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مقدمه
)آورد(  از عرضه یبیترک سبب ای به  ماسه دیجد یها  تپه لیتشک ای یمیقد یها  شدن مجدد تپه فعال ،یابانیب های  طیدر مح

 ای (،1001ی )هس و سایمپسون، اهیکاهش پوشش گ (،6323)واتسون،  ثرؤ، قدرت باد م(1002)پای و تسوار،  رسوب

 دهد. یعوامل رخ م نیاز ا یکی دیتسلط شد

)درن،  نوع و مواد منابع ماسه بارةدر یتواند اطالعات مهم یم ابانیای ب  ماسه یها  رسوب تپه های  یژگیودربارة مطالعه 

 ؛6311بولر،  ؛1002ی و آنجل، پوتوچ) ها  نهشته یگذار رسوب طی، مح(1060 س و همکاران،بها ؛6336یونپ،  ؛6321

 همکاران، و فیتزسیمونس ؛6311 بولر،) بادی فعالیت ةگذشت حوادث ،6دیرینه رسوبی های  محیط تفسیر ،(6332 ک،ریوکوک

 ژنتیکی و دینامیکی های  تحلیل. کند  فراهم شیمیایی و فیزیکی عوامل دیگر و ،(1009 همکاران، و لوماکس ؛1001

 کاربری تغییرات یا است اقلیمی تغییرات حاصل جدید ةماس منابع که کند مشخص تواند  می همچنین بادی رسوبات

 .است انسانی فعالیت از حاصل اراضی

                                                           
 03611313221 :، تلفننویسندة مسئول Email: nmashhad@ut.ac.ir    

1. Palaeo environments 
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 منابع و ای  ماسه های  تپه بین دینامیکی یا ژنتیکی های  ارتباط از توان می ماسه منابع یا برداشت مناطق تعیین برای

 ماسه منابع شناسی کانی با بادی رسوبات شناسی کانی ارتباط موضوع به ژنتیکی ارتباط(. 6322 منگو،) کرد استفاده ماسه

 مطالعة موضوع به دینامیکی ارتباط(. 1060 همکاران، و سبها ؛1003 همکاران، و فیتزسیمونس ؛6322 ژندا،) پردازد می

 ( بین رسوبات بادی و منابع ماسه6323)واتسون،  9و وزن مخصوص، 1شکل دانه، 6دانه اندازة همچون ذرات فیزیکی

 .(1061رفعت و هامدان،  ؛6322وینسنت،  ؛6320بگنولد و بارندورف،  ؛1003زادی و همکاران،  ؛6322 ژندا،) ازدپرد یم

 .دشوهای زمینی تکمیل   برداشت ةوسیل به دیای و منابع ماسه با  ماسه یها  فرم تپه نیمطالعه در مورد ارتباط ب روش

 دکنیا زبری حاصل از وضعیت سطحی اراضی را مشخص  ،ماسه ةازتواند منابع ماسه، تفاوت اند های صحرایی می برداشت

 (.6311مابوت، )

ای )ارگ(   ماسه یها  از تپه یا ( مجموعه6932-6992) ریاخ ةچند ده یرضاآباد )شرق استان سمنان( ط ةمنطق در

قه وجود نداشته ارگ در منط نیاز ا ینشان داد که آثار( 6311) 6992سال  ییهوا یها عکس یبررس .شده است جادیا

به وسعت حدود  یارگ یزمان ةدور نیدر ا هنشان داد ک( 1061) 6932 سال یا  ماهواره ریتصاو  یبررس که یدرحال ؛است

و  جادیروند ا یمطالعه بررس نیاز ا یهدف اصل (.6 ( )شکل6936)عبدی و همکاران،  شده است جادیهکتار ا 100

 آن است. ةمنظور شناخت منابع ماس رسوبات آن به شناسی ی و کانیبند  دانه زیای و آنال  ماسه یها  تپه یشرویپ

  

(4051)5332منطقهدرسالايهماهوارریتصو(5311)5332منطقهدرسالییعکسهوا

ايمنطقههواییوتصویرماهواره.عکس5شکل

مطالعهموردمنطقة
 91 در عرض ،از نظر موقعیت جغرافیایی. استشده رضاآباد واقع  یروستا کیسبزوار و نزد یمورد مطالعه در جنوب غرب ةمنطق

درجه  11تا  هیثان 69دقیقه و  92درجه و  11شمالی و در طول  یةثان 12دقیقه و  12درجه و  91تا  هیثان 22دقیقه و  11درجه و 

این ارگ در کنارة غربی ارگ  (.1 ست )شکلمتر از سطح دریا 231. ارتفاع متوسط منطقه دارد شرقی قرار یةثان 11و  هدقیق 92و 

 تواند به ارگ خارتوران در چند ده سال آینده برسد.  می یابد، توسعه وضعیت این با اگر بزرگ خارتوران است که

                                                           
1. Grain size 

2. Grain shape 

3. Specific gravity 



 335 ...منظورتعیینمنشأومنبعماسهبهوژنتیکیرسوباتباديدینامیکیلیتحل

 

موردمطالعهةمنطق.4شکل

هاروشومواد
ای )ارگ( ایجادشده براساس   های ماسه  در این پژوهش نخست به تعیین محدوده و مطالعة مورفولوژی مجموعه تپه

از  Terraماهوارة  MODISو تصاویر سنجندة  6311شده در سال  برداری عکس 6:10000های هوایی با مقیاس  عکس

اقدام شد. با این مطالعه تشکیل و میزان پیشروی  6:10000های توپوگرافی   و انتقال آن به نقشه Google Earthسایت 

آنها با استفاده از چند پارامتر از جمله  یشناس نیزم ةو مطالعمنشأ رسوبات بادی مشخص  ها و همچنین قطاع منبع و  تپه

گام بعد، بازدیدهای میدانی برای بازیابی انجام شد.  ییصحرا شیمایو پ ،منطقه ییهوا های  عکس ،شناسی نیهای زم  نقشه

 موقعیت برداری رسوب بود که براساس آنها و نمونهها، و مورفولوژی   شده، تعیین موقعیت انواع تپه مطالعات دفتری انجام

 بود. 9شده در شکل  منطقه و طرح ارائه تمام پوشش ها در جهت  نمونه مناسب توزیع ها، و  تپه مورفولوژی تکامل ها،  تپه

 

بردارينمونهنقاط.3شکل
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 گرم 600 متری و حدود  سانتی60 عمق باد و تا به رو دامنة در تاج نزدیک و میانی، پایینی، بخش در هر تپه از

 های  شد. تجزیه و تحلیل رسوب براساس میانگین نتایج حاصل از سه نمونه در هر تپه بوده است. نمونهبرداری  نمونه

 روش در شده ارائه نکات مراعات با سپس و گردیدند وزن گرم صدم یک دقت با ترازو وسیلة به آزمایشگاه در شده برداشت

 میانگین شامل رسوب های  نمونه بندی دانه از حاصل آماری پارامترهای. شدند بندی  دانه( 1002، آندرسن)خشک  الک

(MZ)، میانه (Md)، جامع معیار انحراف (SDI)، جامع چولگی (SKI)، منحنی کشیدگی و (KU )افزار نرم از استفاده با 

GRADISTAT  ،( انجام گرفت.1006)بالت و پای 

بادی و منشأ و منبع آنها، نخست قطاع برداشت )تونل بادآورد ماسه( با استفاده از  شناسی رسوبات برای بررسی ترکیب کانی

شناسی و سازندها مشخص و  ها بر روی واحدهای سنگ جهت باد غالب و قوی منطقه مشخص شد. محل برداشت نمونه

سنگ و درصد سهم هر واحد سنگی در  خردهشناسی آنها تعیین شد. سپس، سنگ و سازند تولیدکنندة هر کانی و  ترکیب کانی

شناسی شدند.  های رسوبات بادی کانی های مؤثر در منبع و منشأ، نمونه تولید رسوب مشخص شد. پس از شناخت کانی

و در زیر بینوکولر قرار داده   دانه از رسوبات انجام شد. این رسوبات انتخابی در یک پتری دیش ریخته 600شناسی بر روی  کانی

مانده و کسر  های باقی ها در آب حل شوند، با شمارش تعداد دانه د. نخست چند قطره آب به رسوبات اضافه شد؛ چنانچه دانهشدن

آلود شود، تعداد و درصد  ها در آب باز شوند و محیط گل های متشکل از نمک طعام و چنانچه دانه  آن از تعداد کل، درصد دانه

اضافی گرفته  با استفاده از دستمال آبِ شود، می تمیز آب شود. سپس، محیط با  می ست آورده د های رسی به ها و قلوه دانه خاک

نرمال درصد  6/0شود. با استفاده از اسید کلریدریک  ها اضافه می نرمال به دانه 6/0شود و چند قطره اسید کلریدریک  می

سریعاً با اسید جوشیده و حل شوند درصد کانی کلسیت و هایی که  شود. از دانه های کلسیت، دولومیت، و مارن مشخص می کانی

شود و  های دولومیتی تعیین می . چنانچه جوشش بسیار مالیم باشد، درصد کانی دولومیت و قلوهآید میدست  های آهکی به  قلوه

 شود، آبِ میز میشود. سپس، محیط با آب ت آلود شد و رس باقی ماند، درصد کانی مارن تعیین می اگر پس از جوشش محیط گل

شوند. سپس، در زیر بینوکولر، براساس انعکاس نور، روشنی، تیرگی، سختی و  ها دوباره شمارش می شود، و دانه اضافی گرفته می

شود. سپس، درصد فراوانی هر کانی  دست آورده می ها به ها شناسایی و تعداد آن سنگ ها و خرده همة کانی بودن، رخ فاقد یا رخ

سنگ و درصد  شود. سنگ و سازند تولیدکنندة هر کانی و خرده تعیین می ها  سنگ  خرده و ها  کانی از هر یک و سهمسنگ  و خرده

 (.6921نیا،  مشخص شد )فیض 6سهم هر واحد سنگی در تولید رسوب از رابطة 

(6) 

 
های باد نیز بررسی   شدن منطقه در مناطق خشک و موضوع مطالعه، شرایط اقلیمی و ویژگی همچنین، با توجه به واقع

 های ایستگاه سبزوار بود.   هشد. این مطالعه بر روی داد

هايپژوهشیافته
یمیاقلطیشرا

منطقه  ی( نشان داد که متوسط دما6923تا  6992ساله )11 یآمار ةدور کیسبزوار در  ستگاهیحرارت ا ةدرج یبررس

 22/621منطقه  ینشان داد که متوسط بارندگ یآمار ةوردهمین در  یبارندگ یبررس گراد است.  یسانت ةدرج 01/61

 ةدامن به عبارتی، .نوسان داشته است 6922متر در سال   میلی 2/966تا  6929متر در سال   میلی 1/22است که از  متر  یلیم
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ان داد که اقلیم ی ایستگاه سبزوار نشها  اقلیم منطقه براساس داده ةمطالعاست. بوده متر   میلی 1/119 تغییرات بارندگی

نمودار منظور شناخت بهتر از مدت و شدت خشکی منطقه،  به. استمنطقه براساس روش دومارتن خشک و بیابانی 

(. براساس این نمودار، در حدود هشت ماه از سال )اواسط اسفند تا اواسط 2 ترسیم شد )شکلسبزوار  ستگاهیا کیآمبروترم

 تواند بر پارامترهای تشدیدکنندة فرسایش بادی این حاکمیت خشکی می .آبان( شرایط خشکی بر منطقه حاکم است

 ثیرگذار باشد.همچون رطوبت خاک و پوشش گیاهی تأ

 

(گان)نگارندسبزوارستگاهیاکینمودارآمبروترم.2شکل

هايبادویژگی

 W R Plotو  WD convertافزار  منر و با ساله ده ةدور کی رسبزوار د ستگاهیا های  منطقه براساس داده یبادسنج ةمطالع

 .استسبزوار  ستگاهیا های  وفان دادهط  باد و گل گل ةشامل مطالعکه  انجام گرفت

دهد.   ( نشان می1061تا  1001ساله ) صورت نرمال ده باد ساالنة ایستگاه سبزوار را به گل 1: شکل باد گل الف(

. با توجه به اینکه درصد استدر این ناحیه از شرق به غرب جهت وزش باد غالب  دهد، ینشان م 1که شکل  گونه همان

 مطالعةسبزوار بادخیز است.  ةکه ناحی کرد انیب توان یم ،درصد گزارش شده است 90مواقع باد آرام در کل سال 

ة دهند نشانکه است  یسال شرق های  فصل ةجهت وزش باد غالب در کلی داد کهاین ایستگاه نشان  یفصل یبادها گل

 .استدر تمام طول سال  باد از این سمتش وز

 

(گانبادساالنةنرمالایستگاهسبزوار)نگارند.گل1شکل
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های   و اینکه مطالعات اولیه نشان داده که مورفولوژی تپهمنطقه  ةندیفرسا یبادها یمنظور بررس به: وفانط گل ب(

 یآمار ةسبزوار در همان دور ستگاهیوفان اط گل ةمطالع به (،6921ای با باد غالب منطقه همخوانی ندارد )مشهدی،   ماسه

 (.1)شکل  دشاقدام 

 

(گإنسبزوار)نگارندایستگاهنرمالساالنةطوفان.گل0شکل

 شناسیزمین

 دو ارائه ش هیته لیفا پیصورت ش هب GISافزار  نرم طیدر محشناسی  صورت نقشة زمین به منطقهشناسی  مطالعة زمین

 (.عنوان راهنما به 2و جدول  1 )شکل

 

عنوانمنبعومنشأماسهشناسیارگجدیدبهاضافةمناطقباالدستبه.زمین7شکل
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ارگايماسههايتپهمورفولوژي

 اند که شامل  شکل تشکیل شده هاللی های ها و زنجیره تپه ای ارگ از  های ماسه  ، تپه6333بندی منگو   طبقه براساس

 از و استجنوب  به طرف شمال از ها تپه تحول. شود  می عرضی های تپه و بارخانوئید، رخان،با بارخانی، پیش اشکال

 .(3و  2های   کنند )شکل  تغییر می عرضی های  تپه به بارخانی پیش های تپه

  

هايبارخانوئیددرارگ.تپه3شکلهايبارخانیدرارگ.تپه1شکل

آماريامترهايپاروبنديدانه

  آورده شده است. 6در جدول  ها  نمونه رسوبها، درصد فراوانی ذرات   بندی نمونه  شدة دانه براساس روش ارائه

هرالک(يذراتروی)درصدفراوانيبنددانهجینتا.5جدول

ردیف
(µالک)ةقطرروزن

جمع
4000> 5000 100 410541 03 03> 

6 00/0 0/02 0/37 19/97 76/68 2/59 0/37 600 
2 00/0 66/0 6/0 06/60 29/29 11/1 0/18 600 
3 00/0 01/0 0/07 09/1 90/21 90/1 0/28 600 
4 00/0 0/25 0/57 15/05 82/08 1/48 0/57 600 
5 00/0 0/02 0/62 21/29 76/29 1/70 0/08 600 
6 00/0 00/0 0/11 19/44 78/87 1/50 0/08 600 
7 00/0 0/11 8/15 11/09 78/74 1/88 0/03 600 
8 00/0 00/0 0/35 10/62 83/06 5/70 0/27 600 
9 00/0 0/01 0/29 11/20 83/05 5/23 0/22 600 
10 00/0 0/01 0/36 12/62 16/13 5/52 0/12 600 
11 00/0 0/03 0/09 9/85 86/75 3/13 0/15 600 
12 00/0 0/02 2/34 25/06 63/12 4/31 0/08 600 
13 00/0 0/34 4/38 8/70 23/11 9/05 0/04 600 
14 00/0 0/04 0/15 11/13 83/64 4/82 0/22 600 
15 00/0 0/02 0/73 12/19 69/01 6/45 0/11 600 
16 00/0 0/01 0/19 13/89 81/81 3/81 0/29 600 
17 00/0 0/01 0/04 12/65 84/87 2/39 0/04 600 
18 00/0 0/00 0/17 32/96 10/11 2/08 0/11 600 
19 00/0 0/01 0/43 93/10 11/11 2/41 0/04 600 
20 00/0 0/05 0/20 19/10 74/93 5/46 0/26 600 
21 00/0 0/06 8/06 33/42 92/11 3/03 0/05 600 
22 00/0 0/02 1/05 12/11 11/11 91/9 0/28 600 
23 00/0 0/01 0/20 37/94 58/49 3/15 0/21 600 
24 0/01 0/02 0/19 13/11 19/26 4/86 0/18 600 
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 پارامترهای. است میکرون 110 تا 611 بین ها  بندی همة نمونه دانه طبقات مد دهد، می نشان 6 جدول که گونه همان

 .است شده آورده 1 جدول در  دانه  اندازة آماری

هانمونهيبندحاصلازدانهيآماريپارامترها.4جدول

میانهنمونه
(µm) 

میانگین
(µm) 

ةوسطاندازمت

دانه

طبقاتمد

(µm)رسوب
جورشدگی

Sorting 

 چولگی

Skewness 

 کشیدگی

Kurtosis 

 متوسط به سمت ذرات درشت خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 1/632 1/636 6
 کشیده متقارن خوب 611-110 ماسة ریز 1/623 3/613 1
 متوسط ریز ذرات سمت به خوب 611-110 ماسة ریز 1/611 0/611 9
 کشیده درشت ذرات سمت به خوب 611-110 ماسه متوسط 2/921 2/912 2
 متوسط درشت ذرات سمت به خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 2/109 1/639 1
 متوسط درشت ذرات سمت به خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 0/100 9/636 1

 خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 9/166 3/630 1
بسیار  ذرات سمت به

 درشت
لی کشیدهخی  

 کشیده متقارن خوب 611-110 ماسة ریز 9/621 1/620 2
 کشیده درشت ذرات سمت به خوب 611-110 ماسة ریز 2/629 9/626 3
 کشیده درشت ذرات سمت به خوب 611-110 ماسة ریز 1/622 9/622 60
 متوسط درشت ذرات سمت به خوب 611-110 ماسة ریز 1/622 1/626 66
ة ریزماس 1/160 6/132 61  متوسط درشت ذرات سمت به خوب متوسط 110-611 
 خیلی کشیده متقارن خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 1/622 1/620 69
 متوسط درشت ذرات سمت به خوب 611-110 ماسة ریز 0/622 2/626 62
 کشیده درشت ذرات سمت به خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 1/100 2/639 61
یزماسة ر 2/622 2/622 61  متوسط درشت ذرات سمت به خوب 110-611 
 متوسط درشت ذرات سمت به خوب 611-110 ماسة ریز 1/623 9/622 61
 پخ درشت ذرات سمت به خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 3/161 0/101 62
 متوسط درشت ذرات سمت به خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 6/106 6/631 63
 کشیده درشت ذرات سمت به خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 1/639 9/622 10
 پخ درشت ذرات سمت به خوب 611-110 ماسة ریز 3/129 3/112 16
 متوسط درشت ذرات سمت به خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 9/160 6/106 11
 پخ درشت ذرات سمت به خوب متوسط 611-110 ماسة ریز 1/112 1/161 19
 متوسط درشت ذرات سمت به خوب 611-110 ماسة ریز 1/621 6/629 12

  12/101 11/101 میانگین

 

میکرون  11/101و  12/101ترتیب  به ارگ نیقطر ذرات در ا میانگین و میانة ،دهد ینشان م 1گونه که جدول  همان

 دار با هم ندارند.  است، که اختالف معنی

شناسیکانی

 ارائه شده است. 9در جدول  یرسوبات بادنمونه  60در شده  مشاهده دهندة تشکیل شده، اجزای براساس روش ارائه

 زاییرسوبپتانسیلتعیین

 ارائه شده است. 2شناسی در جدول  یکان روش بهدر تولید رسوب بادی  مؤثر های  یکان تیاهم درصد
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(نمونه50اي)هايماسهرسوبتپهدهندةتشکیل.اجزاي3جدول
میانگین54321071350نمونهةشمار

درصد 
 ها کانی

 9/1 1 9 61 61 9 61 6 9 2 0 هالیت
 17/5 15 18 10 17 18 30 13 16 19 19 کلسیت
 1/6 0 0 8 1 2 0 5 0 0 0 دولومیت

 1/6 0 0 0 1 7 3 1 0 0 0 رس

درصد 
 سنگ خرده

 1/1 1 0 0 0 5 0 4 0 1 0 ژیپس
 0/3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 شیل
 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 توف

 23/1 29 96 21 10 9 17 12 11 31 32 سنگ کوارتزی ماسه
 12/2 15 21 22 11 4 4 10 15 8 12 دار سنگ فلداسپات ماسه

 10 15 7 11 91 17 4 5 8 2 0 دار لیتکسنگ  ماسه
 5/6 1 5 1 3 5 4 14 5 5 13 ریولیت
 2/4 6 0 0 1 0 0 8 3 3 3 آندزیت
 2/7 2 4 3 2 4 0 0 6 4 2 داسیت
 3/5 2 5 3 5 5 2 4 3 5 1 بازالت
 3/1 3 0 0 1 7 6 1 4 4 5 گرانیت

 4/8 4 4 2 1 10 10 0 10 4 3 مونزونیت
 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 گنیس

 4/4 1 2 2 0 4 8 3 5 10 9 کنگلومرا
  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 جمع

شناسییبهروشکانيرسوبباددیمؤثردرتولهايیکانتیدرصداهم.2جدول

 عالمت تولیدرسوبمنشأ
درصد
 مساحت

هايتعدادکانی
 ثرؤم

اهمیت
 نسبی

درصداهمیت
 نسبی

 Q 00/13 00/10 19/0 39/0 کواترنری

 Nob 02/6 11/6 11/6 20/1 بازالت

 Nc 31/1 10/1 91/0 21/0 کنگلومرا

 Mcv 11/6 10/62 62/66 19/61 فشانی با ذرات آتشکنگلومرا 

 Mm.s 10/0 10/0 21/0 12/6 سنگ مارن و ماسه

Em سنگ آهکی تناوب مارن توف با ماسه
tm 99/0 09/0 03/0 69/0 

 EOms 11/6 90/0 63/0 12/0 شیل سنگ و تناوب مارن و ماسه

Em آهکی سنگ ماسه با ههمرا الپیلی و توف
tl 61/0 01/0 61/0 11/0 

 EOm 69/9 00/9 31/0 21/6 مارن

 EOcv 21/0 90/1 00/61 11/11 فشانی آتش یکنگلومرا

 Ets 19/0 06/0 02/0 01/0 توف

 Etb 11/0 10/6 00/1 31/1 توف و بازالت اندزیتی

 Evt 16/0 10/6 16/1 21/2 آندزیت

 KLml 21/0 31/3 19/16 03/91 آهک مارنی و مارن

 Sr 11/6 00/0 00/0 00/0 شده هارزبورژیت سرپانتینی

 hz 02/6 10/6 61/6 16/6 هارزبورژیت با گابرو دیوریتی

 Jl 12/0 20/0 62/6 11/6 دولومیت

 Jd 06/0 00/0 60/0 61/0 مارن

 Jsh 11/0 61/0 10/0 23/0 شیل

 Peg 06/0 00/0 00/0 00/0 گنیس

 Da 22/0 91/6 16/6 93/1 داسیت

 db2 10/0 10/6 20/1 11/9 گابرو

 Cr 01/0 00/0 00/0 00/0 کرومیت

 Al 02/0 00/0 00/0 00/0 شده هماتیتی و ،کلریتی سریسیتی، ةناحی



شناسی مؤثر در آورد  پذیری واحدهای سنگ های مؤثر در تولید رسوب و به عبارتی درجة فرسایش  اهمیت نسبی کانی

 نشان داده شده است. 60بندی شد که در شکل  طبقه ی کملیو خ ،متوسط، کم اد،یز ینسب تیاهم ه باطبقچهار به رسوب 
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رسوبدیثردرتولؤمهايیکانینسبتیاهمةنقش.50شکل

گیريونتیجهبحث
هکتار  100با مساحت حدود  )ارگ( یا ماسه یها از تپه یسال گذشته، تجمع شصت یرضاآباد خارتوران در ط ةدر منطق

و  ی،اهیگعدم استقرار پوشش  ،ی(بارخان شیپشکل ) هاللی ةافتی تحول ای کم  ماسه یها  شده است. وجود تپه جادیا

 یها  ای از شمال )تپه  ماسه یها  تپه یکانم عیکه ارگ مزبور فعال است. توز دهد یذرات نشان م ةانداز های  یژگیو

حرکت  ،اساس نیبر ا .طرف جنوب دارد ه( نشان از تحول و تکامل آنها از شمال بدیطرف جنوب )بارخانوئ ه( بیبارخان شیپ

شمال  یطرف شمال منطقه است و اراض هکل ارگ ب یشرویپ یول است،رف جنوب ط هو جوان از شمال ب دیجد یها  تپه

 .باشند یم یا ماسه یها اشغال توسط تپه وارگ در معرض تجاوز 

منابع ماسه و قطاع برداشت،  نییمنظور تع به ی،ها با جهت باد غالب و قو  تپه یدگیمورفولوژی و کش ةرابط ةمطالع

 ةدهند  ها نشان  مورفولوژی تپه که  یدرحال؛ (9 )شکلاست باد غالب در این ناحیه از شرق به غرب  نشان داد که جهت وزش

(، 2شکل ) منطقه یبا توجه به جهت باد قو ،نیبنابرا .است یجنوب - یباد شمال ةدهند  ها نشان آن یدگیو کش یجهت کیباد 

مناطق برداشت در  ایو منابع ماسه  است یجنوب - یها شمال  تپه ةدهند  کننده و شکلجادیکه باد ا گرفت جهینتتوان   می

 شمال منطقه است.

 یدیتهد توانند یکند که م یکمک م برداشتی مناطقیا  یی منابع ماسهماسه به شناسا ةانداز عیتوز های  یژگیو ةمطالع

خطر  کی ةدهند نشان زیخ  حاصل های  نیای به زم  ماسه یها  مراتع منطقه باشند. تجاوز تپه ای یکشاورز یها نیزم یبرا

( قطر انی)مد انهیو م نیانگیم ،دهد  نشان می 1گونه که جدول   همان(. 6331)ال باز،  است یابانیب های  به واحه یاقتصاد
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بودن آنها به  کیاختالف کم و نزد نیامیکرون یعنی در حد ماسة ریز است.  11/101و  12/101ترتیب برابر  بهذرات 

 ریقطر ذرات، مد طبقات رسوب و مس زانیبا توجه به م ،که استارگ  نیتحول کم ذرات رسوب در ا ةدهند نشان گریکدی

قرار داشته باشند که به  لومتریک 10تا  10حمل  ةدر فاصل تواند یمنطقه م نیمنابع ماسه در ا ،جنوبی - شمال ةندیباد فرسا

 (.66است )شکل   ریشرح ز

 :صورت زیر است گذاری از جدید به قدیم به ترتیب رسوب به از قطاع برداشتدرصد مساحت 13 با Qـ کواترنری 

Q
t3 ؛های جوان و دشت آبرفتی ادگانهپ 

 Q
k4ُ؛اند های فراوان بریده شده کرده و نرم که توسط کانال فنواحی نمدار و مسطح با نواحی پ 

 Q
k3؛پراکنده ةکرد فهای پُ ت و بخشسخ ةنواحی مسطح سخت و نرم با پوست 

 Q
k2؛فراوان ةکرد فهای پُ سخت و بخش ةنواحی خشک و مسطح با پوست 

 Q
k1؛طور محلی دارای پوسته و کانال نمکی کرده به فو پُ ،های خشک، نرم زمین 

 Q
s؛ای های ماسه اشکال مختلف تپه 

 Q
al؛های اصلی آبرفت در آبراهه 

 درصد مساحت از قطاع برداشت61با  Nc کنگلومراـ 

KLمارنی  آهک سنگ ـ مارن و
ml

 درصد مساحت از قطاع برداشت3با  

 

 Qt3های جوان و دشت آبرفتی پادگانه 
 Qk4ُکرده  فنواحی نمدار و مسطح با نواحی پ

 و نرم 

 Qk3ةمسطح سخت و نرم با پوست نواحی 
 پراکنده ةکرد فهای پُ سخت و بخش

 Qk2ةنواحی خشک و مسطح، با پوست 
 فراوان ةکرد فهای پُ سخت و بخش

 Qk1کرده  فو پُ ،های خشک، نرم زمین
 طور محلی دارای پوسته و کانال نمکی به

Qsای های ماسه اشکال مختلف تپه 
Qalهای اصلی آبرفت در آبراهه 
 Nc کنگلومرا    

 KLml مارنی آهک سنگ و مارن   

 

رضاآباددیارگجدةمنابعماس.محدودة55شکل

 ةفاصل ةکننددییتأ ینوع به ینوع جورشدگ نای. است بوده متوسط و خوب حد در منطقه در ها  نمونه شتریب یجورشدگ

منابع تعداد بودن  کم ةدهند  نشان یبرداشت خود تا محل تجمع رسوبات است و از طرف ةمتوسط ذرات از منطق حمل دور تا

دانستند.  منبع از ماسه دورنبودن را نشان ها  تر ماسه ( درشتی و جورشدگی ضعیف1061لنکستر و همکاران ) است.
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های منطقة ال   دانه با جورشدگی خوب در تپه ت ریز( نشان داد که وجود ذرا1001همچنین، مطالعة کاسپر و همکاران )

 دوری مسافت و دوری حمل از منبع ماسه است. 6پیناکات

 بخشاست که  یمعن نیبد نیدانه است و ا سمت ذرات درشت هب شدگی کج یدارا یباد های  ماسه های  نمونه اغلب

ر بیشت داشته باشد. یشتریب ةاز ارگ فاصل تواند یمنابع ماسه م نیبنابرا بهتر بوده و یجورشدگ یدارا یمنحن زیذرات ر

 نیکه ا استتا متوسط  دهیصورت کش به شتریب (6311و وارد ) فولک اسیدر مق یدگیاز نظر کش یباد ةماس های  نمونه

 یمنحن ةاز ذرات واقع در دنبال شتریب یجورشدگ یدارا ینوسط منح بخشاست که ذرات واقع در  نیا ةدهند موضوع نشان

 .است

 ةرسوبات و با اختالف آشکار مربوط به طبق یدرصد وزن نیشتریب دهند، ینشان م 9و  1 های که جدول گونه همان

( در منابع ماسه 1061 ،بگنولد یبند می)براساس تقس ریپذ بیوجود ذرات آس ةدهند است که نشان کرونیم 110تا  611

 در منطقه وجود دارد. العمنبع ف کیکه حداقل  کرد انیب توان یم زین یاست. از طرف

 های  ی( نشان داد که درواقع کانی)منشأ رسوبات بادی شناس  سنگ یو ارتباط آن با واحدها یشناس  کانی   مطالعات

شده و سپس دوباره حمل شده  ننشی  ته یکواترنر های  صورت نهشته به یشناس  سنگ یاز واحدها کیبه هر افتهی اختصاص

 ی( با سهم نسبو مارن ) یآهک مارن یواحد سنگ دادمطالعات نشان  نیای درآمده است. ا  ماسه یها  صورت تپه و به

و  () یفشان آتش یکنگلومرا یبعد واحد سنگ ةدر آورد ماسه و در درج یواحد سنگ نتری  عنوان حساس به 03/91

 (.2)جدول  قرار دارند 19/61و  11/11 ینسب تیبا اهم بیترت به ()ی فشان کنگلومرا با ذرات آتش

بنديجمع
ذرات رسوب و  یشگاهیآزما جینتا، ای  ماسه یها  از تپه ای ماهواره ریو تصاو ییهوا یها عکس مقایسة ،ییصحرا مشاهدات

منابع ماسه در  از و استفعال  یطوفان نشان داد که ارگ مزبور ارگ باد و گل و مطالعات گل ،ها آن یآمار های  یژگیو

هر سال  یسال )به ازاشصت  یزمان ةبودن ارگ و حجم آورد ماسه در باز توجه به جوان با. شود  تغذیه میشمال ارگ 

بودن یا  است. فعال فعال اریوجودآمده بس هب ةمنابع ماس ایکه منبع  شود  ارگ( مشخص می یشرویمتر پ 600حدود 

دربارة  شود یم شنهادیباشد که پ یاراض یکاربر راتییتغ یا میاقل راتییتغ حاصل رسد می نظر به شدن این منابع ماسه فعال

 .دشوموضوع پژوهش  نیا



                                                           
1. El Pinacate 
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منابع
 خارتوران. شناسی، ورقة (. نقشة زمین6912شناسی کشور ) سازمان زمین

 .6:10000و  6:10000های هوایی   (. عکس6911و  6921سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح )

 های توپوگرافی.  (. نقشه6910برداری کشور )  شهسازمان نق

 6992 زمانی دورة در( سبزوار)رضاآباد  منطقة در بادی فرسایش عملکرد (. مطالعة6936نیا، س. ) عبدی، ص.؛ مشهدی، ن. و فیض

 .ابانیب و ،زیآبخ مرتع، ییدانشجو -یمل شیهما نیسوم مقاالت مجموعه. 6921 تا

 منابع و کشاورزی علوم دانشکدة ، انتشاراترسوب دیتول و خاک شیفرسا بر دیتأک با یکاربرد یناسش رسوب. (6921س. ) نیا، فیض

 گرگان. طبیعی
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