
Arc
hive

 of
 S

ID

17  1389،زمستان 2فصلنامه ،سال اول،شماره يزی دربرنامه رییای اطالعات جغرافستمی مجله کاربرد سنجش ازدور و س  

  

هاي ماسه اي شرق جاسک در بازه زمانی بررسی  میزان گسترش  تپه 

   RSو GIS با استفاده از)1369 -1383(

3شبنم محمودي  ، 2عبداهللا سـیف ،1محمدحسین رامشت   

shabnammahmodi@yahoo.com   
  

   دبیر آموزش وپرورشگاه اصفهان کارشناسی ارشد ژئومورفولوژي دانش-3

  

  

چکیده

دریایی  اي ، ساحلی و   اي رسوبی محیط بیابانی ، رودخانه       و  از واحده   ه مورد مطالعه در شرق جاسک واقع        منطق

  تپـه هـاي   .تشکیل تپـه هـاي ماسـه اي اسـت    ، کم عمق تشکیل شده است و مهم ترین اثر متقابل این عوامل  

شاهد تحوالت زیـادي شـامل تـشکیل تپـه هـاي جدیـد ،                ت تغییر پذیر بوده و    منطقه مورد مطالعه داراي ماهی    

بررسـی میـزان گـسترش    ، هـدف از ایـن  تحقیـق     .حمل رسوبات می باشـد  تبدیل آنها به یکدیگر ، فرسایش و      

  و 70-1369در ایـن تحقیـق از عکـس هـاي هـوایی           . محدوده تپه هاي ساحلی در محدوده مطالعاتی بوده است        

 منطقه ساحلی شرق جاسـک مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت در ایـن                   2003هندي   IRSه اي   تصاویر ماهوار 

   .استفاده شده است  GIS  و RS  و روشهاي اطالعات پایه به عالوه پیمایش میدانی ازتحقیق

  . سواحل  عمان ، تپه هاي ماسه اي ، سیستم اطالعات جغرافیایی ، سنجش ازدور  : کلیديه هايواژ
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  مقدمه

تپه هاي ماسه اي ساحلی یکی از اشکال مرفولوژي         

که در پـشت     شمار می روند  ه  مهم مناطق ساحلی ب   

 "  در ایـن منـاطق معمـوال        . اند ساحل تشکیل شده  

بادهاي فراوان وکافی براي انباشت رسـوبات وجـود         

 لذا این تپه ها در نقاطی که ذخیـره رسـوبی ،            .دارد

ازه دهد، ایجاد   فضاي کافی اج   حمل رسوب، اقلیم و   

اشکال مختلفی را به وجود می       توسعه می یابند و    و

این تپـه هـا در صـورتی کـه تثبیـت نـشده            . آورند  

بـه سـمت     باشند از محل خـود مهـاجرت نمـوده و         

  .خشکی پیش می روند

  100 متوسط  بارش ساالنه  در این منطقه حـدود           

باعـث  سالی هـاي اخیـر      است کـه خشکـ    میلی متر   

 و بـدنبال آن    هش پوشش گیاهی    خشکی شدید وکا  

 وسـعت   افزایشدر نتیجه    و   ماسه ها   بیشتر تحرك

.  شـده اسـت    موجـب    این منطقه     را در    ماسه زارها 

اهمیت مطالعه  تپه هاي ماسه اي به علت تـاثیراتی   

خـاك ، حیـات    روي منـابع آب و  است که آنهـا بـر    

تاسیسات و راههـا ي ارتبـاطی        جانوري  و   گیاهی و 

  .قه دارندموجود در منط

   متدولوژي 

 کیلـومتر   358/282منطقه مورد مطالعه  با وسعت       

از  سواحل دریاي عمان  واقع شده اسـت و          در مربع

شـرق بـه     مغرب به دریاي عمان ،از     سمت جنوب و  

 از شمال به شهرستان مینـاب و       و شهرستان چابهار 

 و محــدود مــی شــود کوههــاي بــشاگرد کهنــوج  و

درجـه طـول    59تـا 58,40  آن مختصات جغرافیـائی  

نقـشه  .(اسـت درجه شمالی   25,40تا25,25شرقی و 

  .)1شماره 

به منظور مقایسه چند زمانه تغییرات محدوده تپـه         

وسـیله نـرم    ه  هاي ماسه اي در منطقه  مطالعاتی ،ب       

 محدوده تپه هـا در روي عکـس هـاي           ،افزار الویس 

تصاویر ماهواره اي به  فرم رسـتر  وسـپس          هوایی و 

ین نقـاط کنتـرل زمینـی کـه     وکتور در آمد همچنـ  

برداشت شده بود بـه صـورت الیـه     G.P.Sبوسیله 

اطالعاتی در آمده براي تعیین محدوده جدیـد تپـه          

همچنـین  .هاي ماسه اي مورد استفاده قرار گرفـت         

همچنـین    و ،با اسـتفاده از نقـشه هـاي توپـوگرافی         

تصاویر مـاهواره اي محـدوده هـاي         عکس هوایی  و   

 اطالعات نقشه هاي    .یه شد داراي پوشش گیاهی ته   

 سازمان زمـین شناسـی      100000/1زمین شناسی   

در  رقومی شده و به صورت وکتور و رستر در آمد و          

  .این تحقیق مورد استفاده  قرار گرفت

  پــس IRSمــاهواره اي  تــصاویر ازدر ایــن تحقیــق

شـده اسـت    انجام تصحیحات و ژئورفرنس اسـتفاده       

ی  موجـود ،  که  به علت کیفیت بد بانـد هـاي رنگـ     

 استفاده از روش. فقط باند پن آن به کار گرفته  شد      

 نظارت شده ونظارت نشده بـه منظـور  طبقـه            هاي

بندي تصاویر  نتیجه  مطلوبی در بر نداشت  لذا بـه             

از آنجاییکه بـراي مقایـسه      . تفسیر بصري اکتفا شد   

تغییرات محدوده تپه هـاي ماسـه اي ایـن منطقـه            

مقدور  IRSتر سنجنده   دسترسی به تصاویر قدیمی     

نبود لذا به منظور مقایسه تغییرات تپه هـا در یـک            

موزاییـک عکـس  هـاي هـوایی          بازه زمـانی از فتـو     

استفاده گردیدکه به طـور مختـصر در بـاره  نحـوه             

براي ایـن منظـور از      .تهیه آن توضیح داده می شود     

 69عکس هاي هوایی عکسبرداري شده در سالهاي        

اماده انتشار شـد اسـتفاده        1372 که در سال     70تا

، 600DPIاز آنجاییکه  اسکن عکس هـا بـا   . گردید

حجم اطالعات را پس از اسکن کردن عکـس هـاي           

مــورد نیــاز بــسیار بــاال مــی بــرد کــه در کــامپیوتر 

شخصی امکان پردازش آن نبود بنابراین عکـس هـا          

 اسکن شـد بعـد از اسـکن کـردن     ، DPI  300با  

 اقدام بـه    1رم افزار فتوشاپ  عکس ها، با استفاده از ن     

ــصاویر ،     ــدن ت ــل چرخان ــصحیحات مث ــسري ت یک

درصـد از بـاال     40 درصد از طـرفین و     60همپوشانی  

شد وبراي زمین  مرجع کردن موزاییک عکس هاي         

 هوایی  ،اطالعات به نرم افزار الویس انتقال یافـت و          

براي ژئورفرنس کردن عکس هاي هـوایی  از نقـشه         

بـراي تهیـه  نقـشه        .  شـد  هاي توپوگرافی اسـتفاده   

مدل رقومی ارتفاع ونقشه شـیب ابتـداخطوط تـراز          

 منطقـه توسـط میـز رقـومی         50000/1نقشه هاي   

                                                
١ Photoshop
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و بـا دقـت   2وتوسط نرم افزار الویس Calcomp2گر

رقـومی  )به علت ارتفاع کم منطقه ( متر 10ارتفاعی  

گردید همچنین نقـاط ارتفـاعی و اینـسلبرگها نیـز           

اقعی وجلوگیري از مسطح جهت ایجاد مدل ارتفاع و    

نشان دادن قله ها ، رقومی گردیـد پـس از رقـومی             

کردن دو شیت نقشه توپوگرافی منطقه ، توسط نرم      

افزار الویس میانیابی شد وپس از تهیه نقشه  مـدل           

 کـالس سـاخته   5رقومی ارتفاع ،  نقـشه شـیب بـا          

از اطالعــات اقلیمــی ســینوپتیک دو ایــستگاه .شــد

اي مـشخص کـردن درصـد        برجاسک وکنارك  نیز     

 و مـشخص شـدن   بادهاي با سرعت بیش از آستانه     

اسـتفاده   در این منطقـه از اطالعـات  وضعیت بارش  

  .شد

  

  )نقشه محدوده مطالعاتی( 1    شکل شماره    

  

  

                                                
٢ Ilwis

        

محمودي (1990نقشه محدوده تپه هاي ماسه اي در سال )2(شکل 

،1383(  

  

  

               
نقشه محدوده تپه هاي ماسه اي در سال ) 3( شکل     

  )1383محمودي ،(2003
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رابطه آماري سطوح اشغالی توسـط ماسـه در         

  منطقه

به 1990 مساحت تپه هاي ماسه اي منطقه درسال        

  260/72به میـزان   2003 ودر سال    064/62میزان    

 196/10کیلومتر مربع می باشد که رشدي معـادل         

  )4شکل (مربع رانشان می دهد کیلومتر 

50

60

70

80

مساحت

مساحت 62.064 72.26

1990 2003

     

و 1990نمودار مساحت تپه هاي ماسه اي درسالهاي ) 4(شکل

  )کیلومتر مربع(2003

نتــایج بررســی عوامــل اقلیمــی و حیــاتی مــوثر در 

ــادي    ــطوح بــــــــ ــداري ســــــــ   ناپایــــــــ

از آنجاییکه فاصله محدوده مطالعاتی از دو ایـستگاه         

  به یـک انـدازه       "هواشناسی جاسک وکنارك تقریبا   

ست لذابراي محاسبه پـارامتر هـا زیـر از اطالعـات            ا

-2003(درســالهاي ســینوپتیک  هــردو ایــستگاه

  .استفاده شده است ) 1990

بارش والگـوي ریـزش هـاي جـوي وتوزیـع زمـانی             

ــانی آن   ومکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1995در ایستگاه جاسک پر باران ترین سال،سـال         

 میلیمتر وکـم بـاران تـرین سـال          2/533با مجموع   

ــ 2003 ــوع کمت ــا مجم ــوده   ب ــر ب ــک میلیمت ر ازی

 میلیمتـر   98/36همچنـین ژانویـه بامیـانگین       .است

وماههــاي مــی و ژوئــن بــا میــانگین کمتــر ازیــک  

میلیمتر به ترتیب به عنـوان پـر بـاران تـرین وکـم              

باران تـرین مـاه در طـول ایـن دوره آمـاري بـود ه                

میلیمتـر از   110متوسط ساالنه بارندگی حـدود      .اند

  .نوع باران می باشد

ــ ــال     در ای ــرین سال،س ــاران ت ــر ب ــارك پ ستگاه کن

 میلیمتر وکـم بـاران تـرین     2/339با مجموع   1997

 میلیمتــــر بــــوده 5/2بــــامجموع 2001ســــال 

میلیمتر ومـی   7/26همچنین ژانویه بامیانگین    .است

وسپتامبر  با میانگین صـفر ملیمتـر بـه ترتیـب بـه            

عنوان پر باران ترین وکم باران ترین مـاه در طـول            

متوسـط سـاالنه بارنـدگی    .اري بود ه اند  این دوره آم  

با توجه  .میلیمتر از نوع باران می باشد     8/100حدود  

  در این منطقهبه وسعت منطقه مورد مطالعه  بارش    

  .نیست برخوردار  چندانی از تغییر مکانی

در این منطقه علیرغم رطوبت نسبی بـاال بـه علـت            

کمبود بارش و پوشش گیاهی ضعیف مجـال بـراي          

                                                                                                                 باشد ولـیکن رطوبـت   می  ایشی باد زیاد  اعمال فرس 

                                                                                                 باعـــــــــــــــــــثنـــــــــــــــــــسبی باال

می شودسرعت آستانه باد براي حرکت ماسه ها بـه          

  .نسبت بیابانهاي داخلی  باالتر باشد

    تجزیه وتحلیل فراوانی بادهاي آستانه

با اندازه گیري قطر دانه ها بوسـیله گرانولـومتري و           

ــول     ــتفاده از  فرم ــده و اس ــت آم ــه دس ــه  ب نتیج

 متـر   4/ 3  متـري  2زیرسرعت آستانه براي ارتفـاع      

  .برثانیه به دست آمد

v*z=5,75A√ (µ-p)g*d log z/z º            

                                         
    

-2000( با تجزیه وتحلیل آمـار بـاد طـی سـالهاي          

مشخص شـد کـه درصـد بادهـاي بـیش از           ) 2003

 درصد ودر   82/41آستانه در ایستگاه جاسک حدود      

 درصد بادهـاي قرائـت شـده        3/39ایستگاه کنارك   

میباشد با توجه به فراوانی بادهاي با سـرعت بـیش           

  ماسـه هـا از نظـر تحـرك         در این منطقـه    ،ازآستانه

  . فعال می باشند

  اثر پوشش نباتی وتغییرات مکانی وزمانی

با مقایسه عکس هاي هـوایی وتـصاویر مـاهواره اي           

 14مشخص شد ،میزان پوشش گیاهی در طی  این        

کـه علـت آن     ) 5و  6شـکل (افته اسـت  سال کاهش ی  

  خشکــــسالی هــــاي چنــــد ســــاله اخیــــر    

 می باشد، این مسئله باعث افزایش  میزا ن روفـت           

وسعت منطقه داراي پوشش    . وروب بادي شده است   
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ــال   ــاهی در س ــه میــزان 1990گی  451247/11ب

ــال  ــع ودر ســـــــــــــ                               کیلومترمربـــــــــــــ

بع بوده کـه     کیلومتر مر  05779/6 به میزان    ،2003

ــشان    ــه اي را نـــ ــل مالحظـــ ــاهش قابـــ   کـــ

عالوه بر خشک سالی،  چراي بـی     )7شکل( می دهد 

رویه دام وبوتـه کنـی نیـز از عوامـل از بـین رفـتن                

  .پوشش گیاهی در این منطقه  محسوب می شود

 سطح زمین یک سیستم پویا وپـر تحـرك اسـت و            

اشکال زمین در طول زمان تغییر می کند کـه ایـن          

هها و با نسبت هـا ودر طـول دوره هـاي            تغییر از را  

ــذیرد  ــف صــورت مــی پ ــارت از . مختل سیــستم عب

مجموعه اي متشکل از عوامل گوناگون که به طـور          

دینامیکی بر روي هم اثر می گذارند وبراي به انجام          

رساندن ویا دست یافتن بـه هـدف خـاص سـازمان            

این سیستم می تواند دستخوش تغییر      . یافته است   

غییر در برونداد سیـستم شـود ، ایـن          شده و باعث ت   

مسئله می تواند به دو صورت تبیین شـود یکـی بـا            

نسبت توده تخلیه شده ودیگـري بـا انـرژي صـرف            

بـر  .شده در نگهداري یـا تغییـر شـکل آن سیـستم           

اساس قانون دوم ترمودینامیـک هرفراینـد طبیعـی         

که  ازیک حالـت تعـادل شـروع ودر حالـت تعـادل              

،  در جهتی پیش خواهد رفت       دیگر خاتمه می یابد     

. که آنتروپی مجموعه سیستم و محـیط زیـاد شـود          

زمانی که انرژي سیستم حداکثر باشـد یـا از خـارج       

به آن انرژي وارد شود سیستم ناپایدار و دستخوش         

تغییر شده و زمانی که سیـستم بـه حـداقل انـرژي           

خشکی ممتد قدرت پوشش    . برسد  پایدار می گردد    

ر ســاختن محــیط در برابــر   گیــاهی را در پایــدا 

مورفودینامیــک حــاکم بــر آن کــاهش مــی دهــد ، 

فقدان پوشش گیاهی در بی ثباتی محـیط وشـدت           

یافتن مورفودینامیـک مـوثر اسـت چراکـه پوشـش           

گیاهی مقداري از انرژي خورشـیدي ، بـویژه امـواج      

مادون قرمز را جذب می کنـد در نتیجـه از مقـدار             

ــ  ــصورت در اختی ــر این ــه در غی ــرژي ک ــل ان ار عوام

مورفوژنیک قرار می گرفت کاسته می شود از طرف         

دیگر پوشش گیاهی در اثر زمختی و ناهمواري کـه          

بوسیله شاخه ها ي خود ایجاد می کند انرژي باد را         

کاهش می دهد ودر برخی مـوارد جلـوي جریانـات           

سطحی پراکنده را گرفته وانرژي بارنـدگی را مهـار          

ـ      . می کند  رژي خورشـیدي  جذب مقدار زیـادي از ان

ونیز پخش قسمت اعظم آن بوسیله پوشش گیـاهی      

موجب می شود،تمرکز نیرو که در شدت بخـشیدن         

به عوامل ژئو مورفولوژیکی نقش به سزایی دارد بـه          

سهولت صورت نگیـرد، بنـابراین اگـر تغییـرات آب           

وهوایی در جهتی باشد که از تراکم گیاهی بکاهد یا          

بـه تمرکـز انـرژي       پوشش گیاهی را نابود کند       "کال

یاد شده وافزایش آن منجـر مـی شـود ودر نتیجـه             

ــدت    ــوژنز شـ ــل مورفـ ــی از عوامـ ــت برخـ   فعالیـ

 و این مسئله کـامال      )125،  1373رجایی ، .(می یابد 

  در منطقــــــــه مطالعــــــــاتی مــــــــشهود  

  . می باشد

  
  )1383محمودي ،(1990نقشه پوشش گیاهی در سال )   5(شکل   

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   RSو GIS با استفاده از) 1369 -1383(زان گسترش  تپه هاي ماسه اي شرق جاسک در بازه زمانی بررسی  می

  

22

     

  )1383محمودي ،(2003هی در سال نقشه پوشش گیا)  6( شکل   

0

5

10

15

مساحت

مساحت 11.45 6.05

1990 2003

نمودار مساحت پوشش گیاهی در سالهاي ) 7(شکل  

  )کیلومتر مربع(2003و1990

  

ــوثر در    ــی م ــل زمین ــی عوام ــر بررس اث

  ناپایداري سطوح ماسه اي

از نظر حساسیت به     حساسیت سازندها به فرسایش   

فرسایش بطور کلی سه سازنددرکل منطقه مشاهده       

 این سازند متشکل از سـنگ       سازند مقاوم  :می شود 

هاي کنگلـومرا ي جـوان سـخت نـشده در منطقـه         

بیاسک وکنگلومراي بدون فسیل در منطقه سـدیچ        

ــه درشــت   ــا رخــساره ماســه ســنگی دان وجگــین ب

وکنگلومراي با ضخامت کم رخنمون داشته که جزء        

  ســــــــنگ هــــــــاي دگرگــــــــونی یــــــــا

 متا مورفیک بوده وبه علت وجود سیمان سست در         

لومرا نسبت به فرسـایش مقـاوم مـی         الیه هاي کنگ  

  .دنباش

  سازند سست رسوبی

 واحد سـنگی دیگـراز نـوع ماسـه سـنگ بـصورت             

رسوبات کواترنري کوهرفتی وآبرفتی سدیچ در ایـن        

 از دانه هـاي  "سازند قرار گرفته این سنگ ها عمدتا 

ماسه اي آهکی تشکیل شده کـه حـل شـدن ایـن             

مواد آهکـی باعـث افـزایش سـرعت فرسـایش ایـن        

سنگ ها می گردد که در مقایـسه بـا سـنگ هـاي              

مارنی داراي مقاومت بیشتري در مقابـل هـوازدگی         

وفرسایش می باشد این سـازند بـصورت ارتفاعـاتی          

بین روسـتاي چنـالی تـا عبـد و در قـسمت شـرق               

پیوشــک وشــمال بیــاهی رخنمــون داشــته و فاقــد 

پوشش گیاهی است این خاکها نسبت به فرسـایش         

  . خود نشان می دهندمقاومت بیشتري از

  سازند خیلی سست

 این سازند شامل رسوبات مارنی بوده وجـزء سـنگ    

هاي رسوبی است از ویژگی هاي سنگ هاي مـارنی          

نفوذ پذیري کم عناصر  ریز دانه تشکیل دهنده این          

سنگها وقابلیت تورم آنها درحـین جـذب آب اسـت           

که باعث کاهش میزان نفوذپذیري آنهـا مـی گـردد          

 به علت بافت ریـز ودرجـه سـیمانی کـم            این سازند 

نمی تواند در مقابل هوازدگی وفرسایش مقاومتی از        

این سازند مارنی بشدت فرسـایش      . خود نشان دهد  

ــه    ــاع را در منطق ــم ارتف ــست وک ــواحی پ ــه ون یافت

پوشانده است شـکل گیـري  منطقـه مـورد نظـر از       

شروع ودر طـی دوران چهـارم     ) نئوژن  (دوران سوم   

  7 ،1381، گـزارش چنـالی   (.یده است به طول انجام  

(  
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23  1389،زمستان 2فصلنامه ،سال اول،شماره يزی دربرنامه رییای اطالعات جغرافستمی مجله کاربرد سنجش ازدور و س  

بــه منظــور تحلیــل مــساحت ســازندهاي موجودبــا 

ــین شناســی   ــشه زم  در 100000/1اســتفاده از نق

محیط الویس رخـساره هـا ي موجـود در محـدوده           

مطالعاتی پلی گون بندي شده و مساحت هر یک از          

رخساره ها  بدست آمد، درصد مـساحت هریـک از           

. آورده شـده اسـت  )8(سازند هاي موجود درشکل

 درصــد رســوبات 76ســازند هــاي ســست منطقــه، 

  . منطقه را تشکیل می دهند

8%0%2%4%1%

72%

0%0%2%2%6%0%3%

Mm-s تناوب مارن وماسھ سنگ متراکم  
MPIsmc   مارن ،ماسھ سنگ ،کنگلومرا
Qmt1 پادگانھ دریایی قدیمی، تراز باال
Qmt2  پادگانھ دریایی قدیمی، تراز میانی
Qmt3  پادگانھ دریایی قدیمی، تراز پایینی
Qs   ده نھشتھ ھای بادی سخت نش
Qsc  نھشتھ ھای  آبرفتی دانھ ریز
Qt1  بادزن کوھپایھ ای مرتفع وپادگانھ دره ا یی
Qt2  بادزن کوھپایھ ای کم ارتفاع وپادگانھ دره ا یی
Qt3  (دشت) بادزن ھای آبرفتی کم ارتفاع
Qta  رسوبات ماسھ ای نبخیری
Qtm باتالق نمکدار  
Qtsa  سبخا

                                                                        
نمودار درصد رخساره ھای موجود در منطقھ )  ٨(شکل    

  مورد مطالعھ

  انی وشیب در منطقه مطالعاتیبررسی بعد  سوم مک

مرتفع . منظور از بعد سوم ارتفاع می باشد       در اینجا   

ترین نقطه در محـدوده مطالعـاتی را مـی تـوان در             

ــاع حــداکثر    ــا ارتف ــوهرت ب ــاي گ ــر 100کوهه مت

درصد  مساحت منطقـه     96 "مجموعا.مشاهده کرد   

 از  که متر داشته    50مورد مطالعه ارتفاعی کمتر از        

( شـکل . فاعی چندانی برخوردار نیست     تغییرات ارت 

مشخص می  ) 10شکل(نقشه شیب  عالوه بر آن     ). 9

 بیـشترمنطقه داراي شـیب  بـین صـفرتا            کـه    کند

شــیب کــم و نبــود مــانع . درصــد مــی باشــد29/0

و باعـث  باعث آزادي عمل باد می گرددتوپوگرافیک

ــاد مــی شــود   ــر عمــل ب ــر اث .تحــرك ماســه هــا ب

  نتیجه گیري

آمده نشان می دهـد  وسـعت تپـه          نتایج به دست    

هاي ماسه اي در این بازه زمانی افزایش یافته است          

که یکی از دالیل  مهم آن بروز خشک سالی هـا ي             

که منجر به از بـین رفـتن   .چند ساله اخیر می باشد    

عـالوه بـر آن در ایـن        . پوشش گیاهی شـده اسـت       

منطقه عواملی مانند نبود موانع توپوگرافیک ، شیب        

د مقادیر زیادي رسوبات سست  وحـساس        کم ووجو 

به فرسایش ، بـه عـالوه ، وزش بادهـاي بـا سـرعت        

بیش ازآستانه شرایط را براي گسترش بیابان فراهم        

  .آورده است

   )متر(نقشه مدل ارتفاعی محدوده مطالعاتی) 9(شکل    

  )درصد(نقشه شیب محدوده مطالعاتی ) 10(شکل             

  :منابع

زمـین شناسـی    )1383:(، سـید علـی    آقا نباتی .1

.ایران ، ناشر سازمان زمین واکتشافات معدنی

ژئومورفولــوژي ) 1377 :( احمــدي ، حــسن .2

  .کاربردي ، انتشارات دانشگاه تهران 

 ، سـازند  )1378:(احمدي ،حسن ،  فـیض نیـا      .3

.هاي دوره کواتر نر،  انتشارات دانشگاه تهران

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   RSو GIS با استفاده از) 1369 -1383(زان گسترش  تپه هاي ماسه اي شرق جاسک در بازه زمانی بررسی  می

  

24

ا یـابی    منـش  )1375 : (اختصاصی ، محمد رضا   .4

تپه هاي ماسـه اي حـوزه دشـت اردکـان یـزد ،              

.انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع 

،منــشاء ) 1380: (اشــتري مهرجــردي، عالیــه .5

یابی شـنهاي روان منطقـه اردسـتان ، دانـشکده           

  .منابع طبیعی اصفهان

) 1377: (ام میدز،ترجمـــه محمـــدنجفی.پـــل.6

مان پردازش کامپیوتري سنجش ازدور، ناشر سـاز      

ــایی نیروهــاي  ــسلح دور ســنجی    جغرافی م

.وسیستم هاي اطالعات جغرافیایی

 :صــدیقی ، پــور کرمــانی  : تریکــار ، ژان ، ت.7

 اشــکال نــاهمواري در نــواحی خــشک ، )1369(

.قدس رضوي انتشارات آستان

شــنهاي روان ) 1354: (خــوش خلــق ، حــسن.8

ومکانیزم فرسایش هاي بادي انتـشارات سـازمان        

  .مراتع جنگلها و

: عباسـی مـسعود،   :، ترجمـه    یوشول ،  جو جوندا .9

بیابان وبیابان زدایی در چین، انتـشارات       ) 1375(

.ومراتع       سازمان جنگلها 

 فرسایش بـادي  )1378: (رفاهی ، حسینقلی .10

.وکنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران 

ــین ارتفــاع )1373: (روي پــور ، حــسن .11 ،تعی

سـتان ، انتـشارات     بحرانی تپـه هـاي شـنی خوز       

.ومراتع   سازمان جنگلها 

،اصــول 1384)زبیــري محمــود،دالکی احمــد .12

      تفسیر عکس هـاي هـوایی بـا کـاربرد در منـابع             

. دانشگاه تهرانطبیعی ، انتشارات

 بررسـی   )1383: (غریب رضا ، محمـد رضـا        13.

ان تغیییــرات تپــه هــاي ماســه اي ســاحلی اســت

 هاي جغرافیایی ،  ، پژوهشسیستان وبلوچستان

 .50شماره 

: کریستوفر لگ ، ترجمه بهـروز فرهـت جـاه           .14

 ناشر سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح      )1381(

   . وسیستم هاي اطالعات جغرافیاییدور سنجی

 بررســی تحــول )1382: (کریمــی ، مرتــضی .15

ــز،    ــه هرم ــه ســاحلی تنگ ــوژیکی ناحی ژئومورفول

. صفهان ادانشگاه

 )1379: (مالمیران حمید : ر ، ت لیسلند وکیف .16

اصول ومبانی سنجش از دور وتفسیر عکس هاي        

 . وماهواره اي ، ناشر مرکز سنجش از دورهوایی

          
رش طرح هاي محوري تثبیت شن وکویر       اگز.17

 محمد رضا گنجی محمـود   ،) 1365 (زدایی ، تیر  

جندقی ، 

ــی وزارت    .18 ــان زدای ــن وبیاب ــت ش ــر تثبی دفت

 .کشاورزي

گزارش مطالعات کنتـرل فرسـایش بـادي در       19.

اراضی محدوده شـبکه آبیـاري وزهکـشی دشـت         

مهندســین مــشاور یکــم ، ، )1381 : (جگــین 

.شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان 

گزارش اجرایی تثبیـت شـن وبیابـان زدایـی          .20

: چنالی ، سدیچ وبیاهی شهرستان بندر جاسـک         

وبیابـا نزدایـی    شـن         ،  دفتر تثبیت )1381(

.سازمان جنگل ها ومراتع کشور

گزارش توسعه پایدار اراضی خشک ومبارزه با  21.

 انتـشارات دفتــر برنامــه  )1374: (بیابـان زدایــی  

بیابــان زایــی آســیا واقیانوســیه   هــاي کنتــرل

D.P.O..

 پـی  100000/1گزارش زمین شناسی نقشه   .22

ــشک ــی  )1996: (ب ــین شناس ــازمان زم   س

.کشور 

 مقــاالت ســمینار بررســی مــسائل مجموعــه23.

مناطق بیابانی وکویري مرکـز تحقیقـات منـاطق         

کویري وبیابانی 

.، انتشارات دانشگاه تهران)1371:(یزد .24

ــرات )1384: (محمودي،شــبنم.25 ،بررســی تغیی

طبیعی تپه هاي ماسه اي شرق جاسـک در بـازه           

  .،دانشگاه اصفهان)1369-1383(زمانی 

 رسـوب شناسـی ،      ، )1366: (معتمد ، احمد    .26

. انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول  

،  رسـوب شناسـی ،       )1366: (معتمد ، احمـد   .27
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