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چکیده
کهدهاستشدرایرانمرکزييمختلفهاریگزارگسترشسببساختیهايزمینانواعچالهۀاقلیمخشکوتوسع

ۀکشرفللرتاسرتقرارایرنپ نربرراي.دکرردرشمالغرببافقاشارهآبادصادقتوانبهریگزمینهمیدراین

سرامانۀ،هرايزیرزمینریسطحآب،توپوگرافی،ايهايماسهمورفولوژيتپه،فاکتورهاییازقبیلتکتونیک،ايماسه

هايبادایستگاهسرینوپتیکبرافقدادهوشناسیهايزمینچوننقشههاییجويورژیمبادبااستفادهازدادهفشار

کرهطروريبه؛استبادازج اتمختلفیبرخورداروزشدرطولسالدهدکهنتایجپژوهشنشانمی.دشارزیابی

ایننروعکهاستظاهرشدهايهرمیهايماسهصورتتپهبهآبادصادقمورفولوژيغالبریگثیراینامرأتحتت

طورکلی،به.استهايروانماسهتمرکزمنطقهوآنتبادهايحاکمبرايازتنوعج خودنشانهنیمورفولوژيبیابا

درمجراورهرافعالیتگسرلتأثیرهايزیرزمینیتحتباالبودنسطحآب،نقشرژیمباديحاکمبرمنطقهبرلالوه

کرهسرطحايگونرهبه؛استثرؤايدرانجیرمدرپالیايماسهةدراستقراروتمرکزاینتودنیزبافقآبادصادقریگ

 .برخورداراستنسبتبهمناطقمجاورازلمقکمتريآبادصادقزیرزمینیدرمجاورریگهايایستابیآب



.ریگزارگزینیمکان،شاخصهمگنیوزشباد،بافق-آبادصادقریگ،ايماسهۀتپي:دیکلواژگان

مقدمه
از  و عموماً  رود  شمار می بهخشک  مهم تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمههای  فرسایش بادی یکی از جنبه

شود که هرساله بر اثر  (. تخمین زده می211: 5115 ،و همکاران )کوپینگر است این مناطق در فرسایش نوع ترین غالب

درصد 33حدود  ،حال حاضر (. در511: 5371 ،شود )معتمد  میمیلیون تن غبار تولید و در هوا پراکنده  155فرسایش خاک 

درصد از این سطوح کامالً خشک و فاقد حیات 51گرفته که  خشک دربر های زمین را مناطق خشک و نیمه سطح خشکی

خشک فراگرفته که  (. در ایران نیز بیش از دوسوم مساحت آن را اراضی خشک و نیمه15: 5385 ،گیاهی است )رفاهی

و در  کند میباد از سطح این اراضی ذرات خاک را با خود حمل ، ش گیاهیعلت نقصان رطوبت و کاهش تراکم پوش به

که در حال حاضر در ایران  طوری به ؛دوش میمنجر ها  ای و ریگ های ماسه شده به تشکیل تپه نهایت با تراکم مواد حمل

صورت  ها به (. ریگ33: 5385، و همکاران ای وجود دارد )احمدی های ماسه شکل تپه میلیون هکتار اراضی به 53حدود 

شده ظاهر  ای فعال یا تثبیت های ماسه صورت تپه و به اند ها را پوشانده ای سطح بیابان های ماسه از پهنه های عظیمی  توده

 رفولوژیکی حاصل از فرسایش بادیوترین اشکال ژئوم یکی از مهم ،(. بنابراین337 :5183، د )ویسون و هیدشون می
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کند  ها را اشغال می وسیعی از سطح بیابان ةپهن عنوان یکی از اشکال غالب مناطق خشک ه بهک استای  های ماسه تپه

شرایط ، رژیم بادی ةکنند ای در یک منطقه تا حدودی منعکس های ماسه (. استقرار توده52: 2553، های و نینگ )وین

(. به این دلیل یکی از 577: 2555، ورک)اوینگ و کوک استگذاری  و شرایط رسوب ،ها اندازه و شکل حوضه، توپوگرافیکی

د شو  که با میزان سرعت آن مشخص می استای قدرت باد  های ماسه گیری و فعالیت تپه فاکتورهای اقلیمی مهم در شکل

 اند شرایط باد غالب از تابعی ای ماسه های تپه تراکم و روان های  ماسه حرکت ،(. بنابراین 257: 2551، و همکاران )تسور

سرعت و جهت آن  که در هر لحظه ای گونه به ؛یندی است وابسته به زماناوزش باد فر، (. درحقیقت251: 5115، ولد)بگن

گیرد  قبل به خود می ةو وضعیتی متفاوت با لحظ کند می و توپوگرافی تغییر ،اقلیمی، های جوی سایر پدیده تأثیرتحت 

 نقش قابل توجهی در کنترل مورفولوژی و آن تغییرپذیری و باد انرژی (. مقدار11: 5381 ،و همکاران نائینی  )صارمی

نوع فرسایش بادی و تولید رسوب نیز متفاوت  زمین دارد و برحسب تغییرات مقدار انرژی باد طی زمان سطح تغییرات

تا حد بلکه در طی سال و حتی در طول روز نیز  یست،نیروی باد همیشه ثابت ن ،(. بر این اساس21: 2558، )پیرس است

 عنوان عوامل اصلی حرکت بادها به جهت و ،سرعت، فراوانی (. از این جهت5115، کند )زوبک زیادی تغییر می

های  (. اندازه و شکل تپه33: 2551 ،شود )الوادهی شناخته می ها مورفودینامیک آن و ای های ماسه شکل تپه ةکنند کنترل

دهه( با  -ی مختلف )فصلها زمانطی  و توپوگرافی حاکم بر آن گویای شرایط اتمسفری ای موجود در یک ناحیه ماسه

های  تمرکز ماسه ة(. در زمین2: 2555 ،و همکاران )سوئرمن استمتر تا چندین کیلومتر(  های متفاوت )از چند دسی اندازه

حل اصلی تمرکز فاصل بین باد و م ای حد های ماسه توان گفت که جایگاه اصلی تپه ای می های ماسه روان و تشکیل تپه

ترین  عنوان یکی از مهم به ،ای های ماسه های تحت اشغال تپه پهنه ،(. بنابراین35 :2558 ،و همکاران )هوور استریگ 

باد ، با توجه به خصوصیات سطح زمین ،که کردتوان بیان  و می استدارای وسعت زیادی ، عوارض مناطق بیابانی در ایران

ها توسط فاکتورهایی مانند  تجمع ماسه ة(. نحو71 :5383 ،)محمودی استای  ی ماسهها گیری تپه عنصر اصلی در شکل

کنترل  و موانع موجود در بستر حرکت ماسه ،وضعیت مورفولوژی، جهت و سرعت باد، گذاری رسوب میزان، مقدار ماسه

گیری و تراکم  شکل ثر درؤعنوان یکی از عوامل م به ،(. تحت این شرایط توپوگرافی5381، شود )موسوی حرمی می

تنها عوامل ژئومورفولوژیکی را در ارتباط با جنس زمین و رژیم آب و هوایی حاکم بر منطقه به  نه، ای های ماسه پهنه

(. در شرایط 81: 5371 ،یابد )رجایی و تغییر شکل می دریگ می ها قرار آن تأثیربلکه توپوگرافی نیز تحت ، دارد فعالیت وامی

توان آن را  دهند که می متفاوتی از خود نشان می هایعوامل توپوگرافی اثر، شناسی معین زمین آب و هوایی مشخص و

دست آورد )جداری عیوضی و  ها و شدت فرسایش را به بین آن  ةآورد و رابط شمار  تخریب و فرسایش به ةعنوان پای به

و علت استقرار  أمنش ةبا مطالع، (2552) ارتیال ه، ای های ماسه (. در ارتباط با بررسی تپه71: 5385 ،سرهنگی جوکار

ی و باد ا ماسهی ها تپهی بین مناطق اللیته و جده در غرب عربستان سعودی به ارتباط بین جهت حرکت ا ماسهی ها تپه

ی غرب عربستان سعودی را به انتقال ا ماسهی ها تپهعلت استقرار ، ی از رسوباتبردار نمونهبا  ،غالب پرداخت. سپس

شرایط بادی و  ةبا مطالع، (2551) و همکاران ی آذرین و دگرگونی نسبت داد. وانگها سنگهای  ت بادی از محدودهرسوبا

رژیم بادی کنترل  تأثیرتحت  یا ماسهی ها تپهبه این نتیجه رسیدند که  ،ی چینها ابانیبی در ا ماسهی ها تپهفعالیت 

شده در طول  ی فعال و تثبیتا ماسهی ها تپهاستقرار  ةی و نحوندب طبقهبه  ،بر این اساس .دنابی یمو توسعه شوند  می

در کنترل مورفولوژی و استقرار  ها آن( عوامل و عناصر اقلیمی و نقش 2558) و همکاران سواحل چین پرداختند. جوآنا

ی را ا ماسهی ها تپهشتر مورفولوژی و استقرار بی ةکنند د و عامل تعییندنکری بررسرا  ای ویکتوریها ابانیبی ا ماسهی ها تپه

جایی  هجاب درتوپوگرافی و جریانات محلی آوردند و به نقش  شمار بهتوپوگرافی محلی و فون بادهای خشک جنوب غربی 
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. دندکراشاره  ،در ماه نوامبر ژهیو به ،یا ماسهی ها تپهشدن بادها و تغییرات سریع در نوع  الگوهای سینوپتیک و کانالیزه

ادند د  نشانشرق فورتالیزا  ةی سه منطقها ماسه( در ایالت سیرا )شمال شرق برزیل( با رسم گل 2551) و همکاران تسوآر

بوده و نوع رژیم باد ( 11/5 –11/5ی خیلی زیاد )جهت کخیلی باال در طول فصل خشک با شاخص ی ةکه توان حمل ماس

در استقرار  کننده نییتع( جهت شناخت عوامل 2551ی پارابولیک و بارخانی است. تسوآر )ها تپهی ریگ شکلمناسب برای 

ای  ی ماسهها تپهکه  کردوی بیان  ،. بر این اساسدکرهای انسانی اشاره  یا فعالیت ،بارندگی، ای به نقش باد های ماسه تپه

با  که دارای اقلیمی  استی جهان در اواخر پلیستوسن ها ابانیبای در  ماسه ةنوع تپ نیتر عیشا خطی با پوشش گیاهی

آیداهو در  ریگزارای  های ماسه جایی تپه همیزان انتقال و جاب (2558) و همکاران بادهای شدید است. هوور ةمشخص

 ةدهند ها نشان دند. نتایج آنکرهای اقلیمی بررسی  و داده 2555تا  5115های هوایی  را با استفاده از سری عکسمریکا ا

 ،در ایران نیز و سرعت باد است. ،بارش، دما تأثیرای تحت  های ماسه جایی تپه هدرصد جاب11تا  21آن بود که بین 

ها ریگزارمطالعاتی در ارتباط با استقرار ، های مختلفریگزاردلیل پراکندگی به، عنوان کشوری با شرایط اقلیمی خشک به

قطر ، نقش توپوگرافی ةالعد که با مطکر ( اشاره5385توان به پژوهش یمانی ) مطالعات میاین  ةاز جمل ؛انجام شده است

فشار محلی را  همگرای کم  سلول، بند ریگ کاشان ةو بادهای غالب در محدود ،ای های ماسه مورفولوژی تپه، ذرات رسوب

منظور بررسی علت استقرار ریگ  به ،( نیز5315) و همکاران ثر درنظر گرفت. یمانیؤای م ماسه ةدر استقرار این مجموع

وجود یک ، و تطبیق جهت باد با توپوگرافی منطقه ،بادهای غالب، های سینوپتیک باد ایستگاه با بررسی آمار، کرمان

 ة( با مطالع5312) و همکاران ثر دانستند. مقصودیؤلوت را در استقرار ریگ کرمان م ةسیکلون حرارتی غالب بر چال

های هواشناسی مجاور  ادی ایستگاهریگ جن و ریگ چاه جم و رژیم ب، ریگ سرگردان، پراکندگی چهار ریگ خارتوران

منطبق و  هاریگزارهکتوپاسکال را با جهت قرارگیری و استقرار  121جهت فعالیت الگوهای جوی سطح فشار  دشت کویر

های ساحلی  ای در محیط های ماسه منظور تعیین عامل تشکیل و گسترش پهنه ( به5313مرتبط دانستند. احراری رودی )

سیستان  ةروز525و تکتونیک به این نتیجه رسید که تکتونیک و بادهای  ،باد، سنجی مطالعات دانهاز طریق ، دریای عمان

( به بررسی مورفولوژی ریگ 5313. صانعی و شهریار )استای در نوار ساحلی  های ماسه عامل مسبب تراکم و استقرار تپه

در  چندجهتهها از نقش بادهای  ختند. نتایج تحقیق آنپردا ماسه گلبا استفاده از آمار باد ایستگاه شاهرود و رسم  چاه جم

 ای در ریگ چاه جم حکایت دارد. های ماسه استقرار و نوع مورفولوژی هرم

موردمطالعهةموقعیتجغرافیاییمحدود
ساختمانی  ةدر چال آباد صادقریگ  کهد کرتوان چنین بیان  می ،مورد مطالعه ةدر ارتباط با موقعیت جغرافیایی منطق

 32˚ 31 15̋طول شرقی و  11˚ 11 35̋تا  11˚ 25 51 ساختمانی با مختصات جغرافیایی ةچالاین  درانجیر واقع شده است.

ریگ  .استکه از خرانق تا بافق گسترده  قرار داردعرض شمالی در امتداد جنوب شرقی استان یزد  35˚ 58 25 تا

عرض  35˚ 13 51 ̋تا  35˚ 11 32 ̋طول شرقی و  11˚ 51 22̋تا  11˚57 35̋جغرافیایی  نیز در مختصات آباد صادق

 (.5است )شکل  قرار گرفتهدرانجیر  ةدر مرکز چال و تقریباًکیلومتری شمال غربی شهر بافق  51شمالی در 

تشکیل شده  آباد صادقای در مجاور  های ماسه ترین شکل تراکم تپه ساختمانی درانجیر برجسته ةاز آنجا که در چال

دلیل آنکه علت  ای به این شکل متمرکز در جاهای دیگر پالیای درانجیر واقع نشده و همچنین به ماسه ةاست و تود

ای ریگ  ماسه ةگزینی پهن حاضر گامی جهت درک علت مکان ة، مطالعاستبافق تاکنون ناشناخته  آباد صادقاستقرار ریگ 

 شود. در شمال غربی بافق شناخته می آباد صادق
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درانجیرۀبافقدرحوضآبادصادقتجغرافیاییریگموقعی.5شکل

هاموادوروش
تواند در تراکم  می های ساختمانی های روان در داخل چاله ثر در کاهش میزان سرعت انتقال ماسهؤعوامل م همة

یک از عوامل هر  تأثیرسعی شده تا میزان  در این پژوهش ،رو ها نقش داشته باشد. ازاینریگزار ةهای روان و توسع ماسه

افزار  میدانی و استفاده از نرم ةهای زیرزمینی با مشاهد بررسی شود. وضعیت آب بافق آباد صادق ریگزارثر در استقرار ؤم

Adobe illustrator بررسی  درانجیر ةچاه پیزومتری در حوض چهاردر  زیرزمینیهای  و همچنین آمار مربوط به عمق آب

گیری  شناخت موقعیت توپوگرافی و بررسی نقش ارتفاعات در شکل برایی منطقه مترDEM 55از  ،شده است. همچنین

ای از  ها خود نشانه افکنه ژئومورفولوژیکی مانند مخروط عوارضاز آنجا که وجود برخی  است.ده شاستفاده   آباد صادقریگ 

موقعیت توپوگرافی و  ةمطالع بعد با ةدر مرحل (،3: 5312)مددی و بابامحمدی،  است زیرزمینیهای  مناسب آب ةتغذی

ها و برخی عوارض ژئومورفولوژیکی  موقعیت گسل ود شاقدام درانجیر  ةاز چال ژئومورفولوژی ةرسم نقششناسی به  زمین

 .دشمشخص زیرزمینی  های آب سفره ةدر تغذی مؤثر

م باد منطقه با استفاده از رژی ةمطالع، ای های ماسه با توجه به اهمیت نقش باد در انتقال و تراکم توده ،از طرفی

 Sand Rose Graphو  Wrplotافزارهای  نرم درترتیب  به ماسه گلو  باد گلهای باد ایستگاه سینوپتیک بافق و رسم  داده

های  جایی تپه هاستقرار یا جاب ةتواند نشان ای تا حدودی می های ماسه . از آنجا که شناخت نوع مورفولوژی تپهدشانجام 

ای را در  های ماسه های زمانی مختلف نوع مورفولوژی غالب تپه در دورهباد جهات وزش  ةتوان با مطالع می، ای باشد ماسه

با توجه به  ،. همچنیندکرای استفاده  ای ماسه علل استقرار پهنه ةتشخیص داد و از این مطالعات در زمین ریگزاریک 

ای وجود  های ماسه ش الگوهای فشار جو بر استقرار پهنهنق ةخصوص در زمین مطالعاتی که در برخی مناطق جهان و به

های  با استفاده از داده، بافق آباد صادقهای محلی در استقرار ریگ  منظور تعیین نقش شرایط همگرایی باد به ،دارد

 ساختمانی درانجیر ةشرایط همگرایی بادهای سطحی غالب بر چال IDV 5.0افزار  و نرم 2553دینامیکی جو در سال 

 .(2)شکل د شبررسی  آباد صادقمشخص و اثر آن بر ریگ 
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بافق-آبادصادقگزینیریگچارچوبمراحلشناساییلللمکان.2شکل

پژوهشيهایافته
ممکن است یک یا  ریگزاردر استقرار هر ، ها نقش دارد ای و ریگ های ماسه با توجه به عوامل مختلفی که در استقرار پهنه

ها نقش ریگزارممکن است در بین عوامل مختلفی که در استقرار  ،گذار باشد. بر این اساستأثیرین عوامل چند مورد از ا

قرار  تأثیرتر باشد یا اینکه عوامل دیگر را نیز تحت  ررنگگیرتر و پُ اثر برخی از این عوامل نسبت به موارد دیگر چشم دارند

.شود در این زمینه بررسی می مؤثرعوامل ، بافق - آباد دقصار درک علت استقرار ریگ منظو به ،دهد. بنابراین

بررسیشرایطبادهايمنطقه
 ةمطالع ةترین مرحل رژیم بادی یک منطقه و تعیین میزان سرعت و جهت بادهای حاکم بر آن را مهم ةشاید بتوان مطالع

الگوهای فشار حاکم بر آن  ثیرتأفرسایش بادی درنظر گرفت. از آنجا که جریان بادهای موجود در یک منطقه تحت 

شرایط عمومی رژیم بادی آن را  توان با شناخت الگوهای فشار حاکم بر سطوح باالی یک منطقه می، منطقه است

توان با استفاده از آمار هواشناسی مربوط به  می، های سطح زمین تر از باد منظور درک دقیق به ،. همچنیندکرمشخص 

 به درک مناسبی از شرایط بادهای سطحی دست یافت. طوفان و گل ،ماسه گل ،باد گل های سینوپتیک و رسم ایستگاه

جریانبادهايسطحیوشاخصهمگنیوزشبادۀمطالع(الف

باد این  ةبا استفاده از آمار روزان، استواقع ساختمانی درانجیر ایستگاه بافق  ةاز آنجا که تنها ایستگاه سینوپتیک در چال

. مطالعات حاصل از باد دش( بررسی 5313-5373ساله ) بیستزمانی  ةدی حاکم بر درانجیر در یک دوررژیم با، ایستگاه

توان شاهد وجود بادهایی از جهات دیگر نیز  بادهای شمال غربی و جنوب شرقی می ةآن است که با وجود غلب ةدهند نشان

 (.5)جدول  استتر مشخص های مختلف بیش بود که در این زمینه تغییر جهت بادهای شدید طی ماه

مورد  ةبادهای شمال غربی در منطق ةآن است که با وجود غلب ةدهند بافق نشان ةباد ساالن مطالعات حاصل از رسم گل

 برایباد،  بر رسم گل الف(. عالوه -3اند )شکل  بادهایی از جهات دیگر نیز در ایستگاه سینوپتیک بافق ثبت شده ،مطالعه

پیشنهادی فرای برگر و دین  ةبراساس معادل ،ین منظوردشود. ب ماسه استفاده می نتقال ماسه، از گلشناخت فرایند حمل و ا
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های  ماسه و تعیین شاخص با استفاده از آمار ایستگاه هواشناسی بافق، به رسم گل Sand Rose Graphافزار  در نرم

 RDDمقدار برآیند وضعیت حمل ماسه(، ) RDPجهت جغرافیایی(،  هشت)توانایی حمل ماسه در  DPمختلفی از قبیل

میزان ثبات یا تغییر جهت  UDI ،نایمد. در این ش)شاخص همگنی وزش باد( اقدام  UDIو شاخص  ،)جهت حمل ماسه(

تر شود  نزدیک 5به  UDIشود. هر چقدر نسبت  محاسبه می RDP/DPدهد که از نسبت  بادهای حامل ماسه را نشان می

عدم ثبات در  ةدهند به صفر نزدیک شود، نشان UDIو هر چقدر  استاد در یک جهت خاص میزان ثبات ب ةدهند نشان

بادهای غالب حامل ماسه با جهتی متمایل به شرق و  ةدهند ساالنه نشان ةماس شواهد حاصل از رسم گل جهت باد است.

د که این شو می مشخص UDI=211/5ولی با توجه به مقدار شاخص همگنی ساالنه  .(RDD=557جنوب شرق است )

مورد مطالعه دارای سیستم بادهای چندجهته  ةآن است که منطق ةو این نشانرد زیادی دا نسبتاً ةفاصل 5نسبت تا عدد 

ب(. از  -3)شکل  استبافق نیز گویای حمل ماسه از جهات مختلف  ةساالن ةماس و وجود بازوهای مختلف در گل است

د شایستگاه بافق نیز رسم  ةطوفان ساالن مورد مطالعه، گل ةدید غالب بر منطقشناخت بهتر الگوی بادهای ش برای ،طرفی

 (.1)شکل  استبافق نیز گویای شرایط بادهای شدید از جهات متفاوت و حمل ماسه  ةطوفان ساالن که رسم گل

5331-5311آماريةایستگاهسینوپتیکبافقطیدورۀرژیمباديماهان.5جدول

ج تبادهايشدیدسرلتمتوسط(%بادغالب)ج تبادغالب(%)بادآرامماهشمسی
 SE 25/1 3/2 SE 35/7 دی

 SE 51/1 5/1 SW 15/2 بهمن

 SE 53/1 1/5 S 15/7 اسفند

 SE 51/3 3/1 W 17/2 فروردین

 NW 53/5 3/7 W, S, NW 11/1 اردیبهشت

 NW 57/1 5/1 N, NW 15/8 خرداد

 N 57/1 1/1 NW 17/1 تیر

 NW 51/3 1/1 N, NE 12/3 مرداد

 NW 51/5 3/1 N, NW 12/7 شهریور

 NW 55/1 3/1 N 31/3 مهر

 SE 53/3 3/3 S 33/3 آبان

 SE 55/57 5/1 S, SE, NW 75/1 آذر
 

  

(5331-5311آماريةدور)ساالنهدرایستگاهسینوپتیکبافقۀماسگلوبادگل.3شکل
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(5331-5311آماريةدوربادهايطوفانیازج اتمتفاوت)ۀهسینوپتیکبافقوغلبایستگاۀطوفانساالنگل.4شکل

درانجیرۀالگوهايفشارحاکمبرسطحچال(ب

شده های مناطق خشک شناخته ریگزارگزینی و استقرار  در مکان  مؤثرعنوان یکی از عوامل  الگوهای سطوح باالی جو به

(. در 5311 ؛ یمانی،5312، و همکاران گذار است )مقصودیتأثیردر این مناطق که در نوع جهت وزش بادهای حاکم  است

میانگین  IDVافزار  در نرم 2557تا  2555های  های فشار دینامیکی طی سال بافق از ترکیب داده - آباد صادقریگ  ةمطالع

این الگوی فشار در  رتأثی ةدهند هکتوپاسکال در سطح زمین بررسی شده که این امر نشان 121شرایط فشار سطح 

تا حدودی منطبق بر  فشار حرارتی این الگوی کمکه مسیر جریان  طوری به است؛دهی به بادهای محلی سطح زمین  جهت

های سال یک سیستم معین را دنبال  ماه همةوزش باد در بافق در  ،بنابراین. استطوفان ایستگاه بافق  و گل باد گل

د. این تغییر جهت باد در فصول مختلف باعث ایجاد نوعی شو  ری سیکلونی ظاهر میکند و در جهات مختلف در مسی نمی

های روان  در تمرکز ماسه یمؤثرنقش  مورد مطالعه شده و همین حرکت چرخشی بادها ةهوای چرخشی در ناحی ةتوداز 

 (.1 است )شکلدرانجیر داشته  از کویر بخشدر این 

 

سیستمهمگراییبادهادرسطحزمینحرارتیوفشارکموجودالگوي.1شکل
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 بافق-آبادصادقریگةدرمحدودزیرزمینیهايشرایطآبۀمطالع

های  چاله ةصورت توسع های تکتونیکی را به این فعالیت تأثیرتوان  می، با توجه به فعالیت تکتونیک جنبا در ایران مرکزی

ساختمانی درانجیر را نام برد که  ةتوان چال ین زمینه می. در ادکرجنوب شرقی مشاهده  -ساختمانی با جهت شمال غربی

صورت یک گرابن ظاهر شده که از شرق به گسل بافق  ساختمانی درانجیر به ةچال، گسلی عمده  دلیل فعالیت دو سیستم به

سطح و از غرب با گسل کویر درانجیر محدود شده است. فعالیت تکتونیکی در این منطقه سبب تنوع توپوگرافیکی در 

این شرایط تکتونیکی و موقعیت ای در مجاور گسل بافق است.  ترین آن وضعیت توپوگرافی چاله زمین شده که شاخص

به ارتفاعات مجاور  ازبادهای محلی جریان ، ها کنهاف مخروط ةی در توسعمؤثرنقش  آباد صادقها در مجاور ریگ  گسل

های متفاوت در  افکنه . در این زمینه پراکندگی مخروطدارد زیرزمینیهای  خصوص عمق آب و به ،درانجیر ةسمت چال

داشته  زیرزمینیهای  های آب تواند نقش مهمی در نفوذ نزوالت جوی و در نتیجه تقویت سفره درانجیر می ةمجاور چال

 (.3)شکل  باشد

 

بافق-آبادصادقریگهادرمجاورافکنههاومخروطدرانجیرومحلقرارگیريگسلۀموقعیتژئومورفولوژیکیچال.1شکل

 ،استهای زیرزمینی  باالی سطح آب ارتفاع نسبتاً، مانند کویر درانجیر ،های مناطق کویری یکی از ویژگی از آنجا که

. در مناطق آید شمار  بهها  های روان و تثبیت آن در کاهش حرکت ماسه مؤثر عواملهمواره یکی از تواند  میعامل رطوبت 

تواند منبع  می شوند تغذیه میزیرزمینی که از ارتفاعات مجاور مناطق خشک و کویری  های وجود آب، آب خشک و کم

 در ویژه هب زمین زیر سطح در آب های روان در این مناطق شناخته شود. وجود ماسه مین رطوبت الزم جهت تثبیتأت

که پیامد آن  کند میای فراهم  ماسه -یرس خاک ةریزدان اجزای در را چسبندگی بیشتری خشک نیمه و خشک نواحی

 ،مسلم طور به. شود  منجر های زیرزمینی  های آب کاذب حتی در ارتفاعی باالتر از سطح ایستابی آب تواند به ایجاد سفره می
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 ذرات چسبندگی در آب قدرت زیرزمینی، های آب ایستابی سطح باالآمدن ةنتیج در سطحی های خاک رطوبت افزایش با

 ؛است رسی های کانی نوع از بیشتر بافق ةمحدود در خاک ذرات. یابد می افزایش روان های ماسه تثبیت نتیجه رد و خاک

 ها کانی این آماس کنند. می پیدا آماس آب جذب با خود اسمکتیت یا موریلونیت مونت مانند رسی های کانی که طوری به

 شود می ذرات این در ثقلی نیروی افزایش باعث خود آب جذبکه  طوری به ؛است ای ماسه های تپه تثبیت نفع به مراتب به

نقش ، زیرزمینیهای  آب ةدر مبحث مطالع. (533: 5317 نژاد و زارع، )طاهری کند می بیشتر را ها آن ثباتاین امر  که

 آباد ادقصهای کاذب در مجاور ریگ  حوالی سطح زمین و تقویت سفره آب بهبافق در انتقال   تکتونیک و فعالیت گسل

 عمیق چاه نیمه چهاراز آمار مربوط به عمق ، زیرزمینیهای  بررسی و نمایش عمق آب برای ،بنابراین است. مؤثربسیار 

 بامتر( که  8آباد با عمق  و چاه حسن ،متر 1با عمق  آباد صادقمتر، چاه  3متر، چاه باقرآباد با عمق  51)چاه بافق با عمق 

 و عمیق های نیمه چاهمربوط به  آماربا تکیه بر  ،در نهایت .استفاده شده است اند ثبت رسیده به سنج الکتریکی دستگاه عمق

 .دشترسیم  بندی و نیمرخ آن پهنه آب زیرزمینی ةسطح ایستابی سفر Adobe Illustrator افزار نرمها در  استفاده از آن

شکل مجاور گسل  توپوگرافی گودی در آباد صادقریگ  قرارگرفتن دلیل آن است که به ةدهند بررسی نیمرخ حاصله نشان

 زیرزمینیهای  سطح آب آباد صادقدر مجاور ریگ و  قرار گرفتههای زیرزمینی در عمق کمتری  آب سطح ایستابی بافق

 (.7 )شکل استمتر و گاهی کمتر از این عمق  3حدود 

 

هموردمطالعۀمنطقهايزیرزمینیدرنماییازسطحایستابیآب.1شکل

های زیرزمینی  آب کهد کرها، باید اشاره ریگزارهای زیرزمینی در تشکیل  های روان و نقش آب در مبحث استقرار ماسه

سطح د. در این زمینه، نهای روان نقش داشته باش د بر استقرار ماسهند تا بتواننکمی برخوردار باش باید از عمق نسبتاً

در بیشتر مواقع با احداث زهکش این بافق به حدی باال بوده که  آباد ادقصهای شور زیرزمینی در مناطق مجاور ریگ  آب

 (.8)شکل د کنای ایفا  ماسه ةی در استقرار این تودمؤثرتواند نقش  و همین عامل می شود های مازاد تخلیه می آب

شود که در استقرار  ته میتوان گفت این عامل بیشتر عاملی درنظر گرف می ،های زیرزمینی در ارتباط با نقش آب ،بنابراین

محلی در استقرار و تمرکز  فشار کمبر اینکه در قالب الگوی  عالوه ،بادولی  .ای ارگ بافق نقش داشته است ماسه ةتود

قرار داده  تأثیررا نیز تحت  ریگزارساختمانی بافق نقش داشته، مورفولوژی غالب این  ةاز چال بخشای روان در این  ماسه

 است.
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بافق-آبادصادقدرمجاورریگزیرزمینیهايشورايازباالبودنسطحآبلنواننشانههابهوجودزهکش.1شکل

گیرينتیجه
عوامل مختلفی انجام گیرد. در بیشتر موارد هر عاملی که در یک  تأثیرتواند تحت  می ریگزارگزینی و استقرار یک  مکان

های  تواند در تمرکز ماسه می دکنصورت مانع عمل  اشته باشد یا بهمنطقه در کاهش سرعت بادهای حامل ماسه نقش د

 ها نقش داشته باشد که در این مورد در کنار شرایط مربوط به رژیم بادی حاکم بر یک منطقهریگزارروان و تشکیل 

عنوان تنها  بافق بهباد در ایستگاه   و تحلیل  بررسی .دکر... نیز اشاره  و ،پوشش گیاهی، رطوبت، توان به توپوگرافی می

 ةبادهای شمال غربی در چال ةبا وجود غلب ،آن است که ةدهند ساختمانی درانجیر نشان ةایستگاه سینوپتیک واقع در چال

 ةچالسمت از جهات مختلفی به  باد جهت بادها از ثبات کاملی برخوردار نبوده و در فصول مختلف ،درانجیر در طول سال

اختالف دمای حاصل از  ،در این زمینه. دشو میمنجر های روان به این منطقه  انتقال ماسه درانجیر جریان داشته و به

به ایجاد شرایط فشار  رفشار حرارتی(حرارتی( نسبت به ارتفاعات مجاور خود )پُ فشار کمسطوح پست کویر درانجیر )مرکز 

نتایج حاصل از  در این زمینهشده است. ر منجسمت کویر درانجیر  متفاوت و در نتیجه وزش بادهای محلی از اطراف به

صورت جریان بادهای محلی  این الگوی فشار را به IDVافزار  هکتوپاسکال در نرم 121بررسی الگوهای فشار سطح 

 دهد. درانجیر نشان می ةهای ساعت با مرکزیت چال سیکلونی در جهت خالف عقربه

 ،باد گلباد در ایستگاه سینوپتیک بافق و رسم  ةسال بیستآمار  ررسیب، هکتوپاسکال 121الگوی فشار سطح  ةمطالع بر عالوه

که شاخص همگنی وزش  نحوی به ؛کند نیز وجود رژیم بادهای چندجهته را در این منطقه اثبات می ساالنه طوفان و گل ماسه گل

مختلف اقدام به حمل ماسه آن است که در طی سال باد از جهات  ةدهند نشان =211/0UDIباد در ایستگاه بافق با مقدار 

ای  ماسه  های وجود تپه درانجیر ةاین بادهای چندجهته در چال ةهای سلط است. یکی از نشانهده کردرانجیر  ةسمت چال به

حرکت  ةدهند شکل در یک بیابان نشان ای هرمی های ماسه که این تپه استبافق  آباد صادق ریگزارشکل در داخل  هرمی

 آباد صادقشکل در ریگ  ای هرمی های ماسه وجود مورفولوژی تپه ،. بنابراینستها سمت آن ات مختلف بههای روان از جه ماسه

 .است ریگزاردر تمرکز و استقرار این  چندجهتهای از تثبیت و تمرکز ماسه در این منطقه و نقش بادهای  دلیل و نشانه بافق

های  نقش آبتوان به  می، بافق آباد صادقسمت ریگ  ز اطراف بههای روان ا در تمرکز ماسه چندجهتهبر نقش بادهای  عالوه

مورد مطالعه نقش داشته اشاره  ةمنطقها در  تمرکز ماسهعنوان عامل مهم دیگری که در  به زیرزمینی و رطوبت حاصل از آن

مین از قبیل حرکت تواند در فرایندهای سطح ز در اعماق بسیار زیاد نقش ناچیزی می زیرزمینیهای  از آنجا که آب. دکر
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ها به مجاور سطح زمین راه یابند. در این زمینه در مورد  های روان داشته باشد، باید شرایطی وجود داشته باشد تا این آب ماسه

که دو گسل امتداد لغز بافق در  طوری به ؛دکرهای مهمی چون گسل بافق و درانجیر اشاره  گسل تأثیرتوان به  کویر درانجیر می

 -ساختمانی با روند شمال غربی ةصورت چال ی در ایجاد گرابن درانجیر بهمؤثردرانجیر نقش  ةل درانجیر در غرب چالشرق و گس

های  گیری در انتقال آب نقش چشم ،کند عبور می آباد صادقکه از مجاور ریگ  ،گسل بافق ،اند. در این ارتباط داشتهجنوب شرقی 

در  زیرزمینیهای  آبکه د شبندی و تعیین سطح ایستابی مشخص  که در پهنه نحوی به ؛داشتهبه مجاور سطح زمین  زیرزمینی

فعالیت  ،بنابراین. ندکمتری نسبت به نواحی دیگر برخوردار از عمق نسبتاً آباد صادقریگ  ةمجاور گسل بافق و در محدود

شکل این منطقه بیشتر میسر  گودی دلیل شرایط های زیرزمینی به مناطق مجاور سطح زمین به ها در انتقال رطوبت آب گسل

های  در ارتفاع کمتری نسبت به سطح زمین قرار گیرد. باالآمدن سطح آب زیرزمینیهای  بوده و سبب شده سطح ایستابی آب

های آبی کاذب در مجاور  سفره ةرسی در سطح کویر درانجیر و توسع ةچسبندگی رسوبات ریزدان ةزیرزمینی سبب افزایش درج

 ها در مجاور گسل بافق داشته است. های روان و تمرکز آن ه که این شرایط نقش مهمی در توقف ماسهسطح زمین شد

های  ارتفاع باالی سطح آب ةدهند نشان آباد صادقعمیق در مجاور ریگ  نیمه آب بررسی مربوط به چهار چاه ،همچنین

آن  ةدهند درانجیر نیز نشان ةومورفولوژی از چالژئ ةنقش ةتهی ،مورد مطالعه است. از طرفی ریگزار ةزیرزمینی در محدود

ای از  درانجیر خود دلیلی بر انتقال حجم گسترده ةچال ةفراوان و گسترده در حاشی های افکنه است که وجود مخروط

بررسی موقعیت . است زیرزمینیهای  آب مناسب ةر نتیجه تغذیساختمانی و د ةهای سطحی به مرکز این چال آب

نیمرخ مربوط به سطح ایستابی در مجاور  ةتهی و آباد صادقهای مهمی چون گسل بافق در مجاور ریگ  قرارگرفتن گسل

 بافق  ه این رطوبت باال در مجاور گسلک استهای زیرزمینی در این ناحیه  باالبودن سطح آب دهندة نشان آباد صادقریگ 

 .داشته باشد آباد ادقصصورت ریگ  های روان به ر تمرکز ماسهد یمؤثرتواند نقش  خود می

(، 2558جوآنا و همکاران، ها را به شرایط توپوگرافی )ریگزارذکر شد، برخی محققان استقرار  هگونه که در مقدم همان

برخی به نقش  ،(2551؛ تسور، 5383؛ محمودی، 2558؛ هوور و همکاران، 5115بگنولد، برخی به شرایط جوی و باد )

ریگزارها استقرار نیز  محققانای از  و پاره ،(5315 ؛ یمانی و همکاران،5385ی )یمانی، سلول همگرای حرارتی و توپوگراف

که در ارتباط با  از تحقیقات علمی برخیبرخالف  ،بنابراین (.5313احراری رودی، اند ) به شرایط تکتونیکی نسبت دادهرا 

کید دارند، در پژوهش حاضر أای ت های ماسه عامل در استقرار پهنهیا دو ها انجام شده و بر یک ریگزارگزینی  مکان

ریگ  موقعیت در این زمینه. دانست مؤثربافق  -آباد صادقصورت مطلق فقط یک عامل را در استقرار ریگ  به توان نمی

، )اقلیم خشک و جریان همگرای جریان بادها( اقلیمیای از شرایط  مجموعه ای است که گونه به بافق -آباد صادق

، رطوبت پوگرافیکی )نقش گسل بافق در تغییر توپوگرافی و صعود رطوبت خاک در مجاور سطح زمین(و تو تکتونیکی

در بین  ،اینوجوداند. با نقش داشتهای  ماسه ةدر استقرار این پهن...  و ،های زیرزمینی( باالی آب )سطح ایستابی نسبتاً خاک

 ها در تمرکز ماسه ت این منطقه از نظر جریان بادهای همگرابافق موقعی -آباد صادقدر استقرار ریگ  مؤثراین عوامل  همة

از شرایط خاصی نسبت به مناطق مجاور خود برخوردار بوده که این  زیرزمینیهای  خصوص عمق سطح ایستابی آب و به

تحت عنوان ریگ ساختمانی درانجیر  ةچالای  ماسه ةترین تجمع تود مهم آباد صادقشرایط سبب شده تا در مجاور 

های  آب توان گفت میریگ بافق  ةدر توسع و باد های زیرزمینی در ارتباط با نقش آب ،بنابراین پدید آید. بافق -آباد ادقص

 ،ولی باد .بافق نقش داشته است ای ریگ ماسه ةود که در استقرار تودش بیشتر عاملی درنظر گرفته میزیرزمینی 

ساختمانی نقش  ةاز چال بخشای روان در این  ستقرار و تمرکز ماسهمحلی در ا فشار کمبراینکه در قالب الگوی  عالوه

 است. دادهقرار  تأثیرتحت  را نیز ریگزارداشته، مورفولوژی غالب این 
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