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  چكيده 

و شده هاي متعددي ارائه  اي كجاست؟ در اين زمينه نظريه هاي ماسه تپه مطرح بوده كه منشأسئوال همواره در مناطق بياباني اين 
با توجه به نظر مطروحه راجع به نقش كويرها . كار گرفته شده است اي ابداع و به هاي ماسه يافتن منشأ تپهبراي هاي مختلفي  روش

زارهاي استان يزد با استفاده از فنون  ت به ماسههاي بياباني، در اين پژوهش ارتباط موقعيت سطوح كويري نسب عنوان منشأ ماسه به
زارهاي استان و همچنين نقشه كويرهاي استان و مناطق همجوار تهيه  در ابتدا نقشه ماسه. گرفتمورد بررسي قرار  GISپيشرفته 
در ضمن . شدرسي گيري و بر اي مجاور اندازه سپس فاصله و جهت جغرافيايي نزديكترين كويرها نسبت به واحدهاي ماسه. گرديد

اي  درصد از واحدهاي ماسه 60بر اساس نتايج، حدود . اي استان و كويرهاي مجاور تعيين شد مركز ثقل جغرافيايي واحدهاي ماسه
درصد از  79در بيش از . متر است 12745كيلومتر تا كويرها دارند و ميانگين فاصله آنها تا نزديكترين كوير  10اي كمتر از  فاصله
درجه در امتداد  332زارها  متوسط زاويه جهت كويرها نسبت به ماسه. ها، نزديكترين كوير در جهت غرب تا شمال قرار داردزار ماسه

زارها  بنابراين اگر همه ماسه. داشتهاي عمده استان نيز مطابقت  طوفان هاي ساعت بود كه با گلبادها و گل شمال و جهت گردش عقربه
هكتار و يك كوير مجتمع به  424567زاري با مساحت تقريبي  زار و يك كوير تبديل شود آنگاه ماسه و كويرهاي استان به يك ماسه

. زار مجتمع شده قرار خواهد گرفت غربي ماسه در شمالبطور دقيق اين كوير مجتمع . هكتار وجود خواهد داشت 220506مساحت 
  .گيرد زارهاي استان يزد قوت بيشتري مي عنوان منشأ اصلي ماسه بهسرانجام، با توجه به همسويي بادهاي غالب، فرضيه نقش كويرها 

  
  .GISمنشأ ماسه، بيابان، كوير، يزد،  :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه
گذشته دور همواره براي ساكنان مناطق بياباني و از 

اي  هاي ماسه تپه منشأدانشمندان اين سئوال مطرح بوده كه 
مسئله اهميت . ندا زارها تشكيل شده كجاست و چگونه ماسه

هاي  تپه منشأست كه در صورت شناسايي منبع و ا اينبه 
و كاهش مشكالت ناشي از  براي مهارتوان  اي بهتر مي ماسه

نظريات مختلفي ارائه گرديده  زمينهدر اين  .گام برداشت هاآن

 هاآنو بعضي از  شدهو در مناطق مختلف دنيا و كشور آزمون 
هاي  تپه منشأاي در خصوص  نظريه. استشده اثبات 
. دانستند مي منشأكه كويرها را دارد اي استان يزد وجود  ماسه

مناطق  زيرا؛ رسد مي نظر بهاين نظريه تا حدودي منطقي 
 هاي قليايي، وجود نمك دليل بهريزدانه هستند و كويري 
اين نظريه . شوند ميراحتي پراكنده ب هاآن ذرات خاك معموالً

براي استان يزد اداره كل منابع طبيعي  تا شد گذشته سببدر 
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اردكان اقدام به  –اي دشت يزد  هاي ماسه كنترل تپه
). 1371امتحاني، (كاري در حاشيه كوير سياهكوه نمايد  نهال

در اين پژوهش سعي شده تا ارتباط سطوح كويري استان با 
و فاصله و همچنين در  موقعيتاي از نظر  هاي ماسه تپه

  .تحليل قرار گيردهاي مهم مورد تجزيه و بادگلارتباط با 
با كنكاش در منابع داخلي و خارجي، منابع مختلف به 

اي در سطوح محلي و كوچك  هاي ماسه بيابان موضوع منشأ
 ،اي در ايران هاي ماسه يابي تپهمنشأدر خصوص . اند پرداخته

بيشتر ) 1996(و همكاران  Ekhtesasiدر حال حاضر روش 
يابي  مرحله جهت طوركلي داراي دو اين روش به. رايج است
ابتدا جهتي كه رسوبات به سمت محل . يابي است و مكان

گردد و در اين خصوص از  شود مشخص مي ترسيب حمل مي
استفاده ... ها و  رفولوژي تپه، مبادگلاطالعات محلي، 

دنبال نقاط حساس پس در داخل قطاع برداشت بس. شود مي
رسوبات را شناسايي  منشأتا  گردند به فرسايش بادي مي

ترين   اي جنوب بافق عمده هاي ماسه با مطالعه در تپه. كنند
هاي فرعي  مسيل رودخانه شور و آبراهه ،مناطق برداشت

. )Ahmadi et al., 2001(متعدد آن معرفي گرديد 
Memarian Khalilabad با استفاده از ) 2005( و همكاران

 ادي منطقهرسوبات ب منشأمهمترين  ،روش گام به گام
، بستر ي مجاور سرهاي اپانداژ و پوشيده را دشت رفسنجان
هاي شاهزاده عباس، كبوترخان و شور مراديه  رودخانه

  .ندمعرفي كرد
توان شامل  يابي موجود را ميمنشأي ها روشطوركلي  به

شناسي گام به گام و استفاده  رفومتري، مورفوسكوپي، كانيم
 ,Faraji & Mohammadian( از مواد ردياب دانست

ها مستلزم صرف هزينه و وقت زياد  همه اين روش. )2011
هاي بادي در  و ماسه مهمترين منشأ ريزگردهاالبته  .است

) Alles, 2013 .(Langford )2002(باشد  چين كويرها مي
دشت توالرسا هاي سفيد احتمالي ماسهكند كه منشأ  بيان مي

)Tularosa( هاي چي هواهوان  در بيابان)Chihuahuan 

desert (هاي درياچه  غرب آمريكا، رسوب واقع در جنوب
در ) 2008(و همكاران  Madole .است) Otero(قديمي اترو  

هاي  اينكه كانيبا وجود يك تحقيق در آمريكا نشان دادند 

هاي  اي بزرگ كلرادو مشابه كوه هاي ماسه موجود در تپه
بات از است، اما رسو (San Juan mountains)جون  سن
سرازير شده و  (San Luis valley)لويز  ها به دره سن كوه

  . استشده ها تقويت  بعدا از آنجا تپه
در سطح بزرگتر مطالعه حاضر در قياس با بقيه مطالعات، 

سامانه اطالعات جغرافيايي بيشتر مبتني بر انجام شده و 
)GIS(  ي رياضي است تا ارتباط بين سطوح ها روشو

رسد بتواند  مي نظرباي را بيان كند و  هاي ماسه كويري با تپه
اي پيش روي  هاي ماسه يابي تپهمنشأ برايافق جديدي 

نتايج حاصل از اين پژوهش در  .پژوهشگران قرار دهد
تواند باعث هدايت و راهنمايي مديران اجرايي  استان يزد مي

باعث كاهش صرف هزينه در مطالعات  در سطح كالن شده و
هاي روان گردد و سرعت  منظور منشأيابي ماسه محلي به

همچنين انجام . انجام اين مطالعات را افزايش دهد
تواند  هاي مشابه با پژوهش حاضر در نقاط ديگر مي پژوهش

  .همين فوايد را براي آن مناطق دربر داشته باشد
براي پژوهش  موارد بيان شده نه فقط اهداف خوبي

توانند ضرورت انجام آن را نيز توجيه  حاضر هستند، بلكه مي
  .كنند

  
   ها روشمواد و 

وسعت تمامي سطح  اي به گسترهمحدوده مورد مطالعه 
استان يزد سومين استان پهناور كشور  .باشد مياستان يزد 
ميليون هكتار اراضي كويري و بياباني، بعد از  5/9است و با 

استان سيستان و بلوچستان دومين استان بياباني كشور است 
اين ). 1388اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد، (

زارهاي استان،  بندي ماسه پژوهش داراي سه مرحله پهنه
بررسي سرانجام  ندي كويرهاي استان و مناطق مجاور وب پهنه

اي با كويرها از نظر زمين آماري با  هاي ماسه ارتباط بين پهنه
  . باشد مي GISاستفاده از 

  زارهاي استان  بندي ماسه پهنه – 
زارهاي استان، اقدام به  بندي ماسه منظور پهنه به
ارد اصلي كه مو ديدهاي اوليه گر اطالعات و دادهآوري  جمع

  :شرح زير بودب
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اطالعات رقومي پراكندگي جغرافيايي ريگزارهاي مهم  -
ي هوايي ها عكسبا استفاده از ، كه )1381محمودي، (ايران 
 1: 50000و  1:250000هاي توپوگرافي  نقشه  ،1334سال 

  ؛تهيه شده بود
هاي  و نقشه 1381ي هوايي سال ها عكس -

ي ها عكسستفاده از ااستان كه با  1: 25000توپوگرافي
  شد؛جديد تهيه 

  ؛اي تصاوير رقومي ماهواره -
زارهاي  مكتوب و محلي در خصوص شن هاي گزارش -
  . استان

 ArcGISو  Ilwis افزار نرم، GIS مبناي كار در محيط
و  1: 50000و 1: 250000هاي توپوگرافي از نقشه. بود

 برايريگزارهاي ايران متعلق به دكتر محمودي رقومي نقشه 
. رسيدن به ديد عمومي و كلي در مرحله اول استفاده گرديد

هاي توپوگرافي  در مرحله بعد با مبنا قرار دادن نقشه
به اين . زارها مشخص گرديد شن  جديد، محدوده 1:25000

 جداگانهواحدهاي شنزار به صورت  127ترتيب تعداد 
اليه  از منتهي واحدهاتمامي اين  .تشخيص داده شد

گذاري  شماره 127تا  1غربي از  رقي به سمت جنوبش شمال
 142برگ نقشه واكاوي شد و از  336در اين مرحله . گرديد

ي هوايي مورد ها عكستعداد . برگ آن ريگزار جدا شد
  .  قطعه بود 510استفاده 

ها با استفاده از تصاوير  در مرحله بعد اين واحد
يي مورد ي هوايي و بازديدهاي صحراها عكساي،  ماهواره
 90تعداد  ،آزمايي پس از راستي. آزمايي قرار گرفت راستي

ترين واحد كه  بزرگمساحت . ر گرفتاقرتأييد واحد مورد 
هكتار و  217152 ،بودواقع ريگ شتري   در محدوده

  .هكتار تعيين گرديد 6ترين واحد  كوچك
، امكاني وجود دارد براي تهيه مركز ثقل GISدر محيط  
مجتمع  واحدهاها و روش كار به اين ترتيب است كه  گون پلي
مركز بعد آورند و  وجود ميواحد را ب سطحشوند و يك  مي

به واحدها مجتمع شدن . شود ثقل سطح حاصل محاسبه مي
اين صورت است كه هر يك از واحدها با توجه به نسبت 

، كنند معكوس سطحي كه دارند به سمت يكديگر حركت مي

متر به طرف  1مترمربع مساحت دارد اگر  4يعني واحدي كه 
مترمربع  1واحد دوم حركت كند آنگاه واحد دوم كه 

متر به سمت واحد اول حركت  4مساحت دارد به اندازه 
اي است كه  بنابراين منظور از مركز ثقل در اينجا نقطه. كند مي

گرانيگاه تمام واحدها را با توجه به مساحت و فاصله از 
  .  كند يكديگر بيان مي

  بندي كويرها پهنه - 
بندي كويرهاي استان نيز از روشي مشابه  پهنه براي

با اين تفاوت كه كوير  ،زارها استفاده شد بندي ماسه پهنه
اي ممكن است خارج از مرز  ماسه واحدمرتبط با يك 

تا گاهي بنابراين نقشه كويرهاي استان . سياسي استان باشد
، موقعيت 1 شكل .است هاي مجاور امتداد يافته استان
  .دهد زارها و كويرهاي استان يزد را نشان مي ماسه

  اي با كويرها هاي ماسه بررسي ارتباط بين پهنه - 
  :شرح زير بودل انجام اين قسمت بمراح

  اي تا كويرها فاصله واحدهاي ماسهتهيه نقشه  - 1
و كويرهاي استان نقشه زارها  پس از تهيه نقشه ماسه 

در  .تهيه شداز كويرها  اي واحدهاي ماسه فاصله اقليدسي
از واحد  )Pixel(يا پيكسل  سلولاين نقشه فاصله هر 

وير بر حسب متر محاسبه نزديكترين كحاشيه تا اي  ماسه
داخل كوير اي در  هر نقطهعنوان مثال اين مقدار در  هب. گرديد

متري حاشيه  2000فاصله  بهاي  برابر با صفر و در نقطه
اي از واحد  يعني هر نقطه .خواهد بود 2000كوير برابر با 

اي داراي عددي است كه بيانگر فاصله آن نقطه تا  ماسه
رستري فاصله تا نقشه  .ترين كوير است حاشيه نزديك

و  بشرح زير تقسيم گرديدطبقه  5حاشيه نزديكترين كوير به 
 .دست آمدب) 2شكل (كوير فاصله تا  شده بندي نقشه طبقه

- 20، طبقه سوم 20-10، طبقه دوم 10طبقه اول كمتر از 
 100و طبقه پنجم بيش از  100-50، طبقه چهارم 50

  .گردد كيلومتر را شامل مي
  زارها ماسهنسبت به  كويرها تهيه نقشه جهت - 2

 ترين كوير به هر نقطه در اين نقشه جهت نزديك
از  اي بنابراين نقشه. گرديدمشخص زار  در ماسه )پيكسل(

ن داراي آخواهيم داشت كه هر نقطه  اي واحدهاي ماسه
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گيري درجه در  اندازه. استدرجه  360عددي بين صفر تا 
هاي ساعت بود؛ يعني  عقربهامتداد شمال و جهت گردش 

و  180، جنوب معادل 90شمال معادل صفر، مشرق معادل 
اي  ان مثال اگر نقطهعنو به. باشد درجه مي 270مغرب معادل 

در داخل كوير واقع شده باشد، داراي جهت صفر درجه و 
اي در خارج از كوير و دقيقا در شرق آن در نظر  اگر نقطه

به عبارت ديگر، . درجه خواهد بود 270بگيريم داراي جهت 
كند كه نزديكترين كوير نسبت به  مقدار هر پيكسل بيان مي

بندي نقشه  با طبقه. آن پيكسل در چه جهتي قرار دارد

جهت  8جهت، يك نقشه جديد با ) Raster(رستري 
بندي بر اين اساس انجام  طبقه). 3شكل (جغرافيايي تهيه شد 

تا  N( ،5/22(درجه را شمال  5/22تا  5/337شد كه زاويه 
درجه  5/112تا  NE( ،5/67(شرقي  درجه را شمال 5/67

شرقي  بدرجه را جنو 5/157تا  E( ،5/112(را مشرق 
)SE( ،5/157  درجه را جنوب  5/202تا)S( ،5/202  تا
 5/292تا  SW( ،5/247(غربي  درجه را جنوب 5/247

درجه را  5/337تا  5/292و ) W(درجه را مغرب 
  .ناميديم) SW(غربي  شمال

  

 
  زارها و كويرهاي استان يزد  موقعيت ماسه -1شكل 
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هاي جهت و  ي استان بر نقشهزارها انطباق نقشه ماسه - 3
  فاصله

هاي رستري و  زارها بر نقشه در اين مرحله، نقشه ماسه
طور جداگانه تطبيق داده شد  جهت و فاصله به  شده بندي طبقه

از اين  نتايج حاصل. حاصل گرديد 5و  4هاي  نقشهو 

بندي و مورد تجزيه و تحليل  جمع ،GISها در محيط  نقشه
  .قرار گرفت

زيه و مهم استان و تج  طوفان باد و گلتهيه چند گل - 4
  .هاتحليل نتايج با توجه به آن

 

 
  اي يزد از نظر فاصله تا نزديكترين كوير موقعيت واحدهاي ماسه -2 شكل
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  نتايج 
واحد يا  90، تعداد 1بر اساس اطالعات حاصل از شكل 

زار در استان شناسايي گرديد كه  جداگانه ماسه  محدوده
و گرفت دربر هكتار را  424567مساحتي در حدود 
همچنين . بودهكتار  4717ها برابر با ميانگين مساحت آن

كويري شناسايي گرديد كه مساحتي در   محدوده 25تعداد 
و ميانگين مساحت شد هكتار را شامل  2205060حدود 

  .بودهكتار  24527اين كويرها برابر با 
بندي شده فاصله  زارها بر نقشه طبقه با انطباق نقشه ماسه

اي تا  ، فاصله هر نقطه از واحدهاي ماسه)4شكل (تا كويرها 
، مساحت 1جدول . ترين كوير محاسبه گرديد نزديك

بقات مختلف فاصله تا اي را كه در ط واحدهاي ماسه

  . دهد ترين كوير قرار دارند، نمايش مي نزديك
اي  درصد از واحدهاي ماسه 60بر اين اساس حدود 

درصد  84كيلومتر تا كويرها و حدود  10اي كمتر از  فاصله
كيلومتر تا كوير  20اي كمتر از  اي فاصله از واحدهاي ماسه

 100اي در فاصله بيش از  هيچ واحد ماسهالبته . دارند
درصد از واحدهاي  5كيلومتر تا كوير وجود ندارد و تنها 

قرار كيلومتري از كويرها  100تا  50اي در فاصله  ماسه
  بر اساس اطالعات حاصل از نقشه رستري فاصله. دارند

اي تا كويرها، كمترين فاصله برابر با صفر،  واحدهاي ماسه
متر و ميانگين فاصله واحدهاي  69376 بيشترين فاصله

  .باشد متر مي 12745ترين كوير  اي تا نزديك ماسه

  

  
  اي يزد از نظر جهت جغرافيايي نزديكترين كوير موقعيت واحدهاي ماسه -3 شكل

  



  اي يزد هاي ماسه نقش كويرها در تشكيل بيابانبررسي   350

 
  راي يزد از نظر فاصله تا نزديكترين كوي بندي واحدهاي ماسه تقسيم -4 شكل

  
  آنهااي تا نزديكترين كوير و مساحت  فاصله واحدهاي ماسه -1جدول

  )درصد(مساحت  )هكتار(مساحت )كيلومتر(فاصله تا نزديكترين كوير 

10<  
20-10  
50-20  
100-50  

100> 

252017  
104910  
45091  
22549  

0  

4/59  
7/24  
6/10  
3/5  

0  

 

شده جهات بندي  زار بر نقشه طبقه با انطباق نقشه واحدهاي ماسه
زار از نظر جهت  ، واحدهاي ماسهكويرترين  تا نزديك جغرافيايي

اين نقشه  .)5 شكل(بندي گرديد  ترين كوير تقسيم جغرافيايي نزديك
 اي در چه جهتي ترين كوير به هر واحد ماسه نزديككند كه  مشخص مي

خالصه اطالعات مربوط به جهت . قرار دارد اي از واحد ماسه
خالصه  2اي مختلف در جدول  واحد ماسه 90كوير به ترين  نزديك

  .شده است
زارها  درصد از ماسه 79با توجه به خالصه نتايج، در بيش از 

درصد  21ترين كوير در جهت غرب تا شمال قرار دارد و تنها  نزديك
براساس اطالعات حاصل از نقشه رستري . قرار دارنددر بقيه جهات 

زار داراي  هاي ماسه كه در آن پيكسلزار  جهت كوير نسبت به ماسه
زارها، متوسط  هستند و همپوشاني آن با نقشه ماسه 360مقادير صفر تا 
  .درجه محاسبه گرديد 332زارها  ترين كوير به ماسه زاويه نزديك

براساس موقعيت جغرافيايي و مساحت واحدها، مركز ثقل 
ين مراكز ثقل ا). 1شكل (زارها و كويرهاي استان محاسبه گرديد  ماسه

زار و كوير هستند نيز  كه در حقيقت بيانگر مركز هر يك از سطوح ماسه
زارها  غربي ماسه دارند كه كويرها تقريباً در فاصله كمي در شمال بيان مي

اي را در يك نقطه و تمام  يعني اگر تمام سطوح ماسه. اند واقع شده
ير واحد در سطوح كويرها را در يك نقطه جمع كنيم، آنگاه اين كو

  .زار واحد قرار خواهد گرفت غرب ماسه فاصله كم و در جهت شمال
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  ترين كوير اي يزد از نظر جهت جغرافيايي نزديك موقعيت واحدهاي ماسه -5 شكل

  
  زار در استان يزد جهت نزديكترين كوير نسبت به واحدهاي ماسه - 2 جدول

  درصد مساحت زارمساحت ماسه  جهت جغرافيايي
NW 

N 

W 

E 

NE 

S 

SW 

SE 

136729  
108491  
90538  
26786  
25988  
13901  
13669  
8465 

2/32  
6/25  
3/21  
3/6  
1/6  
3/3  
2/3  
0/2  

  
ي چند ايستگاه ها طوفان گلها و بادگلنگاهي اجمالي به  

عمده مانند يزد، رباط پشت بادام، طبس و بافق نيز مؤيد اين 
غربي  ها شمال غالب در اين ايستگاهمطلب است كه جهت باد 

 منشأكه  گيرد قوت مياين فرضيه  ،بنابراين. )6 شكل( است
در  ي واقعاي در استان يزد، كويرها هاي ماسه اصلي تپه

  .هستند هاآن غربي سمت شمال
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  گلباد ايستگاه يزد

  گل طوفان ايستگاه طبس
  )1995-2014طول دوره آماري (ايستگاه طبس   طوفان و گل) 1995-2014طول دوره آماري (ايستگاه يزد گلباد  - 6شكل
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  بحث
زارهاي استان را با توجه به موقعيت  اگر همه ماسه

جغرافيايي و مساحت هر واحد تجميع كنيم يك واحد 
تار كه هك 424567اي تشكيل خواهد شد به مساحت  ماسه

مسجد شكر يا همان محل سقوط  مركز اين واحد تقريباً
 33هواپيماهاي آمريكايي در صحراي طبس به مختصات 

دقيقه  49درجه و  55ثانيه شمالي و  28دقيقه و  7درجه و 
همه كويرها با اگر طور  همين. شدثانيه شرقي خواهد  14و 

ه آنگا ،تجميع شوندتوجه به موقعيت جغرافيايي و مساحت 
هكتار  2205060شد به مساحت خواهد يك كوير تشكيل 
اي  غربي واحد ماسه كيلومتري شمال 70 و مركزيت حدوداً

كه در داخل  مجازي مختصات مركز اين كوير. تجميع شده
در شمال شهرستان طبس واقع  "دشت كوير" يكوير  محدوده

ثانيه  16دقيقه و  46درجه و  33ست از ا عبارت ،گردد مي
  .ثانيه شرقي 18دقيقه و  42درجه و  55و شمالي 

فرود نكته فرعي و قابل توجه محل انتخاب شده 
ها در صحراي طبس براي عمليات نظامي  آمريكايينيروهاي 
مركز ثقل بطور دقيق  است كه 1359در سال  عليه ايران

يعني از نظر خطر طوفان . باشد ميزارهاي استان يزد  ماسه
بدترين نقطه ممكن را از اين لحاظ انتخاب كرده  هاآن ،شن

  .بودند
و زارهاي استان يزد، پاليا  اصلي ماسه منشأدر مجموع 

 هاآندور از  مناطق كويري است كه در فاصله كم تا نسبتاً
غربي  شمال غالب كه اكثراًت باد با توجه به جه. اند واقع شده

شرقي  ر جنوبها د ماسه رود كه تل انتظار مي ،تا شمالي است
 دو مؤيد بررسي منابع داخلي و خاجي. كويرها تشكيل شود

  نقاط مختلف دنيا نيز  كه درنكته اول اين ،نكته است
 اند هاي بادي معرفي شده عنوان منشأ ماسه هكويرها ب

)Madole et al., 2008  وAlles, 2013.(  نكته دوم اينكه
 .روش كار در مطالعه حاضر منحصر به فرد و جديد است

هاي بادي در چين كويرها  ريزگردها و ماسه مهمترين منشأ
بيان ) 2002( Langfordهمچنين ). Alles, 2013(باشد  مي
هاي  هاي سفيد در بيابان كند كه منشأ احتمالي ماسه مي
هاي درياچه  بغرب آمريكا، رسو واقع در جنوب مكزيكونيو

  .است) Otero(قديمي اترو  
كه در حال ) 1996(و همكاران  Ekhtesasiمطالعه 
اي در  هاي ماسه عنوان الگوي روش منشأيابي تپه حاضر به
- اي حوزه دشت يزد هاي ماسه منشأ اصلي تپه .ايران است

غرب  دانسته و جهت اصلي را قطاع شمال اردكان را محلي
كه از نظر جهت و موقعيت با مطالعه  اند كردهتا غرب معرفي 

، منشأ )2001(و همكاران  Ahmadi. حاضر مطابقت دارد
اي جنوب بافق را حوضه گسترشي رودشور  هاي ماسه تپه

معرفي نموده و مانند ) انجير همان ادامه كوير در(زرند 
  .اند اي دانسته هاي ماسه پژوهش حاضر كوير را منشأ تپه

غربي  ستان يزد، شمال تا شمالاي ا ماسههاي  منشأ تپه
معرفي شد كه با بررسي ساير پژوهشگران هماهنگ است، 

منشأ ) 2001(و همكاران  Ahmadiمورد كه يك به غير از 
درصد از كل واحدهاي  3/2(اي جنوب بافق  هاي ماسه تپه

ارتباط با معرفي  در .اند را جنوبي دانسته) اي استان ماسه
مغايرتي با اي،  هاي ماسهعنوان منشأ واحد كويرها به

غير از يك مورد  ، بهندارد وجود مطالعات ساير پژوهشگران
بطور توان  را نمياردكان - هاي شني دشت يزد منشأ تپه كه

هاي شني  الزم به ذكر است كه تپه. نسبت دادكوير به مستقيم 
درصد از مساحت كل واحدهاي  5/6اردكان تنها -دشت يزد

  . دهند مي اي استان را تشكيل ماسه
با استناد به مطالعات ساير پژوهشگران، اين روش را 

توان روش خوب و قابل توصيه دانست و سرعت زياد به  مي
با توجه به نتيجه . همراه هزينه كم از مزاياي عمده آن دانست

 هاآناي و مشكالت ناشي از  هاي ماسه تپه براي مهارفوق، 
  .قرار گيرد مورد توجهبايد موارد زير 

بنابراين بايد در  ،هاي استان كويرهاست ماسه منشأ - 1
مديريت كويرها دقت كافي بعمل آيد و هيچگاه مناطقي 

  .شوندمديريت تصور ن نياز از بي
اي كه در حال حاضر  هاي ماسه آن دسته از تپه - 2
  .شوندو تثبيت  مهاربطور مستقيم زا هستند بايد  مشكل
زارها،  كالن ماسهمنظور دستيابي به مديريت  به - 3

تواند  مي كه سريع و كم هزينه است، استفاده از اين روش
  .بسيار مفيد باشد
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Abstract 
The source of sandy dunes has been the main question in desert regions. Several 
theories have been already presented about this question around the world. In addition, 
several methods have been already invented and applied to find the source of sandy 
dunes. In this research, the relationship between playa and sandy area in Yazd province 
was studied using GIS. At first, the maps of sand dunes and playa in the province as 
well as neighboring areas were produced. Then, the distance and direction of all sandy 
polygons to the nearest playa was calculated. Meanwhile, the geographic center of 
sandy polygons and playa polygons were identified. According to the results, around 
60% of sandy polygons had a distance less than 10 kilometers to the playa, and their 
average distance to the nearest playa was calculated to be 12745 meter. In more than 
79% of sandy dunes, the nearest playa was located in the North West. The average 
angle of playas to the sandy dunes was 332 degree (N), matching with the main 
windroses and sandroses of province. Therefore, if all sandy dunes and playas are 
converted to one place, we will have one sandy dune with an average area of 4717 
hectares as well as a playa with an average area of 220506 hectares in the northwest of 
sand dune. Eventually, according to the prevailing wind direction, the hypothesis of the 
role of playas as the main source of sand dunes in the Yazd province is reinforced.   
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