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ABSTRACT
The natural contrast between alluvial and aeolian geomorphic systems on
the western margin of the Petergan Playa creates a balanced and stable
environmental condition, while human intervention in the one of these
systems leads to environmental instability and natural hazard expansion. In
this paper, having determined the territory of the alluvial and aeolian
landforms, morphology and origin of aeolian shapes have been carried out
by stepwise method and the geomorphology of alluvial shapes has been
studied and classified using satellite images, aerial photographs and field
surveys. The morphotectonic response of alluvial systems in contrast to the
aeolian systems has been calculated using neotectonic indices. Finally,
using the indices of motion, velocity, contact angle, and variations of the
alluvial and aeolian landforms extracted at two different time points from
the satellite images, the types of contrast and possible contact between them
are determined and analyzed. According to the results, in 10 years about
11.3% of the territory of alluvial landforms has been converted to aeolian
ones. Thus, aeolian systems overwhelm the region's alluvial systems. The
predominance of aeolian systems has been made by diverting and blocking
the flow of water and flowing over the channel shores caused by the
movement of sand dunes and in many cases ponds and other channels have
been created along the main channel of the river. The permanent alluvial
systems in the area show stable and cyclical behavior so that the dominance
of alluvial systems decreases to a certain extent during the activity seasons
of the aeolian systems. The research findings show that during the 10-year
period, only 1.8% of the territory of the aeolian landforms in the region has
been converted to alluvial landforms. This type of contrast can be observed
along the permanent river of Tajnood which passes through the sand dunes
on the eastern slope of Mount Khaje.
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چکیده
تقابل طبیعی میان دو سیستم ژئومورفیک آبی و بادی در حاشیی رربیی پاییای پترگیان شیرایط
متعادل و پایدار محیطی را ایجاد کرده درحالیکه میداالا انسیانی در یکیی از ایی سیسیتمهیا
زمین بروز ناپایداری محیطی و گسترش مخاطرا را فراهم می آورد .در نوشیتار پییر رو پیز از
تعیی قلمرو لندفرم های آبی و بادی ،مورفولوژی و منشأیابی اشکال بادی بهروش گامبهگیام انجیام
و ژئومورفولوژی اشکال آبی نیز با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،عکزهیای هیوایی و بررسییهیای
میدانی ،مطالعه و طبقهبندی شده است .واکنر مورفوتکتونیکی سیستمهای آبرفتیی در تقابیل بیا
سیستمهای بادی منطقه با استفاده از شاالصهیای نووتکتیونیکی محاسیبه و بررسییشیده اسیت.
درنهایت با استفاده از شاالصهای جهت حرکت ،سرعت جابهجایی ،زاوی تماس و تغییرا گسترة
لندفرمهای آبی و بادی که در دو زمان متفاو از تصاویر ماهوارهای استخراج شیده ،انیواع تقابیل و
چگونگی مجاور ممک بی آنها در منطقه تعیی و تحلیل شده است .براسیاس نتیایط طیی ده
سال حدود  %99/3از قلمرو لندفرمهای آبی بیه لنیدفرمهیای بیادی تبیدیل شیده اسیت .ازایی رو
سیستمهای بادی بر سیستمهای آبی منطقه رلبه یافتهاند .رلبی سیسیتمهیای بیادی ازراه ایجیاد
انحراف و مسدودشدن جریان آب و جاریشدن آن روی سواحل کانال بهواسیط حرکیت تهیههیای
ماسهای بروز کرده و در موارد متعددی گودالهای آبگییر و کانیالهیای بسییاری در مسییر کانیال
اصلی رودالانه بهوجود آمده است .سیستم های آبرفتی دائمی در منطقه رفتاری پایدار و چرالیهای
دارند؛ بهطوریکه طی فصلها با فعالیت سیستمهای بادی تا حدی رلب سیستمهای آبیی کیاهر
مییابد .با توجه به نتایط طی دورة ده سال ،تنها  %9/6از قلمرو لنیدفرمهیای بیادی در منطقیه بیه
لندفرمهای آبی تبدیل شده است .ای نوع تقابل را در امتداد رودالانی دائمیی تجنیود کیه ازمییان
تهههای ماسهای دامن شرقی کوه الواجه عبور میکند ،میتوان مشاهده کرد.
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مقدّمه
بیر از  %32از سطح زمی زیر پوشر مناطق بیابانی است .گرچه در ای مناطق ساکنان زیادی زندگی نمییکننید،
ولی بیشتر اوقا از فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی متمیایزی برالیوردار هسیتند .نقیر عوامیل انسیانی و تغیییرا
اقلیمی در بروز بیابانزایی که در مناطق الشک و نیمهالشک بیشتر بهشکل ریر قابل برگشت رخ میدهید از اواسیط
ده  9132مورد مطالعه بوده است (راسموس  9و همکاران .)0229 ،توسعه و پیشیروی تهیههیای ماسیهای یکیی از
مظاهر اصلی تخریب زمی و بیابانزایی بهویژه در مرکز و جنوب شرق ایران است ،بهطیوریکیه اثیرا شیدیدی بیر
توسع اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد (مقصودی و همکاران :9310 ،احمدی و همکاران .)9363 ،تخریب زمی هیا
در ای مناطق بهطور ویژه با توسع اشکال ژئومورفیک فرسایر بادی و تهههیای ماسیهای همیراه اسیت .مهیمتیری
ویژگی تهههای ماسهای حرکت آنها است که میزان و جهت آن به عواملی مانند رژیم باد ،مورفومتری تهیه و شیرایط
محیطی وابسته است (لیوینگستون و وارن .)9118 ،0براساس شواهد ،نرخ حرکت تهههیای ماسیهای بیرای برالیی از
انواع بی  2/26تا  2/99متر در سال (هاوولم و کوکورک )9166 ،3و برای برالی دیگر تیا بییر از  62متیر در سیال
(هاستنراس )9183 ،4متفاو است.
میدانهای تههماسهای تنها از اشکال فرسایر بادی پوشیده نیست ،بهطوریکه در مناطق الشیک کنیونی تقابیل
فعالیت لندفرمهای آبی و بادی بهطور کامل مشهود است (بوالرد و لیوینگستون .)0220 ،3ای رابطی متقابیل بیشیتر
بهصور بهکارگیری مجدد رسوبا آبرفتی و مخروطافکنهای بهوسیل فرایندهای بیادی اسیت (ال بیاز 8و همکیاران،
0222؛ مارولیز 3و همکاران0223 ،؛ ویگا و اسهالتی .)0223 ،6سیستمهای رودالانهای دائمیی ،فصیلی و میوقتی در
بسیاری از مناطق الشک وجود دارد و بسیاری از آنها تعاما پیچیده و طوالنیمدتی با نظامهیای فرسیایر بیادی
در مناطق الشک ازجمله تهههای ماسهای دارند .ارتباط متقابل بی فرایندهای آبرفتی و فرایندهای بیادی و واکینر
آنها به تغییرا آبوهوایی در مناطق مختلف نیمهالشک دنیا در مطالعا بسیاری بررسی شیده اسیت (بیلنی  1و
همکاران0299 ،؛ ویلیامز0293 ،92؛ هان 99و همکاران .)0298 ،براسیاس ایی  ،سیسیتمهیای آبرفتیی رودالانیههیای
دائمی یا فصلی بهطور معمول بی شکلهای ژئومورفیک تهههیای ماسیهای فعیال توسیعه میییابنید ،بیهطیوریکیه
میتوانند محدودة فعالیت تهههای ماسهای را با مرزهایی کاماً مشخص یا تیدریجی محیدود کننید .ایی سیسیتمهیا
بهطور معمول ذالایر قابلتوجهی از رسوبا را تولید میکنند که برای ساالتوساز تهههای ماسیهای جدیید اسیتفاده
میشوند .در ای میان ،سیستمهای مخروطافکنهای که در شکل گستردة الود باجادا را بهوجود مییآورنید ،از منیاب
قابل توجه رسوبی برالوردار هستند.
باوجود اینکه تهههای ماسهای ،کانالهای آبرفتی و مخروطافکنهها ازجنب مورفیوژنز ،از دو منشیأ کیاماً متفیاو
آبی و بادی هستند؛ ولی ازجمله شاالصتری اشکال ژئومورفولوژی در مناطق الشک و نیمهالشک بهشمار میرونید.
وجود ذرا قابل حرکت با باد و رژیم بادی مناسب دو شرط اولیه برای ایجاد تهههای ماسهای است؛ بهطیوریکیه در
1- Rasmussen
2- Livingstone & Warren
3- Havholm & Kocurek
4- Hastenrath
5- Bullard & Livingstone
6- El-Baz
7- Maroulis
8- Veiga & Spalletti
9- Belnap
10- Williams
11- Han
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تقابل ای دو لندفرم همواره مخروطافکنهها و کانالهای آبرفتی بهمثاب یکی از مناب اصلی تأمی کننیدة ماسیه بیرای
تشکیل تهههای ماسهای محسوب میشوند .درالصوص تقابل بی کانالهای آبرفتی و تهیههیای ماسیهای در منیاطق
الشک پژوهرهای محدودی انجام شده اسیت (النگفیورد9161 ،9؛ تیو 0222 ،0؛ استنسیتریت و اسیتول هیاف ،3
0220؛ استرومبک 4و همکاران ،)0223 ،ای درحالی است که تقابل بی مخروطافکنههیا و سیسیتمهیای فرسیایر
بادی بسیار کمتر بررسی شده است (کلمنس و آبراهامس 9163 ،3؛ گاردنر 8و همکاران.)0228 ،
هدف از نوشتار پیر رو بررسی عوامل مهم و مؤثر طبیعی در ارتبیاط متقابیل بیی لنیدفرمهیای آبیی و بیادی و
طبقهبندی انواع روابط متقابل و تأثیر آن بر تکامل ای لندفرمها است .بیهطیوریکیه درنهاییت براسیاس نیوع روابیط
موجود و میزان رلب لندفرمهای آبی و بادی بر یکدیگر در منطق مورد بررسی ،رونید طبیعیی گسیترش ،تثبییت ییا
کاهر محدودههای بیابانی که در قالب فرایندهای طبیعی بیابانزایی و بیابانزدایی صور میگیرد ،شناسایی شود.

معرّفی منطقة مورد بررسی
منطق مورد مطالعه در شهرستان زیرکوه استان الراسان جنوبی بیه مرکزییت شیهر حیاجیآبیاد و در مجیاور میرز
افغانستان قرار دارد (شکل  .)9وسعت حوض آبریز مورد بررسی حدود  4322کیلومتر مرب است که  3932کیلیومتر
مرب آن دشت و بقیه در بخر رربی و شمال ررب منطق مورد مطالعه از ناهمواریها تشکیلشده است.
بارش متوسط ساالن منطقه براساس دادههای ایستگاه افی برابر با  922/3میلییمتیر و درجی حیرار متوسیط
ساالن آن  94/0سانتیگراد است .براساس روش طبقهبندی اقلیمی آمبرژه ،آبوهوای منطقه ازنوع نیمهالشک سیرد
است .مهمتری رودالانههای منطقه عبیار انید از :دارج ،آهنگیران ،تجنیود ،شیاهرالت ،بمیرود و محمیدآباد .شیبک
هیدرولوژی منطقه به چال انتهایی با عنوان پایای پترگان که در بخر شیرقی واقی اسیت ،منتهیی مییشیود ایی
موضوع بیانگر محصوربودن سیستم هیدرولوژی ای منطقه است.
منطق مورد بررسی در زون ایران مرکزی واق شده و بهطور کلی سه واحد سنگی متفیاو در آن رالنمیون دارد
که به پالووس  -ائوس نسبت داده میشوند .واحد زیری شامل سنگآهک قاعدهای است که بهسیوی بیاال و جیانبی
بهتدریط به مارن و ماسهسنگ تبدیل میشود .واحد فوقانی شامل رسیوبا قرمزرنگیی اسیت کیه بیه اواالیر ائوسی
پیشی تا ائوس پسی نسبت داده شده و بهنام الیههای قرمز ائوسی معیروف اسیت .سیومی واحید از سینگهیای
آذری  -رسوبی تشکیل شده که آن را مربوط به ائوسی پسیی و الیگوسی پیشیی دانسیتهانید .رسیوبا آبرفتیی
کواترنر ،شنزارها و تهههای ماسهای بیشتری گسترش را در منطقه دارند.

مواد و روشها
در نوشتار پیر رو دو گروه از اشکال ژئومورفیک با مورفوژنز کاماً متفاو آبی و بیادی میورد توجیه اسیت .حیدود و
موقعیت قلمرو لندفرمهای آبی و بادی بهویژه کانال جریانهای آبرفتی ،مخروطافکنههیا و انیواع اشیکال ماسیهای در
منطق مورد مطالعه با استفاده از عکزهای هوایی بیا مقییاس  9:33222و تصیاویر میاهوارة لندسیت بیا اسیتفاده از
پردازش بصری تعیی و بهصور میدانی بازبینی شد .نتایط بررسیها در ای بخر بیهصیور نقشی ژئومورفولیوژی
منطقه با تأکید بر لندفرمهای مورد نظر ارائه شده است.
1- Langford
2- Tooth
3- Stanistreet & Stollhofen
4- Strömbäck
5- Clemmensen & Abrahamsen
6- Gardner
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شکل  .1نقشة سایهروشن موقعیّت و توزیع جغرافیایی پدیدههای طبیعی و انسانی منطقة مورد بررسی

برای شناسایی چگونگی تقابل و مجاور سیستمهای آبی و بادی در ابتدا مورفولوژی لندفرمهیای بیادی بیهوییژه
تهههای ماسهای در منطق مورد مطالعه بررسی شده است؛ سهز با استفاده از روش گامبهگام کیه بیهدلییل کامیل و
بومیبودن ،بیشتر پژوهشگران ایرانی برای منشأیابی اشکال ماسهای از آن اسیتفاده مییکننید (احمیدی و همکیاران،
 ،)9362طی دو مرحله تهههای ماسهای منطقه منشأیابی شده است .در مرحل اول موقعییت منیاطق برداشیت طیی
چهار مرحله -9 :بررسی و مطالع بادهای منطقه؛  -0بررسی نظرا ساکنان و کارشناسان با پرسیرنامی اسیتاندارد
به تعداد سی نمونه؛  -3بررسی شکل ظاهری عمومی اشکال تهیهماسیهای و  -4بررسیی و مقایسی تصیاویر میاهوارة
لندست مربوط به سالهای  0222و  ،0292تعیی شده است .در مرحلی دوم ،نقیاط حسیاس بیه فرسیایر کیه در
تأمی رسوب بادی نقر بیشتری دارند ،مکیانییابی و نقیاط برداشیت مشیخص شیده اسیت .بیرای ایی منظیور از
شاالصهایی شامل مطالع ژئومرفولوژی منطق برداشت ،مطالع گرانولومتری رسوبا اشکال ماسهای بیهروش الیک
الشک (مشهدی و احمدی ،)9361 ،بررسی مرفوسکوپی عناصر اشکال ماسهای ،بررسی کانیشناسی عناصیر اشیکال
ماسهای و ارتباط ژنتیکی آنها ،استفاده شده است .در ای بخر بیرای بررسییهیای گرانولیومتری ،کیانیشناسیی و
مورفوسکوپی تعدادی نمون رسوب و الاک سطحی گرفته شیده (شیکل  ،)0بیهگونیهایکیه درمجمیوع از تهیههیای
ماسهای 09 ،نمونه رسوب و از لندفرمهای تأمی کننده 91 ،نمونه گرفته و بررسی شده است .نتایط ای بخیر منشیأ
تهههای ماسهای منطقه را نشان میدهد.
گروه دوم ،اشکال ژئومورفیک لندفرمهای آبیی هسیتند کیه در ایی بخیر نییز مطالعی آنهیا برمبنیای نقشی
ژئومورفولوژی انجام شده است .بیشتر ای لندفرمها کانالهای رودالانهای و مخروطافکنهها هستند .در ایی قسیمت،
با تکیه بر محاسب شاالصهای هندسی کانال رودالانهها شامل عرض ،عمق و نسبت عرض بیه عمیق ،الگیوی کانیال
رودالانههای منطقه بررسی شده است .برای ای منظور تعداد  33نمونه مقط عرضی از کانال یکی از شیاالصتیری
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رودالانههای منطقه (تجنود) بهصور میدانی و با استفاده از دستگاه تعیی مختصا جهانی تهیه شده است (شیکل
 .)0محاسییبا مورفییومتری اشییکال ماسییهای ایجادشییده در بسییتر و سییاحل کانییال رودالانییههییا و اشییکال آبرفتییی
مخروطافکنهای موجود در منطقه نیز با استفاده از عکزهای هوایی ،تصاویر ماهوارهای و بررسیهیای مییدانی انجیام
شده است .در ای بخر با توجه به نقر مورفوتکتونییک فعیال در تغیییر شیکل و جابیهجیایی لنیدفرمهیای آبیی و
درنهایت تهههای ماسهای ،شاالصهای مورفوتکتونیک فعال شامل سینوسیته جبه کوهستان ،ناهنجاریهای مسییر
شبک آبراههها با استفاده از شاالص آر.دی.ای( 9.اتبیهیر 0و همکیاران )0224 ،مبتنیی بیر شیاالص گرادییان طیولی
رودالانه (هک )9133 ،3و شاالص هیهسومتری بدون بُعد ،بررسی شده است.
پز از بررسی اشکال حاصل از سیستمهای ژئومورفیک آبی و بادی بهمنظور بررسی نحوة تقابل و مجیاور ایی
اشکال با یکدیگر از روش توصیفی  -تحلیلی استفاده شده است .شاالص مهم در ای الصوص محاسیب زاویی تمیاس
لندفرمهای آبی و بادی با یکدیگر است که نیازمند محاسب جهت و میزان جابهجایی تهههیای ماسیهای ،کانیالهیای
آبرفتی و اشکال ماسهای در بستر و ساحل کانال رودالانهها است .برای ای منظور با اسیتفاده از شییوه آشکارسیازی،
تغییرا موقعیت ای اشکال بر روی دو سری از تصاویر ماهوارة لندست با فاصل زمانی ده سیال (سیالهیای  0222و
 )0292بررسی شده است .بهای ترتیب ،پز از انجام مراحل پیر از پردازش شامل تصحیحا اتمسفری و هندسیی
روی تصاویر ،اشکال ژئومورفیک آبی و بادی بهروش بصیری بیا تکییهبیر نقشی ژئومورفولیوژی تهییهشیده از منطقیه
بهصور نظار شده و بهروش حداکثر احتمال در نرمافزار اردس 4استخراج و برای هر دورة زمیانی بیهطیور جداگانیه
به نقش وکتوری تبدیل شد؛ سهز با استفاده از انواع دادههای و شواهد و مدارک موجود شامل عکیزهیای هیوایی
 9:33222و بررسیهای میدانی ،صحت طبقهبندیهای بهستآمده برای هرییک از دورههیای زمیانی بیهطیور مجیزا
محاسبه شد .درنهایت فرایند آشکارسازی تغییرا در ای نقشهها برمبنای روش وکتوری انجیام شیده اسیت .نتیجی
آشکارسازی تغییرا در ای بخر نشانگر جهت ،میزان جابهجایی و تغییرا ایجادشده در رلب اشیکال ژئومورفییک
آبی و بادی منطقه بر یکدیگر است؛ همچنی زاوی تماس کانالهای آبرفتیی در ارتبیاط بیا انیواع تهیههیای ماسیهای
بررسی شده است .برای ای منظور نقش واحدهای ژئومورفیک تهههای ماسهای منطقه با نقشی اشیکال ژئومورفییک
کانالهای آبرفتی در منطقه انطباق و تحلیل شده است .درنهایت انواع تقابل ای دو گروه از اشکال متفیاو برمبنیای
تشخیص رلب فعالیت سیستمهای آبی و بادی در محل تماس ،طبقهبندی شده است .بر ای اساس ،تنها شیر نیوع
طبق مشخص از نحوة تقابل بی ای دو دسته از لندفرمها قابلشناسایی است (بوالرد و مک تاینیر.)0220 ،3

نتایج
یافتههای پژوهر حاضر بر اساس ماهیت موضوع و روش مطالعه در سه بخر شامل بررسی و مطالعی لنیدفرمهیای
بادی ،بررسی و مطالع لندفرمهای آبی و درنهایت بررسی و مطالع چگونگی مجاور و تقابل ایی دو گیروه لنیدفرم
ارائه شده است.
ژئومورفولوژی و منشأیابی لندفرمهای بادی
در مجاور و بهموازا ارتفاعا بخر رربی منطق مورد مطالعه با امتداد شمال ریرب – جنیوب شیرق ،سیه پهنی
)1- Relative Slope-Extension (RDE
2- Etchebehere
3- Hack
4- ERDAS
5- Bullard & McTainsh
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وسی با پوشر مناب ماسهبادی با فواصل اندکی که با سیستمهای آبرفتی و مخروطافکنهها ازهم جدا شدهانید ،قیرار
گرفته است (شکل  .)0ای پهنههای ماسهای درمجموع با مساحتی حیدود  110کیلیومتر مربی شیامل شیکلهیای
مختلفی از تهههای ماسهای است که ارتفیاع آنهیا حیداکثر بیه  92متیر مییرسید .بیرای انیواع تهیههیای ماسیهای
طبقهبندیهای متعددی براساس معیارهای مختلف ارائه شده که بیشتر آنها مبتنی بر معیارهیای شیکل ظیاهری و
فعالیت تهههای ماسهای است (ملتون9142 ،9؛ واسیون و هاییدی9163 ،0؛ میاینگو  .)9164 ،3در پیژوهر حاضیر
براساس طبقهبندی ارائهشدة لیوینگستون و وارن ( )9118انواع اشکال تهههای ماسهای از سمت ریرب بیه شیرق در
قالب انواع گیرافتاده و آزاد ،قابل طبقهبندی است .به ای ترتیب در گروه اشیکال تهیهماسی گیرافتیاده کیه در امتیداد
دامن ناهمواریهای رربی منطقه گسترش دارند ،انواع تهههای باالرونده و انعکاسی و در فاصل دورتر از ای ارتفاعیا
نبکاها یا تهههای ماسهای که با موان گیاهی تثبیت شدهاند ،قابلتشخیص است .در گروه تهیههیای ماسیههیای آزاد،
انواع تهههای ماسهای عرضی ،الطی ،ستارهایشکل و پهنههای ماسهای در بخر مرکزی دشت منطق مورد مطالعیه
گسترش دارند (شکل .)0
براساس اطاعا هواشناسی ایستگاه سینوپتیک قیای ( )0293-9163بیاد رالیب منطقیه بیا فراوانیی متوسیط
 %04/8از سمت شمال شرق است .در مرتب بعید ،بادهیای شیرقی بیا فراوانیی متوسیط  %96/0قیرار دارنید .سیرعت
متوسط ای بادها طی دورة مورد بررسی بهترتیب برابیر بیا  3/3و  4/6متیر بیر ثانییه محاسیبه شیده اسیت .سیرعت
شدیدتری بادهای منطقه به  83کیلومتر در ساعت میرسد .بادهای جنوب رربی با فراوانی  %1/6و سیرعت متوسیط
 4/8متر بر ثانیه در رتب سوم قرار دارند.

شکل  .2نقشة ژئومورفولوژی منطقة مورد مطالعه که بر توزیع جغرافیایی لندفرمهای آبی و بادی تأکید دارد.
1- Melton
2- Wasson & Hyde
3- Mainguet
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بررسیهای محلی نیز سه باد اصلی را در منطقه نشان میدهد که عبار انید از -9 :سییاهبیاد از جهیت شیمال و
شمال شرق در فصل تابستان که همراه با گردوربار زییاد اسیت -0 .بادهیای جنیوبی فصیل زمسیتان کیه در مواقی
الشکسالی گردوربار زیادی را بههمراه دارد -3 .باد جنوب رربی که در برالی موارد بسیار شدید است.
مورفولوژی تهیههیای ماسیهای شیاالص مناسیب دیگیری بیرای تعییی جهیت وزش بادهیار حامیل رسیوب و
شکلدهنده است .بر ای اساس ،شواهد بیانگر آن است که جهت عمومی گسترش تهههای ماسیهای از شیمال شیرق
به جنوب ررب است (شکل  .)0برالانها بهسمت جنوب ررب گسترش داشته و جهیت رسیوبگیذاری و کشییدگی
آنها نشاندهندة حرکت رسوبا از سمت شمال و شمال شرق است .شیب تند ای تههها بهسیمت جنیوب و شییب
مایم بهسمت شمال و شمال شرق است .تهههای عرضی نیز نشاندهنیدة وجیود بادهیای رالیب رییر از بیاد شیمال
شرقی است .سمت گسترش ای تههها وجود بادهای جنوبی را بهالوبی توجییه مییکنید .جهیت عمیومی تهیههیای
ماسهای نشانگر بادهای ثابت شمال شرقی است .درمجموع شکل نامنظم تههها نیز نشاندهندة وجود بادهیای شیدید
دیگری از جها جنوب ررب و جنوب است.
بررسی ژئومرفولوژی لندفرمهای موجود در منطق مورد مطالعه نشاندهندة آن است که زمی های کشیاورزی در
شمال ،کانالهای آبرفتی و مخروطافکنهها در شمال ،ررب ،شرق و جنوب ،سطوح نمکی و رسیی پاییای پترگیان در
شرق ،مجموع لندفرمهای حساس و تأمی کنندة رسوبا بادی هستند .پستتری محدودة منطقه در بخر شیرقی
و محدودة پایا واق شده که اماح موجود در آن بهکمک جریانهای باد بهسمت تهههیای ماسیهای پیشیروی کیرده
است .نتایط بررسیهای گرانولومتری نمونههای رسیوب و الیاک سیطحی االذشیده از منطقی میورد مطالعیه نشیان
میدهد که حداقل قطر میانگی ذرا نمونه برابر با  961/3میکرون و حداکثر آن  433میکرون است (جدول .)9
متوسط قطر میانگی رسوبا در تهههای ماسهای  023/6میکرون است .ای مقادیر نشان میدهید کیه رسیوبا
از فاصل کمتر از  02کیلومتر بهطرف تهههای ماسهای حمل شدهاند .قطر رسوبا تهههای ماسهای ازسمت شیمال و
شمال شرق بهسمت جنوب و جنوب ررب کاهر مییابد .جورشدگی ذرا رسوب در بسیاری میوارد بید و بسییاربد
است که ناشی از وجود ذرا درشتدانه در رسوبا بادی است (جدول  .)9ای موضوع متأثر از مجاور و در برالیی
موارد تداالل رسوبا لندفرمهای تأمی کننده با رسوبا تهههای ماسیهای اسیت .شیاالص کیطشیدگی نمونیههیای
رسوب در تهههای ماسهای و لندفرمهای تأمی کننده هردو بهسمت ذرا ریزدانه است (جدول  .)9ای موضوع بیرای
تهههای ماسهای ویژگی اصلی بهشمار میرود؛ اما درالصوص لندفرمهای تأمی کننده ،نشانگر فعالیت ایی لنیدفرمهیا
و تجدید مناب رسوبی است .ضریب گردشیدگی نمونیههیای گرفتیهشیده از لنیدفرمهیای تیأمی کننیده نیاچیز و در
نمونههای تههماسهها زیاد است که ناشی از وقوع مرحل حمل برای رسیوبا لنیدفرمهیای تیأمی کننیده و وقیوع دو
مرحله حمل برای رسوبا تههماسهها است .به ای ترتیب درصد ما شدگی در نمونههای رسوب تههماسهها بیهدلییل
فاصل زیاد حمل ،بیشتر است.
درمجموع االتاف کم بی شاالصهای مورفوسکوپی محاسبهشده برای نمونههای تههها و لندفرمها بیانگر وجیود
فاصل کم بی مناب تأمی رسوب تا تهههای ماسهای است .بیشتری هماهنگی بی شاالصهیای انیدازهگییریشیده
میان نمونههای لندفرمهای تأمی کننده و تهههای ماسهای مربوط به بسیتر رودالانیههیا و مخیروطافکنیههیا بیوده و
کمتری هماهنگی مربوط به دشتسر اپانداژ است .شناسایی کانی هماتیت و مگنتییت در نمونیههیای تهیههیا مؤیید
نزدیکی منشأ رسوبا ماسهای است .فراوانی کانیهای کوارتز ،کوارتز رکوستالی و الردهسنگ آهکیی در نمونیههیای
تههماسهای با لندفرمهای تأمی کننده شباهت بسیاری دارد .شناسیایی کیانیهیای حسیاس و ناپاییدار فلدسیها در
تهههای ماسهای اطراف روستای چشمهبید و فراوانی آن در نمونههای حاشی دق پترگان ،برداشت رسوبا تهیههیای
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اطراف چشمهبید از دق پترگان را تأیید مینماید.
ژئومورفولوژی و واکنش مورفوتکتونیکی لندفرمهای آبی
مخروطافکنهها و کانالهای آبرفتی ،شاالصتری لندفرمهای آبی در منطقه هستند .طول کانیال آبراهیههیای اصیلی
رودالانههای واردشده به دشت بی  8تا حداکثر  33کیلومتر متفاو است .انیدازة عیرض و عمیق بسیتر کانیال ایی
رودالانهها در منطق ناهموار کوهستان بهترتیب بی  32تا  32متر و  9تا  9/3متر متغیر اسیت .بررسیی پارامترهیای
شکل هندسی مقاط عرضی بخشی از کانال رودالان تجنیود کیه از مسییرهای متنیوع کوهسیتان ،مخیروطافکنیه و
تهههای ماسهای عبور میکند (شکل  )0نشاندهندة کاهر بسیارزیاد کارایی جریان برای فعالییتهیای فرسایشیی و
انتقال رسوب بهسمت پایی دست است .نتایط محاسبا پارامترهای هندسی کانال نشان میدهد که شیکل هندسیی
مقط کانال رودالانه در محل الروج از کوهستان و بهالصوص روی مخروطافکنهها و در مسیر عبور از میان تهههیای
ماسهای بسیار متفاو است (شکل .)3
بهطور کلی ،پارامترهای شکل هندسی کانال رودالانههیای منطقیه از سیمت کوهسیتان بیهسیمت واحید دشیت
بهگونهای تغییر مییابد که باعث افزایر شعاع هیدرولیک کانال و کاهر پارامتر نسبت عرض به عمق کانیال جرییان
میشود (شکل  .)4ای موضوع برروی الگوی کانال نیز تأثیر مستقیمی گذاشیته بیهطیوریکیه الگیوی کانیال اصیلی
رودالانهها از کانال مستقیم در کوهستان به الگوی گیسوی برروی مخروطافکنهها و الگوی موانیدرهای سیرگردان بیر
روی تهههای ماسهای تغییر حالت داده است.
جدول  .1نتایج محاسبة شاخصهای گرانولومتری نمونههای رسوب و خاک سطحی اخذشده (برحسب میکرون)
شماره

میانگین

میانه

جورشدگی

چولگی

پخی

شماره

میانگین

میانه

جورشدگی

چولگی

پخی

1

033/4

032/3

9/06

-2/3

2/34

21

003/3

003/3

9/3

-2/23

2/33

2

040/1

036/4

9/3

-2/3

2/60

22

013/6

019/8

9/30

2/93

9/64

2

003/1

004/3

9/06

-2/29

2/34

22

033/3

043/3

9/01

-2/03

2/33

2

034/0

036/3

9/48

2/24

9/33

22

009/8

091/3

9/30

2/9

2/64

2

330/3

011/3

9/89

2/06

9/4

22

033/1

032/3

9/46

-2/23

9/31

2

423/0

339/0

9/81

2/93
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شکل  .2مقاطع عرضی کانال در بازهای از رودخانة تجنود که بهمثابة نمونه انتخاب شده (دادههای این مقاطع با استفاده از دستگاه تعیـین
مختصّات جهانی و بهصورت میدانی برداشت و در محیط نرمافزار سیستم اطّالعات جغرافیا محاسبه و ترسیم شده اسـت) .الـ  :مقطـع
کانال در قسمت کوهستان؛ ب :مقطع کانال برروی مخروطافکنه؛ ج و د :مقطع کانال بر روی تپّههای ماسهای که در بستر آن تپّه ماسههـا
مشهود هستند.

شکل  .2تغییرات شاخصهای هندسی کانال در  22مقطع عرضی از بازة رودخانة تجنود که بهمثابة نمونه انتخابشـده اسـت (دادههـای
این مقاطع با استفاده از دستگاه تعیین مختصّات جهانی و بهصورت میدانی برداشت و در محیط نرمافزار اکسل محاسـبه و ترسـیمشـده
است) .ال  :تغییرات شعاع هیدرولیک و ب :تغییرات نسبت عرض به عمق کانال بهسمت پاییندست را نشان میدهد.

در امتداد جبه کوهستان تعداد بیست مخروطافکنه بهوجود آمده که در مجاور هم و بهصور بیههیمپیوسیته
مطابق با جهت ناهمواریها از سمت شمال ررب به جنوب شرق گسیترش یافتیهانید (شیکل  .)0بیزر تیری آنهیا
مربوط به بزر تری حوضههای آبریز در شمال ررب و کوچکتری آنهیا در بخیرهیای مرکیزی و جنیوبی واقی
شدهاند .مهمتری آنها مخروطافکنهای است که شهر حاجیآباد (مرکز شهرستان زیرکوه) در بخر شمال رربیی بیر
روی آن واق است .در بسیاری موارد بخر قاعدة مخروطافکنهها در گسترة وسییعی زییر پوشیر اشیکال تهیههیای
ماسهای قرار گرفته و مشخص نیست.
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بهسبب وجود موان توسعهای در امتداد طولی مخروطافکنهها که شیامل برآمیدگیهیای تکتیونیکی و تهیههیای
ماسهای است ،گسترش امتداد طولی مخروطافکنهها با محدودیت روبهرو است؛ ازای رو ،مخروطافکنههیای منطقیه را
میتوان در دو گروه مخروطافکنههیای محصیور و آزاد طبقیهبنیدی کیرد .مخیروطافکنیههیای محصیور دراثیر بیروز
برآمدگیهای تکتونیکی در امتداد دامن کوهستان گزالت که از درة آهنگران شروع میشود ،مشیاهده مییشیوند .در
ای منطقه حد فاصل دامن کوهستان گزالت تا دشت و بهموازا آن چی الوردگی گسلی ایجادشده که تا حیدود 6
کیلومتر امتدادیافته و در سطح زمی بهصور کوهستان کمارتفاعی نمایان شده است .ایی نیاهمواری بیاعنوان کیوه
الواجه شناالته میشود و ارتفاع آن از سطح دریا  9903متر است (شکل  .)3به ای ترتیب مخیروطافکنیههیای حید
فاصل دامن ارتفاعا گزالیت و ارتفاعیا الواجیه در ییک چالی سیاالتمانی فروافتیاده (گیراب ) محصیور شیدهانید
بهطوریکه با ایجاد ارتفاعا الواجه جبه کوهستان بهسمت دشت پیرروی کرده و در دامن شیرقی کیوه الواجیه
مخروطافکنههای جدید ای منطقه بهوجود آمدهاند (شکل  .)8ای مخروطافکنهها الود در تقابل با تهههای ماسیهای
نیز محدود شدهاند.
مخروطافکنههای محصور براثر پیرروی تهههای ماسه را میتوان بهطور عمده در امتداد دامنیههیای کوهسیتان
آهنگران مشاهده کرد .در موارد متعدد پیرروی تهههای ماسهای تا قسمت رأس مخروطافکنهها نییز انجیام شیده و
تنها ازراه دنبالکردن مسیر جریان رودالانهها بر روی عکزهای هوایی و تصاویر ماهوارهای از الروجی کوهستان کیه
با فرسایر و نهشتهگذاری رسوبا همراه است ،وجود مخروطافکنه در زییر تهیههیای ماسیهای قابیل اسیتناد اسیت
(شکل  .)3سایر مخروطافکنههای منطقه گرچه ازنظر امتداد طولی تا الط القعر دشت و حاشیی پاییا امتیداد دارنید؛
اما بهطور جانبی دارای محدودیت توسعه بوده تاجاییکه بهطور فشردهای بههم پیوستهانید .انیرژی میورد نییاز بیرای
فعالیت سیستمهای آبرفتی با تغییرا ارتفاع ناهمواریها تأمی میشیود .بررسیی شیاالصهیای مورفوتکتیونیکی در
منطقه شامل سینوسیت جبه کوهستان ،شاالص پروفیل طولی رودالانهها و هیهسومتری بدون بعید زیرحوضیههیا،
وجود فعالیتهای تکتونیکی جوان را در آن نشان میدهد؛ از دیگرسو وجیود پرتگیاههیای گسیلی کیه از مهیمتیری
عییوارض ژئومورفولییوژی سییاالتمانی هسییتند (میرعایییی مییوردی و همکییاران )9310 ،شییاهدی بییر فعالیییتهییای
نووتکتونیکی در منطقه بهشمار میآیند.

شکل  .2مخروطافکنههای دامنة ارتفاعات گزخت که امتداد طولی آنها با چین گسلی کوه خواجه محصور شده است .قطعات
مخروطافکنههای بریدهشدة قدیمی ناشی از باالآمدگی تکتونیکی کوه خواجه است.
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شکل  .2مقطع زمینشناسی از چین گسلی کوه خواجه و محصورشدن مخروطافکنهها در پشت آن که باعث جابهجایی مخروطافکنهها
بهسمت جلوی کوه خواجه (مخروطافکنههای تودرتو) شده است.

شکل  .2مخروطافکنههای دامنة ارتفاعات آهنگران که امتداد طولی آنها بهسبب پیشروی تپّههای ماسهای با محدودیت روبهرو شده
است.

شاالص سینوسیت جبه کوهستان در امتداد  980/4کیلومتر و در پنط بخر مجزا با توجه به موقعیت درههیای
اصلی محاسبه شده است .تغییرا ای شاالص در امتداد کوهستان بی  9/94تا  0/40بوده و نشیاندهنیدة افیزایر
مقدار ای شاالص در بخر میانی است؛ بهطوریکه بیشتری مقدار مربوط به امتیداد کوهسیتان آهنگیران از محیل
درة حاجیآباد تا درة آهنگران است .بیشتری مقدار مربوط به درة آهنگران بهمیزان  0/40است.
بررسی پروفیل طولی بستر شبک آبراهههای منطقه بهمنظور استخراج نقاط شکست 9بیانگر وجود حیدود 4613
نقطه شکست در منطق مورد مطالعه است .با توجه به تعداد زیاد نقاط شکست ،نقش تراکم آنهیا ارائیه شیده اسیت
(شکل  .)6توزی مکانی نقاط شکست استخراجشده در امتداد مسیر تمامی آبراهههای منطقه نشاندهنیدة بیشیتری
تمرکز در دو منطق کوهستانی است که عبار اند از ارتفاعا آهنگیران بیهوییژه دره گسیلی آهنگیران و دیگیری در
بخر جنوب شرقی ارتفاعا گزالت که در مرتب بعدی قرار میگیرد (شکل  .)6در محدودة دشت نیز دو منطقیه بیا
ناهنجاری بر روی تهههای ماسهای مشاهده میشود .ای ناهنجاریها ناشی از فعالییتهیای تکتیونیکی ییا االتافیا
لیتولوژیکی است (بیشاپ و همکاران :0223 ،گلدریک و بیشاپ .)0223 ،0بررسی موقعیت کانون زلزلههای االییر و
1- Knick Point
2- Goldrick & Bishop
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فاصل آنها تا نقاط اصلی شکسیت ،نشیانگر نقیر وییژة فعالییتهیای نووتکتیونیکی در بیروز ناهنجیاری در مسییر
رودالانههای منطقه است (شکل .)6
شاالص هیهسومتری بدون بُعد نیز در ده زیرحوض اصلی منطقه تغییراتی بی مقادیر  2/039تا  2/396را نشیان
میدهد .بیشتری مقدار مربوط به حوض آبریز درة آهنگران ( )2/396و حوض آبریز درة حاجیآبیاد ( )2/339اسیت.
با توجه به مقادیر بهدستآمده و انحراف آن از مقدار نرمال ،بروز باالآمدگیهای نووتکتونیکی در منطق مورد مطالعیه
استنباط میشود.
فعالیتهای نووتکتونیکی در سیستمهای آبرفتی منطقیه بیهوییژه در مورفولیوژی لنیدفرمهیای مخیروطافکنیه و
کانالهای آبرفتی تغییرا مشخصی بهوجود آورده است .بروز ای تغییرا در کانالهای رودالانهای بیشتر بیهصیور
برش عمودی بیرازحد بستر بهویژه در محل الروج از کوهستان و در قسمت باالدست مخروطافکنهها موجب شیده
که در بسیاری موارد کانالهای الندقی نمود یابند (شکل .)1
در جنوب ارتفاعا الواجه بهدلیل فعالیت های نووتکتونیکی و وجود عناصر ریزدانه و حساس بیه فرسیایر ،ایی
الندقها را میتوان مشاهده کرد که بیشتر بهصور الطیی بیا دییوارهای عمیودی بیوده و از ییک هید کیت 9ناشیی
شدهاند .الندقهای موجود بهطور متوسط عمقی در حدود یکمتر داشته و طول آنها به ده تا پانزده متیر مییرسید.
در محل برالورد الندق ها به آبراه اصلی ،بهدلیل پایی بودن سطح آبراه اصلی بهطور معمول عمق الندق ها بسییار
افزایر مییابد.

شکل  .2نقشة تراکم نقاط شکست که موقعیّت نقاط اصلی شکست در ارتباط با کانون سطحی زلزلههای اخیر را نشان میدهد.
1- Head Cut
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شکل  .9دیوارة عمودی کانال آبرفتی در دامنة کوه خواجه که از رسوبات سختشدة ماسهبادی تشکیل شده و بهصورت خندق نمایان
شده است .تخریب رسوبات ماسهای دیوارة کانال شرایط فرسایش مجدّد آنها را فراهم میآورد.

مخروطافکنهها ازجمله دیگر لندفرمهای آبرفتی هستند که بهشید تحیت تیأثیر فعالییتهیای تکتیونیکی قیرار
میگیرند (چاکرابورتی 9و همکاران .)0292 ،تأثیر فعالیتهای تکتیونیکی در مورفیومتری مخیروطافکنیههیا بیهطیور
مشخص در جابهجایی رأس و بهتب آن تغییر در امتداد طولی مخروطافکنهها مشاهده میشود.
جاب یهجییایی در موقعیییت رأس مخییروطافکنییههییا کییه بییا باالآمییدگی تکتییونیکی همییراه اسییت ،نییوع الاص یی از
مخروطافکنهها را بهوجود میآورد که با عنوان مخروطافکنههای تودرتو 0شناالته میشوند .ای مخروطافکنهها الیود
یکی از شاالصهای شناسایی فعالیتهای تکتونیکی جوان هستند (هاروی .)0223 ،3وجود مخیروطافکنیههیای رییر
فعال در محدودة درة آهنگران بهسمت جنوب و در دامن ارتفاعا گزالت ناشی از فعالیتهیای نووتکتیونیکی اسیت.
تغییرا بهوجودآمده در سطح اساس آبراهههای جاری در ای قسمت که ناشی از چیی الیوردگی گسیلی ارتفاعیا
الواجه است ،فرسایر عمقی بستر رودالانهها را بسیار تشدید کرده بهگونهایکه قطعیا رییر فعیال مخیروطافکنیه
بهصور بریدهبریده نمایان شدهاند (شکل .)3
بررسی تقابل و مجاورت لندفرمهای آبی و بادی
در مبحث بررسی نحوة مجاور و تقابل لندفرمهای حاصل از سیستمهای آبی و بادی با درنظرگیرفت شیاالصهیای
زاوی تماس لندفرمها ،جهت الالص انتقال ماسه ،نوع تههماسه و الگوی کانال آبرفتی درنهاییت شیر طبقی متفیاو
(جدول  )0از نحوة تقابل بی ای دو گروه از اشکال ژئومورفیک کیه بییانگر تغیییر تسیلط آنهیا بیر یکیدیگر اسیت،
قابلتشخیص است (بوالرد و مک تاینیر.)0220 ،
زاوی تماس بی اشکال آبی و بادی بی  2تا  962درجه متفاو است که بهطیور سیاده مییتیوان آن را در سیه
طبقه -9 :زاوی تماس موازی؛  -0زاوی تماس عمودی و  -3زاوی تماس درجهت مخالف ،بررسی کرد .بیرای بررسیی
چگونگی مجاور و تقابل لندفرمهای حاصل از سیستمهای آبی و بیادی در منطقی میورد مطالعیه بیا کمیک نقشی
ژئومورفولوژی تهیهشده از منطقه (شکل  )0تصاویر ماهوارة لندست مربوط به دو دورة زمانی مختلیف بیا االیتاف ده
سال طبقهبندی شده است .نتایط بررسی صحت طبقا حاصل از تصاویر ماهوارهای درمجموع دقیت بییر از  %62را
برای هردو دوره نشیان مییدهید (جیدول  .)3نقشی نهیایی تغیییرا آشکارسیازیشیده درمجمیوع تسیلط بیشیتر
سیستمهای آبرفتی یا بادی را در منطق مورد بررسی نشان میدهد (شکل .)92
1- Chakraborty
2- Telescopic alluvial fan
3- Harvey
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جدول  .2طبقات مختل تقابل سیستمهای آبرفتی و بادی (بوالرد و مک تاینیش)2332 ،
ویژگیهای ژئومورفولوژیکی

نوع

عنوان تقابل

9

رلب کامل
سیستمهای آبرفتی

تههها تنها در یک سمت کانال رودالانه قرار گرفتهاند و رودالانه مان حرکت تهههای ماسهای است.

0

رلب تقریبی
سیستمهای آبرفتی

تههها در هر دو سمت کانال رودالانه قرار گرفتهاند؛ ولی بهسمت پایی دست باد بهعلت تخلیه رسوبا کوچکتیر هسیتند.
جریان رودالانه ازمیان تهههای ماسهای با تغییر مسیر اندکی عبور میکند.

3

توازن

جریان رودالانه ازمیان تهههای ماسهای عبور مینماید و تهههیای ماسیهای بیا ابعیاد مشیابه در دو طیرف کانیال مشیاهده
میشوند .تغییرا آشکار در عرض ،طول و موقعیت کانال وجود ندارد.

4

رلب تقریبی
سیستمهای بادی

جریان رودالانه ازمیان تهههای ماسهای عبور کرده و تغییرا قابل توجهی در طول ،عیرض و موقعییت کانیال وجیود دارد.
ممک است با توجه به جهت جریان باد رالب ،کانال رودالانه تحت فشار قرار گرفته یا اینکه تاحدودی مسدود شود.

3

رلب کامل
سیستمهای بادی

تهههای ماسهای مسیر رودالانه را مسدود میکنند .جریان آب رودالانه وارد فواصل بی تهههیای ماسیهای مییشیود؛ امیا
جریان آن بهسبب تهههای ماسهای ،با ممانعت روبهرو میشود.

8

متناوب

حاکمیت فصلی بی فرایندهای آبرفتی و بادی در زمان کوتاه (ماهانیه تیا سیاالنه) متنیاوب اسیت .بیرای مثیال تهیههیای
ماسهای ممک است درالال فصل الشک بستر رودالانه را که بهطور موقتی یا متناوب الشکشیده را اشیغال کننید؛ امیا
در فصلهای مرطوب جریان آب آنها را تخریب میکند.

جدول  .2ماتریس تعیین صحّت نتایج طبقهبندی تصاویر ماهوارهای منطقة مورد مطالعه در دو دورة زمانی مختل (تعداد نمونههای
شاهد برای تعیین صحّت هشتاد نمونه برای هر طبقه است)
سال گرفتن تصویر

مخروطافکن 0

22

90

0

6

رسوبا آبرفتی

3

6

3

22

اشکال ماسهای

2

3

21

8

مخروطافکن 9

99

29

3

3

مخروطافکن 0

22

3

3

4

کاپا= 2/6698

مخروطافکن 9

1

22

4

0

کاپا= 2/6334

اشکال ماسهای

4

3

22

3

صحت= 2/963

0292

رسوبا آبرفتی

0

4

2

22

صحت= 2/6069

0222

طبقات

مخروطافکنة 2

مخروطافکنة 1

اشکال ماسهای

رسوبات آبرفتی

صحّت کل

طی دو دورة بررسی ،لندفرمهای حاصل از سیستمهای آبی و بادی کمابیر مسیاحتی نزدییک بیههیم داشیته و
تغییرا کمی را از ای جهت نشان میدهند .در ای میان ،تهههای ماسه بیشتری مساحت بدون تغیییر را در االتییار
داشته و پز از آن ،کانالهای آبرفتی و مخروطافکنههای منطقه قرار دارند .برای تعییی رلبی سیسیتمهیای آبیی و
بادی بر یکدیگر ،مقدار مساحتی که از سیستمهای آبی به بادی و بالعکز دچار تغیییر و تبیدیل شیده ،میورد توجیه
قرار گرفته است .براساس ای  ،مجموع مساحت سیستمهای آبی که در اشغال سیستمهای بادی قیرار گرفتیه اسیت،
بهطور تقریبی معادل با ( %99/3حدود  468/3کیلومتر مرب ) است (جدول  .)4در ای فرایند ،کمتری سیهم مربیوط
به اشغال مخروطافکنهها بهوسیل تهههای ماسهای بوده است؛ از دیگرسو مجموع مساحت سیستمهای بیادی کیه در
اشغال سیستمهای آبی قرار گرفته بهطور تقریب معادل ( %9/6حدود  33/3کیلومتر مرب ) است .در ایی فراینید نییز
سهم تبدیل تهههای ماسه به مخروطافکنهها ناچیز است .درنهایت بررسیی تفاضیل تغیییر و تبیدیلهیای بییانشیده
بهطور کلی رلبه و حاکمیت چشمگیر سیستمهای بادی را بر مجموع لندفرمهیای حاصیل از سیسیتمهیای آبیی در
منطق مورد مطالعه نشان میدهد (جدول .)4
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جدول  .2تغییرات بهوجودآمده در مساحت اشکال آبی و بادی ،جهت تغییرات و نوع سیستم غالب را طی دورة دهساله نشان میدهد.
99/3036

1/30033

ردی
9
0
3
4
3
8
3
6
1
92

سال 2331
مخروطافکنهها
رسوبا آبرفتی
تهههای ماسهای
تهههای ماسهای
مخروطافکنهها
رسوبا آبرفتی
تهههای ماسهای
رسوبا آبرفتی
مخروطافکنهها
کوهستان

سال 2313
تهههای ماسهای
تهههای ماسهای
رسوبا آبرفتی
مخروطافکنهها
رسوبا آبرفتی
مخروطافکنهها
تهههای ماسهای
رسوبا آبرفتی
مخروطافکنهها
کوهستان

جهت تغییر
از آبرفتی به بادی
از آبرفتی به بادی
از بادی به آبرفتی
از بادی به آبرفتی
از آبرفتی به آبرفتی
از آبرفتی به آبرفتی
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر

سیستم غالب
بادی
بادی
آبرفتی
آبرفتی
جم کل

مساحت (درصد)
2/93290
99/9133
9/3301
2/24698
9/91344
93/1833
03/9943
96/6139
98/6436
90/6310
922

مساحت سیستم غالب

تفاضل

9/91344
93/1833
03/9943
96/6139
98/6436
90/6310
922

-

9/62928

شکل  .13قلمرو اشکال آبی و بادی منطقة مورد مطالعه حاصل از تصاویر ماهوارة لندست .ال  :مربوط به سال 2333؛ ب :مربوط به سال
 2313و ج :تغییر و تبدیلهای بهوجودآمده در طی دورة دهساله را نشان میدهد.
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بحث
باوجود اینکه بررسی روند تغییرا ژئومورفیک دهسال منطق مورد مطالعه نشانگر حاکمیت لندفرمهای بیادی اسیت؛
بررسی دقیقتر ای موضوع سهم هرچند اندکی را برای لندفرمهای آبرفتی به میزان  %9/6نیز نشان میدهد (جیدول
 .)4در ای میان سهم لندفرم کانالهای آبرفتیی کیه بیه مییزان  %9/33تخمیی زده شیده ،بسییار بیشیتر از لنیدفرم
مخروطافکنهها است که تنها  %2/246از مساحت تغییرا را بهالود االتصاص دادهاند .نتایط بهدستآمده از محاسیب
شاالصهای نووتکتونیکی نشان میدهد که سیستمهای آبرفتی منطق مورد مطالعه ،بیهطیور کامیل از فعالییتهیای
تکتونیکی متأثر بوده و در حال تحول هستند .توجه به سهم تغییرا آشکارسازیشده در لندفرمهای واقی در گیروه
سیستمهای آبرفتی نشان میدهد که میزان تحوال ژئومورفولیوژیکی کانیالهیای آبرفتیی در واکینر بیه تغیییرا
تکتونیکی منطقه بسیار بیشتر از مخروطافکنهها است .به ای ترتیب ،با توجه بیه شیرایط اقلیمیی الشیک حیاکم بیر
منطقه ،رلب هرچند اندک سیستمهای آبرفتی بر سیستمهای بادی که بهطور عمده در رالب کانالهیای آبرفتیی رخ
داده را میتوان متأثر از فعالیتهای تکتونیکی االیر در منطقه استنباط کرد .تغییرا بهوجودآمیده در سیطح اسیاس
سیستمهای آبرفتی منطقه باعث تجدید نیروی آنها شده بهگونهایکه در برالی مناطق الاص توانسته عقیبنشیینی
لندفرمهای بادی را به نف سیستمهای آبرفتی سبب شوند .ای درحالی است کیه اگیر انیرژی سیسیتمهیای آبرفتیی
منطقه با فعالیتهای تکتونیکی تجدید نمیشد ،درواق با توجه بهسرعت و گسیترة فعالییت سیسیتمهیای بیادی در
منطقه ،چهبسا تمامی قلمرو سیستمهای آبرفتی حتی تا دامن کوهستان رربی بهعقب رانده میشد .توجه بیه توزیی
جغرافیایی پهنههای رلب سیستمهای آبرفتی در منطق مورد مطالعه نیز حاوی نتایط قابلتوجهی است (شکل .)92
بررسی توزی جغرافیایی پهنههای تحت رلب سیسیتمهیای آبرفتیی ،انطبیاق بیشیتر آنهیا را بیا منیاطق دارای
فعالیتهای تکتونیکی بیشتر مانند درة آهنگیران نشیان مییدهید .بیهطیوریکیه در الروجیی ایی دره بیا تشیکیل
مخروطافکنهای بزر در تقابل با سیستمهای بادی ،منطق ویژهای از تقابل بیا سیسیتمهیای بیادی بیهوجیود آمیده
آنگونهکه رلب سیستمهای آبرفتی را نشان میدهد (شیکل  .)3در تبییی ایی نتیایط ،توجیه بیه برالیی مطالعیا
انجامشده در بخرهایی از کرة زمی مانند بیابانهای آرژانتی (مارولیز و همکیاران ،)0223 ،بیابیانهیای مرکیزی
استرالیا (ویلیامز )0293 ،و امارا متحدة عربی (الفرجی و هاروی )0224 ،9نیز رلب سیستمهیای بیادی بیر آبرفتیی
که نتیج وسعت عملکرد و فعالیت مداوم و مستمر آن است ،مشاهده میشود .ای درحالی اسیت کیه سیسیتمهیای
آبرفتی با شرایط مستعد اقلیمی یا تجدید نیروهای تکتونیکی فعالیت چشیمگییری از الیود را در وسیعت عملکیردی
بهنسبت کوچکتری بهنمایر میگذارند.
ازلحاظ استمرار فعالیت ،کانالهای آبرفتی دائمی و موقتی منطقه در تقابل با سیستمهیای بیادی رفتیار متفیاوتی
دارند؛ بهطوریکه چشمانداز حاصل از تقابل جریان رودالانههای دائمی ،رفتاری پایدار و چرالهای را نشیان مییدهید؛
آنگونهکه طی فصلها فعالیت سیستمهای بادی تا حدی رلب سیستمهای آبرفتی کاهر مییابد .ای نیوع تقابیل را
در امتداد رودالان تجنود که ازمیان تهههای ماسهای دامن شرقی کوه الواجه عبیور مییکنید (شیکل  ،)3مییتیوان
مشاهده کرد .در ای بخر ،تهههای ماسهای احاطهکنندة کانال رودالانه هم ازلحیاظ انیدازه و هیم ازلحیاظ موقعییت
مکانی تغییراتی داشتهاند؛ از دیگرسو ،تخریب دامن تههماسهها در ای بخر براثر افزایر شییب و فرسیایر جیانبی
کانال رودالانه باعث ورود ماسهها به درون بستر و مسیر جریان آب شده و دچار فرسایر مجدد شدهانید (شیکل .)1
به ای ترتیب ،نوع جدیدی از تهههای ماسهای در موقعیت جدید بهوجود آمده است .در برالی قسیمتهیای رودالانی
1- AlFarraj & Harvey
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تجنود ،کانال رودالانه در اطراف تهههای ماسهای بهطور قابلماحظهای جابهجا شده یا اینکه شکل تهههای ماسیهای
را تغییر داده و بر الروجی رسوب اثر بسیار زیادی گذاشته اسیت؛ از طیرف دیگیر ،در سیسیتمهیای آبرفتیی میوقتی
منطق مورد مطالعه ،تهههای ماسهای بهسادگی از عرض مسیر کانال عبور مییکننید و توسیع کانیال جرییان بسییار
نامنظم و همراه با گودالهای آبگیر است که بهوفور در مسیر کانال وجود داشته و الگوی آنهیا را تغیییر داده و رلبی
سیستمهای بادی را نشان میدهند.
ازلحاظ الگوی کانالهای آبرفتی ،دسترسی به رسوب از مناب ماسهای در مناطق بیا فعالییت سیسیتمهیای بیادی
منجر به تغییر جدی در الگوی کانال میشود (هوسینک)0222 ،9؛ ازای رو با توجه به اینکیه کانیالهیای مسیتقیم و
مواندری از انواع کمانرژی بوده و در مناطق پایدار و درحالت توازن مشاهده میشوند ،بررسی تقابل الگوی کانیالهیای
مستقیم و مواندری با سیستمهای بادی نشاندهندة وجود نوع تقابل متوازن است .ازآنجاکه کانیالهیای سیرگردان و
گیسوی بهدلیل انرژی بیشتر تمایل بیشتری برای پویایی و توسیعه دارنید ،ایی کانیالهیا در طبقیهبنیدی تقابیل بیا
سیستمهای بادی در گروه رلب کامل سیستمهای آبرفتی یا بادی قرار میگیرند .بیا توجیه بیه زاویی تمیاس نییز در
وضعیت تماس عمودی بیشتری تقابل بی دو سیستم وجود دارد؛ بهطوریکه حمل ماسه عمیود بیر مسییر حرکیت
رودالانه باعث نهشتهگذاری بیشتر در کانال شیده و تشیکیل موانی ماسیهای رودالانیهای را سیبب شیده اسیت .بیه
ای ترتیب ،دسترسی بیشتر به مناب ماسهای باعث تغییر الگوی کانال رودالانه به نوع گیسوی یا سرگردان شیده و در
مواردی که زاوی تماس دو سیستم موازی است ،الگوی کانال مستقیم یا مواندری باقی مانده است.
درمجموع و چنانکه در نتایط آمده ،بررسی بیان کلی تبدیلهای بروزیافته در عرص فعالیت تهههای ماسیهای و
لندفرمهای آبی در مد ده سال ،بیانگر مثبتبودن ای روند بهنف تهههای ماسهای به مییزان بییر از  1/3کیلیومتر
مرب است (جدول  .)4ازای رو با توجه به هدف نوشیتار پییر رو در بررسیی رونید طبیعیی فراینیدهای بیابیانزاییی
درمقابل بیابانزدایی ،مشاهده میشود که روند فعالیت عوامل طبیعی بیابانزایی در منطق میورد مطالعیه بیهگونیهای
است که روند روبه گسترشی را نشان میدهد .در ای میان ،روند عوامل طبیعیی بیابیانزداییی کیه در قالیب فعالییت
لندفرمهای آبی و بهاتکای نیروهای تکتونیکی بروز کرده ،قابل توجه نبیوده و دربرابیر فراینیدهای بیابیانزاییی نیاچیز
است .به ای ترتیب ،شرایط اقلیمی الشک و فعالیتهای تکتونیکی اندک شرایط را برای گسیترش و رلبی بییبیدیل
سیستمهای بادی درتقابل با سیستمهای آبرفتی منطقه فراهم کرده است.
اثرا مربوط به رلب سیستمهای طبیعی بیابیانزاییی در قالیب لنیدفرمهیای بیادی بیشیتر بیا ایجیاد انحیراف و
مسدودشدن جریان آب و جاریشدن آن بر روی سواحل کانیال ازراه تهیههیای ماسیهای بیروز مییکنید (بیلنی و
همکاران .)891 :0299 ،بهطوریکه در منطق مورد مطالعه و برالی موارد ،گودالهیای آبگییر و کانیالهیای متعیدد
دیگر در مسیر کانال اصلی رودالانه بهوجود آمده است .تهههیای ماسیهای عرضیی و هالیی درمقایسیه بیا تهیههیای
ماسهای طولی و ستارهایشکل منطقه ،یکی از فعالتری انواع تهههای ماسیهای بیوده و ازجملیه معمیولتیری انیواع
تههماسهای که با سیستمهای رودالانهای رابط متقابل دارند نیز بهشمار میروند .ای تههها بیشتر کانیال رودالانیههیا
را در زاوی  12تا  933درجه قط کردهاند؛ ازای رو ای نوع از تهههای ماسیهای در طبقیهبنیدی نیوع تقابیل در گیروه
حاکمیت کامل سیستمهای بادی قرار دارند .مطالعا آزمایشگاهی هرمیان 0و همکیاران ( )0223بیر روی دینامییک
انواع تهههای ماسهای نیز بیانگر وجود پتانسیل فعالیت ویژه در برالانها بهمثاب شاالصتری نوع از تهههای ماسیهای
عرضی است .درمقابل ،تهههای طولی منطقه از پویایی کمتری برالوردار بوده و بیشتر در میوازا کانیال رودالانیههیا
1- Huisink
2- Herrmann
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توسعه یافتهاند .در ای وضعیت کمتری زاوی برالورد بی دو سیستم وجیود دارد و وضیعیت تقابیل درحالیت تیوازن
است؛ همچنی با توجه به اینکه تهههای طولی درمقایسه با تهههای عرضی فعالیت کمتری دارند ،میزان رسیوبی کیه
میتواند ازسمت آنها به داالل کانال رودالانه حمل شود کمتر است؛ ازای رو تقابل آنها تحیت تیأثیر تمیاس انیدک
آنها قرار دارد؛ ازطرفی درمیان انواع تههماسههیای عرضیی ،برالیانهیا نشیاندهنیدة محیدودیت منیاب ماسیهای و
تکجهتهبودن وزش باد هستند؛ درحالیکه سایر تههماسههای عرضی ،نشانگر افزایر قابل ماحظی ذالیایر ماسیهای
هستند؛ ازای رو ،جابهجایی تههها در وضعیت االیر بهنسبت کاهر مییابد ،بهطیوریکیه گسیترة فعالییت تهیههیای
عرضی کمتر از برالانها است .از دیگرسو در تهههای طولی رژیم جریان باد دوجهته است و گسیترة فعالییت تهیههیا
حتی پایدارتر از تهههای عرضی است و درنهایت در تهههای ماسهای ستارهایشکل ای وضعیت پایدارتر اسیت گرچیه
شکل ای تههها نشاندهندة پیچیدهتربودن جریان وزش باد است.

نتیجهگیری
تبادل مناب رسوبی بی سیستمهای آبی و بادی و تعیی سهم هریک از سیستمها در بهرهبرداری از ایی منیاب کیه
بهصور لندفرمهای مشخصی در سطح زمی بروز میکند ،موضوع مورد توجه در نوشتار پیر رو است .بررسی ایی
موضوع طی یک دورة زمانی بیانگر وضعیت و گرایر چشیمانیداز منطقیه بیهلحیاظ الصوصییا ژئومورفولیوژیکی و
اکولوژیکی است .رلب کامل سیستمهای بادی در منطق مورد مطالعه که سهم بیشتری از منیاب رسیوبی موجیود در
منطقه دارند ،توسعه بیابانزایی را در منطق مورد مطالعه نشان میدهد .تقابل سیستمهای آبرفتیی و بیادی و فراینید
انتقال رسوب بی ای دو سیستم در منطقه باعث شده یک یا هردو آنهیا دچیار تغیییر شیوند .روابیط متقابیل بیی
سیستمهای آبرفتی و بادی کمتر مورد توجه بوده ،ازای رو در ای ارتباط مسائل حلنشیدة متعیددی نییز وجیود دارد
(لیوینگستون و وارن .)9118 ،در ای میان تغییرا اقلیمی در ارتباط با تقابل ای سیستمها ،هم میتواند شیرایطی را
برای رلب سیستمهای آبرفتی ایجاد کند و هم شرایطی را بهنف سیستمهای بادی ایجاد کند .ای درحالی اسیت کیه
تغییرا تکتونیکی درراستای افزایر توان سیستمهای آبرفتیی دربرابیر سیسیتمهیای بیادی نقیر ایفیا مییکننید.
چنانکه در ای بررسی نیز نشان داده شد ،درموارد محدود رلب سیستمهای آبرفتی در منطقه بر سیستمهیای بیادی
ناشی از تجدید نیروی سیستمهای آبرفتی بهواسط تغییرا تکتونیکی منطقه بوده که بهدنبال بیروز االیتاف سیطح
اساس سیستمهای آبرفتی بهوجود آمده است .ای موضوع بهطور الاص در مخروطافکنه درة آهنگیران کیه براسیاس
محاسبا شاالصهای مورفوتکتونیکی بیشتری فعالیتهای تکتونیکی را تجربه کرده ،مشاهده میشود (شکل .)3

منابع
احمدی ،حس ؛ فیضنیا ،سادا ؛ االتصاصی ،محمدرضا؛ قانعی بافق ،محمدجواد ( .)9362منشأیابی تهههیای ماسیهای جنیوب
بافق .مجل بیابان.41-33 ،)0( 8 ،
احمدی ،حس ؛ االتصاصی ،محمدرضا؛ گلکاریان ،علی؛ ابریشم ،الهیام سیادا ( .)9363ارزییابی و تهیی نقشی بیابیانزاییی بیا
استفاده از مدل مدالوس تغییریافته در منطق فخرآباد  -مهریز (یزد) .مناب طبیعی ایران.330-391 ،)3( 31 ،
مشهدی ،ناصر؛ احمدی ،حس ( .)9361تعیی مناب ماسه براساس دانهبندی الاک ییا رسیوب سیطحی (تیوان رسیوبزاییی).
تحقیقا مرت و بیابان ایران.393-411 ،)4( 93 ،
مقصودی ،مهران؛ یمانی ،مجتبی؛ الوشاالاق ،فرامرز؛ شهریار ،علی ( .)9310نقیر بیاد و الگوهیای جیوی در مکیانگزینیی و
جهت ریگزارهای دشت کویر .پژوهرهای جغرافیای طبیعی.36-09 ،)0( 43 ،
میرعایی موردی ،مهدی؛ میراب شبستری ،رامرضا؛ اعتبیاری ،بهیروز؛ هیهیا  ،محمودرضیا ( .)9310معرفیی ژئومورفولیوژی

91

بررسی پایداری تأثیر مجاورت و تقابل سیستمهای ژئومورفیک لندفرمهای آبی و بادی پالیای پترگان

،)6( 3 ، منطقیهای-  جغرافییا و آمیایر شیهری.)کارستی سنگهای کربنات منطق آهنگران (شیمال شیرق بیرجنید
.932-993
References
Ahmadi, H., Feyznia, S., Ekhtesasi, M. R. & GhaneiYafgh, M. J. (2001). Source Identification of
South Bafgh Sand Dunes. Biaban, 6 (2), 33-49. (In Persian)
Ahmadi, H., Ekhtesasi, M. R., Golkarian, A. & Abrisham, E. S. (2006). Assessment and Mapping of
Desertification Using a Modified MEDALUS model in Fakhrabad Region, Mehriz (Yazd).
Iranian Journal of Natural Resources, 59 (3), 519-532. (In Persian)
AlFarraj, A. & Harvey, A. M. (2004). Late Quaternary interactions between aeolian and fluvial
processes: a case study in the northern UAE. Journal of Arid Environments, 56 (2), 235-248.
Belnap, J., Munson, S. M. & Field, J. P. (2011). Aeolian and fluvial processes in dryland regions: the
need for integrated studies. Ecohydrology, 4(5), 615-622. https://doi.org/10.1002/eco.258
Bishop, P., Hoey, T. B., Jansen, J. D. & Artza, I. L. (2005). Knickpoint recession rate and catchment
area: the case of uplifted rivers in Eastern Scotland. Earth Surface Processes and Landforms:
The Journal of the British Geomorphological Research Group, 30 (6), 767-778.
https://doi.org/10.1002/esp.1191.
Bullard, J. E. & Livingstone, I. (2002). Interactions between aeolian and fluvial systems in dryland
environments. Area, 34 (1), 8-16. https://www.jstor.org/stable/20004201.
Chakraborty, T., Kar, R., Ghosh, P. & Basu, S. (2010). Kosi megafan: Historical records,
geomorphology and the recent avulsion of the Kosi River. Quaternary International, 227 (2),
143-160. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2009.12.002.
Clemmensen, L. B. & Abrahamsen, K. (1983). Aeolian stratification and facies association in desert
sediments, Arran basin (Permian), Scotland. Sedimentology, 30 (3), 311-339. https://doi.org/
10.1111/j.1365-3091.1983.tb00676.x.
El-Baz, F., Maingue, M. & Robinson, C. (2000). Fluvio-aeolian dynamics in the north-eastern
Sahara: the relationship between fluvial/aeolian systems and ground-water concentration.
Journal of Arid Environments, 44 (2), 173-183. https://doi.org/10.1006/jare.1999.0581.
Etchebehere, M. L., Saad, A. R., Fulfaro, V. J. & Perinotto, J. A. de J. (2004). Application of the
index "Declivity-Extension Relationship - RDE" in the BaciadoRiodoPeixe (SP) for detection
of neo-tectonic deformations. Geologia USP. SérieCientífica, 4 (2), 43-56.
Gardner, T. W., Webb, J., Davis, A. G., Cassel, E. J., Pezzia, C., Merritts, D. J. & Smith, B. (2006).
Late Pleistocene landscape response to climate change: eolian and alluvial fan deposition,
Cape Liptrap, southeastern Australia. Quaternary Science Reviews, 25 (13-14), 1552-1569.
Goldrick, G. & Bishop, P. (2007). Regional analysis of bedrock stream long profiles: evaluation of
Hack's SL form, and formulation and assessment of an alternative (the DS form). Earth
Surface Processes and Landforms, 32 (5), 649-671.
Hack, J. T. (1973). Studies of longitudinal stream profiles in Virginia and Maryland (Vol. 294). US
Government Printing Office, 45-97.
Han, G., Zhang, G., You, L., Wang, Y., Yang, L., Yang, J. & Cheng, H. (2016). Deflated rims along
the Xiangshui River on the Xiliaohe Plain, Northeast China: A case of active fluvial–aeolian
interactions. Geomorphology, 257, 47-56.
Harvey, A. M. (2005). Differential effects of base-level, tectonic setting and climatic change on
Quaternary alluvial fans in the northern Great Basin, Nevada, USA. Geological Society,
London, Special Publications, 251 (1), 117-131.
Hastenrath, R. L. (1967). The barchan dunes of the Arequipa region. Southern Peru.Zeitschrift fur
Geomorphologie, 11 (3), 300-331.
Havholm, K. G. & Kocurek, G. (1988). A preliminary study of the dynamics of a modern draa,
Algodones, southeastern California, USA. Sedimentology, 35 (4), 649-669.
Herrmann, H. J., Sauermann, G. & Schwämmle, V. (2005). The morphology of dunes. Physica A:
Statistical Mechanics and its Applications, 358 (1), 30-38.
Huisink, M. (2000). Changing river styles in response to Weichselian climate changes in the Vecht
valley, eastern Netherlands. Sedimentary Geology, 133 (1-2), 115-134.

22-9 )9411( 43  جغرافیا و پایداری محیط/ربیعی و همکاران

22

Langford, R. P. (1989). Fluvial‐aeolian interactions: Part I, modern systems. Sedimentology, 36 (6),
1023-1035.
Livingstone, I. & Warren, A. (1996). Aeolian geomorphology: an introduction. Longman.
Maghsoudi, M., Yamani, M., Khoshakhlagh, F. & Shahriar, A. (2013). Impact of Wind and
Atmospheric Patterns in Location and Direction of Dasht-e Kavir, Physical. Geography
Research Quarterly, 45 (2), 21-38. (In Persian)
Mainguet, M. (1984). A classification of dunes based on aeolian dynamics and the sand budget. In
Deserts and arid lands (pp. 31-58). Springer, Dordrecht.
Maroulis, J. C., Nanson, G. C., Price, D. M. & Pietsch, T. (2007). Aeolian–fluvial interaction and
climate change: source-bordering dune development over the past∼ 100 ka on Cooper Creek,
central Australia. Quaternary Science Reviews, 26 (3-4), 386-404.
Mashhadi, N. & Ahmadi, H. (2010). Sand Sources Determination based on Granolometry of Surface
Soils or Sediment (Sediment Generation Potential). Iranian Journal of Rangeland and Desert
Research, 17 (4), 499-517. (In Persian)
Melton, F. A. (1940). A tentative classification of sand dunes its application to dune history in the
southern High Plains. The Journal of Geology, 48 (2), 113-174.
Miralaeimurdi, M., MirabShabestari, Gh., Etebari, B. & Heyhat, M. R. (2013). Introduction of Karst
Geomorphology of Carbonate Rocks in Ahangaran Region (Northeast of Birjand).
Geography and Territorial Spatial Arrangement, 8, 115-130. (In Persian)
Rasmussen, K., Fog, B. & Madsen, J. E. (2001). Desertification in reverse? Observations from
northern Burkina Faso. Global Environmental Change, 11 (4), 271-282.
Stanistreet, I. G. & Stollhofen, H. (2002). Hoanib River flood deposits of Namib Desert interdunes
asanalogues for thin permeability barrier mudstone layers inaeolianite reservoirs.
Sedimentology, 49 (4), 719-736.
Strömbäck, A., Howell, J. A. & Veiga, G. D. (2005). The transgression of an erg—sedimentation
and reworking/soft-sediment deformation of aeolian facies: The Cretaceous Troncoso
Member, Neuquén Basin, Argentina. Geological Society, London, Special Publications, 252
(1), 163-183.
Tooth, S. (2000). Process, form and change in dryland rivers: a review of recent research. EarthScience Reviews, 51 (1-4), 67-107.
Veiga, G. D. & Spalletti, L. A. (2007). The Upper Jurassic (Kimmeridgian) fluvial–aeolian systems
of the southern Neuquén Basin, Argentina. Gondwana Research, 11 (3), 286-302.
Wasson, R. J. & Hyde, R. (1983). Factors determining desert dune type. Nature, 304, 337-339.
Williams, M. (2015). Interactions between fluvial and eolian geomorphic systems and processes:
examples from the Sahara and Australia. Catena, 134, 4-13.

