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 بررسي روابط رشد در نبکاهاي دشت نگار بردسير
 

 چکيده

های ژئومورفیك، بخش مهمی از مطالعات ژئومورفولوژی در چشتتم کشتتف ارتباطات طبیعی بین اجزاء ستتیستتتم
بسیاری  ده اهمیتسیستم پیچیاين  که کشتف روابط موجود بین پارامترهایدهد. به طورياندازهای بیابانی را تشتکیل می

پژوهش ستتعی دارد روابط اين  در مطالعات مربوط به ثبات، پايداری و مديريت محیط خواهد داشتتت. در همین راستتتا
های مورفومتری نبکاهای دشتت نگار بردستیر را جهت شتناسايی اصول مديريتی حاکم بر رفتار آنها موجود بین مؤلفه

قرار گیری ولی مورد اندازهنبکا به روش نمونه برداری ط 331ی مورفومتری هاراستتتا ابتدا مولفهاين  بررستتی نمايد. در
ای آماری ههای منتخب نبکاها که در مراحل متفاوت رشد قرار داشتند با استفاده از مدلگرفت. ستپس روابط بین مولفه

ا و اعده نبکا، ارتفاع نبکدهد که بین پارامترهای حجم نبکا و قطر قمی نتايج پژوهش نشتتانمورد ارزيتابی قرار گرفت. 
، ارتفاع نبکا و قطر قاعده نبکا، ارتفاع نبکا و ارتفاع گیاه، حجم نبکا و قطر تاج پوشش گیاه و حجم گیاه قطر تاج پوشش

نبکا و ارتفاع گیاه روابط آلومتريك بستیار قوی برقرار استت. کشتف روابط آلومتريك شاخصی مناسب جهت تعیین 
چشم ين ا روند تعادلی دراين  باشد. علاوه برهای نبکايی میستیب رستوبات بادی در ژئوسیستممیزان پايداری و نحوه تر

 نوع روابط مورد بررسی قرار داد. اين  توان با استفاده ازمی اندازها را نیز
 نبکا، مورفومتری، آلومتری، دشت نگار بردسیر. واژگان كليدي: 

 مقدمه 
توان دو نوع رشد را در بین موجودات و اشیاء متصور شد. يك نوع از آن رشدی است که با افزايش می بطور کلی

سايز يك موجود يا يك شیء تمام اجزاء آن با يك نسبت رشد کنند و شکل اولیه آن حفظ شود نوع دوم رشدی است 
لومتريك د آرشو آماری قابل بیان باشد.  های رياضیتغییر شکل با معادلات و فرمولاين  بوده وکه با تغییر شکل همراه 

 گذر در راتتغیی بررسی به که هايی استروش از يکی تحلیل آلومتريكبر همین اساس گیرد. نوع تغییر جای میاين  در
يك قسمت  د نسبیآلومتری مطالعه میزان نسبی تغییر در دو جزء از يك سیستم است. به عبارت ديگر رش .پردازدمی زمان

434Fال؛ ب783: 3919هاکسلی و تیسیر، از میزان رشد نسبی کل آن سیستم است )یستم، کسری از يك س

؛  3493: 3985، 3
به صورت يك اصطلاح کلی برای تمام ارتباطات دينامیك و استاتیك در بر گیرنده تغییر  ( که973: 3973اولیفانت؛ 

433Fماسلی و پارکر، 3945تامپسون؛ شود )شکل وابسته به افزايش اندازه تعريف می

(. روابط آلومتريك معمولا از 3982، 2
𝑦توابع توانی پیروی کرده و به صورت کلی به شکل  = 𝑎𝑥𝑏 گردد. به عنوان مثال قانون آلومتری برای رشد بیان می

 بدانين ا کند که رشد نسبی يك عضو، کسر ثابتی از میزان رشد نسبی کل آن موجود است.يك موجود زنده بیان می
معناست که اگر هر کدام از دو قسمت يك سیستم به طور آلومتريك با کل سیستم در ارتباط باشند، خود نیز با يکديگر 

 مفاهیم بازتابنده است که رياضی مفهوم يك آلومتری (. مفهوم3193بوسیله يك تابع نمايی ارتباط دارند )گلی مختاری، 

                                                      
3. Bull 

2. Mosley and Parker 

mailto:pourkhosravani@uk.ac.ir


 302، شماره پیاپی 3315بهار ، اول، شماره 33/  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال   000

 نگامیهروابط بین اجزاء بوده و در  تغییر حاصلتعادل در يك سیستم  واقع در. باشدمی و پايداری تعادل جمله از متعددی
اری های موثر بر پايداز جمله مولفهاز طرفی نسبت بین اجزاء . شود برقرار عناصر بین خاصی روابط شود کهمی حاصل

 اجزاء اب کل يك رابطه يا و مجموعه يك در اجزاء کمی روابط توانمی باشد. به عبارت ديگر تناسب رامیيك سیستم 
 تعريف و ويژه وضعیتی و حالت يا و خاص هويت با فرمی يا شکل وجود آمدن به سبب روابط آن نحويکه به دانست آن
 . باشند شده

گیری، مدرج شتتدن و ستتنجش را دارند، به خصتتوصتتیات کیفی و کمی يك لندفرم که قابلیت اندازهبه طورکلی 
(. اين پارامترها نمايانگر وضع ظاهری لندفرم بوده و با 315: 3171)مقیمی و محمودی، گويند های مورفومتری میمولفه
توان الگويی برای حل بسیاری از مسائل مديريتی حاکم بر یرات آنها در مراحل مختلف رشتد میو ثبت تغیگیری اندازه

ای باز و هخصتتوصتتیات اصتتلی ستتیستتتمپیچیدگی و تنوع از اينکه  اندازهای طبیعی تعیین نمود. با توجه بهرفتار چشتتم
باشتد پس ارزيابی پارامترهای مورفومتريك چشتم اندازهای نبکايی و کشف های ژئومرفیك مناطق بیابانی میستیستتم

اندازها و برنامه ريزی موثر جهت برقراری و حفظ تعادل در چشماين  روابط بین آنها کمك شايانی به شناخت رفتارهای
اصتتول مديريتی چشتتم اندازهای ژئومورفیك در مراحل مختلف اينکه  به توجه مین استتاس و بابر هآنها خواهد نمود. 

نداز و يکی ا چشم گوناگون هایحالت کننده بیان که هافرم روابطی در به تکوين و تکامل آنها متفاوت استت، دستیابی
 نمايد. دوچندانی پیدا میباشد، اهمیت می اندازهای ژئومورفیكهای شناخت و مديريت سیستمی چشماز راه

 زيستی بین فرسايش بادی و پوششباشند که در اثر هماندازهای نبکايی از جمله چشم اندازهای ژئومورفیك میچشم
العمل طبیعی سیستم در مقابل تنش فرسايش بادی است و سیستم با ايجاد در واقع نبکا يك عکس شوند.جاد میاي گیاهی

انداز بادی کرده است. به عبارت ديگر سیستم با اتخاذ راهکارهای پسخوراند منفی سعی شماين عارضه سعی در تعديل چ
، 3193باشد )موسوی و همکاران، انداز نبکا میدر خنثی کردن تنش فرسايش بادی داشته است که نتیجه آن ايجاد چشم

رت شناسی و مورفومتری نبکاها صو(. با توجه به اهمیت موضوع تاکنون مطالعات مختلفی در مورد خصوصیات شکل 331
433Fگرفته است. خلف و همکاران

ارتفاع نبکا با ارتفاع  بیان کردندهای شمال کويت در دشتنبکاها ضمن مطالعه ( 3995)3
415Fهمچنین بینگ و همکاران تاج بوته و طول نبکا به مجموع ارتفاع گیاه بستگی دارد.

( پارامترهای 3449، 2337) 2
مورفومتری نبکاهای گونه گز را در صحرا و واحه اکوتونس چین مطالعه کرده و گزارش دادند که متوسط ارتفاع نبکا، 
حجم و قطر تاج پوشش گیاه در نبکاهای گز بیابان گبی کوچکتر از نبکاهايی است که در صحرا وجود دارد در حالی 

413Fيانگ ژنگ و همکاراندر پژوهشی ديگر  و پوشش گیاهی در حالت عکس هستند. که مقدار مولفه ارتفاع بوته

1 (2332 ،
435Fنیتراريا اسفاروکارپاهای مورفومتری نبکاهای گونه ( ضمن مطالعه ويژگی278

در بیابان گبی عنوان کردند که وجود  4
415Fاوادهیلدر مرحله رشد قرار دارند. همچنین ادهد که اکثر آنها می رابطه خطی معنادار بین ارتفاع و طول نبکاها نشان

5 
بکا به گردد. بطوريکه ارتفاع نگیاهی کنترل می ( اشاره کرد که مورفولوژی نبکا بوسیله الگوی رشد گونه23، 2331)

 ست.ا مقدار زيادی به ارتفاع تاج پوشش گیاه بستگی دارد اما طول نبکا به ارتفاع گیاه، عرض گیاه و سرعت باد وابسته
غرب  در گیاهی گونه چهار نبکاهای ژئومورفولوژيکی ويژگیهای تحلیل و ( ضمن مقايسه38، 3193مقصودی و همکاران )

دهد که همبستگی نبکاها نشان می مورفومتری عوامل همبستگی تحلیل از آمده دست لوت گزارش دادند که نتايج به دشت
456Fتاماريکس افیلاهای در رابطه با گونه

431Fو پروزوپیس کولزيانا 9

درصد معنا دار است. هدف اصلی اين پژوهش  99در سطح  8

                                                      
3. Khalaf et al 

2. Bing et al 

1. Yong Zhong et al 

4. Nitraria sphaerocarpa 

5. Jasem and Al-Awadhi 

9. Tamarix aphylla 

8. Prosopis koelziana 



 003/  ... اهای دشت نگار بردسیربررسی روابط رشد در نبک

 

گیری نبکاهای دشت نگار بردسیر، شناسايی ارتباط بین پارامترها و تعیین روابط های قابل اندازهتعیین مهمترين مولفه
به عبارت ديگر اين پژوهش سعی  باشد.انداز نبکاها میحاکم بین آنها در جهت شناخت اصول مديريتی حاکم بر چشم

ای ههای مورفومتری نبکاها، تعیین و تحلیل روابط بین آنها از طريق تحلیلگیری مولفهدارد تا با استفاده از تعیین و اندازه
 بررسی نمايد.  های مورفومتری نبکاهای دشت نگار بردسیر را ارزيابی وآماری، روابط غالب میان مولفه

 مورد مطالعهموقعيت منطقه 

میلیمتر در  353هکتار و با متوسط بارش سالیانه به میزان  12378محدوده مورد مطالعه دشت نگار بردسیر با وسعت 
 59دقیقه عرض شمالی، و  47درجه و  29دقیقه تا  41درجه و  29جنوب شرقی شهرستان بردسیر در مختصات جغرافیايی 

 .باشددارای دو رشته کوه می (. اين منطقه3ول شرقی واقع شده است )شکل دقیقه ط 53درجه و  59دقیقه تا  17درجه و 
های آهورک، سنگ صیاد و رشته کوهدر شمال قرار دارد و  شرقیجنوب  غربیبا روند شمال  یکله گاو رشته کوه
ر تشکیل ردسیته است. فاصله اين دو رشته کوه را گستره دشت نگار بفبا همان روند، نیمه جنوبی را فرا گر بیدخوان

 .باشدمتر از سطح دريا می 2333حدود  ی درارتفاعدارای  ،ترين نقطه در محدوده بردسیر و نگارپائین دهد.می

 هامواد و روش

محدوده مطالعاتی مورد بررسی و تعیین حدود قرار گرفت. در مرحله  452ای گوگل ارثابتدا به کمك تصاوير ماهواره
های ولفهگیری از مبرداری و اندازهبه منطقه و تعیین قلمرو توسعه نبکاها، مبادرت به نمونه بعد با مراجعات میدانی مکرر

برداری از نبکاها، بر اساس روش تك بعدی و واحد نمونه روش نمونه. مورفومتری و مورفولوژی نبکاهای منتخب گرديد
تفاده از دستگاه هايی با اسقه مطالعاتی، ترانسکتصورت طولی انجام گرفته است. بنابراين برای پوشش کامل منطه برداری ب

GPSی میدانی گیراند، مورد مطالعه و اندازههای مزبور برخورد کرده، در نظر گرفته شد و تنها نبکاهايی که با ترانسکت
 -وند غربیراند. جهت تعیین نقطه شروع هر امتداد، ترانسکتها طوری انتخاب شدند که به صورت عرضی و با قرار گرفته

 (.2متر، در منطقه مورد مطالعه قرار گیرند )شکل  533شرقی و با فواصل میانی تقريبا 

  
 های موقعیت ترانسکت -7شکل  موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی-0شکل 

 مطالعاتی محدوده بردارینمونه 

حقیق در تاين  در. ر شده بستگی داردهای مستقحجم نمونه مطالعاتی به موقعیت نبکاها نسبت به محل ترانسکت
 گیری شده عبارتند ازهای مورفومتری اندازهگیری و ارزيابی قرار گرفت. مهمترين مولفهنبکا مورد اندازه 331مجموع 
باشد. ( می1ل )گیری آنها شکگیاه که مبنای اندازه ارتفاع و گیاه پوشش تاج قطر نبکا، حجم نبکا، قاعده قطر نبکا، ارتفاع

گیری شده تاج پوشش، برای اندازه گیری ارتفاع گیاه فاصله برای محاسبه قطر تاج پوشش گیاه میانگین دو قطر اندازه
ا، گیری ارتفاع نبکا ارتفاع قله نبکا تا قاعده آن و برای محاسبه قطر قاعده نبکبلندترين شاخه تا قله نبکا، به منظور اندازه

( محاسبه 3سیله متر نواری ملاک عمل قرار گرفت. حجم نبکا با استفاده از رابطه )اندازه گیری قطر متوسط قاعده به و
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شعاع قاعده مخروط نبکا  rارتفاع مخروط نبکا به متر و  hحجم مخروط نبکا به متر مکعب،  Vگرديد، که در اين رابطه: 
 (. 438: 2332باشد )دوگیل و توماس، به متر می

(3)    
های همشخصبین از طريق آنالیز رگرسیون رابطه  نبکاهای مطالعاتی خصوصیات مورفومتریگیری از اندازهپس 

 رگرسیون روش ابتدا منظور اين مورفومتری نبکا مورد بررسی قرار گرفت و نهايتاً نوع رابطه بین آنها مشخص شد. برای
ی، نماي توانی، خطی، گوناگون طرواب رگرسیونی روش در. شد متغیره آزمودهو رگرسیون چند  غیرخطی و خطی ساده

 بالاتر ارزش رجحانی با روابطی آنها، بین از و محاسبه گوناگون هایمولفه متغیره بینساده و چند  مکعبی لگاريتمی و
 .گرديد )ضريب تبیین بیشتر و انحراف معیار خطای برآورد کمتر( انتخاب

 
 و مورفولوژی گیاه های مورفومتری نبکامولفه -9شکل 

 (0372)موسوی و همکاران،  
ی مورفومتری نبکا پرداخته شده است و نوع هاهای حاصل از ارتباطات بین مولفهضمن بررسی ارتباطات، به ارائه مدل

سنجش ارزيابی مدل، شامل ضريب همبستگی، ضريب تبیین، ضريب تبیین تعديل  هایو شدت ارتباطات به کمك آماره
دها ارائه شد. در پايان نیز با استفاده از نوع روابط حاصله اقدام به تحلیل روابط بین شده و انحراف معیار خطای برآور

 های مطالعاتی گرديد. پارامترهای مورفومتری نبکا

 هاي تحقيقيافته

 13/3و حداقل آن  57/39متر دارند. حداکثر حجم نبکاهای مطالعاتی  2/1تا  95/3نبکاهای مطالعاتی ارتفاعی بین 
متر و ارتفاعی  5/7تا  7/2نبکاها قطر تاج پوششی بین اين  های گیاهی تشکیل دهندهباشد. همچنین گونهمیمتر مکعب 

 (.3متر دارند )جدول  1تا  7/3بین 
 متر-مشخصات آمار توصیفی پارامترهای مورفومتری نبکاهای مطالعاتی -0جدول 

 چولگی انحراف معیار واريانس میانگین حداکثر حداقل دامنه مولفه
 45/3 94/3 43/3 83/3 23/1 95/3 55/2 ارتفاع نبکا

 17/3 42/3 31/2 47/9 33 75/1 35/9 قطر قاعده نبکا
 79/3 91/1 23/31 22/9 57/39 13/3 27/35 حجم نبکا
 48/3 52/3 28/3 83/3 1 73/3 23/2 ارتفاع گیاه

 18/3 43/3 95/3 45/5 53/7 73/2 83/5 قطر تاج پوشش گیاه

های مورفومتری نبکاهای مطالعاتی، ضرايب و توانهای معادلات برآورد گرديد. منظور بررسی نوع ارتباط بین مولفهبه 
اصلی مورد بررسی به دلیل توانی بودن و ضريب تبیین بالا از نوع آلومتريك تشخیص داده های در نهايت روابط بین مؤلفه

𝑦ريك معمولا از توابع توانی پیروی کرده و به صورت کلی به شکل شد. زيرا همانگونه که قبلا ذکر شد روابط آلومت =

𝑎𝑥𝑏 سپس با توجه به قوانین آلومتری و نسبت بین  دهد.می روابط را نشاناين  نتايج 2گردد. جدول شماره بیان می
قرار  مورد بررسینبکاها اين  های مورفومتریهای مورفومتريك نبکاهای مطالعاتی روابط آلومتريك بین مؤلفهمولفه

)33.0(5.0 2hrV 
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باشذ بٍ بٍ معادالت گًواگًن در مىاطق مختلف ميتايج تحقيقات مشابٍ مًيذ دستيابي اي وارسيابي مقايسٍ (.4گزفت )شکل 
َاي مًرفًمتزي شىاسي کمي بيه پارامتزَاي وبکاَاي سايز محققيه ويش مبيه ارتباط خاصي بيه مًلفٍطًريکٍ مطالعات شکل

 باشذ. پذيز ميمقايسٍ وتايج حاصل اس ايه پژيَش با سايزيه امکان 3مطالعٍ آوُا است. با استفادٌ اس جذيل وبکاَاي مىطقٍ مًرد 
 هاي مطالعاتيهاي مورفومتري نبکانتايج حاصل از رابطه سنجي بين مولفه-2جدول 

ضزيب  تًان وًع رابطٍ مًلفٍ
 َمبستگي

ضزيب 
 **تبييه

ضزيب تبييه تعذيل 
 شذٌ

اوحزاف معيار 
 بزآيرد

 سطح معىي داري

 000/0 063/0 970/0 970/0 985/0 477/1 تًاوي ي قطز تاج پًشش ارتفاع وبکا
 000/0 026/0 986/0 987/0 993/0 844/0 تًاوي قطز قاعذٌ وبکا ي قطز تاج پًشش

 000/0 072/0 986/0 986/0 993/0 321/2 تًاوي حجم وبکا ي قطز تاج پًشش
 000/0 157/0 836/0 838/0 915/0 123/1 تًاوي گياٌارتفاع وبکا ي ارتفاع 

 000/0 087/0 843/0 844/0 919/0 639/0 تًاوي قطز قاعذٌ وبکا ي ارتفاع گياٌ
 000/0 236/0 847/0 849/0 921/0 762/1 تًاوي حجم وبکا ي ارتفاع گياٌ
 000/0 029/0 994/0 994/0 997/0 554/1 تًاوي ارتفاع وبکا ي حجم وبکا

 000/0 029/0 982/0 982/0 991/0 726/2 تًاوي قاعذٌ وبکا ي حجم وبکاقطز 
 000/0 081/0 957/0 957/0 978/0 726/1 تًاوي ارتفاع وبکا ي قطز قاعذٌ وبکا

 (α ≤ 01/0دار در سطح احتمال خطاي کمتز اس يك درصذ )ارتباط معىي **

 
 مطالعاتيهاي هاي مورفومتري نبکاروابط بين مولفه -4شکل

 نتايج حاصل از روابط مورفومتري نبکاها که توسط ساير محققين ارائه شده است -3جدول
 *معادله  ضرية تثییه مىطقه مطالعاتی محقق

P363Fتىگ ترگ ي چه
1
P (1991 :111) ً901/0 مرکز تًوس ي شمال تًرکیىافاس                    
P364Fياوگ ژوگ ي همکاران

2
P (2012 :292) 128/0 تیاتان گثی                  

P365Fمًوتی ي راسل
3
P (2001 :181) 121/0 سلىداي جىًب                 

P366Fديگیل ي تًماس
4
P (2002 :718) جىًب آفريقا ي تًتسًاوا ......                 

P367Fال تىا ي همکاران
5
P (2002 :217) سًاحل مديتراوه ....   [     ]   

           ..... جىًب آفريقا (128: 2000هسپ ي مکالچالن )
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 : مساحت نبکا.A: حجم نبکا و V: طول نبکا؛ L: ارتفاع نبکا؛ H؛ نبکا : عرضWدر این روابط  *

 گيريبحث و نتيجه
ّای اخضاء سیستناّویت کاستشدی هغالؼات طئَهَسفَلَطی دس چطن اًذاصّای تیاتاًی تیطتش تِ استثاط عثیؼی تیي 

سیستن پیچیذُ اّویت تسیاسی دس ثثات، ایي  طئَهَسفیک هشتَط است. تِ ّویي ػلت کطف سٍاتظ آلَهتشیک تیي پاساهتشّای

پایذاسی ٍ هذیشیت هحیظ خَاّذ داضت. چطن اًذاصّای تیاتاًی تِ ػلت ضشایظ حساع آًْا دس ّش صهاى هوکي است دس ضشایظ 

تؼادل قشاس داضتِ تاضذ. دس چٌیي ضشایغی تغییشات دس هحیظ تا اثشگزاسی تش سٍاتظ تؼادلی سثة هتفاٍتی اص ًظش تؼادل ٍ ػذم 

گزاسد. تا تَخِ تِ اّویت حصَل  هی ضًَذ ٍ تش سٍی ضشایظ تؼادل تأثیش هی تشٍص تغییش دس فشم ٍ ایداد هؼادالت خذیذی دس فضا

یاى کٌٌذُ حالتْای گًَاگَى چطن اًذاصّا تاضٌذ اهشی تسیاس ایي ضشایظ دس طئَهَسفَلَطی، دستیاتی تِ سٍاتغی اص فشم کِ ت

-چٌیي ضشٍستی سا تشای ها تذاسک هیآلَهتشی هفَْهی است کِ  تاضذ. هی ضشٍسی است ٍ ایي کاس ًیاصهٌذ ضاخصْای سقَهی

احل ثثات (. ضٌاخت سٍاتظ آلَهتشیک ًَػی ًگشش ّوِ خاًثِ ٍ چٌذ تؼذی است کِ ضوي تؼییي هش4931تیٌذ )گلی هختاسی، 

ًگشش هسائل تش ایي  ٍ پایذاسی سیستن، قادس تِ حل هسائلی است کِ دس هحیغْای عثیؼی ٍ اًساًی تا آًْا سٍتشٍ ّستین. دس

 گشدد. تٌاتشایي هی اساع هدوَػِ ػٌاصش ٍ سٍاتظ تیي آًْا تا هقتضیات هحیغی تشسسی ضذُ ٍ دس ًْایت ساُ حل هغلَب اسائِ

 ضٌاخت هتضوي ػول ساصد. ایيهی پزیشاهکاى تؼذی چٌذ دیذگاُ یاسی تِ سا سیستوی ّش ضٌاخت ًگشش ایي کِ گفت تَاىهی

 :4931 هحوذسضایی،) است آًْا کٌتشل ٍ هسائل حل چگًَگی ٍ ػولکشد ٍ سفتاس ًحَُ ٍ آى اخضای تیي سٍاتظ ٍ سیستن ػٌاصش

 . است تِ دضت ًگاس تشدسیشتیاتاًی هَسَم  اًذاصچطن پظٍّص ایي دس هغالؼِ هَسد سیستن(. 19 تا 4

ح هختلفف  دس سغَگیشی  تاضٌذ کِ تِ ػلت ٍخَد پاساهتشّای قاتل اًذاصُّای عثیؼی تاص هیچطن اًذاصّای ًثکایی اص سیستن

ّای پظٍّص تا استفادُ اص ػٌاصش هَسفَهتشی ًثکاّای هغالؼاتی سٍاتظ آلَهتشی تیي هَلفِایي  کٌٌذ. دسپیذا هیساصی  قاتلیت هذل

ساصی پاساهتشّای هَسفَهتشی ًثکاّا تِ صَست سٍاتظ آهاسی دس َهتشی ًثکاّا تؼییي ٍ تطشیح گشدیذ. ًتایح حاصل اص هذلهَسف

ٍ تا دقت  سادگی تِ ًثکاّا سا هَسفَهتشی پاساهتشّای تَاىهی آهذُتذست  ّایهذل اص استفادُ اسائِ ضذُ است. تا 1خذٍل ضواسُ 

ِ  سشیغ ٍ دقیق هحاسثِ اهکاى حاضش پظٍّص ًتایح تٌاتشایي. ًوَد ثِهحاس هزکَس ّایهذل قالة تاال دس  هَسففَهتشی  ّفای هَلفف

ّای هَسففَهتشی ًثکاّفای هغالؼفاتی سا    اخضاء سٍاتظ آلَهتشیک تیي هَلفِ 1خذٍل ضواسُ  .ساصدهی فشاّن ًثکاّای هغالؼاتی سا

ضٍهتفشی  ای اگش ساتغِ تیي دٍ هؤلفِ عَلی تاضذ دس حالفت دّذ. دس هَسد تحلیل سٍاتظ تذست آهذُ الصم تِ رکش است کِ ًطاى هی

دٌّفذُ   اًحشاف یاتذ ًطاى 4تَاى اص ایي  تاضذ ٍ ّشچِ هی 4ضَد( تَاى هؼادلِ  ًوی )حالتی کِ افضایص اًذاصُ سثة تغییش دس ضکل

تاضذ  َع استثاط حدن ٍ عَلکِ ّوشاُ تا تغییش ضکل تاضذ( است. اگش ساتغِ اص ًای  ًضدیک ضذى تِ حالت آلَهتشی )تغییش اًذاصُ

V=lضٍهتشی ای دس حالت P

3
P  ِک(V  ٍ حدنl است ٍ ّش هیضاى کِ تَاى اص ػذد  هی یک هؤلفِ عَلی سا ًطاى )تغییفش کٌفذ    9دّذ

کفِ دس ًثکاّفای    ًطفاى هفی دّفذ   تحقیق ایي  ضَد. ًتایحشاسی استثاعات آلَهتشیک ًتیدِ هیضٍهتشی ٍ تشقای اًدشاف اص حالت

است کفِ  ایي  دٌّذُ اهش ًطاىایي  .است 4عَلی تضسگتش اص ّای  ؼادالت هشتَط تِ ساتغِ استفاع ًثکا تا سایش هؤلفِتشدسیش تَاى ه

ّایی هثل قغش تاج پَضفص،  هؼٌی کِ دس عی سضذ ًثکا هؤلفِایي  کٌذ تِاػی سشیؼتش اص سایش اتؼاد سضذ هیًثکاّا تؼذ استفایي  دس

ؼٌی تا سضفذ ًثکفا ضفکل آى تغییفش     یاتذ ٍلی تیطتشیي سضذ هشتَط تِ استفاع ًثکاست یهی گیاُ ٍ قغش قاػذُ ًثکا افضایصاستفاع 

 . ضًَذ تثذیل هی تِ اضکالی کِ ًسثت هؤلفِ استفاػی آًْا ًسثت تِ سایش اتؼاد سضذ تیطتشی داضتِ استکٌذ ٍ ًثکاّا  هی

دّذ.  هی ضٍهتشی سا ًطاىای ى هقذاسی اًحشاف اصهیضاایي  است 617/1دس ساتغِ تیي حدن ًثکا ٍ قغش قاػذُ ًثکا تَاى هؼادلِ 

 سسذ کِ ًسثت تِ حالت قثل  هی 914/1تَاى تِ ایي  ّوچٌیي ساتغِ تیي هؤلفِ حدن ًثکا ٍ قغش تاج پَضص گیاّی
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قوی از نوع آلومتريك ای باشد که رابطهمی 979/3دارد ضريب تبیین آن هم  1آلومتريك تر است و انحراف بیشتری از 
آلومتريك را نمايش ای رسد که باز هم رابطهمی 892/3به توان اين  دهد. در مورد حجم نبکا و ارتفاع گیاهیرا نشان م

موضوع است که رشد طولی گیاه نبکا سريعتر از افزايش حجم نبکا يا افزايش ساير ابعاد اين  رابطه نیز بیانگراين  دهد.می
که فاصله مناسبی از اين  رسد که بدلیلمی 744/3پوشش توان معادله به  اجباشد. در مورد قطر قاعده نبکا و قطر تمی آن

(. و رابطه بین قطر قاعده نبکا و ارتفاع گیاه هم با 978/3ای آلومتريك باشد با ضريب تبیین بالا )تواند رابطهيك دارد می
کند ارتفاع گیاه با سرعت ريك و قوی است که مجددا تاکید میای آلومترابطه 744/3یین و ضريب تب 919/3توان 

يابد. بنابراين با توجه به معادلات بدست آمده رشد آلومتريك در نبکاهای سبت به قطر قاعده نبکا افزايش میبیشتری ن
های مورفومتری نبکاها و کشف روابط موجود بین آنها در مجموع شناسايی و برآورد دقیق مولفه شود.می بردسیر اثبات

یین چشم اندازها و نهايتاً تعاين  شاخصی جهت تعیین میزان پايداری، و نحوه ترسیب رسوبات بادی در تواند به عنوانمی
  نمايد.زايی عمل نمايد و روند تعادلی آنها را نیز مشخص شرايط بیابان
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