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چكيده
مهمترين ويژگي تپههاي ماسهاي ،پويايي و حركت جانبي آنها است كه بخشي از آنها كانون
هاي بحران و تهديدكننده حريم مراكز مسكككوني ،شككهري ،روسككيايي ،اصيدككا ي ،نظامي و
شككريانهاي ارتباطي هسككيند .ر منه ه مور مهالعه كه ر روسككياي پشككوئيه از توابش بخش
شهدا  ،ر شرق شهر كرمان و ر بياباني ر ضلش غربي گ سل نايبند صرارگرفيه ا ست ،ريگي
نسبيا ميحرک و تعدا ي برخان منفر صرار ار كه ر حدفاصل آنها بر اثر سيالب ر ورههاي
مخيلف سلههايي ب سيه شده و ريگ و برخانها ن سبت به آنها ر حال حركت و جابجايياند .ر
اين تح يق با اسككيفا ه از اين سككلهها و م ايسككه آنها با عكسهاي هوايي سككالهاي مخيلف،
ميزان حركت ريگ و برخانها ن سبت به سلهها اندازهگيري و م اي سه شده ا ست .با ا سيفا ه از
عكسهاي هوايي ( م ياس  ،1:55000سككال  ،1334م ياس  1:20000سككال 1348و م ياس
 ،1:40000سال  )1374و تداوير ماهوارهاي گوگل ارث مربوط به سال  ،2005ميزان جابجايي
ريگ و برخان ها ،با ر نظر گرفين شككاخص سككله و نيز با بررسككي گلبا هاي منه ه ر ورههاي
زماني مخيلف ،مور برر سي و م اي سه صرار گرفت .از اين پژوهش نييجه حا صل گر يد كه ريگ
مور نظر به سمت جنوب و جنوب شرق ر حال جابجايي ا ست و بر ا ساس مهالعات ميداني
بهعملآمده ميزان حركت برخان وم  96مير و برخان اول  135مير محا سبه شد .نيايج حا صل
از مهالعهي زمان ايجا سككله و ميزان جابجايي برخانها نسككبت به آن ،يافيههاي فوق را تائيد
كر ه است .ضمنا نيايج تح يق نشان مي هد كه سلههاي ناشي از سيالبها ر منه ه بهغير از
محا سبه ميزان حركت ما سه ميتوانند زمان ايجا سيل ر منه ه را نيز م شخص نمايند كه با
توجه به جابجايي ساالنه برخانهاي منه ه ،سال بارش و سيالبي شدن منه ه ،مربوط به سال
 1994ميباشد.
واژگان كليدي :برخان ،سله ،پشوئيه  ،ريگ  ،بيابان لوت ، ،شاخص با .
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36در صد سطح کره زمین به صورت د شتهای بیآب و مناطق خ شک و نیمهخ شک و 19در صد از این سطوح کام ً
ال
خ شک و فاقد زندگی گیاهی ا ست که از این مقدار یکچهارم تا یک سوم با ما سه متحرک پو شانده شده ا ست (وارن و
کوک .)1973 ،1یکی از انواع مخاطرات طبیعی که هر ساله سبب وارد آمدن خ سارات زیادی به ویژه در مناطق خ شک و
بیابانی دنیا می شود ،طوفانهای ما سهای و حرکت ما سههای روان درنتیجه جابجایی و حرکت ریگزارها ست (امیدوار،
 .)1385پدیده فر سایش بادی در اقالیم خ شک و نیمهخ شک عمل میکند و با توجه به اینکه دو سوم از سطح ایران در
این اقلیمها قرارگرفته است (احمدی )1391،فرسایش بادی بهعنوان عامل مؤثر در تخریب و ایجاد خسارت در این مناطق
میباشـد .مهمترین ویژگیهای تپههای ماسـهای ،پویایی و تحرکات جانبی آنها اسـت که بخشـی از آنها کانونهای
بحران و تهدیدکننده حریم مراکز م سکونی شهری و رو ستایی ،مراکز اقت صادی ،نظامی و شریانهای ارتباطی ه ستند.
تپههای ماسهای از کنش متقابل جریان باد و بستر ماسه نشئت میگیرند .بر اساس ویژگیهای باد و قابلیت دسترسی به
ماسه ،آنها میتوانند به اشکال متفاوتی درآیند (هرسن.)2004 ،2
مطالعات انجام شده ن شان میدهد  14ا ستان ک شور تحت تأثیر فر سایش بادی قرار دارند که ا ستان کرمان دارای شرایط
حادتری در این زمینه ا ست (مق صودی و همکاران .)1391،در ایران بیش از  20ریگ ن سبتاً بزرگ و همچنین ریگهای
کوچک متعددی با مساحت تقریبی  36000کیلومترمربع وجود دارد (محمودی.)1370،
ریگهای مناطق مذکور ،بهویژه ریگهای کوچک ،دارای دینامیک پویا و فعالی ه ستند .ما سههای روان نا شی از حرکت
این ریگزارها هر ساله خسارات زیادی را به سکونتگاههای انسانی و تأسیسات مختلف که در حاشیه آنها قرار دارند ،وارد
مینمایند .با توجه به فعال بودن سی ستم شکل زایی بادی در این مناطق و همچنین با توجه به اینکه باد و لندفرمهای
حاصل از آن به صورت یک محدودیت جدی در توسعه جوامع انسانی اینگونه مناطق مطرح می شوند ،شناسایی چگونگی
شکلگیری و تحول این لندفرمها امری اجتناب ناپذیر است .همانطور که مشخص است سرعت باد در زمانهای مختلف
تغییر مییابد ،به تبع آن باید میزان اثر باد بر روی ما سهها و تغییر شکل آنها نیز متفاوت با شد .از طرفی ما سههای بادی
در مناطق خ شک ب سته به شرایط محیطی منطقه باعث ایجاد ا شکال ژئومورفولوژیکی متفاوتی میگردند که یکی از این
اشـــکال ژئومورفولوژیکی مهم برخانها میباشـــند .برخان از بدنهای هاللی شـــکل با شـــیب مالیم در جبهه رو به باد
تشــکیلشــده و در دو انتهای هالل دو بازوی مشــخص دارد که در امتداد باد کشــیده شــدهاند (محمودی .)1368،پویایی
برخانها موجب میشود ،ساالنه مقادیر زیادی ماسهی روان ،اراضی کشاورزی ،مراکز سکونتی و شریانهای ارتباطی را در
کام خود فرو برده و سبب نابودی آنها ،مهاجرت روستاییان و خسارات اقتصادی فراوانی شود (رامشت و همکاران.)1392 ،
تاکنون روشهای متفاوتی برای برر سی و ثبت میزان حرکت تپههای ما سهای و مخ صو صاً برخانها که از پرتحرکترین
تپههای ما سهای ه ستند ،انجام شده است .در این پژوهش سعی شده است تا روش جدیدی برای برآورد حرکت برخانها
ا ستفاده شود .در منطقه موردمطالعه که در رو ستای پ شوئیه در شرق شهر کرمان و در بیابانی در ضلع غربی گ سل نایبند
قرارگرفته است ،ریگی متحرک و تعدادی برخان منفرد قرار دارد که در حدفاصل آنها بر اثر سیالب در دورههای مختلف
ســلههایی بســتهشــده و ریگ و برخانها نســبت به آنها در حال حرکت و جابجاییاند .در این تحقیق بر آن شــدیم تا با
اســتفاده از این ســلهها و مقایســه آنها با عکسهای هوایی ســالهای مختلف ،میزان حرکت ریگ و برخانها نســبت
بهسلهها اندازهگیری و مقایسه شود.
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هرمان و سورمان  )2000 (1با مطالعه تپههای مراکش مدلهایی را برای تحرکات و پویایی سطح بستر آنها ارائه دادهاند
که این مدلها بر مبنای معادالت دیفران سیل میتوانند مراحل ت شکیل و دگرگونیهای تپههای ما سهای را ت شریح کنند.
آل هارتی )2002( 2ضمن مطالعه تپههای برخانی منطقه جده در غرب عربستان ،در ارتباط با خطرهای محیطی جابجایی
ماسه میزان سرعت و جهت حرکت این عارضه را در ارتباط با مورفولوژی آن و ویژگیهای باد غالب منطقه بررسی کرده
و در نهایت ،روابط بین پارامترهای مورفولوژی برخان و میزان جابهجایی آن را شناسایی و گزارش کرده است .در مطالعات
دانگ 3و همکاران که پیشــروی برخانهای بیابان تکلهمکان را مورد ارزیابی قرار دادند ،میزان جابجایی  7/29و  5/56متر
در سال به د ست آمد و همچنین جهت جابجایی با جهت بادهای محلی همخوانی دا شت که حدود  7متر در ثانیه بود .در
مطالعهای دیگر لیو  )2005( 4به بررســی روابط بین تپههای ماســهای و پارامترهای مؤثر در حرکت آنها پرداخته اســت.
آنها دریافتند که همبســـتگی های خطی مثبتی بین ارتفاع ،پهنا و طول اکثر برخانها و نرخ جابجایی آنها وجود دارد و
دریافتند در مواردی که باد متغیر باشد سرعت جابجایی برخان کمتر است .سورمان و همکاران ( ،)2000شکل برخانها را
در مراکش موردبرر سی قرار دادند و حرکت برخانها را متنا سب با سرعت باد و در رابطه معکوس با ارتفاع آنها میدانند.
ســورمان ( )2000و بلهایتی )2011( 5دریافتند که ســرعت جابجایی برخان بهطور معکوس به اندازه برخان بســتگی دارد،
بهطوری که برخان های کوچک ســـریعتر از برخان های بزرگ حرکت میکنند .جابجایی ماســـه های بادی تحت تأثیر
متغیرهای مختلفی اســـت که در مکانهای مختلف تأثیرات متغیری دارند که عمدهی آنها عبارتند از توزیع اندازه دانهها،
رژیم بادی ،پوششگیاهی و رطوبت سطحی(لیو .)2005 ،بلهایتی و همکاران ( )2011توازن و عدم توازن برخانها و نحوه
جابجایی آنها را در صــحرای مراکش بررســی کردند .در کل مطالعات انجامشــده در مورد حرکت برخانها ،نرخ حرکت
سالیانه را 5تا 60متر در سال گزارش کردهاند(باروق .)2012، 6الدابی و همکاران  )1998(7با ا ستفاده از ت صاویر چند زمانه
به بررسی و کنترل تغییرات تپههای ما سهای شمال غرب کویت از نظر شکل و حرکت پرداختهاند .دانیل و هوگز)2007(8
شکل شناسی برخانهای استرالیا و ارتباط آنها را با نوع رژیم فصلی باد منطقه بررسی و بیان داشتند که این تپهها ساالنه
10تا  15متر به سمت غرب جابجا می شوند .ابوالمجد 9و همکاران( )2013در مقالهای حرکت تپههای ما سهای و برخانها
را در جنوب غربی مصــر با اســتفاده از  GISو ســنجشازدور بررســی نمودند .در این پژوهش  149تپه ماســهای برخانی
بررســـی گردید و ســـرعتهای متفاوتی را از  1/3تا  my 19/3ثبت نمودند .زانگ 10و همکاران( ،)2014میانگین زمانی
استقرار رسوب را در تپههای متحرک برخانی بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که برای بررسیهای رسوبی در
برخان ها ،منا سبترین ق سمت ،برش طولی مرکز آنها ا ست که بی شترین اطالعات را درباره مورفودینامیک برخان ها به
دســت میدهد .بولگوبرا 11و همکاران( )2016در پژوهشــی در ریگ مرکزی الجزایر که با مدلســازی توســط  GISانجام
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منه ه مور مهالعه
منطقه موردمطالعه در رو ستای پ شوئیه از توابع بخش شهداد با طول جغرافیایی  58درجه و  2دقیقه و عرض  30درجه و
 3دقیقه در مرکز استان کرمان و در شرق شهر کرمان از توابع شهر شهداد قرار دارد شکل( .)1روستای پشوئیه در بیابانی
در ضلع غربی گ سل نایبند واقع شده است .ارتفاع این رو ستا از سطح دریا حدود  360متر میباشد .در جنوب آن رو ستای
ک شیت ،شمال غربی آن شهر ستان اندوهجرد ،در غرب آن کلوتها ،در شرق آن شهر ستان ماهان قرار دارد .بر ا ساس
نقشه زمینشناسی  1:2500000شرکت نفت ،در شرق پشوئیه رسوبات کواترنری شامل کلوتها و برخانها و در غرب آن
رسوبات دوران میوسن قرار دارد .روستای پشوئیه در دامنه رشتهکوه (با امتداد شمالی -جنوبی) قرار دارد.
در منطقه موردمطالعه  ،ریگی نســبتاً متحرک و تعدادی برخان منفرد قرارگرفته اســت که حدفاصــل آنها در اثر ســیالب
دورههای مختلف سلههایی ب سته شده ا ست که ریگ و برخانها ن سبت به آنها در حال حرکت و جابجاییاند شکل(.)2
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گرفت 12 ،برخان را در سایزهای مختلف بزرگ ،متوسط و کوچک بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که حرکت
برخان ها با اندازه آنها نســبتی معکوس دارد .در پژوهشــی دیگر که توســط پوتر و وگاند )2016(1انجام گرفت ،حرکت
تپههای ماسهای از جمله برخانها بهوسیله تصاویر لندست در دورههای زمانی مختلف از  1992تا 2010و  1995و ،2014
در بیابان جنوبی کالیفرنیا موردبرر سی قرار گرفت .این پژوهش به برر سی حرکت تپههای ما سهای منطقه برای مکانیابی
تأ سی سات انرژی خور شیدی پرداخته ا ست .اولین تحقیق در ایران در این زمینه تو سط ملکوتی ( )1353بر روی تپههای
ماسهای در سیستان و بلوچستان انجامگرفته که با استفاده از تفسیر و مقایسهی عکسهای هوایی در سالهای  1334و
1343جهت توســـعهی تپههای ماســـهای و ارتباط آن را با باد غالب موردبررســی قرارداد .نگارش و لطیفی ()1387
ویژگیهای ژئومورفولوژی تپههای ما سهای د شت سی ستان را ارزیابی کرده و با ارائهی دادههایی در رابطه با ویژگیهای
مورفومتری برخانها ،به مدل سازی روابط آنها پرداخته و با بیان میزان جابهجایی ف صلی و ساالنهی تپهها ،عوامل مؤثر
بر حرکتهای آنها را نیز برر سی کردهاند .رام شت و همکاران ( )1392به برر سی میزان جابجایی تپههای ما سهای شرق
جاســک در بازه زمانی ( )1383-1369با اســتفاده از ســنجشازدور پرداختهاند .مقصــودی و همکاران ( )1392به بررســی
مخاطرات ناشی از حرکت برخانها در روستای پشوئیه پرداخته و مشخص شد که حرکت برخانها باعث ایجاد مخاطرات
انسانی بر روی ساکنین و مسیرهای ارتباطی میگردد .اصغری لفمجانی و نادریان فر()1394در پژوهشی به تحلیل فضایی
اثرات ماســه های روان در روســتاهای شــهرســتان هیرمند پرداختند و این اثرات را ناشــی از توقف و یا کاهش جریان آب
ورودی رودخانه هیرمند به سی ستان و خ شک شدن تاالب هامون دان ستند که اثرات حرکت ما سهها  56رو ستا از 303
روستای منطقه را درگیر کرده است.
در پژوهشــی دیگر توکلی فرد و همکاران( )1393میزان حرکت و فعالیت های تپههای ماســهای بند ریگ کاشــان را با
ا ستفاده از شاخص لن ک ستر برر سی نمودند .یمانی( )1394در مقالهای وزش همگرای بادها را در مورفولوژی و ا ستقرار و
جابجایی ریگهای پیرامون دشـــت کویر مؤثر دانســـتند و به بررســـی این بادهای همگرا و تبعات آن پرداختند .ثروتی و
یو سفی رو شن( )1394م سائل مربوط به جابجایی شن و ما سه بهو سیله باد در سرزمینهای خ شک و کم آب را برر سی
نمودند تا بتوانند مدلی را برای شنا سایی و م شاهده جابجایی شن و ما سه و برآورد خطرات نا شی از آن و اندازهگیریهای
دقیق این جابجاییها تهیه کنند .در پژوهش پیش رو که در اطراف منطقه پشوئیه کرمان صورت گرفت ،اهدافی دنبال شد
که از جمله آن ها میتوان به بررســـی جابجایی های ریگ و برخان های منطقه ،میزان جابجایی برخان ،رابطه بین زمان
سلهگذاری و میزان جابجایی آنها و همچنین محاسبه زمان آخرین سیالب در منطقه ،اشاره نمود.
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شكل  : 1منه ه مور مهالعه

شكل  :2محدو ه ريگ پشوئيه و جهت حركت آن (شمال غربي به جنوب شرصي) ،با اسيفا ه از موزائيک عكسهاي هوايي

موا و روشها

این پژوهش در چند مرحله انجام گرفت:
 -1استفاده از مدارک و منابع کتابخانهای :این بخش شامل تمام منابع نوشتاری از قبیل :کتابها ،مقاالت فارسی و انگلیسی،
پایاننامهها میگردد که طی مراحل مختلف تحقیق مورداستفاده قرارگرفته است.
 -2استفاده از ابزارهای تحقیق:
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ابعاد ریگ پشـــوئیه با طول تقریبی  25کیلومتر و عرض  4کیلومتر در غرب کلوت های لوت قرارگرفته که در این ریگ
انواع گوناگون برخان ها با ابعاد مختلف واقعشدهاند.
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 -4بررسیهای میدانی شامل بررسی ریگ و برخانهای منطقه که در دو مرحله صورت گرفت :در مرحله اول ابتدا منطقه
موردمطالعه از نظر ریگ ،برخان ها و عوارض دیگر موجود در منطقه شنا سایی و موردبررسی قرار گرفت.در مرحله دوم ،در
طی سه روز عملیات میدانی به شناسایی برخانها و تعیین محدوده ریگ موردمطالعه اقدام شد و همچنین سله ها ،بررسی
ضخامت آنها و میزان نفوذپذیری سطح زیرین آن مورد ارزیابی و م شاهده قرار گرفت .در این مرحله من شأ ر سوبات سله
ها بررسی گردید و این کار از طریق بررسی رسوب ارتفاعات اطراف منطقه مورد نظر از نظر سختی و سستی و نوع آنها
صورت گرفت.
 -5روش تجزیهوتحلیل :روش تجزیهوتحلیل عمدتاً بر پایه روش تحلیلی است که طی آن متغیرهای تأثیرگذار دوبهدو با
یکدیگر مقای سه و تحلیل و ارتباط داده می شوند .برای برخی موارد نیز از روش تغییرات متقارن دادهها ا ستفاده شد .برای
این منظور کارهای زیر انجام گرفت:
با ا ستفاده از عکسهای هوایی ( مقیاس  ،1:55000سال  ،1334مقیاس  1:20000سال 1348و مقیاس  ،1:40000سال
 )1374و تصاویر ماهوارهای گوگل ارث مربوط به سال  ،2005میزان جابجایی ریگ و برخانها ،با در نظر گرفتن شاخص
ســله و نیز با بررســی گلبادهای منطقه در دورههای زمانی مختلف ،موردبررســی و مقایســه قرار گرفت .ســپس موقعیت
برخانهای مربوطه در هر موقعیت زمانی در عکسها و بر روی تصــاویر گوگل ارث مربوط به ســال  2005نیز مشــخص
گردید .با مقایسه موقعیت جغرافیایی اقدام به محاسبه فاصله جابجایی برخانها در بازه زمانی موردنظر شد .به علت اسکن
نمودن عکسهای هوایی و مقیاس کم آنها و عدم وجود نقاط ثابت و دقیق بنچ مارک ،نمیتوان بهطور دقیق فاصـــلهها
آنها را به د ست آورد و باید با در صدی از خطا آنها را برآورد نمود .بعد از بارشهای سنگین و وقوع سیالب در پ شت
برخانها ،آبهای حا صل از آنها به علت عدم نفوذ کامل درون خاکهای ر سی و سیلتی در پ شت برخانها به صورت
ماندابهایی تجمع پیدا میکنند که از طریق بازدید میدانی و تصاویر گوگل ارث این مناطق شناسایی شدند.
يافيه ها و بحث

بر ا ساس مطالعات انجام شده و برر سی نق شههای زمین شنا سی  ،شیب عمومی منطقه به سمت شرق یعنی به سمت
کلوتها میباشد .همچنین بر اساس مشاهدات میدانی ،ارتفاعات غربی که توسط گسل نایبند از بیابان لوت جدا می شود،
سستتر بوده و با هر بارندگی (که عمدتاً فصلی و سیالبی هستند) ،مقدار زیادی از رسوبات ریزدانه به صورت بار معلق از
این ارتفاعات همراه سیالب به سمت شرق و در مسیلهای منطقه جاری میشوند .این بار رسوبی چنانچه با مانعی برخورد
نماید به صورت ماندابهای کوچک ظاهر میگردند و مدتزمانی به طول میانجامد تا از طریق تبخیر و یا نفوذ ،آب خود
را از دســت دهند و درنتیجه رســوبهای موجود در پشــت ســد موجود (که در منطقه این موانع ،اغلب تپههای ماســهای
هستند) رسوبکرده و خشک میشوند و شکل خاصی به خود میگیرد که منطبق بر شکل مانع موجود میباشد.
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گروه اول شامل ابزارهای فیزیکی:شامل انواع نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی ،عکسهای هوائی ،تصاویر ماهوارهای،
ابزارهای میدانی و آزمایشگاهی و  GPSاست.
گروه دوم شامل ابزارهای مفهومی یا غیر فیزیکی :شامل مدلهای مفهومی آماری ،فرمولها و نرمافزارها (نرمافزارهای
کامپیوتری مانند Google earth، ArcGIS :و .Gradistat
 -3استفاده از دادههای تصویری :در این مرحله ،از نقشههای مقیاس  ،1:55000سال  ،1334مقیاس  1:20000سال
1348و مقیاس  ،1:40000سال  1374و نقشههای توپوگرافی و عکسهای هوایی مربوط به منطقه و همچنین تصاویر
 Google Earthاستفاده گردید .در این مرحله از پژوهش ،ابتدا محدوده مورد نظر از روی عکسهای هوایی و تصاویر
ماهوارهای مشخص شد.
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شكل  : 3نمونهاي از سلهي تشكيلشده ر منه ه مور مهالعه

میزان سله ب ستن در محدوده ریگها که عموماً مت شکل از برخانهای عر ضی ا ست ،بی شتر ا ست .زیرا عمده ریگها در
مسیر نهر و مسیل روستای پشوئیه قرارگرفته و همچنین سیالب پس از رسیدن به ریگها که مانع جریان آب می شوند،
پخش میگردند و تا پیدا نمودن راهی بهســوی شــیب بســتر به صــورت ماندابهایی باقی میمانند .در پشــت برخانهای
منفرد  ،سلهها محدودترند ،زیرا این برخانها در مواقع سیالب کمتر در مسیر مسیلها قرار میگیرند.
انواع سلههایی که در منطقه مشاهده میشوند:
 )1سله بستن مواد رسوبی پشت برخانهای منفرد
با توجه به نوع قرارگیری برخان در م سیل و در م سیر سیالب ا شکال متنوعی از سله ب ستن پدید میآید .اگر ق سمت
پ شت به باد برخان مانع ی در برابر جریان م سیل گردد شکل سله به صورت مقعر خواهد بود .شکل (4الف -سمت
چپ) .
همانطور که در شکلهای  5 ،4و 6مشخص شده است ،خطوط بسته و ممتد محدوده برخان ،خطوط باز و منقطع،
سلهها و تناوب آنها و فلش ،جهت باد غالب منطقه را که شمال غربی است نشان میدهد.
 )2سله بستن مواد رسوبی پشت ریگ و برخانهای عرضی
سله بستن مواد رسوبی پشت ریگ و برخانهای عرضی تابعی از شکل و نوع قرارگیری آنها بر بستر مسیلها
میباشد که اشکال خطی و  Wو هاللی را شامل میشود (شکل .)5

شكل :4نمونههايي از برخانهاي منفر به همراه سلههاي تشكيلشده آنها
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بر اساس مشاهدات میدانی و عکسهای هوایی بهویژه عکسهای گوگل ارث در تمام نقاطی که ریگ و برخانها در بستر
مسیلها قرارگرفتهاند ،اشکال متنوعی از سلههای مواد رسوبی مشاهده میشود (شکل .)3
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*(چنانچه صسمت پشت به با برخان ر مسيل صرار گير شكل سله بسين به صورت محدب و عمو بر عرض مسيل خواهد بو )

ميزان حركت ريگ و برخان
همانگونه که شکل ( )5نشان میدهد میزان سلهها در محدوده ریگ به فراوانی یافت میشود .امکان نمونهبرداری
جهت تعیین میزان حرکت روبهجلوی ریگ به دلیل صعبالعبور بودن و نیز احتمال وجود خطر به جهت وجود میادین
مین(برای جلوگیری از اشرار و قاچاق مواد) میسر نبود .همانگونه که در شکل ( )6مشاهده میشود ،جابجایی عرضی
ریگ پ شوئیه با توجه به آثار باقیمانده از سلهها قابلرؤیت ا ست ،به این صورت که قبالً ریگ مورد نظر در جلوی
سلهها قرار داشته و سیالب در پشت آن رسوب نموده که حرکت ریگ به سمت غرب باعث رخنمون سله ها شده
است .موقعیت و روند سلهها نشانگر حرکت ریگ به سمت غرب میباشد اما سنجش نرخ حرکت آن به دالیل فوق
میسر نگردید.

شكل  :6ميزان جابجايي ريگ ر جهت عرضي و سله هاي باصيمانده

روند مطالعه برخانهای جنوب رو ستای پ شوئیه بدین صورت انجام پذیرفت که ابتدا با انجام پیمایشهای میدانی،
موقعیت برخانها در سال  2013با استفاده از  GPSثبت و شناسایی گردید .سپس با انجام مصاحبه با اهالی روستا،
زمان سیالبهای اخیر مورد پر سشگری قرار گرفت که به دلیل عدم قطعیت و تناقض گفتههای ساکنین ،این امر
می سر ن شد .لذا بهمنظور تعیین میزان حرکت برخان و زمان تقریبی آخرین سیالب از ت صاویر گوگل ارث موجود از
منطقه در سال  2005ا ستفاده گردید .همانگونه که در شکل ( -7سمت را ست) در ت صویر سال  2005م شاهده
می شود ،دو برخان به فا صله م شخص از یکدیگر و از سله میانی آنها قرارگرفتهاند ،لیکن طبق مطالعات میدانی در
ســال  2013ضــمن شــناســایی مجدد موقعیت برخانها ،مشــاهده گردید که برخان دوم با حرکتی حدود  96متر به
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شكل  :5سمت راست :برخانهاي عرضي و ريگ منه ه به همراه سله هاي تشكيل شده آن و شكل سمت چپ :سله محدب
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جدول :1نيايج مهالعات ميداني از حركت برخانهاي پشوئيه

سال 2005
تصاویر گوگل ارث منطقه
سال 2013
زمان بازدید میدانی
 96متر
میزان حرکت برخان دوم
 12/25متر هرسال
نرخ سالیانه حرکت برخان
با تطبیق یافتهها در ارتباط با برخان اول میتوان به سال وقوع سیالب پی برد .موقعیت کنونی برخان اول تا سله
ای که در سال  2005ایجادشده ،حدود  135متر اندازهگیری شده است .ازآنجاکه میزان حرکت ساالنه برخان 12/25
برآورد شد ،سال وقوع سیالب  11سال قبل از ایجاد سله (یعنی سال  ،)1994تخمین زده میشود.

شكل  :7و برخان ميوالي و رسيدن برخان وم به سله بهجامانده از برخان اول

شكل  :8ميزان جابجايي برخان ها با اسيفا ه از عكسهاي هوايي و ماهوارهاي ()1346-1384
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موقعیت سلههای میانی ناشی از رسوب سیالب در برخان اول منتقل شده است .ازاینرو مقایسه نتایج بازدید میدانی
و ت صاویر گوگل ارث سال  2005ن شان میدهد که برخان موجود در هر سال حدود  12/25متر حرکت دا شته ا ست
(جدول .)1
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جدول :2ميزان جابجايي و نرخ حركت برخانها

برخان
برخان 1
برخان 2
برخان 3

میزان جابجایی
401
475
270

نرخ حرکت ساالنه (متر)
10/3
12/2
7

گلبا منه ه مور مهالعه
جهت تر سیم گلباد منطقه موردمطالعه از آمار ای ستگاه سینوپتیک شهداد واقع در  15کیلومتری شرق منطقه موردمطالعه
استفاده شده است .گلباد منطقه نشان میدهد بیشترین فراوانی بادها دارای جهت شمالی هستند و جهتهای شمال غرب
و شمال شرق در مقامهای بعدی قرار دارند) شکل  .)9با توجه به این موارد ،حرکت و جابجایی ریگ موردمطالعه به سمت
جنوب و جنوب شرق کامالً توجیهپذیر ا ست ،زیرا ما سههای روان که اغلب ا شکال پویایی مانند برخانها را در منطقه
موردمطالعه ساختهاند ،تحت تأثیر بادها حرکت کرده و موجب جابجایی ریگ در طی سالهای متمادی میشوند .همانطور
که م شاهده شد ،ریگ موردبرر سی در طی سالهای مختلف به سمت شرق و جنوب شرق در حال جابجایی و گ سترش
است که این مورد با بررسی بادهای منطقه ،مورد تائید قرار میگیرد.

شكل :9گلبا ساليانه سينوپييک ايسيگاه شهدا (( )2006-2007م دو ي و همكاران)1391،
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همانطور که در شکل ( )8مشاهده می شود با مقایسه موقعیت برخانها در سالهای  1346و 1384میزان جابجایی و نرخ
جابجایی آنها در جدول ( )2آورده شده است .برخان  1و 2تقریباً در جهت جنوب غربی و برخان  3در جهت جنوب جابجا
شده است.
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تحليل فراواني سرعت با ها
مشاهده و تحلیل آمار بادها نشان میدهد بیشترین فراوانی بادها مربوط به بادهای شمالی و شمال غربی در منطقه است و
پر سرعتترین بادها در ماههای آوریل تا سپتامبر میوزند(جدول  3و شکل  .)10شایان ذکر ا ست ای ستگاه شهداد اخیراً
احداثشده و فقط آمار سالهای  2006و  2007در دسترس محققان قرار گرفت.
جدول :3فراواني سرعت با ها ر ماههاي مخيلف سال با جهتهاي مربوطه () 2006 -2007

ژوئن جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ژانویه فوریه مارس آوریل می
ماه
10
12/5 13/5 16
16
16
15/5 15/5 16/5 15/5
14
سرعت 6/5
جهت جنوب -شمال -شمالی غربی شمال -شمالی شمالی شمالی شمالی شمالی شمالی شمالی
غربی
غربی غربی

شكل : 11فراواني سرعت با هاي منه ه مور مهالعه نسبت به ماههاي مخيلف سال(()2006 -2007م دو ي و
همكاران)1391،

همانطور که در نمودار م شاهده می شود ،پر سرعتترین بادها در تاب ستان و در ماههای آوریل تا سپتامبر میوزند و بر
ا ساس گلبادهای ارائه شده از منطقه و با توجه به اینکه بادهای غالب منطقه بی شتر شمالی -جنوبی ه ستند اما در منطقه،
ما بادهای شــمال غربی -جنوبی شــرقی را به صــورت غالب مشــاهده نمودیم و گواه آن نیز حرکت و جابجایی ریگ و
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شكل : 10سمت راست :ميانگين حداكثر با

ر ايسيگاه شهدا  -سمت چپ :ميانگين گلبا ساعت  15ر ايسيگاه شهدا
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نييجهگيري
روشهای متفاوتی برای اندازهگیری حرکت عوارض بیابانی از قبیل برخان ،ریگ ،ماســههای بادی و  ...وجود دارد که
هرکدام به طریقی حرکت تپههای ما سهای را برآورد میکنند لذا به منظور محا سبه حرکت یک نمونه از این عوارض،
ریگ پ شوییه که در م سیر م سیل های د شت لوت و در غرب کلوت ها واقع شده ا ست به عنوان محدوده مطالعاتی
انتخاب و موردســنجش قرار گرفت .در روند مطالعات میدانی ،شــاخص ســله ،به عنوان معیاری برای ســنجش میزان
حرکت برخانها و ریگ پشوئیه در نظر گرفتهشده است .از این روش تاکنون در هیچ پژوهشی استفادهنشده است و در
واقع این روش تالشــی اســت برای انجام پژوهشهای جدید در راســتای علم ژئومورفولوژی بیابان .اندازهگیریهای
میدانی از روی سلهها و تدقیق موقعیت سلهها با ت صاویر گوگل ارث در سال  2005و عکسهای هوایی سالهای
 1348 ،1334و  1374در این پژوهش ،نتایج جا لبتوجهی از این منطقه ارائه داد .مطالعات نشـــان میدهد ریگ و
برخان های پ شوئیه عالوه بر حرکت رو به جنوب شرق که حرکت عادی و ساالنه آنها مح سوب می شود ،ن سبت به
جنوب غربی نیز به کندی جابجا میشـــوند .با توجه به پژوهش صـــورت گرفته میزان حرکت ســـاالنه برخان مورد
نظر 12/5متر در سال محاسبه گردیده است ،ازآنجاکه منطقه فاقد ایستگاه هواشناسی تا سال  2005بوده شاخص سله
بهعنوان معیار اندازهگیری زمان بارش و وقوع سیالب در نظر گرفته شد .بر ا ساس مطالعات میدانی و اندازهگیری به
بهعملآمده ،میزان حرکت برخان دوم را  96متر محاســبه نموده و بر این اســاس میزان نرخ ســالیانه حرکت برخان
مذکور را  12/5متر محاســبه نمودیم .با توجه به تصــاویر گوگل ارث ســال  2005نرخ ســاالنه حرکت برخان که
12/5متر محاسبه شد و همچنین کل حرکت برخان تا سال  2005که عدد  96متر را نشان میدهد عدد هشت سال
که از تقسیم کل حرکت (96متر) با میزان سالیانه حرکت ( 12/5متر) به دست میآید مدتزمانی است که سیالب به
وقوع پیوسته و برخان حرکت نموده است اکنون عدد مورد نظر را با سال  2005که تصویر گوگل ارث ن شان میدهد
کسر کنیم سال  1994به دست میآید که بیانگر وقوع سیالب در این سال میباشد .با توجه به پژوهش صورت گرفته
و ازآنجاکه اغلب مناطق خ شک فاقد ای ستگاههای هوا شنا سی ا ست و اینکه اینگونه مناطق م ستعد وقوع سیالب
میباشد شاخص سله با استفاده از تصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی معیار خوبی برای تخمین نسبتاً درست وقوع
سیالب در اینگونه مناطق میباشد.
منابش
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برخانها به سمت جنوب شرق ا ست .دلیل این امر را نیز میتوان به وجود ر شتهکوهی سرا سری در ق سمت غرب منطقه
مربوط دانست که موجب انحراف باد غالب منطقه به سمت جنوب شرقی میگردد .در واقع موجب میشود باد غالب منطقه
شمال غربی -جنوب شرقی شود و تمامی برخانها و ریگ در منطقه موردمطالعه انحرافی به سمت را ست و پایین م سیر
خود داشته باشند .بهعالوه در تمام برخانها به دلیل همین باد شمال غربی ،بازوی چپ رشد طولی بی شتری دا شته ا ست
که خود گواه بر تمرکز بیشتر باد شمال غربی در منطقه است.
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