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  چکيده

و  ايماسه هايو طوفان يباد فرسایش معضل دارايدیگر  بیابانی مناطق مانند تمام آبریز کویر لوت يهاحوضهزیر از  بم باریک آب حوضه

بـا   تحقیـق  در ایـن  .شـود گر میمنفرد و پیوسته جلوه ايماسه تپه يهارخساره صورتبه و شنی ايماسه هايطوفان این حاصلاست.  شنی

 .گرفـت  انجـام  بنديو مرحله گام به گام روشبه ید وگردشناسایی نقاط برداشت) مکان جهت و(منشاء  شناسیرسوب يهاروشز ا استفاده

 ، مطالعـه مردمـی  اطالعـات  آوريجمـع  از قبیـل  ییهابررسی کمکبهاي ماسه يهاتپه به نسبت برداشت مناطق اصلی جهت در مرحله اول

تعیین گردیـد.   منطقه بادهاي و تحلیل و تجزیه مختلف هايدوره در ییهوا هاي عکس ، مقایسهايماسه يهاتپهو واحد  عمومی وژيمورفول

 بنـدي ، دانهباد مرفودمینامیک کید برأبا ت برداشت مناطق اراضی ژئومرفولوژي يهارخساره مانند مطالعه ییهابررسی با انجام دوم مرحلهدر 

هـا و  نمونـه  دهنده تشکیل ذرات مرفوسکوپی ، بررسیبرداشتقطاع  اراضی فرسایشی يهارخساره سطحی و خاك ايماسه يهاتپهعناصر 

نتایج نشـان داد   .گردید ییشناسا حوضه هايها، منشاء ماسهنمونه شناسیو کانی ، جورشدگی، گردشدگیمانند قطر میانه ییهااندیس تعیین

 رها شده کشاورزي اراضی و به خصوص کشاورزيهايرسی و زمین جلگه رخساره ، اراضیحوضههاي این منشاء اصلی و عمده ماسهکه 

ربرد کا .دباشمی حوضه شرقی و شمال شمال سمتبه غربی و جنوب جنوب از سمت برداشت مناطق. همچنین جهت اصلی حرکت دباشمی

و  يبـاد  فرسایش معضلي مدیریتی مورد استفاده و کنترل و مقابله با گسترش هاروشتواند منجر به اصالح نتایج حاصل از این پژوهش می

  .گردد و شنی ايماسه هايطوفان
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   مقدمه

اند که فرسـایش بـادي فقـط در منـاطق     هاکثر مردم بر این عقید

دهد، ولی واقعیت جز ایـن اسـت،   رخ می خشک نیمهخشک و 

زیرا بروز فرسایش بـادي در هـر شـرایط اقلیمـی امکـان پـذیر       

مثال در نواحی مرطوب که کل باران سـاالنه در   طوربه. دباشمی

یک قسمت از سال تمرکز یافته و بقیه سال خشک و بدون باران 

. دباشـ مـی نمکان وقوع فرسایش بـادي امـري نـاممکن    است، ا

بودن بعضی از انواع خاك نسـبت بـه ایـن     پذیر آسیبهمچنین 

ي بدون ساختمان ساحلی که معموالً هاشننوع فرسایش، مانند 

بادهـاي شـدید قـرار     تأثیرنسبت به مناطق دور از ساحل تحت 

 طـور بـه ي استثنایی و موضعی، هاحالتنظر از این دارند. صرف

کلی شرایط خاك، بارندگی و پوشـش گیـاهی منطقـه از جملـه     

  ).12باشند (می مؤثرفرسایش بادي  هستند که بر عواملی

یی ذرات آن توسط جاجابهماهیت فیزیکی خاك بر سهولت 

باد اثر گذار است ولی نکته مهمی که نباید فراموش گردد، ایـن  

و هیچ  گرددیمجا باد جابه وسیلهبهاست، که فقط خاك خشک 

). 28و  12( شـود ینمـ  جـا جابـه خاکی با داشتن سطح مرطوب 

بسـیار زیـادي روي    تـأثیر بنابراین آب و هوا و شرایط اقلیمـی  

کلی فرسایش بادي در منـاطقی بـا    طوربهفرسایش بادي دارند. 

عنوان یک قاعده، تقریبـاً  و به ونددیپیم به وقوعباران ساالنه کم 

و  متـر میلـی  300اي بـاران سـاالنه کمتـر از    تمام نواحی که دار

نواحی داراي فصل خشک طوالنی، بیشتر در معرض فرسـایش  

). عامل مؤثر دیگر بر فرسایش بـادي،  29و  3بادي قرار دارند (

پوشش گیاهی است، زیرا گیاه از تماس فیزیکـی بـاد بـا سـطح     

و درست به همان ترتیب که فرسایش  دینمامیخاك جلوگیري 

از فرسـایش بـادي نیـز جلـوگیري      دهـد یمی را کاهش پاشمان

رودخانه آب باریک بم هم یکی از مناطقی است  حوضه. کندیم

چـه اشـاره شـد (اقلـیم      دلیل داشتن شرایطی مشابه بـا آن که به

و  متـر میلـی  100خشک و فراخشـک، بـارش سـاالنه کمتـر از     

فرسایش بادي  تأثیرتحت  شدتبهپوشش گیاهی بسیار ضعیف) 

هاي شنی (از چند ساعت تـا چنـد روز) در   ت و بروز طوفاناس

 تـأثیر شـدت تحـت   اجتماعی منطقه را به –آن، شرایط اقتصادي

منظور براي مبارزه اصولی بـا ایـن معضـل    قرار داده است. بدین

امري الزم  آنهاو جهت حرکت  هاشنو  هاماسهشناسایی منشاء 

  ). 32و  22 ،27( دباشمیو ضروري 

ي متفاوتی براي تحقیق و بررسـی در مـورد   هاروشن تاکنو

فرسایش بادي مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. از جملـه ایـن      

ي هـا تپـه یابی ي موجود شامل منشأهاروشتوان به می هاروش

اي با استفاده از پارامترهـاي توزیـع انـدازه ذرات تشـکیل     ماسه

(ماننـد   ي فرسـایش بـادي  هـا رخسارهاي و ي ماسههاتپهدهنده 

ي مختلـف  هاشاخصشدگی و ...) و شدگی، کجقطر میانه، جور

جهـت تعیـین    هامیکروسکوپبا استفاده از انواع  آنهامرفومتري 

د باشـ مینوع محیط و فاصله منطقه (مناطق) برداشت و رسوب 

شناسـی از جملـه   ي مختلـف کـانی  هاروش). استفاده از 5و  4(

به آسـانی   هاروشد. این باشمی ي مبتنی بر پرتو ایکسهاروش

شناسـی و  رسـوب  دقـت مطالعـات  انجام و دقیق بودن نتایج بـه 

کـه در مطالعـات منشـأیابی     طوريشناسی بستگی دارد، بهخاك

شناســی و آنــالیز اي اســتفاده از دو روش کــانیي ماســههــاتپــه

در مطالعـات علـوم    یکـس پرتو اي هاروشعنصري از مجموع 

ــت   ــه اهمی ــترپای ــت (ي بیش ــتفاده از 25و  14، 12، 9یاف ). اس

ها، نیـز در منشـأیابی رسـوبات    هاي رسی موجود در نمونهکانی

ــه ــاربرد خــوبی دارد (رودخان ــادرفتی ک ). اســتفاده از 20اي و ب

اي و هاي هـوایی و تصـاویر مـاهواره   تفکیک طیفی و تن عکس

 ابـداعی  شناسـی رسـوبی و روش   شناسی و سـنگ بررسی کانی

ي هـا شـاخص که از مجمـوع   "گام یابی گام بهمنشأ"موسوم به 

نمایـد، از  یابی رسوبات بادرفتی استفاده میارائه شده براي منشأ

، 18، 15، 14، 8( باشـد ي استفاده شده، مـی هاروشجمله دیگر 

23 ،22  .(  

 هاي متفاوتی براي تحقیق و بررسی در مـوردتاکنون روش

 رد استفاده قرار گرفتـه اسـت. از جملـه ایـنفرسایش بادي مو

 هـايهاي موجود شامل منشأیابی تپـهتوان به روشها میروش

 اي با استفاده از پارامترهـاي توزیـع انـدازه ذرات تشـکیلماسه

 ماننـد(هـاي فرسـایش بـادي اي و رخسارههاي ماسهدهنده تپه

 هاي مختلفاخصو ش )شدگی و ...قطر میانه، جورشدگی، کج



  ... هاي ژئومورفولوژيک وهاي بادي با استفاده از روشمنشأيابي رخساره
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 ها جهت تعیـینها با استفاده از انواع میکروسکوپمرفومتري آن

 باشـدبرداشت و رسوب می )مناطق(نوع محیط و فاصله منطقه 

از  شناسـیهاي مختلف کـانیاستفاده از روش). 24و  7، 5، 4(

بـه  هـاباشد. این روشهاي مبتنی بر پرتو ایکس میجمله روش

 دقـت مطالعـات دقیـق بـودن نتـایج بـه آسـانی انجـام و

 طـوري کـه درشناسی بسـتگی دارد، بـهشناسی و خاكرسوب

اي اســتفاده از دو هــاي ماســهمطالعــات منشــأیابی تپــه

هاي پرتو شناسی و آنالیز عنصري از مجموع روشکانی روش

 14(در مطالعات علوم پایـه اهمیـت بیشـتري یافـت  ایکـس

هـا، هاي رسـی موجـود در نمونـهاستفاده از کانی). 25و 9، 12،

اي و بادرفتی کاربرد خوبی منشأیابی رسوبات رودخانه نیـز در

هـاي ستفاده از تفکیـک طیفـی و تـن عکـسا ).20 و 1 (دارد

شناسـی و تصاویر مـاهوارهاي و بررسـی کـانی هـوایی و

منشأیابی گام "وم به رسوبی و روش ابداعی موس ناسـیشسـنگ

هاي ارائه شده براي منشایابی مجموع شاخص که از" به گام

هاي نماید، از جمله دیگر روشرسوبات بادرفتی استفاده می

  ).23و  22، 18، 15، 14، 8باشد (استفاده شده می

شناسی (رسم نمودارهاي بندي و رسوببراي بررسی دانه

)، Mzي مانند میانگین (بندي و محاسبه پارامترهاي آماردانه

شدگی ترسیمی و کج شدگی،انحراف معیار ترسیمی جامع (جور

براي  GRADISTATافزار آماري کشیدگی) با کمک نرم

مشخص نمودن منشاء رسوبات استفاده شده است، زیرا 

هاي مختلف رسوبات و عوامل توان به ویژگیطریق میبدین

  ). 25و  20، 11، 10مؤثر در به وجود آمدن آنها پی برد (

یـد  نمامیت و معضالتی که این فرسایش در منطقه ایجاد خطرا

ز ا دلیلبه منطقه از بومی مردم مهاجرت تشدید مسئلهعبارتند از 

 ،صنعتی مناطق توسعهو جلوگیري از  اهاتروس ،مزارع رفتن بین

هـوا   لـودگی آ غبار در اثر زیاد تصادفات، و مسکونی کشاورزي

زیادي  یجانخسارات  هن، ساالفراوان مالی عالوه بر خسارات که

 وجود گرد و غبار معلـق همراه دارد. عالوه بر این، بهها جادهدر 

 عمـده  و علـت  خطر انداختـه  را به منطقه مردم در هوا سالمتی

وجـود   در منطقـه  ایعشـ  و پوسـتی  تنفسی مختلف يهابیماري

 .دباشمیدر هوا  معلق اتغبار همین

ـ اجرا يهـا دستگاه شده، اشاره مشکالت به باتوجه  چنـد  از یی

 پاشـی  مالچ مانند مختلف يهاروش از استفاده با تاکنون پیش سال

 دشـت  در ايماسـه  يهـا تپـه  مهـار  و کنتـرل  به اقدام کاري نهال و

 اربسـی  اثـرات  ییهـا طـرح  چنین هر چند اجراي. اندنموده نرماشیر

 هـاي کانون صحیح تشخیص عدم علتبه ولی، داشته همراهبه مثبتی

 طـرف  هنوز بر هاتپه و توسعه ايماسه هايطوفان مشکل ،برداشت

 منـاطق  ابتـدا  کـه  رسـد نظر میبه ضروري ترتیب بدین .است نشده

نظـر  در بـا  سـپس ، شوند مشخص گذاريسوبر و حمل ،برداشت

و  اقتصـادي  ،اکولوژیکی هايخصهمش از جمله جوانب تمام گرفتن

  د.نمو را مشخص ییاجرا هاي، اولویتاستراتژیکی

اي از مجموعـه معلق در هوا، هاي شن و ریزگردهاي طوفان

را بـراي  هـا  و بیمـاري محیطـی  اجتماعی،  ناخوشایند پیامدهاي

توان به می این پیامدها. از جمله دنآورمیهمراه به طقهنساکنین م

هـاي  هـاي اجتمـاعی ، بـروز بیمـاري    ، نابسـامانی قرمهاجرت، ف

هدف اصلی این پژوهش، تنفسی و پوستی و امثالهم اشاره نمود. 

و جهت حرکت  ايماسه يهاتپهشناخت نقاط برداشت و منشاء 

) نرماشـیر  دشـت  از بخشـی ( باریـک  آب آبخیز حوضه در آنها

 هـا، طق برداشت و جهـت حرکـت ماسـه   منا شناسایی. دباشمی

 دانستن با زیرا د،باشمی بادي فرسایش در معضالت تریناساسی

 و تـر سـاده  بسیار فرسایش نوع این با مبارزه و کنترل نکات این

  .بود خواهد ترهزینه کم

  

 هاروشمواد و 

  منطقه مورد بررسی

 دباشمی یز کویر لوترآب حوضهاز  بخشی بم باریک آب حوضه

 بـارز بـا مسـاحتی    جبال ها و ارتفاعاتتدش پیوستن از بهم که

 کیلـومتري  90و در  آمـده  وجـود بـه  کیلومتر مربـع  643حدود 

 تـا  58˚و23 و 30˝ در مختصـات  کرمان در استان بم شهرستان

 عـرض  28˚و 34 تـا  28˚ و 24قی شـر  طول 58˚و 43 و 30˝

فهـرج   حوضـه  بـه  از شمال حوضه این است، شده واقع شمالی

ــدرولوژیک   ــد هیـــ ــاء ) و46621(واحـــ ــد  نســـ (واحـــ
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  آب باریک بم کرمان حوضه. نقشه موقعیت جغرافیایی 1شکل 

  

رحمت آباد (واحـد   حوضه به از جنوب ،)46622هیدرولوژیک

حوضـه  بارز و  جبال هايکوه به ، از غرب)46631هیدرولوژیک

 دشت به از شرق) و 4511پایاب هلیل رود (واحد هیدرولوژیک

ــی  ــدود م ــیر مح ــودنرماش ــکل ش ــه ).1(ش ــلی رودخان  آن اص

و در  بـارز شـروع   جبـال  متري 3100 ) از ارتفاعاتباریک(آب

 دسـت ینیدر پا .شودیوارد م مخروط افکنه به متر 1040 ارتفاع

قـرار   و مـورد هجـوم   روان هايشن حرکت علتبه حوضه این

، زیرزمینـی  هـاي آبافـت   و همچنـین  روستاها و باغـات  دادن

  .است وجود آمدهبه اجتماعی -اقتصادي رادناپای وضعیت

متـر در  میلـی  100و از حدود  ايمدیترانه ،حوضه بارندگی رژیم

از  حوضـه  ایـن  .دباشمتغیر می متر در ارتفاعاتمیلی 400تا  خروجی

 مرطـوب  نیمـه  رژیم داراي وفسلیانین از روش با استفاده نظر اقلیمی

در  خفیف خشک و نیمه متري 3000از بیش در ارتفاعات کوهستانی

 کمتـر از  در ارتفـاع  خشک و و فراخشک متري 2800- 3000 ارتفاع

گراد و سانتی درجه 47 آن دماي حداکثر مطلق. باشد می متري 2800

 درحوضـه  تبخیر آن میانگینگراد و سانتی درجه - 9 آن مطلق حداقل

و  غربـی  آن و باد غالب متر در سالمیلی 4305 و در خروجی 1917

  .است گردیده گزارش گره 3 - 13 بین سرعتی داراي

 و ثانویـه  اولیـه  منشـاءهاي  مبـین  دتوانیم شناسیزمین وضعیت

 بحسـا  جدیـد بـه   هـاي رخساره ءاکثرا جزکه  ايماسه هايتپه

از  شناسـی حوضـه  براي بررسی وضـعیت زمـین  د. باش ،آیندمی

 ترسـیم  به و اقدام برده بهره 000/250/1 شناسیزمین هاينقشه

 بـه  ).2(شکل  گردید مقیاس با همین حوضه شناسیزمین نقشه

 دریاي شدن خشکاز  ایران مرکزي بسیار زیاد کویرهاي احتمال

 اقلیمـی  سنوزوئیک بـر اثـر تحـوالت   دوران  در اواخر که تتیس

 هـاي نهشـته  صورت به و حاصل آن هآمد وجودبهشده،  خشک

و یـا   خشـک  نمکـی  رسـی  ، پیرو کالستیک، آذر آواريتخریبی

 . عـالوه اسـت  مشاهده قابل مرکزي ایران کویرهاي در مرطوب

 ر هـم حاضـ  در حـال  کـه  یایو کـوهز  آتشفشانی بر رخدادهاي

در ایجـاد   عامـل  نیتـر بسیار محدود وجود دارد، مهم صورتبه

، توانیم را دوران کنونی در ایران این بخش از زمین مرفولوژي

 شـرایط  تغییـرات  .)31( دانست گذاريو رسوب فرسایش نواعا

 اصـلی  عامـل  گـذاري رسـوب  متفاوت هايدوره در ییوهواآب

، شـکل : ماننـد  رسـوبات  ییو شـیمیا  فیزیکی خصوصیات بروز

 هـاي متفـاوت همـان   دوره ایـن  .دباشـ می غیره و ، امالحاندازه

 هـاي دوره عنـوان  تحـت  که ،ندباشمیکواترنر  دوران هايدوره

شوند. می شناخته آبرفتیهايو یا پادگانه یخچالی و بین یخچالی

ــا توجــه ــه ب ــادي فرســایش بیشــترین اینکــه ب ــه ب   مشــکل ک
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  شناسی کشور)سازمان زمین 1:250000شناسی حوضه آب باریک بم کرمان (اقتباس از نقشه زمین شناسی . نقشه زمین2شکل 

  

شـود  مـی  محسوب بیابانی و خشک در مناطق پدیدهترین آفرین

در  شـده  تشـکیل  بسیار متنوع يهارخسارهبا  در ارتباط مستقیم

در  عملیات هر نوع از انجام قبل ، الزم استکواترنر است دوران

 هـاي و نهشـته  رسوبات ییو شناسا مطالعه به نسبت مناطق این

  .نمود اقدام دوران این

آب باریـک بـم ابتـدا در ایـن      حوضهبراي بررسی ژئومرفولوژي 

 توپـوگرافی  هـاي نقشـه  و ییهـوا  هـاي از عکـس  با اسـتفاده مرحله 

 ،ییصحرا و بازدیدهاي منطقه 250,000/1 شناسیزمین و 50,000/1

ــوژي  نقشــه ــهژئومرفول ــه حوض ــد تهی ــاي (شــکل گردی ). 4و  3ه

 دنباشـ مـی مـؤثر   حوضه در ایجاد تغییر در مرفولوژي که ییپارامترها

  ).  2( در گذشته فرسایشیو  رگزستاري ،انسانی فرآیندهاي عبارتند از:

ي ژئومرفولوژیـک  هارخسارههاي و پمهمترین واحدها، تی

  قابل تشخیص در منطقه عبارتند از:

بـا   فرسایشـی  سـر دشـت  -1هـاي  ا بـا تیـپ  سـره دشـت واحد 

هـاي  دشت ریگـی، تـراس   ةهاي مخروط افکنه، رخساررخساره

  اي، اراضـــی کشـــاورزي، فرســـایش پایپینـــگ و ...رودخانـــه

و  ریگی تدش يهارخساره) با آب تقسیمژ (پانداآ سرتشد -2

سـر  دشـت  -3 تشـکیل  در حال کايبمنفرد یا ن تلماسه رخساره

 هـاي پهنـه  رخسـاره و  کشاورزي اراضی هايبا رخساره پوشیده

 دو رخسـاره  شاملکه  گذاريرسوب منطقه تیپ ،مواج ايماسه

اي ماسـه  هـاي تپـه  رخسـاره و منفـرد و کوتـاه    ايماسه هايتپه

 .دباشو بلند می متوسط پیوسته

و  احمد است زنگی لوت از پالیاي قسمتی در واقع واحد پالیا - 

 ).2( باشدمی تشخیص قابل کویر در آن و رسی جلگه دو تیپ

 

 مراحل انجام پژوهش

 ءمنشـا  شناسایی جهت گام به گام از روش با استفاده که تحقیق این

اجـرا   دو مرحله طی ،گرفتهانجام  باریکآب حوضه ايماسه هايتپه

 منـاطق  موقعیـت  نمـودن  مشـخص  - 1عبارتنـد از:   کـه  است شده

 مشـخص  - 2 )یـابی  (جهـت  ايماسـه  هـاي تپـه  به نسبت برداشت

   .)2( (منشاءیابی) ايماسه هايها و تپهمنشاء ماسه نمودن

 
  اشت)(شناسایی قطاع برد یابیجهت اول مرحله

نقـاط   رسـوبات از  لمـ حبراي انجام این مرحله ابتدا باید مسیر 

لـذا بایـد    گـردد.  تعیـین  گذاريرسوب محل نسبت به برداشت

عنوان معیار و مقایسه براي شروع کـار انتخـاب گـردد.    محلی به

اي راهنمـاي مناسـبی بـراي    هـاي ماسـه  که شکل تپـه دلیل اینبه

عنـوان محـل   د، از آن بـه باشـ هاي برداشت مـی شناسایی جهت

  ).16مقایسه استفاده شد (

و  نمودن منطبقو با  شدهمرحله انجام چهار  طی یابیجهت

  شود.می برداشت مشخص قطاع حاصله نتایجمیدانی  کنترل

  

  منطقه بادهاي و مطالعه بررسی

 ،منطقـه  ، بادهـاي اول در مرحلـه  شـده  بررسـی  عامل نیترمهم
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  . نمایی از ازاضی کشاورزي رها شد در دشت سر اپانداژ3شکل 

  

  
 . نقشه ژئومورفولوژي حوضه آب باریک بم کرمان4شکل 

  

 و تداوم شدت یی. شناسادباشآنها می و مشخصات خصوصیات

 بسیار مهم بادي با فرسایش مبارزه هايبادها در طرح شدیدترین

 هـاي آمـار ایسـتگاه  ها در بـین  از باد دسته این اغلب ولی است

  د. شومی کمتر دیده بادسنجی

باد و  وضعیت بم سینوپتیک باد ایستگاه اطالعات به با توجه

در قالب گلبادها مورد بررسی قرار گرفت  منطقه بادخیزي رژیم

 مشـاهده  آمـده  دستبه اطالعات به باتوجه). 6و  5هاي (شکل

  ، غـرب  از مورد مطالعهبادها در محدوده  نیرتفراوان شود کهمی

  . )6و  5هاي (شکل وزدمی شرقیو شمال، شمال غربیجنوب

 کـه،  اسـت  شـود ایـن  مـی  نتیجـه  گلبادهااز  که مهمی نکته

 هـم  منطقه غالب ند، با بادهايباشمی فرسایش عامل که ییبادها

متر بر  7باالتر از  سرعت تطبقا داراي . این بادهاجهت هستند

 هـاي طوفـان  آوردن وجـود بـه در  مؤثري ، و نقشدباشمیثانیه 

بیشـتر برخـوردار    از فراوانـی  حوضـه  دارند و در ایـن  ايماسه

 ایسـتگاه  و شـدید ایـن   بـاد آرام  درصد فراوانی هستند. مقایسه

 هوا ناآرامی ردیگ عبارتباد یا به میزان بیشترین که دهدینشان م

یز و یپـا  یعنی است. در سایر فصول بهار و تابستان فصل دو در

   .دباشمیبرخوردار  نسبی هوا از آرامش زمستان
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                                 1376. گلبادهاي سال 5شکل 

  

  
  1377. گلبادهاي سال 6شکل 
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  هاي منفرد منطقه. نمایی از تپه7شکل 

  

 هـاي پرسشـنامه  از تکمیـل  حاصـل  و ارتباط نتـایج  بررسی

 ياماسه يهاتپهمنشاء  در ارتباط با مردمی

و سـابقه تـاریخی و    با منطقه محقق ییآشنا براي روش بهترین

، افتاده در منطقه اتفاق قبل چند دهه طی که تغییرات و تحوالتی

 زنـدگی  منطقـه  ر آند کـه  اسـت  مردمـی  هايازدیدگاه استفاده

 دهـد یمـ  روي در منطقـه  کـه  و وقـایعی  کنند و با مشکالتمی

هـاي  آوري و تکمیل فرم. البته براي جمعبرخورد دارند مستقیماً

تهیه شده، بیشتر سعی شد از افراد مسن و کارشناسان مستقر در 

  زدایی منطقه استفاده شود.ایستگاه بیابان

  

  ايماسه يهاتپه و واحدهاي میعمو ظاهري شکل بررسی

 بادهـاي  گذاريرسوب جهت نمودن و مشخص ییشناسا براي

 فعالیـت  اي و میـزان ي ماسـه هـا تپهدهنده به  و شکل فرساینده

واحد  عمومیو  ظاهري شکل و بررسی اي، مطالعهماسه يهاتپه

 انـواع  از دامزیرا هر ک ،دباشمی و ضروري الزم ايماسه يهاتپه

بـا   ، اطالعـات در مجموعه آنها موقعیت و حتی ايماسه يهاتپه

 دهـد مـا مـی   بـه  گـذاري رسـوب  ساز وکاردر ارتباط با  ارزشی

 نمـودن  با منطبق فوق، مطالعاتی مراحل از اتمام . پس)7(شکل 

کـه   اراضـی  یـا موقعیـت   برداشت آمده، قطاع دستبه اطالعات

 يهـا تپـه  به ند نسبتباشمی منطقه بادي منشاء رسوبات تماالًاح

ــه ــه  ايماس ــده و زمین ــراي مشــخص ش ــروع ب ــه ش  دوم مرحل

  ).5( گرددیم آماده )(منشاءیابی

  ییهوا هايعکس و مقایسه بررسی

حرکــت  غالــب جهـت  نمــودن و مشـخص  ییشناســا بـراي 

ـ  ايماسـه  يهاتپه و  برداشـت  منـاطق  جهـت  آن دنبـال ه و ب

 آنهـا  و حجم ، مساحتهاتپه پیشروي برآورد میزانهمچنین 

 استفاده مختلف زمانی موجود در فاصله ییهوا هاياز عکس

 شـده  تهیه 50000/1 ییهوا هايعکس بررسی شامل شد، که

 1343 سـال  20000/1 یایهـو  هـاي و عکـس  1334 در سال

  . )17 و 5د (باشمی

  

 نقاط برداشت یابیمکان :دوم مرحله

 هـاي کـانون  دقیق نمودن و مشخص ییشناسا شامل مرحله این

 تهیـه  منجر بـه  در نهایت د کهباشمی حمل و مسیرهاي برداشت

 مرحلـه  در ایـن  .گرددمی بادي فرسایش به حساس مناطق نقشه

 :یدگرد استفاده زیر از اطالعات

بـا   بررسـی  در ایـن  برداشـت:  منطقـه  ژئومرفولوژي مطالعه

 بـه  و بـا توجـه   ییو بازدیدهاي صحرا ییهوا هايعکس کمک

از واحـدها و  باد، هر کـدام   تأثیر تحت هايمحیط مرفودینامیک

 و نقشـه  و جـدا شـده   ییشناسـا  محـیط برداشـت   يهارخساره

  .شودمی تهیه مربوطه

 و خـاك  ايماسـه  يهـا تپـه عناصر  بنديو دانه رداريبنمونه

و  ايماسـه  يهـا تپهاز عناصر  بنديو دانه بردارينمونه :سطحی

 بـین فرآینـدهاي   سطحی بـراي مشـخص نمـودن ارتبـاط     خاك



  ... هاي ژئومورفولوژيک وهاي بادي با استفاده از روشمنشأيابي رخساره

  

۴۷ 

 ايماسه هايعناصر تپه شیمیایی و تجزیه . پارامترهاي توزیع اندازه ذرات1 جدول

درصد گچ 

 معادل

  رصد کربناتد

 کلسیم معادل

  درصد ذرات

 mm1تر از کوچک

  درصد ذرات

  mm 1تر از بزرگ

جور 

 شدگی

کج 

 شدگی

  میانه

mm 
 محل نمونه برداري

 هاي پیوستهتپه 36/1 36/0 36/1 12 88 31  9/2

 هاي علی آبادتپه 63/0 48/0 63/0 64/0 36/99 9/2 2/1

 ادهاي جهان آبتپه 53/0 11/0 53/0 0 100 2/4 - 

 هاي شریک آبادتپه 78/0 02/0 78/0 11/0 89/99 7/8 - 

 هاي پشه خانهتپه 65/0 07/0 65/0 16/0 84/99 7 3/1

 هاي مراد آبادتپه 9/0 44/0 9/0 0 100 2/4 3/0

 هاي ناصریهتپه 58/0 17/0 58/0 0 100 3/8 - 

 محدوده پخش سیالب 14/1 06/0 14/1 9/3 1/96 2/1 3

  

  هارخساره سطحی خاك شیمیایی امترهاي توزیع اندازه ذرات و تجریه. پار2 جدول

 محل نمونه برداري mm میانه جور شدگی کج شدگی کربنات کلسیم معادلدرصد  درصد گچ معادل

 دشت سر لخت 1/2 49/2 -2/0 23  9

 اواخر دشت سر اپانداژ 6/0 8/1 1/0 30 7

یلومتري ک 10دشت سر پوشیده  15/0 85/0 23/0 35 12

 اي مجتمعهاي ماسهکیلومتري تپه 4 23/0 6/1 7/0 29 3

کیلومتري  2دشت سر پوشیده  28/0 1/1 17/0 26 4

  

 برداشتطور مشخص نمودن فاصله تقریبی گذاري و همینرسوب

سـایر   بـراي  رسـوبات  نمـودن  در آخـر آمـاده   نسبت به ترسیب و

 صـورت  کـار بـدین   پذیرد. روشمی انجام یشناسرسوب مطالعات

 سـمت شروع) بـه  نقطه عنوان(به ايماسه يهاتپه از انتهاي است که

 عملیـات  منطقـه  بـاد غالـب   آغـاز شـروع   در تقریباً برداشت منطقه

 2 فاصـله  حداکثر به هاتپهاز  بردارينمونه گرفت.انجام بردارينمونه

انجام شد و از هر تپه سه نمونـه از   ،یگر قرار داشتندکیلومتر از یکد

(کـف، وسـط و بـاالي تپـه) برداشـت گردیـد.        سه ارتفاع مختلف

داخل تپه در محلی که بایسـت  هرا ب PVCصورت که یک لوله بدین

ی را یهـا وارد کرده و با شیب دادن بـه آن، ماسـه   ،برداري شودنمونه

وري کرده و بـا مخلـوط کـردن آن یـک     آجمع ،شدندیکه خارج م

 بـه  سـطحی  خـاك  نمونه هارخساره. در سایر شدینمونه حاصل م

 ASTM روشبه بنديدانه گردید و براي متر برداشتسانتی 5 عمق

 محاسـبه  ،حاصـل  اطالعاتبا استفاده از  .گردید منتقل آزمایشگاه به

ـ  انجـام  و غیـره  مرفـومتري  هـائی اندیس رونـد   تـوان ، تـا ب ذیرفتپ

  .)32و  5،  4( زد آن از منشاء را تخمین و فاصله گذاريرسوب

 ارتبـاط ژنتیکـی   جهـت بررسـی  شناسی: پارامترهاي رسوب

 دهنـده  عناصـر تشـکیل   ،برداشـت  قطـاع  ها بـا رسـوبات  نمونه

انجـام   .)6( گردیـد  بنديدانه متفاوت هايها در فراکسیوننمونه

روش خشـک  بندي و بههاي دانهسري الک از استفاده ن کار باای

و بدون پراکنده نمـودن ذرات انجـام شـد، زیـرا بـاد بـر ذرات       

هـاي  وسیله انـواع پـل  تر بهتشکیل شده از تجمع ذرات کوچک

باشند خود داراي وزن بیشتر میبهدگذارد، که خوثیر میأنمکی ت

 گیـري بـر  ی در نتیجـه و پراکنده نمودن این ذرات اشتباه فاحشـ 

 و شد الک گرم 500 نمونه هر جاي خواهد گذاشت. بنابر این از

. شـد  وزن دقـت بـه  الـک  هـر  بـرروي  ماندهباقی رسوب محتوي

 الـک  هـر  هـاي سـوراخ  قطر شدکه انتخاب طوري هاالک ترتیب

 تعیـین  تـا  باشـد  الـک بعـدي   هـاي روزنـه  دو برابـر قطـر   تقریباً

پایـان،   در صورت پذیرد. بهتر نهاآ به مربوط آماري يهاشاخص

 و جورشـدگی  میانـه،  قطـر  جملـه  از بنـدي دانـه  يهـا شاخص

 ترسـیمی  جـامع  روش براسـاس  هـا نمونـه  )(چولگی شدگیکج

  ).6() 2 و 1ول اگردید (جد فولک محاسبه
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هـا و فرآینـد   نمونه دهندهعناصر تشکیل مرفوسکوپی بررسی

 گذاري رسوب

 پایـدار و مقـاوم   هـاي از کانی ها، بخشینمونه بندياز دانه پس

 تصـادفی  صـورت به میکرون 250کوارتز) با قطر حدود  (عمدتاً

توسـط بینوکـولر    میکروسـکوپی  مطالعـات  و با کمـک  انتخاب

 و میـزان  فرسـایش  ، آثـار مانند زوایا، گردشـدگی  ییهامشخصه

و  ســایش ضــرایب .گردیــد بررســی آن مــاتی یــا درخشــندگی

 و نـوع  بـادي  رسـوبات  فاصله دقیق محاسبه جهت درخشندگی

 و تپـه  ، دریـا، دشـت  اي(رودخانـه  برداشـت  منـاطق  هايمحیط

  ).13و  11، 10، 9، 8گردد (می ) استفادهماهوري

  

 يهـا تپه عناصر ارتباط ژنتیکی ها و بررسینمونه شناسیکانی

 هايبا سایر خساره ايماسه

ــ ــخص رايب ــودن مش ــرل نم ــاطق  و کنت ــر من ــت بهت از  برداش

 تـوان یمـ  آنها بین ارتباط ژنتیکی ها و بررسینمونه شناسیکانی

دنبـال  رسوبات بادي بـه  شناسیکرد. بهتر است در کانی استفاده

 بیـانگر پارامترهـاي   و که شاخص یا نـادر بـوده   ،ی بودیهاکانی

چون  سنگینی هايکانی مثال . برايهستند خاصی مرفودینامیکی

 هـاي منشاء و کانی دور بودنمبین  ،روتیل و زیرکن در رسوبات

 فاصله کـم  ،دهندهنشان و ژیپس ، مسکویتمانند بیوتیت سبکی

 بررسـی  در ایـن  . البتـه )26و  24( ندباشـ می تا مناطق برداشت

 صــورتبــهو یـا   میکروســکوپ فقـط بــا کمـک   شناســیکـانی 

   .است گردیده انجام ماکروسکوپی

  

  نتایج

 هاي مرفومتريبررسی اندیس

 و )1(هاي برداشت شده در جداول هاي مرفومتري نمونهاندیس

). بـا توجـه بـه مقـادیر محاسـبه شـده       6ارائه شده اسـت (  )2(

گـردد کـه ذرات داراي   شدگی و جورشـدگی مشـخص مـی   کج

د بـه سـمت ذرات ریـز دانـه     شدگی زیاجورشدگی بد و در کج

بیشـتر از   باشند. بررسی درصد توزیع اندازه ذرات به کمتر ومی

  ).21و  19 ،16باشد (متر شاهدي بر این امر مییک میلی

تـا   63/0دهد که میانه ذرات ماسه بـین نشان می )1(جدول 

 يهـا تپـه  ذرات ماسـه در نمونـه   متـر و جورشـدگی  میلی 36/1

، در منطقـه  36/1آباد تا در منطقه علی 53/0محدوده  در ايماسه

هـا از  شدگی ذرات ماسه در نمونهي پیوسته و تغییرات کجهاتپه

 .دباشمیآباد در محدوده علی48/0آباد تا در منطقه شریک 02/0

اي ي ماسـه هاتپهمتر از صفر در میلی 1تر از درصد ذرات بزرگ

ي هـا تپـه در محدوده  12آباد، مرادآباد و ناصریه تا مناطق جهان

در  88متـر از  تـر از یـک میلـی   پیوسته و درصد ذرات کوچـک 

اي منـاطق  ي ماسـه هـا تپـه در  100 ي پیوسـته تـا  هاتپهمحدوده 

ــان ــی   جه ــر م ــریه تغیی ــاد و ناص ــاد، مرادآب ــد  آب ــد. درص نمای

 3تا  3/0و درصد گچ معادل از  31تا  2/1کلسیم معادل کربنات

  است.   تغییر نموده

دهد که تغیـرات میانـه ذرات در خـاك    نشان می )2(جدول 

متـر و  میلی 28/0تا  6/0در منطقه تحقیق از  هارخسارهسطحی 

تـا   85/0ترتیب بین شدگی این ذرات بهمقدار جورشدگی و کج

ــا  -2/0و  49/2 ــی   23/0ت ــر م ــد تغیی ــد  درص ــد و درص نمای

 23ترتیب بین کلسیم معادل و میزان درصد گچ معادل بهکربنات

  باشد.می 12تا  3و  35تا 

  

 برداشت مناطق یابیدر مورد جهت هایاز بررس حاصل نتایج

گونه بـود کـه    این حوضه مختلف هايدر بخش مردمی اترنظ

 بـاد گـرم   حوضـه در  ايماسـه  هـاي ایجـاد طوفـان   اصلی عامل

 عامـل  و شرقی و شمال (باد گرم) شمال این باد . جهتدباشمی

و  6، 5( دباشـ مـی  حوضـه  در این ايماسه يهاتپهایجاد  لیاص

 هـاي عکـس  بـرروي  آمده عملبه هايبا مقایسه و بررسی ).11

از  ايماسه يهاتپه، که گردید مشخص میدانی و عملیات ییهوا

در  بـا سـرعتی   شـرقی شمال و شـمال  غربی،شمال غرب، سمت

شرقی، جنـوب و  ، جنوبشرق طرف به متر در سال 3ـ4حدود 

کنتـرل ایـن   منظـور  به ند.باشمی در حرکت حوضه غربیجنوب

هـا و  نوات،جادهقاز نقاط خاصی مانند دهانه  با استفاده محاسبه

اي کـه  ماسه يهاتپه( ي شاهدهاتپهآمده در  وجودبه... تغییرات 

ــدازه  ــراي ان ــه  ب ــزان جاب ــري می ــاگی ــدند) یج ــتفاده ش ی اس



  ... هاي ژئومورفولوژيک وهاي بادي با استفاده از روشمنشأيابي رخساره

  

۴۹ 

  
  هاي پیوسته بلنداي از تپه. نمونه8شکل 

  

  1362ـ72 هايسال طی آباد ریگان رحمت سینوپیتک شدید ایستگاه بادهاي و شاخص متوسط فراوانی سرعت .3جدول

NW  W  SW S  SE  E NE N جهت  

 m/sسرعت متوسط باد   3/4  8/4  2/4  5/4  4  9/5  5/5  4/5

  درصد فراوانی باد  2/7  1/9  8/1  8/0  2/13  4/14  5/12  5/8

  شاخص باد شدید  96/30  68/43  56/7  36/3  8/52  96/84  1/67  9/45

  

 مشـخص  همچنـین  .)3( گیري شداندازهطی زمان اجراي طرح 

داده  تشکیل زراعی را اراضی حوضهاز  وسیعی بخش گردید که

 یـزرع  لـم  صـورت  و بـه  شـده  مدفون هاشنو  توسط ماسه که

، ايماسـه  يهـا تپهو واحد  عمومی مرفولوژي بررسی .دناشبمی

 به کلی طوربهاي ماسه يهاتپه باریکآب حوضه نشان داد که در

  :شوندمی تقسیم دو دسته

، بارخـانی  ، بوکلیـه الـب  منفـرد و کوتـاه کـه از انـواع     يهـا تپه -1

 حوضـه در کنده پرا صورتبه که و سیف نامتقارن بارخانی يهاتپه

 بسـیار فعـال   و از نظـر فرسایشـی   شـده  شـود تشـکیل  می مشاهده

 از نوع عمده طوربه متوسط و بلند که پیوسته يهاتپه -2 ند.باشمی

از  رسـد کـه  نظـر مـی   ند و بـه باشـ می) عرضی يهاتپهبارخانوئید (

 د جنـوب در امتـدا  ه وآمد وجودبهها بارخان پیوستن و بهم تداخل

(شـکل   نـدارد  چنـدانی  و فعالیت قرار داشته شرقی و شمال غربی

 از اثـر پـذیري   حاکی هاتپه (قورد) در این هرمی . وجود اشکال)8

  .دباشمی مختلف هايبا جهت ییاز بادها آنها

 حاکی حوضهدر  ايماسه هاتپه قرار گرفتن شرایط و ترتیب

 طـوري هد، بباشمی ترسیب نسبت به شتبردا از موقعیت مناطق

 يهـا تپـه در ابتدا و  بارخانی و بوکلیه بارخان يهاتپهوجود  که

در  ترسیب ، مناطقکه است از آن ) در انتها حاکی(سیلک طولی

 انـد. همچنـین  شـده  واقـع  برداشت مناطق و غرب غربیجنوب

 ، برخانوئیـد نامتقـارن  رخاندیگر مانند با ايماسه يهاتپهوجود 

 بادهاي تأثیر کننده مشخص حوضههاي عرضی) و قورد در (تپه

شـمال   غربی، شمال غرب، بر بادهاي دیگر مانند باد روز عالوه

 توپـوگرافی  کـه . از آنجا دباشمی آنها در تشکیل و شمال شرقی

باد و باد  تعیین رژیم ، برايدباشمیمؤثر بر باد  عامل تریناصلی

 محل به نزدیک شد کهمی استفاده ییهااز ایستگاهباید  فرساینده

موجـود در   هاياینکه ایستگاه ه دلیلباما  باشند، ايماسه يهاتپه

 تمام باد در واقعی هايو سرعت ندبادنگار نداشت ، دستگاهمنطقه

 سـینوپیتک  ایسـتگاه  سـاله  10در اختیار نبـود، از آمـار    هانازم

 شـاخص  تقریبـی  نمـودن  مشـخص  بـراي  آباد ریگـان  رحمت

 شـاخص بـاد شـدید=   ( اسـتفاده گردیـد   حوضـه شدید  بادهاي

  باد). فراوانی * درصد باد متوسط سرعت

قبلـی کـه در مـورد بادهـا      و اطالعـات  )3(با توجه به جدول 

و شـدت   سـرعت  کـه  تـوان چنـین نتیجـه گرفـت    آمد می دستبه

وزنـد  شـرقی مـی  شمال و شـمال  غربی،شمال غرب، از کهیی هاباد

بادها در اراضـی   این که سایر بادها بیشتر است و هنگامی به نسبت

بادهـا در   اینکنند. می عمل یابند، مانند باد فرساینده جریان حساس

  .شوندمی شناختهو باد شمال  باد جنوب هاينام به محلی اصطالح
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  برداشت قطاع هايرخساره شناسیکانی . نتایج4 ولجد

 هابرداري در رخسارهمحل نمونه نوع و میزان کانی به درصد

 20، قلـوه هـاي شیسـتی و میکـاي سـیاه       10، قلـوه گرانیتـی   30، کلسیت  20کوارتز

5، آلبیت  5هماتیت 

 دشت سر لخت

 5، بیوتیت  5، هماتیت  5ي شیستی، قلوه ها 10، قلوه گرانیتی 30، کلسیت  40کوارتز

5، فلدسپات 

 اواخر دشت سر آپانداژ

، آلبیت  10،فلدسپات  10، قلوه هاي شیستی  5، قلوه گرانیتی 30، کلسیت  40کوارتز

5

ــیده   ــر پوش ــت س ــومتري  10دش کیل

 اي مجتمعکیلومتري تپه هاي ماسه 4 5، قلوه هاي شیستی  10، فلدسپات  35، کلسیت  40کوارتزرستم آباد

ــیده    10، فلدسپات  5، قلوه هاي شیستی  5، قلوه گرانیتی 25، کلسیت  35کوارتز ــر پوش ــت س ــومتري  2دش کیل

رحمت آباد   

  برداشت مناطق یابیمکان مطالعات نتایج

از  و با استفاده برداشت مناطق اصلی جهت شدن از مشخص پس

نمـود. در   اقـدام برداشـت   طقمنـا  یابیبه مکان نسبت توانیم آن

از  حوضه برداشت مناطق اصلی جهت که ذکر است به اینجا الزم

ســمت شــرق، بــهشــرقی شــمال و شــمال غربــی،شــمال غــرب،

 يهـا تپـه یعنی محل تجمـع  غربی جنوب و جنوب شرقی،جنوب

 اراضـی  ژئومرفولـوژي  يهـا رخساره بررسی. دباشمی آن ايماسه

رخسـاره   در جهـت اصـلی برداشـت عبارتنـد از:     برداشت منطقه

 )،حمل منطقه( مواج ايماسه هايرخساره پهنه، سر پوشیدهدشت

  .سرلخت دشتژ و پانداآسر دشت، منفرد تلماسه رخساره

 بـرداري ، نمونهبرداشت منطقه اراضی شدن از مشخص پس

اطالعـات   و تحلیل تجزیه باارائه شده انجام و  روشی که قبالًبه

 د:باشمی اجتاستن زیر قابل نتایج آمده دستبه

در  48/1 -82/2قطـر   و داراي ریز بودهدانه ايماسه يهاتپه

 حوضـه در  ايماسـه  يهـا تپـه  درغالـب  ند.باشـ مـی  فی مقیاس

 مشـخص  کـه  بوده مترمیلی 2/0 بیشتر از قطر ذرات باریک،آب

و  نزدیـک  ،حوضـه  ايماسـه  يهـا تپهمنشاء  که است ینا کننده

 بسـتر برداشـت   رويبـر  هاتپهد و در بیشتر موارد باشمی محلی

 250با قطـر بیشـتر از    بادي ماسه یابند. وجود ذراتمیترسیب 

 بـه  نسـبت  برداشـت  منـاطق  بـودن  بـر نزدیـک   را دال میکرون

  .)30و  28 ،4( داندمی گذاريرسوب

 نشـان  خـاك  ییشـیمیا  و تجزیـه  بنـدي از دانه حاصل نتایج

اراضـی   خصـوص و بـه  و کشـاورزي  رسـی  اراضی ،دهد کهمی

، ندباشـ مـی  اسـتفاده  حاضر بایر و بـدون  در حال که کشاورزي

 تجمـع . وجود و بادي هستند فرسایش براي اراضی مستعدترین

 بـه  را نسـبت  خـاك  حساسیتاراضی  در این کربناته هاينمک

در  فـراوان  جود سـنگریزه و کند. همچنینمی کم بادي فرسایش

و  (ورنـی بیابـانی)   پانـداژ آ و لخـت  سـرهاي دشت خاك سطح

 بـادي  فرسایش کاهش سبب در مسیر برداشت، واقع هايمسیل

  .است ها شدهقسمت در این

 قطـاع  يهـا رخسـاره و سـایر   ياماسـه  يهاتپه شناسیکانی

بـا   میکرون 75 -600با قطر  ذرات برروي مطالعه این، برداشت

 طبقـه  ایـن  انتخـاب  علت گرفت. انجام استفاده از میکرسکوپ

 نتـایج  .دباشـ مـی  بـادي  ماسـه  ذراتدر بین  آنهابیشتر  فراوانی

طـاع  و خـاك رخسـاره هـاي ق    ايماسـه  يهـا تپـه  شناسیکانی

  . ارائه شده است )4(در جدول برداشت 

  

   گیريبحث و نتیجه

 اصـلی  جهـت  رسـید کـه   نتیجـه  این به تواندالیل زیر میبه با توجه

 غـرب، بـم از   باریـک آب حوضهدر  هاشنها و ماسه برداشت مناطق

 شـرقی، بـه سـمت شـرق، جنـوب    شرقی شمال و شمال غربی،شمال

و  بـوده  ايماسـه  يهـا تپـه  نی محل استقراریع غربیجنوب و جنوب

 کشاورزي هايو زمین رسی دشت اراضی بیشتر مربوط به آنهامنشاء 

سـر  دشـت  یـزرع  و لـم  رهـا شـده   کشـاورزي  اراضی خصوصو به

 گذاريرسوب محل به نسبت برداشت مناطق . فاصلهدباشمیپوشیده 

  .دباشمی و یا محلی نزدیک اي) بسیارماسه يهاتپه (تشکیل

بـر   بـادي  از فرسـایش  ناشـی  فرسایشی هايـ وجود رخساره1

شـکل،  مانند آثـار شـلجمی    سر پوشیدهدر دشت زمین سطح

و زیبــار در  و یاردانــگ کلــوت تشــکیل، در حــال نبکاهــاي

   .ايماسه هايتپه مجاورت



  ... هاي ژئومورفولوژيک وهاي بادي با استفاده از روشمنشأيابي رخساره

  

۵۱ 

  
  ه. نمایی از جنگل کهور دشت سر پوشید9شکل 

  

از  بخشـی  دهنـده  تشـکیل  ذرات بـودن  ـ متوسط تـا درشـت  2

  .ايماسه يهاتپه

 -بیوتیـت  و ناپایـدار از جملـه   سـاس ح هـاي کـانی  ـ فراوانی3

 يهـا تپـه  ذرات در بـین  رسـی  هايکلوخه و حتی مسکویت

  . ايماسه

و نقـاط   اولویـت  تـوان یبـاال مـ   در آنچـه  بـه  با توجه حال

  .نمود زیر معرفی شرح را به شتبردا

 متروکـه  و کشـاورزي  و کشـاورزي  رسیدشت اراضی :الف

ماننـد   ییهـا از لحـاظ کـانی   اراضـی  ایـن  :پوشـیده  سـر  دشت

 هـاي از نهشـته  عمـده  طـور بـه بود و  غنی ، کوارتز، گچکلسیت

 اراضـی  ایـن انـد. خـاك   گرفته شکل رودخانه هايمسیل آبرفتی

 بـه  نسـبت  کمـی  و مقاومـت  اسـت  کـرده  پـف  شوري دلیلبه

 آباد از این ابراهیم اطراف ايماسه يهاتپه .دارند بادي فرسایش

    .انددسته

 رسـوبات  آباد کـه حسین اطراف :پانداژآ سر دشت تیپ :ب

 هايشود و مسیلآنجا وارد می به باریک آب رودخانه اوئدهاي

 .قرار دارند اهمیت دوم از درجه سر فرسایشیدر دشت نهرودخا

آبـاد  رحمـت  پانـداژ اطـراف  آ و سـر پوشـیده  دشت تیپ :ج

 نسـبت ) 9(شـکل   کهور تقریبا متراکم هايوجود جنگل علتبه

قـرار   اهمیت سوم دارند و در درجه زیادي مقاومت فرسایشبه 

بایـد  قسـمت   در ایـن  ایشاز فرسـ  جلـوگیري  گیرد و برايمی

  شود. اقدام احیاء مجدد جنگل به نسبت

 آباد بهآباد و جهانشریک پانداژ اطرافآ سر دشت اراضی :د

 بـه  اند و نیـازي شده تثبیت تقریباً بیابانی وجود سنگفرش علت

 .ندارند و مبارزه کنترل

 و 1 ز اولویـت ا که برداشت مناطق ،حاصل نتایج به با توجه

اصول  با رعایت بادشکن انواع احداث ، باندباشمی برخوردار 2

شـود.   اقدام بادي با فرسایش مقابله به نسبت علمی معیارهايو 

شـود   اسـتفاده  زنده هاياز بادشکن بهتر است خصوص در این

و و گـز   تـاغ  و سـازگار از جملـه   مناسب گیاهی هايزیرا گونه

  .)9 (شکل دهندیم جواب یبه خوب در منطقه اسکنبیل

 يهـا تپـه  بـرروي  کـاري نهـال  همـراه بـه  پاشیمالچ عملیات

 بوده فعال هاتپه بیشتر از نوع هاتپه ، زیرا اینانجام گردد ايماسه

 مکانیکی کنترل عملیات انجام بدون آنها برروي پوشش تثبیت و

هـر   انجـام ، کـه  گـردد یم توصیه د. همچنینباشیمپذیر نامکان

 محـدودیت  یعنی منطقه شرایط خاص به با توجه عملیات گونه

در  هسـتند کـه  هـر دو از عـواملی    که و رطوبت گیاهی پوشش

را در  مبـارزه  مؤثرند و از لحاظ اقتصادي بادي فرسایش کاهش

 انجام یند، در مناطقینمامی برو هزینه غیر اقتصادي وسیع سطح

کنند و می عمل بادي فرسایش اصلی هايکانون عنوانبه گیرد که

در  شـود. همچنـین   جلـوگیري  ممکـن  تا حـد  کاري از پراکنده

 بادي خاص، فرسایش يهاحالتوجود  علتبه از اراضی بعضی

 در سـطح  شده است. مانند وجـود سـنگریزه   کنترل خودهخودب

 هـا در یا وجود سـله  حوضه پانداژ و لختآ سر در دشت خاك

 ها بـدون قسمت در این عملیات هر گونه خاك؛ لذا انجام سطح

 و این شده حفاظ طبیعی این رفتن از بین سبب صحیح مدیریت

  .یدنمامی حساس بادي فرسایش را به مناطق
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Abstract 

The Ab-Barik watershed in Bam is a part of Lut desert basin. It is like all other desert areas which has erosion problems 
caused by wind erosion, sand and soil storms. The result of these sand storms appears as continuous and isolated sand 
hills. In this paper it was attempted to identify direction and source of harvest points by using sedimentological 
methods. This was accomplished by step by step sand processed method. At the first step the main direction of harvest 
areas was determined by some studies such as collecting public information, the study of general morphology and 
measuring sand hill, comparison of aerial photos in different periods and analysis of region winds. At the second step 
the origin of sand areas was recognized by investigations such as the study of geomorphological facies of lands of 
harvest regions with emphasis on morphodynamic wind, granulation of sand hills elements and surface soil of erosionic 
facies plots at harvest lands, study of morphoscopy of forming particles of samples and determination of indices 
including central diameter, roundness, sorting and mineralogy of samples. The results revealed that the main source of 
sands is clay pan facies and farm lands, especially waste lands. Also, the main direction of harvest areas displacement is 
from south, southwest to north, and northeast. Application of results of this study can modify the used management 
methods, controlling and confronting with the problem of wind erosion and sand and soil storms.  
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