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گاه شهید باهنر کرمان دانش

ژئوموفولوژی: درس

جناب آقای خبازی: استاد راهنما

اشکال کاوشی باد: موضوع

فیروزه حسن زاده

اشکال کاوشی باد

ذراتتبرداشباعثبادبُردگیگیاهیپوششفاقدمناطقدر:رگياريگیدشت

دشتآنبهکهمی مانند،جایبردرشت ترذراتومی شودحملقابلوريز

.می گويندريگی

ادايجفرورفتگی هايیوحفره هابادبیابان هابعضیدر:فرورفتگیوحفره

وجودببادیفرسايشاثردرپديدهاينمعتقدندژئومورفولوژيست ها.می کند

.قراردارندغالببادجهتدروعمقکماغلبحفره ها.می آيد

اشکال کاوشی باد

ی هایرفتگفرووشیارهاتشکیلموجبصحرايیمناطقبعضیدربادیفرسايش:ياردانگ

یانمديوارهایبهوبادکندراشیارهااينکهمی شودنرمرسوباتدرعمیقینسبتاوطويل

تاسممکن.استمنطقهاصلیبادهایجهتدرمعموالًشیارهاامتداد.می گويندياردانگآنها

ايجادمعتقدندمحققین.برسدکیلومترهابهآنهاطولومترده هابهياردانگ هاارتفاع

.استبادی_آبی فرسايشدخالتنتیجهياردانگ ها

شاملرالوتکويرکلدرصد4کهطوریبه.می شودديدهياردانگازبسیاریگسترهلوتدر

.می  شود

اشکال کاوشی باد

تخريبگرفته اندقرارسنگ هاتختهزيردرکهرانرمیموادبادگاهی:ديوتخت

کهمی آيدبوجودمانندیقارچپديدهنتیجهدرومی کندحملخودباونموده

.می گويندديوتختآنبهاصطالحاً

ددارنهمراهماسهذراتکهدائمیوقویبادهایمداومبرخورد:زنبوریالنه فرسايش

وخشکنقاطدربخصوصزمینسطحدرکهسنگ هايیياوصخره هارویبر

ونندکحاصلفرسايشسنگ هااينبتدريجکهمی گرددباعثدارندقرارنیمه خشک

.دهندنشانخودازالنه زنبوریفرسايشنوعی
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اشکال تراکمی باد

لحمقدرتدادندستازعلتبهسرانجاممی کند،حملخودباکهراذراتیباد

لعمايننتیجه.می گذاردبرجایخود،راهسردرموجودموانعبابرخوردياخود

کمیترااشکالبارزترينازماسه ایتپه های.استمتفاوتیاشکالآمدنبوجود

ازکهوسیعیمنطقهبه.استشدهذکرآنهاازپاره ایذيلدر.هستندبادها

.می گويندارگباشدشدهپوشیدهگوناگونماسه ایتپه های

انواع تپه های شنی

ل شانتشکیچگونگیوشکلبرحسبراآنهاجهتاينازواستمتفاوتشنیتپه هایشکل

:ازعبارتندآنهامهم ترينکهمی کنندتقسیممختلفدسته هایبه

يدهدغیرمتقارنيامتقارنصورتبهوبودهشکلهاللیشنیتپه هایازدستهاين:برخان

دره هاتپاينکوژقسمت.می دهندنشانرابادجهتکهمی باشندتیزگوشهدودارای.می شود

تاسثابتهمیشهبادجهتکهمناطقیدربرخان.استبادمقابلجهتدرآنکاووبادجهت

نهاآجابجايیمقدارباشندکوچکترهرچهوبودهمتحرکتپه هانوعاين.می گرددتشکیل

.می باشدبیشتر

انواع تپه های شنی

اينرد.می شودتشکیلعرضیبرخان هایشود،تشکیليکديگرکناردربرخانچنديايکاگر

بادرتغییعلتبهبازوهاازيکیاگر.استتپه هامحوربرعمودمنطقهغالببادجهتتپه هانوع

موازیپهتمحورکهشودمیتشکیلطولیتپهيکنمايدرشدويابدتوسعهفرعیبادهایياغالب

.استمنطقهغالبباد

پهتشده،گرفتهسیناصحرایدرمحلیمردمزبانازآننامکهشمشیرمعنیبهسیف:سیف

یتندترشیبدارایبادمخالفدامنه.استمدورآنانتهایتیزوآننوک.استکشیدهماسه ای

.استکلشقوسیگاهیوتیزيال هایبامثلثیآنپیشانیقسمت.داردبادبهرودامنهبهنسبت

انواع تپه های شنی

آنتشکیلومی آيدبوجودداریموجخطوطصورتبهوسیف هااتصالازسیلک ها:سیلک

.استمارپیچیودندانه دارآنهاکلیشکل.داردمنطقهغالببادبهبستگی

تپه هاید،می شوگفتهنیزريسمانیدونآنهابهکهطولیشنیتپه های:طولیشنیتپه های

جهتامتداددرنیزآنهاطولومی شوندديدهطويلرشته هایشکلبهکههستندباريکی

متر١٠٠تا٥٠بهآنهاارتفاعوکیلومتر١٠٠تا٨٠بهگاهیتپه هااينطول.استگرفتهقرارباد

.می رسدنیز
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انواع تپه های شنی

اوانفرماسهمقدارکهنواحیدرمعموالتپه هانوعاين:عرضیشنیتپه های

بهصلمتکهشنیهایتپهازرشته هايیشکلبهاستثابتنیزبادجهتو

(استبادجهتبرعمودآنهاامتدادکهبرخانچنداتصالازمعموال)هم

.می شوندتشکیل

رایدابادجهتدائمیتغییرعلتبهکهتپه هايیبه:درهمشنیتپه های

.می گردداطالقنمی باشندمشخصیشکلوفرمنوعهیچ

انواع تپه های شنی

درسیف هاوبرخان ها.هستندسیف هاوبرخان هاتجمعنتیجهقوردها:ماسه ایهرم هایياقورد

ازگوناگونموانعوعواملنتیجه،درومی شوندمتوجهنقطهيکبهتدريجبهمختلفجهات

کیلتشمسلط،بادهایاثردرماسه ایتپه هایحالتايندرمی نمايد،جلوگیریآنهاپیشرفت

.استتپه هاسايرازبلندترتپه هااينارتفاع.استقوردهمانکهمی دهدراعظیمیتوده 

جهتچندازبادهایوزشنتیجهدرکههستندمتعددلغزشیسطوحدارای:ستاره ایتپه های

بازویریبیشتتعدادياسهووسطدربلندبرجستگیيکدارایعموماتپه هااين.شده اندحاصل

.هستنداطرافدرشعاعی

Ripple Marke))ریپل مارک 

الیتفعاثردرمارکريپل.می آيندبوجودماسه هاصافسطوحدرمعموالکههستندموجیاشکالمارک هاريپل

.وندمی شتشکیلدرياکنارماسه  ایياوصحراهاشنیتپه هایسطحدراغلبومی آيدبوجودبادياوآبامواج

.داردآبامواجياوبادشدتوسرعتبهبستگیمارک هاريپلطولودامنهواندازه

اتذربادمقابلجهتدرزيرامی باشد،نقلوحملعملهنگامبهدانه هاجهشاختالفمارک هاريپلايجادعلت

شتریبیشبدارایکهمخالفسطحدرومی آينددرحرکتبهومی گیردقراربادقدرتاثرتحتبیشترماسه

يکنیيع.دارندنامتقارنیشکلشنی،تپه هایمانندمقطعدرنامتقارنمارک هایريپل.می کنندسقوطاست

.استبیشتریشیبدارایديگرطرفوکمشیبدارایآنطرف

نبکا یا تل نباتی

هماسانباشتاست،شدهگیاهانرويشموجبواستباالزيرزمینیآب هایسطحکهجاهايیدر

ناهپدرپديدهاين.می شودظاهرنباتیتليانبکاصورتبهکهمی گیردانجامگیاهانپناهدر

ویردمی گشکلباشدداشتهراماسهانداختندامبهتوانکهخشکی دوستیونمک دوستگیاهان

چگونمکذراتوسیلتمانندريزموادروانماسه هایبرعالوه.می شودنامیدهگیاههماننامبه

م ترينمتراکولوتدشتمغربدرايراندرنبکابزرگ ترين.ظاهرشوندنبکاصورتبهمی توانند

.می شودديدهجازمورياندشتدرآنها

ورنی صحرا

یرودرکاپیالريتهنیرویاثردرکهاستآهنیترکیباتازپوسته ایورنی

لعماثردرواستتیرهآنهارنگآهن،ترکیباتبواسطه.می شودظاهرسنگ ها

آنهمراهماسه یوشنذراتوبادمقابلدرنهايتاوشدهصیقلیباد،سايش

ودادهصیقلرا سنگ هاقلوهخشکمناطقدربادسايشاثردر.می شودمقاوم

.دمی گوينويندکانترسنگ هاقلوهاينبهکهمی کندايجادآنهادرسطوحی
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جه شمابا تشکر از تو


