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چکیده
آمــاري کــه هــم اکنــون از مســاحت بيابان هــاي ایــران در بعضــي منابــع بــه چشــم مي خــورد مســتند بــه  ارقــام 
ــد  ــه اســت. بای ــزداري کشــور انتشــار یافت ــع و آبخي ــا، مرات ــه به وســيله ســازمان جنگل ه و اعــدادي اســت ک
ــا  ــورد مســاحت  بيابان ه ــرا آنچــه در م ــد زی ــا و مســتند علمــی درســتی ندارن ــام مبن ــار و ارق ــن آم ــت ای گف
ارائــه شــده صرفــا مربــوط بــه پدیده هــا یــا رخســاره های بيابــان اســت کــه در علــم ژئومرفولــوژی از آن یــاد 
ــل  ــه اي از عوام ــل مجموع ــر متقاب ــران تحــت تأثي ــی ای ــای طبيع ــه  شــکل گيری بيابان ه ــی ک ــود. درحال می ش
ــه اســت  ــوژي صــورت گرفت ــوژي و  هيدرول ــاه، زمين شناســي، ژئومرفول ــم، خــاك، گي ــه اقلي محيطــی از جمل
کــه هــر یــك به طــور مســتقيم یــا غيرمســتقيم در پيدایــش شــرایط بيابانــي ســهمي به عهــده دارنــد. از ایــن رو 
 تفکيــك و تعييــن محدوده هــای بيابانــی ایــران بایــد بــا لحــاظ کليــه معيارهــای ذکــر شــده مــورد نظــر باشــد. 
بخــش تحقيقــات بيابــان مؤسســه تحقيقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور بــا لحــاظ کليــه عوامــل برشــمرده، قلمــرو 
ــق و کارشــناس ســتادی و  ــش از 65 محق ــکاری بي ــا هم ــی ب ــب طرحــی تحقيقات ــران را در قال ــای ای بيابان ه
ــی زیــر پوشــش  اســتانی تعييــن کــرده اســت. نتایــج ایــن طــرح تحقيقاتــی نشــان  داد مجمــوع  ســطوح بيابان
عوامــل پنج گانــه اعــم از ســطوح مشــترك و غيرمشــترك معــادل 907 هــزار و 293 کيلومتــر مربــع اســت کــه 

ــرد. ــر می گي ــران را در ب 55  درصــد از مســاحت کل ای
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Abstract
Current data for the Iranian desert area are derived from the statistics published by the Forests, 
Rangelands, and Watershed Organization. It should be noted that these statistics have no scientific 
basis since what has been presented about the area of deserts is merely related to the desert 
phenomena and facies, discussed in geomorphology. While, the formation of the Iranian natural 
deserts is under  the interaction effects of environmental factors including climate, soil, plants, 
geology, geomorphology, and hydrology, either directly or indirectly involved in the development of 
desert conditions.  Therefore, separation and determination of the Iranian desert area should be 
performed with considering all the above-mentioned criteria. The Desert Research Division, RIFR, 
has determined the territory of the Iranian deserts in a research project with considering all the factors 
enumerated above and with collaboration of over 65 scholars and experts. According to the obtained 
results, the total area of the Iranian deserts was calculated to be 907293 square kilometers, covering 
55 percent of the whole area of the country.
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برخوردار نيستند.
مي   توان گفت بيابان، مناسب ترین آمایش ممکن است که طبيعت، خود 
آن  را تحقق بخشيده و مستقر کرده است. چنين بياباني را به اصطالح بيابان 
طبيعي یا بيابان واقعي یا بيابان تاریخي با منشأ محيطي می گویند که در برابر 
بيابان انساني یا بيابان دست ساز  و بيابان جدید با منشأ انساني  قرار مي   گيرد. 
)اختصاصي و مهاجري، 1375( از این رو مي توان گفت که واژه بيابان به رغم 
قدمت طوالني کاربرد آن در حوزه ادبيات علمي، بسيار دیر مفهوم ویژه 
جغرافيایي خود را کسب کرده است. به همين دليل، اغلب اهل فن آن را داراي 
مفهومي نسبي دانسته اند که در معرفي زیست بوم منتسب به خویش نارسا 
است. از این گذشته، افزون بر ابهام ذاتي موجود در کلمه بيابان، با توجه 
به آنکه این قلمرو تحت تأثير متقابل مجموعه اي از عناصر آب و هوایي، 
جغرافيایي، پيکرشناسي زمين )ژئومرفولوژي( و ویژگي   هاي خاك شناختي 
به  این زیست بوم  از  ارائه توصيفي جامع و دقيق  امثال آن قرار دارد،  و 
مراتب مشکل   تر مي   شود. چنين است که تا به حال تعریف جامع و قابل 
قبولي براي بيابان ارائه نشده است. البته دانشمندان علوم مختلف، به فراخور 
اقليمي،  بيابان از شاخص   هاي  با  ارتباط   شان  دغدغه   هاي خویش و نوع 
گياه شناسي، خاك شناسي، پيکرشناسي زمين، جغرافياي انساني، بوم شناسي 
و ... براي تعریف و تفکيك مرز بيابان از غير آن استفاده کرده و مي کنند. مثال 
گياه شناسان معتقدند بيابان ها مناطقي با فقر شدید پوشش گياهي هستند؛ 
یعني از لحاظ تنوع گونه اي و تراکم گياهي بسيار فقيرند. اکولوژیست   ها 
معتقدند، بيابان ها اکوسيستم   هایي هستند که در آنها توليد نسوج گياهي به 

حداقل مي رسد؛ یعني از نظر توليد انرژي شيميایي فقير هستند. 
خاك شناسان هم عرصه هایي را که قوه بارخيزي یا توليد خود را به 
دليلي از دست مي دهند، یا خيلي پایين مي آیند بيابان نام نهاده اند. ویژگي 
این خاك ها عموما شامل نفوذ   پذیري ضعيف، مواد آلي پایين، الیه   هاي تجمع 
نمك در سطح، رس   هاي کم توسعه یافته، ظرفيت پایين تبادل کاتيوني، رنگ 

قرمز تيره و توسعه کم افق هاي خاك است )آي– آرنون، 1365(.
ژئومرفولوژیست   ها رخساره   هایی مانند کویرها، تپه هاي ماسه   اي، بدلندها، 
رخنمون   هاي سنگي، مخروط افکنه   هاي آبرفتي،  کالوت   ها، گالسي ها و امثال 

آنها را از زمره مناطق بيابانی قلمداد کرده   اند )تریکار، 1369(. 
سازندهاي  واجد  که  مي   دانند  بيابان  را  مناطقي  هم  زمين   شناسان 
زمين شناسي شور و تبخيري )امالح گچ و نمك( هستند. در تعریفی وسيع   تر، 
بيابان منطقه   اي است با پوشش گياهي بسيار کم، سطوح وسيع خاك لخت 
و مناطقي با متوسط بارندگي ساالنه کمتر از 10  درصد ميزان آب مورد نياز 
براي رشد اپتيمم گياه همراه با گياهان و جانوراني که به طور آشکاري براي 

زنده ماني در یك دوره  طوالني خشکي سازگار شده   اند )ازکورا، 2006(.
از جمع بندی دیدگاه هاي مختلف مي توان به این نتيجه رسيد که بيابان 
منطقه سرد یا گرم ولي روي هم رفته خشکي است که در آن محيط از نظر 
تراکم و تنوع پوشش گياهي بسيار فقير بوده و به هر عنوان شرایط آب و 

هوایي و زميني براي گياه و جانور سخت و طاقت فرسا است. 
به سخني دیگر، آنچه که در همه اقسام بيابان ها، در هر زیست اقليم سرد 
یا گرم  و با هر فاصله و ارتفاعي از دریا به عنوان صفت بارز و مشترك دیده 
مي شود، دشواري رویش گياهي و تنوع زیستي اندك است. بنابراین بيابان 
مي تواند هم گرم باشد و هم سرد ولي در هر حال خشك است. در حقيقت 
خشکي هميشه نتيجه ميانگين کم بارش نيست زیرا دماي هوا )کم یا زیاد( 
نقش بزرگي در ایجاد خشکي دارد. مثال قطب و گرینلند با اینکه برف و باران 

مروری بر تعاريف بیابان
توصيف و درك دقيق واژه بيابان در حوزه ادبيات علمي، اگر نگویيم دشوار، 
دست کم پرابهام است؛ چرا که به رغم قدمت طوالني کاربرد آن در فرهنگ 
واژه ها، تا  به  حال تعریف جامع و واحدي که مورد توافق همه  گرایش هاي علمي 
مرتبط باشد براي آن ارائه نشده است. مردم عادي بسته به نوع فرهنگ و شرایط 
حاکم بر کشور خود تصورات و تعاریف گوناگوني از بيابان دارند؛ به عنوان مثال 
فرانسویان مناطق وسيع پوشيده از تپه   هاي ماسه   اي را که تنها شترها و ساربانان 
در آنجا رفت و آمد دارند، بيابان مي   دانند. روس   ها ماسه زارهاي وسيع همراه با 
درختان تاغ و چراگاه   هایي با چوپانان ترك و مغول را در هنگام تصور بيابان به 
خاطر مي   آورند و آمریکایي ها با دیدن صخره هاي تيز و گياهان گوشتي، بيابان 

در ذهن شان مجسم مي   شود )درش، 1982(. 
 Laity,( در زبان اویغور واژه بيابان به معني »سفر بدون بازگشت« است
آن  از  مي   کنند؛  توصيف  اسرارآميز  محيطي  را  بيابان  نيز  فالسفه   .)2008
جهت که خاستگاه ادیان بزرگ جهان )یهودیت، مسيحيت و اسالم( بوده 
است )ازکورا، 2006(. زیست شناسان از بيابان به عنوان آزمایشگاه طبيعت 
یاد مي   کنند )Ward, 2009(. زیرا در این مکان فسيل   ها محفوظ مانده   اند و 
سازگاري گياهان و حيوانات براي زنده ماندن نيز به بهترین وجه ممکن دیده 
مي   شود. همچنين در پارسي کهن )زبان پهلوي( نگارش این واژه به صورت 
)Viyapan( آمده است )Viya به معناي نه و pan به معناي آباداني( یعني 

جایي که آباداني وجود ندارد )پاشنگ، 1377(.
از نظر علمي مفهوم و محتواي همه تعاریف و توصيفات بيان شده بر 
یك چيز داللت دارد و آن هم خشکي محيط است. سرزمين هاي خشکي که 
بارندگي ناچيز آن تنها پوشش گياهي تنك و حيات جانوري و انساني اندکي 
را حمایت مي کنند. معادل کلمه بيابان  نزد برخي دیگر از اقوام و فرهنگ ها 
به  صور زیر آمده است. مثال نزد عرب ها، صحرا )Sahara( در آمریکاي 
التين، پامپا )Pampa( و در فرهنگ انگليسي، دزرت )Desert( گفته مي شود 
مفهوم  توصيف  در  نيز  آمریکایي  دانشمندان  از  برخي  )درویش، 1379(. 
تحت الفظي این واژه، مي گویند: بيابان، عبارت است از سرزميني متروك که 
نسبتًا غير مسکون و تقریبًا عاري از پوشش گياهي باشد )درش، 1982(. 
سازمان خوار بار و کشاورزی، فائو )1987( بيابان را مناطقي تعریف کرده 
که طول دوره رشد طبيعي گياهان در آنها کمتر از 75 روز باشد. در تعریف 
دیگري که این سازمان با توجه به معيارهاي اقتصادي و اجتماعي ارائه داده، 
بيابان را چنين تعریف کرده است: »سرزمين هاي خشکي که براي برنامه هاي 
توسعه و عمران مناسب نيستند، یا الاقل در اولویت پایين قرار دارند. مانند 
زمين   هاي فرسایش یافته، شن   زارها، سرزمين   هاي یخ زده، زمين   هاي فاقد 
پوشش گياهي یا داراي پوشش گياهي کم. توسعه و عمران این سرزمين   ها 

مستلزم سرمایه گذاري زیاد و تأمين آب است.«
بيابان همچنين به عنوان چشم انداز معيني تعریف شده است که تنها علت 
وجودي آن، نبود هماهنگي ميان مقدار آب ناشي از نزوالت جوي با مقدار 
آبي است که تبخير مي شود. به عبارت دیگر ویژگي بارز این قلمرو جغرافيایي 
باید در کمبود آب یا نامناسب بودن آب موجود براي رویش گياهي  را 
دانست. در واقع تهدید حيات در بيابان نسبت به دیگر زیست بوم   هاي حياتي 
کره زمين، جدي تر بوده و این چهره خشن، ناشي از فقر اقليمي یا موقعيت 
زمين شناسي است. در اصل زایش بيابان ها در طول تاریخ زمين، کنشي 
طبيعي در برابر شرایط دشوار جغرافيایي است و قدمتي چند صد ميليون ساله 
دارد. به دیگر سخن، سيماي بياباني، بهترین پاسخ طبيعي در مناطقي است 
که از اعتدال شناسه هاي اقليمي )دماي زیاد، بارندگي اندك، یخبندان و...( 
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دارد ولي یك بيابان است زیرا دماي کم 
باعث شده سرتاسر منطقه از یخ پوشيده 
باشد و ریشه گياه نتواند از آن استفاده 
کند. برعکس بيابان هاي مسطح دیگري 
وجود دارد که در نزدیك دریاها هستند 
ولي به دالیلي )مثل شوري زیاد خاك و 
آب( باز هم ریشه گياه نمي   تواند از آن 
استفاده کند. یعني هر دو محيط، نوعي 
ریشه  براي  را  فيزیولوژیکي  خشکي 
گياه فراهم کرده اند و در نتيجه محيط عاري از 
پوشش گياهي شده است. پس مشکل اصلي 
این نوع بيابان ها مربوط به آبي که از آسمان 
نازل مي   شود نيست بلکه آب قابل دسترس مهم 
است؛ اینکه آب بتواند در خاك نفوذ کند تا قابل 

جذب برای ریشه گياه باشد.

 طبقه   بندي بیابان ها
بيابان ها از نظر مشخصه   هاي اقليمي، فيزیکي 
و بيولوژیکي با یکدیگر تفاوت دارند )احمدی، 
1375(. هرچند در جهت تبيين این تفاوت ها 
براي طبقه بندي بيابان ها به ویژه از جنبه عوامل 
محيط طبيعي تحقيقات قابل توجهی انجام نشده، 
اما برخي افراد و کشورها به فراخور نيازهاي 
زمينه  این  در  کلي  مطالعاتي  خویش  کاري 
داشته   اند. سازمان زمين شناسي آمریکا بيابان ها 
را به وسيله موقعيت جغرافيایي و الگوي هواي 
غالب، به انواع بيابان هاي باران پناهي، ساحلي، 
مونسوني، قطبي، بادهاي تجارتي و بيابان هاي 
عرض ميانه تقسيم کرده است )تریکار، 1369(. 
این در حالي است که در اکثر طبقه بندي   هاي 
مدرن، بيابان هاي ایاالت متحده آمریکا و شمال 
مکزیك به چهار طبقه مجزا گروه بندي شده   اند. 
توزیع  و  ترکيب  اساس  بر  گروه   بندي  این 
گياهي  گونه   هاي  رویش  و  گياهي  پوشش 
بيابــان صــورت  منطقه خاص  در یك 
جوامع  در  معمول  به طور  است.  گرفته 
زمين   شناسي،  تاریخ  به وسيله  گياهي 
معدني،  کاني هاي  شرایط  و  خاك 
یك  بارش  الگوي  و  ارتفاع 
ناحيه شناسایي مي   شوند. سه 
نوع از این بيابان ها چي 
سونوران   هوآهوآن، 
موجــاوه   و 
ليــل  به د

دماي باال در طول تابستان تحت عنوان »بيابان 
)فرگشت(  تحول  زیرا  مي شوند،  ناميده  گرم« 
وابستگي زندگي گياهان در آن به طور نسبتًا زیادي 
به جوامع گياهي جنب حاره  شباهت دارد. بيابان 
حوضه بزرگ آمریکا یعني شمالي ترین قسمت   هاي 
ثلث  تا  یوتا،  جنوبي  و  غربي  قسمت   هاي  نوادا، 
جنوبي آیداهو و  گوشه جنوب شرق اورگان و 
جنوب  و  غربي  کلرادوي  از  بخش   هایي  حتي 
غرب ویومينگ نيز تحت عنوان »بيابان سرد« 
بوده  سردتر  مناطق  این  زیرا  مي   شوند؛  ناميده 
و خاستگاه زندگي گياهان غالب مانند مناطق 

جنب حاره نيست.
این نوع طبقه   بندي بيابان هاي آمریکاي شمالي 
مورد توافق سایر دانشمندان از جمله بيولوژیست   ها 
و زمين شناسان نيست. به طور مثال از نظر این گروه، 
موجاوه را نمي توان به عنوان یك بيابان مجزا در 
نظر گرفت، بلکه یك زون )ناحيه( انتقالي بين دو 
بيابان حوضه بزرگ و سونوران است. حتي در بين 
این طبقه بندي موافق هستند، روي  با  که  کساني 
براي هر چهار گروه  نواحي دقيق جغرافيایي که 
بيابان تشریح شده، اختالف نظرهایي وجود دارد. 
برخي از دانشمندان براي تعيين تفاوت محدوده   هاي 
بيابان براي چهار نوع بيابان نامبرده عالوه بر توزیع 
جمله  از  دیگري  معيارهاي  از  گياهي  گونه   هاي 

حيوانات نيز استفاده مي   کنند.
متغير کليدي دیگري که براي توصيف توزیع 
مکاني بيابان ها به کار مي   رود، پوشش گياهي طبيعي 
گياهي  گونه   هاي  انواع  غيبت  بهتر  به عبارت  و 
گياهي  پوشش  است.  مناطق  این  در  توجه  قابل 
مناطق بياباني دنيا ارتباط مستقيمي با عرض   هاي 
کم  تراکم  که  آنجا  از  دارد.  زمين  کره  جغرافيایي 
محسوب  بيابان  ذاتي  خاصيت  گياهي  پوشش 
می شود از این رو طبقه   بندي بيابان بر اساس تراکم 
گياهي مشکل است. بهتر است توصيف نوع پوشش 
گياهي به مؤلفه پایا بودن گياهي محدود شود. زیرا 
دوره   هاي  به  محدود،  یك ساله  گياهان  حضور 

کمياب رطوبت کافي زمين وابسته است.
روش دیگري که براي طبقه بندي بيابان هاي دنيا 
به کار گرفته شده، تقسيم آنها به چهار نوع مجزا و 
بر اساس علت خشکي و موقعيت آنها در ارتباط با 
کنترل   هاي اقليمي است. از این منظر مناطق بياباني 
دنيا به چهار طبقه بيابان هاي ساپتروپکال )جنب 
حــاره یا زیــراستــوایي(، بيابان هاي ساحلي، 
بيابان هایی با زمستان   هاي سرد و بيابان هاي قطبي 

تقسيم شده   اند. 
دیده  بيابان  مورد  در  که  دیگري  طبقه   بندي 

مي   شود، تقسيم بندی آن به دو نوع گرم و خشك 
و سرد است. تفاوت این دو نوع بيابان بر اساس 
ميزان بارندگي، درجه حرارت، موقعيت عرض 
جغرافيایي و توصيفي از نحوه زندگي جانوران 
و گياهان در این دو محل صورت گرفته است. 
بيابان هاي  بيشتر  بندي  طبقه  این  استناد  به 
مدارین  اطراف  و  نزدیك حاره  خشك،  و  گرم 
بيابان هاي سرد  و  و رأس السرطان  رأس الجدي 
دامنه  گرفته اند.  قرار  زمين  کره  قطبين  نزدیك 
تا 25  بيابان هاي گرم و خشك 20  دمایي در 
در  حرارت  درجه  حداکثر  و  سانتي گراد  درجه 
و  سانتي گراد  درجه  تا 49  به 43  بيابان ها  این 
در بعضی مناطق بيشتر از این مقدار هم مي   رسد؛ 
در حالي که در بيابان هاي سرد دامنه دمایي در 
زمستـان از   2 تا 4 درجه و در تابستان از 21 
تا 26 درجه سانتي گراد است.  بيابان هاي گرم و 
خشك بارندگي کمي دارند و این بارندگي معموال 
در دوره   هاي کوتاهي بين دوره هاي بدون بارندگي 
این  در  ساالنه  بارندگي  ميانگين  مي افتد.  اتفاق 
بيابان ها کمتر از 150 ميلي متر است. بيابان هاي 
سرد معموال برف دارند و بارندگي در آنها حوالي 
بهار اتفاق مي   افتد. ميانگين بارندگي ساالنه این نوع 
بيابان 150 تا 260 ميلي متر است. در بيابان هاي 
دیده  گياهي  پوشش  ندرت  به  خشك  و  گرم 
مي   شود و گياهان موجود نيز سازگاري خاصي 
براي زندگي در محيط پيدا کرده   اند. در بيابان هاي 
برخي  در  و  است  پراکنده  گياهي  پوشش  سرد 
مناطق حدود 10درصد سطح زمين به وسيله گياه 

پوشيده مي   شود.
و  »گرم  دسته  چهار  به  دنيا  بيابان هاي 
»سرد«  و  »ساحلي«  »نيمه خشك«،  خشك«، 
نيز تقسيم شده اند. در این تقسيم بندي، خشکي 
روز،  و  شب  دماي  شدید  اختالف  هوا،  شدید 
تبخير و تعرق باال، بارندگي کم و پوشش گياهي 
خشك  و  گرم  بيابان هاي  ویژگي  از  ضعيف 
و  پرفشار جنب حاره  مرکز  مي شود.  محسوب 
بادهاي شرقي نيز عامل مؤثری در تشکيل این 
بيابان هاست. بيابان لوت ایران در این طبقه قرار 

گرفته است. 
فصول  تفکيك  نيمه خشك،  بيابان هاي  در 
بوده و  بيابان هاي گرم و خشك  از  مشخص تر 
گونه هاي گياهي و جانوري نيز در این ناحيه رونق 
بيشتري دارند. بيابان هاي مونتانا و حوضه بزرگ 
در آمریکا، گرینلند، شمال روسيه، شمال اروپا و 

شمال آسيا در این طبقه بندی قرار مي   گيرند. 
و  سرد  زمستان   هاي  ساحلي،  بيابان هاي 
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کوتاه، تابستان   هاي نسبتا گرم، معتدل و طوالني 
این  بادهاي شرقي در  دارند. در مقياس جهاني 
منطقه غالب هستند و مانع نفوذ رطوبت به داخل 
سواحل مي شوند. جریان هاي سرد اقيانوسي نيز 
بيابان ها  نوع  این  در شکل   گيري  دیگري  عامل 
است. این جریان ها باعث مي   شود رطوبت موجود 
در طول سواحل  مه  به صورت  دریا  هواي  در 
ناميب در آفریقاي جنوبي و  بيابان  ظاهر شود. 

آتاکاما در شيلي در این طبقه قرار مي گيرند. 
بيابان هاي سرد هم عمدتًا در مناطق قطبي و 
جنب قطبي قرار دارند. ریزش برف و هواي سرد 
زمستاني، بارش باران در طول زمستان و گاهي 
در تابستان از ویژگي این مناطق است. ميانگين 
تا   150 مناطق  این  در  ساالنه  بارندگي  دامنه 
ميلي   متر است؛ هرچند حداکثر و حداقل   260
بارندگي ساالنه به ترتيب 460 و 90 ميلي متر 

برآورد شده است.
به  نيز  اقليمي  دیرینه  جنبه   هاي  از  بيابان ها 
دو نوع منطقه   اي و غير   منطقه اي تقسيم مي   شوند. 
بيابان هاي منطقه   اي بسته به موقعيت آنها نسبت 
جهاني  مقياس  در  و  هواشناسي  پدیده هاي  به 
سنجيده مي   شود )منطقه فشار زیاد و فشارهاي 

جنب مداري(.
بيابان های غير   منطقه   اي نيز نتيجه یك موقعيت 
جوي  حرکت  در  که  هستند  خاص  جغرافيایي 
در مقياس جهاني اختاللي ایجاد مي   کنند. مانند 
بيابان هایي که در پناه و پشت رشته کوه   ها واقع 
آسياي  آمریکا،  متحده  ایاالت  )غرب  شده   اند. 
مرکزي و دشت کویر ایران( یا در وضعيتي هستند 
آنها مي رسد.  به  به زحمت  بادهاي مرطوب  که 
)جنوب غربي ماداگاسکار، شمال غربي برزیل 
اقيانوسي  بيابان هاي  یا  هند(  در  تار  بيابان  و 
تاثير یك جریان سرد هستند )غرب  که تحت 

آمریکاي مرکزي(. 
بيابان هاي منطقه اي به تغييرات بيالن حرارتي 
خورشيد  تشعشع  از  چيز  هر  از  قبل  که  زمين 
اما  هستند  حساس  فوق العاده  مي   شود،  نتيجه 
بيابان هاي غيرمنطقه اي به این تغييرات حساسيت 
ناحيه   اي  جغرافيایي  شرایط  زیرا  دارند؛  کمتري 
بر آنها غلبه دارد و این شرایط کمتر تحت تأثير 
پدیده هاي کيهاني است و فقط به طور مستقيم آنها 

را تحت تأثير قرار مي   دهند )تریکار، 1369(.
همچنين از جنبه سينوپتيکي بيابان ها به دو 
تقسيم  بادپناهي  و  دیناميکي  بيابان هاي  طبقه 
مي   شوند. در بيابان هاي دیناميکي نزول هوا زیر 
مرکز پرفشار جنب حاره در طول سال مانع صعود 

هر گونه هوایي مي   شود. حتي در تابستان هم که 
بر اثر تابش شدید خورشيد هواي مجاور زمين 
بسيار گرم و ناپایدار مي   شود وجود جریان نزولي 
در طبقات باالي اتمسفر مانع صعود هوا و در نتيجه 
بنابراین عامل  باران مي   شود.  ابر و  مانع تشکيل 
اصلي خشکي، نبود مکانيسم صعود است. به همين 

دليل این نواحي را بيابان دیناميکي مي   نامند. 
که  هستند  بيابان هایي  بادپناهي  بيابان هاي 
قرار  بزرگ  کوهستان   هاي  و  ارتفاعات  پناه  در 
گرفته   اند. تفاوت ظاهري بيابان هاي بادپناهي و 
بيابان هاي دیناميك جنب حاره   اي در پایين بودن 
دماي آنهاست. معموال این گونه بيابان ها جزئي 
سرد  بياباني  نيمه  یا  سرد  بيابان هاي  قلمرو  از 
محسوب مي   شوند. بيابان هاي بادپناه و دیناميك 
در داخل قاره ها به هم ملحق مي شوند. در ایران 
که  حالي  در  است  بادپناهي  بيابان  کویر  دشت 
مي   شود  محسوب  دیناميکي  بيابان  لوت  دشت 

)عليجاني و همکار، 1372(.
در ایران بيابان ها به دو گروه اصلي بيابان هاي 
شده اند  تقسيم  داخلي  بيابان هاي  و  ساحلي 
)محمودی، 1368(. بزرگ ترین مشخصه بيابان هاي 
ساحلي که به صورت نواري شرقي، غربي با پهنایي 
تا خوزستان در  بندر گواتر در مشرق  از  نابرابر 
ایران در سواحل شمالي دریاي  جنــوب غرب 
عمان و خليج فارس گسترده شده وجود رطوبت 
نسبتًا باال به ویژه در فصل گرم سال است. حضور 
این پدیده در این نواحي تراکم پوشش گياهي را 
افزایش داده و ميزان تبخير را کاهش مي   دهد. در 
بيابان هاي ساحلي بر اثر جذب رطوبت هوا به وسيله 
خاك، قشر سطحي نسبتًا سختي تشکيل مي شود در 
حالي که در بيابان هاي داخلي چنين قشر سطحي 
سختي با ترکيب کاني شناسي متفاوت بر اثر تبخير 
شدید یعني دقيقا  برعکس تحول پدیده بيابان هاي 
ساحلي به وجود مي   آید. بيابان هاي داخلي در مرکز، 
شرق و جنوب شرقي ایران به صورت حوضه   هاي 
بسته مستقل یا نيمه مستقل پراکنده شده   اند. با در نظر 
گرفتن مسائل متنوع زمين ساختي و اقليمي حاکم 
بر فالت ایران، مجموعه حوضه   هاي بياباني داخلي 
به دو گروه بيابان هاي گرم و بيابان هاي نسبتًا گرم 

نيز تقسيم شده   اند.

 چگونگــي تفکیــک و تعییــن قلمــرو 
بیابان هــای ايـــران 

همان طور که پيش تر بيان شد در سيماي عمومي 
بيابان ها عوامل مختلفي مانند اقليم، ژئومرفولوژي، 
هيدرولوژي، زمين شناسي، خاك و مشخصه   هاي 

و  فون 
فلور دخالت دارند.  از 

بيابان هاي  محدوده  نظر  این 
طبيعي را نمي   توان تنها با در نظر 

گرفتن یك یا دو عامل محيطي مورد 
مطالعه قرار داده و تفکيك کرد؛ زیرا بر 

اساس عوامل مورد مطالعه مناطق متفاوتي 
به عنوان بيابان در نظر گرفته مي   شوند که در 

بسياري از موارد پوشش مشترك اندکي داشته 
 Laity,( و توزیع مکاني آنها نيز متفاوت است

2008(. به همين دليل براي تعيين قلمرو بيابان 
باید آن دسته از علوم زمين که به صورت مستقيم 
یا غيرمستقيم در پيدایش شرایط بياباني سهمي 
به عهده دارند مورد توجه قرار گيرند. برخی از این 

معيارها عبارتند از:
بين  از  شناسان  اقليم  و  متخصصان  اکثر  اقلیم: 
عناصر اقليمي، ميزان بارندگي را براي مشخص 
کردن محدوده هاي بياباني به کار گرفته و در این 
ميان اعدادي از 50 تا 250 ميلي متر و گاهي بيشتر 
را براي تعریف و تفکيك بيابان برشمرده اند. برای 
منظر،  این  از  ایران  بيابان   های  مساحت  مقایسه 
نقشه پهنه   های بيابانی برای مقادیر بارندگی 50، 
و  محاسبه  ميلی متر   250 و   200  ،150  ،100
ترسيم شده است )خسروشاهی و کالفی، 1391(. 
مساحت   یابی نقشه های تهيه شده نشان مي   دهد که 
چنانچه مقدار 50 ميلي متر بارندگي مبناي تفکيك 
مناطق بياباني ایران قرار گيرد حدود 99 هزار و 
968 کيلومتر مربع از مساحت ایران در زمره بيابان 

قرار مي   گيرد. 
مناطق بياباني تعيين شده در این نقشه سطح 
بسيار کوچکي از استان هاي یزد، سمنان، کرمان و 
مناطقي از نوار مرزي سيستان را در بر مي گيرد. 
چنانچه رقم 100 ميلي متر بارندگي مبناي تفکيك 
بيابان از غير آن باشد 390 هزار و 97 کيلومتر 
بر  در  بياباني  مناطق  را  کشور  گستره  از  مربع 
مي گيرد. بخش هایي از استان   هاي یزد، اصفهان، 
سمنان، کرمان، خراسان، قم و نوار باریکي از مرز 
سيستان و بلوچستان با افغانستان در این محدوده 

قرار مي   گيرند )شکل1(. 
توزیع مکاني سطوح تحت تاثير بارندگي 150 
ميلي متر در کشور، مناطق مرکزي و شرقي کشور 
را دربر مي گيرد و به جز لکه کوچکي از حوالي 
چابهار و بندرعباس سراسر ناحيه ساحلي جنوب 
کشور، خارج از این قلمرو قرار مي   گيرد. مساحت 
این مناطق معادل 679 هزار و 381 کيلومتر مربع 
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محاسبه شده است. به استناد نقشه هاي تهيه شده مساحت مناطق 
با بارندگي 200 و 250 ميلي متر به ترتيب معادل  871859 

 1060249 و  مربع  کيلومتر 
شده  برآورد  مربع  کيلومتر 

است )شکل 2(.
مالحظه  که  همان طور 
و  تفرق  به دليل  می   شود 
تفاوت دامنه اعداد پيشنهادي 
بارندگی برای تفکيك مناطق 
متخصصان  سوی  از  کشور  بيابانی 
مختلف، ارائه یك تعریف جامع یا یك 
ایران  بيابان   های  برای  واحد  طبقه   بندي 
امکان پذیر نيست؛ زیرا ارقام مربوط به 
وسعت و پراکندگي بيابان ها از این جنبه 
تفاوت   هاي آشکاري دارد. از این رو در 
تفکيك  و  شناسایي  براي  اقليم  معيار 
مناطق بياباني ایران، فقط اشاره به ميزان 
بارندگي یك ناحيه کفایت نمي   کند بلکه 
براي تعيين ویژگي   هاي بيابان عالوه بر 
ميزان بارندگي باید از سایر عناصر جوي 
نيز کمك گرفت، زیرا تاثير متقابل عوامل 
و عناصر جوي، فضاي جغرافيایي بيابان 

را شکل مي   دهد.
بدیـن منظـور در تحقيقـی کـه در 
مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع 
کشـور، بخـش تحقيقـات بيابـان انجام 
مناطـق  تعييـن  بـرای  اسـت،  شـده 
اقليم شناسـی  جنبـه  از  ایـران  بيابانـی 
شـاخص   هایی از عناصـر جوي شـامل 
ميـزان بارندگـي، ضریـب تغييرپذیـري 
بـارش،  بي   نظمـي  ضریـب  بارندگـي، 
شـدت ميانگين بـاران روزانـه، ميانگين 
ميـزان  و  سـاالنه  و  ماهانـه  دماهـاي 
تبخيـر در نظر گرفته شـده و مسـاحت 
بيابـان در قالـب نقشـه   ای بـا مقيـاس 
1:2500000 تهيه شـده است )شکل3(. 
مسـاحت   یابی این نقشـه نشـان مي دهد 
کـه 693 هـزار و 690 کيلومتـر مربـع 
مسـاحت  از  درصـد   42.1 معـادل 
ایـران از جنبـه اقليـم در قلمـرو مناطق 
بيابانـي قـرار مي گيـرد )خسروشـاهی 
و همـکاران، 1388(. ایـن نقشـه تقریبًا 
نقشـه جامعی اسـت که می توانـد مبنای 
تفکيك مناطـق بيابانی ایـران از دیدگاه 

اقليم شناسـی قـرار گيـرد.
ژئومرفولوژی: برای تعيين و تفکيك بيابان های ایران از جنبه ژئومرفولوژی، 

محدوده عوارضی که از نظر علم ژئومرفولوژي جزو بيابان محسوب مي   شوند 
از قبيل دشت سرها، تپه   هاي ماسه   اي، نبکاها، کویر   ها و زمين هاي نمکي، 
کلوت   ها، دشت   هاي  یاردانگ   ها و  بدلندها، 
ریگي، گنبد هاي نمکي، دغ   ها و زمين   هاي 
بدون پوشش گياهي، دریاچه   ها و مانداب   هاي 
شور شناسایی و به صورت نقشه   هاي رقومي 
 .)1386 )خسروشاهی،  است  شده  تهيه 
مساحت حاصل از این نقشه که در مقياس 
نشان  شده  تهيه  ایران  براي   1:2500000
می   دهد که 287 هزار و 316 کيلومتر مربع 
از وسعت ایران از جنبه عامل ژئومرفولوژي 

بيابان  محسوب می شود )شکل 4( .
ضخيـم  الیه   هـاي  وجـود  زمین   شناسـی: 
گـچ و نمـك و سـایر سـنگ   هاي تبخيري 
موجـود در کوهسـتان   هاي حاشـيه   اي ایران 
مرکزي و همچنين گنبدهـاي نمکي  موجود 
در برخـي از مناطـق سـاحلي جنـوب و 
دشـت   هاي مرکـزي عـالوه بر اینکـه نقش 
بسـيار مؤثري در پيدایـش بيابان هاي ایران 
داشـته   اند، به دليل  شـور کـردن آب   هایي که 
از مجـاور آنها عبور مي   کنند نقشـي فزآینده 
دارند.گسـترش  بيابان هـا  گسـترش  در 
بيابان هاي ناشـي از شـرایط زمين شناسـي 
در فـالت ایـران تنها بـه پهنه   هاي پوشـيده 
از نمـك تحت عنـوان کفه   هـا و باتالق هاي 
نمـك و  سـفره هاي آب شـور زیرزمينـي 
بزرگ تریـن  اصـل  در  نيسـت.  محـدود 
مشـکل وجـود سـازندهاي زمين   شناسـي 
محتـوي رسـوبات تبخيـري چـون گـچ و 
نمك  اسـت کـه تقریبـًا در اکثر نقـاط ایران 
اصلـي  مرکـز  به صـورت  و  دارد  وجـود 
پخـش نمـك عمل مي کننـد. این سـازندها 
در بخـش سـطحي توسـط آب و احيانـًا 
 بـاد و در قسـمت عمقـي بـه وسـيله نفـوذ 
جریان آب شـور اثرات مخـرب خود را در 
زمين   هـاي اطـراف بـر جـاي مي گذارنـد و 
بـه نوعي سـبب تشـکيل  بيابان هـاي ثانویه 
مي   شـوند.  بـا توجـه بـه ایـن توضيحـات 
بـرای تفکيـك و تعييـن مناطـق بيابانـی از 
جنبـه معيار زمين شناسـی، ميزان گسـترش 
و پراکندگي جغرافيایي سـازند هاي تبخيري 
)گـچ و نمك( که در پيدایـش بيابان ها نقش 
اساسـی داشته اند، شناسـایی و نقشه رقومی 
مربوطـه تحت عنـوان بيابان   هـای اوليه تهيه 
شـده اسـت. در معيار هيدرولـوژی، مناطقی 
که توسـط شـبکه آبراهه   هایی که با عبور از سـازندهای شـور یا گنبدهای 

شکل 1: نقشه سطح پراکنش بارندگي کمتر از 50 ميلی متر در کشور ایران

شکل 2: نقشه سطح پراکنش بارندگي هاي مورد نظر با طبقات 50 ميلي متر 

شکل 3: نقشه بيابان های ایران از جنبه عامل اقليم شناسی
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نمکـی شـور شـده و باعث شـور شـدن مناطـق پایين دسـت شـده   اند نيز 
تحـت عنوان بيابان هـاي ثانویه معرفي شـده   اند )خسروشـاهی و همکاران، 

.)1390
از انطباق الیه بيابان هاي اوليه و ثانویه، گسترش بيابان هاي ایران از جنبه 
عامل زمين شناختي مؤثر در تشکيل آنها به صورت رقومي مشخص شده است 
)شکل 5(. مساحت یابی نقشه تهيه شده نشان می   دهد که 208 هزار و 41 

کيلومتر مربع از مساحت ایران را این بيابان ها در بر گرفته است.
پوشـش گیاهـی: بـراي تفکيك مناطـق بيابانـي از غير بيابـان از معيار 
غناي رویشـي نيز اسـتفاده مي   شـود. سـرزمين گياهي یا به صورت سـاده   تر 
مناطقي که از  نظر جغرافياي فيزیکي از هم متمایزند شـامل فلوري هسـتند 
کـه از نظـر غنـاي گياهـي بسـيار متفـاوت اسـت و ایـن اختـالف از  نظـر 
کميت )شـمار گونه   هـا( و کيفيت )خصوصيات سيسـتماتيك( قابل مالحظه 
اسـت. به طـور مثال دشـت   هاي پهنـاوري نظير  بيابان ها شـامل فلور بسـيار 
فقيـري بـوده و برعکـس، جزایـر یـا واحد   هاي کوهسـتاني صاحـب فلور 
بسـيار غني   تـري هسـتند    )مبيـن، 1360(. از ایـن  نظر مي   توان گفـت، ميزان 

موجـودي گياهـي یك منطقه با وسـعت آن نسـبت مسـتقيم نـدارد. به طور 
مثـال غناي گياهي بيشـتر جزیره هرمز   )وسـعت کم( نسـبت بـه بيابان لوت 
)وسـعت زیـاد( یـا واحد کوهسـتاني مسـلط به دشـت کویر نسـبت به این 
ناحيـه بـزرگ مؤیـد این مطلب اسـت.  بـه هر حال با بررسـي و شناسـایي 
گونه   هـاي مقاوم به شـرایط خشـکي، شـوري و نوسـانات دمایـي مي   توان 
تـا حدودي محدوده مناطق بياباني را  شناسـایي کـرد. در ایران در تحقيقاتی 
کـه بـرای تفکيك و تعييـن مناطق بيابانـی از جنبه پوشـش گياهی صورت 
گرفته اسـت، مرز گياهان مخصوص نواحي بياباني )گياهان ماسـه دوسـت   ، 
نمـك دوسـت، خشـکي پسـند و امثـال آن( و همچنيـن حـدود گسـترش 
مناطقـي کـه گياهـان آن از حداقل تنوع برخوردار هسـتند به عنـوان نواحي 
بياباني در نظر گرفته شـده و نقشـه   های مربوط تهيه و ترسـيم شـده اسـت 
)خسروشـاهی، 1395(. به اسـتناد نقشه   های تهيه شده سـطحی معادل 567 
هـزار و 710 کيلومتـر مربـع از مسـاحت ایـران از جنبه پوشـش گياهی در 

قلمـرو بيابان قـرار مي   گيرد  )شـکل 6(.
خاک شناسـی: خاك به عنوان بسـتري براي اسـتقرار و رشـد گياهان در 
 ارزیابي هـاي بوم شـناختی از اهميـت زیـادی برخـوردار اسـت. خاك هاي 
 مناطـق بيابانـي شـامل گروهـي از خاك هـاي موجـود اسـت که بـه  لحاظ 
تأثيـر عوامـل مختلـف در زمـان تشـکيل یا در سـير تکامل خـود  خواص 
ویـژه   اي پيـدا کرده اند. این خاك ها در شـرایط اقليمـي و  زمان هاي متفاوتي 
از مـواد مـادري تشـکيل شـده اند. با توجه بـه نوع  عوامل مؤثر در تشـکيل 

و تکامـل خاك هـا و شـدت تأثيرگـذاري آنهـا،  بيـان ویژگـی  خاك هـاي 
مناطـق بيابانـي در محـدوده   اي خاص  قابـل ارائه اسـت. بنابرایـن بيابان ها 
دارای ویژگي هـاي  محـدود کننـده خاك هسـتند و این ویژگي هـا مي توانند 
محدوده  گسـترش مناطق بياباني را نشـان دهنـد. نفوذپذیري ضعيف، تبخير 
 و تعـرق شـدید و مقـدار کـم پوشـش گياهـي در بيابان ها موجـب به وجود 
 آمـدن خاك هایـي بـا مـواد آلـي پایيـن، الیه هاي تجمـع نمك در سـطح، 
 رس هـاي کم توسـعه یافتـه، ظرفيت پایين تبـادل کاتيوني، رنـگ قرمز  تيره 
و توسـعه کم افق هاي خاك شـده  اسـت. بدین منظور با شناسـایی و تعيين 
موقعيـت مکانی عوامل محدود کننده خاك براي رشـد و توسـعه گياهان از 
قبيل شـوري و سـدیمي بودن، درصد سـنگ و سـنگ ریزه، اسيدیته، تکامل 
پروفيلـي، وجـود الیـه محدود کننده، سـطوح رسـي یـا دغ   هـا، تجمع گچ، 
موادآلـي، عمـق و بافت خاك، نقشـه سراسـري بيابان هـاي ایـران از جنبه 
خاك شناسـي تهيه شـده اسـت. مسـاحت   یابی نقشـه مذکـور نشـان داد که 
514 هـزار و 930 کيلومتـر مربع از مسـاحت ایـران را بيابان هاي خاکي در 

بـر گرفته اند )شـکل 7(.

بیابان هـای سراسـری ايـران: تلفيق نقشـه   های پنج عامل مـورد مطالعه 
دخيـل در ایجـاد شـرایط بياباني ایران، بيانگر آن اسـت که مجموع سـطوح 
بيابانـي زیـر پوشـش ایـن عوامل اعم از سـطوح مشـترك و غير مشـترك 
معـادل 907 هـزار و 290 کيلومتـر مربع )بيش از 90 ميليون هکتار( اسـت 
کـه ایـن مقـدار 55 درصـد از مسـاحت ایـران را در بر مي گيرد )شـکل 8(. 
همان طـور که شـکل 8 نشـان می   دهـد بيابان هـاي داخلي ایـران به صورت 
محصـور در بين دو رشـته کوه زاگرس و البرز واقع در نواحی مرکز، مشـرق 
و جنـوب شـرق ایـران پراکنده شـده   اند. بيابان هاي سـاحلي نيـز به صورت 
نواري شـرقي، غربي با پهنایي نابرابر از بندر گواتر در مشـرق تا خوزسـتان 
در جنـوب غـرب ایران در سـواحل شـمالي دریـاي عمان و خليـج فارس 
گسـترش دارند. شـرایط زیسـتی و اکولوژیـك بيابان های ایران در گسـتره 
جغرافيایی مورد نظر یکسـان نيسـت به طوری   که سـطحی معادل 278 هزار 
و 500 کيلومتـر مربـع از مناطـق بيابانی ایران را بيابان هاي سـخت یا واقعي 
در بـر گرفتـه اسـت. بيابان هـاي واقعي یـا مطلق شـامل مناطقی اسـت که 
منابـع زیسـتي با محدودیت   هـاي مختلف محيطي در شـرایط حـاد روبه رو 

بـوده و امکان توسـعه فرآیندهاي زیسـتي به شـدت محدود مي شـود.
جان کالم آنکه مساحت مناطق بياباني ایران که دست کم از جنبه یکي از 
عوامل محيطي بيابان شناخته مي  شود رقمي معادل 907 هزار و 290 کيلومتر 
مربع است که بيش از 55 درصد از کل مساحت ایران را در بر مي  گيرد. این 
در حالي است که مساحت بيابان هاي ایران از سوي سازمان جنگل ها، مراتع و 

شکل 6: نقشه بيابان های ایران از جنبه پوشش گياهیشکل 5: نقشه بيابان های ایران از جنبه عامل زمين شناسیشکل 4: نقشه بيابان های ایران از جنبه عامل ژئومرفولوژی
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آبخيزداری کشور 32 ميليون هکتار ارائه شده است. همان طور که قبال نيز بيان 
شد آنچه در مورد مساحت  بيابان   ها از سوی سازمان متولی بيابان ارائه شده 
صرفا مربوط به پدیده ها یا رخساره   های بيابان است که در علم ژئومرفولوژی 
از آن یاد می  شود در حالی که  شکل   گيری بيابان های طبيعی ایران تحت تأثير 
متقابل مجموعه   اي از عوامل محيطی از جمله اقليم، خاك، گياه، زمين   شناسي، 
ژئومرفولوژي و  هيدرولوژي صورت گرفته است که هر یك به طور مستقيم 
یا غير مستقيم در پيدایش شرایط بياباني سهمي به عهده داشته   اند. از این رو 
 تفکيك و تعيين محدوده   های بيابانی ایران باید با لحاظ کليه معيارهای ذکر شده 
مورد نظر باشد که در این صورت باید گفت آمار ارائه شده سازمان جنگل ها و 

مراتع کشور از پایه علمی قابل قبولی برخوردار نيست و باید اصالح شود. 

 منابع
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انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، صفحات

.97-81
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ملي همایش  دومين  مقاالت  مجموعه  ایران،  در  اراضي  بيابان زایي   

مؤسسه  انتشارات  بيابان زدایي،  مختلف  روش هاي  و  بيابان زایي   
.134-121 صفحات  تهران،  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقيقات 
پاشنگ، م.، 1377. فرهنگ پارسي و ریشه یابي واژگان. انتشارات محور، 

تهران، 639 صفحه.
پيماني فرد، ب.، 1368. مطالعاتي پيرامون مناطق خشك بياباني. مجموعه
مقاالت تحقيقات منابع طبيعي، انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و

 مراتع کشور، تهران، 55: 67-56.
پيماني فرد، ب.، 1376. بررسي پاره اي از خصوصيات بوم زیستي مناطق 
ملي  همایش  دومين  مقاالت  مجموعه  نيمه خشك.  و  خشك 
مؤسسه انتشارات  بيابان زدایي،  مختلف  روش هاي  و  بيابان زایي 

 تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، صفحات 307-299.
مهدي  دکتر  )ترجمه  خشك  مناطق  ناهمواري هاي   .1369 ژ.،  تریکار، 

صدیقي و محسن  پورکرماني(، انتشارات آستان قدس رضوي.
خسروشاهي م.، 1395. قلمرو بيابان هاي ایران با تأکيد بر معيار پوشش

 گياهي. مجله جنگل و مرتع، 107: 17-7.
بياباني محدوده هاي  جغرافيایي  قلمرو  تعيين   .1386 م.،  خسروشاهي   

 ایران. گزارش نهایي طرح ملي، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 
کشور، 657 صفحه.

محدوده هاي  .1390 م.ت.،  کاشکي،  و  ف.  محمودي،  م.،  خسروشاهي 
 بياباني ایران با تأکيد بر نقش عوامل زمين شناختي مؤثر در تشکيل

 آنها. 80: 22-15.
پراکندگي  و  وسعت  مقایسه   .1391 س.،  کالفي،  و  م.  خسروشاهي 
بيابان  ملي  اولين همایش  بارش،  بر عنصر  تأکيد  با  ایران  بيابان هاي 

علوم، فنون و توسعه پایدار، 27-28 خرداد، کرج.
قلمرو   .1388 ط.،  انصافي مقدم،  و  م.ت.  کاشکي،  م.،  خسروشاهي، 
بيابان هاي اقليم شناسي ایران. فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، 16)1(: 

 .113-96
خسروشاهي، م.، عباسي، ح.ر.،  کاشکي، م.ت.، ابطحي، م. و سيداخالقي، 
س.ج.، 1392، قلمرو بيابان هاي ایران با تأکيد بر معيار خاك شناسي. 

مجله مدیریت بيابان، 1: 45-34. 
)ترجمه شهریار خالدي(،  نواحي خشك  ژان.، 1982. جغرافياي  درش، 

نشر قومس.
بر مفاهيم و دانش واژه هاي حوزه درویش، م.، 1379. نگرشي تحليلي 

 ادبيات بياباني. نشریه تحقيقات مرتع و بيابان، 2)1(: 12-8.
انتشارات  مباني آب و هواشناسي،  م.، 1372.  کاویاني،  عليجاني، ب. و 

سمت )چاپ دوم(، صفحات 545-524.
نشریه تهران.  دانشگاه  انتشارات  گياهي.  مبين، ص.، 1360. جغرافياي    

شماره 902. 
 محمودي، ف.، 1368. بيابان هاي ایران. مجله رشد آموزش جغرافيا، 

انتشارات وزارت آموزش و پرورش .
Ezcurra, E., 2006. Global Deserts Outlook. United Nations

Environment Programme, Division of Early Warning and
Assessment )DEWA(, 148p.

Laity, J., 2008. Deserts and desert environments. John Wiley &
Sons, Inc.

Ward, D., 2009. The biology of desert. Oxford University Press, 
New York, 339p

شکل 8 : نقشه بيابان های ایران از جنبه عوامل محيط طبيعیشکل 7 : نقشه بيابان های ایران از جنبه خاك شناسی

36i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r


