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 مقاله پژوهشی

 8در دشت سیستانها جابجایی آن سرعت وای های ماسهتحلیل مورفومتریک تپه
 ، دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران1حیدری نسبمهدی 

 ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانژئومورفولوژیامیر کرم، دانشیار 

 ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانحسین نگارش، استاد ژئومورفولوژی

 ایران ، دانشگاه زابل،هلوانروی، دانشیار ژئومورفولوژیاحمد پ

 چکیده

هاای  های فرساینده به ویژه بادها، وزش بادهای دشت سیستان از قبیل رسوبگذاری رودخانهویژگی

هاای  سال اخیر، زمینه فرسایش بادی را فراهم کرده است. یکی از نماد 16های روزه و خشکسالی 216

هاا، تحلیال   جابجایی ماساه هاست. به دلیل مسکونی بودن محدوده عینی فرسایش بادی، جابجایی ماسه

جهت  ای در ایجاد مخاطرات از اهداف این پژوهش است.های ماسهجابجایی تپه میزانمورفومتریک و 

دو برخان تشکیل شده در  26از  شان،ها در میزان جابجایینقش پارامترهای مورفومتریک برخان بررسی

شاان  روزه، میازان جابجاایی   216های انتخاب شد و در مدت وزش باد برخان 9 ،فرسایش بادی کانون

هاا و  بین طول، عرض، ارتفاا  و مسااحت برخاان    یرگرسیونتحلیل با رصد شده و ثبت گردید. سپس 

هاا باا میازان    مشاخ  شاد کاه فقاط باین طاول برخاان        SPSSشان توسط نرم افازار  میزان جابجایی

داری هاا رابطاه معنای   جابجایی برخانها و شان، رابطه معکوس برقرار بوده و بین سایر پارامترجابجایی

ها در محدوده اراضی روساتایی و نقاش عاوارض    گیری برخانتواند شکلکه دلیل آن میوجود ندارد. 

 ها باشد. پی آن در میزان جابجایی برخان سطح زمین در میزان سرعت باد، مقدار تولید ماسه و در

 ، دشت سیستانبرخانفرسایش بادی، : تحلیل مورفومتریک، کلمات کلیدی

                                                           
ای و های ماسهاین مقاله برگرفته از رساله دکتری مهدی حیدری نسب تحت عنوان تحلیل مورفومتریک تپه -2

 ها در دشت سیستان به راهنمایی دکتر امیر کرم در دانشگاه خوارزمی است. مخاطرات ناشی از جابجایی آن

 mhn_5490@yahoo.com                                      نویسنده مسئول:                                     -1
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 مقدمٍ

فشایٙذ فشػبیؾ ثبدی، ٔٛجت تخشیت خابن ٚ اص دػاتشع خابسد ؿاذٖ آٖ ٚ ٘یاض      
دسصاذ ػاؽح    36س حابَ حبظاش حاذٚد    دؿٛد. حُٕ ٚ تجٕع ٔبػٝ دس ػؽح صٔیٗ ٔی

دسصاذ جٕعیات    17وٝ دس ایٗ اساظی حاذٚد   اػتصٔیٗ، ٔٙبؼك خـه ٚ ٘یٕٝ خـه 
 د٘یب ػبوٙٙذ. اص ایٗ ٔمذاس، یه چٟبسْ تب یه ػاْٛ ثاب ٔبػاٝ سٚاٖ پٛؿاب٘ذٜ ؿاذٜ اػات      

سٚص  7/80ثب ٔیابٍ٘یٗ ػابه٘ٝ    )ایؼتٍبٜ ٞٛاؿٙبػی صاثُ( ٔٙؽمٝ ػیؼتبٖ (.1385)ِؽیفی، 
ٝ ٞبی ٔ( ستجٝ دْٚ ٚلٛ  ؼٛفب1995ٖتب  1990دس ػبَ ؼی یه دٚسٜ پٙج ػبِٝ) ای دس بػا

ٝ   (.45: 1387)ٍ٘بسؽ ٚ ِؽیفای،  لبسٜ آػیب سا داساػت ٞابی سٚاٖ ثاش سٚی   حشوات ٔبػا
ای دس اساظی سٚػاتبیی ٔٙؽماٝ، ٔٙجاش ثاٝ ایجابد      ٞبی ٔبػٌٝیشی تپٝػؽح صٔیٗ ٚ ؿىُ

واٝ   ٞب ٞؼتٙذثشخبٖ ،ایٞبی ٔبػٝتپٝیىی اص اؿىبَ ٔتحشن ؿٛد. ٔخبؼشات ٔختّف ٔی
 ػاٛاهت ِزا  ،ثبؿذٔیٞب آٖ ٞبی ٔٛسفٛٔتشیهٚیظٌیتحت تأثیش  ،ٞبآٖ فعبَ ٚ پٛیب ثٛدٖ

 ػاشعت ٞب دس ثشخبٖٞبی ٔٛسفٛٔتشیه ایٗ اػت وٝ وذاْ یه اص ٚیظٌیپظٚٞؾ  اػبػی
ٔٙبثع اصّی تأٔیٗ سػاٛة ثاشای   دس ٘بحیٝ تحمیك، ٚ ایٙىٝ ٔؤثشتش اػت؟ ٞب جبثجبیی آٖ

تجضیٝ  ،ایٗ پظٚٞؾاٞذاف  ثٙبثشایٗ ٞبی طئٛٔٛسفیه ٞؼتٙذ؟فشػبیؾ ثبدی، وذاْ ٚاحذ
ٖ  ثاش ػاشعت  ای ٞبی ٔبػٝ٘مؾ پبسأتشٞبی ٔٛسفٛٔتشیه تپٝٚ تحّیُ   ٚ ٞاب جبثجابیی آ
 ٞبػت.ٔٙبثع تأٔیٗ ٔبػٝؿٙبػبیی 

ٞااب ثااٝ ػاإت آٖ ٞاابی سٚاٖ، پیـااشٚیتاابوٖٙٛ ٔؽبِعاابت ٔتعااذدی پیشأااٖٛ ٔبػااٝ
ٝ  ٔختّف د٘یبٞب ثش ٔحیػ، دس ٘مبغ ٚ اثشات تخشیجی آٖ ٞبػىٛ٘تٍبٜ دس ایاشاٖ   ٚ اص جّٕا

تاٛاٖ ثاٝ ٔاٛاسد صیاش     وٝ ٔای ٞب ا٘جبْ ؿذٜ اػت ثٝ دِیُ ٚػعت ٔٙبؼك تحت تأثیش ٔبػٝ
 اؿبسٜ وشد:

َ  ٞبی ثشخب٘ی ثیبثبٖ تىّٝػٙجؾ ٔیضاٖ جبثجبیی تپٝثشسػی ٚ  دس ٞابی  ٔىابٖ دس ػاب
ٖ وٝ ٕٞجؼتٍی پبسأتش ٔـخ  ؿذ، 1993ٚ  1992 ٔیاضاٖ  ٞاب ٚ  ٞبی ٔٛسفٛٔتشیه ثشخاب

ٞب ٕٞجؼتٍی خٛثی سا ٘ـبٖ ٘اذادٜ  ؿبٖ پیچیذٜ اػت. ثٝ ؼٛسی وٝ ثععی اص آٖجبثجبیی
ٞبی ٘بٔتىبُٔ ٚ عّٕىشد پیچیذٜ سطیٓ ثابد ٔحّای   تٛا٘ذ ٘بؿی اص عّٕىشد ثشخبٖٚ ایٗ ٔی

 پااغ اص تحّیااُ ٕٞجؼااتٍی ثاایٗ پبسأتشٞاابی .(219: 2000،)دٚ٘ااً ٚ ٕٞىاابساٖ ثبؿااذ
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ٝ   ،دس ثیبثبٖ غشة عشثؼتبٖ ٞبطئٛٔٛسفیه ٚ ػشعت حشوت ثشخبٖ ثایٗ   ٔـخ  ؿاذ وا
  ٖ ٞاب  پبسأتشٞبی استفب ، عشض، ؼَٛ ثبدسفت، ؼَٛ ػؽح ؿیت ٚ ػشعت حشوات ثشخاب

ثشسػای ٔٛسفاٛٔتشی ٚ    ٘تابیج . (2002،)عجبع ایفاٗ اِٟابستی   داس ٚجٛد داسدساثؽٝ ٔعٙی
ٓ   ٘ـابٖ داد اسدوابٖ،   -ٞبی فشػبیؾ ثابدی دؿات یاضد   ٔٛسفٛدیٙبٔیه سخؼبسٜ -واٝ وا

ٔتش ٚ تٛػاعٝ جاب٘جی    19ای اسي یضد، لٛسدٞب ثب استفب  ثیؾ اص ٞبی ٔبػٝتشیٗ تپٝ تحشن
ٔتاش وٛتابٞتشیٗ ٚ ثاب     5/1ٔتش دس ػبَ ٚ ثٛوّیٝ ثبسخب٘ی ثب استفب  وٕتاش اص   2/0وٕتش اص 

َ   17جبثجاابیی ثاایؾ اص   ٝ ٔتااش دس ػاابَ فعااب ٝ تااشیٗ تپاا  ای اسي یضد٘ااذٞاابی ٔبػاا
ٝ   تحّیُ طئ پغ اص. (1383،صبصیاخت) ٝ  ٛٔٛسفِٛٛطیىی سٚ٘اذ پیـاشٚی تپا ای ٞابی ٔبػا

ٖ    واٝ   عٙٛاٖ ؿاذ ؿشق دؿت ػیؼتبٖ  ٞاب ٚ ٔیاضاٖ   ثایٗ پبسأتشٞابی طئٛٔٛسفیاه ثشخاب
اسصیاابثی  دس .(58: 1387،)ٍ٘اابسؽ ٚ ِؽیفاای  ٕٞجؼااتٍی ٚجااٛد داسد  ؿاابٖجبثجاابیی
ٔیضاٖ وٝ ثیٗ  ٔـخ  ؿذدس سیً چبٜ جٓ  یثشخب٘ٞبی ٞبی ٔٛسفٛدیٙبٔیه تپٝ ؿبخ 
ٞابی ٔٛسفاٛٔتشی آٖ، ساثؽاٝ ٔعىاٛع ٕ٘ابیی ٚ خؽای       ػبه٘ٝ ثشخبٖ ٚ ِٔٛفٝ جبثجبیی

ٝ   تحّیُ آٔبسی  .(17: 1391ػیف ٚ ٔٛػٛی، ) ٚجٛد داسد ٞابی  ثشسػای ٔٛسفِٛاٛطی تپا
ٝ   ای ٚ استجبغ آٖ ثب سطیٓ ثبد دس اسي وبؿبٖٔبػٝ دس ثیـاتش ٔٙابؼك ثٙاذ     حبوی اػات وا

ٙذ ٚ تٟٙب ثخؾ وٛچىی دس ؿٕبَ ؿاشق  ٞؼت« فعبَ»ای اص ٘ٛ  ٞبی ٔبػٝسیً وبؿبٖ تپٝ
 تاٛوّی فاشد  ) ٞب دس حبؿیٝ غشثی وٕتش اػتٙذ ٚ فعبِیت تپٝٞؼت« ثؼیبس فعبَ»ٚ جٙٛة، 
ٞبی ای ثب ؿبخ ٞبی ٔبػٝساثؽٝ ٔٛسفِٛٛطی تپٝ ٔؽبِعٝپغ اص . (44: 1391ٚ ٕٞىبساٖ،

دأٙٝ پـت ثاٝ  ٔؤِفٝ استفب  ثب ؼَٛ لّٝ ٚ وٝ  ؿذٞبی ؿشق ثبثّؼش عٙٛاٖ ٔٛسفٛٔتشی تپٝ
ٞب ثب تغییش ؼَٛ لّٝ ٚ ؼَٛ دأٙاٝ  ثبد ثٟتشیٗ ظشیت ٕٞجؼتٍی سا ٘ـبٖ دادٜ ٚ استفب  تپٝ

)ُٚػاٛ ٚ   وٙذ ٚ ٔؤِفٝ ؼَٛ دأٙٝ سٚ ثٝ ثبد، تأثیشی ثش استفب  ٘اذاسد پـت ثٝ ثبد تغییش ٔی
ٔـاخ  ؿاذ   ٞبی ثبدی ٔٙؽمٝ اسدػتبٖ  ثشسػی جٟبت ا٘تمبَ ٔبػٝ دس .(1393ٕٞىبساٖ، 

ٞبی حبؿیٝ جٙٛثی چبِٝ ٚ جٟابت غبِات ٘ماُ ٚ    ٞب، ٔخشٚغ افىٙٝ ٔٙـأ غبِت ٕ٘ٛ٘ٝوٝ 
 .(59: 1394، )ٔحٕذخبٖ ٚ وـفی ثبؿذا٘تمبَ ٘یض ؿٕبَ ؿشق ٚ ػپغ ٔـشق ٔی

ویّٛٔتش ٔشثع ٔؼبحت، ثخؾ ؿٕبِی اػاتبٖ ػیؼاتبٖ ٚ    15197ػیؼتبٖ وٝ ثب ٔٙؽمٝ 
ٔحااُ  ،(1)ؿااىُ ؿااٛددسصااذ ٔؼاابحت آٖ سا ؿاابُٔ ٔاای  1/8ثّٛچؼااتبٖ ٚ ٔعاابدَ 
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عٕذتبً سیضدا٘ٝ ثاٛدٜ ٚ  آٖ سػٛثبت  اػت وٝ)اص جّٕٝ ٞیشٔٙذ( ٞبییسػٛثٍزاسی سٚدخب٘ٝ
)ٟٔٙذػایٗ   دسصذ ٔبػٝ سیض تـىیُ یبفتٝ اػات 10دسصذ ػیّت ٚ 30 دسصذ سع، 60اص

ٗ    (.30: 1382ٔـبٚس ػبصآة ؿشق،  460-480ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی استفب  اص ػاؽح دسیاب ثای
ٗ ٔتش ٚ دسصذ ؿیت ثب  )ٟٔٙذػایٗ ٔـابٚس ٚسصثاْٛ،     ثبؿاذ ٔای  0-1ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی ثای

ٝ ، اؼاشاف ٔتاش اص   123جض وٜٛ خٛاجٝ ثاب استفاب    ایٗ دؿت ثٝ(. 31: 1375 لبثاُ   عبسظا
 ٘ذاسد. تٛجٟی

اص ایاٗ  ٞبػات.  ٞبی ثحشا٘ی فشػبیؾ ثبدی، جبثجبیی ٚ ا٘جبؿت ٔبػٝٔـخصٝ وبٖ٘ٛ
ثبؿاذ واٝ عجبستٙاذ اص: ٘یبتاه،     ٔای ػیؼتبٖ داسای ػٝ وبٖ٘ٛ ثحشا٘ی فشػابیؾ ثابدی   سٚ 

 ا٘اذ ٞىتبس سا دس ثشٌشفتٝ 252453ؿیّٝ وٝ دس ٔجٕٛ  ػؽحی ٔعبدَ -جضیٙه ٚ تبػٛوی
ؿیّٝ دس -وبٖ٘ٛ تبػٛویوٝ اص آ٘جب (. 1381، )ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ػبٔب٘ٝ فشایٙذٞبی ٔحیؽی
 ثاٛدٜ، اص ٔخبؼشات ٘بچیضی ثشخاٛسداس   اػت ٚخبسد اص ٔحذٚدٜ ٔؼىٛ٘ی ػیؼتبٖ ٚالع 

 .اػت ٞبی ٘یبته ٚ جضیٙه صٛست ٌشفتٝفمػ دس وبٖ٘ٛ پظٚٞؾزا ِ
 

 
 دشت سیستانمًقعیت  -8 شکل
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ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ػبٔب٘ٝ ) )ثشاػبع سٚؽ دٚٔبستٗ( فشاخـه ٔعتذَ ثٛدٜ الّیٓ ػیؼتبٖ

دسجٝ ػب٘تیٍشاد، ٔیبٍ٘یٗ ثبسؽ  23داسای ٔیبٍ٘یٗ دٔبی  (96: 1381فشایٙذٞبی ٔحیؽی،

ثبؿذ. ٟٕٔتش اص دٔب، ٚصؽ ٔیّیٕتش ٔی 4600ٔیبٍ٘یٗ تجخیش ػبه٘ٝ  ٔیّیٕتش ٚ 54ػبه٘ٝ 

عبُٔ تجخیش اػت. جٟت ثبد غبِت ٔٙؽمٝ، ؿٕبَ ؿٕبَ ثبدٞبی ٔذاْٚ ٚ ؿذیذ ٟٕٔتشیٗ 

 (.6تب  2اؿىبَ ) (1362-1394)آٔبس ٞٛاؿٙبػی ایؼتٍبٜ صاثُ ثبؿذٔیغشثی 

 

     

 گلباد خردادماٌ ایستگاٌ زابل -9 گلباد اردیبُشت ماٌ ایستگاٌ زابل      شکل -1 شکل 

 

 

     
 گلباد مردادماٌ ایستگاٌ زابل -5 گلباد تیرماٌ ایستگاٌ زابل          شکل -1 شکل        
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 گلباد شُریًرماٌ ایستگاٌ زابل -6 شکل

 
 َامًاد ي ريش

ؿاذٜ  ای دس ٔٛسد ٔٛظٛ  تحمیاك پشداختاٝ   وتبثخب٘ٝآٚسی اؼالعبت دس اثتذا ثٝ جٕع

ایؼتٍبٜ ػیٙٛپتیه صاثُ ثٟاشٜ ٌشفتاٝ    1394تب  1362ٞبی ٚ اص آٔبس ٞٛاؿٙبػی ػبَ اػت

ؿٙبػی، طئٛٔٛسفِٛٛطی ٚ وبسثشی اساظی دؿت ػیؼتبٖ ٚ ٕٞچٙایٗ  ٞبی صٔیٗٚ اص ٘مـٝ

ی فشػابیؾ ثابدی   ٞاب ٞب ٚ ٔحذٚدٜ وبٖ٘ٛٔـبٞذات ٔیذا٘ی ثشای تعییٗ دلیك ٔٙـأ ٔبػٝ

ٝ   جٟت . ؿذٜ اػتاػتفبدٜ  ٝ  ٔؽبِعٝ ٘حاٜٛ جبثجابیی تپا ای)ثشخابٖ( اص سٚؽ  ٞابی ٔبػا

ٖ  وٝ ؿذٜ اػتٔؽبِعٝ ٔیذا٘ی اػتفبدٜ  ٌیاشی  ٞاب سا ا٘اذاصٜ  پبسأتشٞبی طئٛٔٛسفیه ثشخاب

دس ٔاذت صٔابٖ ٚصؽ    ٞاب ٔیضاٖ جبثجبیی ثشخبٖوٛثی، ثب اػتفبدٜ اص تىٙیه پیىٝوشدٜ ٚ 

ساثؽٝ ثیٗ پبسأتشٞابی طئٛٔٛسفیاه    تحّیُػپغ ثشای  پیٍیشی ؿذٜ ٚ سٚصٜ 120ثبدٞبی 

  .ؿذاػتفبدٜ  SPSSافضاس ٞب، اص ٘شْٚ ٔیضاٖ جبثجبیی ثشخبٖ
 

 بحث اصلی

ٞب ثؼیبس ٔتحاشن ٚ  ای، چٖٛ ثشخبٖٞبی ٔبػٝاص ٔیبٖ ا٘ٛا  تپٝ ،پظٚٞؾجٟت ا٘جبْ 

ٞاب سا ثاٝ خاٛثی ٘ـابٖ     تٛا٘ٙذ سٚ٘ذ جبثجبیی ٔبػٝٚ ٔی (349: 1385)احٕذی، حؼبػٙذ

ٚ عٕاذتبً دس اساظای صساعای     دس دٚ وبٖ٘ٛ فشػبیؾ ثبدیی وٝ ثشخب٘ 10اص تعذاد  دٞٙذ،

 5)ؿإبَ غاشة سٚػاتبی لّعاٝ وٙاً( ٚ       جضیٙاه  اص وبٖ٘ٛثشخبٖ  2 ،ا٘ذتـىیُ ؿذٜ

 .(7)ؿىُ )ؿشق سٚػتبی أیش٘ظبْ( ا٘تخبة ؿذ٘ذ ثشخبٖ اص وبٖ٘ٛ ٘یبته
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 ومًوٍ در دي کاوًن بحراویَای مًقعیت برخان -7 شکل

 

)ؼَٛ صٔیٙی دأٙٝ ثبدخیض  (L) ٞب وٝ ؿبُٔ ؼَٛػپغ پبسأتشٞبی طئٛٔٛسفیه ثشخبٖ

ٌیاشی  ا٘ذاصٜ ثبؿذٔی (S) ٚ ٔؼبحت(H)  ، استفب (w)+ ؼَٛ صٔیٙی دأٙٝ ثبدپٙبٜ(، عشض

ٖ  ثجت ٌشدیذ. ثشای پیٍیاشی سٚ٘اذ جبثجابیی    1ٚ دس جذَٚ  ٔاذت ٚصؽ  )دس  ٞاب ثشخاب

ٝ  دس اثتذای ؿیت سٚ ثٝ ثبد ثشخبٖ 24/1/96دس تبسیخ  ،سٚصٜ( 120ثبدٞبی   واٛثی ٞاب پیىا

 30/5/96، 15/4/96ٚ دس ػٝ ٘ٛثات   ٔبٜاسدیجٟـت تب ؿٟشیٛس ٔبٜ 5( ٚ دس ٔذت 8)ؿىُ

ُ  پیٍیاشی ؿاذ   (DM) ٞب، ٔیضاٖ جبثجبیی آ27/6/96ٖٚ  ثجات   2( ٚ دس جاذَٚ  9)ؿاى

 ٌشدیذ. 
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 َامًرفًمتریک برخانَای پارامتر اودازٌ -8جديل 

ٔٛلعیت 
 ثشخبٖ

ؿٕبسٜ 
 ثشخبٖ

 ٔختصبت ثشخبٖ
 ؼَٛ

(L)  ٝث
 ٔتش

 عشض
(W)  ٝث
 ٔتش

 استفب 
(H)  ٝث
 ٔتش

 ٔؼبحت
(S)   ٝث

 ٔتشٔشثع

اِٚیٗ 
 ثشداؿت
جبثجبیی 
ثشخبٖ ثٝ 

 ٔتش

دٚٔیٗ 
 ثشداؿت
جبثجبیی 
ثشخبٖ ثٝ 

 ٔتش

ػٛٔیٗ 
 ثشداؿت
 جبثجبیی

ٔیبٍ٘یٗ 
جبثجبیی 
ثشخبٖ ثٝ 

 ٔتش

ٔجٕٛ  
جبثجبیی 
ثشخبٖ دس 

ٔبٜ ثٝ  5
 ٔتش

 1 جضیٙه
"41 '54 °30 

"1'30 °61 
4/44 55 2/5 2400 32 30 5 33/22 67 

 2 جضیٙه
"37 '54 °30 
"2 '30 °61 

5/17 24 5/2 355 36 33 10 33/26 79 

 3 ٘یبته
 "28 '51 °30 

"58 '45 °61 
8/35 32 1/3 977 4/22 25 8/6 06/18 2/54 

 4 ٘یبته
"41 '51 °03 

"30 '46 °61 
5/38 38 5 1611 7/22 25 2/6 96/17 9/53 

 5 ٘یبته
"40 '51 °30 
"01 '46 °61 

7/35 42 9/2 1556 1/28 80/23 1/3 33/18 55 

 6 ٘یبته
"45 '51 °30 
"07 '46 °16 

5/44 62 8/5 3018 5/28 30/21 3/6 7/18 1/56 

 7 ٘یبته
"51 '51 °30 
"12 '46 °61 

5/39 57 9/4 2712 7/21 40/19 8/6 96/15 9/47 

 

 

  
کًبی در ابتدای دامىٍ ري بٍ پیکٍ -8 شکل

 باد برخان
گیری جابجایی برخان با اودازٌ -9 شکل

 شاخصتًجٍ بٍ 
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ٖ تجضیٝ ٚ تحّیُ پبسأتش ٞابی ثاٝ دػات آٔاذٜ اص     ٞاب ٚ دادٜ ٞبی ٔٛسفٛٔتشیه ثشخاب

ٍِابسیتٕی، ٕ٘ابیی ٚ ٔعىاٛع    ؿبٖ، ٔٙجش ثٝ اسائاٝ ٔاذِی ثاٝ صاٛست خؽای،      جبثجبیی

ثب اػتفبدٜ  ٞبٕٞچٙیٗ ساثؽٝ ٌشافیىی ثیٗ پبسأتشٞبی ٔٛسفٛٔتشیه ثشخبٖ (.2)جذَٚ ؿذ

 .تشػیٓ ٌشدیذ 13تب  10ٔحبػجٝ ٚ ثٝ صٛست اؿىبَ ؿٕبسٜ  spss اص ٘شْ افضاس

 

َا ي میسان وتایج تحلیل آماری ي ريابط بیه پارامترَای مًرفًمتریک برخان  -1جديل 

 شانجابجایی
ٔمذاس 
 احتٕبَ

 تفؼیش ٔعبدِٝ
ظشیت 
 ٕٞجؼتٍی

ظشیت 
 تعییٗ

  ٛ٘
 ساثؽٝ

 ساثؽٝ

394/0 (H)018/1 -948/23; DM 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*H خؽی 148/0 385/0

330/0 log (H) 492/4- 9/25; DM 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*H ٍِبسیتٕی 189/0 435/0

420/0 (*H046/58-0/23 )Exp ; 
DM 

% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 
 ٘یؼت

 DM*H ٕ٘بیی 134/0 366/0

266/0 DM = 14.74 + 18.79/H 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*H ٔعىٛع 489/0 239/0

082/0 *L112/76-0/26; DM 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*L خؽی 484/0 696/0

041/0 log (L) 97/5 - 03/44; DM 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 اػت
 DM*L ٍِبسیتٕی 598/0 773/0

102/0 (*L005/86-0/26 )Exp ; 
DM 

% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 
 ٘یؼت

 DM*L ٕ٘بیی 445/0 667/0

025/0 DM = 14.85 + 255.07/L 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 اػت
 DM*L ٔعىٛع 665/0 816/0

295/0 (W)114/75-0/24; DM 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*W خؽی 215/0 464/0

211/0 log (W) 475/16-5/40; DM 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*W ٍِبسیتٕی 292/0 540/0

139/0 DM = 13.76 + 236.52/W 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*W ٔعىٛع 382/0 618/0

313/0 (*W005/55-0/24 )Exp ; 
DM 

% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*W ٕ٘بیی 201/0 448/0

224/0 (S)001/13-0/23; DM 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*S خؽی 278/0 527/0

089/0 log (S) 217/19-3/43; DM 
% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 

 ٘یؼت
 DM*S ٍِبسیتٕی 469/0 685/0

035/0 DM = 16.88 + 3130.44/S 
 

% ٔعٙی داس 5دس ػؽح 
 اػت

 DM*S ٔعىٛع 624/0 790/0

239/0 (*S898/81-8/22 )Exp ; 
DM 

% ٔعٙی داس 5ػؽح دس 

 ٘یؼت
 DM*S ٕ٘بیی 263/0 513/0
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 َاومًدار رابطٍ رگرسیًوی بیه طًل ي جابجایی برخان -81شکل

 

 
 َاومًدار رابطٍ رگرسیًوی بیه عرض ي جابجایی برخان -88شکل 



 

 

 
 859                               سیستان دشت در َا آن جابجایی سرعت ي ای ماسٍ َای تپٍ مًرفًمتریک تحلیل

 

 
 َاومًدار رابطٍ رگرسیًوی بیه ارتفاع ي جابجایی برخان  -81شکل 

 

 
 َاومًدار رابطٍ رگرسیًوی بیه مساحت ي جابجایی برخان  -89شکل 
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٘ـابٖ  ثابدی ٕ٘ٛ٘اٝ ثاشداسی ؿاذٜ     تجضیٝ فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی سػٛثبت ٞب: ٔٙـأ ٔبػٝ

ٝ  ٔی ٝ   دٞذ وٝ ٟ٘ـات ُ  ٞابی ػیؼاتبٖ، ٘یبتاه   ٞابی دِتابیی سٚدخب٘ا ٚ اساظای   (14)ؿاى

. ٚجاٛد  ثبؿاٙذ وـبٚسصی سٞب ؿذٜ، ٔٙـبء اصّی ٚ ٔحذٚدٜ ثشداؿت سػٛثبت ٔٙؽمٝ ٔای 

    ٖ ٞاب  عٙبصش ٔـتشن فشاٚاٖ دس سػٛثبت ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ؿذٜ، ثاش یىؼابٖ ثاٛدٖ ٔٙـابء آ

دهِت داسد. ثؽٛس وّی سػٛثبت ٔٙؽمٝ تمشیجبً ؿجیٝ ٞٓ ٞؼتٙذ وٝ ٘ـابٖ اص ٔحّای ثاٛدٖ    

ِازا ثشداؿات   . (126 :1396 حیاذسی ٘یاب،  ) رسات ٚ یىؼبٖ ثٛدٖ ٔٙؽماٝ ثشداؿات داسد  

ٞب ٚ حشوت ثش سٚی اساظی سٞاب ؿاذٜ ٔٙؽماٝ، ٔٛجات ایجابد      ٞب اص ثؼتش سٚدخب٘ٝ ٔبػٝ

 ٌشدد.ٞبی ثبدثشدٌی ٚ تِٛیذ ٔبػٝ ثیـتش ٔیچبِٝ

 

 
 َای ویاتک ي جسیىکَای کاوًنمىشأ ي محديدٌ ماسٍ -81شکل 



 

 

 
 868                               سیستان دشت در َا آن جابجایی سرعت ي ای ماسٍ َای تپٍ مًرفًمتریک تحلیل

 

ٝ    -1 :دهیُ سػٛثٍزاسی ٔبػٝ دس ثؼاتش سٚدخب٘اٝ ٘یبتاه     ؿایت وآ ثؼاتش سٚدخب٘ا

ؿٛد. سػٛثٍزاسی ٔبػٝ ٔیٚ عشیط ثٛدٖ ثؼتش سٚدخب٘ٝ ٔٛجت وبٞؾ ػشعت آة -2 

دس ٔحُ جبدٜ ادیٕای ٚ جابدٜ صیبستٍابٜ    وٛچه ثٛدٖ پُ، ٘ؼجت ثٝ عشض سٚدخب٘ٝ -3

عاذْ  -5 ؿاٛد. ٔای سػاٛثٍزاسی ٔبػاٝ   ٚ  دٚػت ٔٛجت وبٞؾ ػشعت عجٛس آةثیثی

  .ثؼتش سٚدخب٘ٝػبه٘ٝ هیشٚثی 

ٖ   دهیُ سػٛثٍزاسی ٔبػٝ دس  ؿایت عٕاٛٔی سٚدخب٘اٝ    »-1 :ثؼاتش سٚدخب٘اٝ ػیؼاتب

دس دٚ ؿابخٝ ٞیشٔٙاذ )دس ٔاشص     489اص تاشاص   00006/0تاب   00002/0ػیؼتبٖ دس حذٚد 

ثبؿذ. ؿیت وٓ ثؼاتش  ٔتشی اص ػؽح دسیب دس ٞبٖٔٛ ٞیشٔٙذ ٔی 75/474افغب٘ؼتبٖ( ثٝ تشاص

ٚ  )حاابفظی ٔمااذع سٚدخب٘ااٝ ػیؼااتبٖ، ٔیااضاٖ سػااٛثٍزاسی سا افااضایؾ دادٜ اػاات  

ٝ   -2(. 3، 1391،ٕٞىبساٖ  ،ٞاب ٔأ٘اذس »: ٚجٛد چٙذ ٔأ٘ذس ٔتٛاِی دس ؼاَٛ ٔؼایش سٚدخب٘ا

ٔٛجت فشػبیؾ وٙبسٜ سٚدخب٘ٝ ؿذٜ، ایٗ حجٓ اص خبن ٚاسد آة ؿذٜ ٚ ثٝ دِیُ ؿایت  

 (.10: 1391 )حابفظی ٔماذع ٚ ٕٞىابساٖ،    ؿاٛ٘ذ وٓ سٚدخب٘ٝ دس وف آٖ تٟٙـیٗ ٔای 

ٝ حجٓ صیبدی اص سػٛثبت هیشٚثی ؿذٜ سٚد-3  ٞابی حبؿایٝ   دس ػابخت خابوشیض   ،خب٘ا

 ، ٔجاذداً ثاٝ وب٘ابَ سٚدخب٘اٝ ثابص     ٞبی ؿاذیذ سٚ٘ذ. وٝ ثش اثش ٚصؽ ثبدسٚدخب٘ٝ ثىبس ٔی

  ٌشدد. ٔی

 

 گیریوتیجٍ

ثب ٘شْ افضاس  ٞبثشخبٖ جبثجبیی ٔیضاٖطئٛٔٛسفیه ٚ  تحّیُ سٌشػیٛ٘ی ثیٗ پبسأتشٞبی

SPSS ٖؿابٖ داسد،  ٔعىٛػی ثب ٔیضاٖ جبثجابیی ٞب وٝ ساثؽٝ ٘ـبٖ داد وٝ ثجض ؼَٛ ثشخب

 داسیساثؽاٝ ٔعٙای  ؿابٖ،  ٞب ثاب ٔیاضاٖ جبثجابیی   ثیٗ ثمیٝ پبسأتشٞبی ٔٛسفٛٔتشیه ثشخبٖ

  .ٚجٛد ٘ذاسد

ٔبٜ اسدیجٟـت تب ؿٟشیٛس ثایٗ   5ٞب دس دؿت ػیؼتبٖ دس ٔذت جبثجبیی ثشخبٖٔیضاٖ 

ٞبی ثیٗ جذٜ ٚ اِّیتاٝ عشثؼاتبٖ ثاب ٔیاضاٖ     ٔتش اػت. وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب ثشخبٖ 79تب  9/47
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ٝ 58: 1387)ٍ٘بسؽ ٚ ِؽیفی، ٔتش دس ػبَ 5/16تب  9/9جبثجبیی  ٔىابٖ  ( یب دس ثیبثبٖ تىّا

َ   56/5ٚ  29/7ثب ٔیبٍ٘یٗ جبثجبیی    2000 ( 1993ٚ  1992ٞابی  ٔتش ثٝ تشتیات دس ػاب

(Dong et al,  ٖ  1383ٔتااش جبثجاابیی دس ػاابَ     17ٞاابی اسي یااضد ثااب   ٚ ثشخااب

 2014) ػبَ دس جٙاٛة غاشة ػاجضٚاس    7ٔتش دس ؼی  62تب  12( ٚ 5: 1383اختصبصی،)

Amirahmadi et al,وٙذ.( ثؼیبس ثبهػت وٝ ٔخبؼشات فشاٚا٘ی سا ایجبد ٔی 

 ٞبػت.ٞبی ٔٙؽمٝ ٚ ٘یض اساظی سٞب ؿذٜ، ٔٙبثع اصّی تأٔیٗ ٔبػٝثؼتش خـه سٚدخب٘ٝ

 .استفبعٙذوٓ  ی ٔٙؽمٝٞبثشخبٖ وٕجٛد تغزیٝ ٔبػٝ،ثٝ دِیُ 

 

  ىابعم

فشػاابیؾ ثاابدی،  -ثیبثاابٖ 2طئٛٔٛسفِٛااٛطی واابسثشدی جّااذ (،1385) ،احٕااذی، حؼااٗ

 .706 ، ص تٟشاٖ چبح دْٚ، ،ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ

ٞابی  ثشسػای ٔٛسفاٛٔتشی ٚ ٔٛسفٛدیٙبٔیاه سخؼابسٜ     (،1383، )اختصبصی، ٔحٕذسظب

فشایٙذ جٟت وابسثشد دس  ٞبی ایٗ اسدوبٖ ٚ تعییٗ ؿبخ  -فشػبیؾ ثبدی دؿت یضد

ٔٙبؼك خـه  ءاحٕذی حؼٗ، دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، ٌشٜٚ احیبٞبی اسصیبثی ثیبثب٘ضایی، ٔذَ

   ٚ وٛٞؼتب٘ی.

ٝ ثشسػی ٔٛسفِٛٛطی تپٝ (،1391، )تٛوّی فشد، اصغش ای ٚ استجابغ آٖ ثاب سطیآ    ٞبی ٔبػا

دا٘ـاٍبٜ  ٘ظشی ػبٔب٘ی عّی اوجش ٚ لبػٕیٝ ٞذی، اسي وبؿبٖ، ٔؽبِعٝ ٔٛسدی: -ثبدی

 ، ٌشٜٚ ٔشتعذاسی.وبؿبٖ

صدایی دس چیٗ، ٔؼعٛد صایی ٚ ثیبثبٖثیبثبٖ (،1375) ،ِیٛ ؿٛ ٚ دی صیٗ ٔیٗ ٚ جٛ٘ذا، جٛ

 .324 ص  ،تٟشاٖ ،اَٚچبح  ،ٞب ٚ ٔشاتعا٘تـبسات ٔؤػؼٝ تحمیمبت جٍُٙعجبػی، 
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 (،1391) ،حبفظی ٔمذع، ٘بصش ٚ حٕیذسظب ػّٛوی ٚ سظب جّیّٛ٘ذ ٚ جعفش سٕٞٙاب ساد 

فصّٙبٔٝ صٔیٗ ؿٙبػای وابسثشدی،    ،ٔؽبِعٝ طئٛٔٛسفِٛٛطی ٟٔٙذػی سٚدخب٘ٝ ػیؼتبٖ

 .1-18، ص دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ صاٞذاٖ، 1ؿٕبسٜ 

ْ  (،1386، )حیذسی ٘ؼت، ٟٔذی ٞابی ثابدی دس ٔٙؽماٝ ٘یبتاه     ٘مؾ ثبد دس ایجبد ِٙاذفش

 .طئٛٔٛسفِٛٛطیٌشٜٚ  ،دا٘ـٍبٜ ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ ٍ٘بسؽ حؼیٗ،ػیؼتبٖ، 

ٝ ثشسػی ٔخبؼشات تپٝ (،1396حیذسی ٘یب، ٔحٕذ، ) -ای ٚ اثاش آٖ ثشػاىٛ٘تٍبٜ  ٞبی ٔبػا

دا٘ـاٍبٜ ػیؼاتبٖ ٚ ثّٛچؼاتبٖ، ٌاشٜٚ     حؼایٗ،  ٍ٘بسؽ  ٞبی سٚػتبیی ؿشق صٞه،

 طئٛٔٛسفِٛٛطی.

ٖ فشػبیؾ ثبدی ٚ وٙتشَ آٖ،  (،1383، )سفبٞی، حؼیٙمّی چابح   ،ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟاشا

   .320ص ، تٟشاٖ ػْٛ،

ا٘تـابسات ٘ـاش   ، اثٛاِمبػٓ ٌاٛساثی  ،ٞبی ثیبثب٘یٞب ٚ ٔحیػثیبثبٖ (،1391) ،هیتی، جِٛی

 .547ص  تٟشاٖ، چبح اَٚ، ،ا٘تخبة

ٝ   (،1385، )ِؽیفی، ِیال ٝ  ثشسػی سٚ٘ذ پیـاشٚی تپا ای ثاب اػاتفبدٜ اص تصابٚیش    ٞابی ٔبػا

ٍ٘بسؽ حؼیٗ، ای دس ؼی خـىؼبِی اخیش دس ؿٕبَ ٚ ؿشق دؿت ػیؼتبٖ، ٔبٞٛاسٜ

 .، ٌشٜٚ طئٛٔٛسفِٛٛطیدا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ٔـٟذ

 ٔٙؽمٝ ثبدی ٞبیٔبػٝ ا٘تمبَ جٟبت (،1394) ،وـفیفٟیٕٝ ػبدات ، ؿیشیٗ ٚ ٔحٕذخبٖ

ٝ  ٔٛسفٛٔتشی صٔب٘ی ٔمبیؼٝ ؼشیك اسدػتبٖ اص ٝ  ٞابی تپا  ٞابی ثابد،  ٚ ٚیظٌای  ایٔبػا

   .59-74 ص  تٟشاٖ، ،1ؿٕبسٜ فِٛٛطی وّٕی، ٛسٞبی طئٛٔپظٚٞؾ

-ٔؽبِعبت ؿٙبػبیی ٔٙـأ، جٟت جشیبٖ ٚ ٔحُ (،1382) ،ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ػبصآة ؿشق

 ٞبی سٚاٖ، ؿشوت ػٟبٔی ٔٙبثع آة ٚ خبن ػیؼتبٖ.ٞبی سػٛثٍزاسی ٔبػٝ
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ؼاش  ٔؽبِعابت تفصایّی اجشایای      (،1381) ،ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ػبٔب٘ٝ فشایٙذٞبی ٔحیؽی

 .ثیبثب٘ضدایی ثخـی اص ٞبٖٔٛ، اداسٜ وُ ٔٙبثع ؼجیعی اػتبٖ ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ

ٔؽبِعابت تاٛجیٟی ٔاذیشیت ٔٙابثع تجذیاذ ؿاٛ٘ذٜ        (،1375) ،ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ٚسصثْٛ

 لؼٕتی اص حٛظٝ آثشیض سٚدخب٘ٝ ٞیشٔٙذ، ٚصاست جٟبد وـبٚسصی.

 .یُ آٔبسیجٟت تحّ SPSSٚ ٘شْ افضاس  جٟت سػٓ ٌّجبد WINDROSE ٘شْ افضاس

ٝ  (،1387) ،ٍ٘بسؽ، حؼیٗ ٚ ِیال ِؽیفی  ٞابی تحّیُ طئٛٔٛسفِٛٛطیىی سٚ٘ذ پیـشٚی تپا

، 12 ؿإبسٜ  ٞبی اخیش، جغشافیب ٚ تٛػعٝ،ؿشق دؿت ػیؼتبٖ دس خـىؼبِی ایٔبػٝ

 .43-60 ص  دا٘ـٍبٜ ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ،

-ساثؽٝ ٔٛسفِٛٛطی تپٝ (1393) ،ٔیشاة ؿجؼتشی ٚ آسؽ أیٙیغالٔشظب ٚ  ٚػٛ، ٔحجٛثٝ

ٞابی  ٞبی ٔٛسفٛٔتشی دس ؿشق ثبثّؼش، ؿٕبَ ایشاٖ، پظٚٞؾای ثب ؿبخ ٞبی ٔبػٝ

 .219-230، ص 2 ؿٕبسٜ ،جغشافیبی ؼجیعی

Amirahmadi, Abolghasem, and Kazem Aliabadi, Biongh Maryam, (2014) 

Evaluation of Changes in Sand Dunes in Southwest of Sabzevar by 

Satellite Images, International Journal of Scientific & Technology 

Research, Number 3, USA, Pages120-128.  
Dong, Zhibao and Xunming Wang, Guangting Chen, (2000) Monitoring 

sand dune advance in the Taklimakan Desert, Geomorphology, Number 

35, Pages 219-231. 
Negaresh, Hosein and Mahdi Heidari Nasab, (2013) Morphodynamic 

Activities of the Wind in Niatak Desert located at Southeast Sistan Plain, 

Iran, Scholars Research Library, Number 4-5, USA, Pages 1-20. 

 

    


