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 ...اي شرق جاسك  هاي ماسه بررسي ميزان گسترش تپه 

  
  
  
  

 1392 تابستان  31جغرافيا و توسعه شماره  

  14/5/1390:  وصول مقاله    
  14/9/1391:  أييد نهايي ت 

  121 -136:  صفحات   
  

 اي شرق جاسك هاي ماسه بررسي ميزان گسترش تپه

  RS  و GIS  با استفاده از )1369 - 1383(زماني  ي در بازه
  

  3شبنم محمودي ،2يف، دكتر عبداهللا س1دكتر محمدحسين رامشت
 

 چكيده
اي، ساحلي و دريايي كم عمق تشكيل  مورد مطالعه در شرق جاسك واقع شده و از واحدهاي رسوبي محيط بياباني، رودخانه ي منطقه   

ير بوده و پذمورد مطالعه داراي ماهيت تغيير ي ههاي منطق تپه .اي است هاي ماسه ترين اثر متقابل اين عوامل تشكيل تپه شده است و مهم
هدف از اين تحقيق بررسي ميزان گسترش . باشد هاي جديد، فرسايش و حمل رسوبات مي شاهد تحوالت زيادي شامل تشكيل تپه

و  1369 - 70هاي  هاي هوايي سال همچنين در اين تحقيق عالوه بر عكس. مطالعاتي بوده است ي هاي ساحلي در محدوده محدوده تپه
استفاده شده   G.I.Sو RSهاي  منطقه ساحلي شرق جاسك، از اطالعات پايه، پيمايش ميداني و روش 2003ي هند IRSاي  تصاوير ماهواره

كيلومتر مربع  10,169زماني مورد مطالعه افزايشي معادل  ي اي در محدوده هاي ماسه دهد كه مساحت تپه نتيجه تحقيق نشان مي. است
  .داشته است
   .دور اي، سيستم اطالعات جغرافيايي، سنجش از ماسههاي  سواحل عمان، تپه  :ها كليدواژه

                                                     
                                          m.h.ramesht@geo.ui.ac.ir                                                                ن                                                                              دانشگاه اصفها ،ژئومورفولوژي استاد -1
                                          a.safe@ltr.ui.ac.ir                                                                                                                                                           نانشگاه اصفهاد ،ژئومورفولوژي ياراستاد -2
 shabnammahmodi@yahoo.com                                                                                  )  نويسنده مسؤول( كارشناس ارشد ژئومورفولوژي، دانشگاه اصفهان-3

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
122 

  
 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
اي ساحلي يكي از اشكال مورفولوژي  هاي ماسه  تپه 

كه در پشت  روند مهم مناطق ساحلي به شمار مي
بادهاي  در اين مناطق معموالً. اند شدهساحل تشكيل 

فراوان و كافي براي انباشت رسوبات وجود دارد لذا اين 
حمل رسوب،  رسوبي، ي طي كه ذخيرهها در نقا تپه

يابند  فضاي كافي اجازه دهد، ايجاد و توسعه مي اقليم و
ها در  اين تپه. آورند و اشكال مختلفي را به وجود مي

صورتي كه تثبيت نشده باشند از محل خود مهاجرت 
 ،رضا غريب(روند  مي نموده و به سمت خشكي پيش

1383 :36.(  
يراتيتأثاي به علت  اسههاي م تپه ي ت مطالعهاهمي 

است كه آنها بر روي منابع آب و خاك، حيات گياهي و 
 .ارتباطي دارند يها راه و ساتيتأس جانوري و

و جهان در مورد  رانيتاكنون مطالعات زيادي در ا
متفاوت صورت گرفته  يها دگاهيهاي بادي از د ماسه
اين زمينه  ايران در از جمله آنها اولين تحقيق در. است

هاي  بروي حركت تپه )45:1353( ملكوتي توسط
 گرفتسيستان و بلوچستان تحقيقي انجام  اي در ماسه

ي يهاي هوا عكس ي كه با استفاده از تفسير و مقايسه
 ي ابتدا جهت توسعه 1343و  1334 يها در سال

اي و ارتباط آن را با باد غالب مورد  هاي ماسه تپه
از ديدگاه داد و سپس با استفاده  بررسي قرار

ها  و شيميايي خاك يشناسي و خواص فيزيك كاني
  .اي شرق زابل را معرفي كرده است هاي ماسه تپه منشأ

به بررسي ارتباط قطر ذرات  )115:1379( يماني
بادهاي بيش از آستانه در  يها ماسه و فراواني سرعت

  .كاشان پرداخت ي منطقه
 ي به مطالعه )21: 1383( پناه و همكاران علوي
ياردانگ بيابان ي  هاي ژئومورفولوژي منطقه رخساره
واحدهاي فتومورفيك تصاوير  اساس تفسير لوت بر
  .اي پرداختند ماهواره

با استفاده از  )35:1383(رضا و معتمد  غريب
) 1346 - 1372(زماني  ي هاي هوايي در دو بازه عكس

اي ساحلي سيستان و  هاي ماسه به بررسي تغييرات تپه
مطالعاتي در ) 1941( 1بگنولد. پرداختندبلوچستان 

 تئوري ژئومورفولوژي بادي با اي بررسي پايه ي زمينه
  .تمركز روي فيزيك حركت رسوبات باد انجام داد

  در مطالعه اي در بيابان بزرگ تاكليمكان كه توسط 
صورت گرفت از تصاوير  (307-301 :1993) 2ماآن

تفسير  هاي توپوگرافي براي لندست به همراه نقشه
   .فرسايش بادي استفاده شد

در ايالت پامپاي  (198-193 :1996) 3همكاران ناون و  
سعي در تعيين  اي آرژانتين به كمك تصاوير ماهواره

  .نمودند درجات فرسايش بادي
با استفاده از  (281-273 :1998) 4و همكاران الدابي

هاي  تصاوير چند زمانه به بررسي و كنترل تغييرات تپه
اند  حركت پرداخته شكل و كويت ازنظر غرب شمال شني

هاي  لندست مربوط به سال تصوير 4 مطالعه در اين
لندست  7و  4و  2مختلف انتخاب گرديده و از باندهاي

ي چون يتصاوير رنگي كاذب تهيه شده و با آناليزها
افزايش كنتراست و فيلتر تصاويري حاصل شده است 

ها و روند  تپه ي نقشه ي كه از طريق تفسير بصري تهيه
 .پذير كرده است تغييرات را امكان

   
  متدولوژي
 كيلومتر 358/282مورد مطالعه با وسعت  ي منطقه

مربع در سواحل درياي عمان واقع شده است و از 
شرق به  سمت جنوب و مغرب به درياي عمان، از

شهرستان چابهار و از شمال به شهرستان ميناب و 
كه مختصات  شود يمرد محدود بشاگ يها كوهكهنوج و 
درجه طول شرقي و  59 تا 58,40ي آن يجغرافيا
   ).1 شكل(باشد  مي درجه شمالي 25,40تا  25,25

                                                     
1-Bagnold 
2-Ma-An 
3-Navone 
4-Al -Dabi 
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 ...اي شرق جاسك  هاي ماسه بررسي ميزان گسترش تپه 

 ي تغييرات محدوده ي چند زمانه ي منظور مقايسه به
 ي لهيبه وسمطالعاتي،  ي اي در منطقه هاي ماسه تپه
هاي  ها در روي عكس تپه ي محدوده افزار الويس نرم
اي به فرم رستر و سپس وكتور  تصاوير ماهواره يي وهوا

 ي لهيوس  بهبر اين نقاط كنترل زميني كه  عالوه. درآمد
G.P.S  اطالعاتي  ي برداشت شده بود به صورت اليه

ي ها جديد تپه ي درآمده و براي تعيين محدوده
همچنين با استفاده . اي مورد استفاده قرار گرفت ماسه

 و تصاوير عكس هوايينيز في و هاي توپوگرا از نقشه
. هاي داراي پوشش گياهي تهيه شد اي محدوده ماهواره

 100000/1 شناسي زمين  هاي همچنين اطالعات نقشه
شناسي رقومي شده و به صورت وكتور و  زمين سازمان

 .رستر در آمد و در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت
از انجام پس  IRS اي ماهواره در اين تحقيق تصاوير

تصحيحات و ژئورفرنس مورد استفاده قرار گرفت كه به 
علت كيفيت بد باندهاي رنگي موجود، فقط باند پن آن 

  . به كار رفت
نظارت شده و نظارت نشده به  يها روشاستفاده از 
بر  در مطلوبي ي بندي تصاوير نتيجه منظور طبقه

 كه ييآنجااز  .نداشت لذا به تفسير بصري اكتفا شد
اي  هاي ماسه تپه ي تغييرات محدوده ي اي مقايسهبر

 IRSتر سنجنده  اين منطقه دسترسي به تصاوير قديمي

ها در  تغييرات تپه ي مقدور نبود لذا به منظور مقايسه
هاي هوايي  زماني از فتوموزاييك عكس ي يك بازه

آن به اختصار به اين  ي تهيه ي استفاده گرديد كه نحوه
هاي هوايي  اين منظور از عكسبراي : باشد يمشرح 
كه در سال  70 تا 69هاي  شده در سال يبردار عكس
كه  از آنجايي .انتشار شد استفاده گرديد ي آماده 1372

، حجم اطالعات را پس از  600DPIها با  اسكن عكس
برد كه  هاي مورد نياز بسيار باال مي اسكن كردن عكس

بنابراين در كامپيوتر شخصي امكان پردازش آن نبود 
بعد از اسكن كردن . ، اسكن شدDPI 300ها با  عكس
به يكسري  1افزار فتوشاپ ها، با استفاده از نرم عكس

سازي براي انجام مراحل بعدي  تصحيحات جهت آماده
   .شداقدام 
هاي  منظور زمين مرجع كردن موزاييك عكس به

افزار الويس انتقال يافت و براي  هوايي، اطالعات به نرم
هاي  هاي هوايي از نقشه كردن عكس فرنسژئور

 مدل ي نقشه ي براي تهيه. توپوگرافي استفاده شد
هاي  نقشه شيب ابتدا خطوط تراز نقشه رقومي ارتفاع و

 و Calcomp2 گر منطقه توسط ميز رقومي 50000/1
به (متر  10و با دقت ارتفاعي  2افزار الويس توسط نرم

همچنين نقاط . رقومي گرديد)  علت ارتفاع كم منطقه
ها نيز جهت ايجاد مدل ارتفاع  ارتفاعي و اينسلبرگ

، رقومي ها قلهجلوگيري از مسطح نشان دادن  واقعي و
   .گرديد

توپوگرافي ي  نقشه ي پس از رقومي كردن دو ورقه
شد و پس از  يابي انيمافزار الويس  منطقه، توسط نرم

 5شيب با  ي نقشه مدل رقومي ارتفاع، ي نقشه ي تهيه
  .رده ساخته شد

همچنين از اطالعات اقليمي سينوپتيك دو ايستگاه 
جاسك و كنارك براي مشخص كردن درصد بادهاي با 
سرعت بيش از آستانه و رسم گلباد و مشخص شدن 

نتايج حاصل . وضعيت بارش در اين منطقه استفاده شد
سرعت آستانه و  ي از گرانولومتري نيز براي محاسبه

مورد  ،به فرسايش تينظر حساسبررسي رسوبات از 
  .استفاده قرار گرفت

                                                     
1-Photoshop 

2-Ilwis 
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  

  
  مطالعاتي ي محدوده ي نقشه : 1شكل 

  1349 سازمان جغرافيايي ارتش، 250000/1نقشه توپوگرافي : مأخذ 
   

آماري سطوح اشغالي توسط ماسه در  ي رابطه 
  منطقه

و  1369اي در سال  هاي ماسه محدوده تپه ي نقشه   
مساحت  كه) 3 و 2هاي  شكل(  دهد مي نشان 1383

به ميزان  1369سال  اي منطقه در هاي ماسه تپه
كيلومتر  260/72حدود  1383سال  در و 064/62

كيلومتر مربع را  196/10مربع بوده كه رشدي معادل 
رويت  اي هي ماسها فرم غالب تپههر چند  داشته است

و  اي همنطقه بر اساس تصاوير ماهوار شده در اين

هوايي و همچنين مشاهدات صحرايي، ابتدا  هاي عكس
سيف  هاي عرضي سپس برخان و نهايتاً شامل تپه

 دهد ينشان م) 4(اما شكل   ).3و2هاي شكل(باشند  مي
 كيلومترمربع 5,31كه اشكال برخان با رشدي معادل 

هاي عرضي به  كيلومتر مربع و تپه 2,4سيف با رشد (
تري نسبت به از رشد بيش) كيلومتر مربع 2,26ميزان 

اي، در اين مدت برخوردار  هاي ماسه ديگر اشكال تپه
  .اند بوده
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 ...اي شرق جاسك  هاي ماسه بررسي ميزان گسترش تپه 

  
  1369اي در سال  هاي ماسه تپه ي محدوده ي نقشه:  2 شكل

  127: 1384محمودي، : مأخذ
  

  
 1383اي در سال  هاي ماسه تپه ي محدوده ي نقشه: 3 شكل

  127: 1384محمودي، : مأخذ
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 

  
  )كيلومتر مربع  ( 1383و  1369هاي  اي در سال هاي ماسه هاي تپه نمودار مساحت فرم: 4 شكل

   127: 1384محمودي، : مأخذ
  

سرعت آستانه با استفاده از قطر ذرات  ي محاسبه
  انديس ماسه ي و محاسبه

رسوبات  دهد بيشتر نشان مي) 1جدول (هاي  داده  
ماسه ريز تا ماسه (ميكرون دارند  150 قطري كمتر از

  A از دو سايت ها محل برداشت نمونه. دارند) زبسيار ري
با  ).5 شكل(روي نقشه نشان داده شده است  Bو 

گرانولومتري  ي لهيوس ها به گيري قطر متوسط دانه اندازه
 2و استفاده از فرمول زير سرعت آستانه براي ارتفاع 

   .متر بر ثانيه به دست آمد 3/4متري 
  

v×z = 5.75A√ (µ-p)g × d log z/z º           
  
 ي مطالعات كنترل فرسايش بادي در اراضي محدوده گزارش(

  .)13 :1381آبياري و زهكشي دشت جگين،  شبكه
  
  
  

µ  : كيلوگرم بر متر مكعب 1850مخصوص ذرات.  
P  :كيلوگرم بر متر مكعب 1,3 وزن مخصوص هوا.   
g  : متر بر مجذور ثانيه 8/9نيروي ثقل. 

 D :0,000125برابر ه متر قطر متوسط ذرات خاك ب 

A  :خاك باقطر بزرگتر  ذرات براي 0,1ثابت برابر  ضريب
  .متر ميلي 0,1از 

 v×z :بادي در ارتفاع موردنظر سرعت آستانه فرسايش. 

Z    : متري 2ارتفاع.  
هاي روان در يك  با هدف بررسي ميزان تحرك ماسه   

ماسه كه توسط   حركت توان از انديس منطقه مي
 .ارائه شده، استفاده نمود (71-49 :1998) 1كاستر لن

  : تكاستر به شكل معادله زير اس لن حركت ماسه انديس
  
  

M =  
 

  
  

                                                     
1-Landcaster 

. W . 
.  P . 
PE 
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 ...اي شرق جاسك  هاي ماسه بررسي ميزان گسترش تپه 

M : انديس حركت ماسه. 

W : ي درصد فراواني بادهايي كه سرعت بيش از آستانه 
  .فرسايش دارند

P : بارش متوسط.  
PE : هتبخير و تعرق ساالن.  
50<M هاي غيرفعال ماسه.  

100<M<50 ها هاي فعال فقط در نوك تپه ماسه. 
200<M<100 فعالند به جز در  ي كه كامالًيها ماسه

 فعال هاي كامالً ماسه <M 200ها نواحي بين و پاي تپه

هاي  كاستر از داده لن حركت شن جهت محاسبه،اندكس
باد و باران دو ايستگاه جاسك و كنارك استفاده گرديد 

و تعرق پتانسيل در  اما به علت نداشتن آمار تبخير
ايستگاه كنارك و جاسك، از آمار ايستگاه كليماتولوژي 

استفاده ) كه در حد فاصل دو ايستگاه قرار دارد(جگين 
اين جدول نشان . شد كه نتايج آن در جدول آمده است

باشند  بسيار متحرك مي منطقه يها شن دهد مي
  ).2 جدول(

  
  )قطر ذرات به ميكرون( ي رسوبها و لومتري نمونهدرصد تجمعي نتايج حاصل از گران :1جدول 

63 90 125 150 250 300 425 600  850 
 قطر ذره

 شماره نمونه
100 9663208/88/18/03/0  1/0  1 

100 99 61 20 10 2/4  2/3  2/1  2/0  2 

100 1/943/60 7/1377/48/03/01/0  0 3 

99,35 35/94  06/73  75/50  48/31  58/1  6/0  1/0  0 4 

100 92 56 10 9/3  4/1  9/0  2/0  1/0  5 

100,19 5/97  5/86  5/81  5/59  5/3  5/0  0 0 6 

100,01 84/97  94/87  99/83  23/64  47/2  5/0  0 0 7 

100 96 6/71  28/39  73/17  11/0  01/0  0 0 8 

99,9 94 75 70 48 6/2  6/0  1/0  0 9 

104,7 07/93  28/72  45/55  65/35  98/2  1 0 0 10  
  68: 1384محمودي،  :مأخذ            

 

  محاسبه انديس ماسه در ايستگاه جاسك و كنارك: 2جدول 

  انديس حركت ماسه
 درصد بادهاي بيش از

  آستانه فرسايش
تبخير و تعرق

  پتانسيل
  نام ايستگاه  ميانگين بارندگي

  جاسك  110 65/3719 7/14 1437

  كنارك  8/100 65/3719 3/39 1455

 35: 1384محمودي،  :أخذ م                      
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  مطالعاتي ي ها از محدوده محل برداشت نمونه ي نقشه :5شكل 

  61: 1384محمودي،  :مأخذ 
  

ثر در ؤحياتي م نتايج بررسي عوامل اقليمي و 
  ناپداري سطوح بادي

مطالعاتي از دو  ي محدوده ي كه فاصله از آنجايي
به يك  ايستگاه هواشناسي جاسك و كنارك تقريباً

از  پارامترهاي زير ي لذا براي محاسبه ،اندازه است
هاي  در سال اطالعات سينوپتيك هر دو ايستگاه

 .استفاده شده است)  2000 - 2003(
  

جوي و توزيع زماني و  هاي يزشربارش و الگوي 
  مكاني آن

با  1995سال  سال، ينتر باراندر ايستگاه جاسك پر    
با  2003سال  ينتر باران متر و كم ميلي 2/533مجموع 

همچنين . متر بوده است مجموع كمتر از يك ميلي
مي و ژوئن  يها ماهمتر و  ميلي 98/36ژانويه با ميانگين 

متر به ترتيب به عنوان  يك ميليبا ميانگين كمتر از 

 ي ماه در طول اين دوره ينتر باران و كم ينتر بارانپر
 110 بارندگي حدود ي متوسط ساالنه. اند بودهآماري 
در ايستگاه كنارك . باشد يماز نوع باران  متر ميلي

 2/339با مجموع  1997سال، سال  ينتر بارانپر
با مجموع  2001متر و كمترين بارش در سال  ميلي

همچنين ژانويه با ميانگين . متر بوده است ميلي 5/2
متر  مي و سپتامبر با ميانگين صفر ملي متر و ميلي7/26

ماه در  ينتر باران و كم ينتر بارانپربه ترتيب به عنوان 
 ي متوسط ساالنه .اند بودهآماري  ي طول اين دوره

متر از نوع باران  ميلي8/100بارندگي در اين ايستگاه 
با توجه به وسعت منطقه، ميزان بارش در اين  .باشد يم

  .محدوده، از تغييرات مكاني چنداني برخوردار نيست
 5/69گاه جاسك متوسط رطوبت نسبي در ايست   

اين . باشد يمدرصد  25/62درصد و در ايستگاه كنارك 
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ميزان بارش در اين منطقه از نصف  دهد يمنتايج نشان 
كمتر ) متر ميلي 250(ميانگين متوسط بارش كشور 

بوده و اين منطقه جزء مناطق خشك كشور به شمار 
هر چند به علت مجاورت اين منطقه با دريا، . رود يم

اما ميزان  كاهد يمي از شدت خشكي هوا رطوبت نسب
قابل توجهي بر  ي آن به حدي نيست كه اثر بازدارنده

 .فرسايش بادي داشته باشد
  

  تحليل فراواني بادهاي آستانه تجزيه و
به منظور تجزيه و تحليل باد كه عامل مهم ايجاد و     

اي است از اطالعات باد  هاي ماسه تغيير شكل تپه
كنارك در  تگاه سينوپتيك جاسك ومربوط به دو ايس

 ي محاسبه رسم گلباد، جهت) 2000-2003( يها سال
، سرعت متوسط و از آستانه بيش يها سرعتدرصد 

نتايج به . ديگر پارامترهاي مورد نياز استفاده گرديد
 :باشد يمدست آمده به شرح زير 

سپتامبر و  يها ماهدر ايستگاه جاسك به جز در  -
در بقيه  وزد يمب از سمت شرق جوالي كه باد غال

باشد  غرب مي سال جهت وزش باد غالب از يها ماه
اين ايستگاه در دسامبر از غرب و در  وزش باد شديد در

باد  هرچند وزش. باشد يماز سمت شرق  ها ماه ي بقيه
 از سمتنوامبر، فوريه و جوالي  يها ماهشديد در 

  .شود يمشمال شرق نيز ديده 
غرب، در  سپتامبر ازارك باد غالب در در ايستگاه كن -

سال از  يها ماهمي و ژوئن از سمت جنوب، و در ديگر 
وزش بادهاي شديد در اين . وزد يمسمت جنوب غرب 

، جوالي، مارس از سمت آگوست يها ماهدر  ايستگاه
، نوامبر، دسامبر، ژانويه، فوريه و آوريل يها ماهشرق، در 

مي و  يها ماهاز جنوب غرب، ژوئن از سمت غرب، در 
جنوب و در اكتبر از سمت غرب  از سمتسپتامبر 

  .باشد يم

سرعت آستانه در  درصد وزش بيش از يشترينب -
بوده و  آگوستايستگاه جاسك به ترتيب در جوالي و 

  . باشد يمدر كنارك، ماه جوالي و سپس ژوئن 
كمترين درصد وزش بادهاي بيش از آستانه در  -

ايستگاه جاسك ماه ژانويه و در ايستگاه كنارك دسامبر 
  . بوده است

سمت وزش بادهاي بيش از آستانه درايستگاه جاسك  -
 7/28درصد از سمت جنوب شرق،  8/29به ترتيب 

درصد از سمت شرق  6/22غرب و  از سمتدرصد 
  .باشد يم
از آستانه درايستگاه كنارك  ش بادهاي بيشوز  سمت -

درصد از  24درصد از سمت جنوب شرق،  31به ترتيب 
 درصد از سمت جنوب غرب 5/23و ، سمت جنوب

  .باشد يم
و در  24/16درصد بادهاي آرام در ايستگاه جاسك  - 

 .باشد يمدرصد  26/42ايستگاه كنارك 

آستانه  از سرعتدرصد بادهاي با سرعت بيش  -
و در ايستگاه  82/41ايش در ايستگاه جاسك فرس

  درصد بادهاي قرائت شده در هر ايستگاه  3/39كنارك 
  .باشد يم
متر  4متوسط سرعت ساالنه باد در ايستگاه جاسك  -

  .است يهبر ثانمتر  46/6و در ايستگاه كنارك  يهبر ثان
دريافت در فصل  توان يمدر مجموع از اين اطالعات 

كه حداقل بارش ) آگوستالي، ژوئن، جو(گرم سال 
بيشترين درصد وزش بادهاي بيش از  گيرد يمصورت 

و شايد بتوان گفت بيشترين  آستانه را شاهد هستيم
چرا كه  پذيرد مي فرسايش بادي، در فصل گرم صورت

هاي خشك  در صورتي كه بادهاي فرساينده در فصل
شروع به وزيدن كنند، قدرت تخريبي آنها بسيار بيشتر 

وزند حتي  هاي مرطوب مي بادهايي است كه در فصلاز 
احمدي،  ( تداوم وزش آنها كمتر باشد اگر سرعت و

عالوه بر اين در جوالي جهت وزش . )483: 1387
بادهاي شديد در هر دو ايستگاه از يك راستا صورت 
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قدرت فرسايشي بادي را در اين ماه گرفته است كه 
با  يها ماهاه در عكس در هر دو ايستگبر. كند يمبيشتر 

درصد بادهاي ) دسامبر و ژانويه(احتمال بيشتر بارش 
بيش از آستانه با كاهش روبرو است و شايد بتوان گفت 

  . پذيرد يمكمترين فرسايش بادي انجام  ها ماهدر اين 
با توجه به نقش سرعت باد در فرسايش، باال بودن    

عت متوسط سرعت ساالنه باد در ايستگاه كنارك از سر
 )متر بر ثانيه 4,3(فرسايش در اين منطقه  ي آستانه

ت استحائز اهمي. 
  

  اثر پوشش نباتي و تغييرات مكاني و زماني
اي  هاي هوايي و تصاوير ماهواره عكس ي با مقايسه    

 14اين  ميزان پوشش گياهي در طي مشخص شد،
كه علت آن ). 7و  6 هاي شكل(سال كاهش يافته است 

له أ، اين مسباشد يماخير  ي چندسالههاي  خشكسالي
 .روفت و روب بادي شده است يزانمباعث افزايش 

 1369وسعت منطقه داراي پوشش گياهي در سال    
، 1383كيلومترمربع و در سال  451247/11به ميزان 
كيلومتر مربع بوده كه كاهش قابل  05779/6به ميزان 
  .دهد يماي را نشان  مالحظه

وشش گياهي را در پايدار خشكي ممتد قدرت پ
ساختن محيط در برابر مورفوديناميك حاكم بر آن 

ثباتي  دهد، فقدان پوشش گياهي در بي كاهش مي
 چرا كهثر است ؤمحيط و شدت يافتن مورفوديناميك م

 يژهبه وپوشش گياهي مقداري از انرژي خورشيدي، 

در نتيجه از مقدار . كند امواج مادون قرمز را جذب مي
صورت دراختيار عوامل مورفوژنيك  اين ه درغيرانرژي ك
شود از طرف ديگر پوشش  گرفت كاسته مي قرار مي

 ي وسيلهه گياهي در اثر زمختي و ناهمواري كه ب
، انرژي باد را كاهش كند يمهاي خود ايجاد  شاخه

و در برخي موارد جلوي جريانات سطحي  دهد يم
 .كند يمپراكنده را گرفته و انرژي بارندگي را مهار 

جذب مقدار زيادي از انرژي خورشيدي و نيز پخش 
پوشش گياهي موجب  ي يلهبه وسقسمت اعظم آن 

شود، تمركز نيرو كه در شدت بخشيدن به عوامل  مي
ژئومورفولوژيكي نقش بسزايي دارد، به سهولت صورت 

بنابراين اگر تغييرات آب و هوايي در جهتي . نگيرد
گياهي را  پوشش د يا كالًباشد كه از تراكم گياهي بكاه

نابود كند به تمركز انرژي ياد شده و افزايش آن منجر 
و در نتيجه فعاليت برخي از عوامل مورفوژنز  شود يم

شرايط ذكر شده . )125: 1373رجايي، (يابند  شدت مي
چرا كه  باشد يممطالعاتي مشهود  ي در باال در منطقه

و قرار  كني دام و بوته ي رويه خشكسالي، چراي بي
 گرفتن منطقه در جايي كه در معرض دريافت ميزان

، قابل توجهي انرژي خورشيدي در طول سال است
شرايط را براي تمركز شديد انرژي و در نتيجه فعاليت 

  .عوامل مورفوژنز مهيا ساخته است
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  1369در سال نقشه پوشش گياهي :  6شكل 
  78: 1384محمودي،  :مأخذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1383در سال نقشه پوشش گياهي  :7شكل 
  78: 1384محمودي،   :مأخذ 
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

ثر در ناپايداري سطوح ؤزميني م بررسي عوامل اثر
  اي ماسه

 ها به فرسايش حساسيت سنگ
 هاي منطقه را از نظر حساسيت به توان سنگ مي

  : فرسايش به سه گروه تقسيم كرد
  

 سايش هاي مقاوم به فر سنگ

ي ا هاي قهوه سنگ ها به صورت ماسه اين نهشته
، همچنين )1شكل(سخت و محكم در منطقه بياسك 

هاي با  سنگ فسيل همراه با ماسه كنگلومراي بدون
شود  مي شمال بياسك ديده خوب در بندي اليه

بشك،  شناسي پي زمين ي نقشه. 1375و همكاران،  پور واعظي(
  ).شناسي و اكتشافات معدني سازمان زمين. 100000/1مقياس 

  
 هاي سست سنگ

ارتفاعاتي بين روستاي  به صورت ها اين نهشته
شك و بياهي ب چنالي تا عبه و در قسمت شرق پي

رخنمون داشته و فاقد پوشش گياهي است ) 1شكل(
اين رسوبات نسبت به فرسايش مقاومت بيشتري از 

صورت ه ها ب سنگ ماسهو شامل دهند  خود نشان مي
ت كواترنري آبرفتي سديچ در اين محل قرار رسوبا

اي آهكي  هاي ماسه ها بيشتر از دانه گرفته اين سنگ
شدن اين مواد آهكي باعث افزايش  تشكيل شده كه حل

گردد كه در مقايسه با  ها مي سرعت فرسايش اين سنگ
مقابل هوازدگي و  هاي مارني مقاومت بيشتري در سنگ

  .دهند فرسايش نشان مي
  

  خيلي سست هاي سنگ
هاي بادي سخت نشده و  اين رسوبات شامل نهشته    

چنالي، رسوبات  ي سبخا در منطقههمچنين رسوبات 
اي تبخيري در  بادي در منطقه بياهي، رسوبات ماسه

كه به همراه ساير است طول ساحل و رسوبات مارني 
شود  رسوبات به فراواني در اين منطقه ديده مي

بشك،  شناسي پي نقشه زمين ، 1375و همكاران،  پور واعظي(
و شناسي و اكتشافات معدني  سازمان زمين. 100000/1مقياس 

هاي رسوبي است كه  مارن جزء سنگ). ميداني مشاهدات
هاي آن نفوذپذيري كم عناصر ريزدانه  از ويژگي

در ت تورم آنها و قابلي ها سنگاين  ي دهنده تشكيل
جذب آب است كه باعث كاهش ميزان  نيح

مارن به علت بافت ريز و . گردد يمنفوذپذيري آنها 
در مقابل هوازدگي  تواند ينمشدگي كم  سيمان ي درجه

اين رسوبات . فرسايش مقاومتي از خود نشان دهد و
فرسايش يافته و نواحي پست و  به شدتمارني 

رودها  نيبر اعالوه . اند پوشاندهارتفاع را در منطقه  كم
هاي  هاي نرم چون فليشسازند از بستر ضمن عبور

هاي  سنگ ها و ماسه ائوسن، اليگوسن، ميوسن و مارن
هاي كواترنر  پليوسن و حتي مارن -سخت نشده ميوسن

هاي  ساحلي، هرساله مقدار قابل توجهي رسوب به كرانه
 .)300: 1375يماني، (كنند  درياي عمان وارد مي

 مورد ي زده در محدوده سني واحدهاي بيرون ي گستره
و  پور واعظي(ر از ميوسن پاييني تا زمان حاضر است نظ

 بشك، مقياس شناسي پي زميني  نقشه؛ 1375همكاران، 
    ).شناسي و اكتشافات معدني سازمان زمين. 100000/1

هاي موجود با  رخساره به منظور تحليل مساحت    
در محيط  100000/1شناسي  استفاده از نقشه زمين

 مطالعاتي ي در محدوده موجود ي ها الويس رخساره
ه ها ب بندي شده و مساحت هر يك از رخساره گون پلي

هاي موجود آمد، درصد مساحت هر يك از سازند دست
  .آورده شده است 8 در شكل
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7%

2% 4%

1%

72%

1%

2%
2% 6% 3%

Mm-sتناوب مارن وماسه سنگ متراکم  

Qmt1پادگانه دريايی قديمی، تراز باال 

Qmt2پادگانه دريايی قديمی، تراز ميانی  

Qmt3پادگانه دريايی قديمی، تراز پايينی  

Qsنھشته ھای بادی سخت نشده  

Qt1بادزن کوھپايه ای مرتفع وپادگانه دره ا يی  

Qt2بادزن کوھپايه ای کم ارتفاع وپادگانه دره ا يی  

Qt3)  دشت(بادزن ھای آبرفتی کم ارتفاع 

Qtaرسوبات ماسه ای نبخيری  

Qtsaسبخا  

  
  مورد مطالعه  ي ي موجود در منطقهها نمودار درصد رخساره: 8كل ش

  شناسي و اكتشافات معدني سازمان زمين. 100000/1بشك، مقياس  شناسي پي زمين ي نقشه. 1375ي، صمديان، پور، ناظر، مصور واعظي :مأخذ 
  

 ي سسـت منطقـه،  هـا  سـازند  دهـد  يماين شكل نشان 

 .دهند درصد رسوبات منطقه را تشكيل مي 70بيشتر از 
سست بودن رسوبات يكي از عواملي است كه فرسايش 

 .كرده استبادي را در اين منطقه تسهيل 
  

مطالعاتي  ي سوم مكاني وشيب درمنطقه عدبررسي ب  
 نيتر مرتفع. باشد در اينجا منظور از بعد سوم ارتفاع مي 

 يها كوهتوان در  مطالعاتي را مي ي نقطه در محدوده
. متر مشاهده كرد 100گوهرت با ارتفاع حداكثر 

مورد مطالعه  ي درصد مساحت منطقه 96 مجموعاً
متر داشته كه از تغييرات ارتفاعي  50از  ارتفاعي كمتر

 ي بر آن نقشه عالوه). 9 شكل(چنداني برخوردار نيست 
منطقه داراي  دهد كه بيشتر نشان مي) 10شكل (شيب 

شيب كم و . باشد درصد مي 29/0تا  شيب  بين صفر
 .گردد يم باعث آزادي عمل باد نبود مانع توپوگرافيك

   نتيجه 
به  1369 در سالاي منطقه  هاي ماسه مساحت تپه -

 260/72به ميزان  1383و در سال  064/62ميزان 
 196/10باشد كه رشدي معادل  مربع مي كيلومتر

  .دهد كيلومتر مربع را نشان مي
شده در منطقه، به ترتيب بيشتر  هاي مشاهده تپه فرم -

. باشند يمي عرضي، برخان و سپس سيف ها از نوع تپه
از درصد  ها برخان ساله14 ي در طول اين دوره هرچند

رشد نسبي باالتري نسبت به ساير اشكال برخوردار 
  ).3و  2هاي  شكل( اند بوده

ريز بودن  در مجموع كمي بارش، سست و دانه -
رسوبات، شيب كم، نبود موانع ارتفاعي و درصد باالي 

 ي وزش بادهاي بيش از آستانه در اين منطقه، زمينه
  .كرده استرا فراهم  ها ماسهحركت 
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  )متر(مطالعاتي  ي مدل ارتفاعي محدوده ي نقشه :9 شكل  
  112: 1384محمودي،  :مأخذ 

  

  
  

  )درصد(شيب محدوده مطالعاتي  ي نقشه: 10شكل   
  119: 1384محمودي،  :مأخذ 
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 ...اي شرق جاسك  هاي ماسه بررسي ميزان گسترش تپه 
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