دکتر سید محمد زمانزاده
استادیار دانشگاه تهران
دانشکده جغرافیا

بررسی پارامترهای
گرانولومتریک در محیط بادی

منا انوشه

کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران

مطالعه موردی :بند ریگ کاشان
چکیده

مناطق خشک و نیمه خشک جهان در عرضهاي  20تا  45درجه شمالی و
جنوبی واقع شدهاند .کشور ایران نیز در این منطقه واقع شده که به کمربند جهانی
بیابانی موسوم است .شناسائی این مناطق به عنوان اصولیترین و بنیاديترین کار
محسوب میشود .در پهنه مناطق خشك ايران ،تودههاي بزرگي از ماسههاي بادي
در نقاط مختلفي متراكم شدهاند.
این تودههای ماسهای در اصطالح محلی ریگ نامیده میشوند .محدوده
مورد مطالعه تپه ماسهای بند ریگ کاشان ،واقع در چاله مسیله و در جنوب
دریاچه نمک میباشد .در این مقاله سعی براین خواهد بود که با مطالعه
ژئومورفولوژي ،نمونهبرداري و دانهبندي عناصر تپه ماسهی محیطهاي بادي
بررسی گردد .بررسیهاي بعمل آمده شامل مراحل جمعآوري اطالعات محلی،
نمونهبرداری از تپه ماسهای ،عاملهای آماری و رسوبشناسی با استفاده از نرم
افزار  GRADISTATمحاسبه گردیده و منحنیهای دانهبندی رسوبات ترسیم شد.
بررسیهای دانهبندی رسوبات نشان میدهد که رسوبات در  4نقطه تپه ماسهای
دارای اختالف جورشدگی  0/327 φمیباشد ،که این اختالف ناشی از موقعیت
برداشت رسوبات و قدرت باد میباشد.

واژههای کلیدي :بندریگ کاشان ،رسوبات بادی ،دانهبندی(گرانولومتری)،
جورشدگی

مقدمه

سرزمين ايران در كمربند خشك و نيمه خشك نيمكره شمالي قرار
گرفته است و تحت تأثير حاكميت پرفشار مجاور حاره و از طرفي همواري
نسبي بخشهاي مركزي آن ،همواره در معرض فرايندهاي فرسايش بادي
قرار دارد .ساير متغيرها وعوامل اقليمي از جمله كم ارتفاع بودن و همواري
نسبي منطقه ،دور بودن از منابع رطوبتي و درياها و نيز محصور بودن در
ميان ارتفاعات حاشيهاي ،فرسايش بادي را در نواحي مركزي ايران تشديد
نمودهاند( .جدید االسالمی و همکاران)2010 ،
امروزه باد از عوامل مؤثر در فرسایش و جابجایی مواد در نقاط مختلف
جهان از جمله ایران به شمار میآید و به عنوان یکی از عوامل دینامیک مؤثر
بر سطح زمینی میباشد که در فرسایش خاک ،هوازدگی و تجزیه آن مؤثر

است .به طوری که اگر باد وجود نداشته باشد ،هر چقدر ماسه فراهم شود،
تپه ماسهای تشکیل نخواهد شد( .مقصودی و همکاران )1390 ،البته باد هنگامی
به عنوان یک عامل فرسایش مورد توجه است که اوالً شرایط محیط طبیعی
مناسب عملکرد آن باشد و ثانی ًا به مرحلهای از قدرت رسیده و مانع جدّ ی در
راه دخالت آن وجود نداشته باشد .باد میتواند در شرایط مناسب یک عامل
مهم فرسایش باشد و نقش خود را بر ناهمواریها تحمیل نماید( .محمودی،
ص  )219فرسايش ،حمل و متعاقب آن رسوبگذاري ماسه و گرد و غبار به
وسيله باد ،از مهمترين فرايندهاي ژئومورفولوژي در بسياري از مناطق بياباني
كره زمين هستند.
از اينرو شناخت موقعيت ،رفتار و ماهيت تپههاي ماسهاي و تفكيك
محل برداشت ،حمل و رسوبگذاري رسوبات بادي از اهميت ويژهاي
برخورداراست .در واقع بررسی دانهبندی رسوبات بادی در مطالعات
مورفومتری و بررسی اجزاء تشکیل دهنده رسوبات انجام میگیرد .در پهنه
مناطق خشك مركزي ايران ،تودههاي بزرگي از ماسههاي بادي در نقاط
مختلفي متراکم شدهاند این تودههای ماسهای در اصطالح محلی «ریگ»
نامیده میشوند( .یمانی)1381 ،
از دیگر فرآیندهای مهم ژئومورفولوژی محیط بادی ،فرسایش ،حمل و
متعاقب آن رسوبگذاری ماسه و گرد غبار به وسیله باد است که ویژگیهای
شکل ناهمواریها و چشماندازها در این مناطق بر پایه شدت فرسایش یا
رسوبگذاری توسط باد شکل میگیرد و تحول مییابند( .عباسی و همکاران،
 .)1390از این رو شناخت موقعیت تپههای ماسهای از اهمیت خاصی برخوردار
است و بنابراین ضروریست که خصوصیات تپههای ماسهای مشخص گردد.
آنالیز توزیع دانههای رسوبی برای مقایسه نمونههای مختلف با یکدیگر از
اهمیت خاصی برخوردار است ،زیرا بدین وسیله میتوان به ویژگیهای
مختلف رسوبات و فرایندهایی که باعث تشکیل آنها گردیده است پی برد.
همانطور که اشاره خواهد شد با کاهش شدت جریان بتدریج ذرات در اندازههای
مختلف از یکدیگر جدا شده و رسوب مینمایند( .موسوی حرمی ،ص )61
تحلیلهای گرانولومتریک یکی از ابزارهای متداول در تعیین شناختهای
ماسههای بادی و تحقیقات کویرزایی به شمار میرود که برای رسیدن به
این امر ،از پارامترهای مربوط به اندازهی ذرات ماسه و همچنین تحلیلهای
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آماری همچون میانگین ،انحراف معیار ،کشیدگی ،چولگی و  ...استفاده
میگردد( .مقصودی و همکاران )1390 ،تغییر در اندازه ذرات ماسه فاکتور مهمی
به منظور درک مورفولوژی در ماسههای در دسترس و فرایندهای دینامیک
شکل دهنده تپه ماسهای از قبیل ،پوشش گیاهی و فاصلهی آنها از منابع ماسه
و  ...میباشد( .عباسی و همکاران)1390 ،

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

بند ریگ کاشان یکی از معدود پهنههای ماسهای بزرگ ایران باتنوع
اشکال ماسهای میباشد که به شکل هاللی با تحدب غربي(یمانی )1390 ،در
جنوب دریاچه نمک واقع در  70کیلومتری شمال شرقی شهر کاشان شروع
و تا  55کیلومتری جنوب شرقی آن ادامه دارد .این ناحیه بین عرضهای
جغرافیایی  34درجه و  38دقیقه تا 33درجه و  45دقیقه شمالی و طول
جغرافیایی  51درجه و  53دقیقه تا  52درجه و  51دقیقه شرقی قرار گرفته
است.
از نقطه نظر ژئومورفولوژی یک دشت سیالبی شمرده میشود ،وجود
نیمرخهای الیهای نیز دلیلی بر این مدعا است( .مقصودی  )1390دشت ریگی،
قلوه سنگهای چند وجهی ،اشکال تراکمی ماسههای بادی ،نبکا ،برخان ،ریگ،
تپههای ماسهای هرمی ،پیکان ماسهای ،سیف یا شمشیر ،ریپل مارک از جمله
اشکال ژئومورفولوژیکی این منطقه است( .مقصودی و همکار)1390
مقدار متوسط  30ساله بارش منطقه  133میلیمتر است که به شکل
ناهمگن و اکثرا ً به صورت رگبار میباشد( .آذرنیوند و همکاران)1386 ،
منطقهی مورد مطالعه ،در فاصل دو منحنی هم تبخیر پتانسیل  2800و
 1600میلیمتر قرار دارد.
منطقهی مورد مطالعه ،در حد فاصل منحنی هم دمای  17/5الی 15
درجه سانتیگراد محصور شده است .اقلیم منطقه بسیار گرم با تابستان های
خشک(کوپن) ،نیمه بیابانی شدید (گوسن) ،خشک (دمارتن) و خشک و
سرد ( آمبرژه) میباشد( .آذرنیوند و همکاران)1386 ،
مراحل مختلف این مطالعه عبارت است از -1 :عملیات صحرایی و
نمونه برداری  -2عملیات دانه بندی و ترسیم

تجزیه و تحلیل ماسههای بادی
طبقهبندی اندازه ذرات

جهت طبقهبندی اندازه ذرات ماسه بادی از طبقهبندی فولک استفاده
شد .ابتدا با توجه به عملیات صحرایی  4نمونه به ترتیب از پایین تپه شماره
 ،1میانه تپه شماره  ،2باالی تپه شماره  3و انتهای تپه شماره  ،4برداشت
میدانی انجام گرفت.
1
دانهبندی نمونهها بر اساس روش غربال و با استفاده از دستگاه شیکر
صورت گرفت.
در ابتدا  100گرم از هر نمونه از رسوبات خشک شده با ترازوی حساس
تا یک صدم به دقت وزن شد و سپس بعد از اتمام کار شیکر هر طبقه به طور
مجزا وزن شد و در جدول فراوانی قرار گرفت (جدول.)1
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جدول  :1تقسیمبندی قطر ذرات بر اساس روشAST M

4
انتهای
تپه

3
روی
تپه

2
میانه
تپه

1
پای
تپه

نوع
ذرات

قطر
ذرات
m

شماره
الک

0/03

0

0

0

شن ریز

2000

1

0/31

ماسه
خیلی
درشت

2000
1000

2

2/55

ماسه
درشت

1000
500 -

3

31/59 29/75 22/62 32/93

ماسه
متوسط

- 500
250

4

50/97 60/57 72/94 46/47

ماسه
ریز

- 250
125

5

8/23

4/4

9/29

13/74

ماسه
خیلی
ریز

-63
125

6

0/48

0/02

0/18

0/8

لیمون و
رس

> 63

7

0/06

11/76

0/001 0/001

0/01

0/17

برای نامگذاری رسوبات دانه ریز تری که فاقد گراول باشد از مثلث فولک
که در سه گوشه آن ماسه ،سیلت و رس نوشته شده است استفاده میکنیم .اگر
بیش از 90درصد دانههای موجود در نمونه در اندازه ماسه باشد ،آن را ماسه (ماسه
سنگ) مینامیم( .موسوی حرمی ،ص  )60تمامی نمونههای برداشت شده دارای 90
درصد ماسه میباشد که طبق نمودار فولک آنها را ماسه مینامیم .سپس عاملهای
آماری ذرات تعیین شد و با استفاده از درصد فراوانی ،منحنی رسوبی در محیط
نرمافزار GRADISTATترسیم شد .میانگین اندازه ذرات ،شاخص چولگی و
کشیدگی مورد استفاده قرار گرفت( .جدول .)2
با توجه به فرمولهای فولک پارامترهای آماری به شرح ذیل محاسبه
گردید .سپس عاملهای آماری ذرات در منطقه مورد مطالعه تعیین شد تا با
استفاده از این اطالعات ،تعبیر و تفسیر محیط رسوبی انجام گیرد( .جدول)2
جدول :2نتایج عاملهای آماری نمونهها براساس روش فولک
عامل آماری
f

میانه

میانگین
Mz

جورشدگی
f

چولگی
SKI

کشیدگی
k

1

2/500

2/268

0/732

-0/193

3/034

2

2/500

2/292

0/597

0/045

2/661

3

2/500

2/318

0/487

-0/415

3/350

4

2/500

2/020

0/814

-0/260

2/547

شماره نمونه

میانگین)Mz( :

Mz= f 16 + f 50 f 84.3

میانگین حد متوسط اندازه ذرات در رسوب است که با عالمت Mz
نشان میدهند این اندازهگیری براساس سه نقطه بر روی منحنی بوده و بر
اساس فرمول باال محاسبه میگردد.

انحراف معیار جامع یا انحراف استاندارد (جورشدگی)
جورشدگی( )sortingشاخصی است که یکنواختی ذرات تشکیل دهنده
رسوب و نزدیک بودن به قطر آنها را نشان میدهد در واقع انحراف معیار
بیانگر میزان جورشدگی در نظر گرفته میشود که بر اساس فرمول باال
محاسبه میگردد .در واقع نتایجی که از محاسبات و نرم افزار GRADSTAT
بدست میآید بر حسب فی میباشد و با ضرایب فولک که بیانگر انواع
جورشدگی میباشد مقایسه میگردد( .جدول.)3
جدول :3طبقه بندی ضرایب جورشدگی فولک() f
انحراف معیار جامع فولک بر حسب فی

جورشدگی
)(sorting

 fکمتر از 0/35

بسیار خوب

0/35 - 0/5

خوب

0/5 - 0/71

نسبت ًا خوب

0/71 - 1

متوسط

1-2

بد

2-4

بسیار بد

 fبیش از 4

بی نهایت بد
( عباسی و همکاران)1390 ،

با توجه به جدول  3جورشدگی ذرات رسوبی از  0/487 φتا φ
 0/814میباشد که دارای جورشدگی از خوب تا متوسط متغیر میباشد .این
جورشدگی در رسوبات بادی که اختالف چگالی بین دانههای ماسه و هوا
زیاد است بخوبی دیده میشود( .موسوی حرمی ،ص)111

کج شدگی (چولگی جامع) ()SKI

اغلب نمونههای ماسههای بادی کج شدگی مثبت را در مقیاس فولک
دارند (عباسی و همکاران .)1390 ،با توجه به دادههای جدول کج شدگی بین
φ-0/415تا φ 0/045میباشد .شماره  1نمونه پایین تپه است که کجشدگی
به سمت ذرات درشت دانه است ،شماره  2میانه تپه کج شدگی متقارن
است ،شماره  3باالی تپه میباشد کج شدگی زیاد به سمت ذرات درشت دانه
است و نقطه  4انتهای تپه کج شدگی به سمت ذرات درشت دانه میباشد.
در نقطه باالی تپه قدرت مکانیکی باد بیشتر و ذرات دانه درشتتر میباشد
و کجشدگی منحنی به سمت چپ میرود و منفی است.
جدول :4ضرایب کج شدگی فولک
ضرایب کچ شدگی SKI

وضعیت تقارن منحنی دانهبندی
(کج شدگی)

0/3 - 1

زیاد به سمت ذرات ریز دانه

0/1 - 0/3

به سمت ذرات ریز دانه

(0/1) - 0/1

متقارن

)(-0/3) - (-0/1

به سمت ذرات درشت دانه

)(-1) - (-0/3

زیاد به سمت ذرات درشت دانه
(موسوی حرمی ،ص )72

کشیدگی (پخ شدگی) G
این شاخص توزیع ذرات را نشان میدهد که از نسبت جورشدگی دنباله
منحنی به جورشدگی قسمت وسط منحنی به دست میآید .این فرمول ارائه
شده توسط فولک مقدار بلندی منحنی را نشان میدهد و براساس فرمول
باال محاسبه میگردد.
جدول : 5ضرایب کشیدگی فولک
ضرایب کشیدگی k

وضعیت کشیدگی

کمتر از 0/67

بسیار پهن

0/9 - 0/67

پهن

1/11 - 0/9

متوسط

1/5 - 1/11

کشیده

3 - 1/5

بسیار کشیده

بیشتر از 3

بی نهایت کشیده

(موسوی حرمی ،ص )72

چولگی SKIاگر مقدار ذرات دانه ریز فراوانتر باشد دنباله منحنی به طرف
راست و کج شدگی مثبت است ولی اگر فراوانی ذرات دانه درشت بیشتر باشد
دنباله منحنی به طرف چپ و کچ شدگی منفی است .مقدار کج شدگی طبق
فرمول باال محاسبه میگردد .جدول(( )4فتحیزاده و همکاران)1390 ،

خصوصیات دانهبندی :میانگین پارامترهای رسوب شناسی در مناطق مورد
مطالعه ،نشان میدهد که میانگین بین  2/020 φتا  ،2/318 φجورشدگی
بین 0/487 φتا  ،0/814 φکج شدگی ( )SKIبین  φ-0/415تا  0/045 φو
کشیدگی ( )kبین 3/350 φتا2 /547 φقرار دارد .به عبارت دیگر نمودارهای
نرمال در این مناطق دارای جورشدگی خوب تا متوسط ،کج شدگی متمایل
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به درشت دانه و کشیدگی با توجه به جدول( )5از نوع کشیدگی بسیار
کشیده و بینهایت کشیده میباشد که ارتباط مستقیمی با جورشدگی و اندازه
ذرات دارد و در تفسیر محیط رسوبی و فرآیندهای رسوبگذاری از اهمیت
خاصی برخوردار است( .عباسی و همکاران )1390
 در ناحیه پایین تپه شماره  1برداشت ،از جدول شماره  1اینطور استنباطمیشود که بیشترین فراوانی ذرات از نوع ماسههای ریز دانه میباشد .درصد
فراوانی  50/67است .جورشدگی ذارت متوسط است و از اندازه ذرات نسبت ًا
درشت تا ذرات ریز دانه به نسبت در نمونه وجود دارد .کجشدگی ذرات
به سمت ذرات دانه درشت میباشد و وضعیت کشیدگی بر اساس ضرایب
کشیدگی فولک بینهایت کشیده میباشد .طبق مثلث فولک به نام ماسه
مطرح میگردد که بیش از  90درصد دانهها در اندازه ماسه میباشد.

نمودار :1فراوانی قطر ذرات
ماسه شماره 1پایین تپه
برداشت در اردیبهشت 91

نمودار چولگی شماره1

 درقسمت میانه تپه منطقه شماره  2با توجه به نمودار آماری بیشترین درصدفراوانی اندازه ذارت بین 2تا  250( j 3تا  125میکرون) (فتحی زاده همکاران)1360،
است و حدود  60/57درصد اندازه ذرات ریز دانه است و هر چه از نقطه 1به سمت
باال میرویم درصد فراوانی ذرات به سمت ریز دانه میرود و جورشدگی بیشتر
میشود .در نقطه  2جورشدگی نسبت ًا خوب است وکج شدگی متقارن میباشد.

نمودار  :2فراوانی قطر
ذرات ماسه شماره
2میانه تپه برداشت در
اردیبهشت 91
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نمودار چولگی شماره 2
 در ناحیه باالی تپه ،شماره  3نمونه برداری اندازه ذرات به سمت ریزدانه میرود و بیشترین درصد فراوانی ذرات ریز دانه بین 2تا  125( j 3تا
 250میکرون) در این نقطه قرار دارد و جورشدگی خوب است در این نقطه
نسبت به  3نقطه دیگر برداشت بهترین جورشدگی را دارد ،حدود 72/94
درصد ماسهها در حد ماسه ریز است و کج شدگی  φ 0/045است که با
توجه به جدول 1درصد فراوانی به سمت ذرات ماسه متوسط به سمت
چپ می رود و منفی است.کج شدگی در این منطقه اندازه دانهها نسبت
به نقاط دیگر برداشت زیاد به سمت ذرات دانه درشت است(جدول ،)4
این بدین مفهوم نیست که هر جا ماسه ریز بیشتر باشد ،فرسایش بادی
بیشتری دارد ،بلکه فقط پتانسیل بیشتری برای در اختیار گذاشتن ماسه در
عمل فرسایش بادی دارد( .عباسی و همکارن )1390 ،در واقع اندازه ذرات تا
حدی گویای سرعت باد میباشد ،بدیهی است که اندازه ذرات ماسه ،رابطه
مستقیمی با سرعت باد دارد( .یمانی )1381 ،سرعت باد بیش از فراوانی آن
در فرسایش بادی دخالت داردو سرعت باد در جهت ارتفاع سریع ًا افزایش
مییابد (محمودی ،ص  )233در واقع نقطه برداشت شماره  3نسبت به دیگر
نقاط برداشت بلندترین نقطه است.
نمودار  :3فراوانی قطر ذرات
ماسه شماره  3باالی تپه
برداشت در اردیبهشت 91

نمودار چولگی شماره 3

در ناحیه انتهایی شماره  4برداشت قدرت باد تا حد قابل توجهیکاسته شده و اندازه ذرات نسبت به دیگر نقاط افزایش یافته است  .درصد
فراوانی ذارت دانه ریز بین  2تا  125( j 3تا  250میکرون) نسبت به دیگر
نقاط برداشت کمتر است و کج شدگی به سمت ذرات درشت دانه است
(جدول  ،)4افزایش قطر دانهها ،سرعت باد را کاهش میدهد( .محمودی ،ص
 ،)233نسبت به دیگر نقاط برداشت نقطه  1و این نقطه دارای جورشدگی
متوسط میباشد .عدد جورشدگی  j 0/814میباشد و طبق جدول  3دارای
جورشدگی متوسط میباشد .در کل حدود  90درصد از نمونه اندازهاش در
حد ماسه است و در مثلث فولک در رأس هرم قرار دارد و تحت عنوان
ماسه بیان میگردد.

نگاره  :2نمودار هرمی فولک تعیین بافت رسوب (نمونه شماره )1

نمودار  :4فراوانی قطر ذرات
ماسه شماره  4انتهای تپه
برداشت در اردیبهشت 91
نگاره  :3نمودار هرمی فولک تعیین بافت رسوب (نمونه شماره )2

نمودار چولگی شماره 4
نگاره  :4نمودار هرمی فولک تعیین بافت رسوب (نمونه شماره )3

نگاره  :1موقعیت بند ریگ گرفته شده از  Google earthنقاط قرمز رنگ
محل برداشت نمونهها میباشد( .شبکه بندی توسط نرم افزار )GIS

نگاره  :5نمودار هرمی فولک تعیین بافت رسوب (نمونه شماره )4
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نتیجهگیری

توزیع اندازه ذرات نتایج این مطالعات نشان میدهد که تغییرات اندازه
قطرذرات ماسه ،رابطه مستقيمي باسرعت وزش بادها دارد.
در نتیجه به دلیل باال بودن سرعت باد رسوبات مقطع 1و  4رسوبات
درشتتر بوده و اندازه ذرات رسوبات نقطه  3باالی تپه ریزتر بوده است.
در واقع حرکت دانهها موجب میگردد که دانهها در اندازههای متفاوت
و به روشهای مختلف حرکت کنند .این اختالف در نوع حرکت باعث
میشود که یک جدایی در اندازه و شکل دانهها بوجود بیاید ،این جورشدگی
در رسوبات بادی که اختالف چگالی بین دانههای ماسه و هوا زیاد است
بخوبی دیده میشود و در نتیجهی این اختالف ،باد قادر به حمل دانههای
درشت نمیباشد .
چون ذرات دانه ریز در رسوبات فراوان بوده و رسوبگذاری در نتیجه
رسوبات در یک محیط آرام وکم انرژی صورت گرفته است؛ با توجه به
جداول و محاسبات و اندازه ذرات هر چه از پایین تپه به سمت باالی تپه
پیش میرویم درصد فراوانی ذرات بین  2تا  φ 3بیشتر و به سمت ذرات
ریز دانه (ماسه ریز) میرسیم و در نقطه انتهایی تپه مجدد منحنی کشیدگی
به سمت ذرات دانه درشت میرسد .در واقع ذرات دانه درشتتر زمانی
رسوب میکنند که سرعت باد تا حدّ ی کم باشد و ذرات دانه ریز را با خود
برده باشد سرعت باد باال بوده و ذرات دانه درشت را در مناطقی نزدیکتر
به منشاء باد حمل کرده است.
از مقایسه جورشدگی در  4منطقه اینچنین برداشت میشود که هر چهار
نقطه برداشت دارای جورشدگی خوب تا متوسط هستند ولی در کل بهترین
جورشدگی در نقطه  3باالی تپه میباشد که ذرات بیشترین درصد فراوانی
را در ماسه ری بین  2تا  φ 3دارد.
 بیشترین فراوانی قطر ذرات نمونههای ماسه در طبقه 2تا125( φ 3تا 250میکرون) بوده و متوسط میانگین آنها  φ 0/298و متوسط میانه φ 2/500
است.
 جورشدگی نمونههای برداشت شده ماسه بین 0/814-0/487 φاست،جورشدگی در  4نمونه خوب بوده است.
 مقدار کج شدگی در نمونه 1و4به سمت ذرات دانه درشت و در نمونهماسهای  2به صورت متقارن است و در نمونه  3کج شدگی ذرات زیاد به
سمت ذرات درشت دانه (ماسه متوسط با درصد فراوانی  22/62که بین 1تا2
 250- φتا  500میکرون) است.
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