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 چکیده
 ایرانشرقي حمل ماسه در ریگ سرخس واقع در گوشه شمال قابليتهای رژیم بادی و هدف از این پژوهش بررسي ویژگي      

های شاخص سرخس،سينوپتيک  ( ایستگاه1366-1395) های سرعت و جهت باد ساعتيبا استفاده از داده ،ين اساساست. بر هم
 -وش فرایبرگرراساس رب( RDP/DP( و نسبت )RDDماسه ) حرکت نهایي جهت (،RDP(، برآیند حمل ماسه )DPحمل ماسه ) قابليت
نيز حمل ماسه  قابليتبراساس  بادهای فرساینده انرژیتغييرات زماني ویژگيهای بادهای فرساینده و  همچنين .حاسبه شدنددین م

ویژه در فصل آیش و هاراضي کشاورزی ب. است غربيعمدتا شمال آورو باد ماسهجهت باد غالب نتایج نشان داد که  .شدبررسي 
در مجموع،  د.نباشمي رسوبات بادیتأمين منابع  یآندرئهای خشکيده مقسمت در ویژهبهرسوبات رودخانه مرزی تجن همچنين 
و کمترین ميزان در  مرداد )جوالی(بيشترین ميزان در  کهقرار دارد کم در کالس حمل قابليت در منطقه سرخس براساس  انرژی باد

برای این محدوده در حدود  (DP=193 v.uحمل ماسه )قابليت براساس ميانگين  ماسهدبي از سوی دیگر توانایي  است. (نوامبرآذر )
ای و نبکا دو های ماسهان داد که پهنهای نشبازدیدهای ميداني و تصاویر ماهواره .برآورد گردید مکعب در واحد عرضمتر 51/13

 .هستندریگ سرخس رسوبات بادی  شکل اصلي در
 

 .سرخسریگ ، ایماسهپهنه رژیم بادی،  کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه
حمل و رسوب  برداشت،مرحله پدیده فرسایش بادی از سه 

حمل و مرحله ادی در دو رسوبات ب تشکيل شده است که
از سطح  %6این رسوبات حدود  .شوندميشکل ترسوب 
آنها در مناطق  %97های جهان را پوشانده است که خشکي

  اندخشک گسترش یافته

(, 2009Pye and  soarT .)  عالوه بر بارش و حساسيت
در مؤثر مهمترین پارامتر اقليمي  اراضي به توليد رسوبات بادی،

فرسایش  بادهای باالتر از آستانه گيری رسوبات بادی،شکل
های مختلف بادهای فرساینده در قسمت تأثير باشد.بادی مي

های مختلف متفاوت است، زیرا یک منطقه و همچنين در بيابان
سرعت که طوریبه تغييرپذیری زیادی در انرژی باد وجود دارد.
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 و قدرت باد یک عنصر کليدی در توانایي فرسایش بادی است.
بادها بر روی مورفودیناميک  جهت و فراواني سه پارامتر شدت،

 and Pearceمهمي دارند )تأثير ای های ماسهگيری تپهو شکل

Walker, 2005.) ای، های ماسهرژیم بادی بر مرفولوژی تپه
 and Breed) استمؤثر گيری و توسعه ریگ اندازه تپه، شکل

Grow, 1979; Wasson and Hyde, 1983; Livingstone 

., et al; Hesse 2015., et aland Warren, 1996; Zhang 

2017). 
ویژگيهای بادهای فرساینده باید به مقدار حمل  بررسي برای

 قابليتبرای محاسبه  متعددی هایروش رسوب توجه کرد.
اع محيطي ابد هایبراساس ویژگي (DPحمل رسوبات بادی )

 Frybergerو Bagnold، Skidomor عنوان مثالهب ،شده است

–Dean  است هسو (1996 ,.et alBullard ) روش .
Fryberger (1979)، های بياباني و سازگاری بهتری با محيط

رابطه این روش براساس  بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
باد و حمل دهنده ارتباط بين انرژی لتو تهيه شده که نشان-لتو

مناطقي  این اساس بر(. 2005et alAwadhi -Al ,.ماسه است )
بادی با  هایعنوان محيطست، بهیواحد بردار 200که کمتر از 

عنوان به ست،یواحد بردار 400-200مناطقي که بين ، انرژی کم
با انرژی متوسط و در نهایت مناطقي که ارزش بيش  هایمحيط

های با انرژی بادی عنوان محيطداشتند، به یواحد بردار 400از 
 بر (.Fryberger and Dean, 1979) شدندبندی زیاد طبقه

گلماسه تحت عنوان را نموداری  دین-فرایبرگرهمين اساس، 
جبر برداری و محاسبه که در اثر انجام عمليات  نمودندارائه 

چون  آید.دست ميمقدار انرژی قابل حمل ماسه توسط باد به
حمل  قابليترو واحد ازاین ،های باد دارای جهت هستندداده

( نمایش Vector unit or vuماسه را بصورت وکتور یونيت )
 ،شودکه بصورت خالص نشان داده مي DPعالوه بر  دهد.مي

 DPمجموع مقادیر ( از RDP) برآیند حمل ماسه برداری اندازه
 DPاز  که معموال کوچکتر شوددر جهات مختلف حاصل مي

حمل در  قابليتاز جمع برداری مقادیر  RDPدر واقع  است.
شود و وضعيت نهایي گانه حاصل مي16یا  8جهات مختلف 

 حرکت نهایي جهت شاخص. دهدنشان ميرا حمل ماسه منطقه 

در طول معموال حرکت ماسه را  نهایيجهت  ،(RDD) ماسه

جهات در فصول مختلف در که ممکن است  دهدسال نشان مي
متفاوت حرکت کنند و برحسب درجه نسبت به جهت 

جهت  همگني شاخص شود.جغرافيایي شمال صفر بيان مي
نسبت مقدار نهایي حمل  دهندهنشان( RDP/DPحمل ماسه )

است که وضعيت وزش بادهای ماسه به کل توان حمل ماسه 
 عددهرچه این مقدار به البته  دهد.فرساینده محيط را نشان مي

یک جهته و بعکس هرچه  فرساینده تر باشد بادهاینزدیکیک 
چند جهته در  فرسایندهبادهای  به سمت صفر تمایل پيدا کند

 قابليتمورد در کشور  داخل هایپژوهش. وزش دارندمنطقه 
 هایهرخسار مورفودیناميک و مورفومتری بررسيحمل ماسه و 

 ,Ekhtesasi)اردکان و جاسک  – یزد دشت در بادی فرسایش

داخلي ایران  بيابانهای ،(Abbasi, 2018دشت سيستان ) ،(2005
Samani Nazari و بيابانهای قم  ،(2018)و همکارانRahdari 

با توجه به بادهای فرساینده انجام شده  (2019) ،و همکاران
به (2016و همکاران ) Samani Nazari دیگر سوی از .است

از بلند کاشان در ریگای ماسههای منظور شناسایي اشکال تپه
بين نتایج  که دادها نشان روش فرایبرگر استفاده نمودند و یافته

های سرعت حاصل از محاسبات به شيوه فرایبرگر و کالس
به صورت کامل تطابقي وجود  نماافزار گلماسهنسبت به نرم

حمل در دو پژوهش قابليت ارزش هم نمودارهای ترسيم ندارد.
و همکاران  Zhangنشينان( چين توسط بادینجاران )بادیهبيابان 

و  Awadhi -Al (2005)کویت توسط ( و برای کشور2015)
ارائه ( 2019و همکاران )  Abbasiتوسط دشت سيستانبرای 

 شده است. 
های توان به تپهاز نظر مورفولوژی رسوبات بادی را مي

های ، پهنهایهای ماسههای طولي، هرمتپه عرضي یا بارخان،
های حاصل از پوشش گياهي مانند نبکاها و ای، تپهماسه
ای و رسوبات بادی حاصل از توپوگرافي های ماسهپيکان
آیند های مختلف بادی بوجود ميبندی کرد که تحت رژیمتقسيم

(Lancaster ,1998.)  رژیم بادی یک جهته یا یکسویه مانند
های ای، بارخان و رشتهروزه معموال پيکان ماسه 120بادهای 

عرضي، رژیم بادی دو جهته مانند بادهای منطقه جازموریان 
های طولي و رژیم بادی چند جهته )پيچيده( مانند بادهای رشته

آورند. ای شکل را بوجود ميای ستارههای ماسهبيابان لوت هرم
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رژیم باد یک جهته باشد و یا بيشتر بادها با درجه وزش اگر 
( از RDDسبت به یکدیگر بوزند جریان ماسه نهایي )بسيار کم ن

گيرد ولي اگر بادها در طول مجموع برآیند همگي آنها شکل مي
های متفاوت بوزند جریان ماسه برای هر جهت یکسال با جهت

 .شودتشکيل ميجداگانه و با توجه به نسبت آن 
های ضمن بررسي ویژگي مقاله سعي شده است که در این

های با استفاده از داده ژیم بادیي ریگ سرخس، ررفولوژیکوم
سرخس  سينوپتيکسرعت و جهت باد ساعاتي در ایستگاه 

 بررسي شود.
 

 ها مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

شرق ایران با مختصات منطقه مورد مطالعه در شمال
تا  60° 50'عرض شمالي و  36° 40'تا  36°00'جغرافيایي

این منطقه در همسایگي  .(1 )شکل قرار گرفته است °61 10'

رو به ازاین ،قوم ترکمنستان قرار داردجنوب صحرای بزرگ قره
 باشد.مذکور ميعوامل حاکم بر توسعه بيابان تأثير شدت تحت 

و شده داغ واقع شناسي در حوضه رسوبي کپهلحاظ زمين به
ميانگين  .استبر اساس روش دومارتن خشک آن اقليم 

 (1366-1395) ایستگاه سينوپتيک سرخس هایدادهبلندمدت 
و گراد درجه سانتي 7/18دما  متر،ميلي 119 بيانگر بارش
 است. کيلومتر بر ساعت( 15/8)ثانيه  متر بر 3/2سرعت باد 

غربي بوده که باد سياه معروف جهت باد غالب منطقه شمال
وزد در فصول سرد مي از دیگر بادهای معروف منطقه که است.

تا  توان باد موسوم به قبله را نام برد که جهت آن از جنوبمي
 نظر از است. شرقيتا شمال به سمت شمال غربيجنوب

 ازکه  باشدمنطقه هریرود مي رود اصلي هيدرولوژیکي
 طي از پس وگرفته  سرچشمه افغانستان در هندوکش ارتفاعات

 افغانستان مرزهای به تایباد شهرستان نزدیکي در کيلومتر 650
  .رسدمي ایران و

 

 
 (2017ژوئیه  5)منطقه مورد مطالعه  در و موقعیت ریگ سرخس تصویر ماهواره لندست -1شکل 
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 به ورودی آب اصلي منابع از یکي هریرود رودخانه
 و ترکمنستان جنوب و ایران شرقشمال مناطق از هایيبخش
 منطقه است و همواره کشاورزی و شرب نياز کنندهتأمين

 لحاظ پایداری به دو همسایه هاینگراني از یکي عنوانبه
منظور تنظيم آب باشد. سد دوستي بهمي ورودی جریان

 و منطقه احداث شده است، این در حالي است که سرچشمه
 احداث هاست ک افغانستان در آن از توجهي قابل بخش
 .دارد دست در رودخانه این روی بر را سد دو کمدست

آن و  دوستي، کيفيت سد رواناب روی بر سدها این احداث
داشت و  تأثير فراوان خواهد زایي در منطقهگسترش بيابان

ممکن است عدم رسيدن آب به منطقه موجب شدت گرفتن 
 پدیده فرسایش بادی در آینده شود.

 
 روش تحقیق

فرسایش تأثير منظور شناسایي مناطق تحت به در ابتدا
 ای،بادی در منطقه سرخس با استفاده از مطالعات کتابخانه

 ای،وتحليل تصاویر ماهوارهتجزیه های هوایي،تفسير عکس
محدوده ميداني  تفسير بصری گوگل ارث و در نهایت بازدید

با مقياس  های ماسه بادیو اشکال تپه ریگ سرخس
 هواشناسي )باد،های دادهدر ادامه  شد. ایيشناس 1:25000

جمع در فرسایش بادیتأثيرگذار رطوبت نسبي(  دما، بارش،
-1395آوری از سازمان هواشناسي کشور در بازه زماني )

فراواني بادها در سرعت و جهات مختلف  شد. ( تهيه1366
مربوط به برای انجام محاسبات  مورد بررسي قرار گرفت.

ای از های ماسهفرض بر این است که تپهپتانسل حمل ماسه 
متر تشکيل ميلي 25/0-30/0ذرات ماسه با اندازه ميانگين 

چنين فرضي  .and Dean (Fryberger (1979 شده است
ت مناطق بياباني دنيا در نظر گرفته شده اسبيشتر برای 
1979) ,(Ahlbrandt  و از سوی دیگر نتایج مطالعات ميداني

 .داشتاین فرض از حکایت نيز  منطقه مورد مطالعهدر 

برای  Belly (1964)سرعت آستانه با توجه به مطالعات 
متر و فاکتور زبری سطح، در ميلي 30/0ميانگين ذرات 

با است که نات برآورد گردیده  6/11برابر متری  10ارتفاع 
 12برابر با  Dean  (1979)و erger Frybتوجه به مطالعات 

در این تحقيق نيز سرعت  در نظر گرفته شده است. نات
متر بر ثانيه( در نظر گرفته  5/6)برابر  نات 12آستانه معادل 

WR Plot افزارهایهای مربوطه از نرمانجام تحليلبرای  شد.

8view  و همچنين MATLAB  نما افزاری گلماسهنرمو( 
2005 ,.al et(Ekhtesasi  شد. استفاد 

 
𝐷𝑃 1رابطه  ∝ 𝑉2(𝑉 − 𝑉𝑡) ×  𝑡 

 
نشان داده  Vبا گيری شده سرعت باد اندازه 1در رابطه
سرعت آستانه در منطقه مورد مطالعه است و  Vtشده است و 

t گانه درباد در جهات هشتهای سرعت فراواني کالس 
حمل توانایي  DP در نهایت .باشدمورد مطالعه مي ایستگاه

عنوان مثال ماسه در تمام جهات در یک زمان مشخص )به
منظور بدست آوردن برآیند به بدست آمد. ماهانه و یا ساالنه(

 د( در جهات مختلف بعد از تجزیه در امتدا2برداری )رابطه 
محور طولي و محور عرضي و با توجه به اندازه برداری در 

 .شدمختلف از روابط زیر استفاده هریک از جهات 

 

𝑅DP = √(C2 + D2) 

D = ∑ (DPi) cos θi

8 or 16

i=1

 

C = ∑ (DPi) sin θi

8 or 16

i=1

 

RDD =  Arc tan(
C

D
) 

 2رابطه 
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منظور بدست آوردن نسبت برآیند برداری به برآیند به
( از تقسيم این دو پارامتر که در مراحل قبل UDIجبری )

. اگر این نسبت نزدیک (4بدست آمده، استفاده گردید )رابطه 
باشد محيط دارای بادهای فرساینده یک جهته و اگر  1به 

 .نزدیک به صفر باشد بادهای فرساینده چند جهته هستند
 

UDI =  (
RDP

𝐷𝑃
) 

 
 نتایج

 سرعت و جهت باد
غربي با آناليز بادها نشان داد که بادهای شمالنتایج 

 بيشترین حاکميت را در منطقه سرخس %21فراواني حدود 
پس از آن بادهای  در فصل بهار و تابستان دارند.ویژه به

( که بيشتر در فصل 3/5شرقي )%( و جنوب5/5جنوبي )%
ميانگين سرعت باد در منطقه  (.2وزند )جدول زمستان مي

 30ثانيه است و حداکثر سرعت آن تا  بر ترم 2/2سرخس 
 نيز گزارش شده است. ميانگين 1368در سال متر بر ثانيه 

( در متر بر ثانيه 6باالتر از فرساینده ) بادهای سرعت
منطقه سرخس  (.1رسد )جدول ثانيه مي بر متر 8سرخس به 

درصد آن باالتر  22درصد اوقات دارای باد است که  54در 
 46یعني بقيه رسایش و حرکت ماسه است و از آستانه ف

 باشد.درصد آرام مي
 

 (1366-1395در ایستگاه سرخس ) خالصه آماری پارامترهای سرعت باد -1جدول 

 (m/sمتوسط ساالنه سرعت باد ) (m/s) 6ميانگين سرعت بادهای باالتر از 

 ایستگاه ميانگين تغييرات حداقل حداکثر درصد ميانگين حداقل حداکثر درصد

 سرخس 2/2 7/2 0 30 54 01/8 6 30 22

 
 (1366-1395تغییرات کمی درصد فراوانی جهات مختلف باد به صورت ساالنه و فصلی ) -2جدول 

 زمستان پاییز تابستان بهار ساالنه جهت

 06/3 97/7 70/19 82/6 38/9 شمال

 46/1 47/2 57/2 25/2 19/2 شرقشمال

 52/5 78/3 53/1 42/4 81/3 شرق

 44/8 70/4 86/1 05/6 26/5 شرقجنوب

 16/10 11/5 64/1 46/5 51/5 جنوب

 24/3 21/1 87/0 78/1 77/1 غربجنوب

 52/4 42/3 23/5 5 55/4 غرب

 80/14 48/16 38/32 46/22 54/21 غربشمال

 66/46 81/45 18/34 72/45 85/45 باد آرام

 

وتحليل فصلي بيانگر این مطلب است که نتایج تجزیه      
بادهای منطقه در فصل تابستان از جهات  %53بيش از 

وزد و نقش تأثيرگذاری در ایجاد غرب و شمال ميشمال

(. بعد از 2فرایندهای فرسایش بادی در منطقه دارد )جدول
-بادهای آرام در منطقه افزوده ميفصل تابستان، بر فراواني 

شود و در فصل زمستان بادهای موسوم به باد قبله با جهت 

 3رابطه 

 4رابطه 
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غربي نيز در منطقه حاکم است جنوبي عالوه بر باد شمال
وتحليل فصلي بيانگر این مطلب (.  نتایج تجزیه2)شکل 

بادهای منطقه در فصل تابستان از  %53است که بيش از 
وزد و نقش تأثيرگذاری در غرب و شمال ميجهات شمال

(. 2ایجاد فرایندهای فرسایش بادی در منطقه دارد )جدول

بعد از فصل تابستان، بر فراواني بادهای آرام در منطقه 
شود و در فصل زمستان بادهای موسوم به باد قبله افزوده مي

غربي نيز در منطقه حاکم با جهت جنوبي عالوه بر باد شمال
 (.2است )شکل 

 

 
 (1366-1395) فصلی و ساالنه در ایستگاه سینوپتیک سرخس گلبادهای -2شکل 

 

 های اقلیمی ریگ سرخستغییرات زمانی ویژگی
های اقليمي در آماری بر روی داده هایوتحليلتجزیه

( نشان داد که 1366-1395سرخس در بازه زماني )منطقه 
 مجموعدما و ميانگين د تغييرات ميانگين سرعت باد، رون

در منطقه به صورت شماتيک نشان داده شده است بارش 
شود تغييرات ساالنه قابل همانطور که مشاهده مي (.4 )شکل

هب ،دما و باد ساالنه اتفاق افتاده است ای در بارش،مالحظه
روند دمای ساالنه مقدار کمي کاهش نشان داده  کهطوری
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است. روند تغييرات بارندگي قابل مالحظه نبوده است )شکل 
صعودی بخود گرفته  نسبتا( ولي تغييرات زماني باد روند 3

ای از خود است و در سالهای اخير افزایش قابل مالحظه

. درصد بادهای آرام در سالهای (4نشان داده است )شکل 
( نيز کاهش محسوسي را نشان 1394-1395مطالعه )آخر 

 دهد.مي
 

 
 

 1366-1395تغییرات میانگین بارندگی و دمای ساالنه در ایستگاه سرخس در بازه زمانی  -3شکل 

 

ثانيه( در  متر بر 6روند تغييرات بادهای فرساینده )باالتر از 
یک روند  1366-1395ایستگاه سرخس در بازه زماني 

(. این بادها در بين سالهای 5صعودی را نشان داده است )شکل 
 یک روند کامال صعودی داشته است.  1395تا  1390

 قابلیت حمل ماسه 
نتایج حاصل از محاسبه قابليت حمل نشان داد که 

واحد برداریست. جهت  193برابر  DPميانگين ساالنه 
درجه نسبت به شمال  144حرکت نهایي ماسه با زاویه 

( RDP/DPکند و شاخص تغييرپذیری جهات باد )حرکت مي
است. نمودار گلماسه نيز نشان داد که رسوبات  7/0برابر 

 (.  6کنند )شکل شرقي حرکت ميبادی بسوی جنوب

 

 
 1366-1395تغییرات میانگین سرعت باد ساالنه در ایستگاه سرخس در بازه زمانی  -4شکل 
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 1366-1395متر بر ثانیه( در ایستگاه سرخس در بازه زمانی  6تغییرات میانگین بادهای فرساینده )باالتر از  -5شکل 

 
 

 
 گلماسه ساالنه ایستگاه سینوپتیک سرخس -6شکل 

 
دارای  داد که ماه ژوئيه )تير( های ماهانه نيز نشانگلماسه

واحد بردار است و از  3/28حمل ماسه با  قابليتبيشترین 
 حمل ماسه مربوط به ماه نوامبر قابليتسوی دیگر کمترین 

جهت بردار برآیند حمل  واحد بردار است. 6/5)آبان( با 
های دسامبر و ژانویه )فصل زمستان( در راستای ماسه در ماه

شرق است و این موضوع ناشي از حاکميت باد شمال-شمال
ها جهت قبله در این دو ماه در منطقه است و در سایر ماه

دهنده حاکميت باد شرقي دارد که نشانبردار برآیند جنوب
 غربي است.شمال
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 مودار گلماسه ماهانه ایستگاه سرخسن -7شکل 

 

نيز نشان داد که روند تغييرات پتانسل حمل ماسه  روند
ایستگاه سرخس نشان داد که بيشتر سالها در انرژی باد 

حمل رسوبات بادی در کالس کم قرار دارند  قابليت

ای در سالهای آخری ( ولي افزایش قابل مالحظه<200)
حمل در کالس زیاد  قابليتکه طوریهب ،شودمطالعه دیده مي

 (. 8 شکل( قرار گرفته است )>400)
 

 
 حمل ماسه در ریگ سرخس  قابلیتروند تغییرات  -8 شکل
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 07/0هر واحد بردار توانایي حمل اینکه با توجه به 
تواند ماسه را در عرض یک متر از زمين ميمترمکعب 
 با در نظر . Deanand  (Fryberger, (1979داشته باشد

 ،برای ریگ سرخس یواحد بردار 193 ميانگين گرفتن
حدود  تواند جابجا شودکه ساالنه مي ماسهميزان  قابليت

الزم به  شود.برآورد ميمترمکعب در واحد عرض  51/13

در چند سال اخير ميزان دبي ماسه در ریگ  کر استذ
 آن گيری داشته است و ميزان کميسرخس افزایش چشم

برابر ترتيب به 1395و  1394، 1393های در سال
 مترمکعب در واحد عرض 67/54و  09/27، 31/37

 . استبوده 

 
 

 سرخسشناسی )مرفولوژی( ریگ شکل و مساحت -3 جدول

 مجموع نبکا ثبیت شدهتای های ماسهپهنه ایماسه پهنه شناسیشکل

 81301 20400 30006 30895 مساحت )هکتار(

 100 26 36 38 درصد )%(

 

 

  
 مدل رقومی ارتفاع در منطقه مورد مطالعه -10شکل  نقشه مورفولوژی ریگ سرخس -9شکل 
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   شناسی و وضعیت تثبیت ریگ سرخسشکل
ای، تفسیير بصیری گوگیل    وتحليل تصاویر ماهوارهتجزیه

ارث و همچنين بازدیدهای ميداني از منطقه بيانگر این مطلب 
هکتیار   81301است که ریگ سرخس مساحتي در حیدود  

ای درصد آن پهنه ماسیه  74( که از این مقدار 3دارد )جدول 
هیای  پهنه %36تثبيت نشده و  ایهای ماسهپهنه %38)شامل 

نبکا تشکيل شده اسیت )شیکل    %26ای تثبيت شده( و ماسه
ای با ارتفیاع بیيش از   های ماسهکه به ندرت تپهطوری(. به9

( کیه  10شیود )شیکل   سه متر در ایین رییگ مشیاهده میي    
دهنده نقصان منبع ماسیه از نظیر تیأمين    احتمال زیاد نشانبه

باشید. در واقیع رییگ    ک( ميتشکيل یک ریگزار کامل )تيپ
و   Kocurekسرخس از نظر مرفولوژی تنیوع کمتیری دارد.  

Nielson (1986نشان دادند که پهنه ) ای در اثیر  های ماسیه

توانند شکل بگيرنید:  یک یا چند عامل از پنج فاکتور زیر مي
گيییر کییردن  -2 زمییين، وجییود آب در نزدیکییي سییطح -1

 نسیبت  -4 ای،دوره ایهسيالب -3 ماسه به بستر، هایدانه
گياهي بنیابراین بیه    پوشش -5 درشت ماسه و هایدانه زیاد

های فعیال در درون رییگ کیه در    رسد وجود آبراههنظر مي
ویژه وجود پوشش گياهي مواقعي از سال سيالبي هستند و به

ای رییگ سیرخس بيشیترین    های ماسیه گيری پهنهدر شکل
غربیي  ي از جنیوب نقش را داشته باشند. البته قسمت کیوچک 

وبلندیهای فالتوهیای )تیراس هیا(    ریگ نيز در داخل پستي
که تأثير عامل شماره نحویاند. بهفوقاني ارتفاعات گير افتاده

بندی ماسه نياز به تحقيق بيشتر و مقایسه آن چهارم یعني دانه
 ای دارد.های ماسهبا دیگر شکل

 

 

 موقعیت مکانی روستاهای در خطر فرسایش بادی در ریگ سرخس -11شکل 

 
 بحث

فرسایش فرایند ریگ سرخس در طول زمان و بر اثر 
غربي به تدریج تجمع پيدا کرده بادی توسط بادهای شمال

 ،دارندتأثير دهي این ریگ شکلبر  بادهای دیگر تنها است.
های جنوبي ریگ ارتفاعات است که فاقد منبع زیرا قسمت

های اجرایي اداره و فعاليتاقليمي شرایط  .باشدميماسه 
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هایي منابع طبيعي موجب استقرار پوشش گياهي در قسمت
های ای طي دورههای ماسهتثبيت تپه از این ریگ شده است.
های با استفاده از مالچ پاشيهای مالچزماني گذشته به روش

های درختي و نفتي و بيولوژیکي از طریق کاشت گونه
 گز (،Haloxylon persicum) ای شامل تاغدرختچه

(Tamarix strictaو ) پده (Poplus ephratica )انجام شده 
شرایط برای استقرار و توسعه  های مذکور،و با استقرار گونه

برگان علفي گندميان و پهنمانند های گياهي سایر گونه
نبکاها  همچنين سطوح وسيعي از منطقه را شده است. فراهم

های تشکيل دهنده نبکا عمدتا دهند که گونهتشکيل مي
عروس  ،(Salsola richteri) شامل سه گونه به اسامي جفنه

 ( و سبد پاکوتاهAmnothamnus lehmanni) شنزار

(Stipagrostis plumusaمي )  .باشد 

ریگ در حمل ماسه  قابليتانرژی باد و ميزان  طورکليهب
در کالس کم قرار دارد و  (=DP=7/0RDP ,193سرخس )

در  زیادیيت الریگ سرخس فعبيانگر این مطلب است که 
 تنها در برخي ازالبته  .ندارد مقایسه با ریگزارهای دیگر

جابجایي که بادهای فرساینده شدید هستند های خشک سال
ه با نتایج ک موضعي رسوبات بادی کامال مشهود است

Abbasi ( در 2019و همکاران ) های ماسهفعاليت تپهمورد
رسوبات فعلي با توجه أ منش های روان کشور مطابقت دارد.

اراضي  ،است غربيبه جهت باد غالب که عمدتا شمال
رسوبات همچنين ویژه در فصل آیش و هکشاورزی ب

های خشکيده قسمت در ویژهبهرودخانه مرزی تجن 
نيز نشان  ،(2014) همکاران و  Karimiباشد.ميی آندرئم

های بادرفتي منطقه سرخس ای و لسهای ماسهدادند که تپه
ز نظر اندازه ذرات یک ا، اندواقع شدهیکدیگر کنار که در 
های کالسيک در جهان معموال در لس محلي دارند.منشأ 
شوند که نشان از فعاليت های ماسه بادی تشکيل ميتپهکنار 

سایش بادی و توفانهای گردوغباری در گذشته منطقه فر
نيز نشان دادند ( 2018)و همکاران    Ziyaeeسرخس دارد.

در که منطقه سرخس یکي از مناطق با فعاليت گردوغباری 
با احداث سد  از سوی دیگر است.استان خراسان رضوی 

و  گير یافته استدوستي جریان پایه رودخانه کاهش چشم

-در مواقع خشکي مي ریگاین موضوع بر شدت فعاليت 

قابليت تغييرات مکاني  ميداني نشان داد که بازدیدهای. افزاید
های شمالي و حمل ماسه در ریگ سرخس در قسمت

که طوریبه ،ي از فعاليت بيشتری برخوردار استجنوب
تپه و تام رسول در قسمت شمالي ریگ روستاهای یاس

روزآباد، صمدآباد و چاله زرد در سرخس و روستاهای نو
باشند های روان ميدر معرض ماسهبيشتر قسمت جنوبي 

های جنوبي و مرکزی ریگ تثبيت قسمت (.10)شکل
 انجام شدهسرخس از طریق عمليات بيولوژیک به خوبي 

ماسهاست اما در قسمت شمالي با توجه به فعاليت بيشتر 
 در گيرد.قرار عمليات تثبيت مورد توجه باید روان  های

طلب است که در ای این تحقيق بيانگر این مهیافتهنهایت 
-حمل ماسه از رشد فزایندهقابليت  هایچند سال اخير داده

که اگر توجه طوری، بهای در منطقه برخوردار بوده است
 اًقطع ،نشودمنطقه  درهای روان کافي به کنترل ماسه

ناپذیری را برای جوامع انساني و همچنين جبرانخسارتهای 
ای و ریلي موجود در منطقه خطوط جادهویژه تأسيسات به

منظور گردد بهاز سوی دیگر پيشنهاد مي. کردوارد خواهد 
تر رژیم بادی ریگ سرخس یابي و واکاوی دقيقدرون

منظور ایستگاه هواشناسي به توسعه و تجهيز ،تأسيس
ای سرعت باد از اهميت قابل توجه های ساعتيبرداشت داده

  .ایستمنطقه ریزیبرنامه هایاولویت جزو و بوده دار وربرخ
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Abstract 

    The purpose of this study was to investigate the characteristics of wind regime and sand 

transport potential in the Sarakhs Erg, located in the north-eastern corner of Iran. Accordingly, 

using the data of wind speed and direction (1978-2016) of the Sarakhs synoptic station, the 

potential of sand transport (DP), Resultant Drift Potential (RDP), Resultant Direction Drift 

(RDD), and the ratio of RDP/DP were calculated using Fryberger-Dean (1979) method. Also, 

the characteristics of erosive winds and temporal changes were investigated based on sand 

transport (DP) potential. The results showed that the dominant wind direction and the sandy 

wind were northwest. Agricultural lands, especially in the fall season, as well as the sediments 

of the Tajan Border River, were the sources of wind sediments. In general, wind energy in the 

Sarakhs region based on the sand transport (DP) potential is put in the low class (DP=193 v.u) 

with the highest and the lowest in July and November, respectively. On the other hand, sand 

discharge capacity based on the average sand carrying potential (DP = 193 v.u) for this range 

was estimated to be about 13.51 m3 in width. Field studies and satellite images showed that sand 

and nebka zones were two main forms of wind sediments in Sarakhs Erg sediments. 

 

Keywords: Wind regimen, sand transportation potential, Sarakhs Erg. 

 

 

 

 


