
  
  

  1383 زمستان، 50 شمارۀ -های جغرافیایی پژوهش
  35-47 صص

 
   استان سیستان و بلوچستان ای ساحلی های ماسه هبررسی تغییرات تپّ

  )1372 تا 1346از سال (
  

  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور -1*ارض درضا غریبمحمّ
   )واحد تهران شمال(شگاه آزاد اسالمی ندای، فنون دریائدانشکده علوم و استاد  -2**معتمد  احمددکتر

 17/3/82: پذیرش مقاله

 
  چکیده
، رودخانه ای، ساحلی و های بیابانی ان از واحدهای رسوبی محیط ساحلی غیر سنگی شرق دریای عمّقۀمنط

، است ترین آنها که حاصل اندرکنش توأم فرایندهای دریائی و خشکی عمق تشکیل شده و مهم دریائی کم
های  ب، پناهگاهی،گنبدی شکل و پهنهکّرا در اشکال طولی، عرضی، برخان، مه هاین تپّ. باشند ای می های ماسه هتپّ

الت بسیاری ت تغییر پذیر خود، شاهد تحوّای این منطقه به لحاظ ماهیّ های ماسه هتپّ. ای رخنمون یافته اند ماسه
حرکت  فرسایش و. اند  و جزئی بودهی یکدیگر و فرسایش کلّهای جدید، تبدیل آنها به هصورت تشکیل تپّ هب
 ی ساحلی استان سیستان و بلوچستانها  بیابانۀ مناطق حاشیمّعنوان یکی از فرایندهای مه های ب های ماسه هتپّ

هدف از این تحقیق بررسی الگوی تغییرات  .مشکالت فراوانی برای ساکنین این مناطق ایجاد کرده است
در این تحقیق  .روی منابع طبیعی مجاور آنها بوده استن تغییرات بران و تأثیر ایاحلی دریای عمّهای س بیابان
. رد استفاده قرار گرفته است ساحلی سیستان و بلوچستان موۀ منطق1372 و 1346های  های هوائی سال عکس
ومتر از سواحل دریای  کیل300طول  های ب هکتار مساحت داشته و کرانه 636123بر  بررسی شده بالغ ۀمنطق
 آنالیز GISهای میدانی با استفاده از روش  عالوه نتایج پیمایش هاعات پایه و ب اطلّۀیکلّ .ان را در برگرفته استعمّ

 تعیین نوع و میزان  وای های ماسه ههای پراکنش انواع تپّ ه نقشۀها، تهیّ حاصل این بررسی. و بررسی شده است
و   هکتار بوده45600 بر  بالغ1346  در سال ای در انواع مختلف های ماسه ه تپّمساحت. تغییرات آن بوده است

 هکتار  50867 درصد رشد به 35/10، مساحت آنها با 1372 سال در سال26این در حالی است که پس از 
ل رسوب ت تبادای به علّ های ماسه  و پهنهب،ای عرضی، پناهگاهی، مرکّ های ماسه هدر این بین، تپّ. رسیده است

ای به سمت مرکز  های ماسه ههای فصلی، حرکت تپّ نه رودخاۀ ساحلی، رویش گیاهان در حاشیۀبین دریا و منطق
شاهد افزایش و   آنهاۀهای ماسه و پخش رسوبات در حاشی هبیابان و تبدیل آنها به انواع دیگر و فرسایش انواع تپّ

 تغییر  وهای گنبدی شکل به لحاظ فرسایش بادی هان وتپّکه انواع طولی، برخ درحالی ؛اند  بیشتری بودهۀتوسع
  .اند دچار کاهش سطح شده  شکل به انواع دیگر

                                                                                                                                                    
 
*- Email: gharibreza4@ yahoo.com 
**- Email: ghorbanli@ yahoo.com 
 





  

 

  و گنبدی شکل و برخان وعرضی و ای طولی های ماسه هان، تپّهای ساحلی دریای عمّ نبیابا :کلیدیواژگان 
  ، سیستم اطلّاعات جغرافیاییب و پناهگاهیمرکّ

  
  مهمقدّ

ها در مناطقی که  هاین تپّ. روند  مناطق ساحلی بشمار میمهمّ یکی از اشکال مرفولوژی 1 ساحلیای ههای ماس هتپّ
 این شرایط در ۀمجموع.  رسوبی، آورد رسوب، اقلیم و فضای کافی اجازه دهد، ایجاد و توسعه می یابندۀذخیر

 50های ساحلی بیش از  بیابان.  استان فراهم نقاط ساحلی دریای عمّکلّیۀسواحل استان سیستان و بلوچستان بلکه در 
  .خود اختصاص داده استه   مورد بررسی را بۀهزار هکتار از منطق

ای این محیط در واقع  های ماسه هتپّ. های ساحلی با نظایر آنها در صحراها متفاوت است مکانیزم پیدایش بیابان 
 در حین افت تراز 2ل توالی رسوبی پسرونده تشکیۀهای ساحلی موازی هستند که در نتیج بخشی از مجموعه برجستگی

 موازی 3های ساحلی ان برجستگیها در سواحل دریای عمّ های از تپّ بخش عمده .) 1985دیویس ( اند دریا پدید آمده
گذاری ساحلی و افت تراز دریا  رسوباز حاصل ) 109-105 صص، 1381 غریب رضا(  کواترنر پسینهستند که طیّ
  .اند توسعه یافته
 رسوبی مناسب، آورد رسوب و ذخیرۀ ساحلی مکران ساحلیو جلگۀ   تشکیل این مناظر، باالآمدگی منطقهرد
تجمیع و یا نقصان مجموعه شرایط ذکر شده در . ای و از خشکی و باالخره اقلیم منطقه نقش اساسی داشته است کرانه

 4ای های ماسه های تپّه و یا محدودی از میدانهای کامل  طول سواحل استان سیستان و بلوچستان منجر به تشکیل توالی
های پزم و چابهار، خورهای گالک و کرتی تشکیل شده  ها در شمال خلیج  این تپّهۀترین مجموع کامل.شده است

های ساحلی سیستان و بلوچستان نظیر عوامل اقلیمی، هیدرولوژیکی و  گیری بیابان بیشتر عوامل مؤثّر در شکل. است
کرد این عوامل سازوکار عمل. اند های عمرانی در تغییرات آنها نیز نقش داشته شناسی و فعّالیّت ، زمینهیدرودینامیکی

شناسی نقش اساسی و اوّلیّه داشته و   برخی چون عوامل زمین؛  مورد بررسی یکسان نبوده استدر تمام نقاط منطقۀ
  . دا ن ل و نهائی داشتهبیشتر عوامل دیگر در تعامل با آن نقش مکمّ

های  هو باعث شده که تپّرفته گاط پست ساحلی را در بررخنمون واحدهای سنگی ساحلی به نحوی است که نق
ت  ماهیّ با واحدهای سنگی ساحلیی،از طرف. شودع یافته و از پراکندگی آنها جلوگیری  ساحلی تجمّۀای در منطق ماسه

 مقادیر زیادی رسوب در سیستم ،و فرسایش بادیهای دریائی  پذیر تحت تأثیر برخورد امواج و جریان فرسایش
متر، بحری شدید، خشک و بدون   میلی81 ۀاکثر بارش ساالناقلیم منطقه با حدّ. اند کردههای ساحلی تزریق  بیابان

از سوی دیگر نقش ) ها مونسون(های اقلیمی  ها از یک سو و جریان خشکسالی). 316-334ص ص ،همان(زمستان است 
نیه که عمدتاً از  متر بر ثا10که وزش بادهای پر تداوم با سرعت تا  طوری ه ب؛اند یرات رخ داده، داشتهسزایی در تغیب

                                                                                                                                                    
 
1- Coastal Dunes 
2- Retrogressive Coasts 
3- Accretion Ridges 
4- Dune Fields 



  

 

و ) 316-334ص ص،  همان(رود  ر در تغییرات بشمار میترین عوامل اقلیمی مؤثّ وزند، مهم جهت غرب و جنوبغرب می
عنوان وقایع  هها ب سیالب. غرب بوده استجنوب  –شرق  عرضی به انواع طولی در جهت شمالهای ه تغییر شکل تپّموجب

های منتهی  به خورهای  کهیر، سرگان و باهوکالت و آبراههای   رودخانهۀ در منطقه و در حاشیرایج در اقالیم خشک
آنها را به واحدهای محیط ی و جزئی از بین برده وای را به طور کلّ های ماسه ه گالک و کرتی انواع تپّتنگ،

دین  تن و چن3246000 و 2522000 ۀهای کهیر و باهوکالت با رسوب ساالن رودخانه. ستا  ی تبدیل کردها رودخانه
کنند  ی را در محیط ساحلی منطقه رها میا  رسوبی قابل مالحظهۀی فصلی، ذخیرها میلیون تن رسوب دیگر رودخانه

ها افزوده گشته  هات بادی و این تپّ فرآیندهای مختلف به مجموعه رسوبطیّ  که)316-334 ص، ص1377غریب رضا (
های اخیر تغییرات زیادی در گسترش  های عمرانی سال فعاّلیّت.  و باعث افزایش سطح و تغییر شکل برخی شده است

  .ست بوده اای  ماسهکه بیشتر گسترش شهری چابهار بر روی این اشکال طوری به، ای ایجاد کرده های ماسه هتپّ
، در )193، ص 1997، یانگ و پیلکی 208 ص ،1998، مورتون 178 ص ،لیورمنفوربزو (موجود های  روش

و نیز بررسی  GISو روش  1مین شناسیزهای ساحلی بر اساس استفاده از نشانگرهای  بررسی گستره و تغییرات بیابان
 منابع آب و خاک ت این مناظر و اثراتی که تغییرات آنها بر روی دیگریّاهمّ. تأثیر فرایندهای ساحلی بنا شده است

رو با از این.  ساحلی در این تحقیق استهای شناخت و بررسی تغییرات بیابان منطقه خواهد داشت، انگیزه و هدف از
نائی برای مدیران تواند مب بدیهی است نتایج این تحقیق می. ت به انجام رسیده اسمهم این ،های نوین استفاده از روش
  . ی باشد حفظ منابع طبیعاجرائی در زمینۀ

  
  ها مواد و روش

رز غربی م. مورد بررسی قرار گرفته است  هکتار636123ای بالغ بر  تان سیستان و بلوچستان در گستره ساحلی اس طقامن
   خلیج گواتر مرز شرقی آن است و دریا در جنوب آن قرار گرفته ومرز شمالی این منطقه  خور کرتی است؛

و ) 1:20000 (1346های  های هوائی سال عکس). 1شۀ شمارۀ نق(ستساحلی تشکیل داده ا های خشکیآن را 
اند،  برداشت شده  GPSطشناسی و نقاط مرجعی که توسّ و زمین )1:50000(های توپوگرافی ، نقشه)1:40000(1372
ر این د. های میدانی است و پیمایش GISکی بر روش این تحقیق بیشتر متّ.  مورد استفاده در این تحقیق بوده استموادّ

 های هی تپّشناسائی محلّ ،GIS های ساحلی با استفاده از روش های گسترش و بررسی تغییرات بیابان  نقشهۀیّمراحل ته
های ترسیم شده در  ت نقشه مستندات تصویری و باالخره بررسی صحّۀر در تغییرات و تهیّای، بررسی عوامل مؤثّ ماسه

 . های میدانی به انجام رسیده است پیمایش

  

                                                                                                                                                    
 
1- Geological Indicators 



  

 

  

  

  
  

  

  

  

  
 

   ساحلی مورد بررسی استان سیستان و بلوچستانۀ منطق -1 ۀنقش
  
  )GIS( لعاتامط

سپس تصحیحات هندسی و . صورت دیجیتالی به رایانه وارد شده است هاعات ذکر شده ب اطلّکلّیۀدر این تحقیق 
 1هم پیوستن هت و ب مراحل انجام تصحیحا،شود یاد آور می. صاویر بعمل آمده استبر طرف نمودن  اعوجاج ت

ه و ایجاد فتوموزائیک تصاویر  انجام این مرحله تهیّۀنتیجو عکسهای هوائی با یکدیگر هر دو همزمان انجام شده 
 و مرجع ء مبناۀها نقط  بعدی انجام این مطالعات، شامل انتخاب دهۀعنوان مرحله  ب3سازی زمین مرجع. بوده است 2هوایی

 نقاط برای کلّیۀ 4ات متریکات طول و عرض جغرافیایی و نیز مختصّم رسید و مختصّها به انجا در سطح فتوموزائیک
و یا به تعبیری انحراف ) عات خطاجذر میانگین مربّ (5اقل خطادر این مرحله سعی شد که با حدّ. آنها تعریف شد

  .  تعریف شوده،ات بدست آمداستاندارد نزدیک به صفر مختصّ
 انواع ۀطور همزمان با ترسیم ابعاد، گستر هب  و6 نمایش رایانهۀهوایی از روی صفح تفسیر و تحلیل تصاویر مرحلۀ

 پس از رفع خطاهای موجود در نقشۀ. م رسیده استا استان سیستان و بلوچستان به انج ساحلیۀای منطق سههای ما هتپّ
  تکمیل نقشۀبا. امگذاری شدن ها هترسیم شده تحت یکی از عناوین تپّهای   محدودهۀها، ابتدا کلیّ هپراکنش تپّ

های   محدودهۀ کلیّۀاین نقشه در بردارند.  تبدیل شد8گون  خطوط به پلیۀهای ترسیم شده، نقش محدوده 7گذاری ارزش
 محاسبات سپس طیّ. ط رنگ و هاشور خود به نمایش گذاشته شده استای منطقه بوده که هر یک توسّ های ماسه هتپّ

                                                                                                                                                    
 
1- Morge 
2- Orthophotos 
3- Georeference 
4- UTM 
5- Root Mean Sequence 
6- On- screen Digitizing 
7- Label Point 
8- Polygonizing 
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بدست  ای های ماسه هها و یا به تعبیری گسترش تپّ گون  مساحت و محیط هر یک از پلیه ها،آماری در هر یک از نقش
بوده )  سال 26 زمانی ۀبا فاصل(تصاویر هوایی مرحله های مشابه در دو  گون  پایانی این مطالعات برازش پلیۀمرحل. آمد

  . یابی به میزان تغییرات حاصله بوده استت آن، دسۀکه  نتیج
  

   تغییرات آنهاۀای و گستر ی ماسهها هانواع تپّ
چنین هم. استچگونگی تغییرات بعمل آمده اشاره شده به فی شده و ترین این اشکال در منطقه معرّ در ذیل مهم

مقادیر . ارائه شده است) 1(شمارۀ جدول  مورد مطالعه در ۀ منطقای کلّ های ماسه ههای تپّ  نتایج برازش نقشهۀخالص
 کاهش سطح و پراکنش اشکال مرفولوژیکی ۀنشان دهند)  -(فزایش سطح و مقادیر منفی  اۀنشان دهند(+) مثبت 
  1.استبادی 

 
  )(Qtsای عرضی  های ماسه هتپّ

 ساحلی ایجاد شده است که به موازات خطّ 2ای عرضی های ماسه ه مناطق ساحلی، تپّیکی از اشکال خاصّ
 زمانی رۀدربا. ت خطوط ساحلی قبلی استنشینی دریا و موقعیّ   بها نشان دهندۀ دفعات عق هتوالی و تعداد این تپّ. است

 رشد آنها ،جز چابهاره در تمام مناطق مورد مطالعه ب. تها افزوده شده اس ه هکتار بر مساحت این تپ358ّلعه، مورد مطا
 ساحلی و الگوی ی و محیط بین جزر و مدّۀتبادل رسوب بین منطق.  هکتار رخ داده است217 تا 16هایی بین  در عرصه

  .ل رشد این اشکال مرفولوژیکی بوده استامواج منطقه، مکمّ
  
  (Qssh)ای پناهگاهی  های ماسه هتپّ

  ، طیّ)1374معتمد ( های گیاهی هستند ع رسوبات بادی در پناه رویشکه حاصل تجمّ 3های پناهگاهی ماسه
 این واحد در مناطق ۀ توسعۀبیشین). 2و1 رۀا شماینموداره( اند  هکتار داشته1463 رشدی برابر 1372 و 1346های  سال

 هکتار بوده و در مناطق خلیج 320 و 334 و 715 و 790و رمین و پزم به ترتیب ) 1رۀ اشمشکل (خور گالک و چابهار 
ها عمدتاً حاصل تغییر شکل  هرشد این تپّ.  هکتار ازمساحت آنها کاسته شده است44 و 254گواتر، خورتنگ به ترتیب 

 گالک با افزایش ۀدر منطق. های کهیر و کیژداب و سرگان به این واحد بوده است ای و اجزاء رودخانه های ماسه هتپّ
 چابهار این ۀدر منطق. اند های پناهگاهی ، تثبیت و پوشیده شده هها، تغییر شکل آنها به تپّ پوشش گیاهی بر روی برخان

در مقابل در مناطق .  پیشروی کرده و جایگزین آنها شده استای طولی های ماسه ه و تپQt2ّواحد بر روی واحد 
های  ط رودخانه به ترتیب به پهنهجایی رسوبات و برش آنها توسّ هگواترو تنگ بر اثر از بین رفتن پوشش گیاهی، جاب

  . است ای طولی و کانال رودخانه تبدیل شده های ماسه های، تپّ ماسه
  

  

                                                                                                                                                    
 
1- Transverse Dune 
2- Sand Shadow 
3- Draa 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   خلیج چابهارۀای پناهگاهی در منطق ههای ماس هتپّ -1شکل 
  
   (Qdr)ب ای مرکّ های ماسه هتپّ

ای بر فراز یکدیگر تشکیل   ماسهۀ که از ترکیب چند تپ1ّ"درآ"ب موسوم به ای مرکّ های ماسه هتپّ
 هکتار گسترش 1277ویژه در شمال خورهای کرتی، گالک برابر  ه مورد مطالعه و بۀ، در منطق)1374معتمد (شوند می

ای از نوع برخان به  های ماسه هاین افزایش بیشتر حاصل تغییر شکل تپّ). 2شمارۀ شکل (و افزایش سطح داشته است 
ای در مرکز دشت ساحلی و دگر شکل شدن آنها به فرم  دهندۀ تمرکز رسوبات ماسه این مکانیزم نشان. درآ بوده است

  .رسد ر از سطح دریا نیز می مت15ب بوده که ارتفاع آنها به ای مرکّ های ماسه هتپّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . ساحلی درکۀب در منطقای مرکّ های ماسه ه تپّ-2شکل 

                                                                                                                                                    
 
1- Barkhan 



  

 

   )Qbkh(ای برخان  های ماسه هتپّ
 به  ،ای به شکل برخان نیز دچار شدیدترین تغییرات در جهت کاهش پراکنش و گستردگی شده های ماسه هتپّ
این واحد فقط در غرب سواحل ). 2و1  شمارۀنمودارهای(اند  یافته هکتار از آنها عمدتاً تغییر شکل2286که  طوری

 تغییرات نیز در همین ۀگسترش داشته و عمد) 3ۀ شمارۀنگار(سیستان و در شمال خورهای کرتی، گالک و درک 
  شدهQssh و Draaها تحت تأثیر فرسایش بادی و انتقال رسوبات تبدیل به  در این مناطق برخان. منطقه بوده است

  .نمایان شده است) Qm(های گلی قدیمـــی   زیرین یا پهنهۀهایی نیز کامالً محو شده و زمین در محل ست وا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . هستندDraa درک، در حال تجمیع و تبدیل به نوع ۀای برخان در منطق های ماسه ه تپّ-3شکل 
  
   )Qlt ( ای طولی های ماسه هتپّ

 هکتار از مساحت 6/1082 چابهارۀفولوژیکی است که فقط در منطقرز اشکال م یکی ا1ای طولی های ماسه هتپّ
 ۀکه در منطق طوری ه لیکن در دیگر مناطق در مقادیر مختلف توسعه یافته ب؛)4شمارۀ شکل (آن کاسته شده است 

خلیج گواتر  هکتار و باالخره در 119 رمین ۀ هکتار، منطق47 هکتار، خلیج پزم 106 هکتار، خورتنگ 235خورگالک 
 رمین و بریس ۀدر منطق .ستا  ای شده های ماسه در خلیج گواتر جایگزین پهنه.  هکتار افزایش سطح داشته است112

ای قدیمی عرضی به  های ماسه ه گوردیم و خلیج پزم تغییر شکل تپّۀکه در منطق ، درحالی نیز افزایش سطح نشان داده
های طولی تغییر شکل  ههای گنبدی شکل به تپّ هشرق خور گالک تپّ همچنین در .طولی جدید بوقوع پیوسته است

  .اند داده

                                                                                                                                                    
 
1- Longitudinal Dune 



  

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلیج چابهارۀای طولی یا سیف در منطق های ماسه ه تپّ -4شکل 
  
  (Qdm)ای گنبدی شکل  های ماسه هتپّ

 خلیج ۀدر منطق.  است هکتار بوده52 مورد بررسی برابر ۀ در منطق1ای گنبدی شکل عات ماسهبرآیند تغییر تجمّ
 رمین تا بریس این ۀهمچنین در منطق. اند ها تجمیع شده ای به شکل این تلماسه های ماسه هایی از پهنه گواتر بخش

 شهری و مناطق مسکونی ۀ شهری چابهار، توسعۀو باالخره در محدود   های طولی تغییر شکل یافته هها به تپّ تلماسه
ها فرسایش یافته و بیشتر به  در شرق خلیج چابهار و کنارک این تلماسه.  بین برده استهای زیادی از آنها را از عرصه
 هکتار از 200که بالغ بر   به طوری،این فرایند در شمال خور تنگ تکرار شده.  استای تبدیل شده های ماسه پهنه

ای  های ماسه هییر شکل تپّ هکتار تغ426باالخره در مناطق خورهای کالگ و کرتی . مساحت آنها کاسته شده است
Draa و Qsshهای گنبدی شکل شده است  تلماسهۀ منجر به توسع .  

  
  (Qsp)های ماسه ای  پهنه

است  محیط بیابانی را داشته ۀ هکتار، بیشترین تغییرات در جهت توسع4968با افزایشی برابر  2ای های ماسه پهنه
واحد محیط صحرایی است که تابع شرایط اقلیمی نظیر الگوی ن  تغییرپذیرتریها  این پهنه). 2و1  شمارۀنمودارهای(

ی فرسایش یافته و به اشکال دیگر رسوب تغییر  دیگر واحدها یورش برده و یا به کلّۀوزش باد و بارندگی به عرص
ن  لیک؛این افزایش سطح به ترتیب فراوانی در مناطق چابهار، پزم، تنگ و رمین بوقوع پیوسته است. شکل داده است
دچار فرسایش، کاهش سطح و تغییر شکل )  هکتار634(طور وسیع  هی و در منطقه گواتر بئطور جز هدر مناطق گالک ب

های طولی و عرضی، سطح دشت  هدر شمال خلیج چابهار با حرکت رسوبات بادی حاصل از فرسایش تپّ. شده است



  

 

 هکتار افزایش آن مربوط به این فرآیند بوده 2743که حدود نیمی از طوری هب) 5  شمارۀشکل(ساحلی را اشغال کرده 
در شمال کنارک . ها بوده است صورت این پهنه های طولی و تبدیل آن ب های ماسه هه فرسایش تپّ بخشی از آن متوجّو

  . شده است) Qm(های گلی   پهنهطور گسترده جایگزین های ب های ماسه پهنه
  

  ای های ماسه هب تپّات مخرّهای روان یکی از تغییر  حرکت  ماسه-5شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ای های ماسه  پهنهۀای و توسع های ماسه ه فرسایش تپّ -6شکل 



  

 

 1346تان و بلوچستان در سال سهای ساحلی سی ای مناطق مختلف بیابان های ماسه همیزان پراکنش و توزیع انواع تپّ -1نمودار

  
  

  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 1372تان و بلوچستان در سال سهای ساحلی سی ای مناطق مختلف بیابان های ماسه هتوزیع انواع تپّ میزان پراکنش و -2 نمودار
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COASTAL DUNE CHANGE
(1993)
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  گیری خالصه و نتیجه
گیری و تغییرات  ر در شکلدهد که تجمیع و یا نقصان مجموعه شرایط و عوامل مؤثّ نتایج بدست آمده نشان می

ن منجر به برقراری شرایط متفاوتی در نقاط مختلف شده های ساحلی در طول سواحل استان سیستان و بلوچستا بیابان
خوبی قابل بررسی نبوده و  ه بGISای است که در روش  های ماسه هبخشی از تغییرات بعمل آمده، تغییر مکان تپّ. است

  برآیند،ارائه شده) 1 ( شمارۀآنچه در جدول). 5 شمارۀشکل ( های میدانی بررسی شده است این رویداد در پیمایش
. ان است شرقی دریای عمّۀحاشیی  کیومتر300ای و رسوبات محیط بیابانی در  های ماسه ه نوع تپّهفت تغییرات کلّ

  .راهکارهای بسیاری از این نتایج قابل استحصال است که در زیر به برخی اشاره شده است
 ، هکتاری آن1277 افزایش ها جمع شده اند، ب در بخش مرکزی این بیابانای مرکّ های ماسه هکه تپّ از آنجا -1

 تمرکزشان تثبیت کرده و از دهد که قادر خواهند بود آنها را در محلّ این نوید را به مدیران اجرائی می
  .د و فرسایش آنها جلوگیری نمودحرکت مجدّ

 و بلوچستان های ساحلی استان سیستان  چشمگیر خروجی آب از اکثر آبراههکاهشکه دهد  شواهد نشان می -2
ها در  های کم حجم این آبراه غیانطترتیب   بدین، اثر برخورد امواج شده استشدن آنها بر ه بستهمنجر ب
گاهی به میزان های پناه های ماسه ه تپّۀای و توسع های گیاهی بوته آنها پخش شده و منجر به رشد گونه ۀحاشی

منطقه در جهت  ۀمورد مطالعت لیّ قابۀدهند ند نشاناین فرآی.  شده است ساله26 زمانی ۀباز  هکتار در1462
های منطقه عالوه بر   رودخانهۀافزایش پوشش گیاهی است که می توان با مکانیزم پخش سیالب در حاشی

  . حفظ منابع طبیعی موجود، بر پوشش گیاهی توسعه بخشید
ر صورت که د ای نشان از فرسایش شدید بادی در منطقه دارد های ماسه  پهنهۀ هکتاری گستر4968افزایش  -3

 ۀای حاشی و سازه) 6شمارۀ شکل (شتر منابع طبیعی عدم جلوگیری از این فرآیند، در آینده تخریب هرچه بی
توانند با محصور کردن عرصه های گسترش  های اجرائی می  لذا دستگاه وساحلی رخ خواهد دادهای  بیابان

  . گیر نمایند ند کرده و آنها را زمینایند را کُآنها روند این فر
  

  ) هکتار:واحد مساحت(  ساحلی مورد مطالعهۀ منطقای کلّ های ماسه ههای تپّ  نتایج برازش نقشهۀ خالص -1دول ج

 تغییرات 1372 مساحت 1346مساحت ای ساحلی های ماسه هتپّ ردیف

 +Draa  (Qdr) 06/1832 67/3109 61/1277 ای های ماسه هپّت 1

 +50/6089 19/7552 69/1462 (Qssh)ای پناهگاهی  های ماسه هتپّ 2

 +71/3863 15/4222 44/358  (Qts) ای عرضی  های ماسه هتپّ 3

 -99/11549 05/11089 94/460 (Qlt)ای طولی  های ماسه هتپّ 4

 -15/3394 01/1108 14/2286 (Qbkh)برخان  5

 -37/3180 58/3127 79/52 (Qdm)  ای گنبدی  های ماسه هتپّ 6

 +63/15690 77/20658 14/4968 (Qsp)ای  های ماسه پهنه 7
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