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Abstract

Sand dune seas and dune fields or ergs are the results of the wind erosion process in the sedimentation phase, 
although they are also observed in the transport area. It is crucial to prepare a map of wind sediment dispersion 
in the country from the point of view of wind erosion, the challenge of fine dust, and the damages caused by their 
movement. So far, various statistics have been presented on the area of windy sand unevenness of the country. To 
study the distribution and other features of the country's sandstones, as well as to prepare spatial databases using 
digital images (Landsat, IRS, and Google Earth database), aerial photographs (1993-2003), and field operations, 
a new map of their distribution in 20 provinces of the country was determined. The results showed that the area 
of sand fields in the country is about 4.7 million hectares, which is the highest in Kerman province (1224512 
hectares) and the lowest in Tehran province (73 hectares). Yalan or Lut with 1458320, Jazmourian with 566326 
and Jan with 477880 hectares are the three largest sand dunes in the country, respectively. There are differences 
in the area of sands in the country.
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چکیده
ريگزارها يا رسوبات ماسه بادی نتیجه فرايند فرسايش بادي در مرحله رسوب گذاری هستند، هرچند در منطقه حمل نیز 
مشاهده می شوند. تهیه نقشه پراکندگی رسوبات بادی در کشور از ديدگاه فرسايش بادی، همچنین چالش ريزگردها و 
خسارت های ناشی از حرکت آنها دارای اهمیت است. تاکنون آمارهای مختلفی از مساحت ناهمواری های ماسه بادی کشور 
ارائه  شده است. براي بررسی پراکنش و ديگر ويژگی های ريگزارهای کشور همچنین تهیه پايگاه داده های مکانی، با استفاده 
از تصاوير رقومي )Landsat ،IRS و پايگاه گوگل ارث(، عکس های هوايي )سال های 82-1372( و عملیات میداني، نقشه 
جديدی از پراکنش آنها در قلمرو 20 استان کشور مشخص شد. نتايج به دست آمده نشان داد، مساحت ماسه زارهای کشور 
حدود 4/7 میلیون هکتار است که بیشترين مساحت در استان کرمان )1224512 هکتار( و کمترين مساحت در استان تهران 
) 73 هکتار( قرار دارد. ريگ يالن يا لوت با 1458320، ريگ جازموريان با 566326 و ريگ جن با 477880 هکتار، 
به ترتیب سه ريگ بزرگ کشور هستند. مقايسه نتايج اين پژوهش با دو مطالعه قبلی، محمودی )1381( و طرح بازنگری 
کانون های فرسايش بادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور )1397( تفاوت هايی را در سطح ريگزارهای کشور 

نشان می دهد.
 واژه های كلیدی: مساحت تپه هاي ماسه بادی، ريگ، پراکنش، اطالعات رقومی، ايران
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 100 ز  ا بیشتر  که  ي  ماسه ا مجتمع هاي 
عنوان  تحت  دارند  مساحت  کیلومترمربع 
ارگ  يا   ، )Sand Sea ( ماسه  درياي 
 Wilson, 1972;( شناخته مي شوند )Ergs(
ايران  در  معمواًل  که   )Lancaster, 1995
ريگ )Erg( گفته مي شود مانند ريگ يالن 
يا ريگ جازموريان و چنانچه داراي سطح 
عنوان  تحت  باشند  مقدار  اين  از  کوچک تر 
)Dune Field( شناخته مي شوند که معادل 
فارسی برای آن ديده نشده و معمواًل همان 
ريگ را به کار برده اند. شايد مناسب تر آن 
باشد که واژه ديگري براي آن در نظر گرفته 

شود مانند ماسه زارها.
منابع  مهم ترين  از  يکي  ماسه اي  تپه هاي 
يند،  مي آ به  حساب  ر  غبا و  گرد  لید  تو
تشکیل  باد  عمل  اثر  در  نیز  خود  هرچند 
که   )Sand Storm( ماسه  توفان  می شوند. 
در اصطالح عام و البته به  اشتباه توفان شن 
نامیده می شود، عالوه بر پراکنده شدن ذرات 
رس و الی )Dust( در هوا و حمل آنها در 
 )Sand( ماسه  ذرات  دور،  بسیار  فواصل 
نزديکی  در  پرشی  و  خزشی  به صورت  را 
محل برداشت )چند کیلومتر( رسوب گذاری 
و  گرد  توفان های  که  است  ممکن  می کنند. 
کمتر   )Dust storm( ريزگردها  يا  غباری 
باشند يعنی اگر  انباشت های ماسه ای  دارای 
وزش باد به حدی باشد که تنها ذرات رس 
و سیلت را در هوا پخش کند، تنها توفان های 
گرد و غباری را به وجود می آورد. چنانچه 
سرعت باد به حدی برسد که ذرات ماسه را 
توفان ماسه و  پديده  به حرکت درآورد  نیز 
ريزگرد )Sand & Dust Storms( توأم و 

با هم اتفاق می افتد. 
تپه های  سطح  از  متفاوتی  ارقام  و  آمار 
تحت تأثیر  عرصه های  همچنین  ماسه بادی، 
تا  است.  شده  ارائه   کشور  بادي  فرسايش 
جغرافیايي  »پراکندگي  کتاب  انتشار  از  قبل 
ريگزارهاي مهم ايران« اثر فرج ا... محمودي، 
انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور در سال 1381، آمار و اطالعات مربوط 
به ريگزارهای کشور منحصر به پژوهش های 
و  سیاحان  کنده  پرا گزارش های  جزئی، 
جهانگردان و مطالعات تقريبي بود. به طور مثال 
ايلوس )Ehlers(، پژوهشگر آلماني )1980(، 

چاالب  های کويري، دغ ها، دشت سرها و دشت های رسوبي و 
سیالبي مشاهده می شوند که ذرات ريزتر )رس و سیلت( 
توفان های گرد و غباری )ريزگردها( و ذرات درشت تر 
به صورت خزشي، جهشي، يا معلق حرکت کرده و 

تپه های ماسه بادی را پديد آورده اند.
بین  در  ريگ  و  ماسه  شن،  کلمه  کاربرد  در 
ن  عمرا مهندسی  و  بان  بیا حوزه  متخصصان 
نظیر  اصطالحاتي  دارد.  وجود  اختالف نظر 
 10 تا   5 (  )Garanul or Granule شن)
ماسه  و  میلی متر(   5 تا   2( ريگ  میلی متر(، 
با  ذرات  اندازه  در  میلی متر(   2 تا   0/02(
مانند  اصطالحاتي  متفاوت اند، پس  يکديگر 
ماسه زار، شنزار، ريگزار )ريگ و ريگستان(، 
ازنظر علم مهندسی عمران با يکديگر متفاوت 
هستند، ولی در حوزه ادبیات بیابان و زبان 
محاوره ای بیابان نشینان معادل يکديگرند و به 
فراوانی و به جای يکديگر استفاده می شوند. 
واژه ريگ بیان کننده ذرات ماسه است و در 
است.  رفته  به کار  بسیار  نیز  فارسی  زبان 
جايی  نشان دهنده  هم  ريگستان  و  ريگزار 
تپه های  حتی  دارد،  وجود  ريگ  که  است 
ماسه بادی جنوب افغانستان به همین نام يعنی 
ريگستان نامیده شده اند. بومیان بیابان نشین 
نیز ناهمواری های ماسه بادی را به عنوان ريگ 
ريگ  مانند   )1381 )محمودی،  شناخته اند 
جن، ريگ زرين و ريگ شتران که بر همین 
اساس استفاده از واژه ريگ، ماسه، ريگزار 
همانند  و  معادل  علمی  نظر  از  ماسه زار  و 
يکديگرند. پیشنهاد می شود که پژوهشگران، 
اساتید دانشگاهی و دانشجويان حوزه بیابان 
همانند نیاکان از اين واژه استفاده قابل توجه 

کرده و آن را رايج کنند. 
ذرات  قطر  اندازه  بر اساس   )Sand( ماسه 
 Bagnold تعريف  طبق  می شود،  تعريف 
 0/2 تا   1 بین  با قطری  به ذراتي   )1941(
در حالي که  مي شود،  گفته  ماسه  میلی متر 
 1/6 بین  را  آن  قطر   )1979(  Ahlbrandt
تا 0/1 میلی متر در نظر گرفته است. بسیاري 
ازنظر  ماسه  که  هم عقیده اند  پژوهشگران  از 
اندازه به قدری سبک است که توسط باد حمل 
مانند  که  است  سنگین  به قدری  و  می شود 
به صورت  هوا  در  نمی تواند  رس  و  سیلت 

.)Bagnold, 1941( معلق درآيد
 ، حوزه ين  ا در  يج  ا ر تعاريف  ساس  برا

 مقدمه
در حالي که بیابان ها بیش 

از 20 درصد سطح کره زمین 
را مي پوشانند، در ايران، گستره 

آنها، به حدود 55 درصد مي رسد 
يط  ا شر  . )1386 )خسروشاهي،

ازجمله  بیابان  اکوسیستم  در  سخت 
خشکي، بارش کم و تابش آفتاب، موجب 

گیاهی  پوشش  کم  ترا و  رويش  کاهش 
ذرات  شديد،  بادهای  وزش  با  می شود. 
وقوع  سبب  و  شده  جدا  سطح  از  خاک 
ماسه اي  تپه هاي  تشکیل  و  ريزگرد  پديده 
می شود. امروزه در بسیاري از مناطق بیاباني 
کشور، حرکت ماسه های روان مشکالتي را 
براي اراضي کشاورزي، راه ها، ساختارهاي 
منابع  و  صنعتي  جمعیتي،  مراکز  زيربنايي، 
اين  همچنین  است.  آورده  وجود  به  آبي 
تولیدکننده  و  مستعد  منابع  از  يکی  مناطق، 
و  ويژگی ها  بر  تمرکز  و  هستند  ريزگردها 
عمر  اگرچه  است.  ضروری  آنها  تغییرات 
دوره های  به  ماسه اي  تراکم های  از  بخشی 
خشک کره زمین در دوران سوم زمین شناسی 
بازمي گردد )Tosar, 2013(، ولی در برخی 
و  دارد  ادامه  همچنان  رسوب گذاری  نقاط، 
حتی انباشت های جديد ماسه بادی در برخی 
پیش  که  هستند  شکل گیری  در حال  مناطق 
 از  اين اثری از آنها ديده نشده بود که مثال 
تجمع  سبب  به  قزوين  سیاه پوش  منطقه  آن 

رسوبات حاصل از سفیدرود است.
بیشتر ريگ های جهان در نیمه شرقي مناطق 
آفريقا،  صحراي  مانند  زمین  کره  خشک 
مرکزي،  آسیاي  ايران،  عربي،  کشورهاي 
شده اند  تشکیل  جنوبي  آفريقاي  و  استرالیا 
سرزمین های  درصد   45 تا   20 حدود  و 
 Goudie & ( ند  کرده ا اشغال  را  خشک 
بزرگ  ارگ هاي  معمواًل   .)Seely, 2011
يک  از  که  مناطقي شکل گرفته اند  در  جهان 
سو نیروي باد توانايي حمل ذرات را داشته و 
از سوي ديگر مقادير کافي ماسه فراهم است 
)Lancaster, 1995(. مهم ترين منابع تأمین 
درياها،  سواحل  رسوبي،  بسترهاي  ماسه، 
بستر درياچه هاي خشک، دشت های رسوبي 
رودخانه اي، واريزه ها و دلتاها هستند. بیشتر 
نزديکي  در  ماسه بادی  تراکم هاي  و  ارگ ها 
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مساحت رسوبات ماسه بادی ايران را در قالب 
يک نقشه کاربری های رايج حدود 182900 
کشور  سطح  درصد   11 يعنی  کیلومترمربع 
برآورد کرده است. اين در حالی است که ازنظر 
محمودي )1381( وسعت ريگزارهاي ايران، 
بدون لحاظ نبکاها و پهنه هاي ماسه اي حدود 
35385 کیلومترمربع است که اندکي بیش از 2 
درصد مساحت کشور را می پوشاند. سازمان 
جنگل ها و مراتع کشور )1397( در مطالعه 
کشور،  بادی  فرسايش  کانون های  بازنگری 
 6141615 را  رسوب گذاری  منطقه  سطح 

هکتار برآورد کرده است. 
انجام  زمانی  در   )1980(  Ehlers پژوهش 
کمتر  بسیار  استان های کشور  تعداد  که   شده 
تنظیم  استان   12 براي  و  حاضر  شرايط  از 
 شده است. به طور مثال رقم مربوط به استان 
تهران احتمااًل شامل استان های قم، قزوين و 
ساير نیز بوده که به علت تغییر مرز استان ها، 
دقیقًا مشخص نیست که چه استان هايی را در 
بسیار  رقم  يا  است،  در بر مي گرفته  آن زمان 

بااليی برای استان مازندران گزارش شده که 
استان  شامل  زمان  آن  در  زياد  احتمال   به  
سمنان نیز بوده است. نقشه تهیه  شده توسط 
نقشه  يک  بیشتر  نی  لما آ پژوهشگر  ين  ا
است  اراضی(  )پوشش  گیاهی  زيست بوم 
يک  به عنوان  آن  در  ماسه بادی  تپه های  که 
عارضه ارائه شده اند و مساحت ها در آن به 
تفکیک استان در گزارش يادشده آمده است. 
براساس اين گزارش حدود 11 درصد سطح 
کشور را انباشت های ماسه بادی پوشانده که 
بسیار باالتر از رقم واقعي است. شکل شماره 
کشور  ماسه بادی  تپه های  پراکنش  نقشه   ،1
را براساس گزارش Ehlers نشان مي دهد. 
منبع اصلی نقشه های تهیه  شده از ريگزارهای 
توسط محمودی )1381( عکس های  کشور 
انتشارات  ايران،  سراسر   1/55000 هوايی 
سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح کشور است که 
در سال های 36-1334 تهیه  شده است. مراحل 
اجرايی مطالعه با استفاده از نقشه های توپوگرافی 
1:250000 و 1:50000 پوشش سراسر کشور، 

استخراج  و  زمینی  مشترک  عملیات  حاصل 
تدريجی عکس های هوايی ريگزارهای مختلف 
کشور بوده است. در اين پژوهش عکس های 
هوايی برجسته بینی و تفسیر شده و حدود و 
پیکره شناسی ريگزارها روی نقشه های 50000 
:1 ترسیم و به نقشه های 1:250000 انتقال و 
مساحی شده اند. درنهايت حدود ريگزارها در 
قالب 54 برگ نقشه توپوگرافی 1:250000 و 
352 برگ نقشه 50000 :1 منعکس  شده است. 
نتايج اين مطالعه مساحت ريگزارهای کشور را 
حدود 3/5 میلیون هکتار برآورد کرده است که 
از رقم واقعی به دو دلیل کمتر است. اول آنکه 
در اين مطالعه نبکاها و پهنه های ماسه ای ديده 
نشده اند و دوم آنکه نقص اطالعات  پايه )عکس 
مانع مساحی  نوار مرزی  از حاشیه  نقشه(  و 
ريگ های موجود در حاشیه مرزهای کشور 
شده است ولي دقت نقشه هاي تهیه  شده از مناطق 
مرکزي کشور بسیار باالست. همچنین تشريح 
مرفولوژی تپه ها در داخل و خارج ريگ ها از 

نقاط قوت اين پژوهش به شمار می آيد.

)Ehlers, 1980( شکل 1- اولین نقشه از پراکنش تپه های ماسه بادی در نقشه پوشش اراضی کشور
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سازمان  توسط  موجود،  مطالعه  سومین 
آبخیزداری کشور در  مراتع و  جنگل ها، 
سال 1381 و بازبینی آن در سال 1397 
در پروژه ای با عنوان »کانون های بحرانی 
فرسايش بادی کشور« انجام شده است. 
مختلف  مراحل  موقعیت  کردن  مشخص 
فرسايش بادی يعنی مناطق برداشت، حمل 
و رسوب از ويژگی های ارزشمند اين مطالعه 
اين گزارش،  برای  مورداستفاده  منابع  است. 
 )2002-1998 TM( تصاوير ماهواره لندست
و نقشه های توپوگرافی 1:250000 و 1:50000 
سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح است. براساس 
نهايی  ارائه شده اين گزارش، مساحت  نتايج 
منطقه رسوب گذاری در سال 1381، حدود 
4770000 هکتار )طهماسبی بیرگانی و سرداری، 
1388(، و در مطالعه بازبینی در سال 1397، 
رقم  6141615 میلیون هکتار ارائه شده است.
سطح  تعیین  برای  پیش رو،  پژوهش  در 
تصاوير  از  کشور  ماسه بادی  ناهمواری های 
ماهواره ای و عکس های هوايی جديد )82-
1372( سازمان نقشه برداری کشور با مقیاس 
1:40000  کمک گرفته شد و مرز ريگزارهای 
کشور روی نقشه های1:25000 بسته شد، سپس 
با کنترل زمینی تدقیق شد )عباسی، 1392(. مقاله 
پیش رو ضمن ارائه نتايج اين پژوهش، آنها را با 

مطالعات ديگر نیز مقايسه کرده است.
با  تهیه اليه رقومی تپه های ماسه بادی کشور 
مقیاس)1:25000( ازنظر جانمايی برنامه های 
توسعه ای و ساختارهای زيربنايی به ويژه توسعه 
پروژه های طولی مانند راه آهن، راه های دسترسی 
و کانال های آبیاری دارای اهمیت بسزايی است 
و کمک شايانی به مکان يابی صحیح آنها برای 
کاهش مشکالت آينده می کند. اين مطالعه با 
فرسايش  داده های مکانی  پايگاه  تهیه  هدف 

بادی کشور انجام  شده است. 

 یافته ها
و  رسوب  منطقه  در  بادی  رسوبات  معمواًل 
می يابد،  کاهش  بادها  انرژی  که  جايی  در 
شکل می گیرند ولی برخی از اشکال تپه های 
ماسه بادی مانند برخان ها، پیکان های ماسه ای 
و نبکاها در منطقه حمل نیز شکل می گیرند 
که دائمًا در حال جابه جا شدن و تغییر سطح 
بادی  ماسه های  سطح  به عنوان مثال  هستند. 

دشت سیستان به واسطه وجود بادهای 120 
سال به سال  زياد،  انرژی  با  جهته  يک  روزه 
کشور  بزرگ  ريگزارهای  ولی  می کند  تغییر 
مانند ريگ يالن، ريگ جن، ريگ شتران و 
ندارند  چندانی  تغییرات  مکانی  ازنظر  غیره 
و تنها ممکن است مقداری ماسه جديد روی 
رسوبات قبلی اضافه شود. در اين پژوهش به 
وضعیت موجود توجه شد و هر آنچه روی 
زمین و تصاوير ماهواره ای مشاهده شد، مورد 

بررسی قرار گرفت.
تمامي  شامل  گزارش  اين  به  مربوط  نتايج 
سطوح انباشت های بادي يعني ناهمواری های 
و  عرضی  رشته های  )برخان ها،  ماسه بادی 

تل هاي  و  نبکاها  ماسه ای،  هرم های  طولی، 
گیاهي، تل های ماسه ای و پهنه هاي ماسه اي( 
شمال  در  ساحلي  باريک  نوار  به  استثنای 
ماسه اي  انباشت های  درواقع  است.  کشور 
مانند  از ساحل دريا دورتر هستند  که کمي 
رشته هاي عرضي سرتاسر نوار ساحلي جنوب 
ريگزارهای  تمامي  و  ماسه اي  پهنه هاي  و 
ين  ا  . ند ه ا د بو تحقیق  ين  ا و  جز خلي  ا د
در  ماکو  بوراالن  از  ماسه بادی  انباشت های 
در  رمین  ماسه اي  پهنه  تا  غربي  آذربايجان 
آن  سوی بريس چابهار، در سطح 20 استان 
برخی  از  بخش هايی  هستند.  پراکنده  کشور 
ريگ ها مانند ريگ خوزستان، ريگ تاسوکی 
و ريگ چاه در سیستان در خارج از کشور 

قرارگرفته اند. 

نتايج حاصل از پراکنش ريگزارهاي کشور 
در مقیاس 1:25000 و با استفاده از آخرين 

هوايي  عکس های  و  ماهواره ای  تصاوير 
سراسري نشان داد که مساحت ريگزارهای 
وسعت  است.  هکتار   4752689 کشور 
انباشت های ماسه بادی به تفکیک استانی در 
جدول شماره 1 ارائه  شده و با سه گزارش 
موجود )ايلوس، محمودی و سازمان جنگل ها 
و مراتع کشور( مقايسه شده است. نتايج به 
تفکیک استان های کشور نشان داد که استان 
کرمان با 1238864 هکتار يعنی حدود 25 
درصد، بیشترين و استان تهران با 73 هکتار، 
کمترين سطح ريگزار را در سطح استان ها به 

خود اختصاص داده است. 
ريگزارها  پیکره  تفکیک  به  نتايج  همچنین 
نشان داد که بزرگ ترين ريگ کشور، ريگ 
سه  در  هکتار   1458320 با  لوت  يا  يالن 
استان کرمان، خراسان جنوبي و سیستان و 
بلوچستان و در شرق بیابان لوت تجمع پیدا 
کرده است. اين ريگ حاصل برخورد چهار 
جنوبی  و  غربي  غربی،  شمال  شمالي،  باد 
اساس کل مجموعه ريگ  بر همین  و  است 
بیشتر از سه منبع )دشت ريگی لوت شمالی، 
کلوت های غرب لوت و رسوبات آب باريک 
اين  به واسطه  می شود.  تغذيه  و شورگز(  بم 
سه باد، بلندترين هرم هاي ماسه اي جهان در 

مجموع اين ريگ تشکیل  شده است.
 دومین ريگ کشور ازنظر مساحت با سطحي 
جازموريان  ريگ  هکتار،   558826 حدود 
تاالب  اطراف  در  پیکره  سه  از  که  است 
اين  منشأ  است.  تشکیل  شده  جازموريان 
ريگ ها بیشتر رسوبات آبرفتی رودهای فصلی 
جازموريان  تاالب  به  که  هستند  اتفاقی  و 
ريگ  اين  از  بزرگی  بخش  می شوند.  وارد 
توسط باد شمالی به وجود می آيد که از لوت 
به داخل چاله  بزمان  کنار کوه  از  جنوبی و 
آبرفتی  رسوبات  و  شده  وارد  جازموريان 
با خود حمل  را  کاسکین  و  دشت سمسور 
می کند. همچنین برخورد اين باد با بادهای 
رايج غربی با زاويه حاده موجب شکل دهی 
ريگ جازموريان  در  بلند  طولی  رشته های 
می شود که طوالنی ترين رشته طولی کشور 
با درازی 17 کیلومتر را در اطراف بمپور و 

ايرانشهر تشکیل داده است. 
مساحت  با  جن  ريگ  کشور  ريگ  سومین 
451288 هکتار است که حاصل رفت و روب 

دومین 
زنظر  کشورا ریگ 

سطحي حدود  با  مساحت 
558826 هکتار، ریگ  جازموریان 

از سه پیکره در اطراف  است که 
تاالب جازموریان تشکیل  شده است. 
منشأ این ریگ ها بیشتر رسوبات 
آبرفتی رودهای فصلی و اتفاقی 
هستند که به تاالب جازموریان 

وارد می شوند.
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استانرديف
Ehlers

)1980/1359(
سازمان جنگل ها و مراتع محمودی )1381(

کشور )1397(

عباسی )1392(

درصدمساحت

201518630/04--آذربايجان غربی1

10250/02-875-آذربايجان شرقی2

601000055513479800863504713/4اصفهان3

134211917320110/07-ايالم4

34860110770/2--بوشهر5

800003829730/002تهران6

38703010568284174068/6-خراسان جنوبی7

34581430624770/05-خراسان شمالی8

1490000029254547410044959810/5خراسان رضوی9

2400001586792249372285814/8خوزستان10

26200001635512457503998458/1 سمنان11

2080000817682137150684168217/7سیستان و بلوچستان12

20464146580/3-680000فارس13

48010580/02--قزوين14

868815290174470/2-قم15

36800008889661408488123886426/1کرمان16

5116700/01--مرکزی17

34777253719535191/2-هرمزگان18

4379672084074155188/8-يزد19

61416154752689100 1829000033750733جمع کل

جدول1- مقايسه وسعت انباشت های ماسه بادی در مطالعات مختلف به تفکیک استانی 

1- احتمااًل اين رقم در گزارش  ايلوس مربوط به کل استان خراسان بزرگ بوده است. 
2- از آنجايی که مرزهای استانی کشور تغییرات زيادی در طول زمان داشته اند، اين رقم در گزارش ايلوس برای مازندران ذکر شده بود که به دلیل عدم وجود عارضه 

تپه های ماسه بادی بیابانی )نه تپه های ساحلی( در اين استان، رقم مذکور برای سمنان که در آن زمان جزيی از مازندران بوده است آورده شد. 
3- رقم کل ريگزارها در کتاب محمودی 3/5 ذکر شده است ولی پردازش نقشه موجود به تفکیک استانی در اين پژوهش رقم 3/7 را نشان داد که به روش 

مساحت گیری و سیستم مختصات جغرافیايی برمی گردد.
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سطحي برابر 257955 هکتار است که تحت 
تأثیر باد شمال غربی و غربي و گاهی باد جنوبی 
تا جنوب شرقی قرار دارد. اين ريگ از داخل 
استان واست عراق شروع  شده و پس از عبور 
از استان ويسان وارد استان ايالم و خوزستان 
شده و تا شرق رودخانه کرخه و شمال هنديجان 
ادامه دارد. بخش عراقی و ايالم اين ريگ از 
پهنه های ماسه ای تشکیل  شده اند و قسمت های 
مرکزی در حدفاصل بستان تا اهواز را تپه های 
عرضی شکل می دهند. بخش شرقی رودخانه 
کرخه به صورت قطعات گیر- افتاده در توپوگرافی 

کوه های غربی استان است.
ششمین ريگزار کشور، مجموعه ريگزارهای 
حاجی آباد، محمدآباد و بهمن آباد در زيرکوه قاين 
هستند. اين ريگزارها به واسطه بادهای 120 روزه 
شمالی- جنوبی و از رسوبات آبرفتی حاشیه دغ 

پترگان تشکیل  شده اند. پوشش گیاهی ديودال 
منحصر   )Ammodendron persicum(
به اين ريگزار است. قسمت هايی از ريگ بر 
دامنه های کوه های آهنگران– شاهاز و به واسطه 

کاهش سرعت باد، رسوب  کرده اند.
هفتمین ريگ کشور، ريگ خارتوران با 208112 
هکتار در حدفاصل مرز خراسان و سمنان شکل  
گرفته است. بادهای شمالی )باد گرگان( و شرقی 
)باد خراسان( در تشکیل و فرم دهی اين ريگ 
مؤثر هستند )يمانی، 1394( ولی عمده اشکال 
برخان های مجتمع اين ريگ در اثر باد يک جهته 
به وجود آمده اند )مشهدی و همکاران، 1385(. 
ريگ بلند )بند ريگ( و ريگ دغ سرخ ازنظر سطح 
201347 هکتار است که هشتمین ريگ کشور 
است و بیشتر تحت تأثیر بادهاي شرقي- غربي 
و شمال غربی– جنوب شرقی و شمال شرقي- 

بادهاي  توسط  کوير  دشت  از  ماسه 
شکل دهی  و  غربي  شمال  تا  شمالي 
شرقی  و  غربی  بادهای  توسط  آن ها 
ين  ا است.  ريگ  جنوبی  قسمت  در 
و  انارک  بین  ارتفاعات  پاي  در  ريگ 
چوپانان متوقف  شده است و بخشي از 
يک  با  و  کرده  عبور  آنها  میان  از  آن 
چرخش، شکل يک پوتین را به خود گرفته 
پنج  از  ريگ  اين  شمالی  قسمت های  است. 

شاخه طولی تشکیل  شده است. 
ريگ شتران با مساحتي برابر 258347 هکتار 
در رده چهارم اين طبقه بندی قرار دارد و از 
مجموعه ريگ چشمه حیدر، ريگ حلوان، 
ريگ شتران و ريگ سرگردان در استان يزد 

تشکیل  شده است. 
پنجمین ريگ کشور، ريگزارهای خوزستان با 

جدول 2- سطح ریگ های مهم کشور

درصد %  )km2( سطح نام ريگ

24 11529 ريگ يالن )لوت(

12 5588 ريگ جازموريان
9/5 4512 ريگ جن
5/6 2614 ريگ های خوزستان
5/5 2612 ريگ شتران )شتری(
4/6 2208 ريگ های زيرکوه قاين
4/4 2081 ريگ خارتوران
4/2 2013

ريگ بلند و دغ سرخ

1/8 813 ريگ سرخس
1/5 641

ريگ های سیستان

1/3 623 ريگ بشرويه
2/2 1039

ريگزارهای حاشیه خلیج فارس و دريای عمان

23/7 11254
بقیه ريگزارها

100 47526 جمع کل
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جنوب غربي هستند و منابع ماسه آنها از رسوبات 
حاصل از حاشیه مسیله و کوهستان هاي اطراف 
است. ريگ سرخس با 183170 هکتار در لبه 
مرز ايران و افغانستان در نزديکی خانگیران واقع 
 شده است. ريگ های سیستان با سطح 64123 
هکتار يکی از فعال ترين ريگ های کشور است 
که دائمًا تحت تأثیر بادهای 120 روزه جابه جا 
می شوند. ادامه اين ريگ در افغانستان، يکی از 
بزرگ ترين ريگ های غرب آسیا را از سیستان تا 
زير قندهار به طول 400 کیلومتر تشکیل می دهد.
ريگ بشرويه با سطح 62345 يکی ديگر از 
ريگ های کشور است که در جنوب بشرويه 
تپه های  از  اين ريگ  است. شمال  واقع  شده 
دو  واسطه  به  جنوبی  قسمت های  و  برخانی 

تشکیل  شده  تپه های عرضی  از  مخالف  باد 
است )شکل 2(. بقیه تپه های ماسه بادی کشور 
در  متوسط  و  کوچک  پیکره های  به صورت 
سرتاسر بیابان های ساحلی و داخلی پراکنده اند. 

نتیجه گیري  
ز  ا ر  کشو ی  د سه با ما ی  تپه ها حت  مسا
ديرباز مورد اختالف بوده است و هنوز هم 
در  می شود.  ارائه  آن  از  متناقضی  آمارهای 
از  استفاده  با  که  پیش رو سعی شد  پژوهش 
دستیابی  ضمن  تصويری،  منابع  جديدترين 
ماسه بادی  انباشت های  قطعی  مساحت  به 
کشور، به گونه ای مرز ريگزارها ترسیم شود 
که امکان پايش تغییرات آن در آينده فراهم 

سه  با  به دست آمده  نتايج  همچنین  باشد. 
مطالعه Ehlers )1980(، محمودی )1381( 
و مطالعه کانون های بحرانی فرسايش بادی 

کشور )1397( مقايسه شد. 
 4/7 رقم  که  دادند  نشان  نتايج  درمجموع 
میلیون هکتار نشان دهنده سطح واقعی تپه های 
ماسه بادی کشور است. محمودی )1381( اين 
رقم را 3/5 میلیون هکتار اعالم کرده است 
پهنه های  و  نبکاها  پوشش  عدم  به دلیل  که 
ماسه ای و عدم پوشش مناطق مرزی کشور 
در عکس های 1:55000 سازمان جغرافیايی 
نیروهای مسلح در سال 36-1334 با اين 
در  دقت  ازنظر  ولی  دارد  مغايرت  پژوهش 
تهیه پیکره های ريگزارها در مناطق مرکزی 

شکل 2- پراکنش تپه های ماسه بادی )ريگ( در ايران )عباسی، 1392(
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مساحت  است.  ارزشمند  بسیار  کشور 
گزارش های  در  رسوب گذاری  مناطق 
فرسايش  کانون های  بازنگری  طرح 
بادی کشور )1397( رقم 6/1 میلیون 
اين  رقم  با  که  است  ارائه  شده  هکتار 

پژوهش تفاوت زيادی دارد. 
درمجموع ريگ های ايران در 10 پیکره 
بزرگ شامل ريگ يالن، ريگ جازموريان، 
شتران،  ريگ  خوزستان،  ريگ  جن،  ريگ 
خارتوران،  ريگ  قاين،  زيرکوه  ريگ های 
ريگ بلند و ريگ دغ سرخ، ريگ سرخس، 
 74 و  بشرويه  ريگ  و  سیستان  ريگ های 
پیکره کوچک در بیابان های ايران پراکنده اند. 
بررسی نحوه شکل گیری در ارتباط با بادهای 
به  آينده  در  آنها  شکل شناسی  و  فرساينده 

شناخت آنان کمک خواهد کرد.

 منابع
خسروشاهی، م.، 1386. تعیین جغرافیايي محدوده هاي 
بیاباني ايران. گزارش نهايي طرح جامع. مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 648 ص.

طرح  خالصه   .1397 مراتع،  و  جنگل ها  سازمان 
بازنگري کانون های بحراني فرسايش بادي، دفتر 

امور بیابان، 317 ص.  
طهماسبی  بیرگانی م.ع و سرداری ف.، 1388. طرح 
بادي،  فرسايش  بحراني  کانون های  بازنگري 
بادي  فرسايش  با  مقابله  براي  مناسب  راهبردي 
در چشم انداز بیست ساله کشور، دومین همايش 

فرسايش بادی، يزد، بهمن 1388.
ناهمواری ها،  اشکال  تعیین   .1392 ح.ر.  عباسی، 
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