
 
 

 

 19-96، صص 1991 تابستان، 5، سال 19دروژئومورفولوژي، شماره يه
Hydrogeomorphology, Vol.5, No.19, Summer 2019, pp (19-36)  

 
 

 

 4، احد نوري مخوري3*، رحيم کدخدايي ايلخچي2، حسام کاويان1طاهر گلي

 63/60/4931 تأييد نهايي مقاله: 41/60/4931 :وصول مقاله

  دهيچک
با و منحصربفرد از رسوبات يز ياندازز به عنوان چشميتپه در شمال غرب تبره قوميناح ياماسه يهاتپه
ط يل شرايمنظور تحلاند. به افتهيه گسترش ين ناحيط خاص در ايشوند که تحت شرايمحسوب م يباد
و  ي، ساخت رسوبيبافت يهايژگي، ويان رسوبات ماسهيا يحاکم بر رسوبگذار يندهايو فرا يطيمح
ک با توجه به يستماتيس يبردارن منظور نمونهيا يقرار گرفت. برا يآنها مورد بررس ياسشنيب کانيترک

از سطح در سه  يمتر يسانت 96تا  2 يهانمونه و در عمق 46و مساحت آن، به تعداد  يا نوع تپه ماسه
سنگ ن ييب آنها انجام شد. به منظور تعيشقسمت کم يو ابتدا يانيب(، ميپر ش يشاني)پ ييبخش جلو

ه و مورد مطالعه يته يف 4 يدر اندازه ياز ذرات رسوب يکروسکوپيمقطع نازک م 1ها، تعداد منشاء ماسه
 يارسوبات ماسه يسنجج حاصل از دانهيل نتايدر تحل يآمار يپارامترها يبررس گرفت. قرار يپتروگراف

 6693/6تا  22/6ز ا يا ماسه يها ن قطر ذرات تپهيانگيدهد که ميبه روش غربال خشک نشان م
(، نشان يف 924/6اندازه ذرات ) ين جورشدگيانگيباشد. م ير ميلت( متغيمتر )ماسه متوسط تا س يليم

ده يار کشيع ذرات، بسيتوز يمنحن يدگين رسوبات است. شاخص کشيار خوب ايبس يدهنده جورشدگ
ز ير(، به سمت ذرات دانه921/6) يشدگ ن کجيانگي( و با توجه به م120/4 يدگين شاخص کشيانگي)م

، کربناته و يسنگماسه يهاسنگن رسوبات شامل کوارتز، فلدسپات و خردهيا ياجزاء آوار. ل دارديتما
شکل  يج حاصل از بررسينتااند. ت گرفتهأه نشيشو و مورو در شرق ناحين هستند که از ارتفاعات ميآذر

و پوشش  يمحل يثر بادهاؤ، نقش ميامنطقه يو جهت وزش بادها ياماسه يهاتپه يريگو جهت
 سازد.  يپه محتمل متقوم ياماسه يهاتپه يل و تکامل ژئومورفولوژيرا در تشک ياهيگ
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 مقدمه

گرفته است. در  خشک فرامهيخشک و ن ايمحدودهران را يش از دو سوم مساحت ايب

ن موضوع سبب يمحدود است. ا ياهيرطوبت، تنوع پوشش گ يل کمين مناطق به دليا

ماسه را با  يهار بگذارد و دانهيثأها تنين زميبر سطح خشک ا يشود که باد به راحتيم

(. در 13-99 :4916و همکاران،  يگر رسوب دهد )احمديد ييخود حمل کند و در جا

)وگز و  ياهيثر از پوشش گأمت ياماسه يهاتپه يو مورفولوژ يياي، پويابانيب يها طيمح

(. سه 0-2 :2،4313( و توان حمل باد هستند )واتسون296-242 :4332، 4همکاران

ن يا أک است. منشين مناطق قابل تفکيدر ا يبرداشت، حمل و رسوبگذار منطقه

 يميل 422مرتبط با مناطق کم ارتفاع با اقليم خشک و ميانگين بارش کمتر از رسوبات 

زان يک اصل مي(. به عنوان 116-192 :2661، 9ا و سالمنيکا ي)اچ استمتر در سال 

(. 13-99 :4916و همکاران،  يان باد است )احمديشتر مرتبط با جريخاک حمل شده، ب

ت ين مناطق حائز اهميمذکور در ا يطقهت سه منيها و موقعيژگين رو شناخت وياز ا

 يو اندازه يشياز نظر زا ياماسه يهادانه (.221-244 :4912و همکاران،  ي)احمد است

 أها با منشن دانهي(. ا221-222 :4911ا، ينضيها هستند )فها مرتبط با منشا آندانه

ها متنوع بوده و کل حمل آنيکه س يهستند به طور يزمان يهفاصل يخود دارا ييهاول

-24 :4319، 1يو اسمل يها متعدد باشد )اسملآن يرسوبگذار يممکن است فازها يحت

انتشار و پخش رسوبات بادي به بررسي اجزاء  يساز، مدلأ(. لذا درک پيشرفته منش01

 يهنيدر زم ياديز يعناصر رسوبات سطحي در طول زمان بستگي دارد. تاکنون مطالعه

توان  يانجام گرفته است که از جمله آنها م ياماسه يهاتپه يريگو اندازه يشناسرسوب

و همکاران  يميپر (،2642و همکاران ) ينيام (،2649)ي ان و عباسيقربان يبه کارها

 گونه مطالعاتچيتپه هقوم يهنکه در منطقيل اين به دلي( اشاره کرد و همچن4939)

                                                           
1- Wiggs et al., 
2- Watson 
3- Ochirkhuyag and Tsolmon 
4- Smalley and Smalley 



 
 ...، تپه قوم ياماسه يهاتپهرسوبات  يکيو ژئومورفولوژ يرسوب شناس ين پارامترهاييتع

 يمخور ي، احد نوريلخچيا ييم کدخدايان، رحي، حسام کاويطاهر گل
 01 

 

 

د است با يانجام نگرفته بود ام ياماسه يهاتپه يبر رو يکيو ژئومورفولوژ يشناسرسوب

ار خوانندگان و محققان قرار داده شود. هدف يدر اخت يمناسب يهان مطالعه دادهيانجام ا

، يذرات، جورشدگ ين اندازهيانگي)م يرسوب شناس يسه پارامترهايق مقاين تحقياز ا

 يا ذرات ماسه أمنشن سنگ يين تعيو همچن يا ماسه يها ( تپهيدگيو کش يکج شدگ

 يو نمودار گلباد منطقه يشناس رسوب يها ها با استفاده از دادهن تپهيا يدهندهليتشک

غالب در  يش باديجامع در مورد جهت فرسا يک نقشهي يمورد مطالعه به منظور ارائه

تپه قوم يبه سمت منطقه أافته از سنگ منشيشيمنطقه و جهت حرکت ذرات فرسا

زگرد در منطقه يد ريتواند در جهت تولياست که م يراتيثأت يدهندهنشانو  باشد يم

  .داشته باشد

 ها مواد و روش

 مورد مطالعه يمنطقه -

 6410ʹ ييايجغراف يهستند که در محدوده يباد يها تپه تلماسهقوم يا ماسه يهاتپه

 يو با مساحت يشمال عرض يدرجه 64291ʹتا  64191ʹو  يشرقطول  6210ʹتا 

اند ان واقع شدهيز و جنوب شرق صوفيلومتر مربع در شمال غرب تبريک 0حدود 

داشته و به علت وزش بادها و  يجنوب شرق -يشمال غرب ير جهتي(. گستره کو4)شکل

 در آمده است. يشن يهاصورت تپهه ها و گرد و غبار منطقه بع خاکيتجم

-212 :2641، 4)هامدن و همکاران يگذارسم حمل، رسوبيمکان يمنظور بررس به

تپه، باتوجه به نوع تپه قوم ياماسه يهاتپه يدهندهليو عناصر تشک يبند(، دانه213

 96تا  2ک در عمق يستماتياز رسوبات به صورت س يبردارو مساحت آن، نمونه ياماسه

قسمت کم  يو ابتدا يانيب(، ميپر ش يشاني)پ يياز سطح در سه بخش جلو يمتر يسانت

ها با  نمونه يبر رو يسنجنمونه(. مطالعات دانه 46ب آنها صورت گرفت )تعداد يش

                                                           
1- Hamdan et al., 
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 ؛4314، 4ري( )کاويف 1لت )يتا حد س يف 2/6استفاده از روش غربال خشک و با فواصل 

 .(2و  4)جدول  ( انجام شد921-902

 
شرق  ز و جنوبيغرب تبر در شماله مورد مطالعه واقع يناح يشناسنيزم يراه و نقشه ي( نقشه1شکل )

داخل کادر  ينقشه يتپه بر رو قوم يها ت ماسهي(. موقع1332رات، ييان با تغيان. )اقتباس از اسديصوف

 هستند. يبردار محل نمونه يدهنده ره رنگ نشانينشان داده شده است. نقاط ت

                                                           
1- Carver 



 
 ...، تپه قوم ياماسه يهاتپهرسوبات  يکيو ژئومورفولوژ يرسوب شناس ين پارامترهاييتع

 يمخور ي، احد نوريلخچيا ييم کدخدايان، رحي، حسام کاويطاهر گل
 09 

 

 

روش غربال خشک براي تپه بهماي قوي ذرات رسوبات ماسهسنجي اندازه( نتايج حاصل از دانه1جدول )

 ي ذرات مشخص شده است.هاي مختلف اندازه. براي هر نمونه وزن رسوبات رده11تا5هاي شماره نمونه

 ميانگين 11نمونه 9نمونه 8نمونه 3نمونه 6نمونه 5نمونه اندازه

2/6 6 6 6 6 6 6 6 

4 604/6 622/6 646/6 662/6 624/6 612/6 620/6 

2/4 010/0 191/2 219/4 262/4 210/4 912/9 222/1 

2 34/03 29/12 14/16 23/10 42/12 94/16 99/10 

2/2 21/42 11/44 031/3 21/42 42/42 126/1 26/46 

9 23/42 69/46 130/1 60/46 33/46 111/1 912/1 

2/9 466/6 603/6 623/6 619/6 620/6 612/6 622/6 

1 611/6 612/6 691/6 610/6 694/6 621/6 690/6 

≤1 606/6 619/6 611/6 619/6 602/6 466/6 611/6 

براي  روش غربال خشکتپه بهاي قومذرات رسوبات ماسه يسنجي اندازه( نتايج حاصل از دانه2جدول )

 ذرات مشخص شده است. يهاي مختلف اندازه. براي هر نمونه، وزن رسوبات رده4تا  1هاي شماره نمونه

 ميانگين 4نمونه  3نمونه  2نمونه  1نمونه  اندازه

2/6 6 6 6 6 6 

4 214/6 616/6 622/6 612/6 620/6 
2/4 91/42 231/1 916/3 141/1 222/1 

2 21/10 61/13 09/19 11/12 99/10 
2/2 661/1 303/3 04/46 39/46 26/46 

9 131/9 166/2 211/0 112/1 912/1 
2/9 611/6 691/6 649/6 622/6 622/6 

1 612/6 691/6 661/6 646/6 690/6 
≤1 413/6 611/6 612/6 641/6 611/6 

اودن و ونتورث و بر حسب  يبندمتر از طبقهيليذرات بر حسب م ياندازه يدر بررس

 قطر ذره در يتم منفيصورت لگاره ب ياس فين استفاده شده است. مقياس کرومباياز مق يف

ک شده يتفک يها(. وزن نمونه29-22. 4912، يحرم يشود )موسويف ميتعر 2 يهيپا
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د شن يگرم توز 664/6تا حد  4024 يمتلر پ يها با استفاده از ترازودر هر رده از غربال

ن، يانگيم انه،يمانند م يآمار يآمده است. سپس پارامترها 2و4 يهاج آن در جدوليکه نتا

مختلف  يهانمونه ي( برا21-20 ؛4316، 2)فولک يدگيو کش ي، جورشدگيشدگکج

 نييو تع يشناسيب کانيترک ين به منظور بررسي(. همچن9د )جدول يرسوب محاسبه گرد

مقطع  1 يزان بر رويکروسکوپ پالريبا استفاده از م يرسوبات، مطالعات پتروگراف أمنش

 صورت گرفت. يف 4ذرات  يبا اندازه ياماسه يهاه شده از نمونهيته يکروسکوپينازک م

هاي ي ذرات به روش غربال خشک براي نمونهسنجي اندازه( پارامترهاي آماري حاصل از دانه3)جدول 

 تپههاي بادي قومماسه

 کشيدگي شدگي کج جورشدگي)في( (mm)ميانه (mm)ميانگين شماره نمونه

4 9/6 23/6 23/6 69/6 02/4 

2 23/6 23/6 21/6 20/6 04/4 

9 21/6 21/6 99/6 43/6 39/4 

1 21/6 21/6 99/6 10/6 12/4 

2 20/6 20/6 91/6 24/6 22/4 

0 21/6 21/6 91/6 10/6 01/4 

1 21/6 21/6 96/6 19/6 41/2 

1 20/6 20/6 91/6 11/6 01/4 

3 20/6 20/6 92/6 10/6 11/4 

46 23/6 23/6 21/6 23/6 69/2 

 جيبحث و نتا

 تپهقوم يرسوبات باد يبافت يها يژگيو-

رگذار از زمان يثتأ يندهايانواع فرا يهکنندمنعکس يبافت در رسوبات آوار يبه طور کل

نشست رسوب است که در صحرا و  تا زمان ته أها از سنگ منش ش دانهيو جدا يهوازدگ

                                                           
1- Mettler P162 
2- Folk, 1980 



 
 ...، تپه قوم ياماسه يهاتپهرسوبات  يکيو ژئومورفولوژ يرسوب شناس ين پارامترهاييتع

 يمخور ي، احد نوريلخچيا ييم کدخدايان، رحي، حسام کاويطاهر گل
 05 

 

 

ک ي يتوان بلوغ بافت يها ميژگين ويکروسکوپ قابل مطالعه است. با استفاده از اير ميا زي

ج ي(: بر اساس نتا34-11 ؛2660، 4دلتونيو م يقرار داد )گود يرسوب را مورد بررس

 يفولک برا يبندطبقه يتپه، و بر مبناه قوميناح يباد يهاماسه يسنجحاصل از دانه

دانه متوسط و  ين رسوبات در دو گروه اصلي(، ا12-01؛ 4316)فولک،  يذرات آوار

 شوند:يم يبندل طبقهيز به شرح ذيردانه

 بادي دانه متوسط )ماسه( الف( رسوبات

متر(،  ميلي 92/6اي متوسط )ميانگين  رسوبات بادي در اين رده به انواع رسوبات ماسه

متر( قابل تفکيک  ميلي 602/6متر( و بسيار ريز )ميانگين  ميلي 412/6ريز )ميانگين 

اي را به خود هاي ماسهتوجهي از ذرات رسوبي تپههستند. اين رسوبات سهم قابل

 دهند.اص مياختص

 لت و رس(يز )سير دانه يب( رسوبات باد

و ذرات کوارتز در  يرس يها يشامل کان ن رسوبات عمدتاًيا يدهندهليتشک ياجزا

ن کمتر از يانگيک درصد )ميلت و رس کمتر از يتر هستند. س زيلت و ريس ياندازه

 دهند. يل ميها را تشکمتر( حجم نمونه يليم 602/6

 نشان  يمختلف آمار يپارامترها يبر مبنا يرسوبات باد يبافت يهار مشخصهيتفس

درون رسوب  يتوجهقابل يماسه دانه متوسط از فراوان يدهد که ذرات در اندازهيم

ز يو ن (يف 924/6)ار ين انحراف معيانگين رسوبات مي(. در اA ،2برخوردار هستند )شکل

ن يانگر ايب (120/4 يدگين شاخص کشيانگي)مع ذرات يتوز يمنحن يدگيشاخص کش

(. D2و  C2و  B2 يهابرخوردار هستند )شکل يار خوبيبس ياست که از جورشدگ

(، به سمت 921/6) يشدگن شاخص کجيانگيم يع ذرات بر مبنايتوز ين منحنيهمچن

                                                           
1- Goudie and Middleton 
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در حمل رسوبات  يانگر نقش حرکات جهشي( که بE2ل دارند )شکل يز تمايرذرات دانه

  ان باد است. يتوسط جر

 

: Aمورد مطالعه.  يدر منطقه يرسوبات باد يهانمونه يآمار يع پارامترهاي( نمودار توز2شکل )

ع يتوز يمنحن يدگي: شاخص کش C.يذرات رسوب ي: جورشدگBاندازه ذرات.  يستوگرام فراوانيه

 ع ذرات.يتوز يمنحن ي: شاخص کج شدگE. يدگيدر مقابل کش ي: نمودار شاخص جوردشگDذرات. 



 
 ...، تپه قوم ياماسه يهاتپهرسوبات  يکيو ژئومورفولوژ يرسوب شناس ين پارامترهاييتع

 يمخور ي، احد نوريلخچيا ييم کدخدايان، رحي، حسام کاويطاهر گل
 02 

 

 

  تپه، قوميها رسوبات تپه أو منش يشناسيب کانيترک يبررس -

ن تا کواترنر را شامل ياز پرکامبر يسنگ يغرب کشور توالمنطقه شمال يبندنهيچ

و  يآهک يها)سنگ يرسوب يها( که سهم سنگ214-221 ؛4912، يشود )آقانبات يم

، ييايميـو ش يکيزيعوامل فثر از أتـقدار بوده و مـن ميشتريب ين تواليها( در ايآوار

ر گچ، آهک و ينظ ييايميل و رسوبات شيها، کنگلومرا، ش سنگماسه يکنندهفراهم

 يعنوان پرکنندهه ن رسوبات بياند. ان منطقه بودهيا يبيو مواد تخر يبينمک، ذرات تخر

ن ييپا يط آبيو رسوب در مح يش آبيشو و مورو دچار فرسايمناطق فرورفته ارتفاعات م

ش ين رسوبات دچار فرسايها اا و ظهور ماسهيدر يشوند. با پسروين ارتفاعات ميدست ا

 شوند. يم يباد

 يليو به مقدار خ يآوار يموجود در مقاطع نازک مورد مطالعه شامل: اجزا ياجزا

و  ييايمي، شيمختلف به صورت آوار يهاأتوانند با منشين ذرات ميکم کربناته است.ا

 يدر رسوبات باد يک کاني ي(. فراوان31-12، يحرم يل شوند )موسويتشک ييايميوشيب

 ،2664، 4دارد )تاکر يبستگ أسنگ منش ييايميو ثبات ش يکيمکان يداري، پايبه فراوان

ر يه مورد مطالعه به شرح زيناح يا در رسوبات ماسه يآوار ي(. اجزاء اصل426-429

 است:

 کوارتز -الف

ن يا يشده در رسوبات باد ييشناسا ين کانيترفراوانن و يترکوارتز به عنوان مهم

 ين رسوبات از اندازهيکوارتز در ا ي دهد. اندازهيل مي% رسوبات را تشک02منطقه، 

 يهستند. در بعض يموج ير بوده و اغلب نشانگر خاموشييلت تا ماسه متوسط در تغيس

 يشوند، که اغلب از نوع کان يده ميها د ونينکلوزياز ا ين انواعيستاليمونوکر يها از دانه

 يکين عمدتاً شامل کوارتز پلوتونيستاليکوارتز مونوکر يها ت است. دانهيرکان و مسکويز

 يون و خاموشير، انکلوزياالت درگياثرات س يکيهستند. در کوارتز پلوتون يو کوارتز رسوب

                                                           
1- Tucker 
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معموالً توسط  يقابل مشاهده است. کوارتز رسوب يجزئ يموج يم تا خاموشيمستق

زان کوارتز ياست. م ييمحور قابل شناساهم يمان رورشديم و سيمستق يخاموش

 يمدت ط يشتر است که حمل طوالنيب يلين خيستاليکر ين به کوارتز پليستاليمونوکر

 (.A ،9ده باشد )شکل ين پديثر در اؤتواند از عوامل م يم يمجدد رسوب يچرخه

 فلدسپات -ب

خاطر رخ ه ز بيکم، کمتر از کوارتز بوده و ن يل سختيها به دل فلدسپات يکيمکان يداريپا

نسبت به کوارتز هستند.  يکمتر ييايميش يداريپا يز، دارايدروليو سهولت در ه يقو

دار با توجه به  ميپتاس يها % درصد بوده و فلدسپات29ن رسوبات يمقدار فلدسپات در ا

ن يآذر يها م در سنگيشتر فلدسپات پتاسيب يز فراوانيشتر و نيب ييايميش يداريپا

وکالزها برخوردارند. بر اساس شواهد ينسبت به پالژ يشتريب يک از فراوانيفلس

و  A ،1( و )شکل A، 9شکل ا هوازده هستند )يمه هوازده يها ن ، فلدسپاتيکروسکوپيم

Bص هستند.يقابل تشخ يتين رسوبات توسط ماکل آلبيموجود در ا يوکالزهاي(. پالژ 

 سنگخرده -پ

حمل  يسنگ منشاء و مقاومت ذرات در ط يشناس نيها اساساً به زم ب خرده سنگيترک

ک و پاراژنز يفابر يندهين قطعات نمايا .(403-401 :2664و نقل وابسته است )تاکر، 

(. در مقاطع نازک مطالعه 191-196 :2669، 4يزوليو و يسنگ مادر هستند )گارزانت

 ،1)شکل  يسنگ ، ماسهيرسوب يها سنگ%( عمدتاً شامل خرده42)ها سنگ  شده، خرده

A  وB1،(، کربناته )شکل B  وDشکل ي(، آذر( 1ن،C  1،( و چرت )شکل A  .هستند )

)چرت،  ياز نوع رسوب ها در رسوبات مورد مطالعه عمدتاً سنگنکه خردهيبا توجه به ا

تپه رسوبات قوم أسنگ منش ن هستنديز آذرين يکمتر ي( و به مقداريلتيکربناته و س

 شود. يص داده شده مين تشخيو آذر يرسوب

                                                           
1- Garzanti and  Vezzoli 
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زه(، يتپه )نور پالرقوم يمنطقه يرسوبات باد يدهندهلياز اجزاء تشک يکروسکوپير مي( تصاو3شکل )

A- رنگ(،  يکان آبيم دار )ارتوکالز( )پيکان قرمز رنگ( و فلدسپات پتاسين )پيستاليکوارتز مونوکر

B- مه ين نيسنگ آذرکان قرمز( و خردهيمه دگرسان شده )پيم دار )ارتوکالز( نيپتاس فلدسپات

   رنگ( يکان آبيدگرسان شده )پ

 
، A(، XPLتپه )ممنطقه قو يرسوبات باد يدهندهلياز اجزاء تشک يکروسکوپير مي( تصاو4شکل )

کربناته رنگ( و  خرده يکان آبي)پ يکان قرمز رنگ(، خرده چرتيه شدن )پيفلدسپات در حال تجز

کان يسنگ کربناته )پکان قرمز رنگ(، خردهيه شدن )پي، فلدسپات در حال تجزBکان زرد رنگ(، ي)پ

 يهاکانين )پيسنگ آذرکان قرمز رنگ(، خردهين( )پيکروکليدار )ممي، فلدسپات پتاسCرنگ(  يآب

 .کان قرمز رنگ(ي)پ يتيسنگ کلس، خردهDرنگ(،  يزرد و آب
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 تپهقوم ياماسه يهاتپه يرسوبساخت  -

مورد مطالعه  يمنطقه ياماسه يهامعمول در تپه يمورب ساخت رسوب يبندطبقه

بوده و اغلب  ياو تلماسه ييرسوبات دلتا يها طيکه معرف مح يبندن نوع طبقهياست. ا

 يبندشود. ساخت طبقه يل ميتشک يا و ماسه يلتيک جهته در رسوبات سيصورت ه ب

شود. يز استفاده ميان نين جهت جرييه در تعين اليين باال و پاييمورب عالوه بر تع

ا يدست رودخانه، دلتا و باال يها شتر در قسمتيمورب نوع مسطح، ب يهايبند طبقه

 يا دلتاين دست و ييپا يها رمسطح )تراف( در رودخانهيو نوع غ يساحل يها تپه

ن ي(. با توجه به ا412-421 :4912، يحرم يگردند )موسو يل ميتشک يا اچهيدر

ل يدار تشک و جهت يپر انرژ يها طيمورب در مح يبند توان گفت طبقه يها م طيمح

اس بزرگ در يمورب مسطح در مق يبندشوند. در رسوبات ماسه مورد مطالعه طبقه يم

 يهادر سطح ماسه يانيجر يهاپلين ساخت ريشود. همچنيه مشاهده ميضخامت ال

 (.2)شکل د ينمايان باد ميص جهت جريدر تشخ يثرؤکمک م يباد

  ان باد غالبيو ارتباط آن با جر ياماسه يهاتپه يژئومورفولوژ-

زان ماسه، جهت و قدرت باد و ي، مأها، به منشتجمع ماسه يهنحو يهکنندعوامل کنترل

دارد. از انواع رسوبات  يکند بستگيآن حرکت م يکه ماسه در رو يت سطحيوضع

 يها مورد مطالعه دو نوع ماسه يهي(، در ناح31-12 :4912، يحرم ي)موسو ياماسه

حاصل  يپناهگاه –شناور يهاقابل مشاهده است. ماسه يو طول يپناهگاه -شناور

( هستند و A ،0؛ شکل Bو  A ،2ها در اطراف و پشت موانع ثابت )شکل رسوب ماسه

ل خواهد شد و يتشک يا ماسه يها ده شوند، تپهيع به طورکامل پوشن موانيکه ا يزمان

-12 :4912، يحرم يکنند )موسو يتپه رسوب م يشتر در قسمت پشتيذرات ماسه ب

مه يقد يتربن رسوبات بادعنوان شناخته شدهه ب ياماسه يها(. اندازه و شکل تپه31

زان آن ينوع ماسه و مط باد، يشرا يلهيوسه ( ب401-421 :4912، يحرم ي)موسو
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ن منطقه يا ياماسه يهاتپه(. اغلب 409-414 :4313، 4نيبرگر و ديشود )فر يکنترل م

د )شکل ير گرديتفس يطول يهاها در جهت باد، به عنوان تپهده شده آنيبه فرم کشبا توجه 

2، D .) 

قابل انتقال توسط  يها وجود باد و ماسه يا ماسه يها ل تپهيتشک يبرا يشرط اصل

قرار دارد که به علت  يا تپه در منطقه(. قوم212-243. 2649، 2باشد )النکستر يباد م

گر وجود يوزد و از طرف د يم يدائم يتاحدود يقو يک موجود بادهايط مورفولوژيشرا

جاد يرا ا يا ماسه يها گسترش تپه يبرا يط مناسبين منطقه شرايفراوان در ا يها ماسه

اه، ذرات ماسه از حرکت يگ يا وجود مانع مثل بوتهيباد و  يت. با کاهش انرژکرده اس

شود.  يده ميب متفاوت ديتپه دو شقوم يا ماسه يها ستند. در دو طرف تپهيا يباز م

تر  ب تنديش يمقابل آن دارا ي( و دامنه~º42-º2تر ) ميمال يبيش يروبه باد دارا  دامنه

(º26-º22~م )تپه و  يها در جهت باد به سمت باالند انتقال ماسهيفرآباشد. تکرار  ي

تلماسه همواره  يشود سطح عقبيپس از عبور از قله در طرف مقابل، باعث م سقوط آن

-99 ؛4916و همکاران،  ي)رو به باد( داشته باشد )احمد ييتندتر از سطح جلو يبيش

ج يبر اساس نتا يانطقهم يو جهت وزش بادها ياماسه يهاتپه يريگجهت ي(. بررس13

 يدر تکامل ژئومورفولوژ يشرق يبادها ير نمودار گلباد، نشانگر نقش اصليحاصل از تفس

 (.1ه است )شکل ين ناحيدر ا يماسه ا يهاتپه

 مورب موجود در منطقه يبندطبقه -

ه بوده و اغلب ب ياو تلماسه ييرسوبات دلتا يها طيمعرف مح ين نوع طبقه بنديا

 يطبقه بندشود. ساخت يل ميتشک يا و ماسه يلتيجهته در رسوبات سک يصورت 

شود. يز استفاده ميان نين جهت جرييه در تعين اليين باال و پاييمورب عالوه بر تع

 يها ا تپهيباال دست رودخانه، دلتا و  يها شتر در قسمتيمورب نوع پالنار ب يبند طبقه

گردند.  يل ميتشک يا اچهيدر يا دلتاين دست و ييپا يها و نوع تراف در رودخانه يساحل
                                                           
1- Fryberger and Dean 

2- Lancaster 
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 يبند توان گفت طبقه يها م طين محي(. با توجه به ا412-421 :4912، يحرم ي)موسو

غالباً در  ييپايچل يبندهيشوند. ال يل ميدار تشک و جهت يپر انرژ يها طيمورب در مح

 يدر رسوبات باد نکهيشود، ضمن ا يده ميد ييها و به خصوص در رسوبات دلتا رودخانه

 (.B ،0ند )شکل يآ يز به وجود مين

 
 يپناهگاه يها ماسه Bو  Aتپه. قوم ياماسه يهاتپه ياز ژئومورفولوژ يير صحرايتصاو ( نمونه5شکل )

در سطح  يمواز يها پل مارکي، آثار رCها شده است.  اهان باعث به دام انداختن ماسهيو شناور که گ

 باشند. يکطرفه ميکه در جهت باد غالب  يطول يها تپه، D. يباد يهاماسه

 
در برابر  ياهان به عنوان سدي، گAو شناور.  يپناهگاه يها از ماسه يير صحرايتصاو ( نمونه6شکل )

 مورب در منطقه يبند طبقه ياز ساخت رسوب يانشانگر نمونه Bاند و ها عمل کردهانتقال ماسه
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 (2114ز )يتبر يستگاه هواشناسيا يهامورد مطالعه بر اساس داده يمنطقهساله  64( گلباد 3شکل )

 يريجه گينت

هستند  يمنحصربفرد از رسوبات باد ياتپه به عنوان نمونهقوم يمنطقه يارسوبات ماسه

 يهاق مشخصهين تحقيافته اند. در اين منطقه گسترش يدر ا ياماسه يهاکه به شکل تپه

و  يط رسوبيمح يها در بررسن ماسهيا يو ساخت رسوب يشناسيب کاني، ترکيبافت

ز بر اساس يو ن يکروسکوپيو م ييل آنها بر اساس شواهد صحرايثر در تشکؤم يندهايفرآ

مورد استفاده قرار گرفت.  يذرات رسوب يسنجحاصل از دانه يآمار يل پارامترهايتحل

تا  22/6از  يا ماسه يها در تپهن قطر ذرات يانگيدهد که مينشان م يج آمارينتا يبررس

ن يانگيباشد. بر اساس م يلت ميماسه متوسط تا س يدر اندازه يعنيمتر  يليم 6693/6

ن يع ذرات، ايتوز ي( منحن120/4) يدگي( و شاخص کشيف 924/6) يشاخص جورشدگ

 يمنحن يشدگ ن شاخص کجيانگيبرخوردار هستند. م يار خوبيبس يرسوبات از جورشدگ
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ز کج شده يردهد ذرات به سمت ذرات دانهيباشد که نشان م يم 921/6ات ع ذريتوز

 باشد.  يان باد مين رسوبات جهش توسط جريزم حرکت اين مکانيترهستند و مهم

نشان  يکروسکوپيواهد مـر اساس شـب يرسوبات باد يشناسيب کانيرکـت يبررس

با  يهان فلدسپاتيو همچن ينسبت به چند بلور يکوارتز تک بلور يدهد که فراوانيم

شتر است که يوکالزها( بين )پالژييم دار( نسبت به انواع با مقاومت پايمقاومت باال )پتاس

اند و از را تجربه کرده يتواند باشد که رسوبات چرخه مجدد رسوبين امر ميانگر ايب

 يريگشکل و جهت يج حاصل از بررسياند. نتاگرفته أن منشيو آذر يرسوب يهاسنگ

و پوشش  يمحل ينقش وزش بادها يامنطقه يو جهت وزش بادها ياماسه يهاتپه

 ياماسه يهاتپه يل و تکامل ژئومورفولوژين عامل در تشکيتررا به عنوان مهم ياهيگ

 سازد.  يتپه محتمل مقوم

 ر و تشکريتقد

در مطالعات  يکمک يرويس )به عنوان نيهر يديمهندس حامد حم يله از آقاينوسيبد

خام  يهاار گذاشتن دادهي)به خاطر در اخت يجان شرقيآذربا ي( و اداره هواشناسييصحرا

 شود. يم ين پژوهش تشکر و قدرداني( در ايهواشناس
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