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 چکیده

در داخل و  روان یهاماسه تجمع ،شوديم مشاهده يابانیب و خشک مناطق زیآبخ یهاحوزهدر طبیعي که یکي از مناظر 

 ،يشکل از اراض نیبه ا ي. در زبان عربشوديم ماسه از یيهاتوده یریگزمان باعث شکل مروربهاست که  اناهیگ اطراف

 يفارس زبان زیو ن يسیوارد زبان انگل يواژه از زبان عرب نیا .است پشته و کوچک تپه یمعنابه که شوديگفته م «ةبک َّالن َّ»

يم استفاده نبکا و nebkha واژه از بیترتبه ،يشکل از اراض نیا انیب یبرا ،دو زبان نیدر ا يشده و در غالب متون علم

 زین nabkhahو  nabkha، nebka، nabkaمانند  یگرید ینوشتار یهاوهیش که شد مشخص يعلم متون يبررس با .شود

 منظوراز آن است که  يحاک ده،یپد نینشان دادن ا یشده برا استفاده ریتصاوامر با  نیاواژه وجود دارد که  نیا یبرا

 نیشتریب به پژوهشگران يابیدست عدم باعث ،ینوشتار وهیش در هاتفاوت نیا .است بوده نبکا انیب سندگانینو همه

 phytogenicو  coppice duneمانند  یيهاعبارت ن،یا برعالوه .شوديم دهیپد نیا مورد در گرفته صورت قاتیتحق

hillock یهااز شکل يکی عنوانبهمتون  دراستفاده از واژه نبکا  مقاله، نیا در. شوديم افتی متون در نبکا با معادل زین 

در هنگام بررسي تر جامع اطالعاتمنظور دستیابي به به ،نتایج نشان داد قرار گرفته است. يبررس مورد يابانیب ياراض

های معادل و واژههای مختلف نوشتاری شیوه است الزم ،ژئومورفولوژی و اکولوژی های مختلف ماننداز جنبه این پدیده

     جستجو شود.  آن
 

شناسيواژه فرسایش بادی،، شناسيای، ریشهماسه هایتپه ،النبکة کلیدی: هایواژه  

 

 مقدمه

شررای  محییري منراطق خشرک و بیابراني ماننررد 

گیرری روان و وزش باد باعرث شرکل هماسوجود منابع 

ای در ایرن منراطق مريهای ماسهانواع مختلفي از تپه

بنردی طبقره برر اسرا  برادی ایهای ماسرهتپهشود. 

بره  ،Warren (1996)و  Livingstoneژئومورفولوژیکي 

 مهارشرررده تثبیرررت و و  ،(Free) آزاد کلررري دسررتهدو 

(Anchored ) بر اسرا  ایرن طبقره .شده استتقسیم

 اصرلي عامرل دو وسریلهبرهشده  تثبیتهای تپه ،بندی

زمرین و  بلنردی و پسرتي حاصل ازموجود یعني موانع 

 شوند.مهار مي پوشش گیاهي

موانرع پسرتي و  وسیلهبه شدهمهار یاماسههای تپه

 کننردهدار متصرل ( سیوح شیب1 :بلندی زمین شامل

( 4و  1ریزشرري( 3، 2باالرونررده (2، 1دو اخررتالف سرری 

                                                           
1  Sand ramp 
2  Climbing 

___________________________ 
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برهای مهرار شرده هرای ماسرهو تپه هستند 2بادپناهي

و  4نبکرا( 2، 3شکلسهمي (1: پوشش گیاهي به وسیله

و  Livingstone) شرروندتقسرریم مرري 5فروافتررادگي( 3

Warren ،2019).  

ها ای نبکا در غالب کتابماسههای تپهاز این میان، 

مرتب  با ژئومورفولوژی مناطق بیابراني بره هایو مقاله

بره بررسري پژوهشرگران ایرن حروزه خورد و چشم مي

 تپرهنبکا یک  اند.های مختلف این پدیده پرداختهجنبه

 دو تا سه مترمتر تا سانتي 10ای کوچک با ارتفاع ماسه

بادی در داخرل گیرد که ماسهاست و هنگامي شکل مي

 یابرد تجمرعیک گیاه بره دام افتراده یرا در اطرراف آن 

(Thomas  وGoudie ،2009). 

برهبررسي ایرن پدیرده  هزمینیکي از نکاتي که در 

های نام استفاده از ،وجود دارد متوندر محققان  وسیله

 ایرن بررای فلرهای نوشرتاری مختشیوه حتيو  متعدد

هرای نرام ،سعي شرده اسرت ،در این مقالهاست.  پدیده

استفاده شده در متون برای این پدیده جستجو شرود و 

شناسي از لحاظ واژه ،ترین نام آنرایج عنوانبهواژه نبکا 

    مورد بررسي قرار گیرد.  

 

 هامواد و روش

 بره انجرام شرد، ایکتابخانره روشبره  ،تحقیق این

منررابع  نبکررا در واژهجسررتجوی  برراابترردا  کرره نحرروی

مجرالت  تارنمرایموجرود در  هرایمقالرهو  ایکتابخانه

 و اتیرادب ،يسریانگل و يفارسر زبان دو به معتبر علمي

  قرار گرفت. میالعه موردواژه  نیا سوابق

 نبکرا واژهکره  شد مشخصمنابع،  نیا هیاولبا مرور 

 و هراکتاب رو،نیا از. است يعرب زبان از یاشهیر یدارا

 مرورد زیرن يعرب زبان به واژه، نیا دربردارنده یهامقاله

را  یيهرامنابع واژه يبرخ ،نیهمچن .گرفت قرار يبررس

 يسرع ،نیبنرابرا .بودن گرفته نظر در کانب واژهمعادل با 

     . دوش یآورجمع زین معادل یهاواژه شد

 

                                                                               
1  Falling 
2  Lee 
3  Parabolic 
4  Nebkha 
5  Blowout 

  بحث و جینتا

 یينمرا سندگانینو که يمتون در نبکا واژهوجود  يبررس

 ازاز آن اسرت کره  يحاک ،اندرا نشان داده دهیپد نیاز ا

حاصرل  نیزمر يبرآمردگ ينروع فیتوص یبرا واژه نیا

 و شرده استفاده اهیباد، ماسه و گ ياصل عامل سه تعامل

 اطرراف در که شوديم گفته یاماسه یهاتوده ينوع به

زبران  منشر با  یاواژه ،نبکا واژه. ردیگيم شکل اهانیگ

؛ Maghsoudi، 2020؛ Tricart، 1960) تاسررر يعربررر

Goudie، 2013 ؛Cordova، 2007) در و Khalaf  و

کره  اسرت آمرده منظورابن از نقل به (1995) همکاران

قررن  14از  شیقبل از اسالم ب يواژه در متون عرب نیا

  .استفاده شده است شیپ
ةة» کلمره شرهیرواژه از  نیا بره  ياسرم« نة ْبکةةَّایَّنة ب ک 

 گیرر زیرو ن (Ghayyim، 2002) کوچرک تپره یمعنا

گرفته  ،و فراز باشد بیکه در آن نش ينیزم وخرد  توده

 اسرت« ک َََّّّب ََّّن َّ»کلمره،  نیرا يحرفر سه شهیرشده و 

(Safipoor، 1979.) واژه يعربر-يعربر یهانامهلغت در 

 «ریالصةة َّالتةة َّّ»و « الةةأّ  َّداحملةة  ََّّالتّةة » صررورتبرره ،«الن بکةةة»
(Al-Jour، 1973 ؛Masʻūd، 1978) ةةةةةةةةة» و َّاحملةةةةةةةةة  د َّاأل ک م 

در  ،نیهمچن .(Maluf، 1973) است شده يمعن« الةأّ  

 تپره یمعنرابره واژه نیرا يفارسر-يعربر یهرانامهلغت

(Tabibian، 2006)  تپرهباشرد،  زیسر آن ت که یاتپهو 

 .است آمده (Massoud، 2013) پشته و کوچک

از  يکری ،باشرد سرر  هرم يگراه کره زیسرت پشته

 (Safipoor، 1979) شرده انیب «الن بکةة»واژه  یهايمعن

 و اهرانیگ تیرفعال اثرر در کرهنیرا توجه جالب نکته و

 اسررت ياز نبکاهررا رنگرر يبعضرر یهرراخررا  جررانوران،

(Ahmadi، 2008). 

 يمعان یدارا کسانی شهیربا  يکلمات ،يزبان عرب در

 دسرتبره یبررا ،زبان نیا درهستند.  يمرتب  و مشابه

 برهرا کلمره، آن شهیر کیمختلف از  یهاآوردن مفهوم

برنرد. مريو غیره ي مانند فاعل، مفعول مختلف یهاوزن

 «جای بلنرد»معنای به «کَّمکاٌنَّانب َّ»برای مثال، عبارت 

  .(Safipoor، 1979) بوده و جمع آن نوابک است

 ایرن نروع ازبیران  بررای عربيدر متون علمي زبان 

ذرات منتقرل شرونده  تجمعای که در اثر ماسههای تپه

واژه از ،یابنردباد در اطراف گیاهان تجمع مري یلهوسبه

، Abdulzahraو  Aljassani) کالنباااا  و النبکةةةةةهررررای 
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و نیررز  (Mohammad Ali Alneama ،2020؛ 2020

 شده استاستفاده  Nebkha Dunesمعادل  النبکةة کثب ن

(Mohammad Ali Alneama ،2020) . 

و  El-Sheikh ( و1995) و همکراران Khalaf ،البته

 های، در مقالهعرب زبان (، نویسندگان2010) همکاران

 nabkha واژهاز  های با منش  گیراهيبرای بیان تپهخود 

در  کلمرهایرن تلفر  طرز از  نشانکه  اندکردهاستفاده 

   . دارد «نة ْبکة» صورتزبان عربي به

این نوع پدیرده نرام زبان فارسي،متون علمي به در 

 ،ترل نبراتيتل، نبکا،  هایهای مختلفي داشته و به نام

 تلماسره نبراتي، تلماسره ،گیراهي تلماسره تل گیراهي،

نامیرده  گیراهي تلره و شرورمروشورمرده، نبخا، ، منفرد

گلردان بیابراني، دیگری مانند های نام ،البته. شده است

در برخري صرفحات گلدان کویری و گلدان صرحرا نیرز 

 (. 1)جدول  برای نبکا انتخاب شده استاینترنتي 

 

 ينبکا در متون فارس انیب یاستفاده شده برا مختلف یهاعبارت -1 جدول

 
 مترون در شرورمرده بره نبکاهرا یگذارنام مورد در

 و مرطروب فصرول در (1: شرد افرتی دگاهید سه يعلم

 ،ياراضر يبرخر شردن يمانداب لیدل به ،يبارندگ یدارا

تحمرل  بره قرادر نبکاهرا کره شروديمر مشاهده گاهي

يمر نیبر از هاآن ياهیگ گونه و نبوده يغرقاب وضعیت

 صرورتبره نبکرا ،يغرقراب اثر رفع از پس جهینت در. رود

 فصرل در کره شروديمر ظاهر نیزم سی  در شورمرده

 کی عنوانبه ،بودن حفاظ بدون لیدلبه مجدداً تابستان

و  Alinezhad) دیررآيحسرراب مررکررانون برداشررت برره

در  یگذاررسوب زانیم شیبا افزا (2 .(2017همکاران، 

و  دیجهت اسرتفاده از نرور خورشر اهیزنده، گ اهیگ یپا

 رشرد بره ماسره و شن ریز در شدناز مدفون یریجلوگ

 برا همزمران رشرد نیا دهد،يم ادامه باال سمت به خود

 در اهیرگ ریشره که کنديم دایپ ادامه یيجا تا تپه رشد

بره کره یيجرا امرا باشد، ينیرزمیز آب سی  با ارتباط

 مرر  شرد، قیرع ارتبراط نیا ينیرزمیز آب افت علت

 منبع يسیانگل برگردان مورد استفاده عبارت

 nebka نبکا
( Alinezhad؛ 2017همکاران،  و Mousavi؛ 2012همکاران،  و

Mahmoodi، 2002) 

 (2019 همکاران، وNakhai ) nebkha نبکا تپه ،نبکا رسوبات

 (2018 همکاران، وAlinejad ) nebaka ياهیگ تلماسه ای نبکا

 (2019 همکاران، وHosseinalizadeh ) nebka نبکا تپه نبکا،

 nebkha نبکا

( Valiو Pourkhosravani، 2009 ؛ Parimi؛ 2015همکاران،  و 

Azimzadehو  Mosleh Aran، 2013 ؛ Mosleh aranyهمکاران،  و

 (2013 همکاران، و Pourkhosravani ؛ 2014

 نبکا، ،ياهیگ تلماسه ای منفرد یهاتلماسه

 شورمرده ابرکوه در ،تپه ای تل لوت در
nebka (Ahmadi، 2008) 

 nebka (Ekhtesasi، 1996) )نبکا( شورمرده

 nebka, nebkha (Tricart، 1960) )تل( نبکا

 (Alaee Taleghani، 2005؛ Mahmoodi، 2010) nebka ينبات تل ای نبکا

 در تپه، ای تل لوت در ،ياهیگ تلماسه نبکا،

 شورمروه ابرکوه
nebka (Zomorrodian، 2013) 

 nebka (Dresch، 1982) صحارا نابایب در نبکا

 (Javanmard، 2004 وAsiaei ) nebka (ينبات)تل  نبکا

 (Nabavi، 2013 وDarvishi Boloorani ) nebkha نبخا

 (Dastani، 2008) .ندارد ياهیگ تل ای نبکا

 (Zeinolabedin، 2021) .ندارد يابانیب گلدان

 (Provinces Group، 2016 ) .ندارد ریکو يعیطب گلدان

 (Tourism Reporter، 2014) .ندارد صحرا گلدان

 (Group of Deserts، 2011) .ندارد ياهیگ تله ای نبکا
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 تپره کی شکلبه نبکا مرحله، نیا از و رسديم فرا اهیگ

 و( Ahmadi، 2008) دیرآيمر در شرده تیتثب یاماسه

 مرطروب خرا  با يابانیب مناطق در نبکاها توسعه با( 3

 برزر  برا رند؛یگيم شکل ربدوها رها،یکو حاشیه مانند

 نمرک تمرکرز و قیرع یالریکراپ انیرجر ربدوها شدن

 آن بره صرورت آن در که شده اهیگ يدگیخشک موجب

     (.Ekhtesasi، 1996) شوديم گفته شورمرده

تروان مري ،طورکليبره، هرابا توجه به ایرن دیردگاه

ای دانست که پس از خشکیدگي عامل شورمرده را واژه

بره نبکرا دالیرل مختلرف ر  دهرد، تواند بهگیاه که مي

 شود. اطالق مي

اشتباه شریوه نوشرتاری نبخرا بررای بیران نبکرا در 

شود کره ایرن واژه از روی برخي متون از آنجا ایجاد مي

شرده   فرتلشیوه نوشتاری در زبان انگلیسي به فارسي 

در زبران  « »در این واژه، همران حررف  hحرف  .است

کره  kعربي است و ارتباطي با حرف قبرل از آن یعنري 

 است ندارد. «ک»نشان دهنده حرف 

گیاهان : گیاهی گونهگذاری نبکا با توجه به نوع نام

گیری شکل منش  عنوانبهتوانند خاص و مختلفي مي

 این شکلدر تعامل با ماسه و باد، نبکاها عمل نموده و 

ي گیاهان .کننداراضي را در نواحي بیاباني ایجاد  از

 و کلیر، لگجي، ارمک، خارشترگز، تاغ، اشنان،  مانند

؛ 2012و همکاران،  Mousavi) اندگزی از این دستهگل

Azimzadeh  وMosleh Arani ،2013؛ 

Pourkhosravani  ،؛ 2013و همکارانMosleh arany 

نام گیاه سازنده به اغلب از این رو،  .(2014و همکاران، 

 .(Alaee Taleghani، 2005) شودمياین عارضه داده 

 هتلماس دهندهلیتشک درختچهکه  يهنگاممثال،  یبرا

گز گفته  لت نبکای گز یا گیاهي، از نوع گز باشد، به آن

در زبان انگلیسي  .(Zomorrodian ،2013) شودمي

وجود گیاهي به گونهبرای بیان تفاوت نبکاها از لحاظ 

صورت برای مثال به ،از ترکیب کلمات اغلب ،آورنده

Tamarix nebkha یاMesquite nebkha استفاده مي

 گزگیری نبکاها در اطراف گیاه به شکل. همچنین شود

 Tamarix conesدر بیابان تاکالماکان در کشور چین، 

و  Qong؛ 2020و همکاران،  Dong) شودگفته مي

مخروطي های تودهمعنای که به (2002همکاران، 

 مرتب  با گیاه گز است. شکل

نبکرا در  متعرددهرای بر نرامعالوه: نبکا هاینامسایر 

هرای متون به زبان فارسي، در زبان انگلیسي نیز عبارت

هرایي ماننرد مختلفي برای بیان نبکا وجود دارد. عبارت

Coppice dune (Lili  ،؛ 2013و همکررارانLangford ،

؛ Phytogenic hillock (El-Sheikh ،2010و ( 2000

Laity ،2009 ) یرراPhytogenic mound (El-Bana  و

 وسریلهبره یي هسرتند کرههرامعادل( 2003همکاران، 

  .انتخاب شده است برای این واژهنویسندگان 

 عنوانبره 1برآمردهکوچک  تپه، اصیالح طورکليبه

طرور ای با شکل نامنظم که سی  آن برههر توده ماسه

تعریرف مري ،دارای پوشش گیاهي استي یجزکامل یا 

معتقررد Soboil (1996 ) .(Tsoar ،1990و  Pye) شررود

 2گررد برآمردههرای تپره عنوانبرهاین مناظر قبالً است 

(Barnard ،1975)حاصررل از ) 3سررتيججهررای ، تپرره

، Lancaster؛ McKee ،1982) (پرررراجوش گیاهرررران

و تپررره( Warren ،1973و  Cooke) 4، نبکاهرررا(1989

نامیرده ( Tinley ،1985) 5های کوچک در سی  صاف

  .شدندمي

 vegetatedهای دیگرر زبان انگلیسي به نامنبکا در 

sand mound ،shrub dune ،hummock dune 

(Huggett ،2011 )و rebdon (Cooke  وWarren ،

 Hesp (1981) وسریلهبره shadow dune و نیز (1973

 Tsoar (1990)و  Thomas وسیلهبه coppice duneیا 

در  .اسرت گرذاری شردهنرام (Danin ،2012) به نقل از

 مررتب  کوچک تپه یا حاصل از باد تجمع زبان فرانسه،

صرورت یرا بره nebkaگیاهي،  پوششتوده  یک وجود با

 شررودنامیررده مري nebkhaانگلیسري،  زبرران یکسران برا

(Moureau  وBrace ،2000).  در آمریکای شرمالي بره

، Cordova) شررودگفترره مرري Coppice dunesنبکاهررا، 

 کهررور اهررانیگزدن  پرراجوشدلیررل و آن برره (2007

(Prosopis glandulosa )اسررت (Whitford  وDuval ،

ماسرره برره روی یررک  تجمررعدر ازبکسررتان برره  .(2020

شود استفاده مي Chakalakzor واژهبیاباني از  هدرختچ

                                                           
1 Hummock dune 
2 Knob dunes   
3 Coppice dunes 
4 Nebkhas 
5 Hillocks 
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 در شررمال آفریقررا اسررت nebkhaکرره معررادل بررا واژه 

(Gintzburger  ،2003و همکاران). 

که در  نبکاها، اشکالي مجزا و مستقل هستند

نواحي خشک، جایي که پوشش گیاهي پراکنده و 

یابند و ممکن است ناپیوسته است، توسعه و تکامل مي

 nebkhaیا های نبکایي صورت جداگانه و یا در عرصهبه

field پدید آیند (Thomas  وGoudie ،2009) الزم به .

های دارای نبکا، ذکر است در زبان فارسي به عرصه

 جنگل نبکانیز و  (2017و همکاران،  Parizi) نبکازار

(Provinces Group ،2019) بر عالوه شود.گفته مي

های ساحلي، نبکاها در محی های بیاباني، محی 

سی  ذرات  تخلیههایي که عمل معموالً بر روی دشت

گیرند. این شود، شکل ميباد انجام مي وسیلهبهخا  

دارای های تپهنبکاها ممکن است در طي زمان به 

 tree islands برای مثال، ،پوشش گیاهي خیلي بزر 

 bush یا به ،حل غربي ایاالت متحده امریکاوادر س

pockets  در آفریقای جنوبي تکامل یابند 

(Livingstone  وWarren ،2019) .  

 

 گیرینتیجه

برای  آن زبان عربي است که از ای با منش نبکا، واژه

های بادی استفاده ميماسه تجمعبیان یکي از مناظر 

در زبان  «نة ْبکة» هواژای است. شود و نوعي تپه ماسه

. این واژه بهکوچک است تپهپشته و عربي به معني 

 nebkha ،nabkha ،nebka ،nabkaهای صورت

nabkhah حتي و nebaka  به انگلیسي برگردان شده

است و  nebkhaترین شیوه نوشتار این واژه است. رایج

صورت به انتهای واژه به sبا اضافه شدن حرف 

nebkhasجمع درآمده و معني نبکاها را مي شکل، به

رسد بهترین معادل برای این واژه در نظر ميبه دهد.

تل  تل، مانند ،زبان فارسي در کنار سایر اسامي موجود

، گلدان طبیعي کویرنباتي، گلدان بیاباني، گلدان 

و  گیاهي تله نباتي، تلماسه منفرد،را، تلماسه صح

نتایج نشان داد، بهگیاهي باشد.  تلماسه شورمرده،

تر در هنگام بررسي جامع اطالعاتمنظور دستیابي به 

های مختلف مانند ژئومورفولوژی و این پدیده از جنبه

های مختلف نوشتاری و شیوه است اکولوژی، الزم

 جستجو شود. نیز معادل آنهای واژه
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Abstract

One of the natural landscapes observed in arid and desert areas is the accumulation of loose sand in and 

around plants, which over time causes the formation of sand masses. In Arabic, this type of land is called 

næbkæ/”, which means small hill and ridge. The word has been translated from Arabic into English/ :نَبکَة“

as well as Persian, and in most scientific texts in these two languages, the word “nebkha” and “نبکا
/nebkɑ/” are used to express this form of land, respectively. Studying the scientific texts, it was found that 

there are other writing methods such as nabkha, nebka, nabka and nabkhah for this word, which with the 

images used to show this phenomenon, indicates that all the authors meant nebkha. These differences in 

spelling prevent researchers from accessing most of the research done on this phenomenon. In addition, 

terms such as coppice dune and phytogenic hillock are found in the equivalent of nebkha in the literature. 

In this short article, the use of the word nebkha in the texts as one of the landform of deserts has been 

studied. The results showed that in order to obtain more comprehensive information when studying this 

phenomenon from different aspects such as geomorphology and ecology, it is necessary to search for 

different writing methods and equivalent words.   
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