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  چكيده

ـاد واقـع در     اين پژوهش به بررسي مخاطرات ناشي از ماسه هاي روان ريگ حجت آباد بر روستاي حجـت آب
ـاي ميـداني،    تحليلـي مبتنـي بـر روش    ـ تحقيق از نوع توصيفي. پردازد مي) شهدادشرق (غرب دشت لوت  ه

بدين صـورت كـه پـس از مشـخص كـردن محـدوده مـورد مطالعـه از روي          ؛اي است اي و كتابخانه مقايسه
ـأير پـذيري      ي و تصاوير ماهوارهيهاي هوا عكس ـپس ميـزان ت اي، كار ميداني در منطقه مورد مطالعه انجام و س
ـاوير   هـوايي هاي  در مرحله بعد با استفاده از عكس. شده استهاي بادي مشخص  ي منطقه از ماسهكنون و تص

ـين تغييـرات محـدوده      محـدوده ماسـه   جابجايياي چهار دوره زماني،  تغييرات و  ماهواره ـاي روان و همچن ه
ـاحت  نتايج حاصل از بررسي تغ. ه استساله مشخص گرديد 54روستاي حجت آباد در طول دوره  ييرات مس

ـال    ريگ مورد مطالعه نشان مي جابجاييو  ـين س ـاني ب ـاي   دهد مساحت ريگ در فاصله زم ـا   1335ه  1348ت
ـا  جابجاييمتر  به سمت جنوب شرق  350هكتار افزايش مساحت و  8حدود  ي باعـث  يداشته و همين جابج
ريـگ مـورد   . د مستقر شوندهاي روستاي حجت آبا اي در نزديكي اراضي كشاورزي و خانه هاي ماسه شده تپه

متر به سـمت جنـوب    700د هكتار افزايش مساحت و حدو 46حدود  1377تا  1348مطالعه در فاصله زماني 
ي داشته و اين امر باعث گرديده تا حجم وسيعي از اراضي كشاورزي روستاي حجت آباد در زير شرق جابجاي

ـاني     . اه كاسته شوداز مساحت سكونتگ در نتيجههاي بادي مدفون گشته و  ماسه ـله زم محـدوده ريـگ در فاص
هكتار افزايش مساحت داشته كه اين افزايش مساحت سطح بسيار بيشتري از اراضي  22حدود  1388تا  1377

دهـد در   نتايج حاصل از بررسي جمعيتي روستاي حجت آباد نيز نشان مي. هاي روان برده است را به زير ماسه
روند جمعيتي آن حالت صعودي و از اين سال به بعد حالـت نزولـي    1375هاي سرشماري تا سال  طول دوره

  .هاي روان بوده است مخاطرات ناشي از ماسه ،ترين داليل آن داشته كه يكي از مهم
  .مخاطرات طبيعي، دشت لوت، ريگ حجت آباد، شهداد: ها واژهكليد

                                                 
  :maghsoud@ut.ac.ir Email                                                                            09123906019: نويسنده مسوول -1
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  مقدمه

طبيعي تـاكنون حـدود   مخاطره  35ه و از دنيا بود اول مستعد وقوع مخاطرات طبيعيكشور  10ايران جزو 
طبيعـي كـه هـر     مخـاطرات يكي از انواع ). 1 :1388 ،نگارش و لطيفي(در ايران اتفاق افتاده استمخاطره  30

اي  هـاي ماسـه   شـود، طوفـان   ساله سبب وارد آمدن خسارات زيادي به ويژه در مناطق خشك و بياباني دنيا مي
 28بـاد در حـدود   . ستريگزارها اي روان در نتيجه جابجايي و حركته و حركت ماسه) 44 :1385اميدوار، (

اي و همچنـين   هاي ماسـه  و طوفان) 180 :2008، 1نيكوالس(دهد  هاي جهان را فرسايش مي درصد از خشكي
ي نيـز  يي و آمريكـاي ي، آفريقـا يحركت ماسه در سطح زمين نه تنها در ايران، بلكه در سـاير كشـورهاي آسـيا   

توان به طوفان سياه شمال  در اين زمينه مي). 2002، 2لين(شود  ات مالي و جاني فراواني ميموجب بروز خسار
هكتار از محصـوالت زراعـي گرديـد     373000نفر و تخريب حدود  85شدن  باعث كشته 1993چين كه سال 

يـون دالر  ميل 249ميليون تن خاك كانادا به ارزش  161ي ساالنه دست كم يو همچنين جابجا) 2002، 3يولين(
   .اشاره كرد) 2002، 4اسكوايرز(به آمريكا 

ايران در كمربند خشك و بياباني دنيا قرار دارد و دو سوم از وسعت آن در قلمرو مناطق خشك واقع شده 
استان كشور تحت تأثير فرسايش بـادي   14دهد  مطالعات انجام شده نشان مي). 149 :1385مقصودي، (است 

ريگ نسبتاً بزرگ و  20در ايران بيش از . استان داراي شرايط حادتري در اين زمينه قرار دارند كه استان كرم
. وجـود دارد  )1370محمـودي، ( كيلومتر مربع  36000هاي كوچك متعددي با مساحت تقريبي  همچنين ريگ

شي از هاي روان نا ماسه. هستندهاي كوچك، داراي ديناميك پويا و فعالي  هاي مناطق مذكور، بويژه ريگ ريگ
هاي انساني و تأسيسات مختلف كه در حاشيه  گاه حركت اين ريگزارها هر ساله خسارات زيادي را به سكونت

  . نمايد آنها قرار دارند، وارد مي
اي در مناطق بياباني توجه بسـياري   گيري و تكامل عوارض ماسه در واقع مسائل مربوط به چگونگي شكل

 ؛1979، 7مك كي ؛1960، 6ليو ؛1941، 5باگنولد(خود معطوف كرده استاز دانشمندان داخلي و خارجي را به 
اي از اشكال عوارض ماسـه اي كـه در منـاطق بيابـاني      طيف گسترده). 1992 10لي ؛1990، 9لينگ ؛1980، 8ژو

نـوع ايـن اشـكال در هـر     . اند بندي شده ها در طبقات متعددي تقسيم شوند، توسط ژئومورفولوژيست يافت مي
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بـروك فيلـد و    ؛1941باگنولـد،  (اسـت ه مقدار شن و ماسه و جهت غالب باد در طول سال وابسته اي ب منطقه
 ؛1996، 6كـوكرك  ؛1995 ،5لنكستر ؛1992، 4بسلر ؛1990، 3پاي و تسوار ؛1986، 2نيكلينگ ؛1983، 1آهالبرانت

   .)2008، 8دونگ و همكاران ؛2007، 7ليوينگستون و همكاران ؛1996

وم مساحت سرزمين ايران در مناطق خشك و نيمه خشك و فعـال بـودن سيسـتم    با توجه به واقع شدن دو س
هـاي حاصـل از آن بـه صـورت يـك       زايي بادي در اين مناطق و همچنين با توجه بـه اينكـه بـاد و لنـدفرم     شكل

گيـري و   شـوند، شناسـايي چگـونگي شـكل     محدوديت جدي در توسعه جوامع انساني اين گونه مناطق مطرح مي
بـين رفـتن    باعـث خطراتـي چـون از    ماسه ها جابجاييهمه ساله  .استها امري اجتناب ناپذير  دفرمتحول اين لن

ها، صدمه به تاسيسات راه و ساختمان، تخريب تاسيسات و تجهيزات زيربنايي  هاي كشاورزي، شيوع بيماري زمين
توانـد   هـا مـي   ل ريگـزار به همين دليـل مطالعـه تحـو   . گردد هاي زيست محيطي در شهرها و روستاها مي و آسيب

در ايـن  . هاي ديناميكي اين عوارض در اختيار متخصصان و مسئوالن قـرار دهـد   اطالعات خوبي در زمينه ويژگي
پژوهش به بررسي تأثيرات ماسه هاي روان بر روستاي حجت آباد از توابع شهرستان شهداد استان كرمان پرداختـه  

ي را در راسـتاي  يرد بحث و بررسي قرار گرفته و در پايان راهكارهاو مخاطرات ناشي از آن در اين روستا مو هشد
آباد  هدف از تحقيق تعيين ميزان و جهت جابجايي ريگ حجت. ه استمديريت و كنترل اين مخاطرات ارائه گرديد

  .و چگونگي تأثير آن بر روند تحول روستاي حجت آباد بوده است

  منطقه مورد مطالعه

́ 15̋ تـا   57˚52́ 15̋ مت شرق استان كرمان و غرب دشت لوت در طول جغرافيـايي منطقه مورد مطالعه در قس
 298شمالي قرار داشته و داراي ارتفـاع متوسـط     32˚28́ 00̋ تا   32˚27 00̋ شرقي و عرض جغرافيايي  57˚53

تاي كيلومتري شرق شهر شهداد و در مجاورت روسـ  15اين منطقه در بخش تكاب شهرستان كرمان در . استمتر 
در قسـمت شـرقي   . آباد در شمال و شرق روسـتاي مـذكور قـرار دارد    در واقع ريگ حجت. حجت آباد قرار دارد

در ). 1شكل شـماره  (اند  هاي كوچك پديدار شده هاي دشت لوت به صورت كلوتك محدوده مورد مطالعه، كلوت
آبـاد عبـور    يـگ حجـت  غرب به جنوب شرق از شـرق روسـتا و ر   هاي دشت لوت با جهت شمال حقيقت كلوت
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آباد و در نهايـت در شـمال    آباد، دولت آباد، شورآباد، شجاع آباد روستاهاي اسالم در اطراف روستاي حجت. كنند مي
  . غرب منطقه روستاي ده سيف قرار دارد

  

  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه 1شكل 

  ها مواد و روش

وايي و تصاوير ماهواره اي مشخص شـده و سـپس   هاي ه در اين پژوهش ابتدا محدوده مورد نظر از روي عكس
اي و  هاي ماسـه  و طي سه روز عمليات ميداني به شناسائي تپه است بازديد ميداني از منطقه مورد مطالعه به عمل آمده
در مرحله بعد بـه بررسـي منـاطق مختلـف روسـتاي حجـت آبـاد و        . تعيين محدوده ريگ مورد مطالعه اقدام گرديد

هـاي   هاي بادي پرداخته شد و مناطق آسيب پذير روستا كه عمدتا باغات و زمـين  ي روستا از ماسهچگونگي تاثيرپذير
هاي اقليمي ايستگاه سـينوپتيك شـهداد بـه تحليـل بادهـاي       همچنين با استفاده از داده .مشخص گرديد ،زراعي بودند

لومتري محدوده مورد مطالعـه تهيـه گرديـده    كي 15آمار بادها از ايستگاه سينوپتيك شهداد واقع در . منطقه اقدام گرديد
در اين . ها و ريگ منطقه مورد مطالعه بررسي شد ي برخانيتاثيرات بادهاي غالب منطقه بر جابجا ،بر اين اساس. است

 Worplotيا  Wind Rose Plotsافزار  ها از نرم و براي ترسيم گلباد Excelافزار  قسمت براي تحليل آماري از از نرم
 هـوايي هـاي   كـه شـامل عكـس    ،سه دوره از منطقه مورد مطالعـه  هواييهاي  همچنين با استفاده ازعكس. شد استفاده
بـا مقيـاس    هـوايي هـاي   ، عكـس 1348سـال   1:20000بـا مقيـاس    هواييهاي  ، عكس1334سال  1:55000مقياس 
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ريـگ و   جابجـايي ميزان ، 2009مربوط به سال  Google Earth اي و تصاوير ماهواره1374مربوط به سال  1:40000
هـا، كليـه    گيـري  در اين مرحله براي افزايش دقت انـدازه . اي در دوره زماني مورد مطالعه، بررسي گرديد هاي ماسه تپه

افـزار   سـپس بـا اسـتفاده از نـرم    . گرديـد  1هاي مختلف زماني ذكر شده زمين مرجع هاي هوايي مربوط به دوره عكس
ArcGIS و همچنين تغييرات مساحت ريـگ مـورد مطالعـه در طـول      جابجاييافزار،  ن نرمگيري اي و ابزارهاي اندازه

در مرحلـه بعـد   . صورت كمي مقايسـه و تحليـل شـد     گيري گرديد و درنهايت به اندازه) ساله 54(دوره زماني مذكور 
ز آمـار  ماسـه هـا بررسـي و سـپس بـا اسـتفاده ا       جابجاييتاثيرپذيري روستاي حجت آباد و اراضي كشاورزي آن از 

  . ها، تغييرات جمعيتي روستاي حجت آباد در طور دوره هاي آماري مختلف نيز تحليل گرديد سرشماري

  بحث و نتايج

  تحليل فراواني سرعت بادها

مشاهده و تحليل آمار بادها نشان مي دهد بيشترين فراواني بادها مربوط به بادهاي شمالي و شمال غربي در منطقه 
شايان ذكـر اينكـه   ).  2و شكل شماره  1جدول شماره(وزند  هاي آوريل تا سپتامبر مي ا در ماهترين باده است و سريع

  . در دسترس محققان قرار گرفت 2007و  2006هاي  ايستگاه شهداد اخيراً احداث شده و فقط آمار سال

  )2006- 2007(هاي مختلف سال با جهت هاي آنها  فراواني سرعت بادها در ماه 1جدول 

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Speed 6/5 14 15/5 16/5 15/5 15/5 16 16 16 13/5 12/5 10 

Direction SW NW N W NW N N N N N N N 
  

y = 0.0367x + 13.72

R2 = 0.0019
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  )2006-2007(هاي مختلف فراواني سرعت بادهاي منطقه مورد مطالعه  در ماه 2شكل 

                                                 
1 Georeference 
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  گلباد منطقه مورد مطالعه

كيلومتري شرق منطقـه مـورد    15د منطقه مورد مطالعه از آمار ايستگاه سينوپتيك شهداد واقع در جهت ترسيم گلبا
گلباد منطقه نشان مي دهد بيشترين فراواني بادها داراي جهت شمالي هستند و جهت هاي . مطالعه استفاده شده است

توجـه بـه ايـن مـوارد، حركـت و       بـا ). 4و  3شكل شماره (هاي بعدي قرار دارند شمال شرق و شمال غرب در مقام
كـه اغلـب    ،هاي روان ريگ مورد مطالعه به سمت جنوب و جنوب شرق كامال توجيه پذير است، زيرا ماسه جابجايي

 جابجـايي اند، تحت تاثير بادها حركت كـرده و موجـب    ها را در منطقه مورد مطالعه ساخته ي مانند برخانياشكال پويا
 .شوند هاي متمادي مي ريگ در طي سال

  

 
  )2006-2007(گلباد ساالنه ايستگاه شهداد 3شكل

  
MAY                                                                      JONE 
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JULY                                                             AUGUST 

 
SEPTEMBER                                                   OCTOBER 

 )2006-2007(هاي گرم ايستگاه شهداد گلباد ماه 4شكل

  2009تا ) 1955( 1334ريگ حجت آباد در فاصله زماني  جابجاييتغييرات و 

مقياس  هواييهاي  سه دوره منطقه مورد مطالعه كه شامل عكس هواييهاي  هاي انجام شده بر روي عكس بررسي
 1:40000بـا مقيـاس    هـوايي هـاي   ، عكـس 1348سـال   1:20000با مقياس  هوايياي ه ، عكس1334سال  1:55000

ساله رو بـه   42نشان داد مساحت ريگ در طول اين دوره  Google Earthاي  و تصاوير ماهواره1378مربوط به سال
 هكتـار  237مساحت ريگ حـدود   1334يعني در سال  ،بدين صورت كه در اولين دوره بررسي ؛گسترش بوده است

هكتار بيشتر شده بـه   8تغيير كرده و حدود  1348يعني در سال  ،سال بعد 13و اين مساحت در ) 5شكل (بوده است
همچنين در بررسي ديگـر مسـاحت ريـگ در    ). 6شكل (هكتار بوده است 245طوري كه مساحت ريگ در اين سال 

هكتـار   46نشان داد مسـاحت ريـگ    ،دباش نسبت به دوره دوم مي) سال 29(كه در فاصله زماني بيشتري  1998سال 
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 جابجاييعالوه بر اين، مطالعات انجام شده نشان دهنده ). 7شكل (هكتار رسيده است 293افزايش داشته و به حدود 
يـا   جابجـايي ترتيب جهت مشـخص كـردن ميـزان     بدين. استيا پيشروي ريگ مورد مطالعه به سمت جنوب شرق 

اي حجت آباد بود استفاده گرديد و تغييرات موقعيت ريگ نسبت به اين پيشروي ريگ از يك شاخص ثابت كه روست
سـال طـول    13كه  1348تا  1334هاي  يعني در بين سال ،دهد در دوره اول نتايج نشان مي. نقطه ثابت محاسبه گرديد

بـدين   ايـن مـورد  . يا پيشروي داشته است جابجاييمتر به سمت جنوب شرق  350كشيده، ريگ مورد مطالعه تقريبا 
متري روستاي حجـت آبـاد قـرار     550مرز جنوب شرقي ريگ در فاصله  1334صورت محاسبه گرديده كه در سال 

يا پيشروي ريگ به  جابجاييمتري روستا رسيده است، كه اين تغييرات نشان از  200به فاصله  1348داشته و در سال 
ز جهت شمالي در مقام اول و شمال غرب در مقـام  كه با توجه به فراواني بادها كه بيشتر ا استسمت جنوب شرقي 

 جابجـايي در اين دوره زماني روستاي حجت آباد تاثيرپـذيري كمـي از   ). 4و3شكل (وزند توجيه پذير است سوم مي
در دوره بعدي كه حدود . اند زيرا هنوز ماسه ها به طور مستقيم وارد منطقه نشده ،هاي بادي را به خود ديده است ماسه

هاي بادي به اراضي كشاورزي روسـتا وارد   بسيار زياد ريگ حجت آباد، ماسه جابجاييسال طول كشيده، به دليل  29
در نتيجه از وسعت اراضي كشـاورزي و حتـي مسـكوني روسـتاي     . اند شده و مساحت وسيعي از اراضي را پوشانده

دهد در ايـن فاصـله زمـاني كـه از دوره اول      از بررسي اين دوره نشان مينتايج حاصل . حجت آباد كاسته شده است
متر به سـمت جنـوب شـرق جابجـا شـده       700يا پيشروي ريگ بيشتر بوده و حدود  جابجاييتر بوده، ميزان  طوالني
به طوري كه از مجاورت روستاي حجت آباد عبور كرده و حتي در مواردي به زمين هاي كشاورزي و باغـات   ؛است

تر تغييرات مساحت ريـگ حجـت    طوالني مدت  براي بررسي). 9شكل (اين روستا نيز آسيب هايي وارد آورده است
. گرديـد  Google Earthريگ مورد مطالعـه در نـرم افـزار    ) 2009سال (اي  آباد اقدام به اندازه گيري تصاوير ماهواره

بـه   ؛هكتار افزايش يافته است 22ساله حدود  11ي دهد مساحت ريگ مورد مطالعه در اين فاصله زمان نتايج نشان مي
. باشـد  و اين نشان دهنده پويايي اين ريگ در طول زمان مي) 8شكل (هكتار رسيده  315طوري كه مساحت ريگ به 

دهنـده ريـگ و همـواري زمـين در      فراهمي ذرات ماسه تشـكيل  ،در واقع اين پويائي تحت تاثير بادهاي غالب منطقه
هاي روان در طول زمان، از بين رفتن اراضي كشاورزي  اين ماسه جابجايينتيجه ). 2جدول (عه استمنطقه مورد مطال

 .استكاهش جمعيت روستا و مهاجرت در نتيجه روستاي حجت آباد و 

  تغييرات مساحت ريگ در دوره زماني مورد مطالعه 2جدول

  مقياس  )متر(جابجايي )هكتار(مساحت 
  1:55000 - 237 1334سال
  1:20000 350 245 1348سال
  1:40000 700 293 1377سال
  -  - 315 2009سال
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  )1:55000 هوايي هاي عكس كشورسازمان جغرافيايي ( 1335محدوده ريگ حجت آباد در سال  5شكل

 
  )1:20000 هوايي هاي سازمان نقشه برداري كشور عكس( 1348محدوده ريگ حجت آباد در سال  6شكل
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  )1:40000 هوايي هاي عكس سازمان نقشه برداري كشور( 1377يگ حجت آباد در سال محدوده ر 7شكل

 
 )Google Earthنرم افزار ( 2009محدوده ريگ حجت آباد در سال  8شكل

  هاي بادي تأثيرپذيري روستاي حجت آباد از خطر ماسه

ـ      جابجـايي بـا   دربـاره ئه شـده  ابا توجه به مطالب ار ر اراضـي كشـاورزي و   ريـگ حجـت آبـاد و تـاثيرات آن ب
ترين خطري كـه حيـات ايـن روسـتا و سـاكنان آن را       هاي انساني و باغات منطقه، مشخص گرديد بزرگ گاه سكونت
منطقه كه بيشتر شامل طبق مشاهدات انجام گرفته در منطقه مورد مطالعه، باغات . هاي بادي هستند ماسه ،كند تهديد مي

در واقـع سـاالنه حجـم وسـيعي از     . در معرض نـابودي قـرار دارنـد    و همچنين اراضي كشاورزي درختان خرماست
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هـا و پشـت ديوارهـاي منـازل روسـتا را       هاي بادي وارد روستا شده و ضمن پوشاندن اراضي كشاورزي، كوچه ماسه
  ).12، 11، 10، 9شكل هاي (باعث مهاجرت و تخليه روستا مي گردد ،پوشانند و در طول زمان مي
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 آباد  يتي روستاي حجتبررسي تغييرات جمع

هـاي مختلـف    هـاي انسـاني در طـول زمـان     گـاه  هاي بادي بر سـكونت  ترين تاثيراتي كه ماسه يكي از مهم
هـاي   عمـدتا زمـين  (زيرا با نـابود شـدن منبـع درآمـد روسـتائيان       ارند، تاثير بر ميزان جمعيت آنهاست؛گذ مي

هاي روان، روستائيان توان زندگي در محل را  اسههاي آنان بوسيله م و همچنين سكونتگاه) كشاورزي و باغات
ها   در نتيجه در طول زمان روستاها تخليه شده و آبادي. نمايند تر مهاجرت مي از دست داده و به مناطق مناسب

روسـتاي حجـت   . هاي پوشيده شده از ماسه بر جاي خواهد مانـد  و درنهايت تنها بقاياي خانه روند از بين مي
در حـال افـزايش    1375بدين صورت كه جمعيت اين روستا تا سـال   ؛چنين روندي بوده استآباد نيز داراي 

 1375تـا   1345بدين صورت كه از سال ). 13شكل شماره (يابد بوده و از اين سال به بعد جمعيت كاهش مي
نفـر   145جمعيت روستا به حدود  1390نفر افزايش مي يابد و از اين سال تا سال  179نفر به  51جمعيت از 

هـاي   ترين داليل كاهش جمعيت را مـي تـوان ماسـه    يكي از مهم ،طور كه قبال اشاره گرديد مي رسد كه همان
امـا از جملـه    ،باشـد  آباد داراي جمعيت كمي مي اگرچه روستاي حجت. روان و مخاطرات ناشي از آن دانست

ي آن بـه شـرايط آب و هـوايي و    هايي است كه در حاشيه دشت لوت استقرار دارد و مردم بـوم  معدود روستا
كه تنهـا   ،هاي كشاورزي بنابراين تغيير شرايط محيطي و از بين رفتن زمين. اند هاي طبيعي آن خو گرفته ويژگي

  .تأثير انكارناپذيري بر موجوديت روستا خواهد داشت ،شود راه تأمين معيشت آنها محسوب مي
  

  
  )مركز آمار ايران: منبع(در طول دوره هاي سرشماريتغييرات جمعيتي روستاي حجت آباد  13شكل شماره
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  نتيجه گيري

. هاي روان در منطقه حجت آباد از توابع شهداد استان كرمان بررسي شـد  در اين پژوهش مخاطرات ناشي از ماسه
هـاي روان قـرار    هاي متمادي تحت تاثير ماسه مشخص گرديد اين منطقه در طول سال ،بر اساس مطالعات انجام شده

جهت بررسي ايـن تـاثير پـذيري از    . اشته و به اراضي كشاورزي و باغات آن خسارات بسيار زيادي وارد شده استد
اسـتفاده و بـه    2009و همچنين تصوير مـاهواره اي   1374و  1348، 1334هاي  سه دوره طي سال هواييهاي  عكس

. ر اطراف روستاي حجت آباد شـده اسـت  د) آباد ريگ حجت(ها  اي اقدام به تعيين حدود گسترش ماسه طور مقايسه
ها فقط به نزديكي روسـتا   هاي بادي نپذيرفته است و ماسه ها نشان داد در دوره اول روستا تاثير خاصي از ماسه بررسي
انـد و در دوره سـوم محـيط مسـكوني و      هـا بخشـي از اراضـي كشـاورزي را پوشـانده      در دوره دوم ماسه ؛اند رسيده

. كند اي نيز اين امر را تصديق مي و در نهايت اينكه تصوير ماهواره اند را نيز تحت تاثير قرار دادههاي انساني  سكونتگاه
رونـد   1375هاي سرشماري تا سـال   دهد در طول دوره آباد نشان مي نتايج حاصل از بررسي جمعيتي روستاي حجت

مخـاطرات   ،ترين داليـل آن  كي از مهمجمعيتي آن حالت صعودي و از اين سال به بعد حالت نزولي داشته است كه ي
انـد كـه    تـرين خطـري بـوده    هاي روان مهـم  به طور كلي در طول دوره مطالعاتي، ماسه. استهاي روان  ناشي از ماسه

ي در ياند و اين خطر تاكنون نيز ادامه دارد و براي كنترل اين خطـر بايـد راهكارهـا     آباد را تهديد كرده روستاي حجت
 ييكـ  :شود شامل دو روش اسـت  شايان ذكر است عمده راهكارهايي كه پيشنهاد مي. ها ارائه شود هراستاي تثبيت ماس

يا در مناطقي كه پوشـش   و اي ماسههاي  ها براي توسعه پوشش گياهي روي تپه ها يا علفي بوته روش كاشت درختان،
اين نوع مبارزه روش بيولـوژيكي يـا   . مواد مورد استفاده در اين روش زنده هستند. گياهي در آنجا تخريب شده است

. اسـت  اي ماسـه هـاي   روش ديگر مستقر كردن خاك، خار و خاشاك روي تپـه . روش گياهي براي كنترل بيابان است
حصـير،   هـاي درختـان، نـي و    هـاي گنـدم، شـاخه    مانند ساقه ؛تمام مواد مورد استفاده در اين روش غير زنده هستند

اين نوع مبارزه را، روش مكـانيكي يـا روش   . مواد شيميايي نفتي و امثال آن و هاي ذرت، خاك رس، سنگ ريزه ساقه
  .نامند مهندسي براي كنترل بيابان مي
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