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آباد دشت يزد با آباد دشت يزد با الهاله  --  زايي منطقه خضرآبادزايي منطقه خضرآباد  پهنه بندي وضعيت بيابانپهنه بندي وضعيت بيابان

  و با تأكيد بر معيارهاي آب و خاكو با تأكيد بر معيارهاي آب و خاك  IIMMDDPPAAاستفاده از مدل استفاده از مدل 

  3علي طويليو  2، غالمرضا زهتابيان*1الهام السادات شكوهي

  .، ايرانندانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهرا كارشناس ارشد مديريت مناطق بياباني،دانش آموخته  1
  .، ايراندانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهراناستاد  2 
  .، ايراندانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران دانشيار 3

    02/12/91 :تاريخ تصويب - 18/03/90: تاريخ دريافت( 

  چكيده

ن دليل بيشـتر در  درصد از سطح كشور ايران از آب و هواي خشك و نيمه خشك برخوردار است و به همي 80بيش از  

زايي بايد متكي بر شـناخت وضـعيت فعلـي    اقدامات اجرايي در رابطه با كنترل بيابان. قرار دارد بيابان زاييمعرض خطر 

زايـي منطقـه خضـرآباد    ها جهت بررسي شدت بيابـان امتيازدهي به شاخص بدين منظور .بياباني شدن و شدت آن باشد

 اراضي حساسيت شاخص جهت مطالعه 10تحقيق دو معيار آب و خاك با  در اين. صورت گرفت IMDPAبراساس مدل 

هـاي مـورد مطالعـه در    بـا اسـتفاده از روش فـوق هـر يـك از شـاخص      . ندگرفت قرار ارزيابي مورد بيابانزايي به يزد دشت

 ArcGISهاي اطالعاتي هـر شـاخص در محـيط نـرم افـزاري      اليه. واحدهاي كاري مورد بررسي و امتيازدهي قرار گرفت

زايي منطقه مـورد مطالعـه   ها و محاسبه ميانگين هندسي معيارها نقشه شدت بيابانپس از آن با تلفيق اليه. تهيه گرديد

زايـي  زايي منطقه نشان دهنده شـدت متوسـط بيابـان   با توجه به دو معيار انتخاب شده، نقشه نهايي بيابان. به دست آمد

در كالس كم و نـاچيز قـرار    46/1كالس متوسط و معيار آب با ارزش عددي در  21/2معيار خاك با ارزش عددي . است

نسـبت جـذب   [ SARهـاي  هاي مورد مطالعه، شاخص عمق خاك بيشـترين تـأثير و شـاخص   در ميان شاخص. گرفتند

دسـي  متوسـط هن  ،هاي  انجـام شـده  اساس ارزيابي بر. زايي منطقه دارندآب كمترين تأثير را در بيابان كلر Clو  ]سديم

 بر اسـاس است كه  شدهتعيين  76/1زايي براي كل منطقه بر اساس دو معيار مورد بررسي برابر ارزش كمي شدت بيابان

  .شده استزايي براي كل منطقه متوسط برآورد طبقه بندي كالس شدت بيابان

  

  اله آباد -خضرآباد  و IMDPAزايي، معيار، شاخص، بيابان :كليدي هاي واژه

  

                                                 
 E-mail: shokoohi_e@yahoo.com  02632249313: فاكس  09128079980 :تلفن نويسنده مسئول *
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  مقدمه

هاي خشك زايي در اقليمهاي اخير پديده بيابانههدر د

بيش از يك سوم كره زمين از جمله كشور ايران را در بر گرفته 

زايي آينده بيش از پديده بيابان UNCCDطبق گزارش . است

 70000تا  50000كند و ساالنه ميليون نفر را تهديد مي 785

 ي شوندكيلومتر مربع اراضي حاصلخيز غير قابل استفاده م

)European Commission, 1999 .(  

محيط طبيعي و محيط  ،زايي نتيجه بر همكنشبيابان

متعددي اعم از طبيعي،  يها مولفهباشد كه از مي انساني

 ها مولفهگيرد و متقابالً بر اين اقتصادي تأثير مي و اجتماعي

توان مالزم با تخريب زايي را ميگذارد در نتيجه بيابانتأثير مي

محيط زيست، توسعه نيافتگي، فقر، عدم عدالت اجتماعي نام 

زايي برد و متقابالً هر يك از موارد پيش گفته نيز بر روند بيابان

اين وضعيت از يك . و تشديد يا كاهش آن تأثيرگذار هستند

زايي را در مناطق مختلف با مشكالت سو شناخت پديده بيابان

گر برنامه ريزي جهت و از سوي دي مي نمايدروبرو  مختلفي

 سازدزايي را نيز بسيار پيچيده و مبهم ميمبارزه با بيابان

)Hellden, 2008.(  

اي از هاي مناطق خشك جهان كه بخش عمدهاكوسيستم

هاي سرزمين ايران نيز در قلمرو آن قرار دارد در مجموع نظام

اي هستند كه با پيدايش شرايط نامساعد آب و هوايي شكننده

ز بين رفتن پوشش گياهي و همراه شدن آن با و با ا

 شوندزايي ميهاي متوالي منجر به پديده بيابانخشكسالي

)Ghobadiani, 1990.(  

زايي فرآيند تبديل علفزارها و بوته زارهاي مناطق بيابان

خشك و نيمه خشك به دليل چراي بيش از حد و خشكسالي 

راضي در جهان باشد كه اين پديده در بيش از يك چهارم امي

  .)Allington & Valone, 2010(رخ مي دهد

زايي تركيبي از  خطر بيابان ،تانسيل يا به عبارت گوياترپ

روابط متقابل بين سرعت گسترش بيابان، استعداد طبيعي 

منطقه، وضعيت كلي آن از يك طرف و فرآيندهاي اصلي 

  ).Ahmadi, 2004( باشد آورنده شرايط بياباني شدن مي وجودب

 به منظور جهان مختلف نقاط در اي هتحقيقات گسترد

 شرايط ايجاد در عوامل مؤثر اثر شدت تعيين و ارزيابي

 به توان مي كه انجام است حال در يا شده انجام زايي بيابان

  :كرد اشاره زير موارد

 با مقابله ملي كميته توسط يونان در زايي بيابان نقشه تهيه

 5 بدين منظور .گرفت انجام آتن زيدانشگاه كشاور و زايي بيابان

 4 اقليم، يها ويژگي از شاخص 3 خاك، يها ويژگياز  شاخص

 مديريتي، يها ويژگي از شاخص 3 و پوشش يها ويژگياز  شاخص

 ي بيابانزاييها نقشه نهايت در و شدند تلفيق هم با GIS  درمحيط

ESAS يونان
1
  ).Yassoglau, 1990( آمد به دست 

به ) LD(حساسيت تخريب اراضي  با ارزيابي ميزان

به عنوان يك پايش  ESAIزايي در ايتاليا، كاربرد برنامه  بيابان

پايدار و براي كاهش ميزان حساسيت تخريب اراضي در مناطق 

  ).Salvati & Bajoco, 2010(اي پيشنهاد گرديد مديترانه

چراي بيش (زايي معيار مؤثر در بيابان 6به منظور ارزيابي 

وليدات گياهي، حاصلخيزي خاك، فرسايش آبي، از حد، ت

تحقيقاتي در ايتاليا را انجام ) فرسايش بادي و نفوذ آب شور

زايي طبقه بندي شده هاي خطر بيابانو با توجه به نقشه. شد

زايي در به اين نتيجه رسيدند كه خطرات بيابان LADAمدل 

سيار اين مناطق در دو ناحيه با خطرات بيابان زايي شديد و ب

  ).Santini et al., 2010(شديد تمركز بيشتري دارد 

زايي با استفاده از مدل عوامل مؤثر در شدت بيابان

IMDPA در منطقه كهير كنارك مورد مطالعه قرار گرفت. 

برآورد گرديد  =5325/1DSزايي براي كل منطقه شدت بيابان

د بندي رايج در ايران، شديكه با مقايسه اين مقدار با طبقه

  ).Raeisi, 2008(برآورد شد 

زايي مدل  به منظور بررسي عوامل تأثيرگذار بيابان

در منطقه خضرآباد يزد ) MNT(تاكسونومي عددي توسعه يافته 

ارزش كمي شدت بيابانزايي براي كل . مورد تحقيق قرار گرفت

برآورد شد و طبق طبقه بندي اين مدل كالس  74/0منطقه 

  ).Sadeghi ravesh, 2009( اسبه شدزايي شديد مح شدت بيابان

زايي برآورد وضعيت بيابان ،ضرورت انجام تحقيق مورد نظر

منابع  آن بر اثرات منفي  درك بهترهر منطقه به منظور 

هاي مناسب روش ها و كه بايد در قالب مدلاست  محيطي

زايي بررسي وضعيت بياباناز اين پژوهش هدف . شودارزيابي 

كه جهت  است IMDPAه با استفاده از مدل منطقه و ارائه نقش

به مطالعات آب و خاك  ، ضرورت دارددسترسي به اين امر

به عنوان ابزاري براي رسيدن به هدف  GISپرداخته شود و از 

ي اخير ها اردكان در دهه - كه دشت يزد از آنجا. استفاده شود

زايي ناشي ازاين پديده روبروست، در با مشكل كم آبي و بيابان

زايي آن از نظر است تا به كمك مدل مذكور وضعيت بيابان

ديدگاه تخريب منابع آب و خاك مورد بررسي و ارزيابي قرار 

  .گيرد

  

                                                 
1Environmental Sensitive Area 
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  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

آباد كه در اين حوزه مورد نمونه اله-مقطع طولي خضرآباد

 20اي واقع دربرداري و بررسي قرار گرفت، در منطقه

  26تا ً 32ْ 04َ  20هر يزد بين عرض جغرافيايي ًكيلومتري ش

 54ْ 12َ  34تا ً 53ْ 59َ  09شمالي و طول جغرافيايي ً  32ْ 05َ

هاي خضرآباد و شهرهاي اشكذر شرقي واقع شده و مابين كوه

آباد يك ترانسكت توپوگرافي اله- نوار خضرآباد. و زارچ قرار دارد

اشد كه بيانگر يك باز كوهستان به سمت دشت سر پوشيده مي

اين منطقه از نظر  .مقطع كامل توپوگرافي در دشت يزد است

گيرد و از لحاظ اقليم جزء مناطق فراخشك سرد قرار مي

اقليم و بارندگي نامناسب از تحول خاك . باشدبارندگي فقير مي

كند و اين مسائل به و استقرار پوشش گياهي جلوگيري مي

 موقعيت 1 شكل شماره .نندكزايي كمك ميافزايش بيابان

 .دهد مي نشان يزد استان در را مورد مطالعه حوزه جغرافيايي

  روش تحقيق

هاي به منظور شناخت معيارها و شاخص IMDPAمدل 

معيار  9مدل  در اين. زايي، طراحي شدمؤثر بر شدت بيابان

زايي در سطح كشور كلي براي شناسايي وضعيت موجود بيابان

 - د كه عبارت بودند از اقليم، زمين شناسيدر نظر گرفته ش

آبي ( ژئومورفولوژي، خاك، پوشش گياهي، كشاورزي، فرسايش

 .صنعتي -اجتماعي و توسعه شهري - ، اقتصادي)و بادي

شاخص براي مجموع معيارها در نظر  120در ابتدا بالغ بر 

 3- 4به طور متوسط (شاخص  34گرفته شد، اما در نهايت 

  .لحاظ شد) رشاخص براي هر معيا

زايي منطقه مورد مطالعه كه  به منظور بررسي عوامل بيابان

همچنين  هدف نخست و نهايي اين تحقيق را تشكيل مي داد و

  :زايي، مراحل زير به ترتيب انجام شد تعيين شدت بيابانبراي 

  

  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -1 شكل 
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تعداد ه منظور انجام عمليات صحرايي و آزمايشگاهي ابتدا ب

گيري طبقه بندي شده خاك بر اساس روش نمونه نمونه 25

  .تصادفي بر مبناي تقسيمات ژئومورفولوژي انتخاب گرديد

به روش (در مرحله بعد پارامترهاي معيار خاك 

گيري و مقادير  در آزمايشگاه خاكشناسي اندازه) هيدرومتري

. ي كاري منطقه به دست آمدها كيك واحدهر يك به تف

هاي آب نيز با استفاده از اطالعات مربوط به سازمان آب  پارامتر

 هاي نقشه ازبا استفاده  .اي مورد بررسي قرار گرفت منطقه

 و1:250000با مقياس ) شيب، جهت و ارتفاع(توپوگرافي 

 هاي، دادهياماهواره ريهوايي، تصاو هايعكس ،شناسي زمين

+تصاوير سنجنده  و ارث گلگو
ETM  ماهواره لندست به شماره

 وlD _  IRSماهواره   LISS-III و سنجنده 162-038فريم 

 ها وآباد واحدها، تيپاله -خضرآباد منطقهيي صحرا كنترل

) 2شكل شماره ( ،مطالعه مورد منطقه 1بيولوژيكي هايرخساره

  .شد تفكيك هم ازبه كمك روش تفسير بصري 

  

 و تدوين منطقه در بيابانزايي در موثر هاي عامل بررسي

  اي منطقه مدل

 اصلي اين اهداف از كه زايي بيابان هاي عامل بررسي براي

 ارائه به منظور اي، منطقه مدل يك به رسيدن وهستند  پژوهش

 مورد مطالعه، منطقه در زايي بيابان فعلي وضعيت نقشه

 در زايي بيابانروند  در هاي موثر معيارها و شاخص مهمترين

كمي  جدولهاي پايه بر و شناسايي ،بررسي مورد منطقه

 انتخاب است كه ضروري نكته اين يادآوري .شدند امتيازدهي

 شرايط به با توجه زايي بيابان ارزيابي يها شاخص و معيارها

  .گرفتصورت  منطقه بر حاكم اقليمي و محلي

به  توجه با ها شاخص و معيارها كه اين است ذكر قابل

 از اين استفاده براي و اند هشد تعريف اي همديتران مناطق شرايط

 مناسب براي و كليدي معيارهاي بايد مناطق ساير در مدل

  .شود تعريف نظر، مورد منطقه

زايي در جهت استفاده از اين مدل و ترسيم نقشه بيابان

آب و خاك با توجه به شرايط  معيارمنطقه خضرآباد، دو 

زايي در نظر گرفته كليدي بيابانمعيارهاي ن منطقه به عنوا

. هستندكه هر يك از اين معيارها داراي چندين شاخص  شد

 كليه خاك در معيارآب و نقش و ميزان تأثير ارزيابي منظور به

 ميزان و بررسي مجزا صورت  به ژئومورفولوژي يها رخساره

  .شد تعيين مطالعه مورد اساس مدل بر آنها امتياز

                                                 
1- Bio faces 

توان  مي IMDPAبا استفاده از مدل ايراني  و GISبه كمك 

هاي اطالعاتي ارزش هر اليه را در شاخص با وزن دهي به اليه

. زايي بررسي كردمورد نظر دخالت داده و تأثير آن را در بيابان

به هر اليه بر اساس تأثير آن در بيابان زايي با توجه به بررسي 

با توجه به شرايط منابع و استناد به كار ساير محققين و 

داده شد و نحوه وزن دهي به صورت  4تا  1منطقه، وزني بين 

 4بهترين و ارزش  1طوري كه ارزش . خطي و نسبت برابر بود

و در نهايت براي هر شاخص و با توجه . بدترين وزن بوده است

در اين تحقيق . به وزن دهي انجام شده يك نقشه تهيه گرديد

، معيارها و نقشه ها شاخصهاي  براي به دست آوردن نقشه

بدين ترتيب كه . استفاده شد  ARC GIS 9.3نهايي از نرم افزار

به  ARC GISدر محيط  ) وكتوري(ابتدا نقشه واحد كاري 

به دليل ضرب پيكسل به ( .هاي رستري تبديل شدندنقشه

سپس با وارد كردن ارزشهاي ) در يكديگر ها پيكسل نقشه

واحدهاي كاري به تفكيك  عددي تعيين شده در تمام

 هاي مختلف به دست آمد در نرم افزار نقشه شاخص ها شاخص

)Darvish sefat et al., 2001.(  

 رابطههاي خود طبق هر معيار از ميانگين هندسي شاخص

 :آيد به دست مي 1

  :1 رابطه
[Index-X= [(Layer-1).(layer-2)…(layer-n)]

1/n
  

Index-X: معيار مورد نظر  

Layer: هاي هر معيارشاخص  

N: هاي هر معيارتعداد شاخص  

به  اطالعاتي اليه يك تهيه روش، اين مهم يها ويژگي از

 بر توان عالوه مي ترتيب بدين .است شاخص هر براي مجزا صورت

 هر اهميت از منطقه، قسمت هر در زايي بيابان فعلي وضعيت تعيين

 .كرد زيابيار مورد مطالعه منطقه مختلف هاي بخش در را شاخص

  

 زايي بيابان هاي كالس تعيين

شدت  كالسهاي تعيين براي امتيازدهي دامنه روش اين در

ارزيابي  جدول در امتيازها دامنه با منطبق زايي بيابان

 آن دليل كه. است IMDPA روش در زايي بيابان هاي شاخص

اين  در .است روش اين در هندسي ميانگين عمليات از استفاده

 وجود زايي فعلي بيابان وضعيت براي  تعيين السك چهار روش

  .است آمده 2 جدول در طبقه بندي آن نحوه كه دارد
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  نقشه واحدهاي كاري منطقه مورد مطالعه -2شكل 

  زايي هر معيارهاي شدت وضعيت بيابانكالس -2جدول 

  كالس بيابان زايي  دامنه اعداد  كالس

  I 0-5/1  كم و ناچيز

  II  6/1-5/2  متوسط

  III  6/2-5/3  شديد

  IV  5/3-4  خيلي شديد

 

 ارزش هندسي ميانگين اطالعاتي، يها اليه تهيه از پس

 ضرب هم در اطالعاتي اليه 2و ارزش ميشود محاسبه ها اليه

 اين از حاصل نقشه. شود مي گرفته آنها دوم و ريشه شده

  .است زايي بيابان فعلي وضعيت نقشه عمليات همان

 2 رابطه پايه بر اصلي معيارهاي هندسي ميانگين با آنگاه

 منطقه تهيه )زايي بيابان فعلي وضعيت( زايي بيابان شدت نقشه

  .شد

  :2 رابطه

DM= (GWI
*
 SQI)

 ١ /٢ 

GWI
1
  زيرزميني آب معيار:  

SQI
2
  كيفيت خاك معيار : 

مرحله نهايي شامل جمع بندي كيفيت معيارهاي مورد 

                                                 
1 Ground Water Index  
2 Soil Quality Index  

مختلف حساسيت هاي باشد كه در نتيجه آن تيپ بررسي مي

  .شود زايي مشخص ميمناطق به بيابان

زايي و مشخص نمودن پس از تعيين كالسهاي شدت بيابان

زايي هاي آن در پديده بيابانشدت و كالس هر معيار و شاخص

هاي مربوط به هر معيار و شاخص به طور منطقه و تهيه نقشه

د و هاي مورد نظر تلفيق گرديمجزا، اطالعات مربوط به شاخص

  .زايي منطقه تهيه شدنقشه نهايي بيابان

 جهت كه را هايي به ترتيب شاخص ،4 و 3 يها جدول

، اند هانتخاب شد منطقه در آب و خاك معيار مورد در ارزيابي

  .دهد نشان مي
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  IMDPAآب در مدل  معياري ارزيابي ها شاخص -3جدول 

  خيلي شديد  شديد  متوسط  ناچيز و كم  كالس بيابان زايي

  4- 6/3  6/2- 5/3  6/1- 5/2  0- 5/1  تيازام

  <30-20  50-30  50  >٢٠  )cm/year(افت آب زيرزميني 

EC )µmhos/cm(  750<  2250-750  5000-2250  5000>  

SAR )µmhos/cm(  18<  26-18  32-26  32>  

Cl )mgr/lit(  250<  500-250  1500-500  1500>  

  سنتي با طراحي بهينه  ي مدرنيزه شدهسنت  تحت فشار كالسيك  سيستم تحت فشار مدرن  سيستم آبياري

  

  IMDPAدر مدل  تخريب خاكمعيار ي ارزيابي ها شاخص -4جدول 

  خيلي شديد  شديد  متوسط  ناچيز و كم  كالس بيابان زايي

  4- 6/3  6/2- 5/3  6/1- 5/2  0- 5/1  امتياز

  بافت خاك
  سنگين تا خيلي سنگين

  )رسي و لوم رسي(

  متوسط

  )لوم ريز(

  سبك

  )لوم درشت(

  تا خيلي درشت درشت

  )شني و لوم شني(

EC )ds/m(  4<  8-4  16-8  16>  

SAR 13<  30-13  70-30  70>  

  65  35-65  15-35  >15  )درصد(سنگ و سنگريزه 

  <80-50  50-20  20  <٨٠  )cm(عمق خاك 

  

  نتايج

 .است بوده كاري واحدهاي تعيين تحقيق، اين گام اولين

رفولوژي تشخيص رخساره ژئومو 15پس از مطالعه اوليه حدود 

به  ژئومرفولوژي هاي رخساره نقشه پژوهش اين در .داده شد

 زايي مدنظر هاي بيابان هاي عامل بررسي در كاري عنوان واحد

اساس  بر زايي بيابان هاي مشخصه و ها عامل كليه و قرار گرفت

 نيز با زايي بيابان فعلي وضعيت نقشه نهايت در و سنجيده آن

  .آمد بدست ريكا واحد نقشه به توجه

زايي در  مدل ارائه شده بر اساس دو فرآيند غالب بيابان

  .منطقه مورد مطالعه به شرح زير بررسي شده است

هاي مورد ارزيابي معيارهاي آب و خاك مطابق  شاخص

  .مورد بررسي قرار گرفته است 6و  5 يها جدول

دسي به ترتيب ارزش كمي ميانگين هن 4و  2،3هاي  شكل

معيارهاي آب و خاك منطقه را زايي و نقشه  ابانمعيارهاي بي

  .دهد نشان مي

پس از ارزيابي معيارهاي آب و خاك، به منظور تعيين 

زايي در واحدهاي كاري مختلف، از حاصل شدت كل بيابان

نقشه  5شكل  .ضرب و ميانگين هندسي دو معيار استفاده شد

              .دهدزايي منطقه را نشان مينهايي بيابان

 هاي آبزايي شاخصمتوسط وزني ارزش عددي و كالس بيابان  -5جدول 

  كالس  ارزش عددي  شاخص

  شديد  3  سيستم آبياري
  متوسط  25/2  افت آب زيرزميني

EC  71/1  متوسط  
SAR 72/0  كم و ناچيز  
Cl  02/1  متوسط  
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 هاي خاكزايي شاخصمتوسط وزني ارزش عددي و كالس بيابان -6جدول 

  كالس  زش عدديار  شاخص

  شديد  33/3  عمق

  شديد  25/3  بافت

  متوسط  3/2  سنگ و سنگريزه

EC 05/2  متوسط  

SAR  04/2  متوسط  

  

0

1

2

3

ارزش ���

آب خاك

معيارها

  

  زايي منطقهارزش كمي ميانگين هندسي معيارهاي بيابان -2شكل 

  

  وضعيت معيار آب منطقه مورد مطالعه -3شكل 
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  وضعيت معيار خاك منطقه مورد مطالعه - 4شكل 

 

  زايي منطقه مورد مطالعهوضعيت فعلي بيابان  -5شكل 

  

هاي مربوط به شاخص تهيه شده يها نقشهبا توجه به 

  :توان دريافت كهمختلف معيار آب مي

شاخص هدايت الكتريكي در واحدهاي كاري واحد 

 كوهستان در كالس كم و ناچيز، در واحدهاي كاري دشت

كاري تاغ+ ريگي، اراضي صنعتي، دشت رسي، پهنه ماسه اي 

ها در كالس متوسط و در واحدهاي ناموفق و مخروط افكنه

اي واقع در دشت سر پوشيده كاري اراضي كشاورزي و تپه ماسه

هاي كلر و نسبت جذب شاخص .قرار گرفت در كالس شديد

واقع اي و اراضي كشاورزي سديم در واحدهاي كاري تپه ماسه

در دشت سر پوشيده در كالس متوسط و در بقيه واحدهاي 

هاي شاخص سيستم .را به خود اختصاص داد كاري كالس كم

آبياري در تمام واحدهاي كاري در كالس شديد و شاخص افت 
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آب زيرزميني در واحدهاي كاري واحد كوهستان و مخروط 

گي و ها در كالس كم و ناچيز، در واحدهاي كاري دشت ري افكنه

اراضي صنعتي واقع در دشت سر اپانداژ در كالس متوسط، در 

ناموفق و دشت رسي  كاريتاغ+ ايواحدهاي كاري پهنه ماسه

واقع در دشت سر پوشيده در كالس شديد و در واحدهاي كاري 

اي و اراضي كشاورزي واقع در دشت سر دشت رسي، تپه ماسه

در واحد يار آب مع .گرفتپوشيده در كالس بسيار شديد قرار 

هاي دشت سر فرسايشي و اپانداژ در كالس كم، كوهستان، تيپ

+ اي اي، پهنه ماسهدر واحدهاي كاري دشت رسي، تپه ماسه

كاري ناموفق و اراضي كشاورزي و مسكوني در كالس تاغ

كاري متوسط و در واحدهاي كاري اراضي كشاورزي و اراضي تاغ

  .گرفتالس شديد قرار شده واقع در دشت سر پوشيده در ك

هاي مختلف معيار هاي مربوط به شاخصبا بررسي شكل

كه شاخص هدايت الكتريكي  مي توان نتيجه گرفتخاك نيز 

ها در افكنه در واحدهاي كاري واحد كوهستان و مخروط

اي، اراضي كشاورزي، كالس كم، در واحدهاي كاري تپه ماسه

دهاي كاري صنعتي و مسكوني در كالس متوسط، در واح

كاري شده در كالس شديد و در دشت ريگي و اراضي تاغ

كاري ناموفق تاغ+ ايواحدهاي كاري دشت رسي و پهنه ماسه

شاخص عمق در واحدهاي  .قرار دارد در كالس بسيار شديد

كاري دشت ريگي، دشت رسي و اراضي كشاورزي در كالس 

ي شديد و در واحدهاي كاري واحد كوهستان، واحدهاي كار

كالس بسيار  ازكاري ناموفق تاغ+ اياي و پهنه ماسهتپه ماسه

شاخص نسبت جذب سديم در واحدهاي  .برخوردار است شديد

ها و كاري واحد كوهستان، واحدهاي كاري مخروط افكنه

اراضي صنعتي در كالس كم، در واحد كاري دشت ريگي در 

ي اكالس متوسط، در واحدهاي اراضي كشاورزي و تپه ماسه

در كالس شديد و در واحدهاي كاري دشت رسي و پهنه 

 .قرار دارد كاري ناموفق در كالس بسيارشديدتاغ+ ايماسه

شاخص بافت در واحد كاري دشت رسي در كالس كم، در 

واحدهاي كاري كشاورزي و مسكوني در كالس متوسط، در 

كاري ناموفق تاغ+ اياي و پهنه ماسهواحدهاي كاري تپه ماسه

- كالس شديد و در واحدهاي كاري واحد كوهستان، تيپدر 

را به  هاي دشت سر فرسايشي و اپانداژ كالس بسيار شديد

شاخص درصد سنگ و سنگريزه در  .خود اختصاص داده است

اي و اراضي كشاورزي و مسكوني در واحدهاي كاري تپه ماسه

كاري ناموفق در تاغ+ ايكالس كم، در واحد كاري پهنه ماسه

هاي س متوسط و در واحدهاي كاري واحد كوهستان، تيپكال

  .دارددشت سر فرسايشي و اپانداژ در كالس شديد قرار 

توان نتيجه گرفت كه كليه ميبا بررسي معيار خاك منطقه 

واحدهاي كاري در كالس متوسط و در واحدهاي كاري دشت 

كاري ناموفق در كالس شديد قرار تاغ+ ايريگي و پهنه ماسه

  .گيردمي

هاي مورد مطالعه اين نتيجه حاصل شد با بازبيني شاخص

، بيشترين تأثير را از نظر معيار خاك و خاكعمق كه شاخص 

هاي آبياري بيشترين تأثير را از نظر معيار آب  شاخص سيستم

  .زايي منطقه دارنددر بيابان

توان  زايي منطقه ميپس از ارزيابي نقشه نهايي بيابان

ها در كالس كم ضي كوهستاني و مخروط افكنهدريافت كه ارا

به  د ونگيرو بقيه واحدهاي كاري در كالس متوسط قرار مي

ها در كالس اي از شاخصرغم اينكه در بسياري از نقاط پاره

اند، ولي نقشه وضعيت فعلي زايي شديد قرار گرفتهبيابان

  .تزايي در كالس كم و ناچيز و يا متوسط قرار گرفته اس بيابان

  

  بحث و نتيجه گيري

اي  هاي اين بررسي با توجه به مدل منطقهاز ويژگي

هاي ارزيابي  پيشنهادي، محاسبه ميانگين هندسي شاخص

ي ها باشد و در انتها شاخص زايي در هر واحدكاري مي بيابان

غالب در هر واحدكاري براي نحوه مديريت و مقابله با شدت 

ضمن اينكه اين . ندشوزايي در منطقه مشخص ميبيابان

يط ايران كاليبره شده و منطبق ها و معيارها با شراشاخص

باشد، لذا كاربرد اين مدل عالوه بر سادگي از دقت بيشتري  مي

  .برخوردار است

توان به نحوه وزن هاي بارز اين مدل مياز ديگر ويژگي

زايي و در ارزيابي بيابان GISها، استفاده از دادن به اليه

استفاده از ميانگين هندسي به جاي جمع يا ميانگين  همچنين

از محسنات ديگر روش . هاي اطالعاتي، اشاره كردحسابي اليه

مدل در اقاليم مختلف قابل پيشنهادي اين است كه اين 

هاي جداگانه نيست و فقط مدلاستفاده است و نيازي به ارائه 

طقه ها با توجه به شرايط و وضعيت هر منشاخصبايستي مي

پذيري مدل به شوند كه انعطاف انتخاب و تطبيق داده مي

توان به راحتي اضافه و يا كم صورتي است كه هر پارامتر را مي

كرد، مضافاً بر اين كه خود مدل قادر به شناسايي پارامتر غالب 

  ).Opens haw et al., 1998( باشددر انتها مي

قشه نهايي از جمله مشكالت مدل مذكور اين است كه در ن

زايي تهيه شده، پس از ضرب معيارها در يكديگر، تأثير بيابان

زايي زايي بسيار ناچيز و يا مناطق با بيابانمناطق با بيابان

زايي حاصل از رود، و نقشه نهايي بيابانبسيار شديد از بين مي
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  .ضرب معيارها از جنبه مديريتي چندان كاربردي ندارد

اين است كه در تمامي موارد تأثير از معايب ديگر اين مدل 

به عنوان مثال تأثير . شود ها و معيارها يكسان فرض ميشاخص

با شاخص افت سفره آب زيرزميني يكسان در  SARشاخص 

. چنين نيستشود، در صورتيكه در طبيعت اين نظر گرفته مي

زايي در تمام عوامل مؤثر بر روي شدت بيابانيد بدين منظور با

د مطالعه بررسي گردد و با در نظر گرفتن عامل منطقه مور

ها غالب، اين تحقيق صورت گيرد، زيرا در اين مدل ارزش اليه

ها، تأثير يكسان بوده و با يكسان در نظر گرفتن تأثير كليه معيار

  .شودمعيار غالب با ضرب معيارها در يكديگر ناچيز شمرده مي

يب پذيري براي رفع اين مشكل امروزه از مدل شاخص آس

استفاده  و نيز مدل تاكسونومي) EVI(زيست محيطي 

ها نسبت به هم و  اولويت شاخص EVIدر روش . كنند مي

اهميت آنها در ايجاد شرايط بياباني در واحدهاي كاري توأمان 

ها به صورت  شود و در مدل تاكسونومي شاخص لحاظ مي

نساني زايي ا جامع، سيستماتيك، بومي و كمي به تفكيك بيابان

گيرند و اين دو مدل از اين  مورد بررسي قرار مي ،و طبيعي

  .باشند داراي مزيت مي IMDPAلحاظ نسبت به مدل 

زايي مورد مطالعه در منطقه، معيار از ميان دو معيار بيابان

در  21/2باشد به طوري كه با متوسط هندسي خاك غالب مي

با متوسط  و پس از آن معيار آب. گيردكالس متوسط قرار مي

  .در رتبه بعدي قرار دارد 46/1هندسي 

، خاكعمق هاي مورد مطالعه، شاخص در ميان شاخص

و  SARي ها و شاخص) باالترين ارزش عددي(بيشترين تأثير 

Cl زايي منطقه دارندآب كمترين تأثير را در بيابان.  

اساس ارزيابي انجام شده متوسط وزني كمي شدت  بر

براي كل منطقه بر ) زاييعلي بيابانوضعيت ف(زايي بيابان

تعيين گرديده است  =76/1DSاساس دو معيار مورد بررسي 

زايي براي كل كه با مقايسه با جدول طبقه بندي شدت بيابان

  .گرددمنطقه متوسط برآورد مي

علت غالب بودن معيار خاك در منطقه مورد مطالعه، باال 

، كم بودن سنگريزه خاك و درصد سنگ و ECبودن ميزان 

تاً درشت بودن بافت خاك منطقه ميزان عمق خاك و نسب

شود ارزش عددي حاصل از ميانگين  باشد كه باعث مي مي

ها عدد بزرگتري نسبت به معيار آب باشد كه هندسي شاخص

  .بيانگر تأثير بيشتر معيار خاك نسبت به اين معيار است

- مي در جنوب ايران نشان تحقيقينتايج ارائه شده توسط 

- استفاده از ميانگين هندسي نتايج قابل قبولي را ارائه مي دهد

تحقيق نيز از ميانگين هندسي  اين در. )Sepehr, 2007( دهد

ه هاي بدست آمده بر اساس بازديد هاستفاده شده و نتايج ب

عمل آمده از منطقه نسبت به مطالعات پيشين به انجام رسيده 

مين مدل در جنوب ه. ت مطابقت بيشتري داردعيبا واق

گرمسار با توجه به سه معيار آب، خاك و پوشش گياهي مورد 

نتايج به دست آمده نشان داد كه شاخص . بررسي قرار گرفت

 زايي منطقه بودهدايت الكتريكي آب مؤثرترين عامل در بيابان

)Dolatshahi, 2007( ، بر خالف تحقيق حاضر كه شاخص

زايي را در شدت بيابانهاي آبياري بيشترين تأثير سيستم

منطقه دارد كه اين تفاوت، ناشي از تفاوت در نوع خاك اين دو 

با بررسي و تجزيه و تحليل مطالعات انجام . باشد منطقه مي

شده و نيز مقايسه نتايج به دست آمده با وضعيت موجود 

 روش موجود براي توسط بازديدهاي صحرايي،  خضرآبادمنطقه 

 ت تفكيك عوامل موثر بر شدت بيابانمنطقه مورد مطالعه جه

زايي با توجه به نوع كاربري اراضي مناسب و از كارآيي قابل 

  .قبولي برخوردار است

يكسان در نظر گرفتن امتيازها براي واحدهاي كوهستان و 

به عنوان مثال كم بودن . باشددشت سرها مناسب نمي

ضخامت خاك در كوهستان، دليل بر شدت فرسايش باال و 

بدين منظور پيشنهاد . باشدزايي شديد منطقه نميدت بيابانش

گردد يك ضريب كاهنده براي امتيازدهي واحدها در نظر مي

كه اين ضريب به طور مجزا براي هر يك از . گرفته شود

  .واحدهاي كوهستان و دشت سر اعمال شود

 به استانداردي دستيابي براي ديگر، مناطق در تحقيق تكرار

 زماني در مقاطع آن تكرار همچنين بيابان، نقشه تهيه براي

 وسعتي در بزرگتر و مقياسي با تحقيق انجام بيشتر و نيز

  .گردد مي كوچكتر پيشنهاد

 نظر در با تنها توان نمي را طبيعي يها بيابان محدوده

 تفكيك و داده قرار مطالعه مورد عامل محيطي دو يا يك گرفتن

عنوان  به متفاوتي مناطق طالعهم مورد عوامل اساس بر زيرا كرد

 متفاوت آنها مكاني كه توزيع شوند مي گرفته نظر در بيابان

 الزم مناطق گونه بندي درست اين مرز براي بنابراين .است

 منطقه هر در ها بيابان تشكيل در موثر عوامل تمامي ابتدا است

 تشكيل در موثر عوامل تمامي اساس بر و سپس شناسايي گردد

  .تفكيك گردد بياباني يها محدوده ه،پديد اين

سيستم آبياري در تمام اراضي كشاورزي حوضه هنوز به 

گردد از روش غرقابي و سنتي است، لذا پيشنهاد مي

هاي تحت فشار، خاصه در مناطق كوهستاني و  سيستم

  .ي با بافت درشت استفاده شودها خاك
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Abstract 

More than 80% of Iran’s area has arid and semi arid climate. Therefore, Iran is exposed to 

desertification process. Practical activities in controlling desertification must be based on current 

desertification situation and its severity. Based on this theory, evaluating desertification rate indices 

in Khezrabad region was done based on IMDPA model. In this research two factors with 10 indices 

were investigated. Each of the investigated indices was analyzed and scored based on work units. 

Data layers of each index were made by Arc GIS software. By compiling data layers and 

calculating geometric mean of indices, desertification rate map of the region was then prepared. 

According to the selected indices, final desertification map shows the mean rate of desertification. 

Soil index by 2.21 scoring value was classified in median class while water index by 1.46 scoring 

value was classified in poor class. Soil depth had the biggest influence while SAR and Cl of water 

had the least influence on desertification. Based on the assessments, geometrical mean of 

desertification rate quantity value for the entire region was 1.76, thus the entire region was 

classified in median class. 
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