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بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپههای ماسهای ریگ جن
یلدا فتاحی *  ،1علیاکبر نظری سامانی ،2حمیدرضا عباسی ،3حسن احمدی

4

-9دانشجوي دکتراي بيابانزدایی ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
-9دانشيار دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
-3مربی پژوهشی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
-4استاد دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله9324/7/99 :
تأیيد نهایی مقاله9325/2/7 :
چكیده
پژوهش حاضر به بررسی نقش جهات باد بر مورفولوژي تپههاي ماسهاي ریگجن پرداخته است .براي دستيابی
به این هدف آمار باد ایستتگاه هاي ستينوپتي اطراف ریگ بررستی شد و جهت باد لالو و جهت انتقال ماسه
تعيين شتتد .ستتپب به کم بررستتی کبهاي هوایی ،تصتتاویر ماهوارهاي گوگل ارث و بازدید ميدانی ضتتمن
تعيين دقيق مرز جغرافيایی ریگ ،انواع تپههاي ماسهاي موجود در ارگ شناسایی و نقشه مورفولوژي ارگ تهيه
شتد .نتای نشتان داد که جهت بادهاي فرستاینده مثرر در شکلگيري تپههاي ماسهاي و جهت انتقال ماسه در
ستترتاستتر منیقه یکستتان نبوده و بنابراین ریگجن را میتوان از نظر مورفولوژي تپهها به دو بخش کامالً مجزا
تقستيم نمود .رشتتههاي طولی بلند در نيمه شتمالی ارگ ،که با جهات باد شتمالشرقی جنوبلربی این نيمه
منیبق استت و تپههاي شتبکهاي و هرمهاي ماستهاي قسمت جنوبی ارگ که الوه بر جهات بادهاي چندگانه
شماللرب ،شمالشرق ،لرب و شرق ،وامل توپوگرافی نيز بر روي مورفولوژي این دسته از تپهها مثرر است.
واژههای کلیدی :تپههاي ماسهاي ،ریگجن ،گلباد ،گلماسه ،مورفولوژي.

* -نویسنده مسئول42348864396 :

Email: S_fatahi@ut.ac.ir
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مقدمه
ریگزارها را بدون احتستتاب پهنههاي ماستتهاي 3/5
ميليون هکتتتار برآورد کردهانتتد .اختصتتتاصتتتی و
هتمکتتاران ( )9384در تحقيقی در منیقتته یزد،
کاربرد گلباد ،گلتوفان و گلماستته را در فرسایش
بتادي مورد میتالعته قرار دادنتد و به کم آنها،
جهت بادهاي لالو یزد را تعيين کردند .صتتتارمی
نتائينی و همکاران ( )9385با بررستتتی و آناليز
گلباد ،گلتوفان و گلماسته در دشت یزد -اردکان
به این نتيجه رستتيدند که جهت حرکت مومی
ماستتههاي روان از ستتمت جنوبلرب به ستتمت
شمالشرق است که با مورفولوژي تپههاي ماسهاي
موجود در ستتی منیقه به خوبی انیباق دارد و
جهت بادهاي فرستتاینده نيز از لرب تا شتتماللرب
تشتخيص داده شتتد .مشتهدي و همکاران ()9385
در مقتتالتته خود تحتتت نوان میتتالعتته مورفولوژي
تپههاي ماستهاي ارگ خارتوران ،ضتمن شتناسایی
اشتتتکال مختلف تپههاي ماستتتهاي موجود در این
ارگ بر استتاس فرم این تپهها ،نتيجهگيري کردهاند
که باد لالو منیقه شتتتمالشتتترق-جنوبلرب و
بادهاي فر ی و بعضتاً بادهاي قوي شتتمالی-جنوبی
میباشتتند .با توجه به موارد فوق ،هدف مقاله پيش
رو ،تعيين جهت بادهاي لالو و طوفانزا ،بررستتتی
نقش رژیم باد بر شتتکلگيري انواع مختلف تپههاي
ماستهاي و تعيين جهت نهایی حمل ماسه در ریگ
جن استتت .بدیهی استتت دستتتيابی به این اهداف،
نقش بستتزایی در طراحی بادشتتکنها و پروژههاي
تثبيت تپههاي ماسهاي دارد.

حدود  94ميليون هکتار از اراضتتی کشتتور ایران
تحتتأرير فرسایش بادي است (سازمان جنگلها و
مراتع کشتتتور ،)9389،که نزدی به  4/8ميليون
هکتار از این اراضت تی در ست تيیره ناهمواريها و
پهنههاي ماستتهاي قرار دارد ( باستتی و همکاران،
 .)9329باد امل فرساینده و کميتی برداري است
که داراي جهت ،ستتتر ت و تالطم بوده و تعيين
کننده شکل و ميزان فعاليت تپههاي ماسهاي است
(تستتوار .)9445 ،براي تشتتخيص جهت و مستتير
حرکت باد و منبع رستتتوبات در مناطق مختلف
میتوان از گلباد ،گلتوفان ،گلماستتته و اشتتتکال
فرسایش بادي موجود بهره برد .تعيين جهت باد از
روي اشکال تپههاي ماسهاي به سادگی امکانپذیر
استتتت (احمدي .)9449 ،بگنولد به نوان یکی از
پيشتتتگتامتان لم فرستتتایش بادي در میالعات
آزمایشتگاهی خود ستر ت آستتانه فرسایش بادي،
که نشتاندهنده آستانه حرکت ذرات مختلف خاک
استت را به نوان شتاخصی براي تعيين ارتباط بين
قیر ذرات و ستر ت آستتانه برشی سيال و آستانه
ضتتتربتهاي ارائته نمود (بگنولتد .)9273 ،وانگ و
همکاران ( )9445ژئومرفولوژي تپههاي ماستتهاي
شتمال شرق تاکالماکان را مورد بررسی قرار داده و
بر اساس نقش شرایط بادي در تغييرات مورفولوژي
وارض ماستهاي ،تپههاي ماستهاي را به سه دسته
تپههاي بارخانی مرکو ،تپههاي ماسهاي زنجيرهاي
و تپههاي ستتتارهاي تقس تيم کردند .ستتيلوستتترو و
همکاران ( )9494با بررستتی مورفولوژي تپهها در
شترق منیقه تاماستيا مستير حمل ماسه و مناطق
احتمالی منشأ را شناسایی کردند ،آنها دریافتند که
تغييرات شتتتدید در رژیم باد منجر به پيچيدگی
الگوي تلماستهها میشود .در ایران نيز محققينی از
جمله محمودي ( )9389به بررستتتی ویژگیهاي
کلی ریگزارهاي بزرگ ایران پرداخته و مستتاحت

مواد و روشها
ریگ جن ستتومين ریگ بزرگ ایران استتت که در
جنوبلربی دشت کویر پراکنده میباشد .گسترش
ریگ از شتماللرب به جنوبشترق است و وسعتی
در حتدود  4596کيلومتر مربع دارد و در محدوده
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جغرافيایی  33° 34'Nتا  34° 95'Nرض شمالی
و  53° 94'Eتا  54° 45' Eطول شرقی قرار دارد و
پيدایش آن بيشتر در ارتباط با رسوبهاي تبخيري
چين خورده ميوستتتن و آبرفت مخروط افکنههاي
دامنه جنوبی البرز در نيمه لربی دشتت کویر است
که تحتتأرير بادهاي محلی در جهت شتمالشرقی
بته جنوبلربی و تقریبا متکی به کوهستتتتانهاي
حاشيه جنوبلربی دشت کویر ،شکل گرفته است.
زیر بناي ریگ جن ی دشت فرسایش یافته است
که در حال حاضتتر تپههاي ماسته اي آن را اشغال
کردند .نيمه شتتمالی ریگ بر ستتی دشتتت ریگی

تيره رنگی استتتقرار یافته که اللو به طور پراکنده،
در داخل آن دشتتت هاي کویري مشاهده میشوند.
چون هيچ مانع خاصی در داخل دشت وجود ندارد،
بنابراین ریگ به صتتورت قیعات کشتتيده و جدا از
هم در امتداد باد تشتتکيل شتتده و به سمت جنوب
به تدری  ،بازوهاي آن به وسيله پلهاي (رشتههاي)
ارتباطی به هم اتصال یافتهاند .در حد فاصل بازوها،
دشتتتهاي وستتيع ریگی در امتداد بادهاي مستتلط
یعنی در جهت شتتمالشتترقی به جنوبلربی قرار
دارنتد (محمودي .)9389،در شتتتکتل  ،9موقعيت
ریگ جن در نقشه ایران نشان داده شده است.

شکل :9موقعيت ریگ جن در نقشه ایران
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در این تحقيق بتته منظور بررستتتی ارتبتتاط بين
مورفولوژي تپههاي ماستتتهاي واقع در ریگ و رژیم
بادي منیقه ،آمار بلندمدت روزانه باد ایستتتگاههاي
ستينوپتي مجاور ریگ شتامل ایستگاههاي نائين،
اردستتتان ،چوپانان ،خوروبيابان  ،رباطپشتتت بادام،
جدول  :9ایستگاههاي سينوپتي

ایستگاه

طول جغرافيایی

ستمنان و گرمستار (طی ی دوره آماري  98ساله
 )9229- 9494از ستازمان هواشناسی اخذ گردید
(جدول .)9شتتتکل  9موقعيت این ایستتتتگاهها در
اطراف ریگ را نشان میدهد.

مورد میالعه و فاصله آنها از ریگ جن

رض جغرافيایی فاصله از ارگ ()Km

نائين

53° 54'E

39° 59'N

28

اردستان

59° 93'E

33° 93'N

994

چوپانان

54° 93'E

33° 37'N

واقع در حاشيه ریگ

خوروبيابان

55° 54'E

33° 47'N

64

رباط پشت بادام

55° 33'E

33° 94'N

994

سمنان

53° 33'E

35° 35'N

999

گرمسار

59° 99'E

35° 94'N

996

شکل  :9موقعيت ایستگاههاي سينوپتي
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به کم نرم افزارهاي گلباد و گلماستتهنما وضعيت
بتادهاي فرستتتاینده در منیقه مورد بررستتتی قرار
گرفت .جهت ترستتيم گلباد با استتتفاده از نرمافزار
 ،WRPLOT View 5.2.1ابتدا دادههاي باد سنجی
ایستگاه مورد نظر با استفاده از نرم افزار WD 2.0
 ،convertبه صتتورت یکی از قالوهایی که نرمافزار
قادر به قرائت آن استت ،تبدیل شدWD convert .
در حقيقت نرمافزار واستتتیهاي استتتت که با هدف
تبدیل دادههاي بادستتنجی ربت شتتده در ایستتتگاه
هاي هواشناسی کشور به فرمتهایی نظير ،Lakes
 SCRAMو ليره طراحی گردیده استتتت ،تا امکان
قرائتتت دادههتتاي بتتادستتتنجی توستتتط نرمافزار
 WRPLOTفراهم گردد .بعتد از تبتدیتل دادههاي
هواشتناستتی به فرمت مورد نظر ،گلبادهاي ستتاهنه
ایستتتتگاههاي میالعاتی در جهات  8گانه ترستتتيم
شتد .گلباد فراوانی ،ستمت و سر ت بادها را در هر
جهتت نمتایش میدهد که به کم آن میتوان تا
حدي به جهت و فراوانی شدیدترین بادهاي منیقه
پی برد ،ولی شاخص مناسبی براي تحليل و بررسی
بتادهتاي توفانی و گرد و لبار نيستتتت ،چرا که در
محاستتبات مربوط به رستتم گلباد ،کليه بادهاي با
ستتتر تت بيش از یت نتات ( 4/54متر بر رتانيه)
دختالت داده میشتتتوند .در حقيقت گلباد صتتترفا
تحليل سينوپتيکی و هواشناسی باد است (احمدي،
 .)9387براي رفع مشتتکل مذکور و تحليل دقيقتر
بادهاي فرساینده و مولد توفان گرد و خاک ،نمودار
دیگري با نوان گلتوفان ترستتيم شتتد .ستتر ت
آستتانهاي که براي رستم گلتوفان منظور شد 6/5
متر بر رانيه (93نات) بود .براي رسم گلماسه از نرم
افزار  Sand Rose Graph 3.0استفاده شد ،گلماسه
همانند گلتوفان با توجه به ميزان ستتر ت آستتتانه
ترستتيم میگردد .با این اختالف که در گلماستته بر

خالف گلتوفان درصتتد فراوانی بادها در نظر نبوده
و بته جاي آن امل دیگري تحت نوان توانمندي
حمل ماستته ( )9DPرا ،که در حقيقت بازگو کننده
توان باد در حمل ذرات خاک میباشد ،براي جهات
مختلف محاستبه میکند ،سپب با جمعبرداري آن
هتا جهت نهایی حمل ماستتته ) )3RDDدر منیقه
مشتتتخص میشتتتود .نمایه دیگري که از ترستتتيم
گلماسته توستط این نرمافزار حاصل میشود ،نمایه
همگنی جهت حمل ماسه ) (4UDIاست که نسبت
مقتدار نهتایی حمتل متاستتته (اندازه بردار منتجه،
 )5RDPبه کل توان حمل ماستته ( )6DPtرا نشتتان
میدهتد .هرچته مقتدار این نمتایته بته تدد ی
نزدی تر باشد ،بادهاي ی جهته در منیقه زیادتر
بوده و به تبع آن تپههاي ماستتتهاي از نوع بارخان
میباشتتتند و بر کب هر چه این مقدار به ستتتمت
صفر تمایل پيدا کند ،باد هاي قدرتمند چند جهتی
بر منیقته حاکم خواهند شتتتد ،در نتيجه تپهها از
نوع ستارهاي یا قورد میباشند .در شکلگيري ابعاد
تپتهها وامل گوناگونی از جمله نيروي باد و جهت
بتاد دختالت دارند به طوري که تپههاي ماستتتهاي
خیی در بتادهاي شتتتدید که از دو جهت میوزند
یعنی نمایه به صتتتفر نزدی تر استتتت ،داراي ابعاد
بزرگتر بوده ولی فاصتتله آنها از یکدیگر نستتبت به
بادهایی که از ی جهت میوزند کمتر میباشتتتد.
تپههاي ماستتهاي داراي تنوع شتتکلی گستتتردهاي
هستتند (شکل  )3و بين دو منیقه تپه ماسهاي و
یتا در طول یت منیقته ارگ تپتههاي ماستتتهاي
متفاوت یافت می شوند .همچنين ی شکل ممکن
استت بر روي تي دیگري ایجاد شتود .قدر مسلم،
تيت هتاي تپهماستتتهاي پایهاي وجود دارند که در
بستتياري از بيابانهاي جهان به صتتورت مشتتترک
یافت میشتوند .در خصوص طبقهبندي مورفولوژي

2-DP: Drift Potential
3-RDD: Resultant Drift Direction
4-UDI: Uni directional Index

5-RDP: Resultant Drift Potential
6-DPt: : Total Drift Potential
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این اساس تپههاي ماسه اي به انواع سيف ،بارخان،
ستتيل  ،تپههاي مواج و هرمهاي ماستتهاي تفکي
گردیدهاست (احمدي.)9387 ،

تپههاي ماسهاي روشهاي متفاوتی توسط محققين
مختلف ارائه شتتدهاستتت .روشهاي اوليه توستتط
فرانستتويها ارائه شتتد که در ایران توستتط احمدي
برروي ناهمواريهاي کشتتتور منیبق گردید که بر

شکل  :3برخی از تي هاي اصلی تپههاي ماسهاي که در بيابانهاي جهان قابل تشخيصاند .الف) تپههاي مانعی یا
توپوگرافي -9 .تپههاي کوچ یا نبکا که در مناطق با سر ت کم باد در دامنه پشت به باد بوته تشکيل میشود-9 .
ناهمواريهاي ابرویی شکل هاللی که در دامنه مخالف وزش باد ی فرورفتگی (چاله یا کفه) بيابانی تشکيل میشود-3 .
تپههاي ماسهاي باد-پناهی که در دامنه پشت به باد ناهمواريها تشکيل میشود (مانند پيکان ماسهاي)-4 .تپههاي
ماسهاي که در دامنه رو به باد ناهمواريها (توپوگرافی یا منفرد) تشکيل میشوند-5 .تپههاي ماسهاي تشکيل شده در
مجاورت ی فالت .ب) تپههاي خیی یا سيف .جهت فلش نشان دهنده باد لالو احتمالی است؛ ت) تپههاي ستارهاي
شکل .فلش نشان دهنده جهت باد مورر است؛ ث) تپههاي گنبدي شکل؛ ج) تپههاي رفت و برگشتی (معکوس)؛ ح)
تپههاي سهمی شکل؛ خ) تپههاي بارخانی؛ د) پشتههاي بارخانوئيدي؛ ذ) تپههاي رضی (گودي.)9284 ،

6

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،92بهار  ،9326صفحات 7 ...................................................... 97 -9

ماستهاي) و گيرافتاده توسط پوشش گياهی (شامل
نبکتا ،تلمتاستتته و ليره) یتا شتتترایط توپوگرافی
(باهرونده ،ریختهشتتده و ليره) تقستتيم کردند .در
شکل  ،4جزئيات این طبقهبندي ارائه شده است.

طبقهبندي جامع دیگري در خصتتوص شتتکلگيري
تپههاي ماستتتهاي توستتتط ليوینگستتتون و وارن
( )9226ارائه شتده استت ،که تپهها را به دو دسته
آزاد (شامل تپههاي رضی ،خیی ،ستارهاي و پهنه

شکل  :4طبقهبندي تپههاي ماسهاي براساس مرفولوژي (ليوینگستون و وارن)9226 ،

در میالعه حاضتتر ستتعی شتتد تا براستتاس منابع
اطتال تتاتتی متتوجتتود و همچنين بتتازدیتتدهتتا و
برداشتتتهاي صتتحرایی زمينه هزم براي تجزیه و
تحليل و شتکلستنجی تپههاي ماسهاي ریگ جن
فراهم گردد .به همين منظور ابتدا با استتتتفاده از
کبهاي هوایی به مقياس  9:44444و نقشههاي
توپوگرافی بتته مقيتتاس  9:54444و ،9:954444
محدوده تپههاي ماستتهاي مرزبندي و نوع اشتتکال
تپتههاي ماستتتهاي با توجه به تقستتتيمبنديهاي
تشتتری شتتده ،تشتتخيص داده شتتد .با استتتفاده از
دستتگاه  GPSو تصاویر ماهوارهاي جدید اخذ شده
از  ،Google Earth-pro4محدوده هرکدام از اشکال
تپههاي ماستتتهاي کنترل و در نرمافزار Arc GIS
 ،9.3نقشهها رقومی شده و وسعت این ناهمواريها
تعيين شتتد .ستتپب ميزان انیباق شتتکل تپهها با
شتاخصهاي محاسبه شده از جمله شاخص ،UDI
مورد بررسی قرار گرفت.

بحث و نتایج
تجزیهه و تحلیه دادههای بهاد :شتتتکتل  ،5گلباد
ایستتتگاههاي مورد بررستتی را طی ی دوره آماري
مشتتتترک هجده ستتتاله ( )9229-9494نشتتتان
میدهد .گلباد ساهنه ایستگاهها ،نشان میدهد که
وزش بادها در نائين از ستتتمت لرب ،اردستتتتان از
ستمت شتمالشرق و جنوب ،چوپانان و گرمسار از
ستمت شترق ،خوروبيابان از ستمت شتتمالشرق،
رباطپشتتبادام از ستمت شمال و سمنان از سمت
شتتماللرب ،بيشتتترین فراوانی را دارند .به منظور
تحليل بادهاي فرستتتاینده و توفانزا در هر منیقه،
از گلتوفانهاي مربوط به کمترین ستتر ت آستانه
فرستتتایش بتادي در ارتفاع  94متري ( 6/5متر بر
رانيه) استتتفاده و بر استتاس آن وضتتعيت بادهاي
فرستتتاینده در منیقه بررستتتی شتتتد (شتتتکل .)6
گلتوفان ستتتاهنه ایستتتتگاهها نشتتتان میدهد که
بادهاي فرستتتاینده به ترتيو در نائين از ستتتمت
جنوبلرب ،اردستتتان از ستتمت جنوب ،چوپانان از
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در هر ی از ایستتتگاهها را نشتتان میدهد .مشتتابه
نتای بهدستتت آمده از ترستتيم گلباد و گلتوفان،
شتتاخصهاي گلماستته نيز ،رژیمهاي بادي متفاوتی
را در ایستگاههاي منتخو گزارش میدهد.

سمت شرق ،خوروبيابان و گرمسار از سمت لرب
و رباط پشت بادام از سمت شمال بيشترین فراوانی
را دارند .شکل  ،7نتای حاصل از ترسيم گلماسه و
شتاخصهاي محاسبه شده نرم افزار گلماسهنما ،از
جمله جهت نهایی حمل ماستته و دبی حمل ماستته

شکل  :5گلباد ساهنه ایستگاههاي سينوپتي

8
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شکل  :6گلتوفان ساهنه ایستگاههاي سينوپتي

اطراف ریگ جن ()9229-9494

شکل  :7گلماسه ساهنه ایستگاههاي سينوپتي

اطراف ریگ جن ()9229-9494
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طولی مجتمع و مرکو و تپههاي ستتتارهاي (هرم).
پهنههاي ماسهاي و اراضی کشاورزي و مسکونی ،از
دیتگر وارض موجود در منیقتته میبتتاشتتتنتتد.
بازدیدهاي صتتحرایی و استتتفاده از نرمافزار Earth
 Googleنشتتتان میدهد که هرکدام از انواع تپهها
در کدام قستمت ارگ واقع شتدهاند .شکل  2نمونه
تصویر ماهوارهاي هرکدام از تپهها را نشان میدهد.

تهیه نقشه مورفولوژی تپههای ماسهای

بهمنظور بررستتی انواع تپههاي ماستتهاي موجود و
تعيين ارتبتتاط مورفولوژي تپتتههتتا بتتا رژیم بتتادي
منیقتته نقشتتته مورفولوژي منیقتته تهيتته گردیتتد
(شتتتکتل .)8بتا توجه به نقشتتته مورفولوژي ،انواع
تپتههتاي متاستتتهاي موجود در منیقه بارتند از:
بتارختان ،بارخانوئيد ،تپههاي شتتتبکهاي ،تپههاي

شکل  :8نقشه مورفولوژي تپههاي ماسهاي ریگ جن

از پهنههاي ماسهاي بيشترین مساحت و پهنههاي
ماسهاي تثبيت شده کمترین مساحت از ارگ را به
خود اختصاص دادهاند.

جدول ،9به مساحت و درصد مساحت انواع تپههاي
ماستهاي موجود در ارگ اشاره میکند .نتای نشان
میدهد که تپههاي مجتمع (طولی و بارخان) بعد
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جدول  :9مساحت انواع تپههاي ماسهاي موجود در ارگ
مساحت (هکتار) درصد مساحت

نوع تپه
تپههاي مجتمع (بارخانوئيد یا رشتههاي رضی و بارخان)

66236

94/78

تپههاي مجتمع (طولی و بارخان)

946496

93/49

تپههاي مجتمع (هرم و بارخانوئيد)

57844

99/76

49443/9

2/97

4975

4/24

375375

4/48

تپههاي شبکهاي

743

9/55

پهنههاي ماسهاي

968939

37/96

459679/9

944

تپههاي مرکو طولی
پهنههاي ماسهاي تثبيت شده
اراضی کشاورزي و مسکونی

مجموع

شکل  :2نمایش وضعيت مورفولوژي تپههاي ماسهاي ریگ جن بر روي تصویر ماهوارهاي Landsat

الف) تپههاي مجتمع (هرم و پشتههاي بارخانوئيد ،ب) تپههاي شبکهاي
ج) تپههاي مجتمع (طولی ،سيل و بارخان) ،د) تپههاي مرکو طولی

می بتاشتتتنتد .در بخشهتاي جنوبی ریتگ امل
توپوگرافی ،به وامل بادهاي فرستتاینده و موقعيت
قرار گرفتن منبع ماسهاي اضافه میشود .در نتيجه
برهمکنش وامتل متتذکور ،این قستتتمتت از ارگ
بهصتتورت متراکم درآمده و نقش کوهستتتانهاي
اطراف (حاشتتتيه جنوبلربی ارگ) در این تراکم
بستتيار مشتتهود استتت .رشتتته کوههاي نخل در
قستتمتهاي پایينی ریگ جن بهصتتورت ی ستتد

بخش شتتتمتالی ارگ (بيش تر تحتتتأرير وامل
بادهاي فرستتتاینده و موقعيت قرار گرفتن منبع
ماستتهاي) ،متشتتکل از رشتتتههاي طولی مرکو به
همراه بارخانوئيد استتت (ستتيل هاي مجتمع) ،که
در بين آنها پهنههاي ماستهاي و یا اراضتی دشت
ریگی ،و در برخی نقتاط شتتتوره زار هاي مرطوب
مشتتتهود استتتت .براستتتاس طبقهبندي احمدي
( ،)9387این اشتتکال در قالو ستتيل هاي مجتمع
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حمل ماسه در ایستگاه چوپانان دد  4/93را نشان
میدهتد کته بتا نوع تپههاي ماستتتهاي موجود در
منیقه کامالً همخوانی دارد و مرتفعترین تپهها را
در این بخش میتوان یافت .در واقع این بخش از
ارگ از ابرتپهها تشتکيل شده است که (محمودي،
 )9389معتقد استتت به واستتیه داشتتتن رنگ تيره
جزء تپتههتاي قتدیمی این ارگ میباشتتتند .در
ستتالهاي اخير اداره تثبيت شتتن چوپانان اقدام به
تثبيت حاشيه این ارگ که به صورت پهنه ماسهاي
است ،نموده است.

بزرگ مل کرده و مانعی در جهت حرکت ارگ به
سمت جنوب گشته است (شکل .)94در این بخش
از ارگ تپههاي شتتتبکهاي و هرمهاي ماستتتهاي
مشتتتاهده میشتتتوند که بستتتته به نيروي بادهاي
فرستتاینده و لالو این شتتکلها تغيير مینماید .به
طوريکتته در نزدیکیهتتاي ارتفتتا تتات نخل ت و
لمحتاج بتاقر تپهها بيشتر از نوع طولی با جهت
شتمالی-جنوبی با دامنههاي یکستان لربی -شرقی
مشتاهده میشوند .درصورتیکه در اطراف چوپانان
و زورمنتتد بيش تر از نوع تپتتههتتاي شتتتبکتته اي و
هرمهاي ماستهاي میباشند شاخص همگنی جهت

شکل  :94نيمه جنوبی ریگ جن برروي تصویر ماهوارهاي Google Earth

نتیجهگیری
تي هاي مختلف میباشد .مقایسه رژیم بادي ارگ
جن با نتای (فرایبرگر( ) 9272 ،شتتتکل  ،)99نيز
نشتتان داد که هر ی از ایستتتگاههاي ستتينوپتي
اطراف ارگ جن داراي رژیم بادي خاص خود بوده
و ستيستم هاي بادي متفاوتی در این منیقه حاکم
میباشتتد .همچنين مقایستته میالعات فرایبرگر در
ایستتتتگتاههتاي متعدد در جهان با توجه به ميزان
حمل ماستته در ارگ جن نشتتان داد که این منیقه

میالعات رژیم باد در منیقه بيانگر این موضوع بود
که در مجموع بادهاي شتتمالشتترقی -جنوبلربی
در نيمه شتتمالی ارگ و بادهاي لربی -شتترقی در
بخش جنوبی منیقته بته نوان بتاد لتالو در نظر
گرفته شدهاند ،که این موضوع را میتوان در الگوي
شتتتکتلگيري تپهها در تي هاي مختلف بهراحتی
دید .منیقه مورد میالعه از ی ستتيستتتم با رژیم
بتادي چنتدگانه برخوردار استتتت و نشتتتاندهنده
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میالعاتی میباشد در خصوص پتانسيل حمل ماسه
در کالس کم واقع شده است (شکل .)99

در ارتباط با ميزان حمل ماستتته بستتتيار خیرناک
نيست و چوپانان که نزدی ترین ایستگاه به منیقه

شکل  :99مقایسه رژیم بادي در منیقه مورد میالعه با نتای (فرایبرگر)9272 ،

شکل  :99مقایسه پتانسيل حمل ماسه در ایستگاههاي مورد میالعه نسبت به موقعيت جهانی

ستتتارهاي و ایستتتگاههاي نائين و خوروبيابان در
نزدیکی تپتههتاي بارخانوئيد استتتت ،که به ترتيو
متأرر از بادهاي چند جهته و ی جهته میباشتتند
کته نتتتای مورد میتالعته نيز این رونتتد را نشتتتان

نوع تپههاي ماستتهاي هر ی از ایستتتگاههاي واقع
در اطراف ارگ نيز بيانگر این بود که این ایستگاهها
داراي روند جهانی میباشتند (شکل  ،)93به نوان
مثال موقعيت ایستگاه چوپانان در نزدیکی تپههاي
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وضتتتعيت آنها را به طور کامل بر منیقه تعميم داد
(شکل .)94

میدهد .از آنجایی که ایستگاههاي منتخو دیگر با
فاصله زیادي نسبت به ارگ قرار گرفتهاند ،نمیتوان

شکل  :93مقایسه ایستگاههاي مورد میالعه با توجه به مقدار حمل ماسه و تپههاي ماسهاي در موقعيت جهانی

شکل  :94مقایسه تغييرات شاخص  UDIدر ایستگاههاي میالعاتی

طبيعی بر روي تپههاي ماستهاي این روستا ،تغيير
جهت باد در فصتلهاي تابستان و زمستان (لربی-
شترقی ،شرقی-لربی) میباشد ،بهگونهاي که نقش
تامتل محدودکننده براي هجوم تپهها به
یت
محدوده این روستا میباشد.

روستتتتتاي چوپتانتان واقع در مجاورت این ارگ،
ستتالهاستتت که به همين صتتورت میباشتتد و زیر
تپههاي ماستتهاي نرفته استتت (شتتکل  ،)95که با
توجته بته مورفولوژي تپهها و همينطور اظهارات
افراد محلی منیقه ،از موارد بسيار تاريرگذار محيط
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شکل  :95نمایی از روستاي چوپانان واقع در حاشيه جنوبشرقی ارگ جن

ستتایر ایستتتگاهها به دليل فاصتتله بيشتتتر ،تیابق
کمتري وجود داشتتت .نتای به دستتت آمده در این
پژوهش با یافته مقصتتودي و همکاران ( ،)9329در
تپههاي ماسهاي دشت کویر میابقت دارد .با توجه
به اینکه در شتکلگيري تپههاي ماسهاي میالعات
بادستتتنجی از اهميت باهیی برخوردار میباشتتتد و
حتی برخی از این منتتاطق میتواننتتد بتته نوان
کانونهاي بحرانی فرستایش بادي قلمداد شوند ،از
دادههتاي بتادستتتنجی موجود در ایستتتتگتاه هاي
هواشتتناستتتی نزدی منیقه استتتتفاده میشتتتود.
ایستتتتگاههاي مورد میالعه در این پژوهش به جز
ایستتتگاه چوپانان به دليل فاصتتله نستتبتاً زیاد به
خوبی وضعيت رژیم بادي منیقه را آشکار نساخت.
لذا توصيه میگردد بهمنظور افزایش دقت میالعات
در این زمينه اقدام به تأستيب ایستگاههایی جهت
ربتت وضتتتعيتت بتادناکی گردد ،تا با استتتتفاده از
دادههاي حاصتل از آنها نتای مناسوتري حاصل
شود.

نقشه مورفولوژي تپههاي ماسهاي ریگ جن نيز ،از
نظر شتکلشتناسی تپهها ،بيانگر ی واقعيت کلی
استتتت که جهت باد هاي فرستتتاینده و مثرر در
شتکلگيري تپههاي ماسهاي در طول منیقه مورد
میالعه یکستتتان و یکنواخت نبوده ،بلکه جهت و
حتی ستتر ت آنها با توجه به وامل توپوگرافی و
ليره دستتتخوش تغييراتی میباشتتد .تا زمانی که
ایستتتگاههاي بادستتنجی دیگري در منیقه نصتتو
نشتتده باشتتد ،چارهاي جز استتتفاده از ویژگیهاي
مورفولوژیت و دینتاميکی تپههاي ماستتتهاي در
تحليل تغييرات ستتتمت و ستتتوي باد در منیقه
نمیباشتد .بررسی نوع تپههاي ماسهاي و پتانسيل
تشکيل آنها نشاندهنده این است که در میالعات
مربوط به ارگ ،هر چه ایستتتتگاههاي مورد میالعه
به ارگ نزدی تر باشتتتند ،نتای بهتري به دستتتت
خواهد آمد .دادههاي بادسنجی ایستگاه سينوپتي
چوپتانان و خوروبيابان به دليل نزدیکی با ارگ ،با
مورفولوژي تپههاي ماستهاي تیابق داشت ،ولی در
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منابع
احمدي ،ح .9387 ،.ژئومرفولوژي کاربردي(فرسایش بادي) ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه
تهران 746 ،ص.
اختصاصی ،م.ر ،.صارمی نایينی ،م.ع .و صارمینایينی ،ع .9384 ،.طراحی نرمافزار گلماسهنما
( )sand rose graph 2.0پردازشگر توان فرسایش
خاک و حمل رسوب توسط باد ،اولين همایش ملی
فرسایش بادي ،یزد.
دفتر فنی تثبيت شن و بيابانزدایی با همکاريشرکت مهندسين مشاور توسعه و احياي کشاورزي
تاک سبز .9389 ،طرح شناسایی کانونهاي بحرانی
فرسایش بادي و تعيين اولویتهاي اجرایی ،سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور.
صارمی نایينی ،م.ع ،.احمدي ،ح ،.خليلی ،ع .واختصاصی ،م.ر .9385 ،.تحليل مقایسهاي بر توزیع
مکانی گلباد ،گلطوفان و گلماسه در میالعات
فرسایش بادي با استفاده از تکني ( GISمیالعه
موردي :دشت یزد-اردکان) ،پایاننامه کارشناسی-
ارشد ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران.

 باسی ،ح.ر ،.روحیپور ،ح ،.خسروشاهی ،م،.کاشکی ،م.ت ،.قربانيان ،د .و رودگرمی ،پ.9329 ،.
پراکنش رسوبات بادي کشور براساس کبهاي
هوایی (( )9379-89گزارشی از پيشرفت بان
اطال ات رقومی ریگزارهاي کشور) ،سومين همایش
ملی فرسایش بادي و طوفانهاي گرد و لبار -96
 95دیماه -9329یزد ،دانشگاه یزد.
محمودي ،ف.ا .9389 ،.پراکندگی جغرافياییریگزارهاي مهم ایران ،انتشارات مثسسه تحقيقات
جنگلها و مراتع 987 ،ص.
مشهدي ،ن ،.اميراصالنی ،ف .و کریمپور ریحان،م .9385 ،.میالعه مورفولوژي تپههاي ماسهاي ارگ
خارتوران ،مجله بيابان ،شماره  ،99ص .933-995
مقصودي ،م ،.یمانی ،م ،.خوشاخالق ،ف .وشهریار ،ع .9329 ،.نقش باد و الگوهاي جوي در
مکان گزینی و جهت ریگزارهاي دشت کویر،
پژوهشهاي جغرافياي طبيعی ،سال  ،45شماره،9
ص .38-99
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