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مقايسه قلمرو بيابان هاي ايران 
از جنبه ژئومورفوکليماتولوژي

چكيد ه
تعيي�ن قلم�رو بيابان ها نيازمند دس�تيابي به اطالعات�ي از پارامترهاي محيط طبيعي اس�ت که اثر متقابل آنها به صورت مش�ترك 
در پيداي�ش ويژگ�ي هاي بياب�ان دخالت دارند در اين مقال�ه مناطق بياباني اي�ران از ديدگاه ژئومورفولوژي و اقليم شناس�ي مورد 
 مطالع�ه و تفكي�ك قرار گرفته اس�ت. بدي�ن منظور پس از تهي�ه اليه هاي اطالعاتي مرب�وط به معيارهاي س�نجش مناطق بياباني، 
شاخص هاي مربوط به هر عامل در مناطق مورد مطالعه تعيين گرديد. به طوريكه در عامل اقليم؛ ميزان بارندگي، ضريب تغييرپذيري 
بارندگي، ضريب بي نظمي بارش، ش�دت ميانگين باران روزانه، دامنه مطلق و ميانگين دماهاي ماهانه و س�االنه، ميزان تبخير و براي 
 عامل ژئومورفولوژي رخس�اره هاي خاص بياباني مانند دش�ت سرها، ماسه زارها و تپه هاي ماس�ه بادي، بدلندها، گنبد هاي نمكي، 
دشت هاي ريگي، دق ها و جلگه هاي رسي، بسترهاي طغياني مسير شبكه آب ها، کويرها و مانداب هاي شور و امثال آن شناسايي 
و به صورت رقومي تفكيك گرديد. با بررس�ي کارگاهي و کنترل ميداني نقش�ه هاي تهيه ش�ده در طول مدت پژوهش و اطمينان از 
صحت کارهاي انجام شده و همچنين تعيين سيستم مختصات1 کشوري و زمين مرجعي2 و انتخاب نقاط کنترل و راهنما، با استفاده 
از سيس�تم اطالعات جغرافيايي )GIS( نقش�ه سراسري بيابان هاي اقليم شناس�ي و ژئومورفولوژي ايران تهيه شد. سپس با تلفيق 
دو نقش�ه مذکور ميزان اشتراك و انفكاك آنها مش�خص گرديد. نتايج حاصل نشان داد مساحت مناطق بياباني ايران از جنبه اقليم 
شناس�ي معادل 700991 کيلومتر مربع و از ديدگاه ژئومورفولوژي287316 کيلومتر مربع مي باش�د. همچنين تلفيق دو اليه اقليم و 

ژئومورفولوژي نشان داد که ميزان اشتراك دو اليه مذکور در تعيين مناطق بياباني 24/7 درصد است   
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The compare of geomorphoclimatological deserts domain of Iran
By: Mohammad. Khosroshahi,Member of Scientific Board, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran. 
(Corresponing Author; Tel: +989126178035).
In order to recognize and mapping domains of the real deserts, it is needed to gather a tremendous data and information 
regarding environmental parameters such as Geology, Geomorphology, Climatology, Hydrology, Pedology and 
Vegetation cover. In fact these environmental parameters and their interaction effects lead to form and develop the real 
deserts. in this paper was tried to study specification of desert areas related to climatically and geomorphologic factors. 
In climatology, these factors are the amount of precipitation, coefficient of variation, irregularity coefficient and daily 
average intensity of precipitation, annual average temperature and amount of evaporation which were calculated for 
each station in every study province separately. In geomorphology, by using geological and topographic maps with 
scale; 1:250000 and ETM satellite images and combination of their data, the geomorphologic features for desert such 
as; pedimonts, badlands, salty dome and evaporate formation, salty flats, sand dune hills, reg and etc. Segregated for 
every study province as a digital map. After controlling maps in field and laboratory, we prepared a country map with 
distinct Coordinate System and Georeference and transferred province maps to country map. After digitizing final 
maps, the results showed that; the whole areas which known as climatology and geomorphology deserts are respectively 
(700991&287316 km2) of Iran map. each individual layers covers different desert area on the map. Thus, if climatic 
parameters are used to determine desert area only 42.9% of Iran is accounted, while if the geomorphologic parameters 
are used, 17.4% of Iran is known as a desert. Crossing and matching of two layers (common parts of overlaying) was 
24.7% of the geomorphoclimatological deserts of Iran 

Keywords: Desert, Climatology, Geomorphology, GIS, Iran.        
مقد مه

در ح��وزه محيط زیس��ت، به خصوص در قلمرو مس��ایل بياباني، زبان 
علمي  رایج به ویژه در ایران از لکنت هاي فراوان در رنج بوده و در بسياري 
موارد ش��نيدن یك واژه، درك مش��تركي را در ميان شنوندگان آن ایجاد 
نمي كند. بررس��ي منابع موج��ود درباره مفاهي��م و ویژگي هاي بيابان نيز 
حاكي از آن است كه تاكنون تعریف جامع و واحدي براي بيابان  ارایه نشده 
و در بيان ش��اخص ها و مفهوم بوم س��ازگان بيابان، منابع مختلف تعاریف 
متفاوتي ارایه كرده اند؛ به طوري كه در این زمينه هر یك از دانش��مندان 
عل��وم مختلف فق��ط از دیدگاه تخصصي خود برخ��ي ویژگي هاي مناطق 
بياباني را برش��مرده و معرفي كرده اند و ب��ه همين دليل هم، آمار و ارقام 
ارایه شده در مورد وسعت بيابان ها یکسان نيست. این در حالی است كه 
تعيين قلمرو بيابان ها نيازمند دستيابي به اطالعاتي از پارامترهاي محيط 
طبيعي از جمله زمين شناس��ي، اقليم شناسي، آب شناسي، پيکرشناسي 
زمين )ژئومورفولوژي( خاك شناس��ي وپوش��ش گياهي می باش��د كه اثر 
متقاب��ل آنها به صورت مش��ترك در پيدایش ویژگي ه��اي بيابان دخالت 
دارند. در مقاله حاضر نيز با فرض نایکنواختی مس��احت بيابان ها از جنبه 
عوام��ل محيط طبيع��ی، قلمرو بيابان هاي ای��ران از منظر دو معيار اقليم 

شناسي و ژئومورفولوژي تعيين شده و با هم مقابسه شده است. 
تعيين و تفکيك محدوده های بيابانی حتی در بين اقليم شناس��ان از 
رویه واحدی پيروی نمی كند بطوریکه برخي اقليم شناس��ان برای تعریف 
 و تفکيك بيابان از ش��اخص متوس��ط بارندگي س��االنه اس��تفاده كرده و 
رق��م هاي متفاوتي را براي تميز بيابان از غير آن ارایه كرده اند. به اعتقاد 
Fink، مناطق با بارندگي س��االنه كمتر از 500 ميليمتر خشك به حساب 

مي آیند و اگر این مقدار كمتر از 250 ميليمتر باشد منطقه بياباني است 
)جزیره اي،1371(. رقم هاي دیگري كه به همين منظور ارایه ش��ده اند، 
عبارتن��د از50 تا 100 ميليمتر، 200 ميليمت��ر و250 ميليمتر )درویش 
1379؛ به نقل از كردواني 1378؛ احمدي 1376؛ و نيشابوري 1374(. در 
برخي منابع عالوه بر مقدار بارندگي، عناصر تبخير و دما را نيز در تفکيك 
مناطق بياباني دخالت داده اند. از این نظر بيابان سرزميني است كه ميزان 
تبخير آن به 15 تا 20 برابر بارندگي س��االنه برسد )حسين زاده، 1378(. 
در همين زمينه گوس��ن منطقه اي را بيابان مي داند كه متوسط بارندگي 
ساالنه آن كمتر از دو برابر دماي متوسط ساالنه باشد )احمدي، 1375( به 
عقيده Walter بيابان منطقه اي اس��ت كه ساالنه كمتر از 200 ميليمتر 
بارندگي و بيشتر از 2000 ميليمتر تبخير داشته باشد )درویش، 1379(. 
بودیکو از ش��اخصي بنام تابش هواي خش��ك  استفاده كرده و مناطقي را 
بيابان مي داند كه شاخص تابش3 هواي خشك آن ناحيه بيشتر از 3 باشد 

)فریفته، 1366(. 
در م��ورد بياب��ان از جنب��ه ژئومرفولوژي اگر چه تا كن��ون معيارهاي 
روش��ني ارایه نش��ده است اما بسياري از محققين بس��ته به مناطق مورد 
مطالع��ه زمي��ن ریخت های��ي را براي تفکي��ك و تعيين مناط��ق بياباني 
 Cooke .)1384شناس��ایي و معرفي كرده اند )خسروش��اهي و همکاران
 )1997(  Thomas  ،)1977(  Mabbuth  ،)1973(  Warren و 
 ژئومورفول��وژي را یک��ي از معيار هاي تش��خيص بيابان قلم��داد كرده و 
 شکل هایي را كه حدس زده مي شود حاصل فرایند هاي گوناگون در بيابان 
مي باشند، شناسایي كردند. Lustig )1968( دشت ها، مناطق مسطح و 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

12 )پژوهش وسازند گی( 

گود شدگي ها را از رخساره هاي مهم بيابان و از شاخص هاي ژئومرفولوژي 
به منظور ش��ناخت بيابان عنوان كرده است. Goudie )1988( هيتکت 
)1983( و Thomas )1997( مخ��روط افکن��ه ه��اي آبرفتي، تپه هاي 
ماس��ه اي، ماس��ه زار ها و هزار دره ها را از جمله رخس��اره هاي معمول 
بيابان معرف��ي كردن��د. Cooke و Warren )1973( همچنين برخي 
پدی��ده ها مانند فع��ال یا غير فعال بودن تپه هاي ماس��ه اي را به عنوان 
شاخصي دیگر براي سنجش رخساره ها در بيابان تعيين كردند. عده اي از 
محققين نيز از ی��ك طبقه بندي ليتو� ادافيکي براي طبقه بندي بيابان ها 
از دیدگاه ژئومورفولوژي استفاده كرده اند كه در این روش از خصوصيات 
مواد س��طحي به همراه پارامترهایي نظير منش��ا، تركيب، سن، چگونگي 
ش��کل گيري، خاك ها، رژیم آب در خاك و امثال آن استفاده شده است 
)حس��ين زاده 1378(. در پاره اي موارد مناطق بياباني بر اس��اس خواص 
جغرافيائي به بيابان هاي به ش��دت خش��ك )فراخش��ك(، خشك و نيمه 
خش��ك نيز تقس��يم ش��ده اند )جزیره اي، 1371(. برخي از محققين نيز 
ب��ا تلفيق تعدادي از متغيرها از قبي��ل عوارض ژئومرفولوژي خاص بيابان، 
ویژگي مواد س��طحي و ش��عاع و عملکرد فرآیندهاي رودخانه اي و بادي 
اق��دام به تقس��يم بندي بيابان ها نموده اند )عطاپ��ور و همکاران، 1383(. 
همان گونه كه بررسي منابع نشان مي دهد اگرچه پاره اي از ویژگي هاي 
بيابان بوس��يله محققين علوم پيکرشناس��ي زمين و اقليم شناس��ي مورد 
مطالعه قرار گرفته اند، اما در این مطالعات اوالً تنها به برخي از معيارهاي 
تفکيك مناطق بياباني اش��اره ش��ده و ثانياً مقایس��ه اي از نظر تفکيك و 
همپوش��اني مکاني بيابان هاي اقليمي و ژئومورفولوژي نشده است. هدف 
این مقاله شناس��ایی و مقایسه گس��رش مکاني بيابان هاي ایران از منظر 
دو عام��ل اقليم شناس��ي و ژئومورفولوژي با اس��تفاده از جميع معيارهای 
بکار گرفته شده توسط اقليم شناسان و پيکرشناسان زمين است تا ضمن 
بررس��ی محدوده های بيابانی، ميزان اش��تراك و انف��کاك آنها نيز با هم 

مقابسه شود.
  

روش تحقيق
بررسي اقليم شناسي

به منظور رس��يدن به اهداف مقاله و براي مستندسازي شاخص هاي 
كمي معيارهاي اقليمي در تفکيك مناطق بياباني و غير بياباني روش كار 

به ترتيب زیر صورت گرفته است:
- ش��بکه جامع ایس��تگاه ه��اي هواشناس��ي موجود در هر اس��تان  
صرف نظر از س��ازمان متبوع آنها شناس��ائي و نقاط ش��بکه تصحيح شد. 
ای��ن امر با كنترل موقعيت ایس��تگاه ها روي نقش��ه ه��اي 1:250000 و 
بازخواني مختصات آنها انجام ش��ده اس��ت. س��پس تعدادي ایس��تگاه با 
 آم��ار كافي)حداقل 20 س��ال( و پراكنش مناس��ب در س��طح هر یك از 
اس��تان هاي مورد مطالعه و مناطق همجوار انتخاب گردید و نقشه توزیع 
مکاني ایس��تگاه ها در سطح اس��تان در سيستم GIS به صورت یك الیه 

نقاط )Point map(. تهيه شد.
- در مرحل��ه بعد تعدادي از عناصر اقليمي ش��اخص  از جمله ضریب 
تغيي��رات بارندگي، ضریب بي نظمي بارش، ش��دت ميانگين بارش روزانه 
)جدول 1(، نقش��ه هاي همدما، همباران  و هم تبخير؛ به منظور تفکيك 
دو ناحي��ه مورد نظر براي كليه ایس��تگاه هاي مورد مطالعه انتخاب ش��د 

س��پس ضرای��ب مربوط به ه��ر یك از عناص��ر اقليمي م��ورد نظر در هر 
ایستگاه محاس��به و تعيين گردید )جدول 2 نمونه اي از محاسبات انجام 
ش��ده را براي اس��تان تهران نشان مي دهد(. با اس��تفاده از اعداد و ارقام 
مرب��وط به ميزان دما، تبخي��ر و بارش در هر یك از ایس��تگاه هاي مورد 
مطالعه و در هر اس��تان نقش��ه هم دما، هم تبخير و همباران اس��تان نيز 
 در س��امانه GIS ب��ا روش مجذور عکس فاصله تهيه ش��د. س��پس كليه 
الی��ه هاي تهيه ش��ده براي تعيين مرز بيابان و غي��ر بيابان روي هم قرار 
داده ش��دند. براي سهولت تفکيك مزر مناطق بياباني و جلوگيري از تعدد 
بيش از حد منحني هاي موجود در نقش��ه ه��ا، قبل از تلفيق الیه ها، در 
هر نقشه یکي از خطوط منحني كه در حد فاصل دشت و كوهستان قرار 
داش��ته و نزدیکترین فاصله را با محل برخورد دش��ت و كوهستان داشت، 
انتخاب و بقيه خطوط الیه مذكور پاك گردید. )نقشه 1 مربوط به استان 
تهران براي نمونه ارایه ش��ده است(. محدوده بين داخلي ترین و خارجي 
ترین منحني از سمت دشت به صورت یك منطقه جداگانه در حد فاصل 
دش��ت و كوهستان مشخص ش��د. منطقه داخلي بيابان و منطقه خارجي 
غيربياب��ان و منطقه بينابين به عنوان منطق��ه گذر از بيابان به غير بيابان 
 نامگذاري شد )نقشه های2 و 3 براي نمونه ارایه شده است(. پس از تهيه 
نقش��ه هاي رقومي مربوطه در استانهاي مورد عمل، براي نقشه سراسري 
ایران سيس��تم مختصات  كش��وري و زمين مرجعي تهيه شد و سپس با 
انتخاب نقاط كنترل و راهنما در نقشه هاي استاني و پيدا كردن مختصات 
آن نقاط در نقش��ه سراسري، نقشه اس��تاني مربوطه در محل جغرافيایي 

خود در نقشه ایران قرار گرفت. 

بررسي ژئومورفولوژي
با اس��تفاده از نقش��ه ه��اي توپوگراف��ي )مقياس1:250000( س��ازمان 
جغرافيایي نيروهاي مس��لح، نقش��ه هاي زمين شناسي)مقياس 1:250000( 
 س��ازمان زمي��ن شناس��ي كش��ور، و همچني��ن عکس ه��اي ماه��واره اي و 
بررسي هاي صحرایي، واحدهاي ژئومورفولوژي در هر یك از استان هاي مورد 
 مطالعه شناس��ایي و پس از تعيين رخساره هاي خاص مناطق بياباني، قلمرو 
محدوده هاي بياباني استاني و كشوري ازدیدگاه ژئومورفولوژي به صورت گام 

به گام و به شرح زیر تعيين شد:
- ابتدا با اس��تفاده از نقش��ه هاي توپوگرافي، ع��وارض ناهمواري مناطق 
مورد مطالعه اعم از س��ه واحد كوهس��تاني، تپه ماهوري و دشت سر مد نظر 
قرار گرفت. از آنجا كه بس��ياري از رخس��اره ه��اي ژئومرفولوژي خاص بيابان 
در مناط��ق پایکوهي واقع اس��ت از این رو مناطق پایکوه��ي به صورت ویژه 
مورد بررس��ي ق��رار گرفت. پایکوه ش��امل نواري با عرض متفاوت اس��ت كه 
در آن حداكثر س��ه عارضه دش��ت، تپه ماهور و دامنه هاي كوهس��تان هاي 
مس��لط به دش��ت وجود دارند. در این پژوهش جداس��ازي مرز كوهس��تان و 
دش��ت با اس��تفاده از نقش��ه هاي توپوگرافي و در محل برخورد این دو واحد 
پيکرشناسي زمين )خط كنيك( صورت گرفت و به كمك تصاویر ماهواره اي 
 موجود كنترل و اصالح ش��د. به منظور مش��خص كردن محدوده دشت سرها 
)گالسي ها( با بهره گيري از نقشه هاي زمين شناسي ابتدا سازندهاي كواترنر 
تعيين و س��پس محدوده اش��تراكي این س��ازندها با مناطق كوهستاني كه از 

طریق نقشه هاي توپوگرافي بدست آمد، مشخص گردید.
- در مرحله بعد از روي نقش��ه هاي زمين شناسي1:250000، اطالعاتي 
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- در ای��ن بخ��ش از مطالع��ه ع��وارض ژئومورفولوژي خ��اص بيابان به 
صورت نمادي مش��ترك تحت عنوان رخس��اره هاي مناطق بياباني از دیدگاه 
ژئومورفولوژي در هر یك از اس��تان هاي مورد مطالعه به صورت یك نقش��ه 

رقومي تهيه گردید.
- در مرحل��ه بع��د براي تهيه نقش��ه سراس��ري ایران س��امانه مختصات  
 كشوري و زمين مرجعي  تهيه شد و سپس با انتخاب نقاط كنترل و راهنما در 
نقش��ه هاي استاني و پيدا كردن مختصات آن نقاط در نقشه سراسري، نقشه 

استاني مربوطه در محل جغرافيایي خود در نقشه ایران جانمایي شد. 
- س��رانجام یك راهنماي )دومين(4 مشترك براي كليه واحدهاي استاني 
تعریف ش��د و اصالح��ات الزم بر روي اطالعات اس��تاني و یکپارچه س��ازي 
تعاریف در نقشه سراسري كشور انجام گرفت و سپس نقشه هاي اصالح شده 
اس��تان ها به یکدیگر چسبانده شد و نقش��ه نهایي بيابان هاي ایران از جنبه 

زئومورفولوژي به صورت رقومي تهيه شد. 

از قبيل س��ازندهاي حساس به فرسایش )مارنها، شيل، گل سنگ، سازندهاي 
تبخي��ري، مارن، رس س��نگ، توف وكنگلومرا(، مرز آبرفت و س��ایر اطالعات 
ش��امل بسترهاي طغياني در مسير شبکه آبراهه ها، تپه هاي ماسه اي بادي، 
 كویرها و ش��وره زارها، دریاچه ها و مانداب هاي ش��ور، مخ��روط افکنه ها و 
دق ها كه به عنوان رخس��اره هاي خاص بيابان ش��ناخته مي شود، استخراج 

شد )جدول 3(. 
 ETM سنجنده Landsat6 در مرحله بعد با بررسي تصاویر ماهواره اي -
مربوط به سال 1998، اطالعات موجود بر روي نقشه هاي تهيه شده بازبيني 
و در صورت نياز اصالح گردید و در صورت وجود عارضه ژئومورفولوژي خاص 

بر روي نقشه آورده شد.
- در بخش بعدي با انجام عمليات صحرایي اش��کال ژئومورفولوژي خاص 
بيابان بازبيني و در صورت نياز اصالح گردید و در صورت مش��اهده اطالعات 

خاص به نقشه ژئومورفولوژي افزوده شد.

رابطه رياضیتعريف متغيرها

CV = ضریب تغييرات بارندگي 
X = ميانگين بارندگي ساالنه هرایستگاه

S = انحراف معيار بارندگي 

ir= ضریب بي نظمي بارش
P24= باالترین بارش روزانه در سال

P= بارش ساالنه

 

in= شدت ميانگين بارش روزانه
 = روزهاي با بارندگي یك ميليمتر و بيشتر

P= بارش ساالنه

جدول 1- معرفي روابط رياضي و متغيرهاي بكار گرفته شده  براي برخي از عناصر اقليمي شاخص

شكل 1- نقشه تلفيق خطوط مميز بيابان از غير بيابان در اليه هاي مورد مطالعه )استان تهران(
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رديف
ايستگاه

ارتفاع از سطح 
دريا )متر(

ضريب 
تغييرات  )%(

شدت ميانگين 
بارش روزانه
)ميليمتر(

ضريب
 بي نظمي بارش 

)%(

دماي ساالنه
)سانتيگراد(

متوسط تبخير
ساالنه )ميليمتر(

بارندگي متوسط 
ساالنه )ميليمتر(

12345678

119125.96.210.917.51701245.1مهرآباد1

120947.56.210.117.41954264.4دوشان تپه2

100031.35.113.017.62206169.9ورامين3

131225.65.611.214.51306243.6كرج4

246224.18.27.38.1949515.4آبعلي5

190028.56.59.610.31064328.6همندآبسرد6

154825.07.57.114.91563429.6شمال تهران7

141827.07.29.515.31713319.8ژئوفيزیك8

121525.06.810.015.81947283.0چيتگر9

100029.96.812.317.02200213.2امين آباد10

197524.07.07.610.3969307.9فيروزكوه11

85534.65.920.618.02380114.2گرمسار12

131536.44.313.115.22070.8220.1كریم آباد13

220022.38.36.89.2900528.7دروان14

116532.35.010.516.12007.7166.1پيك زرند15

158822.26.69.012.81406.6412.7اميركبير16

95040.65.512.717.52266156.4پرندك17

160019.18.19.014.81484.9417.5لتيان18

130023.17.412.615.22392.8255.9ماملو19

88051.83.922.717.82446.12126.7جواد آباد20

170027.47.88.012.81364418.5فشند21

150033.69.36.713.11605316.6ده صومعه22

177022.17.99.412.31280.5611.7سيرا23

147025.08.311.314.21641271.5هيو24

190819.89.36.211.51114.8492.2وليان25

190028.58.08.811.51124.3369.3سرعه برغان26

170022.38.36.812.81364.7548.7نيکنام ده27

100030.36.015.317.22206142.0بن كوه28

135529.96.211.114.91779.3256.1سيمين دشت29

88044.05.313.017.92350199.7باقرآباد30

187023.08.310.411.71160.3558.5رودك31

222024.611.38.19.5900658.2آهار32

190025.39.011.011.51125590.7رودبارقصران33

جدول 2- محاسبه برخي عناصر اقليمي مورد نياز براي تفكيك مناطق بياباني )استان تهران(
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شكل 2- نقشه قلمرو بيابان هاي اقليم شناسي در استان تهران

شكل 3- نقشه قلمرو مناطق بياباني استان اصفهان از جنبه اقليم شناسي
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عامل تعيين کننده بيابانعارضه ژئومرفولوژي بيابان

خود عارضه )به دليل پراكنش نمك و شوري(گنبدهاي نمکي

حضور فرسایش شدید آبي و یا انحاللي برروي مارن، گسترش شوري  بدلند و تپه ماهورهاي بدلندي وانحاللي 

مسيل هاي شور وبسترهاي ماسه اي رودخانه
مسيل هاي شور اغلب از مناطق شور مثل گنبدهاي نمکي عبور كرده وآلوده به گچ و نمك هستند و 

بسترهاي ماسه اي نيز مستعد فرسایش بادي مي باشند

گالسي )دشت سر(
شيب نسبتاً زیاد و عمق كم خاك در بعضي مناطق سنگهاي یکپارچه و یا قطعات سنگي یا آهکي و در 

نتيجه  فقر پوشش گياهي 
خود عارضه كه شدیداً متحرك بوده و به شدت تحت تاثير فرسایش بادي استماسه زارها وپهنه هاي ماسه اي

خود عارضه ، نشاندهنده بيابان و حضور فرسایش بادي و آبي است دشت ریگي یا رگ

توسعه شوري و در نتيجه عدم استقرار پوشش گياهيكویرها و كفه هاي نمکي )شوره زارهاي ساحلي و شوره زارهاي داخلي (

عدم استقرار پوشش گياهي مناسب بدليل در معرض قرار گرفتن مداوم در مسير سيالبها بسترهاي طغياني در مسير شبکه آبها 

مداومت شدید فرسایش بادي و آبيچاله هاي بادي و كالوت

بافت سنگين تا خيلي سنگين و در نتيجه نفوذپذیري كم آب و عدم استقرار پوشش گياهيدق و كفه رسي

به عنوان منشاء ومحل برداشت رسوبات بادي، مانع از استقرار پوشش گياهي مي شودنواحي جزر و مدي

دق و کفه 
رسي

کوير و کفه هاي 
نمكي+ماندابهاي شور

تپه شني و 
شنزار+نبكا

گالسيگنبدنمكياينسلبرگبدلندبستر سيالبي
چاله بادي و 

کلوت

19994810135152114726398404573192686127961

جدول 3- رخساره هاي ژئومرفولوژي بيابان و عامل تعيين کننده آن

)Km2 جدول4- مساحت رخساره هاي ژئومورفولوژي معرف بيابان در گستره ايران )به

شكل4- نقشه رخساره هاي ژئومورفولوژي بيابان هاي ايران
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شكل 5- نقشه قلمرو بيابان هاي ايران از جنبه اقليم شناسي

 - در پایان كار نقش��ه سراس��ري الی��ه بيابان هاي اقليم شناس��ي و الیه 
بيابان های ژئومورفولوژي روی یکدیگر قرار داده شد و ميزان اشتراك این دو 

عامل در محدوده های بياباني تعيين و محاسبه گردید.

نتايج
با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي و عکس هاي ماهواره اي، 
رخس��اره هاي ژئومورفولوژي معرف بيابان در س��طح هر یك از اس��تان هاي 
كش��ور شناسایي شد و سپس نقش��ه سراس��ري آن براي ایران تهيه گردید. 
مس��احي حاصل از نقشه تهيه شده نشان مي دهد كه از جنبه ژئومورفولوژي 
287316 كيلومتر مربع از گس��تره كشور را مناطق بياباني در بر گرفته است. 
همچنين از نظر وجود رخس��اره هاي ژئومورفولوژي معرف بيابان در گس��تره 
ای��ران مي توان گف��ت كویرها و كفه هاي نمکي با س��طحي معادل 81013 
كيلومتر مربع و تپه هاي شني و شنزارها با مساحتي حدود 51521 كيلومتر 
مربع بيش��ترین س��طح مناطق بياباني كش��ور را تش��کيل مي دهند)جدول 
 4(. ش��کل 4 نقش��ه رخس��اره هاي ژئومورفولوژي بيابان هاي ایران را نشان 
مي دهد. همچنين مساحي حاصل از نقشه بيابان هاي اقليمي نشان مي دهد 
كه 700991 كيلومتر مربع از مس��احت ایران را بيابان هاي اقليم شناسي در 

بر گرفته اند )شکل 5(.

بحث و نتيجه گيري
بای��د این واقعيت را پذیرفت كه محدوده بيابان هاي طبيعي را نمي توان 
تنها با در نظر گرفتن یك یا دو عامل محيطي مورد مطالعه قرار داده و تفکيك 

كرد زیرا بر اس��اس عوامل مورد مطالعه مناط��ق متفاوتي به عنوان بيابان در 
نظر گرفته مي ش��وند كه در بس��ياري موارد پوشش مشترك اندكي داشته و 
 توزیع مکاني آنها نيز متفاوت اس��ت. در مقاله حاضر مس��احي حاصل از نقشه 
بياب��ان هاي اقليم شناس��ي و ژئومورفولوژي بيانگر آن اس��ت كه  700991 
كيلومت��ر مربع از مس��احت ای��ران را بيابان هاي اقليم شناس��ي و 287316 
كيلومت��ر مرب��ع را بياب��ان ه��اي ژئومورفول��وژي در برمي گيرن��د. از این رو 
چنانچ��ه تنها با اس��تفاده از عام��ل اقليم محدوده هاي بيابان��ي ایران تعيين 
گ��ردد 42/9 درصد از س��طح ایران در زمره مناطق بيابان��ي قرار مي گيرد و 
اگر تنه��ا عامل ژئومورفولوژي مبناي تفکيك بياب��ان از غير بيابان قرار گيرد 
17/4 درصد از مس��احت ایران بيابان قلمداد مي شود. این در حالي است كه 
توزی��ع مکاني بيابان ه��اي ژئومورفولوژي با اقليم شناس��ي تفاوت دارند. این 
موضوع در نتایج حاصل از تحقيق خسروش��اهي و همکاران)1382(، حسيني 
و همکاران)1385(، عطاپورفرد و همکاران)1383( و جداري عيوضي)1365( 
نيز مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت. همچنين تلفيق دو نقش��ه مذكور نيز نشان 
داد كه ميزان همپوش��اني بين الیه اقلي��م و ژئومورفولوژي در تعيين مناطق 
بيابان��ي به ميزان 24/7 درصد اس��ت یعني از مجموع مس��احت بيابان هاي 
 تلفيقي این دو نقش��ه ك��ه 786748 كيلومتر مربع از گس��تره ایران را در بر 
مي گيرد فقط در س��طحي معادل 195868 كيلومتر مربع اش��تراك س��طح 
دارند. این موضوع نشان مي دهد كه اگر چه بسياري از شاخص هاي تفکيك 
مناطق بياباني در عامل ژئومورفولوژي، تحت تاثير عامل اقليم قرار داش��ته و 
یا ناشي از اثر عناصر اقليمي بر روي زمين شکل گرفته اند اما سطح مشترك 
این دو عامل محيطي در بروز پدیده بيابان زیاد نمي باش��د. نکته دیگري كه 
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باید بدان اش��اره كرد این اس��ت كه حتي براي شناس��ایي و تفکيك مناطق 
 بياباني از حنبه اقليم شناس��ي اش��اره به ميزان بارندگي ی��ك ناحيه كفایت 
نم��ي كند بلکه براي تعيين ویژگي هاي بيابان ه��اي اقليمي عالوه بر ميزان 
بارندگي باید از س��ایر عناصر اقليم نيز كمك گرفت، این مورد نيز در تحقيق 
ابطحي و همکاران )1384( و كاش��کي و همکاران )1384( مورد اش��اره قرار 

گرفته است.

پاورقی ها
1- Coordinate system
2- Georeference
3- Radiational Index of Dryness (RID)
4- Domain

منابع مورد  استفاد ه
1- ابطحي مرتضي و محمد خسروش��اهي، قلمرو بيابان هاي استان اصفهان از جنبه 

اقليم شناسي، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره )3( 12،1384.
2- احمدي، ح. )1375( معيارهاي ش��ناخت بيابان. مجموعه مقاالت دومين همایش 
 مل��ي بيابان زای��ي و روش هاي مختلف بيابان زدایي، انتش��ارات مؤسس��ه تحقيقات 

جنگل ها و مراتع، صص 81-97..
3- ج��داري عيوضي، ج )1365( ژئومرفولوژي بيابان، مجله زیتون ش��ماره 56 و57 

و58 خرداد و تير 1365، صص27-32.
4- جزیره اي، م.ح )1371( پدیده خش��کي، مجله جنگل و مرتع، شماره 13 و 14 و 

15، سازمان جنگل ها و مراتع.
5- جعفرپ��ور، ا و معتمد، ا )1370( محيط بياباني گرم. نش��ریه بيابان، ش��ماره 31، 
انتش��ارات مرك��ز مركز تحقيق��ات مناطق كوی��ري و بياباني ایران، دانش��گاه تهران، 

164ص.
6-حس��ين زاده، س.ر.، )1378( تعيي��ن قلمرو طبس با تکيه ب��ر مطالعات تفصيلي 
ژئومورفولوژي و نقش فرایندهاي دیناميك بيروني و انسان در تشدید پدیده بيابان و 
بيابان زایي، رساله دكتري، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، 502ص.

7- حس��يني مجيد، خسروشاهي، محمد، عطاپور، عباس، كرمي، سيد عزیز، )1385( 
معرفي و تعيين ویژگي هاي بيابان هاي اقليمي و زمين شناس��ي در اس��تان تهران. 

فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره)2( 13، 1385.
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