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چکیده
پیکان ماسهای یکی از مهمترین اشکال اراضی تراکمی ریگ نجار آباد در شهرستان شاهرود استت .در ایتن پتهوها ارتطتای بتین یصو تیا
مرفولوژیکی و مرفومتریک پیکانهای ماسهای حا ل از گونههای یارشتر و اشنان منطقه متورد مطالهته بتا استتداده از رگرستیون یطتی ستاده و
چندگانه بررسی است .یصو یا مرفومتری گیاهی شامل ارتداع گیاه و قطر تاج پوشا و یصو یا مرفومتری پیکان ماسهای شامل حجم پیکان
ماسهای ،حداکثر عرض پیکان ماسهای و طول پیکان ماسهای هستند .نتایج تحلیل همطستگی پیکانهای ماسهای بیانگر عملکرد متداو ارتطاطتا
بین مولدههای پوشا گیاهی و یصو یا مرفومتری پیکانهای ماسهای است .در گونه اشنان ارتطای و همطستگی زیادی  6/076بین ارتداع گیاه و
طول پیکان ماسهای و همچنین قطر تاج پوشا و حداکثر عرض پیکان ماسهای  6/757وجود دارد ،در حالی که این همطستگی در گونته یارشتتر
 6/565و  6/086می باشد .نتایج رگرسیون یطی چند گانه نیز بیانگر ارتطای و همطستگی بیشتر مولدههای مرفومتری پیکان ماسهای با ارتداع گیاه
و قطر تاج پوشا در گونه اشنان  6/001 ،6/871 ،6/878در مقایسه با گونه یارشتر  6/527 ،6/087 ،6/708است .نتایج نشان دهنده این است که
گونه یارشتر ساز وکار متکامل تری در به دام اندایتن ماسهها و تشکیل پیکان ماسهای دارد .نتتایج حا تل از ایتن پتهوها در رویکترد متدیریت
مناطق بیابانی و همچنین در طرحهای تثطیت ماسههای روان مدید یواهد بود.
واژگان کلیدی :مولده های مرفومتریک؛ مولدههای مرفولوژیک؛ پیکان ماسهای؛ ریگ نجارآباد.

مقدمه
نیروی باد در حدود  28در د از یشکیهای جهتان را
فرسایا میدهد ] .[17طوفانهای ماسهای و گرد و یتا
نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای آسیایی ،آفریقتایی
و آمریکتتایی نیتتز موجتتا یستتارا متتالی و جتتانی فتتراوان
میشود ] .[10طوفان ستیاه شتمال چتین در ستال 1887
باعث کشته شدن  85ندر و تخریا حدود  777666هکتار
از محصوال زراعی ] [28و همچنین جابته جتایی ستاالنه
دست کم  101میلیون تن یا در کانتادا بته ارز 258
میلیون دالر ] [26شد .تحر ماسههتای بتادی در منطقته
مورد مطالهه به عنوان مخاطره زیستتمحیطتی در نتواحی
یشک و نیمه یشک ،باعث متیشتود ستاالنه هتزاران تتن
ماسه روان اراضی کشاورزی ،مراکز سکونتگاهی و راههتای
دسترسی را در کام یود فرو بترده و باعتث نتابودی آنهتا،
مهتتاجر روستتتاییان و زیتتانهتتای اقتصتتادی بتتیشتتماری

متتیشتتود .ایتتن مستتائل باعتتث عتتدم اجتترای طتترحهتتای
محرومیتزدایتی نییتر ستایت راههتای ارتطتاطی ،اجترای
طرحهای عمرانتی و کشتاورزی شتده و باعتث فقتر شتدید
اقتصتتادی در بتتین ستتاکنان منطقتته و مهتتاجر آنهتتا بتته
مناطق دیگر متیشتود ] . [27شتنایت و بررستی دقیتق و
آماری پیکانهای ماسهای منطقه مطالهاتی و تحلیل علمتی
یصو یا آنهتا بته عنتوان عامتل بازدارنتده ماستههتای
متحر میتوانتد در متدیریت محتین منطقته و استتداده
بهینه از منابع ططیهی آن مدید واقع شود .پوشتا گیتاهی
نقا مهمتی در تهیتین دینامیتک و مرفولتوژی ت تههتای
ماسهای در محینهای بیابانی از طریق تتاییر روی حمتل و
نقل و به دام اندایتن ماستههتا دارنتد ] 22 ،20 ،27 ،28و
 .[15بین سیستمهای بادی که از نیتر مقتدار بتار رستوب
فقیر و غنی هستند ،تشکیال متداوتی از عوارض ماستهای
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میتوان مشاهده کرد ] [16که پیکانهای ماسهای یکتی از
آنهاست .سادهترین و ابتداییتترین اشتکال تتراکم ماسته،
پیکان ماسهای است .بیشترین حجتم ماستههتای بتادی از
طریق جها جابه جا میشوند .چنانچته در مستیر ستقوی
این دانهها مانهی وجود داشته باشد به علت کاها سترعت
باد در بریورد با این مانع دانهها به زمین میافتنتد .ست
در محلی که کمتترین میتزان فشتار وجتود دارد روی هتم
متمرکتتز متتیشتتوند .مناستتا تتترین نتتواحی بتترای ایجتتاد
پیکانهای ماسهای بیابانهای با پوشا است ی است ].[12
در رابطه با ارتطای یصو یا مرفولوژی گونههای گیاهی و
یصو یا مورفومتری عوارض حا تل از آنهتا تحقیقتا
زیادی تور گرفتته استت ] 25 ،15 ،8 ،8 ،7 ،0 ،5 ،5و
 .[25بهطوریکه ویهگیهای مرفولوژیکی و توسهه نطکاهای
ساحلی را در منطقه شمال شرق کویت مورد ارزیتابی قترار
دادند ] .[2بررسی پراکندگی و ویهگیهای نطکاهتای گونته
 Nitrari asphaerocarpaدر بیابان گطتی یابتت کترد کته
نطکاهای مطالهه شده در اندازههای مختلف وجتود دارنتد و
میانگین ارتداع و طول آنها به ترتیا  15و  18ستانتیمتر
میباشد ] .[11همچنین رابطه یطی بتین ارتدتاع و طتول
نطکاها نشان میدهد که بیشتر آنها در مرحلته رشتد قترار
دارد [18] .بتتا بررستتی یصو تتیا مرفتتومتری نطکتتا و
مرفولوژی گیاهی آن با استداده از رو های آماری در کویر
ستتیرجان و تهیتتین ارتطتتای آمتتاری بتتین مشخصتتههتتای
مرفومتری و مرفولوژی گیاهی آن ،سازگارترین گونه گیاهی
را در منطقه مشتخ شتد .نتتایج تحقیقتا در یصتو
ارتطای بین گونههای گیاهی و عوارض ایجاد شتده بوستیله
آنها ،کمتر از مهیارهای کمی تطهیت کرده و به طور عمده
دیتتدگاههتتای ستتنتی را در شتتکلگیتتری ایتتن گونتتههتتای
ناهمواری دنطال کرده است .در ایتن پتهوها بتا تکیته بتر
رو های کمی ،یصو یا ژئومرفولوژی موجود در چشتم
انداز پیکان ماسهای بررسی شده و ارتطای بین عوامل متویر
در شکل زایی پیکان ماسهای تهیین میگتردد .از آنجتایی
که عوامل متهددی در مورفولوژی پیکان ماستهای دیالتت
دارند .در این پهوها با یابتت نگته داشتتن بریتی از ایتن
عوامل ،نقا عامل پوشتا گیتاهی در مورفولتوژی پیکتان
ماسهای بررسی شود .به عطار دیگر ،عوامل اقلیمی (باران،
باد) و عوامل ترسیمی (اندازه دانهبندی و  ).....و عامل زمان

یابت فرض شده و به تغییرا و ارتطاطتا حا تل بتر ایتر
عملکرد ویهگیهای گونه گیاهی پیکتان ماستهای پردایتته
شده است .هدف ا لی ایتن پتهوها بررستی رابطته بتین
عوامل پوشا گیتاهی بتا یصو تیا مورفتومتری پیکتان
ماستتهای گونتته هتتای اشتتنان 1و یارشتتتر 2بتتا استتتداده از
رو های اندازهگیری عددی و تحلیلهای آماری است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالهه ،ریگ نجارآباد بوده که در شمال
شرق طرود ،شهرستان شاهرود ،در استان سمنان و در
حاشیه شمالی کویر بزرگ مرکزی واقع شده است .به دلیل
کمطود ریز های جوی در اطراف این کویر ،سیستمهای
شکلزایی بادی بر دیگر فرآیندها حاکمیت دارند و میتوان
انواع ریسارههای فرسایا بادی را در این منطقه مشاهده
کرد .ریگ نجارآباد با وسهت  2805/8هکتار یکی از
ریگهای موجود در حاشیه شمالی کویر بزرگ مرکزی
است که به ور نامنیم در امتداد غربی-شرقی در طول
 8کیلومتر کشیده شده است .این ریگ در محدوده بین
75درجه و 25دقیقه تا  75درجه و 28دقیقه عرض شمالی
و  55درجه و  58دقیقه  55درجه و  7دقیقه طول شرقی
واقع شده است (شکل  .)1موقهیت جغرافیایی یا
منطقه ،شراین متضاد اقلیمی را در فصلهای مختلف سال،
هم از نیر منشأ تودههای هوای باران زا و هم در ارتطای با
شراین هوای برودتی و حرارتی به وجود آورده است.
مقادیر عنا ر اقلیمی منطقه مورد مطالهه در جدول 1
نمایا داده شده است .باد به عنوان یکی از عوامل مویر در
فرسایا و جابه جایی مواد در فرسایا یا  ،هوازدگی و
تجزیه آن مویر است ] .[1برای ترسیم گلطاد منطقه مورد
مطالهه از آمار یکساله ایستگاه کلیماتولوژی طرود ،استداده
شد .گلطاد منطقه نشان میدهد که بیشترین فراوانی بادها
جهت شمالی دارند (شکل  .)2جهت پیکانهای ماسهای در
منطقه شمال شرق -جنوب غرب میباشد ،زیرا ماسههای
روان تحت تاییر بادهای غالا منطقه حرکت کرده و در
جهت بادهای غالا پیکان های ماسهای شکل گرفتهاند.
1-Seidlitzia Florida
2- Alhagi mannifera
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شکل  -1موقهیت منطقه مورد مطالهه
جدول  -1متغیر اقلیمی منطقه مورد مطالهه (در دوره آماری 76ساله ( 1886تا )2616
دوره زمانی

متغیرهای اقلیمی
میانگین حداقل دما
میانگین حداکثردما
میانگین حداقل رطوبت نسطی
میانگین حداکثر رطوبت نسطی
میانگین بارندگی
میانگین سرعت باد

زمستان

بهار

تابستان

پاییز

ساالنه

-6/05
12/81
57/21
00/71
118/88
12/15

15/15
76/08
27/08
55/17
70/58
8/71

21/78
78/87
71/71
78/88
28/80
5/57

5/08
22/18
78/12
57/10
88/12
7/25

16/78
20/18
75/18
51/88
86/80
8/28

شکل  -2گلطاد ساالنه منطقه مورد مطالهه
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روش تحقیق
در ایتتن پتتهوها از ابتتزار مختلدتتی بتترای بررستتی
مورفومتری پیکانهای ماسهای و مرفولوژی گیتاه استتداده
شده استت .بترای بررستی مورفتومتری پیکتان ماستهای و
مرفولتتوژی گیتتاه از متتتر ،ژالتتون و  GPSاستتتداده شتتد.
همچنین برای مشتخ کتردن محتدوده متورد مطالهته از
نقشههای توپوگرافی  ،1056666تصاویر متاهوارهای گوگتل
ارث و بازدیتتدهتتای میتتدانی استتتداده شتتد .رو کتتار ایتتن
پهوها به مراحل زیر تقسیم شده است.
 )1مشتتخ کتتردن محتتدوده متتورد نیتتر از روی تصتتاویر
ماهوارهای؛
 )2بازدید کلی چشمانداز منطقه و مشتخ کتردن یطتوی
ترانسکت برای سهولت مطالهه وانتخاب پیکانهای ماستهای
با هدف برداشتهای میدانی .در این پهوها از 16ترانسکت
به منیور برداشت نمونههای متورد نیتر و مطالهته بتر روی
آنها استداده شد .حجم نمونه به موقهیتت پیکتان ماستهای
نسطت به موقهیت ترانسکتهای مستقر شتده بستتگی دارد.
رو ها و واحدهای نمونهبرداری رایج در مطالهتا میتدانی
به سه دسته تقستیم متیشتوند ] .[7رو نقطتهای؛ واحتد
نقطتته (شتتکل  7التتف)؛ رو تتتک بهتتدی؛ واحتتد طتتول
(ترانستتکت) (شتتکل  7پ)؛ رو دو بهتتدی 0واحتتد پتتال

(کوادرا ) (شکل  7ب) .رو نمونهبرداری در این پتهوها
بر اساس رو تک بهدی و واحد نمونهبرداری طولی ور
گرفته است .این رو امکان نمونهبرداری تصادفی را در کل
محدوده مورد مطالهه فراهم می آورد .بنابراین برای پوشتا
کامل منطقته مطالهتاتی  16ترانستکت یتک کیلتومتری بتا
استتتداده از دستتتگاه  GPSدر نیتتر گرفتتته شتتد (شتتکل .)5
نخست در قسمت جنوبی منطقه موردمطالهه نقتای ابتتدایی
ترانستتکتهتتا بتتا  GPSتهیتتین و س ت در جهتتت شتتمال
جغرافیایی مسیری به طول یک کیلومتر طی شد .ست در
امتداد آن پیکانهای بریورد کرده بتا مستیر انتدازه گیتری
شد.حجم نمونه بستگی بته موقهیتت پیکتانهتای ماستهای
نسطت به محل ترانسکتهای مستقر شتده داشتته استت در
مجمتتوع  58پیکتتان ماستتهای از گونتته اشتتنان و  10پیکتتان
ماسهای گونه یارشتر ارزیابی شده است.
 )7برداشت ویهگیهای مورفومتری پیکانهتای ماستهای و
مرفولتتوژی گیتتاه ،چگتتونگی انتتدازهگیتتری مولدتتههتتای
مرفومتریک و مرفولوژیک پیکانهای ماستهای در شتکل 5
نشتان داده شتتده استتت .جتتدول  2مشخصتتا گونتتههتتای
گیاهی تشکیل دهنده پیکان ماسهای در منطقه مطالهتاتی
را نشان میدهد.

شکل  -7انواع رو های نمونهبرداری میدانی
جدول  -2مشخصا گونههای گیاهی تشکیل دهنده پیکان ماسهای
اسم علمی

عالمت ایتصاری

اسم فارسی

یانواده

Seidlitzia florida
Alhagi mannifera

Sl.fl
Al.ma

اشنان
یارشتر

Tamariaceae
Fabaceae

شکل حیاتی

شکل رویشی

بوتهای
فورب چند ساله

فانروفیت
همی کری توفیت
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شکل  -5موقهیت ترانسکتها و پیکانهای ماسهای در منطقه مطالهاتی

شکل  -5توضیح تصویری مولدههای مورفومتریک و مورفولوژیک پیکان ماسهای

 )5برای محاسطه قطر تتاج پوشتا گیتاه ،میتانگین دو
قطر تاج گیاه ،اندازهگیری شد .برای اندازهگیری ارتداع گیاه
بلندترین شایه گیاه  ،و برای انتدازهگیتری ارتدتاع پیکتان
ماسهای ،ارتداع قله پیکان ماستهای تتا ستطح قاعتده آن و
برای به دست آوردن حجم پیکان ماسهای نیتز از رابطته 1
استداده شد ].[5

)V =0.5(0.33 𝜋 R2 H

()1
که در آن0
 0Vحجم مخروی پیکان ماسهای بته متتر مربتع 0H ،ارتدتاع
پیکان ماسهای به متتر و  0Rشتهاع قاعتده مختروی پیکتان
ماسهای به متر است .نمایی از پیکانهای ماستهای منطقته
مورد مطالهه در شکل  0نشان داده شده است.

شکل  -0نمایی از پیکانهای ماسهای منطقه مطالهاتی
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همطستتتگی را بتتا متغیتتر وابستتته و کمتتترین همطستتتگی
مهنتتیدار را بتتا ستتایر متغیرهتتا داشتتته باشتتد وارد مهادلتته
متغیر بهدی که بیشترین همطستتگی را بتا
میشود .س
متغیتتر وابستتته دارد وارد مهادلتته متتیشتتود .اگتتر احتمتتال
مهنیدار بودن یکی از ایتن دو متغیتر از  16در تد تجتاوز
کتترد ،آن را از مهادلتته یتتارج و متغیتتر بهتتدی وارد مهادلتته
میشود .وضهیت ایده آل آن است که متغیرهای پیابینی
کننتتده کمتتترین همطستتتگی را بتتا یکتتدیگر و بیشتتترین
همطستگی را با متغیر پیابینی شتونده داشتته باشتد ،در
غیر این ور  ،اگر متغیرهای پیابینی کننده همطستگی
زیادی با هم داشته باشتند ،یکتی از آنهتا کته همطستتگی
بیشتری با متغیر پیابینی کننده دارد ،انتخاب و دیگتری
حذف میگردد ،حتی اگر همطستتگی آن بتا متغیتر پتیا
بینی کننده مهنیدار باشد.

 )5تجزیه و تحلیل ویهگیهتای مورفتومتری و مورفولتوژی
پیکانهای ماسهای0
رابطهسنجی بین دا گیاهی با دا مرفومتری پیکان
ماستتهای بتتر استتاس تحلیتتل رگرستتیون ستتاده و تحلیتتل
رگرسیون چند متغیره با استداده از نرم افزار  SPSSاستوار
شده است .برای این منیور ،ابتدا رو های رگرسیون ساده
یطی و غیر یطی آزمون شتد .در رو رگرستیون ستاده،
روابن گوناگون یطی ،توانی ،لگتاریتمی ،نمتایی ،مکهطتی و
غیره بین مولدتههتای گونتاگون محاستطه و از بتین روابتن
رگرسیون ستاده روابتن بتا ارز رجحتانی بتاالتر انتختاب
گردید .در ایتن رو  ،بهتترین ارتطاطتا از توابتع یطتی،
توانی و نمایی پیروی می کند .بنتابراین ،در قستمت نتتایج
فقن به ذکر این روابتن اکتدتا شتده استت .در آیتر بترای
شناسایی نوع رابطه و میزان تاییر آنها ضریا همطستتگی،
ضریا تهیین ،ضریا تهیین تهتدیل شتده ،انحتراف مهیتار
برآورد و سطح مهنیداری روابن ارائه شد و بهتترین روابتن
با ارجحیتت بتاال گتزار شتده استت .رو آمتاری چنتد
متغیره نیز بین متغیرهای وابسته (پتیا بینتی شتونده) و
متغیرهای مستقل (پیابینتی کننتده) رابطته همطستتگی
برقرار متینمایتد ،بته گونتهای کته متغیتر وابستته توستن
متغیرهای مستقل قابل پیابینی باشد .اساس این تحلیتل
الگوی یطی عمومی است .در تحلیتل رگرستیون گتام بته
گام ،متغیرهای مستقل همزمان بررسی میگردنتد .ممکتن
استتت دو متغیتتر در دو مهادلتته جداگانتته رابطتته مهنتتاداری
داشته باشند ،ولی وقتی هر دو همزمان وارد مهادلته شتوند
رابطه آنها با متغیر وابسته تغییتر نمتوده و یکتی از آنهتا
مهنیداری یتود را از دستت بدهتد .در ایتن رو از بتین
متغیرهتتای پتتیابینتتیکننتتده هتتر کتتدام کتته بیشتتترین

نتایج
با توجه به ویهگیهای گیتاه شناستی ،هیتدرولوژیکی،
زمین شناسی ،اقلیمی و ژئومورفولوژیکی منطقه مطالهاتی
و اهداف پهوها ،متیتتوان گدتت کته نتوع پیکتانهتای
ماسهای و متغیرهای مورفومتری آن متداو است .در این
پهوها سهی گردیده تا مهمترین نوع پیکانهای ماسهای
شامل پیکانهای ماسهای گونههتای  Seidlitzia floridaو
 Alhagi manniferaو مؤیرترین متغیرهتای مورفتومتری
آنها شامل ارتداع پیکان ماسهای ،حجم پیکتان ماستهای،
حداکثر عرض پیکان ماسهای ،قطتر تتاج پوشتا ،ارتدتاع
گیاه پردایته شده است (جدول .)7

جدول  -7مشخصا مورفومتری و مورفولوژی پیکانهای ماسهای
گونههای گیاهی

متغیرها

میانگین

حداقل

حداکثر

واریان

ارتداع گیاه )(cm

78/67
82/87
87/77
6/68
70/57

76
82
05
6/60
25

58
168
116
6/15
57

6/75
6/75
-6/67
-6/25
-6/25

5/668
0/887
11/52
5/770
5/770

28/87
80/67
78/67
6/607
75/27

26/8
75/2
55/7
6/651
22/8

78/8
162
166
6/11
55/8

6/75
6/75
-6/67
7/61
-6/255

5/668
0/887
11/527
6/611
5/770

قطر تاج پوشا )(cm
Sl.fl

طول پیکان )(cm
حجم پیکان)(cm3
حداکثر عرض پیکان )(cm
ارتداع گیاه )(cm
قطر تاج پوشا )(cm

Al.ma

طول پیکان )(cm
)(cm3

حجم پیکان
حداکثر عرض پیکان )(cm

انحراف از مهیار

آنالیز عددی روابط مورفومتریک پیکانهای ماسهای و گونههای گیاهی عامل

پتت از انتتدازهگیتتری مولدتتههتتای مورفومتریتتک و
مورفولوژیتتک پیکتتانهتتای ماستتهای گونتتههتتای Alhagi
 manniferaو  Seidlitzia floridaو تشتتکیل متتاتری
دادهها اقدام بته رابطتهستنجی و تجزیته و تحلیتل دادههتا
گردید .بررسی ارتطای بین متغیرهتای مورفتومتری گیتاه و
مرفولتتوژی پیکتتانهتتای ماستتهای گونتتههتتای Alhagi
 manniferaو  Seidlitzia floridaدر جدولهای  0تا  5و
شکلهای  7و  8ارائه شده است .جدولهتای  5و  5نتتایج
رگرسیون ساده بین مولدههتای مورفتومتری و مورفولتوژی
گونه  Seidlitzia floridaو  Alhagi manniferaرا نشتان
داده است .یصو یا مورفولوژی گیاهی شامل ارتداع گیاه
و قطر تاج پوشا و یصو یا مورفومتری پیکان ماسهای
شامل حجم پیکان ماسهای ،حداکثر عرض پیکان ماستهای
و طول پیکان ماسهای هستند .نتتایج حا تل از رگرستیون
ساده بین مولدههای مورفومتری و مورفولوژی پیکتانهتای
ماسهای گونه  Seidlitzia floridaبیانگر بیشترین میتزان
همطستگی یطی بین ارتداع گیاه و طول پیکان ماسهای به
میزان  6/875در مهادله یطی 6/851 ،در مهادله نمتایی و
 6/878در مهادله توانی به ترتیا با ضرایا تطیین ،6/718
 6/818 6/778برای مهادال یطی ،تتوانی و نمتایی متی-
باشد .ضرایا همطستگی برای پارامترهای دیگر مرفتومتری
و مرفولتتوژی بتترای پیکتتان ماستتهای گونتته Seidlitzia

علیرضا عرب عامری و مهران مقصودی ۴1

 floridaبه ترتیا زیر میباشتد .ضترایا همطستتگی بتین
ارتداع گیاه و حجم پیکان  6/758در مهادله یطی6/821 ،
در مهادله توانی و  6/875در مهادله نمتایی بته ترتیتا بتا
ضتترایا تطیتتین  6/088 ،6/058 ،6/572بتترای مهتتادال
یطی ،توانی و نمایی می باشتد .ضترایا همطستتگی بتین
ارتدتتاع گیتتاه و حتتداکثر عتترض پیکتتان  6/572در مهادلتته
یطی 6/550 ،در مهادله توانی و  6/501در مهادلته نمتایی
به ترتیا با ضرایا تطیتین  6/717 ،6/715 ،6/285بترای
مهادال یطی ،توانی و نمتایی استت .ضترایا همطستتگی
بین قطر تاج پوشتا و طتول پیکتان  6/6655در مهادلته
یطی 6/670 ،در مهادله توانی و  6/175در مهادلته نمتایی
بهترتیا با ضترایا تطیتین  6/608 ،6/615 ،6/667بترای
مهادال یطی ،توانی و نمتایی استت .ضترایا همطستتگی
بین قطر تتاج پوشتا و حجتم پیکتان  6/875در مهادلته
یطی 6/870 ،در مهادله توانی و  6/887در مهادلته نمتایی
به ترتیا با ضترایا تطیتین  6/081 ،6/075 ،6/025بترای
مهادال یطی ،توانی و نمایی میباشد .ضرایا همطستتگی
بین قطر تاج پوشا و حتداکثر عترض پیکتان 6/812 ،در
مهادله یطی 6/827 ،در مهادله توانی و  6/805در مهادلته
نمایی بهترتیا با ضترایا تطیتین 6/812 ،6/775 ،6/768
برای مهادال یطی ،توانی و نمایی میباشد.

جدول  -5نتایج آنالیز رگرسیون بین مولدههای مرفومتری و مرفولوژی گونه Seidlitzia florida

پارامترهای مدل
ارتداع گیاه و طول پیکان

ارتداع گیاه و حجم پیکان

ارتداع گیاه و حداکثر عرض پیکان

قطر تاج پوشا و طول پیکان

قطر تاج پوشا و حجم پیکان
قطر تاج پوشا و حداکثر عرض
پیکان

نوع رابطه
یطی
توانی
نمایی
یطی
توانی
نمایی
یطی
توانی
نمایی
یطی
توانی
نمایی
یطی
توانی
نمایی
یطی
توانی
نمایی

ضریا
همطستگی
6/880
6/816
6/857
6/758
6/821
6/875
6/072
6/050
6/087
6/572
6/550
6/585
6/875
6/870
6/888
6/812
6/818
6/805

ضریا تهیین
6/082
6/778
6/706
6/572
6/052
6/088
6/785
6/517
6/587
6/285
6/717
6/788
6/025
6/075
6/761
6/768
6/727
6/757

ضریا تهیین تهدیل
شده
6/078
6/775
6/757
6/528
6/057
6/085
6/786
6/511
6/588
6/286
6/711
6/781
6/021
6/072
6/087
6/762
6/715
6/758

انحراف مهیار
برآورد
1/50
6/178
6/175
1/812
6/228
6/158
1/72
6/188
6/112
1/68
6/107
6/121
1/05
6/288
6/215
1/02
6/218
6/157

F

215/70
115/5
85/88
116/188
87/120
05/87
02/72
72/87
25/88
6/688
2/87
7/88
215/05
112/70
87/87
211/70
168/5
08/88

سطح
مهنیداری
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
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شکل  -7ارتطای بین مولدههای مورفولوژی گیاه و مورفومتری پیکان ماسهای گونه  .Seidlitzia floridaالف) رابطه یطی بین
ارتداع گیاه و طول پیکان ماسهای ،ب) رابطه توانی بین ارتداع گیاه و حجم پیکان ماسهای ،پ) رابطه نمایی ارتداع گیاه و
حداکثر عرض پیکان ) ،رابطه نمایی بین قطر تاج پوشا و طول پیکان ماسهای ،ج) رابطه نمایی بین قطر تاج پوشا و
حجم پیکان ،و د) رابطه نمایی بین قطر تاج پوشا و حداکثر عرض پیکان.

آنالیز عددی روابط مورفومتریک پیکانهای ماسهای و گونههای گیاهی عامل

 6/588برای مهادال یطی ،توانی و نمایی استت .ضترایا
همطستگی بین ارتداع گیاه و حداکثر عرض پیکتان 6/677
در مهادلتته یطتتی 6/162 ،در مهادلتته تتتوانی و  6/172در
مهادله نمایی به ترتیا با ضترایا تطیتین ،6/618 ،6/668
 6/650برای مهتادال یطتی ،تتوانی و نمتایی متیباشتد.
ضرایا همطستگی بین قطتر تتاج پوشتا و طتول پیکتان
 6/6672در مهادلتته یطتتی 6/650 ،در مهادلتته تتتوانی و
 6/188در مهادله نمایی به ترتیا با ضرایا تطیین ،6/660
 6/678 ،6/675بتترای مهتتادال یطتتی ،تتتوانی و نمتتایی
میباشد .ضرایا همطستگی بین قطر تاج پوشتا و حجتم
پیکان 6/568 ،در مهادله یطی 6/511 ،در مهادله تتوانی و
 6/527در مهادله نمایی به ترتیا با ضرایا تطیین ،6/268
 6/278 ،6/255بتترای مهتتادال یطتتی ،تتتوانی و نمتتایی
میباشد .مقادیر پتایین ضتریا تطیتین نشتانه عتدم رابطته
مهنیدار بین مولدههاست.

علیرضا عرب عامری و مهران مقصودی ۴4

در پیکان ماسهای گونه  Alhagi manniferaبیشتترین
همطستگی بین قطر تاج پوشا و حداکثر عرض پیکان بته
میزان  6/821در مهادله یطی 6/858 ،در مهادلته تتوانی و
 6/807در مهادله نمایی به ترتیا با ضرایا تطیین ،6/580
 6/070 ،6/012بتترای مهتتادال یطتتی ،تتتوانی و نمتتایی
متتیباشتتد .ضتترایا همطستتتگی بتترای پارامترهتتای دیگتتر
مرفومتری و مرفولوژی برای پیکان ماسهای گونته Alhagi
 manniferaبه ترتیا زیر میباشد.
ضرایا همطستتگی بتین ارتدتاع گیتاه و طتول پیکتان
 6/578در مهادله یطی 6/568 ،در مهادله توانی و 6/527
در مهادله نمایی بهترتیا با ضرایا تطیین ،6/768 ،6/270
 6/776برای مهتادال یطتی ،تتوانی و نمتایی متیباشتد.
ضرایا همطستگی بین ارتداع گیاه و حجتم پیکتان 6/012
در مهادلتته یطتتی 6/075 ،در مهادلتته تتتوانی و  6/078در
مهادله نمایی به ترتیا با ضترایا تطیتین .6/550 ،6/517

جدول  -5نتایج آنالیز رگرسیون بین مولدههای مرفومتری و مرفولوژی گونه Alhagi mannifera

پارامترهای مدل

نوع
رابطه

ضریا
همطستگی

ضریا
تهیین

ضریا تهیین تهدیل
شده

انحراف مهیار
برآورد

مقدار f

سطح
مهنیداری

ارتداع گیاه و طول پیکان

یطی
توانی
نمایی

6/578
6/068
6/727

6/770
6/507
6/565

6/771
6/550
6/571

1/25
6/158
6/118

55/78
75/82
71/86

6/666
6/666
6/666

ارتداع گیاه و حجم پیکان

یطی
توانی
نمایی

6/556
6/586
6/015

6/757
6/778
6/568

6/777
6/771
6/562

1/78
6/188
6/152

05/76
50/76
05/85

6/666
6/666
6/666

ارتداع گیاه و حداکثر عرض پیکان

یطی
توانی
نمایی

6/521
6/570
6/586

6/205
6/286
6/725

6/206
6/277
6/767

1/57
6/176
6/168

6/78
2/57
2/88

6/666
6/666
6/666

قطر تاج پوشا و طول پیکان

یطی
توانی
نمایی

6/526
6/556
6/571

6/272
6/762
6/751

6/208
6/281
6/775

1/08
6/107
6/177

6/682
1/27
2/80

6/666
6/666
6/666

قطر تاج پوشا و حجم پیکان

یطی
توانی
نمایی

6/725
6/700
6/788

6/515
6/505
6/586

6/560
6/558
6/587

1/51
6/178
6/115

52/75
76/72
27/78

6/666
6/666
6/666

قطر تاج پوشا و حداکثر عرض
پیکان

یطی
توانی
نمایی

6/821
6/858
6/807

6/580
6/012
6/086

6/581
6/067
6/070

1/87
6/268
6/158

187/02
121/76
82/27

6/666
6/666
6/666
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شکل  -8ارتطای بین مولدههای مورفولوژی گیاه و مورفومتری پیکان ماسهای گونه  .Alhagi manniferaالف 0رابطه توانی بین
ارتداع گیاه و طول پیکان ماسهای ،ب) رابطه نمایی بین ارتداع گیاه و حجم پیکان ماسهای ،پ) رابطه نمایی ارتداع گیاه و
حداکثر عرض پیکان ) ،رابطه نمایی بین قطر تاج پوشا و طول پیکان ماسهای ،ج) رابطه نمایی بین قطر تاج پوشا و
حجم پیکان ،د) رابطه نمایی بین قطر تاج پوشا و حداکثر عرض پیکان.

آنالیز عددی روابط مورفومتریک پیکانهای ماسهای و گونههای گیاهی عامل

نتایج تحلیل رگرسیون یطی چندگانه بتین تتک تتک
مولدههتای مورفولتوژی بتا متغیرهتای مورفتومتری پیکتان
ماسهای مدلهای متهددی را مرهون متیستازد .جتدول 0
مناساترین مدلهتا و ارتطتای موجتود را بترای هتر گونته
گیتتاهی ارائتته نمتتوده استتت .از بتتین متغیرهتتای مستتتقل،
متغیرهای مناسا را برای سایتن مدلها استخراج نمتوده
و یال ه اطالعا مدلهتای منتختا را بترای استتداده از
ضرایا همطستگی ،ضریا تطیتین ،ضتریا تطیتین تهتدیل
شده و یطای استاندارد برآوردها ارائه نموده است .برای هر
گونه گیاهی دو مدل برای تطیین روابن اکوژئومرفولتوژیکی
بیان شده است .مدل یتک تحلیتل ارتطتای چندگانته بتین
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ارتداع گیاه با مولدههای مرفومتری پیکتان ماستهای شتامل
طول پیکان ،حجم پیکان و حداکثر عرض پیکان را توجیته
میکند .میزان ضتریا همطستتگی و ضتریا تطیتین متدل
برای گونه  Seidlitzia floridaبه ترتیتا  6/878و 6/757
و بتتتترای گونتتتته  6/708 Alhagi manniferaو 6/501
میباشد .مدل شماره دو ارتطای بین قطتر تتاج پوشتا بتا
مولدههای مرفومتری پیکان ماسهای شتامل طتول پیکتان،
حجم پیکان و حتداکثر عترض پیکتان را توجیته متیکنتد.
میزان ضریا همطستگی و ضریا تطیین مدل بترای گونته
 Seidlitzia floridaبهترتیا  6/771و  6/552و برای گونه
 6/077 Alhagi manniferaو  6/72میباشد.

جدول  -0نتایج آنالیز رگرسیون یطی چندگانه بین پارامترهای مورفومتری و مورفولوژی
گونه

SI.fl

Al.ma

مدل

ضریا
همطستگی

ضریا
تهیین

یطای
برآورد

متغیر مستقل

1

6/878

6/757

5/87

طول پیکان

2

6/771

6/552

17/75

حجم پیکان

7

6/001

6/528

18/88

حداکثر عرض پیکان

1

6/708

6/501

0/51

طول پیکان

2

6/087

6/572

15/57

حجم پیکان

7

6/527

6/750

21/07

حداکثر عرض پیکان

متغیر وابسته

ضرایا
استاندارد شده

مقدار T

ارتداع گیاه
قطر قاعده گیاه
مقدار یابت
ارتداع گیاه
قطر قاعده گیاه
مقدار یابت
ارتداع گیاه
قطر قاعده گیاه
مقدار یابت
ارتداع گیاه
قطر قاعده گیاه
مقدار یابت
ارتداع گیاه
قطر قاعده گیاه
مقدار یابت
ارتداع گیاه
قطر قاعده گیاه
مقدار یابت

-6/128
6/850
15/58
6/586
6/772
12/72
6/120
6/558
10/78
-6/170
6/750
11/27
6/521
6/770
10/78
6/157
6/056
11/50

-7/88
15/05
7/68
0/87
5/85
7/50
2/86
5/87
2/80
-2/87
15/21
7/08
5/72
7/71
5/56
7/55
0/57
5/07

سطح
مهنیدار
T

6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/66
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/666

بحث و نتیجهگیری
زیر بنای نگر سیستمی حاکمیت بینا کلیگرایتی،
ژرفنگری و رابطهسنجی در ابهاد مختلف زمتانی-مکتانی و
در آیتتر غایتتت اندیشتتی استتت .شناستتایی ارتطاطتتا بتتین
سیستم از طریق مدهوم شطکه تهریف متیشتود .شناستایی
این شطکه و نحوه رفتار آن بته در درستتی از سیستتم و
عملکرد آن منجر میگردد ] .[11کتارآیی ایتن سیستتم در
هنگامی که روابن متقابل یطی و غیر یطی میتان اجتزا و
عنا ر سیستم برقرار است ،از اهمیت بتاالیی برقترار استت

] .[17سیستم مورد بررسی در این پهوها پیکان ماسهای
است که از نوع سیستم ططیهی و باز میباشتد و در ستطوح
مختلتتف قابتتل متتدلستتازی استتت .در ستتطح اول عنا تتر
مورفومتری پیکان ماسهای و مورفولوژی گیاه تهریف و نتوع
و میزان رابطته بتین آنهتا بتا متغیرهتای روابتن یطتی و
چندگانه تهیین و متدلستازی شتده استت .ایتن پتهوها
برآورد دقیق میزان همطستگی بین مولدههتای مورفتومتری
و مورفولوژی را از طریق روابن آماری امکان پتذیر ستایته
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است .در تشکیل چشم انتداز پیکتان ماستهای فرآینتدهای
مختلدی مویر هستتند کته مهتمتترین آنهتا ،فرآینتدهای
بادرفتی و فرآیند زیست شناسی موجود در سیستتم استت.
سیستم بادرفتی به ور نیروی محر با انتقال ماده بته
سیستم وارد میشود و فرآینتد زیستتی بته عنتوان نیتروی
مقاوم در برابر فرآیند بتادرفتی عکت الهمتل نشتان داده،
مقاومت میکند و باعث تثطیت ماده در قسمت پشت به باد
می شود .بنابراین ،تقابل این دو فرآیند به افزایا متاده در
پشت گیاه منجر میشود .این تجمع ماده به تور شتکل
اراضتتی پیکتتان ماستتهای بتتروز متتیکنتتد .تتتوان بیولوژیتتک
گونههای گیاهی بتا شتکلهتای رویشتی مختلتف متدتاو
است؛ به همین جهت شکل ایجاد شده بهوسیله آنهتا نیتز
ابهاد متداوتی یواهد داشت .حد نهایی ابهتاد شتکل پیکتان
ماسهای را حد آستانه تحمل شکل رویشی تشکیل دهنتده
آن رقم میزند .نتایج حا تل از پتهوها بیتانگر دو شتکل
رویشی بوتهای و علدی چند ساله در منطقه متورد مطالهته
است .مقایسه نتایج تحلیل همطستگی پیکانهتای ماستهای
بیانگر عملکرد متداو ارتطاطا بتین مولدتههتای پوشتا
گیاهی و یصو یا مورفومتری پیکان های ماسهای است.
در گونته  Seidlitzia floridaارتطتای و همطستتگی زیتادی
 6/076بین ارتداع گیاه و طول پیکان ماستهای وجتود دارد
در حالی که این همطستتگی در گونته Alhagi mannifera
 6/565میباشد .این موضوع نتیجه شکل رویشی دو گونته
مختلف استت .بته گونتهای کته گونته Seidlitzia florida
دارای شکل بوتهای ولتی گونته  Alhagi manniferaدارای
شکل حیاتی علدی چند ساله متیباشتد ،یهنتی انتدامهتای
هوایی گونه  Alhagi manniferaدر پایتان دوره فرسایشتی
از بین رفته و در آغاز دوره رویشتی بهتد از قستمت طوقته
شروع به رشد میکند .اما گونته  Seidlitzia floridaدارای
اندامهای هتوایی پایتا متیباشتد و در پایتان دوره رویشتی
اندامهای گیاه از بین نمیرود و در آغاز دوره رویشی دوباره
رشد میکنند .الزم به ذکتر استت کته انتدازه گیتاه ،کلیته
متغیرهای مرفتومتری پیکتان ماستهای را در هتر دو گونته
کنترل میکند و با تغییر در آن ،دیگر متغیرها تحت تتاییر
قرار میگیرد .همچنین نتتایج حا تل از رگرستیون یطتی
چند گانه نیز بیانگر ارتطای و همطستگی بیشتر مولدتههتای
مرفومتری پیکان ماسهای با ارتداع گیاه و قطر تاج پوشتا

در گونتته  6/001 ،6/871 ،6/878 Seidlitzia floridaدر
مقایستته بتتا گونتته ،6/087 ،6/708 Alhagi mannifera
 6/527میباشد .به طور کلی وجود ارتطای بین مولدههتای
مورفولوژی گیتاه و مورفتومتری پیکتان ماستهای حتاکی از
اتخاذ نوعی شیوه تطابقی گونهها با شراین رسوب گذاری و
فرآیند بادرفتی است .این ساز و کار میتواند بیتانگر میتزان
تحمل گونه نسطت بته تتنا محیطتی باشتد .هرچته ایتن
ارتطاطا قتویتتر و پایتدارتر باشتد ،شتیو تطتابقی گونته
متکاملتر است .پهوهشتگران زیتادی بته بررستی ارتطتای
یصو یا مرفولوژیکی گونه های گیاهی و عوارض حا ل
از آنها پردایتهاند [5] .در تحلیل ارتطای موجود بین اجتزا
تراکم پوشا تاجی با میزان ترسیا ،وجتود پیچیتدگی در
روابن حاکم را به کمک تنوع تراکم پوشا تتاجی و نحتوه
عملکتترد آنهتتا در بتته دام انتتدایتن رستتوب هتتای بتتادی و
شکلگیری اشکال ناهمواری نطکا توجیه نمتوده استت .بته
طوری که پوشا تاجی گونهها را در گروه هتای سته گانته
تاج پوشاهای سست و ول ،تاج پوشاهای نیمه انطتوه و
تاج پوشاهای انطوه تقسیمبندی نموده استت .ایتن نتتایج
بیانگر این است که گونههای مختلف با توجته بته سرشتت
اکولوژیک تاج پوشتا یتود عملکترد متدتاوتی در مقابتل
فرآیند بادرفتی بروز میدهند .این نتایج بتا نتتایج تحقیتق
حاضتتر مطابقتتت دارد .تحلیتتل مقایستتهای ارتطاطتتا بتتین
مولدههای مرفومتری نطکا و مرفولتوژی گیتاهی گونتههتای
 Reaumuria turkestanica ،Alhagi manniferaو
 Tamarix mascatensisدر کدتته ییرآبتتاد ستتیرجان نیتتز
انجام شده است ] .[27نتایج تحقیق بیانگر ایتن استت کته
عوامل توجیه گتر مولدتههتای عمتودی نطکتا در نطکاهتای
 Ta.maو  Re.tuعوامل سه گانه ارتداع گیاه ،قطتر طوقته و
تاج پوشتا گیتاه بتهترتیتا بتا ضتریا تطیتین  6/726و
6/777است ] .[2نتایج این پهوها در درجته اول متدیران
محیطی را از وضتهیت سیستتم بتادرفتی پیکتان ماستهای
مطلع میسازد و در درجه دوم به عنوان ابزاری در یتدمت
مدیران محیطی ،در بازههای زمانی مختلف بیتانگر رونتد و
گستر چشم انداز پیکان ماسهای است.
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Abstract
Sand arrow is one of the most important accumulation land forms in Najjar abad Erg in the
Northeastern of toroud village. In this research emphasized on the affiliation between
morphometrical and morphological characteristics of species of Alhagi mannifera and Seidlitzia
florida sand arrow using regression and multiregression. morphometrical parameters of species
including plant height, canopy diameter and morphometrical parameters of sand arrow including
length, maximum width of the arrow and volume. Result of correlation analysis indicates different
performance between morphometrical and morphological characteristics of Species. In Seidlitzia
Florida Species there are high correlation between plant height and length of the sand arrow (0.670)
and also canopy diameter and maximum width of the arrow (0.753) respectively, but this correlation
in Alhagi mannifera is (0.504) and (0.680) respectively. Result of linear multiregression indicate
more correlation between morphological characteristic of Sand arrow and plant height and canopy
diameter in Seidlitzia florida Species (0.879, 0.831,0.661) in comparison with Alhagi mannifera
Species (0.769,0.683,0.523). Results indicate that Seidlitzia florida Species have more prefect
mechanism on trapping of sand and formation of Sand arrow. The results of this research will be
fruitful in systemic management approach of desert regions, and also can be fruitful for quicksand
stabilization projects.
Keyword: Morphology; Morphometric; Sand; Shahrood.

