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  یدهچک

 هـاي و طوفـان  بـادي فرسـایش  معضـل  دارايدیگـر   بیابـانی  مناطق مانند تمام آبریز کویر لوت هايحوزهزیر از  بم باریک آب حوزه

در  .شـود گر میمنفرد و پیوسته جلوه ايماسه تپه هايرخساره صورت به و شنی ايماسه هايطوفان این حاصلاست.  و شنی ايماسه

و  گـام  بـه  گـام  روش بـه  یـد و گردشناسـایی  نقـاط برداشـت  ) مکان جهت و(منشاء  شناسیرسوب هاياز روش استفادهبا  تحقیق این

 از قبیـل  ییهـا بررسـی  بـه کمـک  اي ماسـه  هـاي تپـه  بـه  نسـبت  برداشـت  مناطق اصلی جهت در مرحله اول .گرفت انجام بنديمرحله

و  مختلف هايدوره در ییهوا هاي عکس ، مقایسهايماسه هايو واحد تپه عمومی مورفولوژي ، مطالعهمردمی اطالعات آوريجمع

 اراضـی  ژئومرفولـوژي  هـاي رخسـاره  ماننـد مطالعـه   ییهـا بررسـی  با انجام دوم مرحلهتعیین گردید. در  منطقه بادهاي و تحلیل تجزیه

قطـاع   اراضـی  فرسایشی هايرخساره سطحی و خاك ايماسه هايعناصر تپه بنديباد، دانه مرفودمینامیک با تاکید بر برداشت مناطق

و  ، جورشـدگی ، گردشـدگی ماننـد قطـر میانـه    ییهـا  انـدیس  هـا و تعیـین  نمونـه  دهنـده  تشکیل ذرات مرفوسکوپی ، بررسیبرداشت

 ، اراضـی حـوزه هـاي ایـن   منشاء اصلی و عمده ماسـه نتایج نشان داد که  گردید. ییشناسا حوزه هايها، منشاء ماسهنمونه شناسیکانی

 منـاطق . همچنین جهت اصلی حرکـت  باشدیم رها شده کشاورزي اراضی و به خصوص کشاورزيهايرسی و زمین جلگه رخساره

توانـد  کاربرد نتایج حاصل از این پژوهش می .باشدمی حوزه شرقی و شمال شمال به سمت غربی و جنوب جنوب از سمت برداشت

 و شـنی  ايماسـه  هـاي و طوفـان  بـادي فرسـایش  معضـل گسترش  هاي مدیریتی مورد استفاده و کنترل و مقابله بامنجر به اصالح روش

  گردد.

  هاي مرفومتري، قطر میانه، جورشدگی، گردشدگیمنشاءیابی، رسوب شناسی، جهت یابی، مکان یابی، اندیس واژگان کلیدي:

  مقدمه .1

زیـرا  ولی واقعیت جز ایـن اسـت،    ،دهدرخ میخشک مناطق خشک و نیمه در فقط فرسایش بادياند که اکثر مردم بر این عقیده

مثال در نواحی مرطوب که کل باران ساالنه در یک قسمت از  به طور .باشدیمشرایط اقلیمی امکان پذیر هر بروز فرسایش بادي در 

 پـذیر . همچنـین آسـیب  باشـد ینمـ سال تمرکز یافته و بقیه سال خشک و بدون باران است، امکان وقوع فرسایش بادي امري نـاممکن  

نسـبت بـه منـاطق دور از     هاي بـدون سـاختمان سـاحلی کـه معمـوالً     بودن بعضی از انواع خاك نسبت به این نوع فرسایش، مانند شن

شرایط خاك، بارنـدگی و  کلی  به طورو موضعی،  ییهاي استثناصرف نظر از این حالتساحل تحت تاثیر بادهاي شدید قرار دارند. 

 Error! Reference source not( باشـند مـوثر مـی   بـر  فرسـایش بـادي    هسـتند کـه    یعواملپوشش گیاهی منطقه از جمله 



 

 

found.(Error! Reference source not found..  

ایـن   ،وسط باد اثر گذار است ولی نکتـه مهمـی کـه نبایـد فرامـوش گـردد      ذرات آن ت ییماهیت فیزیکی خاك بر سهولت جابجا

). بنـابراین آب  -12( شـود ینمو هیچ خاکی با داشتن سطح مرطوب جابجا  گرددیمجا هکه فقط خاك خشک بوسیله باد جاب ،است

بـه  کلی فرسایش بـادي در منـاطقی بـا بـاران سـاالنه کـم        به طوروي فرسایش بادي دارند. و هوا و شرایط اقلیمی تاثیر بسیار زیادي ر

متر و نواحی داراي فصل خشـک  میلی 300تمام نواحی که داراي باران ساالنه کمتر از  تقریباً ،و به عنوان یک قاعده ونددیپیم وقوع

پوشـش گیـاهی اسـت، زیـرا گیـاه از       ،). عامل مؤثر دیگر بر فرسایش بادي-29( طوالنی، بیشتر در معرض فرسایش بادي قرار دارند

از فرسـایش   دهـد یمـ و درست به همان ترتیب که فرسایش پاشمانی را کـاهش   دینمایمتماس فیزیکی باد با سطح خاك جلوگیري 

چه اشـاره  هم یکی از مناطقی است که به دلیل داشتن شرایطی مشابه با آن. حوزه رودخانه آب باریک بم کندیمبادي نیز جلوگیري 

تحت تاثیر فرسایش بـادي   به شدتمیلیمتر و پوشش گیاهی بسیار ضعیف)  100(اقلیم خشک و فراخشک، بارش ساالنه کمتر از  شد

منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داده اجتماعی  –(از چند ساعت تا چند روز) در آن، شرایط اقتصادي هاي شنیو بروز طوفان است

امـري الزم و ضـروري    هـا آنو جهـت حرکـت    هـا شنو  هاماسهمنشاء  ییاست. بدین منظور براي مبارزه اصولی با این معضل شناسا

  ). -28و  -Error! Reference source not found.27( باشدیم

هـا  هاي متفاوتی براي تحقیق و بررسی در مورد فرسایش بادي مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. از جملـه ایـن روش    تاکنون روش

هـاي  پارامترهـاي توزیـع انـدازه ذرات تشـکیل دهنـده تپـه       اي با اسـتفاده از هاي ماسهیابی تپههاي موجود شامل منشأتوان به روشمی

بـا   هـا نآهـاي مختلـف مرفـومتري    شـاخص  شـدگی و ...) و شدگی، کجهاي فرسایش بادي (مانند قطر میانه، جوراي و رخسارهماسه

 !Error( باشــدو رســوب مــیهــا جهــت تعیــین نــوع محــیط و فاصــله منطقــه (منــاطق) برداشــت انــواع میکروســکوپاســتفاده از 

Reference source not found. Error! Reference source not found. هـاي مختلـف   ). اسـتفاده از روش

 بـودن نتـایج بـه دقـت مطالعـات      ها به آسانی انجـام و دقیـق  باشد. این روشمی 1پرتو ایکس هاي مبتنی برشناسی از جمله روشکانی

و  2شناسـی یاي اسـتفاده از دو روش کـان  هاي ماسـه که در مطالعات منشأیابی تپهطوريشناسی بستگی دارد، بهشناسی و خاكرسوب

 Error! Reference sourceتري یافت (در مطالعات علوم پایه اهمیت بیش یکسپرتو اهاي از مجموع روش 3آنالیز عنصري
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2 XRD 
3 XRF 



 

 

not found.14-  ی کـاربرد  رفتاي و بـاد ها، نیز در منشأیابی رسوبات رودخانـه هاي رسی موجود در نمونهاستفاده از کانی ).-25و

شناسـی  اسـی و سـنگ  شناي و بررسـی کـانی  هاي هوایی و تصاویر مـاهواره استفاده از تفکیک طیفی و تن عکس ).-20( خوبی دارد

ی رفتیـابی رسـوبات بـاد   بـراي منشـأ   هـاي ارائـه شـده   که از مجموع شاخص "گامبهیابی گام منشأ"ابداعی موسوم به  رسوبی و روش

، -Error! Reference source not found. 8- ،14(باشـد مـی  ،هاي اسـتفاده شـده  روش گراز جمله دی ،نمایدمی استفاده

15- ،5- 21- ،22-Error! Reference source not found..(   

)، انحـراف  Mzه بندي و محاسبه پارامترهاي آماري مانند میانگین (رسم نمودارهاي دان( شناسیو رسوببندي بررسی دانهبراي  

بـراي مشـخص    GRADISTATبا کمـک نـرم افـزار آمـاري     شدگی ترسیمی و کشیدگی) کج،شدگیمعیار ترسیمی جامع (جور

به وجود آمـدن   هاي مختلف رسوبات و عوامل مؤثر درتوان به ویژگیزیرا بدین طریق می ،استفاده شده استنمودن منشاء رسوبات 

و  -Error! Reference source not found. ce source not found.Error! Referen ،20( هـا پـی بـرد   آن

Error! Reference source not found..(   

ز بـه دلیـل ا   منطقه از بومی مردم مهاجرت تشدید مسئلهنماید عبارتند از رسایش در منطقه ایجاد میت و معضالتی که این فخطرا

 هـوا کـه   لـودگی آ غبـار  در اثر زیاد تصادفات، و مسکونی کشاورزي ،صنعتی مناطق توسعهو جلوگیري از  اهاتروس ،مزارع رفتن بین

در هـوا   وجود گرد و غبار معلقعالوه بر این،  به همراه دارد.ها جادهزیادي در  یجانسارات خ هن، ساالفراوان مالی عالوه بر خسارات

 معلـق  غبـارات  وجود همین در منطقه ایعش و پوستی تنفسی مختلف هايبیماري عمده و علت خطر انداخته را به منطقه مردم سالمتی

 .باشددر هوا می

   ماننــد مختلــف هــايروش از اســتفاده بــا تــاکنون پــیش ســال چنــد از ییــاجرا هــايدســتگاه شــده، اشــاره مشــکالت بــه باتوجــه

 اثـرات  ییهـا طـرح  چنـین  هر چنـد اجـراي  . اندنموده نرماشیر دشت در ايماسه هايتپه مهار و کنترل به اقدام کارينهال و پاشیمالچ

هنـوز   هـا تپـه  و توسعه ايماسه هايطوفان مشکل ،برداشت هايکانون صحیح تشخیص عدم علت به ولی، داشته همراه به مثبتی بسیار

در  با سپس ،شوند مشخص گذاريسوبر و حمل ،برداشت مناطق ابتدا که رسدنظر می به ضروري ترتیب بدین .است نشده برطرف

  د.نمو را مشخص ییاجرا هاي، اولویتاستراتژیکیو  اقتصادي ،اکولوژیکی هايمشخصه از جمله جوانب تمام نظر گرفتن

 سـاکنین را بـراي  هـا  و بیماريمحیطی اجتماعی،  ناخوشایند اي از پیامدهايمجموعهمعلق در هوا، شن و ریزگردهاي هاي طوفان

و پوسـتی   تنفسـی هاي بروز بیماريهاي اجتماعی ، نابسامانی، ، فقرمهاجرتبه  توانمی این پیامدها. از جمله دنآورمی همراه به طقهنم



 

 

 حـوزه  در هـا آنو جهـت حرکـت    ايماسـه  هـاي هدف اصلی این پژوهش، شناخت نقاط برداشت و منشاء تپـه اشاره نمود. و امثالهم 

 در معضـالت  تـرین اساسـی  هـا، طق برداشت و جهت حرکت ماسهمنا شناسایی. باشدمی) نرماشیر دشت از بخشی( باریک آب آبخیز

  .بود خواهد ترهزینه کم و ترساده بسیار فرسایش نوع این با مبارزه و کنترل نکات این دانستن با یراز باشد،می بادي فرسایش

 هامواد و روش. 2

  منطقه مورد بررسی .2-1

 بـارز بـا مسـاحتی    جبـال  هـا و ارتفاعـات  دشـت  پیوستن از بهم که باشدیم یز کویر لوترآب از حوزه بخشی بم باریکآب حوزه

 43'و 30"تـا   58˚و23و 30" در مختصـات  کرمـان  در اسـتان  بـم  شهرستان کیلومتري 90و در  بوجود آمده کیلومتر مربع 643د حدو

فهـرج (واحـد هیـدرولوژیک    حـوزه   بـه  از شـمال  حـوزه  ایـن  اسـت،  شده واقع شمالی عرض 28˚و 34َ تا 28˚و24'قی شر طول 58˚و

 هـاي کـوه  بـه  ، از غـرب )46631(واحد هیدرولوژیک رحمت آباد حوزه به از جنوب ،)46622وژیک(واحد هیدرول نساء ) و46621

 رودخانـه  .)1(شـکل  شـود نرماشـیر محـدود مـی    دشـت  بـه  از شرق) و 4511حوزه پایاب هلیل رود (واحد هیدرولوژیکبارز و  جبال

  در  .شـود یوارد مـ  مخـروط افکنـه   بـه  متـر  1040 و در ارتفـاع  روعبـارز شـ   جبـال  متـري  3100 ) از ارتفاعـات باریـک (آب آن اصلی

، زیرزمینـی  هـاي آبافـت   و همچنین روستاها و باغات قرار دادن و مورد هجوم روان هايشن حرکت علت به حوزه این دستینیپا

  .است بوجود آمده اجتماعی -اقتصادي رادناپای وضعیت

از  حـوزه  ایـن  .باشدیمتغیر م میلیمتر در ارتفاعات 400تا  متر در خروجیمیلی 100و از حدود  ايمدیترانه ،حوزه بارندگی رژیم

 خفیف خشک و نیمه متري 3000از بیش در ارتفاعات کوهستانی مرطوب نیمه رژیم داراي سلیانینوف از روش با استفاده نظر اقلیمی

 درجـه  47 آن دمـاي  حـداکثر مطلـق  . باشـد  مـی  متـري  2800 کمتر از در ارتفاع خشک و و فراخشک متري 2800-3000 در ارتفاع

و بـاد   متـر در سـال  میلـی  4305 و در خروجـی  1917 درحـوزه  تبخیر آن سانتیگراد و میانگین درجه -9 آن مطلق سانتیگراد و حداقل

  .است گردیده گزارش نات 3 -13 بین سرعتی و داراي غربی آن غالب

  



 

 

  

  آب باریک بم کرمان حوزهنقشه موقعیت جغرافیایی  - 1شکل 

  

 ،آیندمی حساب جدید به هايرخساره ءجزا اکثر که ايماسه هايتپه و ثانویه اولیه منشاءهاي مبین دتوانیم شناسیزمین وضعیت

 شناسـی زمـین  نقشـه  ترسـیم  بـه  و اقدام برده بهره 250,000/1 شناسیزمین هاينقشه از شناسی حوزهبراي بررسی وضعیت زمین. دباش

در اواخـر   کـه  تتـیس  دریـاي  شـدن  خشـک از  ایـران  مرکزي بسیار زیاد کویرهاي احتمال به ).2(شکل  گردید مقیاس با همین حوزه

، پیـرو  ، آذر آواريتخریبـی  هـاي نهشـته  صورت به و حاصل آن هود آمدشده، بوج خشک اقلیمی سنوزوئیک بر اثر تحوالت دوران

و  آتشفشـانی  بـر رخـدادهاي   عـالوه . اسـت  مشـاهده  قابـل  مرکـزي  ایـران  کویرهـاي  در و یا مرطوب خشک نمکی رسی کالستیک

 در ایـران  این بخش از زمین ر ایجاد مرفولوژيد عامل نیترمهم ،بسیار محدود وجود دارد صورتبه حاضر هم در حال که یایکوهز

 رسـوبگذاري  متفـاوت  هـاي دوره در ییوهـوا آب شـرایط  تغییـرات  .دانست و رسوبگذاري فرسایش نواع، اتوانیم را دوران کنونی

 همـان  ي متفـاوت هـا ورهد این .باشدمی غیره و ، امالح، اندازهشکل: مانند رسوبات ییو شیمیا فیزیکی خصوصیات بروز اصلی عامل

بـا  . شـوند مـی  شـناخته  آبرفتـی هـاي و یا پادگانه یخچالی و بین یخچالی هايدوره عنوان تحت که ،باشندکواترنر می دوران هايدوره

بـا   د در ارتبـاط مسـتقیم  شومی محسوب بیابانی و خشک در مناطق پدیده ترینآفرینمشکل که بادي فرسایش بیشترین اینکه به توجه

 مطالعه به نسبت مناطق در این عملیات هر نوع از انجام قبل ، الزم استکواترنر است در دوران شده تشکیل بسیار متنوع هايرخساره

  .نمود اقدام دوران این هايو نهشته رسوبات ییو شناسا

 توپـوگرافی  هـاي نقشـه  و ییهـوا  هـاي از عکـس  بـا اسـتفاده  بتدا در این مرحله ابراي بررسی ژئومرفولوژي حوزه آب باریک بم 



 

 

 ).4و  3هـاي  (شـکل  گردیـد  تهیـه  ژئومرفولـوژي حـوزه   نقشـه   ،ییصحرا و بازدیدهاي منطقه 250,000/1 شناسیو زمین 50,000/1

 در گذشـته  فرسایشـی  و رگزستاري ،انسانی فرآیندهاي :تند ازعبار دنباشیمؤثر م حوزه در ایجاد تغییر در مرفولوژي که ییپارامترها

)Error! Reference source not found. .(  

  
  سازمان زمین شناسی کشور) 1:250000نقشه زمین شناسی حوزه آب باریک بم کرمان (اقتباس از نقشه زمین شناسی  - 2 شکل

  هاي ژئومرفولوژیک قابل تشخیص در منطقه عبارتند از:هاي و رخسارهحدها، تیپمهمترین وا

اي، هـاي رودخانـه  ي دشت ریگی، تـراس با رخساره هاي مخروط افکنه، رخساره فرسایشی سرـ دشت1هاي ا با تیپسرهدشتواحد  -

منفرد یـا   تلماسه رخسارهو  5ریگی دشت هايسارهبا رخ) آب تقسیم(ژ پانداآ سرتشـ د2و ...  4اراضی کشاورزي، فرسایش پایپینگ

 منطقـه  تیـپ  ،6مـواج  ايماسـه  هـاي پهنـه  رخسـاره و  کشـاورزي  اراضـی  با رخسـاره هـاي   سر پوشیدهـ دشت3 تشکیل در حال کايبن

  .باشدیمتوسط و بلند م پیوسته ايماسه هايتپه رخسارهو منفرد و کوتاه  ايماسه هايتپه دو رخساره شاملکه  گذاريرسوب

 .)-2( باشدمی تشخیص قابل کویر در آن و رسی جلگه و دو تیپ احمد است زنگی لوت از پالیاي قسمتی در واقع واحد پالیا -
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  نمایی از ازاضی کشاورزي رها شد در دشت سر اپانداژ  - 3شکل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه ژئومورفولوژي حوزه آب باریک بم کرمان - 4شکل 

 مراحل انجام پژوهش .2-2  

 دو مرحله طی ،گرفتهانجام  باریکآب حوزه ايماسه هايتپه ءمنشا شناسایی جهت گام به گام از روش با استفاده که تحقیق این

 نمودن مشخص -2 )یابی (جهت ايماسه هايتپه به نسبت برداشت اطقمن موقعیت نمودن مشخص -1از: عبارتند  که است اجرا شده

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

  (شناسایی قطاع برداشت) یابیجهت اول مرحله .2-2-1

محلـی بـه    لذا باید گردد. تعیین رسوبگذاري محل به نسبت اط برداشتنق رسوبات از لمحباید مسیر براي انجام این مرحله ابتدا 

هـاي  براي شناسایی جهتاي راهنماي مناسبی هاي ماسهکه شکل تپهعنوان معیار و مقایسه براي شروع کار انتخاب گردد. به دلیل این



 

 

  .)-16(باشد، از آن به عنوان محل مقایسه استفاده شدبرداشت می

  .شودمی برداشت مشخص قطاع حاصله نتایج میدانی و کنترل نمودن منطبقو با  شدهمرحله انجام چهار  طی یابیجهت

  منطقه بادهاي و مطالعه بررسی -2-2-1-1

 تـداوم  و شـدت  ییشناسـا . دباشـ یهـا مـ  آن و مشخصـات  خصوصیات ،منطقه بادهاي ،اول در مرحله شده بررسی عامل نیترمهم

 هـاي آمـار ایسـتگاه   از بادهـا در بـین   دسـته  ایـن  اغلـب  ولـی  اسـت  بسـیار مهـم   بادي با فرسایش مبارزه هايبادها در طرح شدیدترین

   د.شومی کمتر دیده بادسنجی

 در قالـب گلبادهـا مـورد بررسـی قـرار گرفـت       منطقه بادخیزي باد و رژیم وضعیت بم سینوپتیک باد ایستگاه اطالعات به با توجه

 ، جنـوب غـرب  از مطالعه مورد بادها در محدوده نیترفراوان که شودمی مشاهده آمده بدست اطالعات به باتوجه. )6 و 5 هاي(شکل

 عامـل  کـه  ییبادهـا  ،کـه  اسـت  شـود ایـن  می نتیجه گلبادهااز  که مهمی نکته. )6و  5 هايشکل( وزدمی شرقی شمال و ، شمالغربی

 و نقـش  ،باشـد یمـ  متر بر ثانیه 7باالتر از  سرعت طبقات داراي  این بادها. هستند جهت هم منطقه غالب بادهاي با، باشندمی فرسایش

 باد آرام درصد فراوانی مقایسه .هستند ورداربیشتر برخ از فراوانی حوزه دارند و در این ايماسه هاي طوفان در بوجود آوردن مؤثري

ایر اسـت. در سـ   بهـار  و تابسـتان  فصـل  دو در هـوا  ناآرامی دیگر عبارت باد یا به میزان بیشترین که دهدینشان م ایستگاه و شدید این

   .باشدیبرخوردار م نسبی هوا از آرامش یز و زمستانیپا یعنی فصول

 ياماسه هايمنشاء تپه در ارتباط با مردمی هايپرسشنامه از تکمیل حاصل و ارتباط نتایج بررسی -2-2-1-2

، افتـاده  اتفـاق در منطقـه   قبـل  چند دهـه  طی که و تحوالتی و تغییرات سابقه تاریخیو  با منطقه محقق ییآشنا براي روش بهترین

 اًمسـتقیم  دهـد یمـ  روي در منطقـه  کـه  و وقـایعی  کنند و با مشکالتمی زندگی منطقه آن در که است مردمی هايازدیدگاه استفاده

بیشـتر سـعی شـد از افـراد مسـن و کارشناسـان مسـتقر در ایسـتگاه         شـده،  هاي تهیه وري و تکمیل فرمآالبته براي جمع .برخورد دارند

  د.منطقه استفاده شوزدایی بیابان

  ايماسه هايتپه و واحدهاي عمومی ظاهري شکل بررسی -

   فعالیـت  و میـزان اي هـاي ماسـه  بـه تپـه   دهنده و شکل فرساینده بادهاي گذاريرسوب جهت نمودن و مشخص ییشناسا براي

 انـواع  از دامهـر کـ  زیـرا   ،باشـد یمـ  و ضـروري  الزم ايماسه هايواحد تپه عمومیو  ظاهري شکل و بررسی مطالعهاي، ماسه هايتپه

 .)7(شـکل  هددمی ما به گذاريرسوب ساز وکاردر ارتباط با  با ارزشی اطالعات ،ها در مجموعهآن موقعیت و حتی ايماسه هايتپه



 

 

منشـاء   االًاحتمـ  کـه  اراضـی  یـا موقعیـت   برداشـت  قطـاع ، آمـده  بدست اطالعات نمودن با منطبق ،فوق مطالعاتی مراحل از اتمام پس

 گـردد یمـ  آمـاده  )منشـاءیابی ( دوم مرحلـه  شروع براي زمینه و شده مشخص ايماسه هايتپه به باشند نسبتمی منطقه بادي رسوبات

)5-.(  

  ییهوا هايعکس و مقایسه بررسی   -

بـرآورد   و همچنـین  برداشـت  منـاطق  جهـت  آن دنباله و ب ايماسه هايتپهحرکت  غالب جهت نمودن و مشخص ییشناسا براي

 بررسـی  شـامل  کـه ، شـد  اسـتفاده  مختلـف  زمـانی  موجود در فاصله ییهوا هايها از عکسآن و حجم مساحت ،هاتپه پیشروي میزان

 Error! Referenceد (باشمی 1343 سال 20000/1 یایهو هاي کسو ع 1334 در سال شده تهیه 50000/1 ییهوا هاي عکس

source not found. 17و-(  .  

  
                                1376گلبادهاي سال  - 5شکل   1377گلبادهاي سال  - 6شکل 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي منفرد منطقهنمایی از تپه   - 7شکل 

 نقاط برداشت یابیمکان :دوم مرحله. 2-2-2

 نقشـه  تهیه منجر به در نهایت شد کهبامی حمل و مسیرهاي برداشت هايکانون دقیق نمودن و مشخص ییشناسا شامل مرحله این

 :گردید استفاده زیر از اطالعات مرحله در این .گرددمی بادي فرسایش به حساس مناطق

 بــه و بــا توجــه ییصــحرا بازدیــدهايو  ییهــوا هــايعکــس بــا کمــک بررســی در ایــن :برداشــت منطقــه ژئومرفولــوژي طالعــهم

 تهیـه  مربوطه نقشه و و جدا شده ییشناسا محیط برداشت هاياز واحدها و رخساره هر کدام، تاثیر باد تحت هايمحیط مرفودینامیک

  .شودمی

 و خـاك  ايماسـه  هـاي ز عناصـر تپـه  ا بنديو دانه بردارينمونه :سطحی و خاك ايماسه هايعناصر تپه بنديو دانه بردارينمونه

نسـبت بـه    مشخص نمـودن فاصـله تقریبـی برداشـت     طورهمین گذاري ورسوب بین فرآیندهاي دن ارتباطسطحی براي مشخص نمو

از  کـه اسـت   صـورت  کـار بـدین   وش. رپـذیرد می انجام شناسیرسوب سایر مطالعات براي رسوبات نمودن در آخر آماده ترسیب و

 بـرداري نمونـه  عملیـات  منطقـه  غالـب  دبا شروع آغاز در اًتقریب برداشت منطقه سمت به) شروع نقطه عنوانبه( ايماسه هايتپه انتهاي

انجام شد و از هر تپه سه نمونـه از سـه ارتفـاع     ،از یکدیگر قرار داشتند کیلومتر 2 فاصله ها حداکثر بهاز تپه بردارينمونه .گرفتانجام

  داخـل تپـه در محلـی کـه بایسـت      هرا بـ  PVCین صـورت کـه یـک لولـه     (کف، وسـط و بـاالي تپـه) برداشـت گردیـد. بـد       مختلف

وري کرده و با مخلوط کردن آن یـک  آجمع ،شدندیی را که خارج میهاکرده و با شیب دادن به آن، ماسه وارد ،برداري شودنمونه

 بـه روش  بنـدي دانـه  دیـد و بـراي  گر متـر برداشـت  سـانتی  5 عمـق  بـه  سـطحی  خـاك  ها نمونـه در سایر رخساره. شدینمونه حاصل م

ASTM7 تـوان ، تا بپذیرفت انجام و غیره مرفومتري هائیاندیس محاسبه ،حاصل اطالعاتبا استفاده از  .گردید منتقل آزمایشگاه به 

 !Error و .Error! Reference source not found( زد مــینخترا آن از منشــاء  فاصــلهو  گــذاريرونــد رســوب

                                                
7 Active Standard Test Method 



 

 

Reference source not found.(.  

هـا در  نمونـه  دهنـده  عناصـر تشـکیل   ،برداشـت  قطـاع  هـا بـا رسـوبات   مونـه ن ارتباط ژنتیکـی  بررسی جهت شناسی:پارامترهاي رسوب

بنـدي و بـه روش خشـک و بـدون     دانـه  هـاي الـک سـري   از انجام این کار با  استفاده .)-6( دیگرد بنديدانه متفاوت هايفراکسیون

هـاي نمکـی تـاثیر    بـه وسـیله انـواع پـل     تـر تجمـع ذرات کوچـک  شـده از  یرا باد بر ذرات تشـکیل  پراکنده نمودن ذرات انجام شد، ز

گیـري بـر جـاي خواهـد     باشند و پراکنـده نمـودن ایـن ذرات اشـتباه فاحشـی در نتیجـه      خود داراي وزن بیشتر میهگذارد، که خوبمی

 ترتیـب  .شـد  وزن دقـت  بـه  الـک  هـر  روي بـر  انـده م باقی رسوب محتوي  و شد الک گرم 500 نمونه هر ازگذاشت. بنابر این 

 هـاي شـاخص  تعیـین  تـا  باشـد  بعـدي  الـک  هايروزنه قطردو برابر   تقریبا الک هر هايسوراخ قطر شدکه انتخاب طوري هاالک

 )شـدگی(چولگی کـج  و جورشـدگی  قطرمیانه، ازجمله بنديدانه هايشاخص پایان، در .پذیرد صورت بهتر آنها به مربوط آماري

  .)-6( )2و1(جدول  گردید فولک محاسبه ترسیمی جامع روش براساس ها نمونه

 گذاري ها و فرآیند رسوبنمونه دهنده عناصر تشکیل مرفوسکوپی بررسی -

 تصـادفی  صـورت  بـه  میکـرون  250با قطـر حـدود   ) تزکوار اًعمدت( پایدار و مقاوم هاياز کانی بخشی، هانمونه بندي از دانه پس

 و میــزان فرســایش ، آثــارماننــد زوایــا، گردشــدگی ییهــاتوســط بینوکــولر مشخصــه میکروســکوپی مطالعــات و بــا کمــک انتخــاب

 هـاي محـیط  و نـوع  يبـاد  رسوبات فاصله دقیق محاسبه جهت و درخشندگی سایش ضرایب .گردید بررسی آن ماتی یا درخشندگی

  ).-13و  -11، -10، -9 -8( گرددمی استفاده) ماهوري و تپه دریا، دشت ،ايرودخانه( برداشت مناطق

 هايبا سایر خساره ايماسه هايعناصرتپه ارتباط ژنتیکی ها و بررسینمونه شناسیکانی -

 اسـتفاده  تـوان یهـا مـ  آن بـین  ارتباط ژنتیکی ها و بررسینمونه شناسیاز کانی برداشت بهتر مناطق کنترلو  نمودن مشخص براي

 مرفودینـامیکی  بیـانگر پارامترهـاي   و نادر بـوده  ای شاخص که ،بود ییهاکانی دنبال به بادي رسوبات شناسیکانی درت بهتر اسد. کر

ماننـد   سـبکی  هـاي منشـاء و کـانی   دور بـودن  مبـین  ،در رسـوبات کن زیـر  و روتیل چون سنگینی هايکانی مثال براي. هستند خاصی

 فقط با کمک شناسیکانی بررسی در این البته. )-24( باشندمی مناطق برداشت تا فاصله کم ،دهنده نشان و ژیپس ، مسکویتبیوتیت

   .است گردیده انجام ماکروسکوپی صورت و یا به میکروسکوپ



 

 

  نتایج. 3

 هاي مرفومتريبررسی اندیس .3-1

شـدگی  با توجه به مقادیر محاسبه شده کج ).-6( ارائه شده است 2و 1هاي برداشت شده در جداول نمونه هاي مرفومترياندیس

باشـند. بررسـی   شدگی زیاد به سـمت ذرات ریـز دانـه مـی    گردد که ذرات داراي جورشدگی بد و در کجمشخص می و جورشدگی

  .)-19و  -16( باشدتر شاهدي بر این امر میدرصد توزیع اندازه ذرات به کمتر وبیشتر از یک میلیم

 در ايماسـه  هـاي تپـه  نمونهذرات ماسه در  جورشدگی متر ومیلی 36/1 تا 63/0دهد که میانه ذرات ماسه بیننشان می 1جدول 

در منطقـه   02/0هـا از  شدگی ذرات ماسه در نمونههاي پیوسته و تغییرات کجدر منطقه تپه، 36/1تا آباد منطقه علی در 53/0 محدوده

آبـاد،  اي مناطق جهـان هاي ماسهدر تپهمتر از صفر میلی 1تر از درصد ذرات بزرگ .باشدمیآباد در محدوده علی48/0آباد تا شریک

 تـا  هـاي پیوسـته   در محدوده تپـه  88از متر تر از یک میلیو درصد ذرات کوچکهاي پیوسته وده تپهدر محد 12تا مرادآباد و ناصریه 

و درصـد گـچ    31تـا   2/1کلسـیم معـادل   نماید. درصد کربنـات تغییر میآباد، مرادآباد و ناصریه اي مناطق جهانهاي ماسهدر تپه 100

     است.تغییر نموده 3تا  3/0معادل از 

 ايماسه هايعناصر تپه ییشیمیا و تجزیه رامترهاي توزیع اندازه ذراتپا - 1 جدول

درصد گچ 
 معادل

کربنات درصد 
 کلسیم معادل

درصد ذرات 
تر از کوچک
mm1  

درصد ذرات 
  تر ازبزرگ

 mm 1   
  میانه کج شدگی جور شدگی

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

 هاي جهان آبادتپه 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  14/1 06/0 14/1 9/3 1/96 2/1 3

متـر و مقـدار   میلـی  28/0تـا   6/0هـا در منطقـه تحقیـق از    دهد که تغیرات میانه ذرات در خاك سطحی رخسارهنشان می 2 جدول

کلسیم معادل نماید و درصد کربناتتغییر میدرصد  23/0تا  -2/0و  49/2تا  85/0شدگی این ذرات به ترتیب بین جورشدگی و کج

  باشد.می 12تا  3و  35تا  23و میزان درصد گچ معادل به ترتیب بین 

  هارخساره سطحی خاك ییشیمیا تجریه و پارامترهاي توزیع اندازه ذرات - 2 جدول



 

 

  درصد گچ معادل 

  

 

کربنات درصد 

 کلسیم معادل 
 نه برداريمحل نمو mmمیانه جور شدگی کج شدگی

 دشت سر لخت 1/2 49/2 -2/0 23  9

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

 کیلومتري رستم آباد 10دشت سر پوشیده  15/0 85/0 23/0 35 12

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

 آبادکیلومتري رحمت 2دشت سر پوشیده  28/0 1/1 17/0 26 4

  

 برداشت مناطق یابیدر مورد جهت هایاز بررس حاصل یجنتا .3-2

 .باشـد یمـ  باد گـرم  حوزهدر  ايماسه هايایجاد طوفان اصلی عاملگونه بود که این حوزه مختلف هايدر بخش مردمی اترنظ 

و ه با مقایسـ  .)-11و  -6 -5( باشدمی حوزه در این ايماسه هايایجاد تپه اصلی عامل و شرقی و شمال شمال (باد گرم) این باد جهت

-الشـم  ،غـرب  از سمت ايماسه هايتپه ، که گردید مشخص میدانی و عملیات ییهوا هايعکس بر روي آمده عمل به هايبررسی

در  حـوزه  غربـی شـرقی، جنـوب و جنـوب   ، جنـوب شـرق  طـرف  بـه  متر در سـال  3ـ4در حدود  با سرعتی شرقیشمال و شمال ،غربی

هـا و ... تغییـرات بوجـود آمـده در     نوات، جـاده قاز نقاط خاصی مانند دهانه  با استفاده کنترل این محاسبهمنظور  به .باشندمی حرکت

 همچنـین  .گیري شداندازهی استفاده شدند) طی زمان اجراي طرح یگیري میزان جابجااي که براي اندازهماسه يها(تپه هاي شاهدتپه

 یـزرع لـم  صـورت  و به شده ها مدفونو شن توسط ماسه کهه داد تشکیل زراعی را اراضی حوزهاز  وسیعی بخش گردید که مشخص

دو  بـه  طـور کلـی   اي بهماسه هايتپه باریکآب حوزه که در نشان داد، ايماسه هايواحد تپهو  عمومی مرفولوژي بررسی .دنباشمی

  :شوندمی تقسیم دسته

 حـوزه در  پراکنـده  صـورت  بـه  کـه  و سـیف  نامتقـارن  بارخـانی  هـاي ، تپهبارخانی ، بوکلیهالب انواع از که کوتاه و منفرد هايپهت -1

 از نـوع  طـور عمـده   بـه  متوسـط و بلنـد کـه    پیوسـته  هـاي تپه -2 .باشندمی بسیار فعال و از نظر فرسایشی شده د تشکیلشومی مشاهده

و  غربی در امتداد جنوب ه وها بوجود آمدبارخان پیوستن و بهم از تداخل که رسدنظر می باشند و بهمی) عرضی هايتپه(بارخانوئید 

هـا از  آن از اثـر پـذیري   هـا حـاکی  تپـه  در ایـن  )قورد( هرمی اشکال جود. و)8(شکل ندارد چندانی فعالیت و رار داشتهق شرقی شمال

  .باشدمی مختلف هايبا جهت ییبادها

  

  

  



 

 

  

  

  
  هاي پیوسته بلنداي از تپهنمونه - 8شکل 

  

 کـه طـوري هبـ ، باشـد مـی  ترسـیب  بهنسبت  برداشت مناطق موقعیت از حاکی حوزهدر  ايها ماسهتپه قرار گرفتن شرایط و ترتیب

 در جنـوب  ترسـیب  منـاطق  ،کـه  است از آن در انتها حاکی) سیلک( طولی هايدر ابتدا و تپه بارخانی و بوکلیه بارخان هايوجود تپه

(تپه هاي عرضـی)   ، برخانوئیدنامتقارن دیگر مانند بارخان ايسهما هايوجود تپه همچنین .اندشده واقع برداشت  مناطق و غرب غربی

در  شـمال و شـمال شـرقی    ،غربـی  شـمال  ،غـرب  بادهـاي  بـر  دیگر مانند باد روز عـالوه  تاثیر بادهاي کننده مشخص حوزهدر  و قورد

 ازبایـد   رژیـم بـاد و بـاد فرسـاینده    تعیـین   بـراي  ،باشـد مؤثر بر باد می عامل تریناصلی توپوگرافی کهجا از آن .باشدها میآن تشکیل

 دسـتگاه  ،موجـود در منطقـه   هـاي اینکـه ایسـتگاه   ه دلیـل بـ اما  ،دباشن ايماسه هايتپه محل به نزدیک شد کهمی استفاده ییهاایستگاه

 بـراي  آباد ریگان رحمت سینوپیتک ایستگاه ساله 10مار از آ ،در اختیار نبود هازمان تمام باد در واقعی هايو سرعت ندبادنگار نداشت

  ).باد فراوانی * درصد باد متوسط سرعتشاخص باد شدید=( ستفاده گردیدا حوزهشدید  بادهاي شاخص تقریبی نمودن مشخص

 کـه یی بادهـا  و شـدت  سرعت که گرفت نتیجه چنین توانمی آمد بدستبادها  مورد در که قبلی اطالعات و 3 جدول به توجه با

 جریـان  حساس بادها در اراضی این که هنگامی واست  سایر بادها بیشتر به وزند نسبتمی شرقیشمال و شمال ،غربیشمال ،غرب از

  .شوندمی ختهشنا و باد شمال باد جنوب هاينام به محلی بادها در اصطالح این. کنندمی عمل مانند باد فرساینده ،یابند

  1362ـ72 سالهايطی 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

   برداشت مناطق یابیمکان مطالعات نتایج .3-3

نمـود. در   اقـدام برداشت  مناطق یابیبه مکان نسبت توانیم از آن و با استفاده برداشت مناطق اصلی جهت شدن از مشخص پس

بـه سـمت شـرق، جنـوب     شمال و شمال شـرقی   غربی، شمال غرب،از  حوزه برداشت مناطق اصلی جهت که ذکر است به اینجا الزم

 منطقـه  اراضـی  ژئومرفولـوژي  هـاي رخسـاره  بررسـی . باشـد مـی  آن ايماسـه  هايیعنی محل تجمع تپهجنوب و جنوب غربی  شرقی،

 رخسـاره  )،حمـل  منطقـه ( مـواج  ايماسـه  هـاي رخساره پهنه ،سر پوشیدهرخساره دشت عبارتند از: در جهت اصلی برداشت برداشت



 

 

  .سرلخت دشتو  ژپانداآسر دشت، منفرد تلماسه

اطالعـات   و تحلیـل  تجزیـه  بـا انجـام و  به روشی که قـبال ارائـه شـده     برداري ، نمونهبرداشت منطقه اراضی شدن از مشخص پس

 باشد:می اجتاستن زیر قابل نتایج آمده بدست

 باریـک، آب حـوزه در  ايماسـه  هايتپه درغالب باشند.می فی در مقیاس 48/1 -82/2قطر  و داراي ریز بودهدانه ايماسه هايتپه

شـد و در  بامـی  و محلـی  نزدیـک  ،حـوزه  ايماسه هايمنشاء تپه که است این کنندهمشخص که متر بودهمیلی 2/0 بیشتر از قطر ذرات

 بودن بر نزدیک را دال میکرون 250با قطر بیشتر از  بادي ماسه یابند. وجود ذراتمیترسیب  بستر برداشت ها بر رويبیشتر موارد تپه

  .)-28و  -4( داندمی رسوبگذاري به نسبت برداشت مناطق

 کشـاورزي اراضـی   و به خصوص و کشاورزي رسی اراضی ،دهد کهمی نشان خاك ییشیمیا و تجزیه بندياز دانه حاصل نتایج

در  کربناته هاينمک تجمع. وجود و بادي هستند فرسایش براي اراضی ، مستعدترینباشندیم استفاده حاضر بایر و بدون در حال که

 سـرهاي دشـت  خـاك  در سـطح  فراوان جود سنگریزهو . همچنین.کندمی کم بادي فرسایش به را نسبت خاك حساسیتاین اراضی 

  .است ها شدهقسمت در این بادي فرسایش کاهش سبب در مسیر برداشت، واقع هايو مسیل 8(ورنی بیابانی) پانداژآ و لخت

بـا اسـتفاده از    نومیکر 75ـ 600با قطر  ذرات بر روي مطالعه این، برداشت قطاع هايو سایر رخساره ايماسه هايتپه شناسیکانی

 هـاي تپـه  شناسـی کـانی  نتایج .باشدمی بادي ماسه ذراتها در بین بیشتر آن فراوانی طبقه این انتخاب علت گرفت. انجام میکرسکوپ

  . ارائه شده است 4در جدول ساره هاي قطاع برداشت و خاك رخ ايماسه

  برداشت قطاع هايرخساره  شناسیکانی نتایج - 4 جدول

 محل نمونه برداري در رخساره ها نوع و میزان کانی به درصد

، آلبیت  5، هماتیت  20، قلوه هاي شیستی ومیکاي سیاه 10، قلوه گرانیتی 30، کلسیت  20کوارتز  ختدشت سر ل

 اواخر دشت سر آپانداژ 5، فلدسپات  5، بیوتیت  5، هماتیت  5، قلوه هاي شیستی 10، قلوه گرانیتی 30، کلسیت  40کوارتز

 کیلومتري رستم آباد 10دشت سر پوشیده  5، آلبیت  10،فلدسپات  10، قلوه هاي شیستی  5، قلوه گرانیتی 30، کلسیت  40کوارتز

 اي مجتمعکیلومتري تپه هاي ماسه 4 5، قلوه هاي شیستی  10پات ، فلدس 35، کلسیت  40کوارتز

 کیلومتري رحمت آباد 2دشت سر پوشیده  10، فلدسپات  5، قلوه هاي شیستی  5، قلوه گرانیتی 25، کلسیت  35کوارتز

  

   بحث و نتیجه گیري .4

از  بـم  باریـک آب حـوزه هـا در  هـا و شـن  ماسـه  برداشـت  اطقمن اصلی جهت رسید که نتیجه این به توانزیر میدالیل  به با توجه

                                                
8 Disert vernish 



 

 

 بـوده  ايماسه هايتپه یعنی محل استقرار غربیجنوب و جنوب شرقی،به سمت شرق، جنوبشرقی شمال و شمال ،غربیشمال ،غرب

-دشت یزرع و لم رها شده شاورزيک اراضی و به خصوص کشاورزي هايو زمین رسی دشت اراضی ها بیشتر مربوط بهو منشاء آن

  .باشدیم و یا محلی بسیار نزدیک) ايماسه هايتپه تشکیل( گذاريرسوب محل به نسبت برداشت مناطق فاصله. باشدیم سر پوشیده

 نبکاهاي، شکل میمانند آثار شلج سر پوشیدهدر دشت زمین بر سطح بادي از فرسایش ناشی فرسایشی هايـ وجود رخساره1

   ايماسه هايتپه و زیبار در مجاورت و یاردانگ کلوت ،تشکیل در حال

  ايماسه هاياز تپه بخشی دهنده تشکیل ذرات بودن ـ متوسط تا درشت2

  . ايماسه هايتپه ذرات در بین رسی هايکلوخه و حتی ـ مسکویتبیوتیت و ناپایدار از جمله حساس هايکانی ـ فراوانی3

  .نمود زیر معرفی شرح را به و نقاط برداشت اولویت توانیباال م در آنچه به با توجه حال 

، ماننـد کلسـیت   ییهااز لحاظ کانی اراضی این :سرپوشیده دشت متروکه و کشاورزي و کشاورزي رسیدشت اراضی -الف

 پـف  شوري دلیل به اراضی این خاك. اندگرفته شکل رودخانه هايمسیل آبرفتی هاياز نهشته به طور عمدهبود و  غنی کوارتز، گچ

   .انددسته آباد از این ابراهیم اطراف ايماسه هايتپه .دارند بادي فرسایش به نسبت کمی و مقاومت است کرده

 هـاي مسـیل  شـود و آنجا وارد می به باریکآب رودخانه اوئدهاي رسوبات آباد کهسینح اطراف :پانداژآ سر دشت تیپ -ب

 .قرار دارند اهمیت دوم از درجه سر فرسایشیدر دشت رودخانه

 بـه  نسـبت ) 9(شـکل   کهـور  متـراکم ا تقریب هايوجود جنگل علت آباد بهرحمت پانداژ اطرافآ و سر پوشیدهدشت تیپ -ج

 بـه  بایـد نسـبت   قسـمت  در ایـن  از فرسـایش  جلـوگیري  گیرد و برايقرار می اهمیت سوم دارند و در درجه زیادي مقاومت فرسایش

  .شود اقدام احیاء مجدد جنگل

 بـه  نیـازي  انـد و شده تثبیت اًتقریب بیابانی وجود سنگفرش علت آباد بهآباد و جهانشریک پانداژ اطرافآ سر دشت اراضی :د

 .ندارند و مبارزه کنترل

اصـول و   بـا رعایـت   بادشـکن  انـواع  احـداث  ، باباشندمی برخوردار 2 و 1 از اولویت که برداشت مناطق ،حاصل نتایج به با توجه

شـود زیـرا    اسـتفاده  زنـده  هـاي بادشـکن از  اسـت  بهتـر  خصـوص  در این. شود اقدام بادي با فرسایش مقابله به نسبت علمی معیارهاي

  .)9(شکل دهندیم جواب یبه خوب در منطقه و گز و اسکنبیل تاغ و سازگار از جمله مناسب گیاهی هايگونه



 

 

  

  نمایی از جنگل کهور دشت سر پوشیده - 9شکل  

 تثبیـت  و بـوده  ها فعـال تپه ها بیشتر از نوعتپه ، زیرا اینرددانجام گ ايماسه هايتپه برروي کارينهال همراه به پاشیمالچ عملیات

 عملیات هر گونه انجام ،که گرددیم توصیه باشد. همچنینپذیر نمیامکان مکانیکی کنترل عملیات انجام ها بدونآن بر روي پوشش

 بـادي  فرسـایش  در کـاهش  هستند که عواملیاز  هر دو که طوبتو ر گیاهی پوشش محدودیت یعنی منطقه شرایط خاص به با توجه
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Source of Eolian Facies using Geomorphological and sedimentological methods 

(Case study: Ab-Barik Watershed of Bam in Kerman) 

 

Abstract 

The Ab-Barik watershed of Bam is a part of Lut desert basin. It is like of all other desert areas 

which has erosion problems caused by wind erosion, sand and soil storms. The result of these 

sand storms appears as continous and isolated sand hills. In this paper 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 it was determined  the 

main direction of harvest areas by including investigation of some studies such as collecting 

public information, the study of general morphology and sand hill measuring, comparison of 

aerial photos in different periods and analysis of region winds. At the second step it was 

recognized the origin of sands areas by investigations such as the study of geomorphological 

facies of lands of harvest regions with emphasis on morphodynamic wind, granulation of 

elements of sand hills 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 sands is clay pan facies and farm lands and especially waste lands. Also, the main 

direction of harvest areas displacement is from south, southwest to north, northeast. Results’ 

application of this study can modify the used management methods, controling and 

confronting with the problem of wind erosion and sand and soil storms.  

Key word: Sedimentology, source of erosion, central diameter, roundness, sorting 

 

 

 

 

 

 

 


