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تابستان 90، سال بیستم، شماره 80، صفحه 15 تا 22

چكيده
در اين نوشتار، بیابان های ايران از نظر عوامل)سازندهاي( زمین شناختي مؤثر در تشكیل و گسترش آنها مورد بررسي قرار گرفته و محدوده آنها تعیین شده است. براي اين کار ابتدا 
با استفاده از نقشه هاي زمین شناسي 1:250000 ، 1:100000 سازمان زمین شناسي کشور و شرکت ملي نفت ايران، سازندهاي زمین شناسي شور و تبخیری در محدوده استا ن هاي مورد 
مطالعه شناسايي شده و در محیط GIS رقومي شده و با عنوان بیابان های اولیه معرفي شده اند. با رسم شبكه زهكشي حوضه هاي آبخیز رودخانه هايي که حاوي سازندهاي تبخیری 
بوده و سپس تعیین مناطق پايین دست سازندهاي تبخیری که از طريق جريان هاي سطحي به گچ و نمک آلوده شده اند، بیابان های ثانويه تعیین شده است. از تلفیق دو اليه ياد شده 
به صورت استاني و سپس جانمايي آنها در نقشه سراسري ايران، نقشه محدوده بیابان های ايران تهیه شده است. نتايج حاصل نشان داد 208041 کیلومتر مربع از مساحت ايران را 

بیابان های حاصل از سازندهاي شور و تبخیری در برگرفته است.

کليدواژهها: بیابان، زمین شناسي، سازند تبخیری، کواترنر، ايران.
E-mail: khosro@rifr-ac.ir                                                                                                                                                                   نويسندهمسئول: محمد خسروشاهي*
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1-مقدمه
که است  آن  از  حاکي  بیابان  ويژگي هاي  و  مفاهیم  درباره  موجود  منابع  بررسي 

تاکنون تعريف جامع و واحدي براي بیابان  ارائه نشده و در بیان شاخص ها و مفهوم 
کرده اند  ارائه  متفاوتي  تعاريف  مختلف  منابع  بیابان،   )Ecosystem( بوم سازگان 
و  فراخور دغدغه هاي خويش  به  دانشمندان علوم مختلف،  از  به طوري که هر يک 
نوع ارتباطشان با بیابان از شاخص هاي اقلیمي، گیاه شناسي، خاك شناسي، پیكرشناسي 
زمین، جغرافیاي انساني، بوم شناسي و ... براي تشخیص مرز بیابان از غیر آن استفاده 
کرده و مي کنند )خسروشاهی، 1386(. در يک نگاه کلي مي توان گفت: بوم شناسان 
کمترين  به  گیاهي  نسوج  تولید  که  هستند  اکوسیستم هايي  بیابان ها  باورند،  اين  بر 
مقدار مي رسد يعني از نظر تولید انرژي شیمیايي فقیر هستند )خسروشاهی، 1384(. 
خاك شناسان عرصه هايي که قوه بارخیزي يا تولید را به دلیلي از دست مي دهند، يا خیلي 
پايین مي آيند بیابان نام نهاده اند. ويژگي اين خاك ها به طور معمول شامل نفوذ پذيري 
ضعیف، مواد آلي پايین، اليه هاي تجمع نمک در سطح، رس هاي کم توسعه يافته، 
است خاك  افق هاي  کم  توسعه  و  تیره  سرخ  رنگ  کاتیوني،  تبادل  پايین  ظرفیت 

فقر شديد  داراي  هستند که  مناطقي  بیابان ها  معتقدند  شناسان  گیاه   .)Fuller, 1974(

فقیرند.  بسیار  گیاهي  تراکم  و  گونه اي  تنوع  نظر  از  يعني  هستند،  گیاهي  پوشش 
مورفوژنیک  و  ساختاري  وي ژگي هاي  از  بیابان ها  طبقه بندي  برای  زمین  پیكرشناسان 
از  بیابان  خاص  زمین ريخت شناسی  عوارض  از  تعدادي  تلفیق  با  کرده  استفاده 
سنگي،  رخنمون هاي   ،)Bad land( بدبوم ها  ماسه اي،  تپه هاي  کويرها،  جمله 
مواد  ويژگي  اساس  بر  آنها  امثال  و  کلوت ها، گالسي ها  آبرفتي،  مخروط افكنه هاي 
تقسیم بندي  به  اقدام  بادي  و  رودخانه اي  فرايندهاي  عملكرد  و  شعاع  و  سطحي 
بیابان تراکمي مانند  بیابان ها کرده اند )عطاپور و همكاران، 1383(. دانش واژه هايي 

)Aggradational desert( و بیابان فرسايشي)Degradational desert(، ابداع اين حوزه 

بارندگي را  اقلیمي، میزان  از میان عناصر  اقلیم شناس  بیشتر دانشمندان  از علم است. 
از  اعدادي  میان  اين  به کار گرفته اند و در  بیاباني  براي مشخص کردن محدوده هاي 
50 تا 250 میلي متر و گاه بیشتر را براي تعريف و تفكیک بیابان برشمرده اند و حتي 
برخي ديگر از پژوهشگران، در عین حال که از چند بعدي بودن ويژگي هاي اقلیم ياد 
کرده اند، معتقدند که يک معیار اقلیمي صرف به تنهايي قادر به توصیف دقیق بیابان 
نیست وحقیقت را به خوبي نشان نمي دهد )تريكار، 1348(. سرانجام آن که از ديدگاه 

علم جغرافیا؛ بیابان، قلمرو فضايي است که در آن، زندگي)اعم از گیاهي و جانوري( 
امكان پذير نبوده و يا با محدوديت هاي زيادي همراه است. جالب آن که در فرهنگ 
نوين Webster نیز، همین ديدگاه مورد تأکید قرار گرفته و چنین آمده است: بیابان، 
عرصه گسترده اي است که میزان پوشش گیاهي آن تأمین کننده حیات بشري نیست

)Webster, 1996(. در يک جمع بندي کلي مي توان گفت تعاريف متعددي که توسط 

ارائه شده به طور عمده  بر دشواري رويش گیاهي به عنوان  بیابان  دانشمندان براي 
بیابان  ديگر،  سخني  به  دارد؛  تأکید  زمین  واقعي  بیابان هاي  تمامي  مشترك  ويژگي 
مواجه است و  بقاي خويش  براي  بدترين شرايط  با  پهنه اي است که حیات گیاهي 
کمترين توان تولید را در مقايسه با ساير رويشگاه ها دارد. از اين نظر، برخي سازندهاي 
رويش  شرايط  محدوديت  که  تخريبي  و  تبخیری  سازندهاي  همچون  زمین شناسي 
گیاهي را براي عرصه هايي از سرزمین فراهم کرده اند در رديف بیابان قرار مي گیرند 
که مي توان اين محدوده  ها را با عنوان بیابان های ناشي از شرايط زمین شناسي شناسايي 

و تفكیک کرد. 
در  موجود  تبخیری  سنگ هاي  ديگر  و  نمک  و  گچ  ستبر  اليه هاي  وجود       
کوهستان هاي حاشیه اي ايران مرکزي و همچنین گنبدهاي نمكي موجود در برخي 
از مناطق ساحلي جنوب و دشت هاي مرکزي افزون بر اين که نقش بسیار مؤثري در 
آنها  مجاور  از  که  آب هايي  شورکردن  دلیل  به  داشته اند،  ايران  بیابان های  پیدايش 
عبور مي کنند نقشي فزاينده در گسترش بیابان ها دارند. باران هاي سیل آسا و کمیاب 
باعث هرزروي  ايجاد سیالب که  بر  افزون  نیمه خشک کشور  و  مناطق خشک  در 
فزون تر آب هاي سطحي در سراب حوضه مي شوند در مسیر خود رسوبات نمک دار 
و گچي را از ارتفاعات تا انتهاي مسیل حمل کرده و انباشت بیش از پیش آن را در 
پاياب حوضه سبب مي شوند، از اين نظر مي توان گفت گسترش بیابان های ناشي از 
شرايط زمین شناسي در فالت ايران تنها به پهنه هاي پوشیده از نمک با عنوان کفه ها 
و باتالق هاي نمک و سفره هاي آب شور زيرزمیني محدود نیست بلكه بزرگ ترين 
نمک  و  گچ  چون  تبخیری  رسوبات  دارای  زمین شناسي  سازندهاي  وجود  مشكل 
به صورت مرکز اصلي  ايران وجود دارد و  نقاط  بیشتر  تقريبی در  به طور  است که 
پخش نمک عمل مي کنند که در بخش سطحي توسط آب و احیاناً باد و در قسمت 
اطراف  اثرات مخرب خود را در زمین هاي  نفوذ جريان آب شور  به وسیله  ژرفايي 
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محدوده هاي بیاباني ايران با تأكید بر نقش عوامل زمین شناختي ...

برجاي مي گذارند و به نوعي سبب تشكیل بیابان های ثانويه مي شوند. به همین دلیل 
هم زمین شناسان بر خالف گیاه شناس ها و يا کارشناسان امور زيستي که گناه پیشروي 
نسبت  بز  يا  شتر  حد  از  بیش  چراي  و  کوير  ساکنان  ندانم کاري  گردن  به  را  بیابان 
مي دهند، ايجاد بیابان را در شرايط زمین شناسي و موقعیت ناهمواري هاي سطح زمین 
)زمین ريخت شناسی( جستجو مي کنند که در طول زمان اثر عمده داشته و امروز ما 
بايد گفت  از اين رو  وارث آن شرايط گذشته زمین شناسي هستیم )معتمد، 1376(. 
يكي از عوامل اصلي گسترش مناطق بیاباني، ساختار زمین شناسي و نوع سنگ شناسی 
سازندهاي مختلف تشكیل دهنده حوضه هاي آبخیز است زيرا انواع سازندهاي تبخیری 
آن چنان که  دارند  اساسي  نقش  بیابان ها  در گسترش  امالح مخرب  دارای  ريزدانه  و 
فیض نیا )1378( مهم ترين عوامل مؤثر در شوري و تخريب آب رودخانه هاي حوضه 
نمک  و  گچ  معادن  نمكي،  گنبدهاي  تبخیری،  مارن هاي  را  )قم-کاشان(  مرکزي 
را  فارس  استان  در  داراب  منطقه  عامل شور شدن چاه هاي   )1376( رئیسی  مي داند. 
دست  پايین  تاقديس  درون  به  گزطويله  نمكي  گنبد  از  حاصل  شور  آب هاي  نفوذ 
مي داند. طهماسبی )1377( گنبدهاي نمكي، سازندهاي مارني و معادن گچ و نمک را 
از عوامل اصلي زمین شناسي و تخريب کننده کیفیت آب هاي سطحي حوضه رودخانه 
اشتهارد معرفي کرده است و رجبی آلنی )1380( عامل تخريب کیفیت آب رودخانه 
حوضه مند در استان بوشهر را به ترتیب، گنبدهاي نمكي سختان و کنارسیاه در مسیر 
مسیر  در  خورموج  نمكي  گنبد  و  مند(  رود  سرشاخه هاي  )از  فیروزآباد  رودخانه 
بررسي حوضه  Thomas هنگام   et al.)1992(مند گزارش کرده است. همچنین رود 
آبخیز واسگس )Vosges( در شمال خاور فرانسه حوضه هايي که داراي سنگ بستر 
ماسه سنگ کواترنري هستند، با نوع آب رودخانه اي خیلي اسیدي و در مواقعي که 
ماسه سنگ ها هوازدگي ناچیزي داشته باشند با اسیديته متوسط اعالم کردند. به عقیده 
را  ارتفاعاتي  و  برخاسته  زمین ساخت  اثر  بر  که  نمكي  و  سازند گچ   )1376( گوشه 
ايجاد کرده اند خود در شور کردن زمین هاي کنار برجستگي با رسوبات شوري که 
با شورکردن آب هايي که در مجاورت آنها  به آب هاي جاري مي دهند و همچنین 
قرار دارند مؤثر مي شوند و خود اين سازند از مراکز انتشار دوباره مواد شور کننده 
مواد  انتشار  در  سطحي  آب هاي  هیدرولوژي  نقش  مورد  اين  در  مي آيند.  شمار  به 
است. مهم  بسیار  دارند  قديمي کوالبي وجود  نهشته هاي  در  که  اولیه اي  شورکننده 

واحدهاي  و  سازندها  زمین شناسي،  ديدگاه  از  گفت   مي توان  ترتیب  اين  به      
با  نمک ها  اولیه  منشأ  عنوان  به  تبخیری  سنگ هاي  و  کاني ها  دارای  سنگ شناختی 
به عبارتي سطح سازندها  ايفا مي کنند؛  بیابان ها نقش  تغییر کیفیت آب ها در توسعه 
از  و بخشي  بوده  بیاباني مدنظر  مناطق  عنوان  به  ياد شده  و واحدهاي سنگ شناختی 
واحدهاي کواترنر موجود در پاياب سازندهاي ياد شده نیز به علت شور شدن بیابان 
راه  از  ايران  بیابان های  قلمرو  تعیین  نیز  نوشتار،  اين  )فیض نیا، 1376(. هدف  هستند 
پیدايش  در  آنها  نقش  و  اهمیت  با  آشنائي  منظور  به  تبخیری  سازندهاي  شناسائي 
بیابان ها و میزان گسترش آنها به وسیله اين سازندهاي آلوده کننده آب و خاك است.

2-روشمطالعه
است انجام شده  زير  ترتیب  به  مطالعه  مراحل  نظر  مورد  اهداف  به  براي دست يابي 

کشور،  معدني  اکتشافات  و  زمین شناسي  سازمان  زمین شناسي  نقشه هاي  تهیه   -1
نیروهاي مسلح و در بعضي مناطق شرکت ملي نفت  توپوگرافي سازمان جغرافیايي 
با مقیاس 1:250000 در حدي که فضاي کامل هر يک  ايران و تصاوير ماهواره اي 
از استان هاي مورد مطالعه را پوشش دهند )استان هاي مورد مطالعه شامل استان هاي 
کرمان-   - بلوچستان  و  سیستان   - سمنان   - خراسان  مرکزي-   - يزد  قم-   - تهران 

اصفهان - هرمزگان - بوشهر- خوزستان و قزوين است(؛
2- انتخاب شیت هايي از اين نقشه که اوالً، محدوده پايكوه هاي مسلط بر دشت هاي 
مختلف  دوران هاي  از  تبخیری  سازندهاي  دارای  ثانیاً  دهند؛  پوشش  را  بیاباني 

زمین شناسي باشند؛
3- تفكیک مرز رسوب هاي کواترنر از سازندهاي زمین شناسی دوران هاي گذشته؛ 
افتاده  اتفاق  کواترنر  وآغاز  پلیوسن  پايان  در  زمین ساخت  حرکات  آخرين  زيرا 
تشكیل  در  پلیوسن  از  قديمي تر  زمین شناسي  سازندهاي  محدوده  زياد  احتمال  به  و 
از  کواترنر  رسوب هاي  تفكیک  بنابراين  داشته اند.  شرکت  اولیه  ناهمواري هاي 
سنگ هاي قديمي تر در عمل بر حد فاصل پهنه هاي هموار و ناهموار منطبق خواهد 
نقش  زمینه  در  سودمندي  نتايج  توپوگرافي،  نقشه هاي  بر  ويژگي  اين  انطباق  بود. 
  )PEDIMENT(يا  )GLACIS( سرها  شناسايی دشت  و  توسعه دشت ها  در  فرسايش 

در اختیار قرار مي دهد؛
4- تفكیک مرز رخنمون سازندهاي تبخیری )گچ ونمک( با عنوان بیابان های اولیه 

در پهنه هر نقشه؛ 
5- رسم شبكه زهكشي حوضه هاي آبخیز رودهايي که در آن رسوب هاي تبخیری 

وجود دارند؛
6- تفكیک قلمروهايي از اين حوضه هاي آبخیز که در پايین دست سازندهاي تبخیری 

تحت  تأثیر جريان هاي سطحي به گچ و نمک آلوده شده اند )بیابان های ثانويه(؛
7- رقومي کردن تمامی نقشه هاي تهیه شده ياد شده در باال؛

مشخص  زمین شناسي  نظر  از  ايران  بیابان های  گسترش   6 تا   4 مراحل  انطباق  از   -8
شده است؛

و  هوايي  عكس هاي  از  استفاده  بر  افزون  زمین شناسي  نقشه هاي  تهیه  در  چون   -9
ماهواره اي، از کنترل زمیني نیز بهره گرفته شده )با توجه به اين که نقشه  هاي رقومي 
استاني به طور مجزا و  بدون توجه به نقشه سراسري ايران تهیه شده بود بنابراين در 
ايران در نواحي مرزي بین دو  برخي استان ها هنگام تلفیق آنها براي نقشه سراسري 
بازديدهاي  از  ناگزير  که  مي شد  ديده  سازندها  محدوده  در  اختالفات جزيي  استان 
متنوع  عوارض  تفكیک  براي  رو  اين  از  مي شد(  طبیعت  با  نقشه ها  کنترل  و  میداني 
نقشه هاي  به کمک  آنها  وکنترل  ماهواره اي  از عكس هاي  استفاده  با  بیابان ها  داخل 
بیابان ها  داخلي  عوارض  مجموعه  پراکندگي جغرافیايي  توپوگرافي،  و  زمین شناسي 

شناسايي شده است؛
10- استخراج ويژگي هاي ساختماني و نقش و اهمیت سازندهاي تبخیری در گسترش 

شرايط بیاباني در قلمرو هر استان؛
11- جانمايي نقشه بیابان های استاني در نقشه سراسري ايران.

12- استخراج ويژگي محدوده بیابان ها در ارتباط با مطالعات زمین شناسي )برای آشنايي 
با زمان و چگونگي تشكیل سازندهاي تبخیری و کواترنر، حرکات زمین ساختی مهم 
موجود در محدوده هاي مورد عمل، مراحل تشكیل حوضه ها و سازندهاي تبخیری 
ايجاد  سازوکار  درك  برای  و  شده  مطالعه  زمین ساختي  واحدهاي  و  کواترنر  و 
حوضه هاي تبخیری عهد حاضر، نوع و گسترش سازندهاي تبخیری و نوع گسترش 
است(؛ گرفته  قرار  بررسي  مورد  سراسري  و  استانی  طور  به  کواترنر  سازندهاي 

)Coordinate System( کشوري و  ايران سامانه مختصات  13- براي نقشه سراسري 
انتخاب نقاط کنترل و راهنما در  با  )Georeference( تهیه شد و سپس  زمین مرجعي 
استاني  نقشه  سراسري،  نقشه  در  نقاط  آن  مختصات  کردن  پیدا  و  استاني  نقشه هاي 

مربوطه در محل جغرافیايي خود در نقشه ايران قرار گرفت. 
و  شد  تعريف  استاني  واحدهاي  همه  براي  مشترك  )محدوده(  نشانه  يک   -14
اصالحات الزم بر روي اطالعات استاني و يكپارچه سازي تعاريف در نقشه سراسري 
نقشه هاي  شده  انجام  کارهاي  درستی  از  اطمینان  از  پس  گرفت.  انجام  کشور 
اصالح شده استان ها به يكديگر چسبانده شد و نقشه نهايي بیابان های ايران از جنبه 

سازندهاي زمین شناسي مؤثر در تشكیل آنها تهیه شد.
 )Polygon(در پايان، مناطق تعريف شـده موجـود در نقشه نهايي به صورت پلیگون      
 1 شكل  شد.  تهیه   1:2500000 مقیاس  در  نقشه  آن   )layout( طرح بندي  و  درآمده 



17

محمد خسروشاهي و همكاران

نمودار مراحل تهیه نقشه بیابان های ايران را از جنبه زمین شناسي نشان مي دهد.
3-بحثونتيجهگيري

3-1.تعيينمحدودههايبيابانی
شده  تهیه  نقشه هاي  تنها  مقاله،  از حجیم شدن  منظور جلوگیري  به  تهران:  استان -
اين  ارائه شده است. در طول  انجام شده  از کارهاي  نمونه اي  براي  تهران  استان  در 
سازند الر،  روي  ژيپس  اليه هاي  قبیل  از  تهران   استان  تبخیری  سازندهاي  پژوهش 
مارن هاي ژيپس دار قاعده سازند زيارت، سازند کند،  سازند سرخ زيرين، سازند قم، 
سازند سرخ بااليي و سازندهاي تبخیری عهد حاضر )Qm , Qs( شناسايي شده و سپس 
سازندهاي کواترنر مانند سازند کهريزك، زمین لغزش ها و توده هاي لغزشي، سازند 
آبرفت تهران، پادگانه هاي آبرفتي، کفه هاي نمكي و درياچة نمک مشخص شده اند. 
اثر  در  از سازندهاي کواترنرکه  استان محدوده اي  آبراهه  مسیر شبكة  با رسم  سپس 
عبور آب هاي گذري از سازندهاي تبخیری شور شده اند با عنوان محدوده بیابان های 
ثانويه معین شده اند. شكل 2 و 3 به ترتیب محدوده بیابان های اولیه و ثانويه را در استان 
استان  بیابان های  قلمرو  ثانويه،  و  اولیه  بیابان های  نقشه  تلفیق  از  نشان مي دهد.  تهران 

تهران تعیین شده است )شكل 4(.
     به استناد نقشه تهیه شده، 2170/21 کیلومترمربع، )11/2 درصد( از کل مساحت 
استان را بیابان های ناشي از شرايط زمین شناسي به خود اختصاص داده اند که1290/81 
کیلومتر مربع آن را بیابان های اولیه و 879/4 کیلومتر مربع را بیابان های ثانويه تشكیل 
مي دهند. گسترش بیابان های ياد شده در جنوب، خاور و جنوب باختر استان تهران 

بیشتر بوده و به صورت مجموعه اي واحد و يكپارچه ديده مي شوند.
تحت  وسیعي  بخش  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  بلوچستان:  و سيستان استان -
آنها،  از  برخي  میان  در  که  بوده  کواترنر  از  پیش  زمین شناسي  سازند هاي  پوشش 
به طور چیره گچي  و  تبخیری  از عناصر  متشكل  میان اليه هايي  يا  و  واحد ها، اليه ها 
و نمكي وجود دارد. از اين رو نواحي مختلف و پراکنده اي در سطح استان از شمال 
تا جنوب استان ديده مي شود که از نظر زمین شناسي ذاتي و برگرفته از جنس اولیه و 
کاني شناسي انواعي از سنگ ها، به طور طبیعی ويژگي هاي بیاباني در آنها پديد آمده 
سازند ها  اين  روي  بر  گیاهي  پوشش  توسعه  و  استقرار  امكان  در  محدوديت  است. 
عنوان  با  بیابان ها،  نوع  اين  است.  نواحي  اين  در  بیاباني  مهم ترين علت وجود چهرة 

بیابان اولیه طبقه بندي شده اند که 11965/6 کیلومتر مربع وسعت دارند. 
موجب  نیز  کواترنر  ناپیوسته  نهشته هاي  در  محدود کننده  عوامل  برخي  وجود       
ايجاد محدوديت براي استقرار و يا توسعه پوشش گیاهي در آنها و در نتیجه ايجاد 
چشم انداز هاي بیاباني براي آنها شده است. شوري، گچ، ايجاد نهشته هاي تبخیری در 
چاله ها و افزايش شوري در اثر باال بودن سفره هاي آب شور، از جمله عواملي هستند 

که موجب ايجاد سیماي بیاباني در نهشته هاي کواترنر شده اند. 
     در مجموع 11965/6 هكتار از سطح استان را بیابان های اولیه و20355/2   کیلومتر 
مربع را بیابان های ثانويه تشكیل مي دهند. به اين ترتیب از ديدگاه زمین شناسي 32321 
کیلومتر مربع از سطح استان )معادل 17/8٪ از کل مساحت استان( بیابان به شمار می رود. 
نمكي،  گنبدهاي  قبیل  از  هرمزگان   استان  تبخیری  سازندهاي  هرمزگان:  استان -
سازندهاي گروه فارس، سازند گچساران، آغاجاري، تمامی سازندها و يا واحدهاي 
و  شده  شناسايي  عهدحاضر  تبخیری  ديگر  کانی های  و  نمک  و  ژيپس  با  همراه 
سازندهاي کواترنر از قبیل دشت هاي گلي، جلگه هاي ساحلي، پادگانه هاي آبرفتي، 
رسوبات بادي و تپه هاي شني و آبرفت هاي بستر رودخانه نیز مشخص شده اند. سپس 
با رسم مسیر شبكه هیدروگرافي استان محدوده اي از سازندهاي کواترنر که در اثر 
عبور آب هاي گذري از سازندهاي تبخیری شور شده اند با عنوان محدوده بیابان های 
ثانويه معین شده اند سپس نقشه سازندهاي تبخیری )بیابان های اولیه( نیز به آن اضافه 

شده و قلمرو بیابان های استان هرمزگان تعیین شده است. 
استان(  سطح  درصد   53/1( مربع  کیلومتر   36571/8 شده  تهیه  نقشه  اساس  بر       

اختصاص  به خود  زمین شناسي  شرايط  از  ناشي  بیابان های  را  استان  مساحت  از کل 

را  مربع  بیابان های اولیه و 19278/5 کیلومتر  را  مربع  داده اند که 17293/3 کیلومتر 
بیابان های ثانويه در برگرفته اند. مطابق اين نقشه مي توان نتیجه گرفت که تشكیالت 
تبخیری بیشترين سهم را از کل مساحت استان به خود اختصاص داده و اين تشكیالت 
در بخش هاي شمال و باختر استان بیشترين گسترش را نسبت به بخش هاي خاوری 
دارد. اما در انتهايي ترين بخش شمال استان که در محدوده زون سنندج - سیرجان 
قرار گرفته و محدوده آمیزه رنگین در بخش هاي شمال خاوری و خاور استان که تا 
بلندي هاي بشاگرد در نزديكي زون مكران ادامه دارد فاقد هر گونه سازند تبخیری 

بوده و از نقطه نظر زمین شناسي در محدوده بیابان قرار نمي گیرند.
بزرگ  خراسان  استان  بیاباني  محدوده هاي  قلمرو  بررسي  در  خراسان:  استان -

بیابان ها  را  استان  مساحت  از  مربع  44466/60کیلومتر  زمین شناسي،  عوامل  جنبه  از 
و  جنوبي  بخش هاي  در  بیابان ها  اين  گسترش  )شكل5(.  داده اند  اختصاص  خود  به 
مرکزي استان  به دلیل چیرگي سازندهاي تبخیری ) بیابان های اولیه( و نیز آلودگي 
آنها  از  يافته  جريان  زهاب هاي  توسط  اطراف  زمین هاي  ثانويه  شورشدگي  و 

)بیابان های ثانويه( بیشتر است. 
مطالعه  مورد  کواترنر،  پوشش  با  زمین هاي  تمامی  بوشهر  استان  در  بوشهر:  استان -
و  تبخیری  سازندهاي  با  بیاباني  پديده هاي  پیدايش  ارتباط  و  قرارگرفته  صحرايي 
تخريبي مورد مطالعه قرار گرفته است. سازندهاي گروه فارس در مناطق مرتفع استان 
از گسترش زيادي برخوردار هستند. اين سازند دارای رسوبات تخريبي مارني و سیلتي 
و نیز دارای رسوبات تبخیری انیدريتي و ژيپس است. رخنمون سازند گچساران در 
چشمه ها  اين  است.  همراه  نیز  معدني  و  آبگرم  چشمه هاي  پیدايش  با  نقاط  بسیاري 
دارای آب هاي سولفاتی هستند که میزان امالح خاك را بسیار باال برده است و موجب 
گسترش زمین هاي بیاباني شده است. بیابان های استان بوشهر تا نواحي ساحلي امتداد 
دارند هرچند رخنمون بیابان های ساحلي گاه متفاوت از بیابان های غیرساحلي است.

يا  و  است  باالدست  سازندهاي  رخنمون  دلیل  به  يا  ساحلي  کناره  بیابان های       
متأثر از نهشته های ساحلي است. بدين منظور که نهشته های رسي يا لجني به همراه 
 )Supratidal(فراکشندي و   )Intertidal(کشندي میان  پهنه هاي  در  سیلتي  نهشته های 
بنا بر آن چه گذشت،  بیابان های ساحلي استان بوشهر را ايجاد کرده است.  عوارض 
شده اند.  تفكیک  ساحلي  و  داخلي  بیابان های  بخش  دو  به  بوشهر  استان  بیابان های 
مربع  کیلومتر  که11666/2  داد  نشان  شده  تهیه  رقومي  نقشه هاي  از  حاصل  مساحي 
)شامل5920/4کیلومتر مربع بیابان های اولیه و 5745/8 کیلومتر مربع بیابان های ثانويه( 

از مساحت استان را اين گونه  بیابان ها در برگرفته است. 
زمین هاي  گسترش  عوامل  مهم ترين  از  يكي  که  مي دهد  نشان  حاضر  بررسي        
سنگ شناسی  و  سازندها  نوع  و  استان  زمین شناسي  ساختار  بوشهر،  استان  در  بیاباني 
موجود در حوضه هاي آبخیز است. حضور گسترده سازندهاي داراي امالح گچ و 
اين  بر روي  پیرامون خود در مسیر عبور و پخش  مناطق  نمک هنگام آلوده کردن 
مسلم  آن چه  مي آورند.  فراهم  را  دست  پايین  زمین هاي  آلودگي  موجبات  زمین ها 
تغییرات  موجب  آغاجاري  و  میشان  گچساران،  هرمز،  سازندهاي  حضور  است 
کاهش  هنگام  و  شده  سازندها  اين  از  بیرونی  سیالب  و  رواناب  کیفیت  در  زيادي 
و  سديم  يون  حضور  و  بودن  ريزدانه  دلیل  به  دست  پايین  زمین هاي  نفوذپذيري 
طول  در  ژيپسیک  نفوذ  غیرقابل  اليه هاي  تشكیل  در  خاك،  ساختمان  تخريب 

نیمرخ اثرگذار است. 
     نقشه هاي رقومي بیابان های ديگر استان هاي مورد مطالعه به همین روش تهیه شده 
ايران  نقشه سراسري  آنها در  آنها در جدول 1 و موقعیت مكاني  است که مساحت 

)شكل 7( نشان داده شده است.
3-2.نقشهبيابانهايسراسريايران
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محدوده هاي بیاباني ايران با تأكید بر نقش عوامل زمین شناختي ...

از  پس  عمل،  مورد  استان هاي  از  مربوطه  رقومي  نقشه هاي  و  اطالعات  ارسال  با 
در  است  آمده  تحقیق  به شرحي که در روش  ياد شده  نقشه هاي  بررسي هاي الزم 
مرز  استاني  نقشه هاي  تمامی  در  مي نمايد  اضافه  شد.  جانمايي  ايران  سراسري  نقشه 
قلمروهايي  و  اولیه  بیابان های  عنوان  با  نمک(  و  )گچ  تبخیری  سازندهاي  رخنمون 
که در پايین دست سازندهاي تبخیری تحت تأثیر جريان هاي سطحي به گچ و نمک 
از  شده اند.  تفكیک   1:250000 مقیاس  در  ثانويه  بیابان های  عنوان  با  شده اند  آلوده 
ديدگاه زمین شناسي سازندها و واحدهاي سنگ شناختی دارای کاني ها و سنگ هاي 
تبخیری، به عنوان منشأ اولیه نمک ها، با تغییر کیفیت آب ها در توسعه بیابان ها نقش 
به عنوان  ياد شده  به عبارتي سطح سازندها و واحدهاي سنگ شناختی  ايفا مي کنند 
پاياب سازندهاي  در  واقع  از واحدهاي کواترنر  بخشي  و  بوده  مدنظر  بیاباني  مناطق 
ترتیب  اين  به  قرار گرفته اند.  بیاباني  مناطق  به علت شور شدن در زمره  نیز  ياد شده 

بیابان های اولیه به بخش سطحي سازندهاي دارای سنگ ها و کانی های تبخیری اطالق 
در  است که  آبرفتي کواترنر  واحدهاي  از  بخشي  ثانويه شامل  بیابان های  و  مي شود 
ياد  محدوده  شده اند.  شور  تبخیری  سازندهاي  سطح  از  عبوري  روانابهای  عبور  اثر 
شده از تلفیق نقشه سازندهاي دارای سنگ ها وکانی های تبخیری با نقشه توپوگرافي 
در  کواترنرکه  آبرفتي  واحدهاي  از  بخشي  نهايت  در  و  آبرفت ها  محدوده  نقشه  و 
تعیین شده است.  از سطح سازندهاي تبخیری شورشده اند  اثر عبور آب هاي جاري 
جدول 1 مساحت بیابان ها و شكل6 نمودار مقايسه پراکندگی مساحت را به تفكیک 
در استان هاي مورد مطالعه نسبت به مجموع مساحت بیابان ها نشان مي دهد. از تلفیق 
بیابان های اولیه و ثانويه، نقشه بیابان های ايران از جنبه عوامل زمین شناسي تهیه شده 
است )شكل7(. نقشه تهیه شده نشان مي دهد که 208041 کیلومتر مربع از مساحت ايران 
را بیابان در برگرفته است که در نواحي ساحلي جنوب و مناطق مرکزي ايران تقريباً 
به صورت يكپارچه گسترده شده و در ديگر نواحي به صورت پراکنده وجود دارند.

شكل 1- نمودار مراحل تهیه نقشه بیابان از جنبه عوامل مؤثر زمین شناسي

نقشه زمین شناسی
1:250000

نقشه زمین شناسی
1:50000

)GIS( سیستم اطالعات جغرافیايی

نقشه سازندهای تبخیری
شبكه هیدروگرافی

بیابان های ثانويه

بیابان های اولیه

جداسازی برونزدها و 
نهشته های کواترنر

نقشه بیابان حاصل از 
سازندهای شور و تبخیری

كل بيابان بيابان ثانويهبيابان اوليهاستانرديف

15097428619383کرمان1

216/07531/3287474مرکزي2

سیستان و 3
بلوچستان

11965/6220355/2532320/9

43429 3495 39934سمنان4

19896/924602/544499/4خراسان5

8016/871007/759024/6قم6

1290/81879/42170/2تهران7

كل بيابان بيابان ثانويهبيابان اوليهاستانرديف

1601/5074679068/5اصفهان8

5920/415745/7911666/2بوشهر9

7029نقشه استاني به صورت کلي تهیه شده استخوزستان10

1450نقشه استاني به صورت کلي تهیه شده استفارس11

939/004231362قزوين12

17293/3019278/536571/8هرمزگان13

5771/6 يزد15

جدول 1- مساحت بیابان ها به تفكیک استان هاي مورد مطالعه )کیلومترمربع(
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شكل 4-  نقشه بیابان از جنبه عوامل  زمین شناسي در استان تهران

شكل2-  نقشه سازندهاي زمین شناسي موجد بیابان های اولیه در استان تهران

شكل3-  نقشه سازندهاي زمین شناسي مؤثر در تشكیل بیابان های ثانويه در استان تهران
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شكل5- نقشه قلمرو مناطق بیاباني استان خراسان از ديدگاه زمین شناسي
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شكل6- نمودار مقايسه پراکندگی مساحت بیابان ها در استان هاي مورد مطالعه )نسبت به کل مساحت بیابان(

شكل 7-  نقشه بیابان های ايران از جنبه عوامل زمین شناسي
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