
 

 بندی رسوبات بادیارزیابی مورفوسکوپی و دانه

 (کاشان – آران موردی مطالعۀ)

 رانیدانشگاه تهران، ا ،یعیمنابع طب ۀدانشکد ،یابانیمناطق خشک و ب اءیگروه اح اریاستاد ؛*زاده مصباح بهیط 

 رانیدانشگاه تهران، ا ،یعیمنابع طب ۀدانشکد ،ییابانزدایب یدکتر یدانشجو ؛یازیزهرا ا 

 رانیدانشگاه تهران، ا ،یعیمنابع طب ۀدانشکد ،ییابانزدایب یدکتر یدانشجو؛ فرشاد سلیمانی ساردو 

 
 چکیده

 منواطق  ییبوا شناسوا   رایو . زشوود  یمحسوو  مو   یباد شیو مبارزه با فرسا کنترلۀ یاز اصول اول یشناخت مناطق برداشت رسوبات باد

کار شناخت  نیا یرا در مناطق برداشت متمرکز کرد، و برا ییاجرا یها تیکرد و فعال یی، علل را شناسامعلول یبه جا توان یبرداشت م

 عیو توز لیو و تحل یبوه بررسو   ،یرسووب  یهوا  نمونه ریمقاله باهدف شناخت هرچه بهتر و تفس نی. در اتخاص اس تیاهم زئرسوبات حا

 یسواز  و آمواده  یاز خوا  سوطح   یبوردار  منظور پس از نمونوه  نیمورد مطالعه پرداخته شده است. بد ۀمنطق یها رسوبات در رخساره

تر  تا بزرگ کرونیم 64تر از  طبقه شامل کوچک 8در  A.S.T.M اردبه روش الک خشک و بر اساس استاند یبند دانه اتیها، عمل نمونه

ها  نمونه یو جورشدگ یچولگ انه،یهمانند قطر م یآمار یپارامترها Gradistatها به نرم افزار  انجام شد. با ورود داده کرونیم 4000از 

 ۀدکنندییتأ نوعی به که 3/0 – 8/0 نیب ذرات یجورشدگنشان داد  قیتحق جی. نتادیفولک محاسبه گرد یمیبر اساس روش جامع ترس

ذرات  یحاصل  از شاخص کج شدگ جی. نتاباشد یبرداشت خود تا محل تجمع رسوبات م ۀتا متوسط ذرات از منطق کیحمل نزد ۀفاصل

باشود. در   یمتقوارن مو   ییا زهیبا پوشش سنگر ییا ماسه یها و پهنه یکشاورز ،یرس-یکشاورز یدانه، اراض رگ متوسط یها در رخساره

 یشولجم  یهوا  و پوسوته  یپفو  یاراضو  ،یگیدشت ر یها . در رخسارهباشد یم زدانهیبه سمت ذرات ر یشدگ ها شاخص کجهرخسار ۀیبق

ۀ یو حمل شده است. در بق کینزد یا باشد و ذرات از فاصلهیم دار هیزاو کامالً صورتنیدر ا ،باشدیم 0-200نیب شیسا بیطبقات ضر

نسوبتاً   یا ذرات از فاصوله  دار بووده و هیو زاو موه یذرات ن صوورت نیقرار گرفته که در ا 200 - 400نیب شیسا بیها طبقات ضر رخساره

 حمل شده است. کینزد

 Gradistat، شدگی،ضریب سایشبندی، مورفوسکوپی، جورشدگی، کجدانه :کلید واژگان

 

 Email: tmesbah@ut.ac.ir +982612223044: شماره تماس * نویسنده مسئول:

 07/11/1396 :یافتدر یختار

 12/03/1397: یبتصو یختار
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 مقدمه. 1
 منواطق  را کشوور  اراضوی  از هکتوار   میلیون 24 حدود

 دهنود  می تشکیل بادی فرسایش تحت یافتهتخریب شدیداً

 سویطرۀ  در اراضی این از هکتار میلیون 15  - 12  حدود که

 شوناخت  رو این از  .دارد قرار ای ماسه های تپه و زارها ماسه

 محول  تفکیک و ای ماسه های تپه ماهیت و رفتار ،  موقعیت

 اهمیوت  از بوادی  رسووبات  رسووبگااری  و ، حمل برداشت

 رسووبات  برداشوت  مناطق شناخت. است برخوردار ای ویژه

 بوادی  فرسوایش  بوا  مبوارزه  و کنتورل  اولیۀ  اصول از بادی

 توان می برداشت مناطق شناسایی با زیرا ،شود می محسو 

 و کورد  شناسوایی  را ها علت ها،معلول به پرداختن جای به

 و کورد  متمرکوز  برداشت مناطق در را اجرایی های فعالیت

 .است خاص اهمیت زحائ رسوبات شناخت کار این برای

 مختلو   هوای  انودازه  از وسیعی دامنۀ شامل رسو  ذرات

 هوای  مقیواس  معموو ً  .(درشوت  شون  تا غبار) باشد می ذرات

 ایون  .شوود  موی  بیوان  خطی های مقیاس قالب در ذرات اندازۀ

 مناسوب  باشوند  کوروی  رسوو   ذرات کوه  شرایطی در حالت

 هوای  مقیواس  روایون  از دارنود،  زاویوه  ذرات عمل در اما است

 آنهوا  از بعضی در که شده بیان ذرات اندازۀ بیان برای متفاوتی

 مطالعوات  انجوام  .[2] شوود  موی  گرفتوه  نظر در نیز ذره شکل

 بوازتر  دیدی آوردن بدست باعث مورفوسکوپی و گرانولومتری

 چگوونگی  همچنوین  و خا  فرسایش با مبارزه های پروژه در

 زمینه در .کندمی بیان را ذرات نوع بر زا فرسایش عوامل تأثیر

 و خوار   در زیوادی  نسوبتا  تحقیقات بادی رسوبات منشاءیابی

 از اسوت کوه   پایرفته انجام مختل  های روش با و کشور داخل

 :نمود اشاره ذیل موارد به توانمی آنها جملۀ

 مقوادیر  بوا  گوناگون های خا  پایری فرسایش مطالعه

 خوا   بوادی  پوایری فرسایش که نشان داد آهک متفاوت

 بوا  کوه  بوه نحووی   دارد، قورار  خوا   بافت نوع تأثیر تحت

 شنی لوم یا سیلتی و لوم بافت با خاکهای به آهک افزایش

 آنهوا  پوایری  فرسوایش  و کواهش  هوا  کلوخوه  ثبات و اندازه

 آهوک در  مقودار  افوزایش  همچنوین . [3]یابود   می افزایش

افوزایش   باعوث  لوومی  شونی  یوا  و شنی بافت با های خا 

 بنودی دانوه  بررسوی شوود.   می خاکدانه ثبات و ذرات اندازۀ

 در ای ماسوه  های مورفولوژی تپه با رابطه در بادی رسوبات

 ابعوواد همگنووی نسووبت کووه اسووت آن کاشووان مبووین ارگ

 ایون  و اسوت  متفواوت مختلو    های تپه در ماسه های دانه

 مختل  های قسمت در باد سرعت تغییرات تفاوت ناشی از

 .[13]است  مختل  های تپه همچنین و ارگ

 لیای و تحلماهواره ریاستفاده از روش پردازش تصاوبا 

 ۀتپو  هایهای برداشت مرتبط با نهشتهمحل ییشناسا ،باد

 .[7انجام شد ]ای در اردستان ماسه

های بوادی شورز زابول بوا     نهشته یابیبه منظور منشاء

 نیو همچن ییایمیو ش یکیزیف زیهای آنالاستفاده از روش

 کسوان یهای مابور را رسوبات، منشاء نهشته یمورفوسکوپ

 .[11ه شد ]داد صیتشخ

ای هوای ماسوه  تپوه  یابیپژوهش جهوت منشواء   نتیجۀ

و ASTM  هوای اسوتاندارد   بلوچستان بوا اسوتفاده از روش  

 شوتر یکوه ب  نشوان داد  یشناسو آمواری رسوو    هوای عامل

هووا از نوووع رسووبات بووادی و از جوونس  تپوه  نیوورسووبات ا 

 .[1] باشندیم تیوریگرانودو تیکوارتز

 بوا  ایوران  پلویوال  هوای  دریاچوه  محیطوی  شورایط  مطالعۀ

 داد اننشو  لووت  بیابان های رسوبی درکلوت شواهد از استفاده

 رگنشان و افقی بندیطبقه با رس و سیلت حد در ه رسوباتک

. اسوت  آرام یمحیط در آ  در قمعل زریدانه مواد ااریگرسوب

 هموراه  بوه  گلوی  هوای تور   هوا، رسوو   سطح در همچنین،

 بوین  در نموک  و گو   از هایی یه صورت به تبخیری رسوبات

 تبخیور  رگبیوان  کوه  شود  رویت کلوت دهندۀ تشکیل های  یه

 مطلوب  نای مؤید نیز مورفوسکوپی نتایج. است دریاچه شدید

 گلوی،  بافوت  دارای بررسوی،  موورد  هوای  یوه  اکثور  که است

 نشوان  کوه  اسوت  مثبوت  شودگی کج و بد، خیلی جورشدگی

 در جریوانی  های فعالیت کلوت، ااریگرسوب امگهن در دهد می

 [.9] است بوده انرژی کم محیط و ناچیز منطقه،

روش مورفوسوکوپی، بوه بررسوی    با استفاده از محققان 

مطالعواتی   لسی اسوتان گلسوتان در دو محودودۀ   ات رسوب

درصود کوانی    70. نتایج این پژوه نشان داد کوه  ندپرداخت

دار های اخا شده، به صووت ذراتوی زاویوه   کوارتز در نمونه
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محلوی بوودن و حمول ذرات     دهندۀبوده که این امر نشان

ای نزدیک است و اشوکال هالوه   موجود توسط باد از فاصله

هووا از رات نیووز حکایووت از حموول آنماننوود و مووات ایوون ذ

 .[12] های قدیمی دارددریاچه

ت هور  در تحقیق حاضر سعی بر آن بوده که بوا شوناخ  

کمی  چه بیشتر ماهیت رسوبات منطقۀ برداشت و مقایسۀ

رسووووبات تحلیلوووی از گرانولوووومتری و مورفوسوووکوپی –

گیرد تا با یافتن تشوابه   برداشت انجام های منطقۀرخساره

 تجزیه و تحلیل علل آن صورت پایرد.، و تمایز

 

 شناسی روش .2

 بررسی مورد معرفی منطقۀ .1 .2

 درمحودودۀ  اصوفهان  شومال  در بررسوی  موورد  منطقۀ

 و شوورقی 51˚ 51َ 22˝تووا   51˚  18َ  09˝  هووای طووول

 شده واقع لیشما 33˚ 46َ 15˝تا   34˚ 13َ 3˝ های عرض

 شوامل  را مربوع  کیلوومتر   2/581 بور  بالغ مساحتی ،است

 دارای و دباشو  موی  مسطح ارتفاعی نظر منطقه از شود. می

 سوا نۀ  طمتوس بارندگی(. 1است )شکل  کمی یاربس یبش

 7/0فصوولی آن از  توزیووع کووه متوور میلووی 5/132 منطقووه

 متغییور  در زمسوتان  میلیمتور  65تا  تابستان در متر میلی

 درجووۀ 26 منطقووه حوورارت درجووۀ دامنووۀ سووا نۀ. اسووت

 گوراد سوانتی  درجوۀ  46 توا  9/11 از کوه  است، گراد سانتی

 با روش دمارتن بررسی مورد منطقۀ همچنین .است رمتغی

 .شود می محسو  سرد فراخشک اقلیم جزء

 روش تحقیق. 2.2
 عنووان بوه   ژئومورفولووژی  های تحقیق رخساره این در

 روش براسواس  واحدها این. شده است استفاده واحدکاری

 منطقووه در (1) تهووران دانشوگاه طبیعووی  منووابع دانشوکدۀ 

 منطقوۀ  در ها بررسی این پایۀ بر. گردیدند تفکیکتعیین و 

 بوه  توجه با. شد سرشناسایی دشت واحد تنها مطالعه مورد

 بواهم  هوا  نقشوه  بواتلفیق  و باشود  موی  مسطح منطقه اینکه

 بنوابراین  دیوده نشود،   ها رخساره نقشۀ در تغییری چندان

 .گرفوت  قورار  کوار  پایوۀ  ژئومرفولووژی  هوای  رخساره نقشۀ

 در سوپس  .(1شوکل  ) دش ییشناسا رهرخسا 11 درمنطقه

 .شد بردارینمونه تصادفی طور به رخساره هر

 بوه  پالتوی  از اسوتفاده  بوا  تحقیوق  این در برداری نمونه

 از ها خا  نمونه و گرفت انجام متری سانتی 25*25  ابعاد

 خوا   از بورداری نمونوه  از پس. گردید برداشت 0-5 عمق

 از گرم 500 مقدار به یکنواخت، های نمونه و تهیۀ سطحی

 .گردید وزن رسو  نمونه هر

 

 مطالعه مورد منطقۀ ژئومورفولوژی های رخساره ۀنقش .1 شکل
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 اسوتاندارد  اسواس  بور  و خشوک  صورتهب انتخابی نمونۀ

A.S.T.M  هوای  انودازه  اسواس  بور  بنودی  دانوه طبقۀ   8 رد 

 الوک  شویکر  توسوط  دقیقه10 مدت به( 1)جدول در مندر 

 بوه  الوک  هور  روی بر باقیمانده رسو  محتوی سپس و شد،

از  هرکودام  تجمعی و درصدوزنی سپس و. گردید وزن دقت

 ،Gradistat افووزاراز نوورم اسووتفاده بووا و هووا محاسووبه نمونووه

 جورشودگی  و چولگی میانه، قطر همانند آماری پارامترهای

 محاسوبه  (5) فولوک  ترسیمی جامع روش اساس ها بر نمونه

 دو از هوا  دانه اندازۀ مطالعۀ جهت که گرددمی متاکر. گردید

 کرومبواین  مقیواس  و( میکرون یا متر میلی) متریک مقیاس

 :با است برابر فی و مقیاس. شودمی استفاده (φ) فی

𝜑 = −𝑙𝑜𝑔
2
𝑑

 A.S.T.M روش به ذرات بندیدانه جدول .1 جدول

 شماره الک طبقات ذرات به میکرون نوع ذرات

 1 >4000 شن متوسط

 2 2000- 4000 شن ریز

 3 1000-2000 ماسه خیلی درشت

 4 500 – 1000 ماسه درشت

 5 250 – 500 ماسه متوسط

 6 125 – 250 ماسه ریز

 7 64 -125 ماسه خیلی ریز

 8 <64 لیمون و رس

 

 میانه. 1 .2 .2
 روی از کوه  درصود  50معوادل   قطور  از اسوت  عبارت میانه
 Md بوا  را آن و آیود  موی  بدسوت  ذرات تجمعوی  فراوانی نمودار
 ذرات قطور  شواخص  پوارامتر  تورین سواده  میانه دهندمی نشان
 یوک نقطوه از   تنهوا  پوارامتر  ایون  اینکه به توجه با اما ،باشدمی

 نموودار  هایقسمت دیگر از و گیردمی نظر در را نمودار تجمعی
 و نیسوت  واسط حد بیان برای دقیق پارامتر ،شودمی نظرصرف
 .شودمی استفاده دیگری پارامترهای از منظور این برای

 میانگین. 2 .2 .2
 در ذرات ۀانوداز  متوسوط  حود  از ستا عبارت میانگین

 .آیدمی دست به ذیل فرمول از که رسو 

𝑚 =∑
𝑥𝑖
𝑛

𝑛

1

 

 ریوز  ذرات و نموودار  چپ درشت ذرات مقیاس این در
 بوودن  کامول  آن حسون  و گیرنود می قرار راست سمت در

 .است عددی محاسبات و نمودار رسم در اعداد

 جورشدگی. 3 .2 .2
 دهنودۀ  تشوکیل  ذرات یکنوواختی  کوه  اسوت  شاخصی

 نشووان را یکودیگر  بوه  آنهوا  قطوور بوودن  نزدیوک  و رسوو  
 فولوک  روش انودکس  ایون  محاسبۀ روش بهترین. دهد می
 :از :عبارتست باشدکهمی

𝑆𝐼 =
𝜑84 − 𝜑16

4
+
𝜑95 +𝜑5

6.6
 

 شدگیکج. 4 .2 .2
 نرموال  توزیوع  هایمنحنی تقارن وضعیت شاخص این

 دانه درشت یا و( مثبت کجی) دانه ریز سمت به بندیدانه
 از و کنود  موی  مشخص را( صفر) متقارن یا و( منفی کجی)

 90 کوه  فولوک  جوامع  ترسویمی  شودگی کج فرمول طریق
 :آیدمی دستبه کندمی بررسی را بندیدانه منحنی درصد

)(2

2

)(2

2

595

50955

1684

508416
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 نمونوه  در موجوود  عناصر مرفوسکپی بررسی منظور به

 ذرات گردشودگی  میزان نظیر معیارهایی تعیین ها و خا 

 قطور  بوا  کووارتز  های دانه از( درخشندگی) سطحی بافت و

 هور  بورای  منظوور  بدین. شد استفاده میکرون 125 -250

 هووای شوواخصو  انتخووا  کوووارتز دانووه 25 حوودود نمونووه

موورد بررسوی    کوارتز های کانی سطحی بافت و گردشدگی

 دقیق میکروسکوپی قرار گرفت.

 ، ساااطحی خاااا  باااردارینموناااه نتاااایج. 5 .2 .2

 نظر مورد های اندیس محاسبۀ و بندی دانه 
 بنودی  دانوه  نتوایج  از اسوتفاده  بوا  که آماری پارامترهای

 4 تا 2 جداول در اند شده محاسبه شده برداشت های نمونه

   .است آمده

 شده برداشت هاینمونه به مربوط میانگین و قطرمیانه. 2جدول

 ()میانگین برحسب فی ()میانه برحسب فی نمونه ۀشمار

 56/2 57/2 رگ متوسط دانه

 61/2 62/2 رسی-اراضی کشاورزی

 81/2 64/2 اراضی پفی

 89/2 64/2 اییتپه ماسه–دشت رسی

 9/2 649/2 دشت رسی

 62/2 63/2 کشاورزی

 61/2 6/2 ایی ایی با پوشش سنگریزههای ماسهپهنه

 8/2 6/2 شلجمیهای پوسته

 

 جدول مربوط به جورشدگی ذرات. 3جدول

 وضعیت جور شدگی (جورشدگی) فی  شماره نمونه

 متوسط 8/0 رگ متوسط دانه

 متوسط 8/0 رسی-اراضی کشاورزی

 نسبتا خو  53/0 اراضی پفی

 نسبتا خو  59/0 اییتپه ماسه–دشت رسی

 نسبتا خو  598/0 دشت رسی

 متوسط 81/0 کشاورزی

 نسبتا خو  355/0 ایی ایی با پوشش سنگریزههای ماسهپهنه

 خو  48/0 های شلجمیپوسته

 

 ها شدگی )چولگی( نمونه ضرایب کج. 4جدول

 شدگیوضعیت کج (شدگی) فی کج نمونه ۀشمار

 متقارن 003/0 رگ متوسط دانه

 متقارن -005/0 رسی-اراضی کشاورزی

 ریزدانهبه سمت ذرات  15/0 اراضی پفی

 زیاد به سمت ذرات ریزدانه 336/0 اییتپه ماسه–دشت رسی

 زیاد به سمت ذرات ریزدانه 34/0 دشت رسی

 متقارن -008/0 کشاورزی

 متقارن 002/0 اییایی با پوشش سنگریزههای ماسهپهنه

 به سمت ذرات ریزدانه 20/0 های شلجمیپوسته
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 اراضی کشاورزی اراضی پ  کرده

  
 های شلجمیپوسته رسی -اراضی کشاورزی 

  
 اییتپه ماسه–دشت رسی دشت رسی

  
 اییایی با پوشش سنگریزههای ماسهنهپه دشت ریگی

ۀ مطالعاتیهای منطقبندی در رخسارههای تجمعی دانهمنحنی .2شکل



  بادی... رسوبات بندیدانه و مورفوسکوپی ارزیابی

 

 793 

 هرچوه  اینکوه  بوه  توجوه  بوا  ریگوی،  دشت رخسارۀ در

 بوه  فولوک  یوا  و کرومبواین ( شودگی کج) نامتقارنی اندیس

 رسووو  در موجووود ذرات باشوود مثبووت شوومارۀ سوومت

 منفوی  شومارۀ  بوه  هرچه و( است φ واحد چون) تر ریزدانه

 هوا  دانوه  درشت سمت به رسو  در موجود ذرات کند میل

 تجمعووی منحنووی بررسووی بووا (2)شووکل  .دارنوود تمایوول

 سومت  بوه ) کنود  موی  میول  راسوت  سمت به که بندی دانه

 هوای  انودیس  بوه  توجوه  بوا  برآن عالوه و (ریزدانه رسوبات

 چوولگی ( 4) شمارۀ جدول در فولک و کرومباین نامتقارنی

 جودول  بوه  توجوه  بوا  و باشود،  می دانه ریز ذرات سمت به

 خووو  متوسووط طووور بووه ذرات جورشوودگی (3) شوومارۀ

 .باشد می

 تجمعی منحنی بررسی با ها رخساره بقیۀ در ترتیب به

 کنود  موی  میل راست سمت به نمودارها بقیۀ گرانولومتری،

 بوه  توجوه  بوا  بورآن  عوالوه  و( ریزدانوه  رسووبات  سمت به)

شومارۀ   درجودول  فولک و کرومباین نامتقارنی های اندیس

 بوه  باتوجوه  و بووده  دانوه  ریوز  ذرات سمت به چولگی( 4)

 بوه  ها رخساره همه در ذرات جورشدگی( 3) شمارۀ جدول

 .باشد می خو  متوسط طور

( 5) شومارۀ  جوداول  مورفوسوکوپی در  مطالعوات  نتایج

 ت.اس شده ارائه هانمونه از کدام هر برای

 مطالعاتی ۀهای منطقرهنتایج ضریب سایش نمونه در رخسا. 5 جدول

 ضریب سایش نمونه مورد مطالعه ۀهای منطقرخساره

 176 رگ متوسط دانه

 224 رسی-اراضی کشاورزی

 136 اراضی پفی

 240 اییتپه ماسه–دشت رسی

 220 دشت رسی

 200 کشاورزی

 312 اییایی با پوشش سنگریزههای ماسهپهنه

 144 های شلجمیپوسته

 

تور از   میزان فراوانی ذرات درشوت تایج ( ن6در جدول )

بندی خوا  سوطحی   های دانه متر و سایر اندیسیک میلی

 نشان داده شده است. های مختل در رخساره

مختلف های رخساره در سطحی خاک بندی دانه های اندیس سایر و متر میلی یک از تر درشت ذرات فراوانی. 6جدول

 نمونه ۀشمار

 تر تذرات درش

 میلیمتر 1 از

 (cm 5-0عمق)

 تر تذرات درشدرصد

 میلیمتر 1از 

 (cm 5-0عمق)

 قطر میانه

 (فی )

 جورشدگی

 (فی )

 شدگیکج

 (فی )

 003/0 8/0 57/2 7/3 5/35 رگ متوسط دانه

 -005/0 8/0 62/2 1/2 11/14 رسی-اراضی کشاورزی

 15/0 53/0 64/2 4/4 2/30 پفی اراضی

 336/0 59/0 64/2 7/1 1/30 اییتپه ماسه–دشت رسی

 34/0 598/0 649/2 4/2 8/16 دشت رسی

 -008/0 81/0 63/2 6/1 2/10 کشاورزی

 002/0 355/0 6/2 3/5 2/8 ایی ایی با پوشش سنگریزههای ماسهپهنه

 20/0 48/0 6/2 12 5/7 های شلجمیپوسته
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 گیری  . بحث و نتیجه4
با توجه به نتایج به دست آمده جورشدگی ذرات بوین  

ا خوووبی باشوود کووه از جورشوودگی نسووبت  مووی 3/0 – 8/0

حمل نزدیوک  فاصله  أییدکنندۀبرخوردار است و به نوعی ت

ل تجموع  برداشت خوود توا محو    تا متوسط ذرات از منطقۀ

وضوعیت جورشودگی ذرات   باشد.اسوتناد بوه    رسوبات موی 

رسوبات بادی به عنوان یک شاخص مفید در تعیین دوری 

ان دیگوری همچوون   و نزدیکی منشاء ذرات توسوط محققو  

 کید شده است.[ و... نیز تأ8مقصودی ] و[ 10]معماریان 

شودگی  ه به نتایج بدست آموده از شواخص کوج   با توج

-کشاورزی دانه، اراضی متوسط رگهای  ذرات در رخساره

 پوشووش بووا ایوویماسووه هووایرسی،کشوواورزی و پهنووه 

ایون اسوت    باشد که نشان دهنودۀ ایی متقارن می سنگریزه

ذرات ریوز و درشوت    ی هر دو اندازۀدارا ها که این رخساره

طالعوات فرجوی در منطقوه    مباشوند.   از منابع برداشت می

نشووان  را 05/0مووارون خوزسووتان جورشوودگی –مالثووانی 

متقوارن بوودن ذرات رسووبی     دهد کوه نشوان دهنودۀ    می

شدگی به سومت   و در بقیه رخسارها شاخص کجباشد.  می

بنودی تجمعوی بوه     باشد و منحنوی دانوه   ذرات ریزدانه می

سمت راست میل نموده که ذرات رسوبی ریزتر و به سمت 

 رود. رسوبات بادی پیش می

مقیواس  نتایج بدست آمده متوسط قطر ذرات برحسب 

طوۀ قطور   ها با توجه بوه راب  ( درتمام رخساره2)جدول  فی

ذرات و فاصله حمل بگنولد )به نقل از احمودی( حواکی از   

کیلوومتر )کوم توا     20 – 50حمل بین  آن است که فاصلۀ

با نتوایج اختصاصوی و    تحقیق باشد. که نتایج متوسط( می

 دهد. مطابقت نشان می [4]همکاران 

ایون   شدگی نشان دهنودۀ ردنتایج مربوط به شاخص گ

 و پفوی  اراضوی  ریگوی،  دشوت  هوای  رخسواره  است کوه در 

 می 0-200بین سایش ضریب طبقات شلجمی های پوسته

 از ذرات و باشوودمووی دار زاویووه کووامالً اینصووورت در باشوود

 هوا  رخسواره  بقیوۀ  در .اسوت  شوده  حمل نزدیک ای فاصله

 در کوه  گرفته قرار 200 - 400بین سایش ضریب طبقات

 ایفاصوله  از ذرات و بووده  دارزاویوه  نیموه  ذرات اینصورت

اسوتناد بوه گردشودگی     .اسوت  شوده  حمول  ًنزدیک نسبتا

در تعیوین  ( ذرات به عنوان شواخص مفیود   )ضریب سایش

گوور همچووون  حموول ذرات توسووط محققووان دی   فاصوولۀ

 د شده است.کینیز تأ [6]گائودی

 و پیول چ آقایوان  نظریوۀ  کاربری دقت تعیین و بررسی

 اسواس  بور  پوایری  فرسایش پتانسیل تشخیص در پاسا 

 ،(متریسانتی 5 عمق) سطحی یا رسوبات خا  بندیدانه

 1 از بزرگتور  عناصور  فراوانی صورتیکه در نظریه این طبق

 5 عموق  توا  سوطحی  خوا   در( مترمیلی 84/0) مترمیلی

 فرسایش به خا  آن باشد درصد 60 از بیش متریسانتی

 نسوبتاً  باشود  درصود  50 - 60 صورتیکه در و پایدار بادی

 حسواس  باشود  درصود  50 از کمتور  کهصورتی در و پایدار

( فراوانوی  6که طبق نتایج بورآورد شوده )جودول   . باشد می

و  درصود اسوت   50متور کمتور از   میلوی  1ذرات بزرگتر از 

 ایون  باشود ولوی در   پایری موی  منطقه حساس به فرسایش

 پتانسویل  تشوخیص  در( پوارامتر ) عامل یک از فقط نظریه

 سووایر و اسووت شووده اسووتفاده خووا  پووایری فرسووایش

 نشوده  نظرگرفتوه  در پوایری فرسایش در مؤثر پارامترهای

خوا  بوه آن اسوتناد     توان در برآورد فرسایشاست و نمی

 و سوادگی  روش حسون ایون   تووان گفوت از  کرد فقط موی 

 .باشد می آن عمل سرعت

 

References 



  بادی... رسوبات بندیدانه و مورفوسکوپی ارزیابی

 

 795 

[1] Abbasi, M. Feiznia, S. Ahmadi, H. Kazmei, Y. (2010). Source identification by geochemical of Aeolian sediment in 

Niatak: Arid Biom Scientific and Research Journal. 1(1). 

[2] Ahmadi, H, (2006). Applied Geomorphology, Vol. 2, Tehran University Press 

[3] Chepil, W. S. (1954). Factors that influence clod structure and erodiblity of soil by wind: III. calcium carbonate and 

decomposed organic matter. Soil Science, 77, 473-480. 

[4]Ekhtesasi, M, (1996). Determination of sand dunes in the Yazd Plain - Ardakan Plain, Iranian  

Institute of Forestry and Rangelands. First, Tehran, No. 145 

[5] Folk, R.L., (1974). Petrology of sedimentary Rocks: Hemphill Publishing Co., Austin, Texas, 182P 

[6] Goudie, A.S., Warren, A., Jones, D.K.C. & Cooke, R.U. (1987). The character and possible origins of the aeolian 

sediments of the Wahiba Sand Sea, Oman. The Geographical Journal, 153: 231–256 

[7] khalifeh, E. Kavianpour, M. R. Pakparvar, M. Vafaei, S. (2007). A combination method of Image Processing and 

Wind Analysis for identification of sand sources in wind erosion (A case study of Ardestan). Iranian journal of 

Range and Desert Reseach. 14 (2).  

[8] Maghsoudi, M, Yamani, M , Mashhadi, N, Taghizadeh, M, Zahab Nazouri, S, (2011). Identification of sources of 

Negev wind blast using wind and morphometric analysis of sand particles, Journal of Geography and 

Environmental Planning, Year 22, Serial No. 43, No. 3, 16-1 

[9] Maghsoudi ,M, Khan Babaei, Z, Mohammadi ,A, Mahboobi ,S, Baharand ,M, (2014). Study of the environmental 

conditions of Iran's Pelvic lakes using sedimentary evidence (Case study: Lut's desert clot), Natural geographic 

research, Period 48, No. 1, 142-125 

[10] Memarian Khalil Abad, H, (2004). Determination of wind erosion facies and its methods of control (case study: 

Rafsanjan area), Master thesis, Department of Rehabilitation of Areas - Arid and Mountainous Regions, Faculty 

of Natural Resources, University Tehran 

[11] Negaresh, H. Latifi, L. (2010). Origination of Wind Deposits in the East of Zabol by Using of Morphoscopy and 

Physical & Chemical Analysis of Sediments. Arid Biom Scientific and Research Journal. 1(1). 

[12] Sanaye Ardakani, S. (2005). investigation of Lesi sediments of Gapan and Nahkarkhoran valleys of Golestan 

province in terms of morphoscopic-chemical characteristics and sedimentation analysis. Journal of Agricultural 

Sciences 

[13] Tavakkoli Fard, A, Nazari Samani, A.A, Ghasemiyeh H, Mashhadi, N, (2013). Application of wind tunnel grading 

characteristics in determining the morphology of homogeneous sand dunes based on two and multivariate 

statistical analysis (Case study: Kashan), Two Quarterly Journal of Desert Management, No. 2, 26-13 

 

 

 

  



 
 


