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محدودههاي بياباني ايران با تأكيد بر نقش عوامل زمينشناختي مؤثر در تشكيل آنها
محمد خسروشاهي،*1فرج اله محمودي 2و محمدتقي كاشكي
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 1مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،تهران ،ايران.
 2دانشكده جغرافيا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 3مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي ،خراسان رضوي ،ايران.
تاريخ دريافت1387/08/13 :

تاريخ پذيرش1388/12/03 :

چكيده

در اين نوشتار ،بیابان های ايران از نظر عوامل(سازندهاي) زمينشناختي مؤثر در تشكيل و گسترش آنها مورد بررسي قرار گرفته و محدوده آنها تعیین شده است .براي اين کار ابتدا
با استفاده از نقشههاي زمينشناسي  1:100000 ، 1:250000سازمان زمينشناسي كشور و شركت ملي نفت ايران ،سازندهاي زمينشناسي شور و تبخیری در محدوده استانهاي مورد

مطالعه شناسايي شده و در محيط  GISرقومي شده و با عنوان بیابان های اوليه معرفي شدهاند .با رسم شبکه زهکشي حوضههاي آبخيز رودخانههايي که حاوي سازندهاي تبخیری

بوده و سپس تعیین مناطق پايين دست سازندهاي تبخیری که از طريق جريانهاي سطحي به گچ و نمک آلوده شدهاند ،بیابان های ثانويه تعیین شده است .از تلفيق دو اليه ياد شده
به صورت استاني و سپس جانمايي آنها در نقشه سراسري ايران ،نقشه محدوده بیابان های ايران تهيه شده است .نتايج حاصل نشان داد  208041كيلومتر مربع از مساحت ايران را

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

کليدواژهها :بيابان ،زمينشناسي ،سازند تبخیری ،کواترنر ،ايران.
*نويسنده مسئول :محمد خسروشاهي

  -1مقدمه
بررسي منابع موجود درباره مفاهيم و ويژگيهاي بيابان حاكي از آن است كه
تاكنون تعريف جامع و واحدي براي بيابان ارائه نشده و در بيان شاخصها و مفهوم
بوم سازگان ( )Ecosystemبيابان ،منابع مختلف تعاريف متفاوتي ارائه كردهاند
بهطوري كه هر يك از دانشمندان علوم مختلف ،به فراخور دغدغههاي خويش و
نوع ارتباطشان با بيابان از شاخصهاي اقليمي ،گياهشناسي ،خاكشناسي ،پيكرشناسي
زمين ،جغرافياي انساني ،بومشناسي و  ...براي تشخيص مرز بيابان از غير آن استفاده
كرده و ميكنند (خسروشاهی .)1386 ،در يك نگاه كلي ميتوان گفت :بومشناسان
بر اين باورند ،بيابانها اكوسيستمهايي هستند كه توليد نسوج گياهي به کمترين
مقدار ميرسد يعني از نظر توليد انرژي شيميايي فقير هستند (خسروشاهی.)1384 ،
خاكشناسان عرصههايي كه قوه بارخيزي يا توليد را به دليلي از دست ميدهند ،يا خيلي
پايين ميآيند بيابان نام نهادهاند .ويژگي اين خاکها به طور معمول شامل نفوذپذيري
ضعيف ،مواد آلي پايين ،اليههاي تجمع نمک در سطح ،رسهاي کم توسعه يافته،
ظرفيت پايين تبادل کاتيوني ،رنگ سرخ تيره و توسعه کم افقهاي خاک است
( .)Fuller, 1974گياه شناسان معتقدند بيابانها مناطقي هستند كه داراي فقر شديد
پوشش گياهي هستند ،يعني از نظر تنوع گونهاي و تراكم گياهي بسيار فقيرند.
پيكرشناسان زمين برای طبقهبندي بيابانها از ويژگيهاي ساختاري و مورفوژنيك
استفاده کرده با تلفيق تعدادي از عوارض زمينريختشناسی خاص بيابان از
جمله کويرها ،تپههاي ماسهاي ،بدبومها ) ،(Bad landرخنمونهاي سنگي،
مخروطافکنههاي آبرفتي ،کلوتها ،گالسيها و امثال آنها بر اساس ويژگي مواد
سطحي و شعاع و عملكرد فرايندهاي رودخانهاي و بادي اقدام به تقسيمبندي
بيابانها کردهاند (عطاپور و همکاران .)1383 ،دانش واژههايي مانند بيابان تراكمي
) (Aggradational desertو بيابان فرسايشي) ،(Degradational desertابداع اين حوزه
از علم است .بيشتر دانشمندان اقليمشناس از ميان عناصر اقليمي ،ميزان بارندگي را
براي مشخص کردن محدودههاي بياباني به کارگرفتهاند و در اين ميان اعدادي از
 50تا  250ميليمتر و گاه بيشتر را براي تعريف و تفكيك بيابان برشمردهاند و حتي
برخي ديگر از پژوهشگران ،در عين حال كه از چند بعدي بودن ويژگيهاي اقليم ياد
كردهاند ،معتقدند كه يك معيار اقليمي صرف به تنهايي قادر به توصيف دقيق بيابان
نيست وحقيقت را به خوبي نشان نميدهد (تریکار .)1348 ،سرانجام آنكه از ديدگاه
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علم جغرافيا؛ بيابان ،قلمرو فضايي است كه در آن ،زندگي(اعم از گياهي و جانوري)
امكانپذير نبوده و يا با محدوديتهاي زيادي همراه است .جالب آنكه در فرهنگ
نوين  Websterنيز ،همين ديدگاه مورد تأكيد قرار گرفته و چنين آمده است :بيابان،
عرصه گستردهاي است كه ميزان پوشش گياهي آن تأمينكننده حيات بشري نيست
) .(Webster, 1996در يك جمعبندي كلي ميتوان گفت تعاريف متعددي كه توسط
دانشمندان براي بيابان ارائه شده به طور عمده بر دشواري رويش گياهي به عنوان
ويژگي مشترک تمامي بيابان هاي واقعي زمين تأکيد دارد؛ به سخني ديگر ،بيابان
پهنه اي است که حيات گياهي با بدترين شرايط براي بقاي خويش مواجه است و
کمترين توان توليد را در مقايسه با ساير رويشگاهها دارد .از اين نظر ،برخي سازندهاي
زمينشناسي همچون سازندهاي تبخیری و تخريبي كه محدوديت شرايط رويش
گياهي را براي عرصههايي از سرزمين فراهم كردهاند در رديف بيابان قرار ميگيرند
كه ميتوان اين محدودهها را با عنوان بیابان های ناشي از شرايط زمينشناسي شناسايي
و تفكيك كرد.
وجود اليههاي ستبر گچ و نمك و ديگر سنگهاي تبخیری موجود در
كوهستانهاي حاشيهاي ايران مركزي و همچنين گنبدهاي نمكي موجود در برخي
از مناطق ساحلي جنوب و دشتهاي مركزي افزون بر اينكه نقش بسيار مؤثري در
پيدايش بیابان های ايران داشتهاند ،به دليل شوركردن آبهايي كه از مجاور آنها
عبور ميکنند نقشي فزاينده در گسترش بيابانها دارند .بارانهاي سيلآسا و كمياب
در مناطق خشك و نيمه خشك كشور افزون بر ايجاد سيالب كه باعث هرزروي
فزونتر آبهاي سطحي در سراب حوضه ميشوند در مسير خود رسوبات نمكدار
و گچي را از ارتفاعات تا انتهاي مسيل حمل كرده و انباشت بيش از پيش آن را در
پاياب حوضه سبب ميشوند ،از اين نظر ميتوان گفت گسترش بیابان های ناشي از
شرايط زمينشناسي در فالت ايران تنها به پهنههاي پوشيده از نمك با عنوان كفهها
و باتالقهاي نمك و سفرههاي آب شور زيرزميني محدود نيست بلكه بزرگترين
مشكل وجود سازندهاي زمينشناسي دارای رسوبات تبخیری چون گچ و نمك
است كه به طور تقريبی در بيشتر نقاط ايران وجود دارد و به صورت مركز اصلي
پخش نمك عمل ميكنند كه در بخش سطحي توسط آب و احياناً باد و در قسمت
ژرفايي به وسيله نفوذ جريان آب شور اثرات مخرب خود را در زمينهاي اطراف
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برجاي ميگذارند و به نوعي سبب تشكيل بیابان های ثانويه ميشوند .به همين دليل
هم زمينشناسان بر خالف گياهشناسها و يا كارشناسان امور زيستي كه گناه پيشروي
بيابان را به گردن ندانمكاري ساكنان كوير و چراي بيش از حد شتر يا بز نسبت
ميدهند ،ايجاد بيابان را در شرايط زمينشناسي و موقعيت ناهمواريهاي سطح زمين
(زمينريختشناسی) جستجو ميكنند كه در طول زمان اثر عمده داشته و امروز ما
وارث آن شرايط گذشته زمينشناسي هستيم (معتمد .)1376 ،از اين رو بايد گفت
يكي از عوامل اصليگسترش مناطق بياباني ،ساختار زمينشناسي و نوع سنگشناسی
سازندهاي مختلف تشكيل دهنده حوضههاي آبخيز است زيرا انواع سازندهاي تبخیری
و ريزدانه دارای امالح مخرب در گسترش بيابانها نقش اساسي دارند آنچنانكه
فیض نیا ( )1378مهمترين عوامل مؤثر در شوري و تخريب آب رودخانههاي حوضه
مركزي (قم-كاشان) را مارنهاي تبخیری ،گنبدهاي نمكي ،معادن گچ و نمك
ميداند .رئیسی ( )1376عامل شور شدن چاههاي منطقه داراب در استان فارس را
نفوذ آبهاي شور حاصل از گنبد نمكي گزطويله به درون تاقديس پايين دست
ميداند .طهماسبی ( )1377گنبدهاي نمكي ،سازندهاي مارني و معادن گچ و نمك را
از عوامل اصلي زمينشناسي و تخريبكننده كيفيت آبهاي سطحي حوضه رودخانه
اشتهارد معرفي كرده است و رجبی آلنی ( )1380عامل تخريب كيفيت آب رودخانه
حوضهمند در استان بوشهر را به ترتيب ،گنبدهاي نمكي سختان و كنارسياه در مسير
رودخانه فيروزآباد (از سرشاخههاي رود مند) و گنبد نمكي خورموج در مسير
رود مند گزارش کرده است .همچنين( Thomas et al.)1992هنگام بررسي حوضه
آبخيز واسگس ) (Vosgesدر شمال خاور فرانسه حوضههايي كه داراي سنگ بستر
ماسهسنگ كواترنري هستند ،با نوع آب رودخانهاي خيلي اسيدي و در مواقعي كه
ماسهسنگها هوازدگي ناچيزي داشته باشند با اسيديته متوسط اعالم كردند .به عقيده
گوشه ( )1376سازند گچ و نمكي كه بر اثر زمينساخت برخاسته و ارتفاعاتي را
ايجاد کردهاند خود در شور كردن زمينهاي كنار برجستگي با رسوبات شوري كه
به آبهاي جاري ميدهند و همچنين با شوركردن آبهايي كه در مجاورت آنها
قرار دارند مؤثر ميشوند و خود اين سازند از مراكز انتشار دوباره مواد شور كننده
به شمار ميآيند .در اين مورد نقش هيدرولوژي آبهاي سطحي در انتشار مواد
شوركننده اوليهاي كه در نهشتههاي قديمي كوالبي وجود دارند بسيار مهم است.
به اين ترتيب ميتوان گفت از ديدگاه زمينشناسي ،سازندها و واحدهاي
سنگشناختی دارای كانيها و سنگهاي تبخیری به عنوان منشأ اوليه نمكها با
تغيير كيفيت آبها در توسعه بيابانها نقش ايفا ميکنند؛ به عبارتي سطح سازندها
و واحدهاي سنگشناختی ياد شده به عنوان مناطق بياباني مدنظر بوده و بخشي از
واحدهاي كواترنر موجود در پاياب سازندهاي ياد شده نيز به علت شور شدن بيابان
هستند (فیض نیا .)1376 ،هدف اين نوشتار ،نيز تعیین قلمرو بیابان های ايران از راه
شناسائي سازندهاي تبخیری به منظور آشنائي با اهميت و نقش آنها در پيدايش
بيابانها و ميزان گسترش آنها به وسيله اين سازندهاي آلودهكننده آب و خاك است.
 -2روش مطالعه
براي دستيابي به اهداف مورد نظر مراحل مطالعه به ترتيب زير انجام شده است
 -1تهيه نقشههاي زمينشناسي سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور،
توپوگرافي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و در بعضي مناطق شركت ملي نفت
ايران و تصاوير ماهوارهاي با مقياس  1:250000در حدي كه فضاي كامل هر يك
از استانهاي مورد مطالعه را پوشش دهند (استانهاي مورد مطالعه شامل استانهاي
تهران  -قم -يزد  -مركزي -خراسان  -سمنان  -سيستان و بلوچستان  -كرمان-
اصفهان  -هرمزگان  -بوشهر -خوزستان و قزوين است)؛
 -2انتخاب شيتهايي از اين نقشه كه اوالً ،محدوده پايكوههاي مسلط بر دشتهاي
بياباني را پوشش دهند؛ ثانياً دارای سازندهاي تبخیری از دورانهاي مختلف
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زمينشناسي باشند؛
 -3تفكيك مرز رسوبهاي كواترنر از سازندهاي زمين شناسی دورانهاي گذشته؛
زيرا آخرين حركات زمينساخت در پايان پليوسن وآغاز كواترنر اتفاق افتاده
و به احتمال زياد محدوده سازندهاي زمينشناسي قديميتر از پليوسن در تشكيل
ناهمواريهاي اوليه شركت داشتهاند .بنابراين تفكيك رسوبهاي كواترنر از
سنگهاي قديميتر در عمل بر حد فاصل پهنههاي هموار و ناهموار منطبق خواهد
بود .انطباق اين ويژگي بر نقشههاي توپوگرافي ،نتايج سودمندي در زمينه نقش
فرسايش در توسعه دشتها و شناسایی دشت سرها ) (GLACISيا)(PEDIMENT
در اختيار قرار ميدهد؛
 -4تفكيك مرز رخنمون سازندهاي تبخیری (گچ ونمك) با عنوان بیابان های اوليه
در پهنه هر نقشه؛
 -5رسم شبكه زهكشي حوضههاي آبخيز رودهايي كه در آن رسوبهاي تبخیری
وجود دارند؛
 -6تفكيك قلمروهايي از اين حوضههاي آبخيز كه در پايين دست سازندهاي تبخیری
تحتتأثير جريانهاي سطحي به گچ و نمك آلوده شدهاند (بیابان های ثانويه)؛
 -7رقومي كردن تمامی نقشههاي تهيه شده ياد شده در باال؛
 -8از انطباق مراحل  4تا  6گسترش بیابان های ايران از نظر زمينشناسي مشخص
شده است؛
 -9چون در تهيه نقشههاي زمينشناسي افزون بر استفاده از عكسهاي هوايي و
ماهوارهاي ،از كنترل زميني نيز بهره گرفته شده (با توجه به اينكه نقشههاي رقومي
استاني به طور مجزا و بدون توجه به نقشه سراسري ايران تهيه شده بود بنابراين در
برخي استانها هنگام تلفيق آنها براي نقشه سراسري ايران در نواحي مرزي بين دو
استان اختالفات جزيي در محدوده سازندها ديده ميشد كه ناگزير از بازديدهاي
ميداني و كنترل نقشهها با طبيعت ميشد) از اين رو براي تفكيك عوارض متنوع
داخل بيابانها با استفاده از عكسهاي ماهوارهاي وكنترل آنها به كمك نقشههاي
زمينشناسي و توپوگرافي ،پراكندگي جغرافيايي مجموعه عوارض داخلي بيابانها
شناسايي شده است؛
 -10استخراج ويژگيهاي ساختماني و نقش و اهميت سازندهاي تبخیری در گسترش
شرايط بياباني در قلمرو هر استان؛
 -11جانمايي نقشه بیابان های استاني در نقشه سراسري ايران.
 -12استخراج ويژگي محدوده بيابانها در ارتباط با مطالعات زمينشناسي (برای آشنايي
با زمان و چگونگي تشكيل سازندهاي تبخیری و كواترنر ،حركات زمينساختی مهم
موجود در محدودههاي مورد عمل ،مراحل تشكيل حوضهها و سازندهاي تبخیری
و كواترنر و واحدهاي زمينساختي مطالعه شده و برای درك سازوکار ايجاد
حوضههاي تبخیری عهد حاضر ،نوع و گسترش سازندهاي تبخیری و نوع گسترش
سازندهاي كواترنر به طور استانی و سراسري مورد بررسي قرار گرفته است)؛
 -13براي نقشه سراسري ايران سامانه مختصات ( )Coordinate Systemكشوري و
زمينمرجعي ( )Georeferenceتهيه شد و سپس با انتخاب نقاط كنترل و راهنما در
نقشههاي استاني و پيدا كردن مختصات آن نقاط در نقشه سراسري ،نقشه استاني
مربوطه در محل جغرافيايي خود در نقشه ايران قرار گرفت.
 -14يك نشانه (محدوده) مشترك براي همه واحدهاي استاني تعريف شد و
اصالحات الزم بر روي اطالعات استاني و يكپارچهسازي تعاريف در نقشه سراسري
كشور انجام گرفت .پس از اطمينان از درستی كارهاي انجام شده نقشههاي
اصالح شده استانها به يكديگر چسبانده شد و نقشه نهايي بیابان های ايران از جنبه
سازندهاي زمينشناسي مؤثر در تشكيل آنها تهيه شد.
در پايان ،مناطق تعريف شـده موجـود در نقشه نهايي به صورت پليگون()Polygon
درآمده و طرحبندي ( )layoutآن نقشه در مقياس  1:2500000تهيه شد .شكل 1

محمد خسروشاهي و همکاران

نمودار مراحل تهيه نقشه بیابان های ايران را از جنبه زمينشناسي نشان ميدهد.
 -3بحث و نتيجهگيري

 .1-3تعیین محدودههاي بيابانی

 استان تهران :به منظور جلوگيري از حجيم شدن مقاله ،تنها نقشههاي تهيه شدهدر استان تهران براي نمونهاي از كارهاي انجام شده ارائه شده است .در طول اين
پژوهش سازندهاي تبخیری استان تهران از قبيل اليههاي ژيپس روي سازند الر،
مارنهاي ژيپسدار قاعده سازند زيارت ،سازند كند ،سازند سرخ زيرين ،سازند قم،
سازند سرخ بااليي و سازندهاي تبخیری عهد حاضر ) (Qm , Qsشناسايي شده و سپس
سازندهاي كواترنر مانند سازند كهريزك ،زمينلغزشها و تودههاي لغزشي ،سازند
آبرفت تهران ،پادگانههاي آبرفتي،كفههاي نمكي و درياچة نمك مشخص شدهاند.
سپس با رسم مسير شبكة آبراهه استان محدودهاي از سازندهاي كواترنركه در اثر
عبور آبهاي گذري از سازندهاي تبخیری شور شدهاند با عنوان محدوده بیابان های
ثانويه معين شدهاند .شكل  2و  3به ترتيب محدوده بیابان های اوليه و ثانويه را در استان
تهران نشان ميدهد .از تلفيق نقشه بیابان های اوليه و ثانويه ،قلمرو بیابان های استان
تهران تعیین شده است (شكل .)4
به استناد نقشه تهيه شده 2170/21 ،كيلومترمربع 11/2( ،درصد) از كل مساحت
استان را بیابان های ناشي از شرايط زمينشناسي به خود اختصاص دادهاند كه1290/81
كيلومتر مربع آن را بیابان های اوليه و  879/4كيلومتر مربع را بیابان های ثانويه تشكيل
ميدهند .گسترش بیابان های ياد شده در جنوب ،خاور و جنوب باختر استان تهران
بيشتر بوده و به صورت مجموعهاي واحد و يكپارچه ديده ميشوند.
 استان سيستان و بلوچستان :در استان سيستان و بلوچستان بخش وسيعي تحتپوشش سازندهاي زمينشناسي پيش از كواترنر بوده كه در ميان برخي از آنها،
واحدها ،اليهها و يا مياناليههايي متشكل از عناصر تبخیری و به طور چيره گچي
و نمكي وجود دارد .از اين رو نواحي مختلف و پراكندهاي در سطح استان از شمال
تا جنوب استان ديده ميشود كه از نظر زمينشناسي ذاتي و برگرفته از جنس اوليه و
كانيشناسي انواعي از سنگها ،به طور طبيعی ويژگيهاي بياباني در آنها پديد آمده
است .محدوديت در امكان استقرار و توسعه پوشش گياهي بر روي اين سازندها
مهمترين علت وجود چهرة بياباني در اين نواحي است .اين نوع بيابانها ،با عنوان
بيابان اوليه طبقهبندي شدهاند كه  11965/6كيلومتر مربع وسعت دارند.
وجود برخي عوامل محدودكننده در نهشتههاي ناپيوسته كواترنر نيز موجب
ايجاد محدوديت براي استقرار و يا توسعه پوشش گياهي در آنها و در نتيجه ايجاد
چشماندازهاي بياباني براي آنها شده است .شوري ،گچ ،ايجاد نهشتههاي تبخیری در
چالهها و افزايش شوري در اثر باال بودن سفرههاي آب شور ،از جمله عواملي هستند
كه موجب ايجاد سيماي بياباني در نهشتههاي كواترنر شدهاند.
در مجموع  11965/6هكتار از سطح استان را بیابان های اوليه و 20355/2كيلومتر
مربع را بیابان های ثانويه تشكيل ميدهند .به اين ترتيب از ديدگاه زمينشناسي 32321
كيلومتر مربع از سطح استان (معادل  ٪17/8از کل مساحت استان) بيابان به شمار میرود.
 استان هرمزگان :سازندهاي تبخیری استان هرمزگان از قبيل گنبدهاي نمکي،سازندهاي گروه فارس ،سازند گچساران ،آغاجاري ،تمامی سازندها و يا واحدهاي
همراه با ژيپس و نمک و کانی های ديگر تبخیری عهدحاضر شناسايي شده و
سازندهاي کواترنر از قبيل دشتهاي گلي ،جلگههاي ساحلي ،پادگانههاي آبرفتي،
رسوبات بادي و تپههاي شني و آبرفتهاي بستر رودخانه نيز مشخص شدهاند .سپس
با رسم مسير شبکه هيدروگرافي استان محدودهاي از سازندهاي کواترنر که در اثر
عبور آبهاي گذري از سازندهاي تبخیری شور شدهاند با عنوان محدوده بیابان های
ثانويه معين شدهاند سپس نقشه سازندهاي تبخیری (بیابان های اوليه) نيز به آن اضافه
شده و قلمرو بیابان های استان هرمزگان تعیین شده است.
بر اساس نقشه تهيه شده  36571/8کيلومتر مربع ( 53/1درصد سطح استان)

از کل مساحت استان را بیابان های ناشي از شرايط زمينشناسي به خود اختصاص
دادهاند كه  17293/3کيلومتر مربع را بیابان های اوليه و  19278/5کيلومتر مربع را
بیابان های ثانويه در برگرفتهاند .مطابق اين نقشه ميتوان نتيجه گرفت که تشکيالت
تبخیری بيشترين سهم را از کل مساحت استان به خود اختصاص داده و اين تشکيالت
در بخشهاي شمال و باختر استان بيشترين گسترش را نسبت به بخشهاي خاوری
دارد .اما در انتهاييترين بخش شمال استان که در محدوده زون سنندج  -سيرجان
قرار گرفته و محدوده آميزه رنگين در بخشهاي شمال خاوری و خاور استان که تا
بلنديهاي بشاگرد در نزديكي زون مکران ادامه دارد فاقد هر گونه سازند تبخیری
بوده و از نقطه نظر زمينشناسي در محدوده بيابان قرار نميگيرند.
 استان خراسان :در بررسي قلمرو محدودههاي بياباني استان خراسان بزرگاز جنبه عوامل زمينشناسي44466/60 ،كيلومتر مربع از مساحت استان را بيابانها
به خود اختصاص دادهاند (شكل .)5گسترش اين بيابانها در بخشهاي جنوبي و
مركزي استان به دليل چيرگي سازندهاي تبخیری ( بیابان های اوليه) و نيز آلودگي
و شورشدگي ثانويه زمينهاي اطراف توسط زهابهاي جريان يافته از آنها

(بیابان های ثانويه) بيشتر است.
 استان بوشهر :در استان بوشهر تمامی زمينهاي با پوشش كواترنر ،مورد مطالعهصحرايي قرارگرفته و ارتباط پيدايش پديدههاي بياباني با سازندهاي تبخیری و
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 سيلتي
و نيز دارای رسوبات تبخیری انيدريتي و ژيپس است .رخنمون سازند گچساران در
بسياري نقاط با پيدايش چشمههاي آبگرم و معدني نيز همراه است .اين چشمهها
دارای آبهاي سولفاتی هستند كه ميزان امالح خاك را بسيار باال برده است و موجب
گسترش زمينهاي بياباني شده است .بیابان های استان بوشهر تا نواحي ساحلي امتداد
دارند هرچند رخنمون بیابان های ساحلي گاه متفاوت از بیابان های غيرساحلي است.
بیابان های كناره ساحلي يا به دليل رخنمون سازندهاي باالدست است و يا
متأثر از نهشتههای ساحلي است .بدين منظور كه نهشتههای رسي يا لجني به همراه
نهشتههای سيلتي در پهنههاي ميان كشندي( )Intertidalو فراكشندي()Supratidal
عوارض بیابان های ساحلي استان بوشهر را ايجاد کرده است .بنا بر آنچه گذشت،
بیابان های استان بوشهر به دو بخش بیابان های داخلي و ساحلي تفكيك شدهاند.
مساحي حاصل از نقشههاي رقومي تهيه شده نشان داد كه 11666/2كيلومتر مربع
(شامل5920/4كيلومتر مربع بیابان های اوليه و  5745/8كيلومتر مربع بیابان های ثانويه)
از مساحت استان را اينگونه بيابانها در برگرفته است.
بررسي حاضر نشان ميدهد كه يكي از مهمترين عوامل گسترش زمينهاي
بياباني در استان بوشهر ،ساختار زمينشناسي استان و نوع سازندها و سنگشناسی
موجود در حوضههاي آبخيز است .حضور گسترده سازندهاي داراي امالح گچ و
نمك هنگام آلوده كردن مناطق پيرامون خود در مسير عبور و پخش بر روي اين
زمينها موجبات آلودگي زمينهاي پايين دست را فراهم ميآورند .آنچه مسلم
است حضور سازندهاي هرمز ،گچساران ،ميشان و آغاجاري موجب تغييرات
زيادي در كيفيت رواناب و سيالب بيرونی از اين سازندها شده و هنگام كاهش
نفوذپذيري زمينهاي پايين دست به دليل ريزدانه بودن و حضور يون سديم و
تخريب ساختمان خاك ،در تشكيل اليههاي غيرقابل نفوذ ژيپسیک در طول
نيمرخ اثرگذار است.
نقشههاي رقومي بیابان های ديگر استانهاي مورد مطالعه به همين روش تهيه شده
است كه مساحت آنها در جدول  1و موقعيت مكاني آنها در نقشه سراسري ايران
(شکل  )7نشان داده شده است.
 .2-3نقشه بيابانهاي سراسري ايران
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با ارسال اطالعات و نقشههاي رقومي مربوطه از استانهاي مورد عمل ،پس از
بررسي هاي الزم نقشههاي ياد شده به شرحي كه در روش تحقيق آمده است در
نقشه سراسري ايران جانمايي شد .اضافه مينمايد در تمامی نقشههاي استاني مرز
رخنمون سازندهاي تبخیری (گچ و نمك) با عنوان بیابان های اوليه و قلمروهايي
كه در پايين دست سازندهاي تبخیری تحتتأثير جريانهاي سطحي به گچ و نمك
آلوده شدهاند با عنوان بیابان های ثانويه در مقياس  1:250000تفكيك شدهاند .از
ديدگاه زمينشناسي سازندها و واحدهاي سنگشناختی دارای كانيها و سنگهاي
تبخیری ،به عنوان منشأ اوليه نمكها ،با تغيير كيفيت آبها در توسعه بيابانها نقش
ايفا ميکنند به عبارتي سطح سازندها و واحدهاي سنگشناختی ياد شده به عنوان
مناطق بياباني مدنظر بوده و بخشي از واحدهاي كواترنر واقع در پاياب سازندهاي
ياد شده نيز به علت شور شدن در زمره مناطق بياباني قرار گرفتهاند .به اين ترتيب

بیابان های اولیه به بخش سطحي سازندهاي دارای سنگها و کانی های تبخیری اطالق
ميشود و بیابان های ثانویه شامل بخشي از واحدهاي آبرفتي کواترنر است که در
اثر عبور روانابهای عبوري از سطح سازندهاي تبخیری شور شدهاند .محدوده ياد
شده از تلفيق نقشه سازندهاي دارای سنگها وکانی های تبخیری با نقشه توپوگرافي
و نقشه محدوده آبرفتها و در نهايت بخشي از واحدهاي آبرفتي کواترنرکه در
اثر عبور آبهاي جاري از سطح سازندهاي تبخیری شورشدهاند تعیین شده است.
جدول  1مساحت بيابانها و شكل 6نمودار مقايسه پراکندگی مساحت را به تفكيك
در استانهاي مورد مطالعه نسبت به مجموع مساحت بيابانها نشان ميدهد .از تلفيق
بیابان های اوليه و ثانويه ،نقشه بیابان های ايران از جنبه عوامل زمينشناسي تهيه شده
است (شكل .)7نقشه تهيه شده نشان ميدهد كه  208041كيلومتر مربع از مساحت ايران
را بيابان در برگرفته است كه در نواحي ساحلي جنوب و مناطق مركزي ايران تقريباً
به صورت يكپارچه گسترده شده و در ديگر نواحي به صورت پراكنده وجود دارند.

جدول  -1مساحت بيابانها به تفكيك استانهاي مورد مطالعه (كيلومترمربع)
رديف

استان

بيابان اوليه

بيابان ثانويه

كل بيابان

رديف

استان

بيابان اوليه

بيابان ثانويه

كل بيابان

1

کرمان

15097

4286

19383

8

اصفهان

1601/50

7467

9068/5

2

مرکزي

216/07

531/328

7474

9

بوشهر

5920/41

5745/79

11666/2

3

سيستان و
بلوچستان

11965/62

20355/25

32320/9

4

سمنان

39934

3495

43429

5

خراسان

19896/9

24602/5

44499/4

6

قم

8016/87

1007/75

9024/6

7

تهران

1290/81

879/4

2170/2

نقشه زمین شناسی
1:250000

10

خوزستان

نقشه استاني به صورت كلي تهيه شده است

7029

11

فارس

نقشه استاني به صورت كلي تهيه شده است

1450

12

قزوين

939/00

423

1362

13

هرمزگان

17293/30

19278/5

36571/8

15

يزد

سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS

نقشه سازندهای تبخیری

نقشه زمین شناسی
1:50000

جداسازی برونزدها و
نهشته های کواترنر
شبکه هیدروگرافی

بیابان های اولیه
بیابان های ثانویه
نقشه بیابان حاصل از
سازندهای شور و تبخیری
شكل  -1نمودار مراحل تهيه نقشه بيابان از جنبه عوامل مؤثر زمينشناسي
18
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شكل -2نقشه سازندهاي زمينشناسي موجد بیابان های اوليه در استان تهران

شكل -3نقشه سازندهاي زمينشناسي مؤثر در تشكيل بیابان های ثانويه در استان تهران

شكل  -4نقشه بيابان از جنبه عوامل زمينشناسي در استان تهران
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شكل -5نقشه قلمرو مناطق بياباني استان خراسان از ديدگاه زمينشناسي
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شكل -6نمودار مقايسه پراکندگی مساحت بيابانها در استانهاي مورد مطالعه (نسبت به كل مساحت بيابان)

شكل  -7نقشه بیابان های ايران از جنبه عوامل زمينشناسي
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رئيسي ،ع -1376 ،.اثر گنبدهاي گز طويله بر روي آبهاي كارستي و آبرفتي ،اولين همايش ساالنه انجمن زمين شناسي ايران.
رجبي آلني ،م -1380 ،.بررسي نقش زمينشناسي در بيابانزايي حوضه آبخيز مند .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران113،ص.
طهماسبي ،ع -1377 ،.بررسي عوامل مؤثر در شور شدن آب و خاك و گسترش بيابان در حوضه رودخانه اشتهارد ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده منابع طبيعي .دانشگاه تهران.
عطاپورفرد ،ع ،.حسيني ،م ،.خسروشاهي ،م -1383 ،.شناسايي و تفكيك مناطق بياباني از ديدگاه ژئومورفولوژيكي (مطالعه موردي؛ استان تهران) ،فصلنامه پژوهشي تحقيقات مرتع
و بيابان ايران ،جلد  ،11شماره  ،3صفحه 287ـ.275
فيض نيا ،س -1378 ،.بررسي عوامل زمين شناسي در بياباني شدن غرب حوزه مركزي (قم – كاشان) .مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع .بخش تحقيقات بيابان.
فيضنيا ،س -1376 ،.اثر گنبدهاي نمكي ايران در تخريب منابع طبيعي  ،گسترش اراضي شورو بيابانزايي -مطالعه موردي حبله رود گرمسار
گوشه ،ژ -1360 ،.زمينشناسي ،ژئومرفولوژي و هيدرولوژي زمينهاي شور (ترجمه احمد معتمد و فرامرز پورمعتمد) ،انتشارات دانشگاه تهران 228 ،ص.
معتمد ا -1371 ،.نگاهي به انتشار و منشأ ماسههاي ايران مركزي ،مجموعه مقاالت سمينار بررسي مسايل مناطق بياباني و كويري ايران 27-30 ،ارديبهشت ،يزد.
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