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 چکیده
های بادی و انباشته شدن ماسه کاهش سرعت باد، سببکه گیاهان پایا موانعی طبیعی هستند  خشكنیمهمناطق خشك و  هایاکوسیستمدر 

 آثارسك انجام گرفت، به بررسی برخی از در بندر جا (Capparis decidua) کلیرند. این مطالعه که در رویشگاه شوتشکیل نبکا می
 GR graphافزارنرماز روش الك خشك و  ،رسوبات نبکا و میزان ریزگردهای آن بندیدانهمنظور تعیین پردازد. بهنبکا می یزیستمحیط

منظور بررسی کیفیت به د.ش گیریاندازهدقت میکرون به 100خصوص ذرات با قطر میانه کمتر از ذرات خاک به بندیدانهشد.  استفاده
 د. جهت نشان دادن نقش نبکای کلیر در تثبیت خاک، حجمشفیزیکی و شیمیایی آن در نبکا و بین نبکاها با هم مقایسه  هایویژگیخاک، 

 کم آنهاقر شده بر روی نبکا و ترامست هایگونهتعداد  ،ایگونهجهت بررسی اثر نبکا در تنوع  ومحاسبه  Surfer 9 افزارنرمنبکا از 
درصد از وزن هر نبکا را ریزگردها  38/12±50/3طور متوسط قطر ذرات نشان داد که به گیریاندازهد. نتایج حاصل از ش گیریاندازه

ی بیشتر بود. نتایج حاصل از حجم دارمعنیطور به ،. میزان مواد آلی و رطوبت در نبکاها در مقایسه با فضای بین نبکاهادهدمیتشکیل 
ا را در همترمکعب از رسوب 13حجمی حدود  ،طور متوسطبه تواندمینیز نشان داد که هر درخت  Surfer 9 افزارنرمآمده توسط  دستهب

ها افزایش یافت و دارای ضریب ها و تراکم آنتعداد گونه ،با افزایش حجم نبکاهانشان داد که  ایگونهاطراف خود تثبیت کند. بررسی تنوع 
با توجه به نقش نبکاها در جذب ریزگردها، نشان داد.  ایگونهوضوح نقش نبکا را در تنوع ( است که این به>001/0p) اردمعنیهمبستگی 

منظور تولید و تکثیر آنها در مناطق سازگار و بردبار به هایگونهشناسایی  ،، تثبیت و نگهداری حجم زیادی از خاکایگونهافزایش تنوع 
 زیست ایفا نمایند.نقش مهمی در محیط تواندمیطوفان باد  هایکانالیا در مسیر  خیزفرسایش
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 سرآغاز
زایی محسوب ای مهم بیابانیندهافرسایش بادی یکی از فر

 ایمنطقهبرونو  ایمنطقهدرون آثارشود. فرسایش دارای می
ویژه در اراضی آن به ایمنطقهدرون و آثاراست.  بسیاری

ا باه تخریب و تلفات خاک همر ،زیرا .یابدکشاورزی اهمیت می
صر مغذی گیاه، ، کاهش مواد آلی و عناهادانهخاکخرد شدن 

اشت. ددنبال خواهد خاک را به خیزیحاصلو کاهش باروری 
جاد فرسایش برای کشاورزان ای ضرورتبه ی که هایهزینه

ه شد کند، کاهش عملکرد در واحد سطح و افزایش قیمت تماممی
 اضیدنبال دارد و سرانجامی جز بایر شدن ارمحصوالت را به
گذاری، فرسایش شامل رسوب ایمنطقهبرون آثارنخواهد داشت. 

آبیاری، پر  هاینالکاها و مسدود شدن اهش ظرفیت آبراههک
ا هاست. فرسایش بشدن مخازن سدها و کم شدن عمر مفید آن

 شهری، تخریبکاهش میدان دید و بروز تصادفات درون و برون
در  و تنفسی هایبیماریافزایش  ،تاًسیسات مسکونی و صنعتی

شود. می انسان محسوب زیستمحیطمجموع تهدید مهمی برای 
 (. 1386، و همکاران زاده)عظیم

ترین روش کنترل فرسایش آبی و حفظ پوشش گیاهی، ساده
 هایونهگاست. حفظ  زیستمحیطهای بادی و جلوگیری از زیان

ش ها عمل فرسایهای بیابانی که در آنگیاهی در اکوسیستم
د. شوای مهم تلقی میلهامس ،شودای رایج محسوب میپدیده

خاک در مقابل فرسایش  تظاثرترین عوامل حفمؤ گیاهان
گیاهان  ،خشكنیمهمناطق خشك و  هایاکوسیستمهستند. در 

اد کاهش سرعت ب سببشوند که پایا موانعی طبیعی محسوب می
 گردد )احمدی،و تشکیل نبکا میو انباشته شدن ذرات بادرفت 

(. نبکا با کاهش فرسایش بادی به این طریق نقش 1377
 .کندمیا در جذب ذرات ریز غبار تا درشت ماسه ایفا مهمی ر

ه دگادی مطالعه نبکا در اکوسیستم بیابانی با پوششی تنك از
قت ر حقیبا ایجاد گیاه د زیرا، .باشدزیست بسیار مهم میمحیط 

ان امک گیرد کهاولین حلقه زنجیره غذایی در بیوم بیابان شکل می
 را خوارانگوشت خواران،فعل حشرات، مانند: هاحیات بقیه حلقه

 .کندمی فراهم
نبکاها بیشتر به لحاظ ژئومورفولوژیکی مورد توجه  ،در ایران

اختصاصی )دو مطالعه با موضوع ژئومورفولوژیکی توسط  اند.بوده
عنوان شاخصی استفاده از نبکا به مورد( در 1383و احمدی، 

 ،انیولی و پورخسرو)جهت تعیین شدت فرسایش بادی و مطالعه 

های مورفومتری لفهمؤای ارتباط بین ( در تحلیل مقایسه1389
 ,Tamarix mascatensisهایگونهو مورفولوژی گیاهی 

Alhagi mannifera, Tamarix mascatensis  گزارش شده
 است.
تر از ریزگردها ذرات کوچكشود. ریزگردها می باعث جذب نبکا

ویژه به به زیادی هایخسارات سببمیکرون است که  100
سبب دارا بودن گردد. این بخش از ذرات بهها میسالمت انسان

ذب جیاد زجایی تا فواصل دور و ظرفیت هپتانسیل باال برای جاب
ع تهدیدی برای مناطق مسکونی و مناب ،های مختلفآالینده

گونه  در بررسی اثر ،(1389 ،احقاقی و همکاران)حیاتی است. 
رصد د 4ب ریزگردها نشان دادند که بندی در جذاسکنبیل هفت

ین مچنههر نبکا از ریزگردها تشکیل شده است. نبکاها  از وزن
ی و رانآمصلح )توانند در تثبیت خاک نقش مهمی ایفا نمایند. می

قش نهای مورفولوژیك و در بررسی سازگاری ،(1389 ،همکاران
 کخااظت در حف )ارمك و اسکنبیل( دهنده نبکاتشکیل هایگونه

ب و متر مکع 1/2توانایی تثبیت  ارمكنشان دادند که گونه 
ارند. دمتر مکعب خاک را  1بندی توانایی تثبیت  اسکنبیل هفت

 آثاروا و ی هگباعث آلود تواندمیصورت خاکی که در غیر این
  د.شو زیستیمحیطمخرب 

 (Maun, 1998)توان به مطالعات خارجی می هایبررسیاز 
تشکیل نبکا موجب افزایش رطوبت،  :داد اشاره کرد که نشان

ویژه ازت در خاک حرارت، تهویه خاک، افزایش مواد غذایی به
زی و ایجاد های خاکشود. نبکا باعث تشکیل قارچنبکا می

جثه را به  د و ورود جانوران ریزشوها میرقابت میکروارگانیسم
نبکا دهنده های مرده گیاه تشکیلکند. بافتدرون خاک آسان می

 آثارمواد آلی به علت شود. باعث افزایش مواد آلی نبکا می
 ها(،دانهفیزیکی )پایداری خاک هایویژگیای که بر سازنده

 شیمیایی )افزایش ظرفیت نگهداری عنصری( و بیولوژیکی دارد،

شود. نقش ماده آلی در عنوان رکن باروری خاک شناخته میبه
. از جمله این باشدمیمهم و کیفیت خاک بسیار  تامین سالمت

های توان به منبع کربن و انرژی برای میکروارگانیسمها مینقش
منبع عناصر غذایی نظیر نیتروژن، گوگرد، و فسفر پایداری  خاک،

و نگهداری ذرات خاک و افزایش سرعت نفوذ آب در خاک نبکا و 
 . عوامل نامبرده موجود در نبکا ازکاهش تولید رواناب اشاره کرد

عنوان عوامل محدودکننده عواملی است که در مناطق خشك به
ها نسبت موجب برتری آن ،ها در نبکاشوند و وجود آنتلقی می
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د. این برتری موجب استقرار دیگر شوبه مناطق بدون نبکا می
 .(Maun, 1994)شود گیاهان می

Bana et al., 2002) El-)، نشان دادند با مطالعه بر روی نبکا :
عامل کلیدی در  ،بر روی نبکا ایگونهیب جوامع و غنای ترک

 (,.El-Bana et al .باشدمیحفظ تنوع گیاهی در مناطق خشك 

ای همچنین نشان دادند اندازه نبکا با تنوع گونه ،(2007
های تعداد گونه هاداری دارد. با بزرگ شدن نبکاهمبستگی معنی

 & Brown) وسطمشابه ت مطالعه بیشتری روی آن مستقر شدند.

Porembski, 1998, 2000)  نشان داد که نبکاها باعث تنوع
 آثاراین تحقیق به بررسی  اند.ای در مناطق خشك شدهگونه

که  ()گونه کلیردهنده نبکا تشکیل هایگونهیکی از  یزیستمحیط
های سیستان بلوچستان و هرمزگان در جنوب کشور و استان

  پردازد.پراکنش دارد، می
  

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 400کیلومتری شهرستان جاسك و  70بندر جاسك در فاصله 

در  وست کیلومتری مرکز استان هرمزگان )بندرعباس( واقع شده ا
 43'شرقی و عرض جغرافیایی 58° 13'محدوده طول جغرافیایی

ه مورد (. از نظر ارتفاعی محدود1شمالی قرار دارد )شکل  °25
ر ی دطقه پست ساحلی است که اختالف ارتفاع چندانمطالعه من

ریا دطح سشود. حداکثر ارتفاع آن از نقاط مختلف آن مشاهده نمی
ك باشد. متوسط بارندگی جاسمتر می 1متر و حداقل آن  23

آن  نهیمتر در سال برآورد شده است که بیشمیلی 6/132حدود 
. باشدمیر متمیلی 1/17و کمینه آن در حدود  1/264در حدود 

ندک ابسیار  فاقد بارندگی و یا بارندگی ،ماه از سال 6در بیش از 
صورت  و در همان موارد اندک نیز با شدت زیادی باشدمی
سال گذشته در  20گیرد. حداقل درجه حرارتی که طی می

 Cو حداکثر آن C °8است، ایستگاه جاسك به ثبت رسیده

 C،هین ایستگالیانه در ا. میانگین درجه حرارت ساباشدمی °8/44

داد، تیر، های اردیبهشت، خرکه این رقم در ماه باشدمی °27
در  و C °32های سال بهترین ماهعنوان گرممرداد و شهریور به

این رسد. می C °6/20عنوان سردترین ماه سال بهدی ماه به
م های مهمنطقه از مناطق فراخشك ایران است و یکی از کانون

)مطالعات  رودمیشمار ساس به فرسایش بادی بهبحرانی و ح
 (.1381تفصیلی استان هرمزگان، 

 

 معرفی گونه مورد مطالعه
 ر وــره کــت از تیـاس ایهــونـگ ((Capparis decidua رـکلی

(Capparidaceae)  ا ای که دارد سطح خاک ربا تاج گستردهو
ر دوذ آب به نف تواندمیپوشانده و قادر به حفاظت خاک است و 

ها سبز رنگ، خاک کمك کند. این درخت پرشاخه بوده و شاخه
 4ول و جفت خارهای تیزی به طباشد میصاف، بدون کرک 

ها در اغلب شود. این شاخهدیده می ،متر بر روی شاخهمیلی
ه های کوچك این گوناوقات سال سبز و بدون برگ است. برگ

ریزان  عتسربه وده و متر بمیلی 15×3دارای ابعادی به اندازه 
. 1387شود )ثابتی، های جوان دیده میو فقط در پایه باشدمی

برگ  ها ممکن است به خار تبدیل شوند.(. برگ1383مظفریان، 
گ بوده های این درخت قرمز رنگل. باشدمیکلیر بدون کرک 

اهده رنگ آن نیز مش که زرد )1383. مظفریان، 1387)ثابتی، 
دهی . زمان گل(Deora & Shekhawat, 1995)شده است 

دم، خا این درخت دو بار در سال )بهار و تابستان( است )ثقفی
ریا دمتری از سطح  1300تا  10(. این گونه در ارتفاع 1378

اد ای را که از نظر موشور، شنی و ماسه هایخاکشود. دیده می
محسوب  پسندخشکی ایگونهپسندد و ند را میهست آلی فقیر

ناطق مروید. در این د. کلیر در مناطق گرم و تروپیکال میشومی
ها در یمتر است که عمده این بارندگمیلی 350بارندگی ساالنه 

صفر  + تا48بارد. این گونه دمای دو فصل زمستان و بهار می
ها رشد صخره بین شیارها و شکاف ول گراد را تحمدرجه سانتی

به  تواندمییق است و ای این گونه عمکند. سیستم ریشهمی
ج تا درون زمین نفوذ نماید. کلیر به شوری مقاوم است و با

این  دباشمیای که دارد در حفاظت خاک و آب مفید گسترده
 باشدمی گونه قادر به تثبیت ماسه و تشکیل نبکا در اطراف خود

 .(2 و 3 های( )شکل1389)اختصاصی، 

 
 پژوهشروش 

نبکا با  5ه کلیر در جذب ریزگردها، منظور بررسی توانایی گونبه
خاک از ارتفاع صفر تا  هاینمونهمتفاوت انتخاب و  هایاندازه
متری سانتی 100تا  50متری )الیه باالیی نبکا( وسانتی 50

صورت )الیه زیرین نبکا( در دو جهت رو به باد و پشت به باد به
و در  ترتیب از هر نبکا چهار نمونهتصادفی برداشت شد. بدین

به  هانمونهسپس برداری شد. نمونه خاک نمونه 20مجموع 
د. به روش الك شگرم جدا  500آزمایشگاه منتقل و از هرکدام 
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، 63خشك و با استفاده از دستگاه لرزاننده الك به قطرهای 
میکرون تجزیه  4000و  2000، 1000 ،500، 250 ،125

ه در این دستگاه دقیق 15به مدت  هانمونه. به عمل آمدمکانیکی 
 قرار گرفت تا متناسب با قطر ذرات از الك عبور کند. وزن هر

باقی مانده بر روی هر الك با ترازوی دیجیتال  هاینمونهکدام از 
 GR graph افزارنرموارد  هادادهگرم وزن شد.  001/0با دقت 

نوع ذرات، درصد وزنی، قطر سنجی مثل شد و اطالعات رسوب
خصوص ذرات با قطر میانه زیر جورشدگی آن بهمیانه و میزان 

 .قرار گرفت گیریاندازه مورد دقتمیکرون به 100

فیزیکی و  هایویژگیمنظور بررسی کیفیت خاک نبکا، به
 هاینهنمود. ششیمیایی خاک نبکا و بین نبکاها با هم مقایسه 

 هایتجه مختلف نبکا و در هایالیههفت تکرار از  خاک با
تقل به آزمایشگاه من هاهنمونبرداشت شد.  از پنج نبکا مختلف باد

دیم، ، سpH ،ECها، و مقدار مواد آلی، رطوبت، مقدار کربنات
تایج شد. سپس ن گیریاندازهها آن SARکلسیم، منیزیم و 

از  و با استفاده SPSSافزارنرمدست آمده از آزمایش خاک با هب
حلیل ترد تجزیه و مو ،05/0 یدارمعنی آزمون توکی با سطح

 قرار گرفت.
 های بانبکا جهت نشان دادن نقش نبکای کلیر در تثبیت خاک،

 هاینمونه متفاوت )بزرگ، متوسط و کوچك( در قطعه هایاندازه
، )طول کایك هکتاری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ابعاد نب

 Surfer 9 افزاررمناستفاده از  شد و با گیریاندازهعرض و ارتفاع( 
نبکا مورد محاسبه قرار گرفت. مجموع حجم یك حجم هر 

ر یت شده ددهنده مقدار حجم خاک تثبآمده نشان دستبهنبکاها 
 . باشدمیهکتار 

ال سی بهار ، در فصل رویشایگونهجهت بررسی اثر نبکا در تنوع 
)بزرگ،  عدد نبکا 16با انجام بازدیدهای میدانی، تعداد  1389

اب و بر یك هکتاری انتخ هاینمونهدر قطعه  متوسط و کوچك(
متری در  سانتی 100×100 روی هر کدام چهار پالت

مشابه  هایاندازهپالت با  8مختلف نبکا انداخته شد.  هایتجه
ه و مستقر شد هایگونهدر فضای بین نبکاها نیز تعبیه و تعداد 

خل دا ،ع(تراکم هر گونه )تعداد پایه از هرگونه در یك متر مرب
 د. ش گیریاندازه هاپالت

 

 هایافته
 محاسبه مقدار خاک و رسوب تثبیت شده در نبکای کلیر -

در  لیرکدر روش آماربرداری که برای نشان دادن توانایی گونه 
حفاظت خاک و تثبیت ماسه انجام گرفت، مشخص شد که 

 که  ردود داـر در هکتار وجـور متوسط هشت پایه درخت کلیـطبه

 
 : موقعیت منطقه مورد مطالعه(1)شکل 

 

 
 : درخت کلیر(2)شکل 

 

 
 : نبکای کلیر(3)شکل 

 

حاصل از فرسایش بادی  هایقادر به تشکیل نبکا بوده و رسوب
کند. نتایج حاصل از حجم آوری میرا در اطراف خود جمع

نیز نشان داد که هر  Surfer 9 افزارنرمآمده توسط  دستبه
مترمکعب، از  13حجمی حدود  متوسططور به تواندمیدرخت، 

را در اطراف خود تثبیت کند. با در نظر گرفتن وزن  هارسوب
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تن در مترمکعب وزن مواد بادرفت  8/1مخصوص ظاهری 
در  ،آمد. به این ترتیب دستبههر درخت  یتن به ازا 4/23

تن  2/187مجموع در یك هکتار مقدار مواد بادرفت تثبیت شده 
نوزده کامیون ده تن در  حدود ،آمد. این مقدار دستبهدر هکتار 

 که رقم قابل توجهی است. باشدمیهکتار 
 

 لیر نبکای ک اندازی ریزگردها توسطپتانسیل تله گیریاندازه -
تر از ویژه ذرات کوچكبه ،قطر ذرات گیریاندازهنتایج حاصل از 

میکرون نشان داد که مقدار زیادی از ریزگردها توسط  100
مشخص  بندیدانهشود. نتایج حاصل از کلیر جذب مینبکای 

میکرون در محدوده  100تر از ذرات کوچك کرد که مقدار
)جدول  دهدمیدرصد از وزن هر نبکا را تشکیل  50/3±38/12
طور متوسط که هر درخت به (. با توجه به این4و شکل  1
 38/12±50/3کند و تن ذرات بادرفت را تثبیت می 4/23

میکرون به خود اختصاص  100تر از را ذرات کوچك درصد آن

 90/2±82/0 ، وزن غبار به تله افتاده معادلبنابراین .داده است
تن در هکتار  2/23±59/6هر درخت و در مجموع  یتن به ازا

 . باشدمی
 

 
بندی ذرات بادرفت ای از منحنی دانه: نمونه(4)شکل 

 (1نبکای کلیر )نبکای شماره 

 

 خاک نبکاها هاینمونهبندی مشخصات دانه (:1) جدول
 بین نبکاها 5نبکای  4نبکای  3نبکای  2نبکای  1نبکای  مشخصه
 ماسه متوسط ماسه ریز ماسه متوسط ماسه ریز ماسه متوسط ماسه متوسط نوع ذره

 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جور شدگی

  ns( 287( 76/188 61/250 75/241 11/267 96/284 )میکرون( †قطر میانه

 نسبتاً متقارن نسبتاً متقارن به سمت ریزدانه نسبتاً متقارن به سمت ریزدانه به سمت ریزدانه چولگی

 50/7 50/10 69/11 62/11 45/18 )ns(70/7 †(<μ 100درصد وزنی ذرات )

 ns(70/21( 47/22 39/21 32/29 32/26 14/27 )%( †آهك 

 94/0 ** 45/1 40/1 30/1 41/1 31/1 )%( †موادآلی

 dS/m(  57/4 73/4 15/5 00/7 03/6 )ns(30/6(†هدایت الکتریکی

 75/0* 55/1 63/1 75/1 73/1 16/2 )%( †رطوبت وزنی

SAR† 24/42 67/26 52/24 27/24 61/20 )ns(30/27 

 01(دار با نبکا)**( اختالف معنی   >p value)0/ 05(ر با نبکادامیانگین چهار تکرار برای هر نبکا و سه تکرار برای بین نبکاها   )*( اختالف معنی†
/0(p value<    (ns) بدون اختالف 

 

 نتایج تفاوت خاک در نبکا و فضای بین نبکا -
اد نشان د SPSS افزارنرمنتایج حاصل از تحلیل آزمایش خاک با 

ین بای که میزان مواد آلی و رطوبت در نبکا در مقایسه با فض
 اختالف ،موارد سایری بیشتر است. در دارمعنیطور نبکاها به

 د نداشتی بین خاک نبکا و خاک فضای بین نبکا وجودارمعنی
 (.1)جدول 
خاک نشان داد که  هایویژگیجهت باد بر روی  تأثیربررسی 
های باد بین فاکتورهای از جهت كی ی در هیچدارمعنیاختالف 

کلسیم وجود ندارد. کربنات کلسیمشده به جز کربنات گیریاندازه
 هاالیه تأثیر ی در خالف جهت باد بیشتر بود. آنالیزدارمعنیطور به

آلی و  رطوبت، مواد درصد که داد نشان خاک هایویژگی بر
ی دارمعنیمختلف دارای اختالف  هایالیهکلسیم در کربنات

م کلسیآلی و کربنات مقدار رطوبت در الیه تحتانی، مواد. باشدمی
در الیه باالیی بیشتر بود. ذرات خاک در دو جهت باد اختالف 

ذرات سیلت از الیه تحتانی به سمت  ،اما .ی را نشان نداددارمعنی
 ی را نشان داد. دارمعنیباالیی کاهش  هایالیه
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  ایگونه ترکیبنتایج بررسی اثر نبکا بر  -
 هاینهگوها نشان داد نبکا اثر مثبتی در استقرار نتایج بررسی

گیاهی همراه  هایگونهکند. ایفا می ایگونه غنایگیاهی و حفظ 
نشان  ،(2)مستقر شده بر روی نبکا و محیط بین نبکا در جدول 

ساله علفی و  یك هایگونهداده شده است. اکثر گیاهان شامل 
ها ها و تراکم آنطور مشخصی تعداد گونهکه به باشدمیچندساله 

فقط سه گونه در محیط بین نبکا . باشدیمبر روی نبکا بیشتر 

ها از گرامینه و یك گونه از تیره وجود داشت که دو تای آن
های بین تعداد گونه به پایههمبستگی  ،(5)اسفناج بود. شکل 

و  2r=92/0) دهدمیهمراه و حجم نبکای کلیر را نشان 
001/0p<ها ها و تراکم آن(. با افزایش حجم نبکا تعداد گونه

نشان  ایگونه غنایوضوح نقش نبکا را در زایش یافت و این بهاف
  (.p>001/0و  2r=89/0) دهدمی

 

 های موجود بر روی نبکا و بین نبکاها: مقایسه گونه(2ل )جدو
  هایگونه

 روی نبکا

 موجود  هایگونه

 در بین نبکاها
 ردیف گیاهی هایگونه تیره

 Poaceae Aeluropus Littoralis 1 - ٭

 Papilionoideae Astragalus sp. 2 - ٭

 Chenopodiaceae Atriplex dimorphestegia 3 ٭ ٭

 Asteraceae Centaurea sp. 4 - ٭

 Chenopodiaceae Chenopodium butyris 5 - ٭

 Poaceae Eremopoa bonaepartis 6 ٭ ٭

 Geraniaceae Geranium sp. 7 - ٭

 Caryophyllaceae Lepyrodiclis sp. 8 - ٭

 Liliaceae Lilum sp. 9 - ٭

 Poaceae Lolium sp. 10 - ٭

 Solanaceae Lycium shawii 11 - ٭

 Malvaceae Malva neglecta 12 - ٭

 Poaceae Schismus arabicus 13 ٭ ٭

 Poaceae Setaria sp. 14 - ٭

 Asteraceae Sonchus sp. 15 - ٭

 Poaceae Tragas racemosus 16 - ٭

 نشان عدم حضور -      نشان حضور *
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 اتغییرات تعداد گونه و پایه با افزایش حجم نبک :(5)شکل 

 گیری بحث و نتیجه
وضوح نشان داد که تشکیل نبکا توسط گونه نتایج این آزمایش به

د. میزان مواد شخاک  هایویژگیاصالح بعضی از  سبب ،کلیر
ودکننده پراکنش ترین عوامل محدآلی و رطوبت که از مهم

در نبکا  ،شودگیاهی در مناطق خشك محسوب می هایگونه
 ی نسبت به مناطق بدون نبکا افزایش نشان داددارمعنیطور به

مربوط به  تواندمیآلی خاک نبکا  . افزایش مواد(1)جدول 
رسوب ذرات  هایالیههای مرده گیاه کلیر باشد که در بافت

و کیفیت  مین سالمتأآلی در ت هنقش ماد اند.بادرفت دفن شده
توان به منبع ها میاز جمله این نقش. باشدمیخاک بسیار مهم 

منبع عناصر  های خاک،میکروارگانیسم کربن و انرژی برای
غذایی نظیر نیتروژن، گوگرد، و فسفر پایداری و نگهداری ذرات 

افزایش سرعت نفوذ آب در خاک نبکا و کاهش  ویژهخاک و به
افزایش رطوبت نبکای کلیر در این  .واناب اشاره کردتولید ر

حاصل نقش مثبت موادآلی باشد. در این تحقیق  تواندمیآزمایش 
خاک بررسی شد و ویژگی نقش جهت باد بر  ،برای اولین بار

ی در خالف دارمعنیطور کلسیم بهکربناتنتایج نشان داد که 
تواند یل این امر میجهت باد و در الیه باالیی نبکا بیشتر بود. دل

کلسیم مربوط باشد. مقدار تر بودن ذرات کربناتبه کوچك
رطوبت در الیه تحتانی، مواد آلی در الیه باالیی بیشتر بود. 

تحتانی به نفوذپذیری خوب  هایالیهافزایش مقدار رطوبت در 
با افزایش . باشدمیخاک نبکا و قسمتی به حالت تکاثف مربوط 

های مرده بیشتری تولید شدن نبکا، کلیر بافتحجم گیاه و بزرگ 
میانی  هایالیهآلی در  افزایش مواد سببکند که این عامل می

در مطالعه اهمیت نبکای  ،(El-Bana et al., 2002)است. 
Retama raetam  نیز مشابه تحقیق حاضر نشان دادند که

نبکا بیشتر از خاک محیط بین آلی خاک  میزان رطوبت و مواد
است. عوامل نامبرده در نبکا از عواملی است که در مناطق نبک

ها د و وجود آننشوعنوان عوامل محدود کننده تلقی میخشك به
ها نسبت به مناطق بدون نبکا موجب در نبکا موجب برتری آن
شود. نتایج این آزمایش نشان داد که استقرار دیگر گیاهان می

ها با حجم تراکم آنگیاهی و  هایگونههمبستگی مثبتی بین 
نبکا وجود دارد. این بدین معنی است که با بزرگ شدن نبکا 

آلی بهتر شده و شرایط را برای استقرار  شرایط رطوبتی و مواد
 (,.El-Bana et alسازد. مشابه این تحقیق تر میگیاهان مناسب

 هایاندازهدر مطالعه شش نبکا از شش گونه متفاوت با   2007)
ترین عامل گ نشان دادند که اندازه نبکا مهمکوچك تا بزر

افزایش تنوع . باشدمیبر روی نبکا  ایگونهافزایش غنا و تنوع 
 (Brown & Porembski, 1997, 2000)در مطالعه  ایگونه

نبکا در مناطق خشك با افزایش تنوع  ،نیز نشان داده شده است
برای  ای کهرسند. پدیدهنظر میمثل جزایر سبز به ایگونه
 همراه دارد. مناسبی را بهی زیستمحیط آثارن این مناطق اساکن

ار هکت در مجموع در یكنتایج این تحقیق همچنین نشان داد که 
این مقدار . باشدمیتن در  2/187مقدار مواد بادرفت تثبیت شده 

در  نینگذاری شده و همچاز مواد بادرفت توسط گونه کلیر رسوب
شده نجا هطه نقش ریشه کلیر توسط باد جابسطح زیر نبکا به واس

 باشدمی خیزحاصل هایخاکاست. نبکا محل تجمع و رسوب 
یجاد ابدون پوشش و بر اثر فرسایش بادی  هایزمینکه از 

ریب تخ هایهزینهای از ند تا اندازهتواوسیله مینبکا بدین اند.شده
ز حاصل ا یهادانهخاکو تلفات خاک همراه با خرد شدن 

 فرسایش را کاهش دهد.
ی، تنفس هایبیماریریزگردها یکی از عوامل مهم افزایش 

شهری، درون و برون هایکاهش میدان دید و بروز تصادف
می در مجموع تهدید مه و تخریب تاًسیسات مسکونی و صنعتی

 هاینقشیکی از شود. برای محیط زیست انسان محسوب می
ه بکه  این تحقیق نشان دادمهم نبکا جذب این ریزگردها است. 

شکیل درصد از وزن هر نبکا را ریزگردها ت 37/12طور متوسط 
 . دهدمی

متفاوتی نسبت به رسوب ذرات بادرفت و  هایواکنشگیاهان 
. بعضی سازگار، برخی دیگر دهدمیتشکیل نبکا از خود نشان 

 گیاهان. دنرومینیز بر اثر این تنش از بین  تعدادینیمه سازگار و 
شوند. تدریج توسط آن دفن میدر هنگام رسوب ذرات بادرفت به

 شناسیریختتوانند در خود تغییرات ژنتیکی، بعضی از گیاهان می
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ق شده و زنده یفا تنشو فیزیولوژیکی ایجاد نموده و بر این 
 ،بمانند. گیاهانی که قادر به سازگاری خود با شرایط جدید نیستند

ی است که در برابر هایگونهر یکی از از بین می روند. گیاه کلی
تکثیر این گونه در  ،بنابراین. باشدمیرسوب ذرات بادرفت مقاوم 

کمك شایانی برای کنترل گرد و  تواندمیمنطقه مورد مطالعه 
 زیست نماید.غبار و حفظ محیط

، ایگونهبا توجه به نقش نبکاها در جذب ریزگردها، افزایش تنوع 
 هایگونهم زیادی از خاک شناسایی تثبیت و نگهداری حج

و یا  خیزفرسایشسازگار یا بردبار و تولید و تکثیر آنها در مناطق 
زیست ایفا نقش مهمی در محیط تواندمیگذر باد  مسیرهایدر 

 نمایند.

 منابعفهرست 

در جذب  (Calligonum polygonoides)بندی . نقش گونه اسکنبیل هفت1389ر.  زاده، ح.عظیم و مصلح آرانی، ا. ؛، ر.احقاقی
 زد.های گرد و غبار. یریزگردها. مطالعه موردی دشت مروست استان یزد. همایش ملی فرسایش بادی و طوفان

 ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. فرسایش بادی -، بیابان2 . ژئومورفولوژی کاربردی، جلد1377احمدی، ح. 

 زد، یزد. یای، چاپ اول، انتشارات دانشگاه های ماسهها و پهنهمناسب تثبیت تپه. گیاهان 1389اختصاصی، م. ر. 

ن. رساله اردکا -یزد های فرسایش بادی دشت. بررسی مورفومتریك و مورفودینامیك رخساره1383 احمدی، ح. و اختصاصی، م. ر.
 دانشگاه تهران. ،دکترای آبخیزداری

ندر زدایی سدیج و بیاهی شهرستان بجرایی تثبیت شن و بیابانا -. مطالعات تفصیلی1381اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان. 
 جاسك استان هرمزگان.

 های ایران، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه یزد، یزد.. درختان و درختچه1387 ثابتی، ح.

 ها و مراتع، تهران.گل: تیره کلیر، انتشارات موسسه تحقیقات جن30. فلور ایران شماره 1378ثقفی خادم، ف. 

در  IRIFR2و  WEPSبادی  های سامانه برآورد فرسایش. بررسی کاربرد مدل1386اختصاصی، م. ر.  و رفاهی، ح. ؛زاده، ح. ر.عظیم
 اردکان، رساله دکتری علوم خاک، دانشگاه تهران. -اراضی آیش دشت یزد

دی یش بااحداقل فرس گیریزهانداهای گیاهی در بررسی کاربرد تلماسه .1389اختصاصی، م. ر.  و ر. زاده، ح.عظیم ،مصلح آرانی، ا.
 های گرد و غبار. یزد.)مطالعه موردی اسکنبیل و ارمك(. همایش ملی فرسایش بادی و طوفان
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