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  مناطق خشکيسرهار در دشتي آلماراس و زنجي زبريها سه شاخصيمقا

 ) اردکان-زدي حوزه دشت يمطالعه مورد(

  

  ۲ي و محمدرضا اختصاص۲يفرزانه فتوح، *۱زاده ميدرضا عظيحم

  

  )۰۵/۰۴/۱۳۹۱ :رشيپذ خيتار  ؛ ۹/۰۷/۱۳۹۰:افتيدر خيتار(

  

 :دهيچک

وجود اجزاء سنگي در ايجاد زبري سطح خـاک         . عات و مهار فرسايش آبي و بادي است       هاي مهم در مطال   زبري سطح خاک يکي از مشخصه     

سرهاي لخت، اپانداژ و    هاي زبري آلماراس و ضريب زنجير در دشت        هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه تغييرات شاخص        . گذار است  تاثير

زبري سـطح خـاک بـا اسـتفاده از          .  اردکان است  -دشت يزد چنين ارتباط ضرايب با درصد پوشش سنگفرش در بخشي از حوزه             پوشيده هم 

هـاي زبـري در مقـاطع       شـاخص . گيري شد هاي لخت، اپانداژ و پوشيده اندازه      سرنجير در سطح اراضي سه تيپ دشت      اي و ز  سنج ميله زبري

  طور  ترانسکت به  ۳۰کدام  ر ه سرها، در  تعيين شده در قالب طرح سيستماتيک تصادفي پس از تفکيک دشت           cm ۹۰با طول   ) ترانسکت(طولي  

اي و  ميلـه سـنج   ها در قاب زبـري     ميله cm۲نظر گرفتن فاصله     با در . گيري گرديد سطح آن اندازه  تصادفي انتخاب و ارتفاع نقاط اجزاء زبري        

متـر، درصـد   انتي سـ ۲۰×۲۰گذاري پالت۳۷سپس در هر رخساره با .  نقطه در هر ترانسکت ثبت گرديد۴۶متري قاب، ارتفاع     سانتي ۹۰طول  

، ۵۵-۱۰۰سرهاي لخت، اپانـداژ و پوشـيده بـه ترتيـب            نتايج نشان داد، درصد پوشش سنگفرش در دشت       . گيري شد پوشش سنگفرش اندازه  

نظر شاخص زبري تصادفي و زنجير       دار از نشان داد، اختالف معني   ) دانکن(آزمون تجزيه واريانس    .  و کمتر از پنج درصد سطح است       ۸۵-۴۰

هـاي زبـري    اخصچنين با افزايش درصد پوشش سنگفرش شـ        هم. وجود دارد % ۱سرهاي لخت، اپانداژ با پوشيده در سطح آماري         بين دشت 

يب دار نسبت به ضر   تر و معني   ضريب زبري آلماراس داراي همبستگي قوي     . يابدصورت نمايي در پايه نپرين افزايش مي       آلماراس و زنجير به   

 ۳۳،  ۵۴ترتيـب    سرهاي اپانداژ و پوشيده به    ، دشت سرهاي لخت نظر همبستگي دو شاخص زبري در دشت       از. زنجير با پوشش سنگفرش است    

 در  سرهاي لخـت و اپانـداژ     رابطه دو شاخص در دشت    .  درصد تغييرات ضريب زنجير توسط شاخص زبري آلماراس قابل تبيين است           ۱۴و  

سـر   با حرکت از دشت   . دار نيست سر پوشيده داراي ارتباط معني     دشت که ارتباط اين دو شاخص در      حالي دار است در  سطح يک درصد معني   

سرهاي پوشيده شاخص آلماراس اندکي افزايش نشان داد ولي ايـن اخـتالف   هرچند در دشت. يابدلخت به اپانداژ، ضرايب زبري کاهش مي    

  .باشددار نميمعني

  

  سر لخت، اپانداژ، پوشيده، يزدزبري، دشت: کلمات کليدي

  

  

  
  

  زدي، دانشگاه  و پژوهشکده مناطق خشک و بيابانیيرشناسي و کويعيست، دانشکده منابع طبيط زيمح گروه .۱

 زدي، دانشگاه  و پژوهشکده مناطق خشک و بيابانیيرشناسي و کويعي، دانشکده منابع طبيزداريگروه مرتع و آبخ. ۲
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   مقدمه

 و  يزان برجستگ ي، م يش باد يزان فرسا ي از عوامل مؤثر در م     يکي

. ر اسـت  يپـذ شيعنـوان سـطح فرسـا      ن به يهموار بودن سطح زم   

اند که انـواع     مطرح ين تحت عنوان زبر   ي سطح زم  يهايبرآمدگ

ـ   يش بـاد  ياما کنترل فرسـا   .  دارد يمختلف  يازمنـد کمـ   ي، ن ي و آب

ش يزان فرسـا  يـ ن و بـرآورد م    ي زمـ  يات سـطح  ينمودن خصوص 

هـا و   ره رطوبت در خـاک، تـنش      ي مانند ذخ  ييندهايفرآ. باشد يم

ا برخورد قطـرات بـاران و       ي از وزش باد     ي ناش ياصطکاک تماس 

 سـطح   يشـناخت زبـر   ). ۹( اسـت    يانتقال رسوب متأثر از زبر    

ــ ــريخــاک ناش ــ در مقي از عناصــر زب درک اس کوچــک، در ي

باشـد  ي آن مهـم مـ     يرات مکـان  يي و تغ  يش باد ي فرسا يندهايفرآ

له يوسـ  دست رفته بـه     زان خاک از  ين خاک، م  يط مع يدر شرا ). ۸(

). ۷( دارد ي سطح خاک بستگ   يباد به دو عامل سرعت باد و زبر       

ـ        يش خـاک بـستگ    ي در فرسـا   ياثر زبر  ن ي بـه ارتفـاع، فاصـله ب

ل ذرات و موانـع     ها، شکل و جهت آنها نسبت به باد، شـک          پشته

  کوچـک سـطح خـاک      يهـا ي و بلند  يپست.  سطح دارد  يتصادف

قـات  يتحق. کندي نامنظم و منظم عمل م     يهايصورت ناهموار  به

 ين دو نـوع نـاهموار     ير ا ي به تاث  يش باد يدهد که فرسا  ينشان م 

  ).۷(حساس است ) يمنظم و تصادف(

، ارائه نمـود کـه در آن      ) ۱۰( را کوپرز    يح از زبر  ين تشر ياول

مطابق . شودي از نقاط تصور م    ياصورت مجموعه  به يسطح زبر 

عنـوان شـاخص     هـا بـه   ار ارتفاع نقطه  يف انحراف از مع   ين تعر يا

 و  يپـست ) ۱۱(رومکنـز و وانـگ      . نظر گرفته شده است     در يزبر

 و مساحت اشغال نمـوده      ياساس فراوان   کوچک را بر   يهايبلند

چــه  دارد اگــريعنــوان مــ) ۷(هــاگن .  کردنــديدر ســطح معرفــ

ـ  ن ارتفـاع  يانگيـ  مانند م  ي زبر يهاشاخص ار يـ  انحـراف از مع    اي

ر ي تأث يابينه ارز ي را در زم   ي علم يازهاي از ن  يها، بخش ارتفاع نقطه 

ـ  ين م ي تأم يش باد ي در فرسا  يزبر ـ کـدام از ا    چيکن هـ  يکند، ل ن ي

. کنـد ياز را ارائـه نمـ     يـ طور کامل اطالعات مورد ن     ها به شاخص

 ي زبـر  يريـ گ اندازه ير را برا  يش کاربرد زنج  ز رو ين) ۱۲(صالح  

 سطح  ي زبر يريگ با اندازه  يو. شنهاد نمود ين پ ي سطح زم  يفيرد

  يج دسـتگاه اسـکن زبـر      يسه آن با نتـا    ين روش و مقا   يخاک با ا  

ـ ج ا ين نتـا  ي ب يداريار معن ي بس ي، نشان داد که همبستگ    يزريل ن ي

ول ر طـ  ييـ اساس نسبت تغ   ن روش بر  يدر ا . دو روش وجود دارد   

ر يـ  زنجير افقـ ير و تـصو يـ  زنجير در دو حالت طول واقع  يزنج

 يسه شده و مقدار شـاخص زبـر       ي مقا يقرار گرفته بر سطح زبر    

  .گردديآن برآورد م

عنـوان   مفهوم ارائه شده کوپرز را به  ) ۴(آلماراس و همکاران    

ـ بـه تعر    بنـا .  نمودند ي معرف ي تصادف يشاخص زبر   يف، زبـر  ي

هـا   ها و خاکدانه  از استقرار کلوخه   يش نا ي و بلند  ي، پست يتصادف

 يرد و آن بخـش از زبـر       يگ يم بر   در ر اجزاء سطح خاک را    يو سا 

ـ  ردي و بلنـد ي از پـست   يکه ناش   کاشـت اسـت، در آن   يهـا في

 ي در ســطح اراضــيگــر زبــريعبــارت د بــه. باشــديمــدنظر نمــ

  . شود يمف ي تعري و تصادفيفي به دو صورت رديکشاورز

ر يـ ج حاصل از روش زنج    يافتند که نتا  يدر) ۹(ک  يستر و کل  ي

م زاده يعظـ . هم است  با ي انطباق خوب  ي دارا يالهي سنج م  يو زبر 

ر و  يـ افتنـد کـه روش زنج     ي در ي زراع يدر اراض ) ۲(و همکاران   

 ي خــاک داراي زبــريريــگ جهــت انــدازهيالــهيســنج ميزبــر

ر بـه   ياست و روش زنج    ک درصد ي در سطح    ي مناسب يهمبستگ

  .از داردي نيريگاندازه جهت يزمان کمتر

، فاصـله   ي بـه ارتفـاع زبـر      يش، بـستگ  ي بـر فرسـا    ياثر زبر 

ش و جهـت    ي، آرا ي از هم، شکل اجزاء زبر     يحداکثر ارتفاع زبر  

) ۶(ومورنو و همکـاران     يگارسـ .  باد دارد  ي نسبت به راستا   يزبر

ر ي زنجيسه با زبري در مقاي از زبريه ناشيل سا يه و تحل  يبه تجز 

 پرداختنـد و  ينظـر زبـر   ط مختلـف سـطح از  ي در شـرا  يا لهيو م 

 و  ير تماسـ  يـ  غ يعنـوان روشـ    را به ه  يل سا يه و تحل  يروش تجز 

 ي با مدت زمان کم بـرا     ي در سطح، ساده و واقع     يبدون دستکار 

ج يج آن را منطبـق بـا نتـا        يدر ادامـه نتـا    .  دانستند يريگ هر اندازه 

  .    برشمردنديالهيسنج مير و زبري زنجيهاروش

 يهـا رات شـاخص  ييـ سه تغ ي و مقا  ين مقاله بررس  يموضوع ا 

 لخت، اپانداژ و يسرهار در دشتيب زنجي آلماراس و ضريزبر

  .باشدي اردکان م-زديده در حوزه دشت يپوش



  ...سرهايهاي زبري آلماراس و زنجير در دشتمقايسه شاخص 

  

۳  

  
  

 منطقه مورد مطالعهييايت جغرافي موقع.۱شکل 

   روش تحقيق

  مشخصات کلي منطقه

 ۵۶'ر عرض  کيلومتري شهر يزد د    ۱۵منطقه مورد مطالعه واقع در      

 شرقي واقع و    ۵۴ °۶'  تا    ۵۳ °۵۲' شمالي و طول     ۳۲ °۳' تا   °۳۱

العين در باالدست و شهر شـاهديه در     در محدوده بين کوه شرب    

سرهاي لخت، اپانداژ و پوشـيده      پايين دست قرار دارد که دشت     

  . گيردرا در بر مي

 موقعيت محدوده مورد مطالعـه را در اسـتان يـزد و             ۱شکل  

حـداکثر ارتفـاع ايـن مقطـع        . دهـد دکان نشان مي   ار -دشت يزد 

 متـر و حـداقل آن بـا ارتفـاع           ۱۷۵۰طولي در مجاور کوهستان،     

 -اي و جـاده يـزد     هاي ماسه  متر در مجاورت رخساره تپه     ۱۱۰۰

 کيلومترمربـع  ۲۵۰باشـد و مـساحت کـل محـدوده،      اردکان مـي  

هــاي هـاي مختلـف تيـپ   ي  برخـي از ويژگـي  خالصـه . اسـت 

  . عنوان شده است۱ دوده مطالعاتي در جدولسر در مح دشت

  

مطالعات ژئومورفولوژي و تهيه نقشه ژئومورفولـوژي منطقـه         

  مطالعاتي

هاي  هاي توپوگرافي، عکسدر اين تحقيق در ابتدا به کمک نقشه

 Google، تصاوير +ETMاي ، تصاوير ماهواره)۱:۵۰۰۰۰(هوايي

earthافزار   و با استفاده از نرم ArcGISنطقـه مطالعـاتي را   مرز م

شناسـي و   شناسـي، زمـين    هاي واحدهاي سنگ  مشخص و نقشه  

 از UTMاساس سيستم مختصات   هاي ژئومورفولوژي بر  رخساره

  .شدمنطقه مطالعاتي تهيه 

  

  آماربرداري صحرايي

گيــري از ري ســطح خــاک بــا بهــرهاطالعــات زبــري و نــاهموا

ــري ــه زب ــنج ميل ــپ   اي و زس ــه تي ــي س ــطح اراض ــر در س نجي

هاي   شاخص .هاي لخت، اپانداژ و پوشيده برداشت شد       سر  دشت

 تعيـين شـده  cm ۹۰ با طول) ترانسکت(زبري در مقاطع طولي 
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  يسر در محدوده مطالعات دشتيهاپي مختلف تيهايژگي از وي برخيسه نسبي مقا.١جدول 

  عتوس

  سرتيپ دشت
دامنه قطر 

  )cm(سنگفرش

پوشش 

  (%)گياهي

پوشش 

  (%)سنگفرش

شيب 

  (%)عمومي
  درصد

(%)  

  کيلومترمربع

)۲Km(  

  ۳/۴۲  ۴/۲۰  ۸ -۲۰  ۸۰-۱۰۰  ۵ -۲۰  ۵/۳ -۷  فرسايشي

  ۵/۸۵ ۱/۴۱  ۳ -۸  ۴۰ -۸۰  ۱ -۵  ۵/۰ -۵/۳  اپانداژ

  ۸۰ ۵/۳۸  ۵/۰ -۳  فاقد سنگفرش  متغير  -  پوشيده

  

سـرها،   دفي پس از تفکيک دشت    طرح سيستماتيک تصا   در قالب 

دفي انتخاب و ارتفاع نقـاط      طور تصا   ترانسکت به  ۳۰کدام    در هر 

 مورد ايسنج ميله زبري. گيري گرديداجزاء زبري سطح آن اندازه  

ترتيـب     بود که  بدين    cm۲فاصله طولي    هاي با استفاده داراي ميله  

.  نقطه ثبـت گرديـد  ۴۶متري، ارتفاع   سانتي۹۰در هر ترانسکت     

متـر،   سـانتي  ۲۰×۲۰گـذاري    پـالت  ۳۷سپس در هر رخساره با      

بـر آن در کنـار       عالوه. گيري شد  سنگفرش اندازه  پوشش  درصد  

 اي،سـنج ميلـه    گيري ترانسکت طولي زبري سطح با زبري      اندازه

گيري متري  براي اندازه    ميلي ۵هاي  دار با اتصال  از زنجير غلطک  

  . شاخص زنجير استفاده گرديد

  

  هاي آماريتجزيه و تحليل

هـا  ه از منطقـه، داده    هاي اوليـ  در اين مرحله پس از برداشت داده      

س از پ. بندي شد، وارد کامپيوتر و دستهEXCELصورت فايل   به

منظـور تجزيـه و      نظـر، بـه     هـاي آمـاري مـورد     محاسبه شـاخص  

در ضـمن   . ، استفاده گرديد  SPSS افزار   هاي آماري از نرم    تحليل

هـاي  جهت مقايسه شـاخص   ) دانکن(از آزمون تجزيه واريانس     

  .ف استفاده شدسرهاي مختلزبري در دشت

  

  گيري شده در تحقيق حاضر هاي زبري اندازهمعرفي شاخص

  ):RR)(زبري تصادفي(شاخص زبري آلماراس 

  نـشان داده شـده اسـت زبـري سـنج           ۲گونه که در شـکل      همان

مطابق تعريـف، ايـن     . کندگيري مي اي، ارتفاع نقاط را اندازه     ميله

 نقاط سـطح    شاخص عبارت است از انحراف معيار ارتفاع زبري       

گيري  شاخص زبـري آلمـاراس در اراضـي بـدون            اندازه. زمين

در اراضـي داراي زبـري رديفـي،        . عوارض رديفي سـاده اسـت     

جهـت   گيـري اجـزاء زبـري مـوازي بـا         انـدازه ترانسکت طـولي    

ايـن  . بري رديفي حذف گردد   پذيرد تا اثر ز   ها صورت مي   رديف

  : عبارت است ازآيد کهدست مي هرابطه زير  ب توجه به شاخص با

 ]۱[                                              
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ترتيب انحراف معيار ارتفـاع نقـاط،         به nو  SD  ،xi  ،xکه در آن    

، متوسط ارتفاع و تعداد نقاط نمونه       )mm(ارتفاع هر يک از نقاط    

 مـشخص   ۲ه که در شکل     گونهمان. باشددر طول ترانسکت مي   

، پايه، صفحه   اي از اجزاء، قاب بدنه اصلي     است، زبري سنج ميله   

اسـتقرار نـوک    . اندازه تشکيل شـده اسـت      هاي هم مدرج و ميله  

روي صـفحه مـدرج     ها روي سطح زمين تغييرات زبـري را         ميله

گيـري ارتفـاع نقـاط انجـام        نـدازه ترتيـب ا   بـدين . دهـد نشان مي 

در ترانـسکت    ) xi(ع زبري در هر نقطـه       اطالعات ارتفا . شود مي

  . در صحرا ثبت گرديدcm  ۹۰طولي

  

 :TBضريب زنجير يا 

معرفي گرديد شاخصي بدون بعد     ) ۴(اين شاخص توسط بوفين     

نحـوه  . باشـد بوده و نشان دهنده وضعيت زبري سطح زمين مـي     

 يزبـر  محاسبه اين شاخص عبارت است از نسبت طول واقعـي         

زمـين کـه     سـطح ي آن روير افقيصوطول ت  سطح خاک به  يرو

  :باشدي آن به شرح زير ميرابطه

]۲[   B
L

T
L




  

 طـول تـصوير افقـي زبـري         'L طول واقعي زبري و      Lکه در آن    
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اي و زنجير در شرايط صحراييسنج ميلهگيري با زبري نحوه اندازه.٢شکل 

ي است کـه هـر      در معادله فوق، بديه   . باشدروي سطح خاک مي   

 کاهش يافتـه و     'Lچه ميزان زبري سطح خاک بيشتر شود، طول         

 ايـن تحقيـق از زنجيـر        در. يابد افزايش مي  TBنتيجه شاخص    در

روش . متـر اسـتفاده شـد     فاصله غلطـک پـنج ميلـي       دار با غلطک

 . نشان داده شده است۲گيري با زنجير در شکل اندازه

 

  نتايج و بحث

هـاي زبـري آلمـاراس و       يرات شاخص  دامنه تغي  ۴ و   ۳در شکل   

شـاخص  . سرهاي مختلف نشان داده شده است     زنجير در دشت  

ســــرهاي لخــــت در محــــدوده   آلمــــاراس در دشــــت 

گيري   اندازه۰۳/۰±۰۱۱/۰متر و ضريب زنجير   سانتي۶۳/۰±۹۶/۰

سـرهاي اپانـداژ داراي دامنـه       شاخص آلمـاراس در دشـت     . شد

ايـن  .  محاسـبه شـد  ۰۲/۰ ±۰۱۴/۰، ضريب زنجيـر   ۳۴/۰±۶۲/۰

ــر در   در حــالي اســت کــه شــاخص آلمــاراس و ضــريب زنجي

 ۰۲/۰±۰۰۶/۰ و   ۶۷/۰±۱۷/۰ترتيـب    سـرهاي پوشـيده بـه      دشت

ــ ــد هب ــان. دســت آم ــري در  هم ــشخص اســت زب ــه م ــه ک گون

سرهاي لخت داراي ميانگين و انحراف از معيـار بيـشتر از             دشت

آلمـارس  ميانگين شاخص   . سرهاي اپانداژ و پوشيده است    دشت

سـرهاي اپانـداژ ولـي      سرهاي پوشيده کمي بيش دشت    در دشت 

رونـد تغييـرات    . باشـد انحراف از معيـار آن تقريبـاً نـصف مـي          

 سـرهاي لخـت بـه     جير با حرکـت از دشـت      ميانگين شاخص زن  

  .دهدپوشيده روند کاهشي نشان مي 

 ارائـه شـده اسـت، مقايـسه آمـاري           ۲گونه که در جـدول      همان

) دانکن(ا استفاده از آزمون تجزيه واريانس       هاي زبري ب  شاخص

داري بــين  نــشان داد، شــاخص آلمــاراس اخــتالف معنــي    

ــت ــشان داد    دش ــد ن ــک درص ــطح ي ــف در س ــرهاي مختل   س

)۰۰۱/۰p-value = .(سـر  مقايسه شاخص آلماراس در دو دشت

سـر  دار نيـست لـيکن بـا دشـت        اپانداژ و پوشيده اختالف معني    

نظر شاخص زبري زنجيـر بـين        از. دار است لخت اختالف معني  

دار در سطح   سرهاي لخت، اپانداژ با پوشيده اختالف معني      دشت

بررسـي  ). ۲جدول ) (> ۰۰۱/۰p-value(وجود دارد % ۱آماري 

سـر نـشان     اجزاء سطح زمين در سه رخساره دشت      مورفولوژي  

سر لخت عمدتاً ناشي از وجود قلـوه        دهد که زبري در دشت    مي

  .هاي درشت استسنگ

گيري و مشاهدات صـحرايي درصـد پوشـش         مطابق اندازه  

 درصـد تغييـر     ۵۵ -۱۰۰سنگفرش در اين سطوح در محـدوده        

   يدرشـت در دامنـه قطـر       ايـن اجـزاء   . ) الف -۵شکل   (کندمي

 يک شـدن بـه کوهـستان بـا قطرهـا          يمتر و با نزد   ي سانت ۷-۵/۳

 و محافظـت از خـاک       يش ارتفـاع زبـر    يشتر، عالوه بـر افـزا     يب

ش سرعت  يمرخ سرعت باد موثر است و سبب افزا       ين، بر   يعمق

 .شوديش ميفرسا  و مقاومت خاک بهيش باديآستانه فرسا

سرهاي لخت در طول سـال پايـدار اسـت،           زبري در دشت  

زبـري موجـود    . زيرا ناشي از پوشش اجزاء درشت سنگي است       

ــت ــي در  در دش ــدهاي طبيع ــي از فراين ــيده ناش ــرهاي پوش س
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  سرهاي مختلفهاي زبري آلماراس و زنجير در دشت تغييرات شاخص.٢ جدول

 RR Tb   زبريشاخص

  a۶۳/۰±۹۶/۰  a۰۱۱/۰±۰۳/۰  سر لخت دشت

  b۳۴/۰±۶۲/۰  a۰۱۴/۰ ±۰۲/۰  سر اپانداژ دشت

  b۱۷/۰±۶۷/۰  b۰۰۶/۰±۰۲/۰  سر پوشيده دشت

F(pvalue) **)۰۰۱/۰(۶۴/۷  **)۰۰۰/۰(۴۲/۱۳  

  .دهد را نشان مي۰۱/۰دار در سطح  اختالف معني: **

  

  
   اردکان-  دشت يزد مختلفيسرها آلماراس در دشتي تصادفي زبريهارات شاخصيي دامنه تغ.۳شکل 

  

  
  اردکان- دشت يزد منطقه  دشت سرهایر دري زنجي تصادفي زبريهارات شاخصيي دامنه تغ.۴شکل 
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                                                      جب                                                                            الف                        

ايپهنه ماسه-سر پوشيدهدشت )ج (سر اپانداژ و دشت )ب (سر لخت،دشت )الف(هاي مختلف سنگفرش در   پوشش.۵شکل

انـسان و   هاي   تفعاليجايي ذرات ماسه و خاک در سطح و          هجاب

سـبب عـدم وجـود     بـه . دخل و تصرف در سطوح طبيعي اسـت      

سـر پوشـيده و       دشت هاياجزاء سنگي در سطح اراضي رخساره     

سرهاي  شتر باد در اين عرصه نسبت به دشت       چنين سرعت بي   هم

هاي روان و سايش    توسط ماسه   اپانداژ و لخت، پتانسيل پوشش      

ي اسـت و  مـوقت لذا زبري سطح . زبري در طول سال وجود دارد   

ت زمان در طول سال متغير      نحوي که با گذش    به. باشدپايدار نمي 

بري رديفي  طور مثال در اراضي کشاورزي اين بخش، ز        به. است

يابد و پس از يک سال مقدار آن بـه           و زبري تصادفي کاهش مي    

ايـن تغييـرات در سـاير       ). ۱(رسـد   مقدار اوليه مي  % ۲۰کمتر از   

 پوشيده به اين ترتيب است که       سرهاي موجود در دشت   رخساره

شـود کـه    بـاران داراي سـله مـي       ک در فصل پـر    عمدتاً سطح خا  

بـا گذشـت زمـان و       . باشدمتر مي  ميلي ۳-۴ضخامت تقريبي آن    

گيري سـطوح شـلجمي     کند و شکل   تاخت و تاز باد و ايجاد باد      

  ).ج-۵شکل (يابد شکل زبري سطح افزايش مي

زيـرا  .  واسطي اسـت   انداژ داراي شرايط حد   سرهاي اپ دشت

هـم   سرهاي لخت و پوشـيده را بـا       دو ويژگي ياد شده در دشت     

بدين ترتيب که هم داراي پوششي متوسـط از سـنگفرش           . دارد

متـر را    ميلـي  ۵اي با ضخامت تقريباً     است و هم سله   %) ۸۵-۴۰(

اجزاء سنگي واقع در ايـن بخـش درشـتي اجـزاء            . باشددارا مي 

دليل شـرايط خـاص      ي ديگر به  ر لخت را ندارد و از سو      سدشت

اين اراضـي   ) هاي نمکي مانند سخت اليه  (هاي عمقي خاک    اليه

لـذا  . )۳ (از دخل و تصرف انسان تا حدودي مصون مانده است         

در حدودي  ) شاخص آلماراس (از لحاظ ويژگي زبري تصادفي      

ها نـشان   بررسي. سر لخت و پوشيده قرار گرفته است      بين دشت 

ايي که پوشش سنگفرش در حداقل قرار هداده است در محدوده   

دارد، سايش سطح سبب تحليل رفتن سله سطحي گرديده است          

  ). ب-۵شکل (

هـاي   درصد پوشش سنگفرش بياباني و شاخص     ارتباط بين   

منعکس ) الف و ب (۶زبري تعيين گرديد که نتايج آن در شکل         

با افزايش پوشـش سـنگفرش هـر دو شـاخص تغييـرات       . است

شـاخص آلمـاراس    . دهـد  نپرين از خود نشان مي     نمايي در پايه  

تري با پوشش سـنگفرش نـسبت        قوي داراي ضرايب همبستگي  

داري را  ضرايب همبستگي ارتبـاط معنـي     . ضريب زنجير است   به

 يتمام. دهديسنگفرش نشان م   بين دو شاخص زبري و پوشش     

ر يـ ب زنج يجز ارتباط ضـر    دار است به  يمعن% ۱روابط در سطح    

ميـزان   .دار گشته است   يمعن% ۵انداژ که در سطح     سر اپ در دشت 

سـرهاي مختلـف در   هـم در دشـت    زبري بـا انطباق دو شاخص  

مقايـسه تغييـرات دو شـاخص       .  نشان داده شـده اسـت      ۷شکل  

. هـم مقايـسه گرديـد    سـرها بـا  زبري در شرايط مختلـف دشـت   

ــان ــکل    هم ــه در ش ــه ک ــت، در   ۷گون ــده اس ــشان داده ش  ن

تغييرات ضـريب زنجيـر توسـط        درصد   ۵۴سرهاي لخت    دشت

  .شاخص زبري آلماراس قابل تبيين است

 ۳۳سرهاي اپانداژ و پوشـيده  حالي است که در دشتاين در 

تـوان بـا تغييـرات شـاخص        درصد ضريب زنجيـر را مـي       ۱۴و  

سرهاي لخـت  رابطه دو شاخص در دشت    . آلماراس توضيح داد  
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                                       ب                                                                              الف  

   لخت و اپانداژيسرها دشتيابانير مختلف پوشش سنگفرش بيدر مقاد) ب(ر يب زنجي ضر) الف(آلمارس رات شاخصيي تغ.۶شکل 

  

  
  

اي لخت، اپانداژ و پوشيدهسرهآلمارس و ضريب زنجير در دشت تغييرات شاخص.۷شکل 

کـه ارتبـاط    حالي دار است درسطح يک درصد معني و اپانداژ در    

  . دار نيستسر پوشيده معنياين دو شاخص در دشت

  

  گيرينتيجه

ــرات شــاخص  ــسه تغيي ــاراس بررســي و مقاي ــري آلم هــاي زب

 سـرهاي لخـت، اپانـداژ و      ، ضريب زنجيـر در دشـت      )تصادفي(

سـرهاي لخـت و      سـطح در دشـت     پوشيده نشان داد که زبـري     

و در   هاي پوشـش سـنگفرش بيابـاني      ثير ويژگي تحت تأ اپانداژ  

عوامل محيطـي و نـوع کـاربري         سرهاي پوشيده وابسته به   دشت

و  ت از تاخـ   سرهاي پوشيده ناشي  زبري موجود در دشت   . است

خل و تصرف در سطوح طبيعـي  هاي انسان و د تاز باد و فعاليت   

جـزاء سـنگي در سـطح اراضـي         جـود ا  سـبب عـدم و     بـه . است

چنين سرعت بيشتر بـاد در ايـن عرصـه           سر پوشيده و هم    دشت

توسـط  پوشـش   سرهاي اپانداژ و لخت، پتانسيل      نسبت به دشت  

هاي روان و سايش زبري در طول سال وجـود داشـته لـذا              ماسه

سـرهاي   دشـت . باشـد زبري سطح موقتي است و پايـدار نمـي        

اجـزاء سـنگي واقـع در       . تواسطي اس  اپانداژ داراي شرايط حد   

ر لخت را ندارد و     سسر اپانداژ، درشتي اجزاء سنگي دشت     دشت

دليل شـرايط خـاص محـدوديت سـخت اليـه            از سوي ديگر به   

در ايـن بخـش از دخـل و         ) ۵(هاي عمقي خـاک     نمکي در اليه  

از آنجـا کـه     . تصرف انـسان تـا حـدودي مـصون مانـده اسـت            

ي منـابع آمـده اسـت       مطالعات موجود که بخشي از آن در بررس       

طور عمده معطوف به اراضي زراعـي اسـت، امکـان مقايـسه             به

هاي مورد مطالعه با نتايج     نتايج حاصل در شرايط مختلف دشت     
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خـواني  هـم . ديگران در سطوح اراضي غير زراعي وجود نـدارد        

نظـر از زراعـي بـودن يـا          هاي آلماراس و زنجير صرف    شاخص

کـه  ) ۹( يـستر و کليـک       غيرزراعي بودن سطح زبري بـا نتـايج       

سـنج  ريدريافتند زبري محاسبه شده از طريق روش زنجير و زب         

خوبي با هم تناسـب دارد و نتـايج          اي براي سطوح صاف به    ميله

شـاخص زبـري    . کندرا نيز تأييد مي   ) ۲(عظيم زاده و همکاران     

بـا پوشـش سـنگفرش نـشان داده       تـري را    آلماراس ارتباط قوي  

ــت ــاخص ز. اس ــ دو ش ــري آلم ــر در  ب ــريب زنجي اراس و ض

. تري برخوردارنـد  سرهاي داراي سنگفرش از ارتباط قوي      دشت

سرهاي پوشيده وجود نـدارد و دليـل آن را          اين ارتباط در دشت   

سنج در اراضـي    توان در کارايي کمتر و خطاي تخمين زبري       مي

از سرهاي پوشيده بخشي    در دشت . اي دانست داراي سطح ماسه  

اي هاي ماسه  يا تپه  صورت پهنه   ماسه به  اراضي داراي پوششي از   

سر لخت زنجيـر قابليـت      با توجه به زبري زياد در دشت      .  است

تعيين تمام اجزاء زبري را ندارد، لذا از دقت کمتري برخـوردار            

هـاي  توان از زنجيـر بـا غلطـک       براي رفع اين اشکال مي    . است

گيـري زبـري نظيـر      هـاي انـدازه   شـاخص . ريزتر کمک گرفـت   

گيـري و وقـت بيـشتر       اس در صورت وجود دستگاه اندازه     آلمار

عنـوان روشـي آسـان و        شود ليکن ضريب زنجيـر بـه      توصيه مي 

  .باشدسريع در بيان زبري راهگشا مي

  

 سپاسگزاری

بسيار شايسته است تا از جناب آقـاي مهنـدس محـسن صـادقيان              

ــي و     ــابع طبيع ــشکده من ــشناسي دان ــشگاه خاک ــناس آزماي کارش

هـاي صـحرايي اطالعـات      شگاه يزد که در برداشت    کويرشناسي دان 

 .اين مقاله همکاري داشتند، کمال تشکر و امتنان خود را ابراز داريم
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