691 7 

19/9 70/1 7/6 660 611 7 

0/9 06/1 00/6 676 690 0 

19/9 29/1 63/9 912 27 1 

2/6 77/1 03/6 603 677 3 

62/1 61/1 69/6 621 611 2 

2/6 37/1 67/6 697 29 2 

22/6 70/1 67/6 606 671 61 

 مبانهبن 0/663 671 92/6 0/1 37/6

 

نتايج  1 دول د که در ر زيه و رحلب  شیی GRADISTATافزار شیید  با نریهای برداشیی.محاسییبات آماری نمونه

 باشد های یرانولومتری م دهند  رغببرات شاخصنشان 0شک    اس.شد  اراوهااص  
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 نمودار تغییرات معیارهای گرانولومتری -5شکل 

 

باشد  همچنبن مبکرون م  0/663و مبانه آنها مبکرون  671ها نهبن ررات نمونهمبانهبن: ربق نتايج بدسی. آمد  مبا

مبکرون  660با  7مبکرون و کمترين قطر ررات مربوط به شمار   912با  1ر ررات مربوط به نمونه شیمار  ببشیترين قط

 باشد م 

ها دارای ، امد  نمونه9بندی  دول هربق ربقکیه بیاشییید م  92/6مبیانهبن  ورشیییدی  ررات   ورشیییدی :

 63/9با  ورشییدی   1مونه شییمار  ن 0ربق شییک   یبرند وب  هسییتند و در ربقه سییوی قرار م خ نسییبتاً ورشییدی  

شییود که در اين دور  از رسییوبهذاری و با رو ه به قطر زياد ررات اين نتب ه اسییتنباط م بدررين  ورشییدی  را دارد 

  اندادی برای  ورشدی  بهتر را نداشتهمنطقه منشاط نزديي بود  و رسوبات فرص. زي

نزديي به ربقه سوی يین   باشد که م 29/1را  61/1 در محدود  ررات شیدی کج 0 شیک با رو ه به : شیدی کج

ا ها از نظر انداز  رآيد که دانهشدی  ررات اين نتب ه به دس. م اسی.  با مقايسیه شیاخص  ورشیدی  و کجمتقارن 

 منشاط وااد رسوبات اس.  ۀباشند که نشان دهنديکنواخ. م  اد زيادی به هر نزديي و

 0 شک ربق   باشد های مبتلف نسیب. به مبانهبن مروزيع فراوان   میب. اين شیاخص ببانهر مبزان کشیبدی :

کشبدی   دهدباشید که نشان م م  37/6ها مبانهبن کشیبدی  نمونهکمترين مقدار کشیبدی  را دارد   2نمونه شیمار  

 باشد کشبد  را بسبار کشبد  م  ۀوضیب. منحن  در ربق
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 هادانه رفوسکوپیوم -3-3

 صله منطقه برداش. و رسوبهذاریدهند  اوام  ربري  و همچبنن ببانهر فاها نشیانکوپ  دانهرفوسیووضییب. م

 ها مورد بررس  قراریرف. روشها بر اسیاس روش رکر شد  در ببش مواد و دانهپ  ورفوسیکوموضییب. باشید  م 

 اس.  شدخلاصه  3های یرفته شد  در  دول نمونهرفوسکوپ  ووضیب. م
 

 هانمونه پیورفوسکوم وضعیت خلاصه -7 جدول
های کدردانه درصد دانه شکل   نمونه شماره درخشان هایدانه درصد 

 6 31 71 های سايبد  شد دانه

 9 10 70 های کر سايبد  شد دانه

 7 00 70 های سايبد  نشد  و زاويه داردانه

 7 30 90 های کر سايبد  شد دانه

 0 70 00 های سايبد  نشد  و زاويه داردانه

 1 10 70 های سايبد  نشد  و زاويه داردانه

 3 00 70 های سايبد  نشد  و زاويه داردانه

 2 31 71 های کر سايبد  شد دانه

 2 70 00 های کر سايبد  شد دانه

 61 00 70 های کر سايبد  شد دانه

 

باشند که ها دارای سط  کدر م ر دانههای فوب اکثباشید که در نمونهها کدر يا درخشیان م وضییب. سیط  دانه 

یرو   ها درروان دانسیی. و اينکه رسییوبات بادرفت  هسییتند  از نظر شییک ، رال  نمونهال. آن را اام  ربري  باد م 

ها دار هستند ول  یوشهها زاويهاکثر دانه 1،66با رو ه به شیک   های کر سیاوبد  شید  لفرسیايش کر( قراریرفتند دانه

وان نتب ه رها همچنبن م اس.  از شک  دانهکر اوام  ربري  بر روی آنها بود  ربرأثبسی. که نشیان دهند  نو  ربز ن

 باشد یذاری زياد نم یرف. که فاصله برداش. و رسوب
 

 
   (ب)                                                         (الف)                            

 022نمايی و شکل ب با بزرگ 422نمايی ، شکل الف با بزرگوير نمونه در زير میکروسکوپتصا -3شکل 
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 جمع بندی -4

هموار  مورد رو ه انديشییمندان اين الوی قرار دارند  اين باشییند که م  اشییکال اکوئوومورفولوئيک  مله  ازنبکاها 

ها و ا بابان  اهمب. بسیبار زيادی داشییته و سکونتهبنبمههای بادی متحر  در منارق ببابان  و اوار  در رثبب. ماسیه

لاو  کنند  اهای بادی ايمن م ها و خطوط انتقال برب و رلعن را را ادودی از ه وی ماسهرأسیبسات انسان  مانند  اد 

ا به رق صیحراي  اي اد کرد  و رو ه بسباری از محققان و یردشهران مناربر اين، نبکا چشیر انداز بسیبار زيباي  را در 

فاصله برداش.  ها مشبص یرديد کهرفوسکوپ  نمونهودر بررسی  م  (6726لمقصیودی و همکاران، کند خود  ل  م 

ز ا باشند  اکثر ررات دارای قطر کمترای ببشتر ااص  فرسايش بادی م ررات ماسیهو  باشیدیذاری زياد نم و رسیوب

ی اقطر ررات، منطقه برداشیی. در فاصییلهام  روسییط باد و باشییند که با رو ه به رابطه ببن مسییاف. مبکرون م  911

ه ز منطقهای برداش. شد  اای نمونهصیوصیبات رسیوب  ررات ماسیهکبلومتری قرار دارد  با مقايسیه خ 91-01ادود 

روان به اين نتب ه دس. ياف. که در منارق مبتلف استان شرايط اي اد ای اسیتان م های ماسیهمورد مطالیه با ديهر ريه

ام  نای ا نيرر اصلروان از باد به انوان ای م های ماسهزيادی ندارد  در رشکب  ناهمواری فرسیايش و رسیوب رعاوت

های ژی ويهای رثبب. را مشییبص کند  همچنبن ررين روشمناسیی رواند م رفولوئی ومنتايج ااصیی  از ببش  برد 

. های یباه   ه. رثببیونهرويشییی  برای انتباب های محدودي.ها و پتانسیییب دهند  فبزيک  و شیییبمباي  نشیییان

 ها اس.  ماسه

 سپاسگزاری

که با اماي. میاون. پژوهش و  باشیید م 76161با کد  7اين مقاله ببشیی  از رحقبقات ررح پژوهشیی  شییمار  

 فناوری دانشها  فردوس  مشهد ان ای يافته اس.  

 کتابنامه

 دوی: فرسايش بادی  انتشارات دانشها  رهران   لد  ئوومورفولوئی کاربردی  6723؛ اامدی، اسن

بندی رسوبات های دانهکاربرد ويژی   6729؛ روکل  فرد، اصغر؛ نظری سامان ، ال  اکبر؛ قاسمبه، هديه؛ مشهدی، ناصر

های آماری دو و چند متغبر  لمطالیه موردی: ای همهن بر اسییاس رحلب های ماسییهبادی در ریببن مورفولوئِی ريه

  67-91  9شمار    م له مديري. بباباناشان(  ارگ ک

   انتشارات دانشها  رهران فرسايش بادی و مبارز  با آن  6727؛ رفاه ، اسنیل 

های ريه شییناسیی کان  و شییبمباي -شییناسیی ، فبزيک ريب. هایويژی   6729؛ رودیرم ، پژمان؛ اباسیی ، امبدرضییا

  977-977  6شمار    وی آب و خا (خا  لال یهاپژوهشم له ابردئ ورامبن   یاماسه

بررسیی  پارامترهای یرانولومتريي در محبط بادی، لمطالیه موردی: بند ريگ   6727؛ زمانزاد ، سییبد محمد؛ انوشییه، منا

  27-22  23شمار    م له ارلااات  غرافباي کاشان(  
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  رسوبات بادی منطقه دش. مبتاران منشاياب  6723؛ صیعدری، ال  اکبر؛ محمودی، زهرا؛ میماريان خلب  آباد، هادی

  717-762  7شمار    پژوهش  رحقبقات مررع  ببابان ايران -فصلنامه الم ببر ند  

 و بندیدانه هایبررس   6721؛ اباسی ، مرضبه؛ فب  نبا، سادات؛ اباس ، امبدرضا؛ کاظم ، يونک؛ قرن بي، اامد

 ببابان و عمرر رحقبقات پژوهش -الم  فصلنامهوچستان  بل ایماسیه هایريه منشیاياب  در رسیوبات شیناسی کان 
  776-706  7شمار   ايران

بررس  اثر نبکا بر نعورپذيری اراض  در شرايط ببابان  و ارزياب    6729؛ اظبر زاد ، امبدرضیا؛ مصیل  آران ، اصیغر

م له   (Tamarix) rasmosissimaو یز  (Ephedra strobilacea)های ارمي برخ  میادلات نعور در یونه

   06-19  6شمار    مديري. ببابان

 خصییوصییبات بررسیی   6729؛ قربانبان، داريوش؛ اسیین ، نصییرت الله؛ اباسیی ، امبدرضییا؛ یل   برند ، اباس

شییاهرود  سییومبن همايش مل  فرسییايش بادی و  خارروران ارگ در ماسییه ررات یرانولومتری و مورفوسییکوپ 

 های یردوربار  روفان

منشاياب  رسوبات   6727؛ ب  آباد، هادی؛ اامدی، اسین؛ اختصیاص ، محمدرضا؛ الوی پنا ، سبد کاظرمیماريان خل

  076-077  7شمار   م له منابع رببی  ايرانبادی منطقه رفسن ان  

منشاياب  رسوبات بادی منطقه فديشه   6723؛ میماريان خلب  آباد، هادی؛ صیعدری، ال  اکبر؛ اختصیاص ، محمدرضا

   91-76  6شمار  پژوهش  رحقبقات مررع و ببابان ايران-فصلنامه الم   نبشابور

 هایويژی  رحلب  و مقايسییه  6726؛ مقصییودی، مهران؛ نههبان، سیییبد؛ باقری سییبدشییکری، سیی اد؛ چزره، سییمبرا

 هایپژوهشرکاب(   دشیی.-شییهداد لشییرب لوت ررب دشیی. در یباه  ۀیون چهار نبکاهای ئوومورفولوئيک 
  00-31  32شمار    ببی ر  غرافبای
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