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مقدمه 
فرسایش بادی یکی از جنبههای مهم تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمهخشک بهشمار میرود و عموماً از
غالبترین نوع فرسایش در این مناطق است (کوپینگر و همکاران .)211 :5115 ،تخمین زده میشود که هرساله بر اثر
فرسایش خاک  155میلیون تن غبار تولید و در هوا پراکنده میشود (معتمد .)511 :5371 ،در حال حاضر ،حدود 33درصد
سطح خشکیهای زمین را مناطق خشک و نیمهخشک دربر گرفته که 51درصد از این سطوح کامالً خشک و فاقد حیات
گیاهی است (رفاهی .)15 :5385 ،در ایران نیز بیش از دوسوم مساحت آن را اراضی خشک و نیمهخشک فراگرفته که
بهعلت نقصان رطوبت و کاهش تراکم پوشش گیاهی ،باد از سطح این اراضی ذرات خاک را با خود حمل میکند و در
نهایت با تراکم مواد حملشده به تشکیل تپههای ماسهای و ریگها منجر میشود؛ بهطوریکه در حال حاضر در ایران
حدود  53میلیون هکتار اراضی بهشکل تپههای ماسهای وجود دارد (احمدی و همکاران .)33 :5385 ،ریگها بهصورت
تودههای عظیمی از پهنههای ماسهای سطح بیابانها را پوشاندهاند و بهصورت تپههای ماسهای فعال یا تثبیتشده ظاهر
میشوند (ویسون و هید .)337 :5183 ،بنابراین ،یکی از مهمترین اشکال ژئومورفولوژیکی حاصل از فرسایش بادی
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Email: a.shahriar@yazd.ac.ir

451

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،15ﺷﻤﺎرة،3پﺎیﯿز5331
پژو 

تپههای ماسهای است که بهعنوان یکی از اشکال غالب مناطق خشک پهنة وسیعی از سطح بیابانها را اشغال میکند
(وینهای و نینگ .)52 :2553 ،استقرار تودههای ماسهای در یک منطقه تا حدودی منعکسکنندة رژیم بادی ،شرایط
توپوگرافیکی ،اندازه و شکل حوضهها ،و شرایط رسوبگذاری است (اوینگ و کوکورک .)577 :2555 ،به این دلیل یکی از
فاکتورهای اقلیمی مهم در شکلگیری و فعالیت تپههای ماسهای قدرت باد است که با میزان سرعت آن مشخص میشود
(تسور و همکاران .) 257 :2551 ،بنابراین ،حرکت ماسههای روان و تراکم تپههای ماسهای تابعی از شرایط باد غالباند
(بگنولد .)251 :5115 ،درحقیقت ،وزش باد فرایندی است وابسته به زمان؛ بهگونهایکه در هر لحظه سرعت و جهت آن
تحت تأثیر سایر پدیدههای جوی ،اقلیمی ،و توپوگرافی تغییر میکند و وضعیتی متفاوت با لحظة قبل به خود میگیرد
(صارمی نائینی و همکاران .)11 :5381 ،مقدار انرژی باد و تغییرپذیری آن نقش قابل توجهی در کنترل مورفولوژی و
تغییرات سطح زمین دارد و برحسب تغییرات مقدار انرژی باد طی زمان نوع فرسایش بادی و تولید رسوب نیز متفاوت
است (پیرس .)21 :2558 ،بر این اساس ،نیروی باد همیشه ثابت نیست ،بلکه در طی سال و حتی در طول روز نیز تا حد
زیادی تغییر میکند (زوبک .)5115 ،از این جهت فراوانی ،سرعت ،و جهت حرکت بادها بهعنوان عوامل اصلی
کنترلکنندة شکل تپههای ماسهای و مورفودینامیک آنها شناخته میشود (الوادهی .)33 :2551 ،اندازه و شکل تپههای
ماسهای موجود در یک ناحیه گویای شرایط اتمسفری و توپوگرافی حاکم بر آن طی زمانهای مختلف (فصل -دهه) با
اندازههای متفاوت (از چند دسیمتر تا چندین کیلومتر) است (سوئرمن و همکاران .)2 :2555 ،در زمینة تمرکز ماسههای
روان و تشکیل تپههای ماسهای میتوان گفت که جایگاه اصلی تپههای ماسهای حد فاصل بین باد و محل اصلی تمرکز
ریگ است (هوور و همکاران .)35 :2558 ،بنابراین ،پهنههای تحت اشغال تپههای ماسهای ،بهعنوان یکی از مهمترین
عوارض مناطق بیابانی در ایران ،دارای وسعت زیادی است و میتوان بیان کرد که ،با توجه به خصوصیات سطح زمین ،باد
عنصر اصلی در شکلگیری تپههای ماسهای است (محمودی .)71 :5383 ،نحوة تجمع ماسهها توسط فاکتورهایی مانند
مقدار ماسه ،میزان رسوبگذاری ،جهت و سرعت باد ،وضعیت مورفولوژی ،و موانع موجود در بستر حرکت ماسه کنترل
میشود (موسوی حرمی .)5381 ،تحت این شرایط توپوگرافی ،بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری و تراکم
پهنههای ماسهای ،نه تنها عوامل ژئومورفولوژیکی را در ارتباط با جنس زمین و رژیم آب و هوایی حاکم بر منطقه به
فعالیت وامیدارد ،بلکه توپوگرافی نیز تحت تأثیر آنها قرار میگیرد و تغییر شکل مییابد (رجایی .)81 :5371 ،در شرایط
آب و هوایی مشخص و زمینشناسی معین ،عوامل توپوگرافی اثرهای متفاوتی از خود نشان میدهند که میتوان آن را
بهعنوان پایة تخریب و فرسایش بهشمار آورد و رابطة بین آنها و شدت فرسایش را بهدست آورد (جداری عیوضی و
جوکار سرهنگی .)71 :5385 ،در ارتباط با بررسی تپههای ماسهای ،ال هارتی ( ،)2552با مطالعة منشأ و علت استقرار
تپههای ماسهای بین مناطق اللیته و جده در غرب عربستان سعودی به ارتباط بین جهت حرکت تپههای ماسهای و باد
غالب پرداخت .سپس ،با نمونهبرداری از رسوبات ،علت استقرار تپههای ماسهای غرب عربستان سعودی را به انتقال
رسوبات بادی از محدودههای سنگهای آذرین و دگرگونی نسبت داد .وانگ و همکاران ( ،)2551با مطالعة شرایط بادی و
فعالیت تپههای ماسهای در بیابانهای چین ،به این نتیجه رسیدند که تپههای ماسهای تحت تأثیر رژیم بادی کنترل
میشوند و توسعه مییابند .بر این اساس ،به طبقهبندی و نحوة استقرار تپههای ماسهای فعال و تثبیتشده در طول
سواحل چین پرداختند .جوآنا و همکاران ( )2558عوامل و عناصر اقلیمی و نقش آنها در کنترل مورفولوژی و استقرار
تپههای ماسهای بیابانهای ویکتوریا را بررسی کردند و عامل تعیینکنندة مورفولوژی و استقرار بیشتر تپههای ماسهای را
توپوگرافی محلی و فون بادهای خشک جنوب غربی بهشمار آوردند و به نقش توپوگرافی و جریانات محلی در جابهجایی

گزینﯽواستقﺮارریگزارﻫﺎيچﺎلهﻫﺎيسﺎختﻤﺎنﯽ...


ﻫﺎيزیﺮزمﯿنﯽبﺮمکﺎن

تحلﯿلنقﺶبﺎدوآب

 453

الگوهای سینوپتیک و کانالیزهشدن بادها و تغییرات سریع در نوع تپههای ماسهای ،بهویژه در ماه نوامبر ،اشاره کردند.
تسوآر و همکاران ( )2551در ایالت سیرا (شمال شرق برزیل) با رسم گل ماسههای سه منطقة شرق فورتالیزا نشان دادند
که توان حمل ماسة خیلی باال در طول فصل خشک با شاخص یکجهتی خیلی زیاد ( )5/11 –5/11بوده و نوع رژیم باد
مناسب برای شکلگیری تپههای پارابولیک و بارخانی است .تسوآر ( )2551جهت شناخت عوامل تعیینکننده در استقرار
تپههای ماسهای به نقش باد ،بارندگی ،یا فعالیتهای انسانی اشاره کرد .بر این اساس ،وی بیان کرد که تپههای ماسهای
خطی با پوشش گیاهی شایعترین نوع تپة ماسهای در بیابانهای جهان در اواخر پلیستوسن است که دارای اقلیمی با
مشخصة بادهای شدید است .هوور و همکاران ( )2558میزان انتقال و جابهجایی تپههای ماسهای ریگزار آیداهو در
امریکا را با استفاده از سری عکسهای هوایی  5115تا  2555و دادههای اقلیمی بررسی کردند .نتایج آنها نشاندهندة
آن بود که بین  21تا 11درصد جابهجایی تپههای ماسهای تحت تأثیر دما ،بارش ،و سرعت باد است .در ایران نیز،
بهدلیل پراکندگی ریگزارهای مختلف ،مطالعاتی در ارتباط با استقرار ریگزارها
بهعنوان کشوری با شرایط اقلیمی خشک ،
انجام شده است؛ از جملة این مطالعات میتوان به پژوهش یمانی ( )5385اشاره کرد که با مطالعة نقش توپوگرافی ،قطر
ذرات رسوب ،مورفولوژی تپههای ماسهای ،و بادهای غالب در محدودة بند ریگ کاشان ،سلول همگرای کمفشار محلی را
در استقرار این مجموعة ماسهای مؤثر درنظر گرفت .یمانی و همکاران ( )5315نیز ،بهمنظور بررسی علت استقرار ریگ
کرمان ،با بررسی آمار باد ایستگاههای سینوپتیک ،بادهای غالب ،و تطبیق جهت باد با توپوگرافی منطقه ،وجود یک
سیکلون حرارتی غالب بر چالة لوت را در استقرار ریگ کرمان مؤثر دانستند .مقصودی و همکاران ( )5312با مطالعة
پراکندگی چهار ریگ خارتوران ،ریگ سرگردان ،ریگ جن و ریگ چاه جم و رژیم بادی ایستگاههای هواشناسی مجاور
دشت کویر جهت فعالیت الگوهای جوی سطح فشار  121هکتوپاسکال را با جهت قرارگیری و استقرار ریگزارها منطبق و
مرتبط دانستند .احراری رودی ( )5313بهمنظور تعیین عامل تشکیل و گسترش پهنههای ماسهای در محیطهای ساحلی
دریای عمان ،از طریق مطالعات دانهسنجی ،باد ،و تکتونیک به این نتیجه رسید که تکتونیک و بادهای 525روزة سیستان
عامل مسبب تراکم و استقرار تپههای ماسهای در نوار ساحلی است .صانعی و شهریار ( )5313به بررسی مورفولوژی ریگ
چاه جم با استفاده از آمار باد ایستگاه شاهرود و رسم گلماسه پرداختند .نتایج تحقیق آنها از نقش بادهای چندجهته در
استقرار و نوع مورفولوژی هرمهای ماسهای در ریگ چاه جم حکایت دارد.

موقﻌﯿتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽمحدودةموردمطﺎلﻌه 
در ارتباط با موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه ،میتوان چنین بیان کرد که ریگ صادقآباد در چالة ساختمانی
درانجیر واقع شده است .این چالة ساختمانی با مختصات جغرافیایی  11˚ 25 51تا ̋ 11˚ 11 35طول شرقی و ̋32˚ 31 15
تا  35˚ 58 25عرض شمالی در امتداد جنوب شرقی استان یزد قرار دارد که از خرانق تا بافق گسترده است .ریگ
صادقآباد نیز در مختصات جغرافیایی ̋ 11˚57 35تا ̋ 11˚ 51 22طول شرقی و ̋  35˚ 11 32تا ̋  35˚ 13 51عرض
شمالی در  51کیلومتری شمال غربی شهر بافق و تقریباً در مرکز چالة درانجیر قرار گرفته است (شکل .)5
از آنجا که در چالة ساختمانی درانجیر برجستهترین شکل تراکم تپههای ماسهای در مجاور صادقآباد تشکیل شده
است و تودة ماسه ای به این شکل متمرکز در جاهای دیگر پالیای درانجیر واقع نشده و همچنین بهدلیل آنکه علت
استقرار ریگ صادقآباد بافق تاکنون ناشناخته است ،مطالعة حاضر گامی جهت درک علت مکانگزینی پهنة ماسهای ریگ
صادقآباد در شمال غربی بافق شناخته میشود.
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ﺷکل.5موقﻌﯿتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽریگ

موادوروشﻫﺎ 

همة عوامل مؤثر در کاهش میزان سرعت انتقال ماسههای روان در داخل چالههای ساختمانی میتواند در تراکم
ماسههای روان و توسعة ریگزارها نقش داشته باشد .ازاینرو ،در این پژوهش سعی شده تا میزان تأثیر هر یک از عوامل
مؤثر در استقرار ریگزار صادقآباد بافق بررسی شود .وضعیت آبهای زیرزمینی با مشاهدة میدانی و استفاده از نرمافزار
 Adobe illustratorو همچنین آمار مربوط به عمق آبهای زیرزمینی در چهار چاه پیزومتری در حوضة درانجیر بررسی
شده است .همچنین ،از 55 DEMمتری منطقه برای شناخت موقعیت توپوگرافی و بررسی نقش ارتفاعات در شکلگیری
ریگ صادقآباد استفاده شده است .از آنجا که وجود برخی عوارض ژئومورفولوژیکی مانند مخروطافکنهها خود نشانهای از
تغذیة مناسب آبهای زیرزمینی است (مددی و بابامحمدی ،)3 :5312 ،در مرحلة بعد با مطالعة موقعیت توپوگرافی و
زمینشناسی به رسم نقشة ژئومورفولوژی از چالة درانجیر اقدام شد و موقعیت گسلها و برخی عوارض ژئومورفولوژیکی
مؤثر در تغذیة سفرههای آب زیرزمینی مشخص شد.
از طرفی ،با توجه به اهمیت نقش باد در انتقال و تراکم تودههای ماسهای ،مطالعة رژیم باد منطقه با استفاده از
دادههای باد ایستگاه سینوپتیک بافق و رسم گلباد و گلماسه بهترتیب در نرمافزارهای  Wrplotو Sand Rose Graph

انجام شد .از آنجا که شناخت نوع مورفولوژی تپههای ماسهای تا حدودی میتواند نشانة استقرار یا جابهجایی تپههای
ماسهای باشد ،میتوان با مطالعة جهات وزش باد در دورههای زمانی مختلف نوع مورفولوژی غالب تپههای ماسهای را در
یک ریگزار تشخیص داد و از این مطالعات در زمینة علل استقرار پهنهای ماسهای استفاده کرد .همچنین ،با توجه به
مطالعاتی که در برخی مناطق جهان و بهخصوص در زمینة نقش الگوهای فشار جو بر استقرار پهنههای ماسهای وجود
دارد ،بهمنظور تعیین نقش شرایط همگرایی بادهای محلی در استقرار ریگ صادقآباد بافق ،با استفاده از دادههای
دینامیکی جو در سال  2553و نرمافزار  IDV 5.0شرایط همگرایی بادهای سطحی غالب بر چالة ساختمانی درانجیر
مشخص و اثر آن بر ریگ صادقآباد بررسی شد (شکل .)2
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صﺎدقآبﺎد-بﺎﻓق 

چﺎرچوبمﺮاحلﺷنﺎسﺎیﯽلللمکﺎنگزینﯽریگ

ﺷکل.2

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

با توجه به عوامل مختلفی که در استقرار پهنههای ماسهای و ریگها نقش دارد ،در استقرار هر ریگزار ممکن است یک یا
چند مورد از این عوامل تأثیرگذار باشد .بر این اساس ،ممکن است در بین عوامل مختلفی که در استقرار ریگزارها نقش
دارند اثر برخی از این عوامل نسبت به موارد دیگر چشمگیرتر و پُررنگتر باشد یا اینکه عوامل دیگر را نیز تحت تأثیر قرار
دهد .بنابراین ،بهمنظور درک علت استقرار ریگ صادقآباد -بافق ،عوامل مؤثر در این زمینه بررسی میشود .

بﺮرسﯽﺷﺮایطبﺎدﻫﺎيمنطقه 
شاید بتوان مطالعة رژیم بادی یک منطقه و تعیین میزان سرعت و جهت بادهای حاکم بر آن را مهمترین مرحلة مطالعة
فرسایش بادی درنظر گرفت .از آنجا که جریان بادهای موجود در یک منطقه تحت تأثیر الگوهای فشار حاکم بر آن
منطقه است ،میتوان با شناخت الگوهای فشار حاکم بر سطوح باالی یک منطقه شرایط عمومی رژیم بادی آن را
مشخص کرد .همچنین ،بهمنظور درک دقیقتر از بادهای سطح زمین ،میتوان با استفاده از آمار هواشناسی مربوط به
ایستگاههای سینوپتیک و رسم گلباد ،گلماسه ،و گلطوفان به درک مناسبی از شرایط بادهای سطحی دست یافت.
الف)مطﺎلﻌۀﺟﺮیﺎنبﺎدﻫﺎيسطحﯽوﺷﺎخصﻫﻤگنﯽوزشبﺎد 

از آنجا که تنها ایستگاه سینوپتیک در چالة ساختمانی درانجیر ایستگاه بافق واقع است ،با استفاده از آمار روزانة باد این
ایستگاه ،رژیم بادی حاکم بر درانجیر در یک دورة زمانی بیستساله ( )5313-5373بررسی شد .مطالعات حاصل از باد
نشاندهندة آن است که با وجود غلبة بادهای شمال غربی و جنوب شرقی میتوان شاهد وجود بادهایی از جهات دیگر نیز
بود که در این زمینه تغییر جهت بادهای شدید طی ماههای مختلف بیشتر مشخص است (جدول .)5
مطالعات حاصل از رسم گلباد ساالنة بافق نشاندهندة آن است که با وجود غلبة بادهای شمال غربی در منطقة مورد
مطالعه ،بادهایی از جهات دیگر نیز در ایستگاه سینوپتیک بافق ثبت شدهاند (شکل  -3الف) .عالوهبر رسم گلباد ،برای
شناخت فرایند حمل و انتقال ماسه ،از گلماسه استفاده میشود .بدین منظور ،براساس معادلة پیشنهادی فرای برگر و دین
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در نرمافزار  Sand Rose Graphبا استفاده از آمار ایستگاه هواشناسی بافق ،به رسم گلماسه و تعیین شاخصهای
مختلفی از قبیل( DPتوانایی حمل ماسه در هشت جهت جغرافیایی)( RDP ،مقدار برآیند وضعیت حمل ماسه)RDD ،

(جهت حمل ماسه) ،و شاخص ( UDIشاخص همگنی وزش باد) اقدام شد .در این میان UDI ،میزان ثبات یا تغییر جهت
بادهای حامل ماسه را نشان میدهد که از نسبت  RDP/DPمحاسبه میشود .هر چقدر نسبت  UDIبه  5نزدیکتر شود
نشاندهندة میزان ثبات باد در یک جهت خاص است و هر چقدر  UDIبه صفر نزدیک شود ،نشاندهندة عدم ثبات در
جهت باد است .شواهد حاصل از رسم گلماسة ساالنه نشاندهندة بادهای غالب حامل ماسه با جهتی متمایل به شرق و
جنوب شرق است ( .)RDD=557ولی با توجه به مقدار شاخص همگنی ساالنه  UDI=5/211مشخص میشود که این
نسبت تا عدد  5فاصلة نسبتاً زیادی دارد و این نشانة آن است که منطقة مورد مطالعه دارای سیستم بادهای چندجهته
است و وجود بازوهای مختلف در گلماسة ساالنة بافق نیز گویای حمل ماسه از جهات مختلف است (شکل  -3ب) .از
طرفی ،برای شناخت بهتر الگوی بادهای شدید غالب بر منطقة مورد مطالعه ،گلطوفان ساالنة ایستگاه بافق نیز رسم شد
که رسم گلطوفان ساالنة بافق نیز گویای شرایط بادهای شدید از جهات متفاوت و حمل ماسه است (شکل .)1
ﺟدول.5رژیمبﺎديمﺎﻫﺎنۀایستگﺎهسﯿنوپتﯿکبﺎﻓقﻃﯽدورةآمﺎري 5331-5311

مﺎهﺷﻤسﯽ 
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

بﺎدآرام( )%
7/35
2/15
7/15
2/17
1/11
8/15
1/17
3/12
7/12
3/31
3/33
1/75

ﺟ تبﺎدغﺎلب 
SE
SE
SE
SE
NW
NW
N
NW
NW
NW
SE
SE

بﺎدغﺎلب( )%
1/25
1/51
1/53
3/51
5/53
1/57
1/57
3/51
5/51
1/55
3/53
57/55

سﺮلتمتوسط 
2/3
1/5
5/1
1/3
7/3
1/5
1/1
1/1
1/3
1/3
3/3
1/5

ﺟ تبﺎدﻫﺎيﺷدید 

گلمﺎسۀسﺎالنهدرایستگﺎهسﯿنوپتﯿکبﺎﻓق(دورةآمﺎري )5331-5311
گلبﺎدو 
ﺷکل .3

SE
SW
S
W
W, S, NW
N, NW
NW
N, NE
N, NW
N
S
S, SE, NW
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گلﻃوﻓﺎنسﺎالنۀایستگﺎهسﯿنوپتﯿکبﺎﻓقوغلﺒۀبﺎدﻫﺎيﻃوﻓﺎنﯽازﺟ ﺎتمتفﺎوت(دورةآمﺎري )5331-5311
ﺷکل .4

ب)الگوﻫﺎيﻓشﺎرحﺎکمبﺮسطحچﺎلۀدرانجﯿﺮ 

الگوهای سطوح باالی جو بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در مکانگزینی و استقرار ریگزارهای مناطق خشک شناخته شده
است که در نوع جهت وزش بادهای حاکم در این مناطق تأثیرگذار است (مقصودی و همکاران5312 ،؛ یمانی .)5311 ،در
مطالعة ریگ صادقآباد -بافق از ترکیب دادههای فشار دینامیکی طی سالهای  2555تا  2557در نرمافزار  IDVمیانگین
شرایط فشار سطح  121هکتوپاسکال در سطح زمین بررسی شده که این امر نشاندهندة تأثیر این الگوی فشار در
جهتدهی به بادهای محلی سطح زمین است؛ بهطوریکه مسیر جریان این الگوی کمفشار حرارتی تا حدودی منطبق بر
گلباد و گلطوفان ایستگاه بافق است .بنابراین ،وزش باد در بافق در همة ماههای سال یک سیستم معین را دنبال
نمیکند و در جهات مختلف در مسیری سیکلونی ظاهر میشود .این تغییر جهت باد در فصول مختلف باعث ایجاد نوعی
از تودة هوای چرخشی در ناحیة مورد مطالعه شده و همین حرکت چرخشی بادها نقش مؤثری در تمرکز ماسههای روان
در این بخش از کویر درانجیر داشته است (شکل .)1

کمﻓشﺎرحﺮارتﯽوسﯿستمﻫﻤگﺮایﯽبﺎدﻫﺎدرسطحزمﯿن 
ﺷکل.1وﺟودالگوي 

424

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،15ﺷﻤﺎرة،3پﺎیﯿز5331
پژو 

صﺎدقآبﺎد-بﺎﻓق

ﺷﺮایطآبﻫﺎيزیﺮزمﯿنﯽدرمحدودةریگ

مطﺎلﻌۀ

با توجه به فعالیت تکتونیک جنبا در ایران مرکزی ،میتوان تأثیر این فعالیتهای تکتونیکی را بهصورت توسعة چالههای
ساختمانی با جهت شمال غربی -جنوب شرقی مشاهده کرد .در این زمینه میتوان چالة ساختمانی درانجیر را نام برد که
بهدلیل فعالیت دو سیستم گسلی عمده ،چالة ساختمانی درانجیر بهصورت یک گرابن ظاهر شده که از شرق به گسل بافق
و از غرب با گسل کویر درانجیر محدود شده است .فعالیت تکتونیکی در این منطقه سبب تنوع توپوگرافیکی در سطح
زمین شده که شاخصترین آن وضعیت توپوگرافی چالهای در مجاور گسل بافق است .این شرایط تکتونیکی و موقعیت
گسلها در مجاور ریگ صادقآباد نقش مؤثری در توسعة مخروطافکنهها ،جریان بادهای محلی از ارتفاعات مجاور به
سمت چالة درانجیر ،و بهخصوص عمق آبهای زیرزمینی دارد .در این زمینه پراکندگی مخروطافکنههای متفاوت در
مجاور چالة درانجیر میتواند نقش مهمی در نفوذ نزوالت جوی و در نتیجه تقویت سفرههای آبهای زیرزمینی داشته
باشد (شکل .)3

صﺎدقآبﺎد-بﺎﻓق 

اﻓکنهﻫﺎدرمجﺎورریگ


ﻫﺎومخﺮوط

درانجﯿﺮومحلقﺮارگﯿﺮيگسل
ﺷکل.1موقﻌﯿتژئومورﻓولوژیکﯽچﺎلۀ

از آنجا که یکی از ویژگیهای مناطق کویری ،مانند کویر درانجیر ،ارتفاع نسبتاً باالی سطح آبهای زیرزمینی است،
عامل رطوبت میتواند همواره یکی از عوامل مؤثر در کاهش حرکت ماسههای روان و تثبیت آنها بهشمار آید .در مناطق
خشک و کمآب ،وجود آبهای زیرزمینی که از ارتفاعات مجاور مناطق خشک و کویری تغذیه میشوند میتواند منبع
تأمین رطوبت الزم جهت تثبیت ماسههای روان در این مناطق شناخته شود .وجود آب در زیر سطح زمین بهویژه در
نواحی خشک و نیمهخشک چسبندگی بیشتری را در اجزای ریزدانة خاک رسی -ماسهای فراهم میکند که پیامد آن
میتواند به ایجاد سفرههای آب کاذب حتی در ارتفاعی باالتر از سطح ایستابی آبهای زیرزمینی منجر شود .بهطور مسلم،
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با افزایش رطوبت خاکهای سطحی در نتیجة باالآمدن سطح ایستابی آبهای زیرزمینی ،قدرت آب در چسبندگی ذرات
خاک و در نتیجه تثبیت ماسههای روان افزایش مییابد .ذرات خاک در محدودة بافق بیشتر از نوع کانیهای رسی است؛
بهطوریکه کانیهای رسی مانند مونت موریلونیت یا اسمکتیت خود با جذب آب آماس پیدا میکنند .آماس این کانیها
بهمراتب به نفع تثبیت تپههای ماسهای است؛ بهطوریکه جذب آب خود باعث افزایش نیروی ثقلی در این ذرات میشود
که این امر ثبات آنها را بیشتر میکند (طاهرینژاد و زارع .)533 :5317 ،در مبحث مطالعة آبهای زیرزمینی ،نقش
تکتونیک و فعالیت گسل بافق در انتقال آب به حوالی سطح زمین و تقویت سفرههای کاذب در مجاور ریگ صادقآباد
بسیار مؤثر است .بنابراین ،برای بررسی و نمایش عمق آبهای زیرزمینی ،از آمار مربوط به عمق چهار چاه نیمهعمیق
(چاه بافق با عمق  51متر ،چاه باقرآباد با عمق  3متر ،چاه صادقآباد با عمق  1متر ،و چاه حسنآباد با عمق  8متر) که با
دستگاه عمقسنج الکتریکی بهثبت رسیدهاند استفاده شده است .در نهایت ،با تکیه بر آمار مربوط به چاههای نیمهعمیق و
استفاده از آنها در نرمافزار  Adobe Illustratorسطح ایستابی سفرة آب زیرزمینی پهنهبندی و نیمرخ آن ترسیم شد.
بررسی نیمرخ حاصله نشاندهندة آن است که بهدلیل قرارگرفتن ریگ صادقآباد در توپوگرافی گودیشکل مجاور گسل
بافق سطح ایستابی آبهای زیرزمینی در عمق کمتری قرار گرفته و در مجاور ریگ صادقآباد سطح آبهای زیرزمینی
حدود  3متر و گاهی کمتر از این عمق است (شکل .)7

نﻤﺎیﯽازسطحایستﺎبﯽآبﻫﺎيزیﺮزمﯿنﯽدرمنطقۀموردمطﺎلﻌه 

ﺷکل.1

در مبحث استقرار ماسههای روان و نقش آبهای زیرزمینی در تشکیل ریگزارها ،باید اشاره کرد که آبهای زیرزمینی
باید از عمق نسبتاً کمی برخوردار باشند تا بتوانند بر استقرار ماسههای روان نقش داشته باشند .در این زمینه ،سطح
آبهای شور زیرزمینی در مناطق مجاور ریگ صادقآباد بافق به حدی باال بوده که در بیشتر مواقع با احداث زهکش این
آبهای مازاد تخلیه میشود و همین عامل میتواند نقش مؤثری در استقرار این تودة ماسهای ایفا کند (شکل .)8
بنابراین ،در ارتباط با نقش آبهای زیرزمینی ،میتوان گفت این عامل بیشتر عاملی درنظر گرفته میشود که در استقرار
تودة ماسهای ارگ بافق نقش داشته است .ولی باد ،عالوهبر اینکه در قالب الگوی کمفشار محلی در استقرار و تمرکز
ماسهای روان در این بخش از چالة ساختمانی بافق نقش داشته ،مورفولوژی غالب این ریگزار را نیز تحت تأثیر قرار داده
است.
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لنواننشﺎنه
وﺟودزﻫکﺶﻫﺎبه

ﺷکل.1

نتﯿجهگﯿﺮي 

مکانگزینی و استقرار یک ریگزار میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی انجام گیرد .در بیشتر موارد هر عاملی که در یک
منطقه در کاهش سرعت بادهای حامل ماسه نقش داشته باشد یا بهصورت مانع عمل کند میتواند در تمرکز ماسههای
روان و تشکیل ریگزار ها نقش داشته باشد که در این مورد در کنار شرایط مربوط به رژیم بادی حاکم بر یک منطقه
میتوان به توپوگرافی ،رطوبت ،پوشش گیاهی ،و  ...نیز اشاره کرد .بررسی و تحلیل باد در ایستگاه بافق بهعنوان تنها
ایستگاه سینوپتیک واقع در چالة ساختمانی درانجیر نشاندهندة آن است که ،با وجود غلبة بادهای شمال غربی در چالة
درانجیر در طول سال ،جهت بادها از ثبات کاملی برخوردار نبوده و در فصول مختلف باد از جهات مختلفی به سمت چالة
درانجیر جریان داشته و به انتقال ماسههای روان به این منطقه منجر میشود .در این زمینه ،اختالف دمای حاصل از
سطوح پست کویر درانجیر (مرکز کمفشار حرارتی) نسبت به ارتفاعات مجاور خود (پُرفشار حرارتی) به ایجاد شرایط فشار
متفاوت و در نتیجه وزش بادهای محلی از اطراف بهسمت کویر درانجیر منجر شده است .در این زمینه نتایج حاصل از
بررسی الگوهای فشار سطح  121هکتوپاسکال در نرمافزار  IDVاین الگوی فشار را بهصورت جریان بادهای محلی
سیکلونی در جهت خالف عقربههای ساعت با مرکزیت چالة درانجیر نشان میدهد.
عالوهبر مطالعة الگوی فشار سطح  121هکتوپاسکال ،بررسی آمار بیستسالة باد در ایستگاه سینوپتیک بافق و رسم گلباد،
گلماسه و گلطوفان ساالنه نیز وجود رژیم بادهای چندجهته را در این منطقه اثبات میکند؛ بهنحویکه شاخص همگنی وزش
باد در ایستگاه بافق با مقدار  UDI=0/211نشاندهندة آن است که در طی سال باد از جهات مختلف اقدام به حمل ماسه
بهسمت چالة درانجیر کرده است .یکی از نشانههای سلطة این بادهای چندجهته در چالة درانجیر وجود تپههای ماسهای
هرمیشکل در داخل ریگزار صادقآباد بافق است که این تپههای ماسهای هرمیشکل در یک بیابان نشاندهندة حرکت
ماسههای روان از جهات مختلف بهسمت آنهاست .بنابراین ،وجود مورفولوژی تپههای ماسهای هرمیشکل در ریگ صادقآباد
بافق دلیل و نشانهای از تثبیت و تمرکز ماسه در این منطقه و نقش بادهای چندجهته در تمرکز و استقرار این ریگزار است.
عالوهبر نقش بادهای چندجهته در تمرکز ماسههای روان از اطراف بهسمت ریگ صادقآباد بافق ،میتوان به نقش آبهای
زیرزمینی و رطوبت حاصل از آن بهعنوان عامل مهم دیگری که در تمرکز ماسهها در منطقة مورد مطالعه نقش داشته اشاره
کرد .از آنجا که آبهای زیرزمینی در اعماق بسیار زیاد نقش ناچیزی میتواند در فرایندهای سطح زمین از قبیل حرکت
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ماسههای روان داشته باشد ،باید شرایطی وجود داشته باشد تا این آبها به مجاور سطح زمین راه یابند .در این زمینه در مورد
کویر درانجیر میتوان به تأثیر گسلهای مهمی چون گسل بافق و درانجیر اشاره کرد؛ بهطوریکه دو گسل امتداد لغز بافق در
شرق و گسل درانجیر در غرب چالة درانجیر نقش مؤثری در ایجاد گرابن درانجیر بهصورت چالة ساختمانی با روند شمال غربی-
جنوب شرقی داشتهاند .در این ارتباط ،گسل بافق ،که از مجاور ریگ صادقآباد عبور میکند ،نقش چشمگیری در انتقال آبهای
زیرزمینی به مجاور سطح زمین داشته؛ بهنحویکه در پهنهبندی و تعیین سطح ایستابی مشخص شد که آبهای زیرزمینی در
مجاور گسل بافق و در محدودة ریگ صادقآباد از عمق نسبتاً کمتری نسبت به نواحی دیگر برخوردارند .بنابراین ،فعالیت
گسلها در انتقال رطوبت آبهای زیرزمینی به مناطق مجاور سطح زمین بهدلیل شرایط گودیشکل این منطقه بیشتر میسر
بوده و سبب شده سطح ایستابی آبهای زیرزمینی در ارتفاع کمتری نسبت به سطح زمین قرار گیرد .باالآمدن سطح آبهای
زیرزمینی سبب افزایش درجة چسبندگی رسوبات ریزدانة رسی در سطح کویر درانجیر و توسعة سفرههای آبی کاذب در مجاور
سطح زمین شده که این شرایط نقش مهمی در توقف ماسههای روان و تمرکز آنها در مجاور گسل بافق داشته است.
همچنین ،بررسی مربوط به چهار چاه آب نیمهعمیق در مجاور ریگ صادقآباد نشاندهندة ارتفاع باالی سطح آبهای
زیرزمینی در محدودة ریگزار مورد مطالعه است .از طرفی ،تهیة نقشة ژئومورفولوژی از چالة درانجیر نیز نشاندهندة آن
است که وجود مخروطافکنههای فراوان و گسترده در حاشیة چالة درانجیر خود دلیلی بر انتقال حجم گستردهای از
آبهای سطحی به مرکز این چالة ساختمانی و در نتیجه تغذیة مناسب آبهای زیرزمینی است .بررسی موقعیت
قرارگرفتن گسلهای مهمی چون گسل بافق در مجاور ریگ صادقآباد و تهیة نیمرخ مربوط به سطح ایستابی در مجاور
ریگ صادقآباد نشاندهندة باالبودن سطح آبهای زیرزمینی در این ناحیه است که این رطوبت باال در مجاور گسل بافق
خود میتواند نقش مؤثری در تمرکز ماسههای روان بهصورت ریگ صادقآباد داشته باشد.
همانگونه که در مقدمه ذکر شد ،برخی محققان استقرار ریگزارها را به شرایط توپوگرافی (جوآنا و همکاران،)2558 ،
برخی به شرایط جوی و باد (بگنولد5115 ،؛ هوور و همکاران2558 ،؛ محمودی5383 ،؛ تسور ،)2551 ،برخی به نقش
سلول همگرای حرارتی و توپوگرافی (یمانی5385 ،؛ یمانی و همکاران ،)5315 ،و پارهای از محققان نیز استقرار ریگزارها
را به شرایط تکتونیکی نسبت دادهاند (احراری رودی .)5313 ،بنابراین ،برخالف برخی از تحقیقات علمی که در ارتباط با
مکانگزینی ریگزارها انجام شده و بر یک یا دو عامل در استقرار پهنههای ماسهای تأکید دارند ،در پژوهش حاضر
نمیتوان بهصورت مطلق فقط یک عامل را در استقرار ریگ صادقآباد -بافق مؤثر دانست .در این زمینه موقعیت ریگ
صادقآباد -بافق بهگونهای است که مجموعهای از شرایط اقلیمی (اقلیم خشک و جریان همگرای جریان بادها)،
تکتونیکی و تو پوگرافیکی (نقش گسل بافق در تغییر توپوگرافی و صعود رطوبت خاک در مجاور سطح زمین) ،رطوبت
خاک (سطح ایستابی نسبتاً باالی آبهای زیرزمینی) ،و  ...در استقرار این پهنة ماسهای نقش داشتهاند .باوجوداین ،در بین
همة این عوامل مؤثر در استقرار ریگ صادقآباد -بافق موقعیت این منطقه از نظر جریان بادهای همگرا در تمرکز ماسهها
و بهخصوص عمق سطح ایستابی آبهای زیرزمینی از شرایط خاصی نسبت به مناطق مجاور خود برخوردار بوده که این
شرایط سبب شده تا در مجاور صادقآباد مهمترین تجمع تودة ماسهای چالة ساختمانی درانجیر تحت عنوان ریگ
صادقآباد -بافق پدید آید .بنابراین ،در ارتباط با نقش آبهای زیرزمینی و باد در توسعة ریگ بافق میتوان گفت آبهای
زیرزمینی بیشتر عاملی درنظر گرفته میشود که در استقرار تودة ماسهای ریگ بافق نقش داشته است .ولی باد،
عالوهبراینکه در قالب الگوی کمفشار محلی در استقرار و تمرکز ماسهای روان در این بخش از چالة ساختمانی نقش
داشته ،مورفولوژی غالب این ریگزار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
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