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 چکیده

هاي بیاباني از طريق تاثیر روي  جابجائي  اي در محیط هاي ماسه پوشش گیاهي نقش مهمي در تعیین دينامیك و مرفولوژي تپه

هائي كه توسط بادها حمل مي شوند دارد، نبکا يکي از اشکال تراكمي ماسه هاي بادي مي باشد كه تحت  و به دام انداختن ماسه

ن پژوهش سعي تاثیر پوشش گیاهي و به دام انداختن ماسه هاي بادي در محیط هاي بیاباني و نیمه بیاباني به وجود مي آيد. در اي

و همچنین پیکان   Prosopis cinerariaو  Tamarix شده است كه به بررسي ويژگیهاي اكوژئومورفولوژيکي نبکاهاي گونه 

تحلیلي مبتني بر روشهاي میداني و  –هاي ماسه اي گونه خارشتر در غرب دشت لوت پرداخته شود.  تحقیق از نوع توصیفي 

از مشخص كردن محدوده مورد مطالعه، با استفاده از ترانسکت، نبکاهاي مورد نظر مشخص  كتابخانه اي است بدين صورت كه پس

و سپس به بررسي ويژگیهاي مورفومتري، شناخت نوع گیاه و با نمونه برداري از آنها به گرانولومتري نمونه ها در آزمايشگاه پرداخته 

گونه گیاهي وجود دارند كه با توجه به نوع گیاه، نبکاها  4ه، نمونه نبکاي انتخاب شد 03شد. نتايج نشان مي دهد كه در بین 

ويژگیهاي مورفومتري متفاوتي دارند.  نتايج حاصل از تحلیل همبستگي پارامترهاي مورفومتري نبکاها)ارتفاع تپه نبکا، ارتفاع تاج 

  Prosopis cinerariaو  Tamarix aphyllaگیاه، مساحت، محیط و پهنا(  نشان مي دهد كه همبستگي در رابطه با گونه هاي 

 99و  99، پارامترها در سطح  Tamarix florida وTamarix kotschyدرصد معناداري و در موردگونه هاي  99، در سطح 

متر مي  00.39متر و میانگین ارتفاع تاج گیاه  Tamarix aphylla 8.7 گونه میانگین ارتفاع نبکا در درصد معنا داري هستند.

از لحاظ میانگین مساحت، محیط و پهناي . عالوه بر اين حالي كه در ديگر گونه هاي مورد مطالعه، اين میانگین كمتر استباشد در 

. همچنین نتايج متر است 4..07و  37.0،  09...0است كه به ترتیب  Tamarix aphyllaنبکا، بیشترين مقدار مربوط به 

 Tamarix aphyllaدرشتي رسوبات، درشت دانه ترين رسوبات مربوط به گونه  حاصل از گرانولومتري نشان مي دهد كه از لحاظ

 بوده و  ديگر گونه ها در جايگاه هاي بعدي قرار مي گیرند. 

( در غرب Alhagi maurorumعالوه بر اين، بررسي ويژگیهاي ژئومورفولوژيکي پیکان هاي ماسه اي گونه گیاهي خارشتر)

هد كه همبستگي بسیار تنگاتنگي بین طول پیکان ماسه اي با ارتفاع گیاه و تپه ماسه اي دشت لوت )شرق شهداد( نشان مي د

درصد معناداري مي باشند. همچنین نتايج حاصل از گرانولومتري ماسه ها نشان مي دهند كه  99وجود دارد به طوري كه در سطح 

میکرون وجود ندارد، در  93.دانه با اندازه هاي بیشتر از در هر سه نمونه گرفته شده از قاعده، وسط و راس پیکان، رسوبات درشت 

میکرون مالحظه مي گردد كه در قاعده پیکان  نسبت به وسط و راس آن، رسوبات درشت دانه بیشتري  93.بین رسوبات با اندازه 

 وجود دارد.

 


