
 

 

 

 

 

 بخش پنجاه و یکم

 ایران کویرهای گسترش
 

 مطلب.  ردمگمی  باز  ایران  کویرهای  گسترش  به  دادم  قول  48  فصل  در  که  آنگونه  اینک     

  عالم روستای به ه ک میهنگا. بود ایران  کویرهای در روان هایشن  موقعیت  مورد در

  روان  شنی ایهه تپ ارتفاع . ردیمکمی حرکت شنی کمربند یک  جنوب از دیمشمی  نزدیک

 داشت  امتداد  شمال  جهت  در  فرسنگ  ۶  کمربند  این  که   شد  گفته   عالم  در.  بود  متر  ١٠  حدود

  رفتهرفته  سپس و شد گفته فرسنگ ٩ غربشمال در آن امتداد. سیدرمی  کویر به سپس و

  پیشین   کمربند  با   که  سیدرمی   دیگری  شنی  کمربند  به  شرق  جهت   در   عالم  مسیر .  دشمی  محو

 زرد و  سرخگون  زرد آنها رنگ  و چسبیده مه هب  کمربند  این مرتفع ایهه تپ . داشت ارتباط

.  بود مشخص   کامأل آن جنوبی مرز و داشت بلندی ایهه درختچ  کمربند این . بود  خاکستری

  دیگر  مسیر. سیدرمی  متر  8  به آنها  بلندترین  ارتفاع  و شد  کاسته  اهه تپ  ارتفاع  از بعد  اندکی

  مدتی  کردیم سفر آن از ما که بود مسیری از ترشمالی  اندکی که چوپونان به عالم روستای

  چوپونان   مسیر  در.  ردکمی  قطع  را  کویری  ایهه زبان   هم  گاهی.  ذشتگمی  روان  هایشن  از

.  بود   متر  ۴٠  حدود  آنها   ارتفاع   و  شده  واقع   مسیر  چپ   سمت   در   شنی  مرتفع   ایهه تپ   جندق  تا

  ارتفاع  و داشت وجود تعداد کم بلند ایهه بوت با کویر از بزرگی خلیج مجی چاه مسیر در

  مسیری در. بود گیاهی  پوشش  بدون  مسیر   گاهی. بود  متر  ٣٠ حدود آن روان  شنی  ایهه تپ

  جهت  در زیادی حد تا  شنی کمربند که  شد گفته کردیم سفر طبس به  مجی چاه از ما که

 ایهه تپ عظیم کمربند این از قسمتی. ردکمی عبور حلوان از و داشت امتداد شرق شمال

  آنها  کنار از عروسان راه در بزرگ کویر در ترشرقی راه از سفر در من و داشت شنی

 .کردم عبور

  و ذشت گمی روان شنی ایهه تپ با  شنی کمربند این  جنوب  از هم یزد به  طبس  مسیر     

  مسیر  این. اندگذاشته  جای به خود از مطالبی آن مورد در گذشته قرون عرب گردانجهان 

.  دشمی ریگ وارد مسیر یزد سمت  از  هفتم منزل در دشمی  گفته . داشت طول منزل ١١

  طول به مسافتی در شنی ایهه تپ آن از  پس و داشت وجود انبار آب یک و کاروانسرا یک

 .نددشمی  دیده  فرسنگ ٧

  بسیار  منطقۀ ،روان شن  هم  طبس پست منطقۀ  شرقیجنوب  و غربیجنوب  جنوب،  در     

  و چپ  سمت در رنگ زرد مرتفع شنزار ،پرواده از عبور از پس.  بود پوشانده را بزرگی

  اهه تپ ارتفاع کویری،  کمربند  جنوب در ماسهی داغ در. داشت قرار راست سمت  در کویر
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  گذشتن   از پس. رسیدیم بود  شنی  کویر  یک  که اسکندر ریگ به   سپس. سیدرمی  متر  ٢۵ به 

 جنوب   سمت   به   اهه تپ  شدید  شیب .  شد  گسترده  شمال  در  رنگ  سفید  کویر  ریگ،سه   راه  دو  از

 روان هایشن  هامون دریاچۀ جنوب در. دادمی  غرب شمال بادهای از خبر و بود شرق

  تغییر به مجبور را ما مرتفع شنی ایهه تپ  شال مسیر در. بود  پوشانده را خامک روستای

  متر  ١٠  شنی  ایهه تپ   ارتفاع  سیره  گود  فرورفتگی  در  مشخصی  شنی  کمربند  در.  کرد  مسیر

  شنی  ایهه تپ با  دیگری کمربند از یادگارچا و کارابوک بین امونه لورا جنوب  در. بود

 .نشوم  آنها  متوجه  توانستمنمی  من  که  بودند  مشخص  چنان  کمربندها  این   تمامی.  گذشتیم  روان

  نمکی کمربند  به  روز  سه از پس  غربجنوب  سمت  به جندق  از خود  مسیر  در واگان      

 ایهه تپ   ارتفاع  او.  کند  عبور  کمربند  این   از  او  تا   کشید   طول  روز  دو .  رسید  چیچاگون  ریگ

  اطالعات  من . سدرمی نظر به  آمیزاغراق اندکی که  کرده ذکر  فوت  ٣٠٠ را روان  شنی

  در گالیندو اما  ندارم لوت  دشت جنوب مورد در کردم ذکر بال  در که  آنچه  جز  به  بیشتری

  هاشن   منطقه   این   مشخص  بادهای"  ویسدنمی   کازرون   و   بم  بین   آن  غربیجنوب   منطقۀ  مورد

  شک  بدون ." ماید نمی  تغییر دائمأ آنها  محل و  نندکمی  ایجاد  شنی ایهه تپ و داده حرکت را

 .است روان شن از پوشیده   لوت دشت شرقی جنوب منطقۀ

  جنوب  در که دارد وجود  ١میدو ن دشت نام به  کویری هامون  دریاچۀ غربی شمال در     

.  باشد متعلق آن فرورفتگی  به که سدرمی نظر  به و شده واقع ٢پتیرگونداگ  باتالقی منطقۀ

  وجود  شنی کرده طی  را کویر این  راه، دو  و رود هار بین  بلو  که  ایمنطقه  جنوب  در

  اندکی  و آن جنوبی منطقۀ  پست سواحل در باشد  داشته  وجود شنی کمربند  یک اگر. نداشت

  او. کرد عبور روان ریگ  نام  به  ایتپه  از او رود هار  مسیر در. است شده  واقع ترشمالی

  حرکت مانندی سوت صدای  با اهه تپ  که  ویسدنمی  رنگسرخ شنی ایهه تپ از عبور از پس

 .ردندکمی

 هایشن  که داشت انتظار توانمی ایران مرکز در یزد جغرافیائی موقعیت خاطر به     

  بادهای. است شده واقع  بزرگی پست منطقۀ  جنوب در شهر. کنند تهدید را شهر روان

 .دهندمی  حرکت  شهر سمت به مانع بدون  کوه  رشته دو بین از را روان شن  غربشمال

.  است  رسیده تبت  در لهاسا به که  باشدمی  اروپائی اولین  ٣پوردنون دو  معروف راهب     

  آسیا   شرق  و  جنوب  غرب،  منطقۀ  از  میالدی  ١٣٣٠  تا  ١٣١۶  هایسال  بین  خود  سفر  در  او

 مطالب  این  شهر،  اطراف  روان  هایشن  مورد  در  و  کرده  عبور  یزد  از  او.  است  کرده  دیدن

  هند  مسیر  در  ایرانشهرهای   آخرین  از  یکی  یزد  به  من . "....  است  کرده  بیان   را  موشکافانه

  عجیبی  طرز به شن دریای این . نداشتند آرام روز یک حتی شنی هایطوفان . کردم سفر

 را  شن   دریای  این   به   ورود  به  ایعالقه  ما   از  هیچیک.  بود  خطرناک   بسیار  و  ردکمی  رفتار

  امواج   مکان  و  بود  دریائی  هایطوفان   شبیه  آنها  حرکت.  بود   خشک  بسیار  شن  زیرا  نداشتیم

   مدفون  و غرق  شن از دریائی در و شده آن وارد همراهان از تعدادی. دشمی  عوض  مرتبأ
١ .Neumid ٢ .Dag Petirgun 

٣.Odorico de Pordenone   ١٣٣١ ژانویۀ ١۴ درگذشت ،١٢8۶ تولد ماتیوتزی، اودریکو اصلینام 

 کاشان، سلطانیه، تبریز، از م ١٣٢8 تا  ١٣١۶ های سال در چینبه  خود  سفر مسیر در که ایتالیائی سیاح م،

 . ه استگذشت هرمز و شیراز یزد،
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  جهت  و   شدت  به   اهه تپ این   تشکیل.  ردک می  ایجاد  ائیهه تپ  و   داده  حرکت   را  شن   ، طوفان.  شدند

 ".داشت بستگی باد

.  اندنوشته   مشابهی  مطالب  یزد  شهر  مورد  در  اروپائی  جهانگردان  هم  او  از  بعد  صده  چند     

  هائیروستا  ایهه ویران  که   شن   از  دریائی  در  آبادمت ه  ه ایستگا"  ویسدنمی   خان   گاستیگرژنرال

  را خود و  کرده گم را راه منطقه این  در شبانه  اشخاص . است شده واقع دارد وجود آن در

 در زانو  تا آدم. است پوشیده شنی ایهه تپ  از یزد تا  منطقه . .... یابندمی  دیگری دنیای در

  روستاها  باروی خارجی قسمت بالی تا  شن . ندکمی گم را مسیر  اغلب  و ودرمی فرو شن

  درون   در  که  دیدم  خندق  و  بلند  باروی  با  قدیمی  قلعۀ   یک   من زرد  اسکه  در.  است  پوشانده  را

 ".است مانده باقی  شن شدن، خشک  از پس که بود دریا سابقأ  منطقه  این. بود مدفون شن

 روز از  پیش  پوردنون دو  مانند هم او. کرد دین  یزد  از میالدی ١88١  سال در استاک      

 ایمنطقه   از  مایل  ۶  طول  به  مسیری  در"  ویسدنمی   او.  ویدگمی ن  سخن  شن  دریای  از  سفر  دوم

  بود شنی این. کردیم گم را مسیر نوبت دو در و کرده حرکت روانشنی ایهه تپ از پوشیده

 آسکیزار  روستای  در  عمل  این .  کرد  خواهد  مدفون   را  یزد  روزیاسالم    پیامبر  گفتۀ   به   بنا  که 

  شنی  ایهه تپ  میان  در  نیمه  تا  داشت قرار روستا  وسط  در که  مسجدی. است افتاده  اتفاق

 شده منتقل شرق در جدیدی محل به روستا . بود ترمرتفع هم اهه خان  بام از شن. بود مدفون

.  د نپوشانمی  را اههرا ئم عال تمامی دنوزمی  بهار  فصل در معمول  که  شدید  بادهای. بود

  بادهای با اهه تپ . شود منتظر باد پایان تا و کرده اطراق مطمئنی هایمکان  در باید مسافر

  حیاط  شن از دریائی بعدازظهر. شدیم مواجه باد با آسکیزار در ما. نندکمی حرکت  شدید

 ".پوشاند را راسکاروان

  البته. "است نوشته  مطالبی یزد در روانهایشن  حرکت مورد در هم گریگورمک      

.  گذشتیم یزد از" ویسدنمی  سایکس ." بود دائمی اما  آهسته  روان هایشن  حرکت سرعت

 آبادحجت  به . دشمی دیده مزارعی نقاط بعضی در اما ذشتگمی  شنی منطقۀ یک از مسیر

  روستا  دور  تا  دور.  بود  شده  ساخته  انباری  آب  جدیدأ.  رسیدیم  داشت  زیبائی  سرایکاروان  که

 ".بود  گرفته فرا شن را

  هیلمند  رود شرقی جنوب  در و افغانستان  جنوب  در دوری، بزرگ رود و ریگستان      

.  ودشمی  دیده  ریگستان  پست  منطقۀ  جنوب  در  ایران  شرق  شنزارهای  از  اینمونه.  دارد  قرار

 قومقیزیل شو، رود جنوب  در ١قومموجوم شنی کویر . دارد وجود هم ترکستان  در آن  شبیه 

  حتی. باشندمی  اینگونه از آمودریا غربی جنوب در قراقوم و ٢سیردریا غربی جنوب در

 در هازمستان . است اینگونه به شرایط هم سند رود شرقی جنوب در هند بزرگ کویر در

  مجاور  در شنی کمربند یک از شن که دارد عقیده والتر. وزدمی شمالی بادهای منطقه این

  دریای یک مانند و کرده حرکت غربجنوب  سمت به آنها پست سواحل و بزرگ رودهای

 .داندمی   سال   در  متر   ۶  را  اهه تپ  حرکت  سرعت  او.  ندکمی   عبور   مسطح   مناطق   از  متحرک 

 ایهه دریاچ  بستر و متفاوت  آب میزان  با اهه دریاچ  سواحل و بستر شن این دیگر منبع"
١ .Mujun kum 

. ریزدمی آرال دریاچه به که پرآبی رود دو از یکی ، یاخارتس یونانییا به  زریون گل یا  سیحون . یا ٢

 . است ازبکستان شرق هایکوه  و قرقیزستان در شانتین هایکوه ،یکیلومتر ٢٢٢٠ رود این سرچشمه
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 ".است خشک

  لپ  و   تاریم  ایهه دریاچ  و   رودها  غرب  جنوب  و   جنوب   در   هم  شرقی  ترکستان   در  حتی      

 در واقع قوم بل آق شنی کویر مورد در ١روبوروسکی. دارد وجود شن از دریائی نور

 رود اطراف شن  ٣اوبروچف گفتۀ  به . است گفته سخن ٢گل باگروش جنوبی سواحل

 سدرمی  خود انتهای  به 5نور کالچی غربی جنوب در قومتاق  شنی کویر در که  4سیربولون

  قدیمی سواحل که کرده مشخص او. ودشمی آورده شرقی و شرقی شمال شدید بادهای با

 در دیگری شنی منطقۀ . باشدمی  شن از پوشیده ٧اولنارین  خارا جنوب  در 6هوهوانگ

  ایهه دریاچ و  رودها بستر و  مغولستان  مرکز از شن . هاستشن  این  معدن آن، شرقجنوب 

  بادهای   که   دارد  عقیده  8پوتانین.  رددگمی  حمل  محل   این  به   شرقیشمال   بادهای   با   شده  خشک

 ١٢کرولن و ١١خینگانایهه کو تا ١٠شاننان از را ٩شن اردو باد نام به منطقه غربیجنوب 

 .دهدمی  حرکت

  آسیا  شمالی  نیمۀ  شنی  کویرهای  شن  ویدگمی   او.  است  جالبی  اطالعات  پوتانین  ایهه یافت     

  ما. " ندکمی  رسوب کویرها  پست مناطق در و آمده اههدریاچ اطراف از استثنا بدون  تقریبأ

 اهه دریاچ  غربی جنوب یا غربی سواحل در  همواره شنزارها این که رسیدیم نتیجه این به

  ،١٧نور اورکو ،١6نور آیار ،١5نورابی ،١4آلگول ،١٣بالکاش ایهه دریاچ  در. وندشمی  دیده

 ٢٣نورقرقیز شرق در و ٢٢نورخارا ،٢١نوردروگو  ،٢٠نور اوبسو ،١٩گوراولون ،١8سایسان

 ".است گونه این  به  وضع

  جنوبی  سواحل در. آورممی مثالی است  اندک بسیار روان هایشن  که تبت از من      

 ایهه تپ  با  عجیبی  مشخص  کمربند  یزندرمی آن به  که رودهائی و ٢4گل قومباش  دریاچۀ

  سایر در بلکه  آسیا  در تنها  نه . ندارد گیاهی پوشش  هیچ  شنزار و  شده واقع  روان شنی

 .کرد ذکر هائیمثال مورد  این در توانمی  هم آفریقا ویژه  به جهان هایخشکی

   بادها  جریان و اهه کو فرسایش محصول  روان شنی ایهه تپ که نیست گفتن  به  احتیاجی     
١ .Roborovskij ٢ .Bagrosch köl 

٣.Obrutscheff  م، ١٩۵۶ ژوئن ١٩ درگذشت ،١8۶٣ اکتبر ١٠ تولد اوبروچف، آفاناسیویچ ولدیمیر 

 .است داده انجام مرکزی آسیای و سیبری مورد در تحقیقاتی که روسی شناسزمین

4 .Buluntsir 5 .Kalatji-nor 

6 .Huvang Hu ۵۴۶۴ با  جهان بلند رود ششمین و  تسه  یانگ از پس چین بلند رود دومین زرد، رود 

 .امتداد دارد بوهای دریای تا  چین غرب در در بایانهار هایکوه از که دراز کیلومتر

٧ .Khara narin ula 

8.Potanin  جهانگرد م، ١٩٢٠ ژوئن ۶ درگذشت ،١8٣۵ اکتبر ۴ تولد پوتانین، نیکولیویچ گریگوری 

 .است داده انجام مرکزی آسیای در تحقیقاتی که روسی

٩.Ordu Schen  ١٠ .Nan schan 

١١.Khigan  آنها جنوب تا  شمال عرض که چین غربی شمال و مغولستان مرکز در آتشفشانی هایکوه 

 . است متر ٢٠٣۵ آن قلۀ ترین مرتفع. دارد پهنا  کیلومتر ١٢٠٠ حدود

١٢ .Kerolen ١٣ .Balkasch ١4 .Ala-kul ١5 .Ebi-nor ١6 .Ajar-nor ١٧ .Orku-nor 

١8 .Sajsan ١٩ .Ulungor ٢٠ .Ubsa-nor٢١ .Durga-nor ٢٢ .Khara-nor   

٢٣ .Kirkiz-nor ٢4 .Basch gum köl 
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.  استهه تپ این  ایجاد ضروریات از هم گیاهی پوشش  نبود  و  خشک  هوای و  آب. دنباشمی

  اهه تپ شکل و هاشن  حرکت کند پیدا ادامه فرسایش و باشد موجود شرایط این تمامی اگر

  باشد شرقیشمال ترکستان، باد مانند منطقه  غالب باد اگر. دارد بادها مشخصات به بستگی

  از بادها سال مختلف فصول طول در اگر. نندکمی  حرکت غرب  جنوب  جهت در هاشن 

  ایجاد  شنی کمربند  وسعت  در تغییری اما ندکمی  تغییر اهه تپ  شکل وزندب مختلف جهات

  نام  با  و مانندمی  باقی شکل یک  به  هاسال  شنی ایهه تپ  آفریقا  شمال کویرهای در. ودشمین

 ٣آفریقا صحرای کویر در ٢ارگ مورد در جالبی مقالۀ در ١فورو. وندشمی  نامیده اهه چا

  جنوبی  بادهای  کرده دیدن آنها از او که  آفریقا کویری مناطق  در که  ندکمی  گیری نتیجه

 .است  شمال به رو  ناچیز سرعت  با  ولو  شنی ایهه تپ   حرکت  دلیل این به و  باشند می  غالب

  من . است زیاد شنی ایهه تپ حرکت  سرعت که دارد وجود مناطقی  شرقی ترکستان  در     

  پوشیده   شن  زیر  قدیم  بسیار  هایسال  در  شهر  دو  که  کردم  کشف  میالدی  ١8٩۶  سال  سفر  در

ه  داد انجام آنها  مورد در جالبی بسیار تحقیقات  4استین. اندکرده  ترک  را آنها  اهالی و  شده

  عمر  سال ٣٠٠ تا ٢٠٠ حدود کوهو سه اطراف ایهه تپ که دارد عقیده هانتینگتون. است

  تغییر  متر  ٢٠  روز  طول  در  که  گفته  سخن  کمارتفاع  با  اندک  منفرد  ایهه تپ  از  والتر.  دارند

 .دهندمی   مکان

  که  سدرمی نظر به. است مشکل بسیار ایران کویرهای در روان ایهه تپ  حرکت ثبت     

  چنین  واقع در اما نندکمی  حرکت جنوب سمت  به کویر جنوبیسواحل در شنیبندهای  کمر

 بلندی ایهه بوت و بوده محدود جنوب سمت در عالم روستای اطراف شنی کمربند. نیست

  اهه تپ شمال در مسطح حاشیۀ  از پس  بالفاصله کویر که شد گفته . بود روئیده اهه تپ پای در

  کمربند  این  جنوب  در  شدید  بادهای  هنگام  آدم  اگر.  بود  چنین  هم  عروسان  در  و  شدمی  آغاز

  کمربند   که   دارم  عقیده   من  دلیل  این  به .  ندکمی   احساس   را  خود  صورت  به   شن   برخورد  باشد

  به اما  نندکمی  عبور اهه تپ روی از ها شن  اینکه با . اندشده ایجاد شدید بادهای هنگام شنی

  برده باد با مشخصی ارتفاع به رسیدن از پس اهه تپ شن زیرا رددگمی ن افزوده آنها ارتفاع

  سمت  به میلی چند  فاصلۀ  تا  کند ایجاد ایتپه  خود  مسیر در  آنکه بدون  شن  این. ودشمی

 .رددگمی  تکرار مینگونهه ه ب بعدی هایباد  وزیدن با  پدیده این. ودشمی  حمل جنوب

 شک بدون باشد متحرک یزد غربشمال شنی کمربند مانند شنی کمربند چنین اینکه     

 شد اشاره آن به بال در که روستاهائی ایهه خراب که ندکمی  ثابت نکته این. است صحیح

  ١٠  فاصلۀ در یزد از  خروج از پس"  ویسد نمی  مورد این  در  فلویر. اندگشته  مدفون  شن  در

.  دیدم بود شده مدفون شن  در و بود بزرگ بسیار که را یزد قدیمی  محل شمال، در مایلی

  ودشمی  نزدیک  شدن  مدفون  به  قدم  به  قدم  هم  جدید  یزد  که  گفت  توانمی   نکته  این  به  توجه  با

   روستاهای  و  شهرها  از  پر  یزد  اطراف  رزونوک  نظر  به."  است  ناچیز  بسیار  آن  سرعت  اما
١ .Foureau ٢ .Erg 

٣  .Sahara  از  که  مربع  کیلومتر  میلیون  ٩  حدود مساحتی  با  آفریقا  شمال  در  جهان  گرم  صحرای بزرگترین 

 و مصر و سرخ دریای به شرق از مدیترانه، دریای و اطلس هایکوه به شمال از اطلس، اقیانوس به غرب

 . شودمی محدود های شمالی مرکز آفریقا قسمت  و سودان به جنوب از

4.Stein  شناسباستان م، ١٩۴٣ اکتبر ٢۶ درگپذشت ،١8۶٢ نوامبر ٢۶ تولد استین، آرل مارک سر 

 .داد انجام مرکزی آسیای و ایران در مهمی شناسی باستان اکتشافات و جامع تحقیقات که مجاری



 گسترش کویرهای ایران  بخش پنجاه و یکم

  به  توجه با زیرا ندکمی تهدید را شهر شرق سمت  از شن او نظر به. است شده مدفون

  کمربند  این که سدرمی  نظر به. ودشمی شهر شرق در رسوب به مجبور شن باد، شرایط

  بودن  بزرگ دلیل تواندنمی  اههخراب این وجود. ندکمی  حرکت  شرقجنوب  سمت  به  شنی

 از ایمحله اگر. اندشده ساخته گل کاه و خام خشت از اهه خان. باشد قدیم هایزمان در یزد

 جدیدی  ایهه خان   شن  بدون  مناطق  در  و  نندکمی  ترک  را  آن  اهالی  گردد  پوشیده  شن  از  شهر

 .ودشمی  تعقیب  روان هایشن   توسط  که   است رکتح حال در شهری یزد. سازندمی

 

 
 

  است   خوبی  شهر.  است  ایران  در  بزرگی  شهر  یزد"  ویسدنمی   یزد  مورد  در  پولو  مارکو      

  شهرها   سایر  به  و  شده  بافته  یزدی  نام  به  ابریشم  از  مخصوصی  پارچۀ.  دارد  خوبی  تجارت  و

  بزرگ  شهر سومین  یزد" ویسدنمی یزد مورد در بعد سال ۵٠ دپوردنون." رددگمی صادر

  ١٩  قرن  آغاز  در  یزد  جمعیت   رزونو ک  نوشتۀ   مطابق ."  دارد  را  خود   پادشاه  که   است  کشور

  ١8٩٠ سال . رسید نفر هزار ۴٠  به  میالدی  ٧٠  تا ١8۶٠ سال . بود نفر هزار صد میالدی

 هایسال   اما  نکرده  چندانی  تغییر  آن  جمعیت  قرن  ۶  طول  در.  شد  نفر  هزار  8٠  حدود  میالدی

  وسعت   از  باید  بود   شرقی  ترکستان   اندازۀ  به   یزد  در  شن   هجوم   اگر.  است  داشته   بدی  و   خوب

 یزد سرنوشت که شد خواهد معلوم آینده هایسال در. فترمی بین از و شده کاسته شهر

 .بود خواهد چگونه 

 موانع  اطراف  در  کرده،  پیشروی  مشخصی  جهت  در  بادها  شرایط  به   توجه   با  روان  شن     

  تمامی  هابیابان  این  در. ودشمی گذاریپایه  روان شنی تپۀ  یک و شدهجمع  اهه بوت  ویژه به 

  استثنائاتی  اما   ندکمی   صدق  آسیا  ویرهایک  میتما   در  پدیده   این .  باشندمی   هم  موازات  به   اهه تپ

  مشخص بادها مرکزی آسیای در. دارد منطقه غالب باد  جهت  به  بستگی که دارد وجود هم

.  باشدمی   شرقی  شمال  نور  لپ  کویر  در  و   غربی  جنوب   تاکالمکان   کویر  در  غالب   باد.  نیستند

  غالب   باد  و  دارد  وجود   روان   شنی  ایهه تپ  زیادی  تعداد  سیستان   در  هامون   دریاچۀ  جنوب   در
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 کویری  ایهه تپ   شکل  و  پیدایش  که  است  بدیهی  نکات  این  به  توجه  با.  است  غربیشمال   باد  آن

 .دارد شده شناخته کمتر بادهای  به بستگی

  بادهای   منطقه  غالب  بادهای  که  کرد  گیرینتیجه   توانمی  ایران  کویری  مناطق  مطالعۀ  با     

  ایران  بادهای   شده  ترسیم  زمین   رۀک  میتما   از  ١بوخان  توسط  که   بادهانقشۀ   در.  هستند  شمالی

 شمالی بادهای فوریه شمالی، یا شرقی شمال بادهای ژانویه. اندشده  مشخص زیر طرز به

 غربی،شمال  بادهای  مه  غربی،  شمال بادهای آوریل شمالی،بادهای  مارس غربی،شمال و

  سپتامبر   غربی،شمال  بادهای  اوت  غربی،شمال   یا  شمالی  بادهای  ژوئیه  شمالی،  بادهای  ژوئن

  بادهای  دسامبر  و  غربیشمال   بادهای  نوامبر  غربی،شمال  بادهای  اکتبر  غربی،شمال   بادهای

 .شمالی

  شنی ایهه تپ  شکل  بر  و دارد جریان  شمالی بادهای  سال طول تمامی در منطقه  این  در     

  که  شنی کمربندهای گسترش برای دیگری دلیل باد جز به بزرگ کویر در. ذاردگمی اثر

  مصالح   از  شن.  ندارد  وجود  ندکمی   اضافه  آنها  به  را  اطراف  ایهه کو  شدۀ  فرسایش  هایشن 

  فصل   در  اما .  ودشمی   جابجا   باد  توسط  سال  خشک  فصل  طول   در  و   است  کویر   ایجاد  اصلی

.  ندارند را آن روی به گذاشتن اثر قدرت بادها است  مرطوب کویر سطح  که  بارندگی

 برای شن بابت از کمبودی و اندوزیده جهت همین در قدیم بسیار قرون از منطقه بادهای

  منطقه هوائی و آب مشخصات سوم عامل شن . است  نداشته وجود پست مناطق پوشاندن 

 راه سر بر مانعی که هابیابان  و کویرها در. ندکمی عملی را کمربندها  گسترش که است

 قوم،قیزیل  کویرهای در شرایط. ندکمی  ایجاد شن با جدیدی ایهه تپ  باد ندارد وجود بادها

  کویرهای  ساحلی  مناطق  ایهه کو.  باشدمی  شکل  مین ه  ه ب   هم   ریگستان  و   تاکالمکان   قراقوم،

  و  پیموده را کویرها مسطح سطح جدید شن . باشندمی  شن  و  باد راه سر بر مانعی  ایران

  کویر  وارد که  شن  مقدار همان اما ندکمی  اضافه شکل هاللی ایهه تپ  با  کمربندها  به  دائمأ

.  ندکمی  پر  را آنها  جنوبی  هایقسمت  هایفرورفتگی  و رددگمی  خارج  آن  از ودشمی

  آینده سال هزاران تا دیدیم کویر جنوبی مناطق در ما که روان ایهه تپ  با شنی کمربندهای

.  مهیاست  هامحل   آن  در  فقط  آنها  وجود  برای  شرایط  زیرا  ماند  خواهند  باقی  مناطق  همان  در

  از وندشمی  هاشن  حرکت  ادامۀ از مانع که اهه کو کند پیدا ادامه فرسایش  که  صورتی در

  سواحل ایهه تپ. شد خواهد اضافه  کویری  کمربندهای  عرض به و  رفت  خواهند بین 

  را سربازان و کرده گیر آنها در او قشون  هایگاری  چرخ اسکندر زمان  در که بلوچستان 

 .نبودند ما زمان از ترمرتفع آورده در پای از

 

 

 

 

 

 

 
١.Buchan  اسکاتلندی هواشناس م، ١٩٠٧ مه ١٣ درگذشت ،١8٢٩ آوریل ١١ تولد بوخان، الکساندر 


