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ارزیابی شدت بیابانزایی حوزة آبخیز درخت سنجد با
استفاده از مدل IMDPA
 الهامالسادات ابریشم؛ دکتری بیابانزدایی ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 سادات فیضنیا؛ اسوود دانشکدة منوبع طبیعی دانشگو تهران

چکیده
در این تحقیق از روش ایاانی ارزیابی پوانسیل بیابانیزایی اراضی) (IMDPAباای ارزیابی پوانسیل بیابانزایی منطقة درخت
سنجد اسوفاد شد .پس از بارسیها و ارزیابیههای اولیهه چههار معیهار اقلهیم پوشهش گیهاهی خهاک زمهینشناسهی و
ژئومورفولوژی مهمتاین معیارهای مؤثا در بیابانزایهی ایهن منطقهه انوخهاب شهدند .بها اسهوفاد از روش فهو

امویهازات

شاخصهای ها معیار تعیین شد و ارزش آن معیار با محاسبة میانگین هندسی امویاز شاخصهای آن محاسبه گادید .سپس
با اسوفاد از  GISنقشة شدت بیابهانزایهی منطقهه تهیهه شهد .بهاای ایهن منظهور تیههههای رسهوای معیارههای مهذکور
رویهمگذاری و تلفیق شد و میانگین هندسی معیارها محاسبه گادید .در نهایت با تجزیه و تحلیل نوایج بهدستآمد بهه
کمک مد)  IMDPAنقشة شدت بیابانزایی منطقه بهدست آمد .نوایج حاصل از این ارزیابی نشان میدهد که کال

شهدت

بیابانزایی در  0/37درصد از منطقه کم در  80درصد از منطقه مووسط و در  19/63درصد از منطقهه شهدید اسهت .معیهار
پوشش گیاهی با ارزش عددی  3/05بیشواین تهأثیا و معیهار زمهینشناسهی بها ارزش عهددی  1/8کموهاین تهأثیا را در
بیابانزایی منطقه دارند .همچنین معیارهای اقلیم و خاک بهتاتی

با ارزش عددی  2/04و  2/21شدت بیابانزایی مووسهط

را نشان میدهند.
واژگان کلیدی :درخت سنجد شاخص شدت بیابانزایی مد)  IMDPAمعیار.

 نویسندة مسئول تلفن 09131596602

Email: Elhamabrisham@yahoo.com
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مقدمه
بیابانزایی به معنی تخای

سازمین در مناطق خشک

نیمهخشک و خشک نیمهماطوب است .بیابانزایی از
عوامهههل مخولفه هی چهههون تغییه هاات آب و ههههوا و
فعالیتهای انسانی ساچشمه میگیهاد [ .]6نخسهوین
گههام در اجههاای فعالی هت بیابههانزدایههی جلههوگیای از
گسههواش بیابههان اسههت و بای هد موک هی بهها شههناخت
پدید هایی باشد که هم جداگانهه و ههم در کهنش بها
یکدیگا در یک ناحیه تغییااتی را بهوجود میآورند و
به بیابانزایی منجا میشوند .بیابهانزایهی مشهومل بها
فااینههدهایی اسههت کههه در نویجههة عوامههل طبیعههی و
عملکاد نادرست انسان ایجهاد مهی شهود [ .]17طبهق
تعایف بیابانزایی عبارت اسهت از کهاهش اسهوعداد
اراضی در اثها یهک یها تاکیبهی از فااینهدها از قبیهل
فاسایش آبی فاسایش بادی تخای
تخایهه

پوشش گیاهی

منههابع آب مانههدابیشههدن شورشههدن و

فاایندهای مشابه دیگا که با عوامل محیطی یا انسهانی
شدت مییابد.
شههناخت معیارههها و شههاخصهههای بیابههانزایههی
بارسی یک مد) منطقهای و تعیین مهمتهاین عوامهل
مؤثا در بیابانزایی باای جلوگیای از گسواش پدیهدة
بیابانزایی ضاورت دارد .بهاای شهناخت وضهعیت و
شدت بیابانزایی و حمایت از عاصههای آسی پهذیا
در باابا عوامل تخای

باید معیارها و شهاخصههای

مؤثا در بیابانزایی شناسایی و ارزیابی شود تها بوهوان
طاحهای بیابانزدایی را بها موفقیهت اجهاا کهاد و از
طایههق اسههوفادة مطلههوب از اراضههی و درنظاگههافون
معیارها و شاخصهای مؤثا در بیابهانزایهی از ایجهاد
این پدید جلوگیای نمود [.]19
به منظور ارزیابی بیابانزایی تحقیقات گونهاگونی
در داخل و خارج از کشور صورت گافوه که به ارائهة
مد)های منطقهای فااوانی منجا شد که خاص همان
منطقه است .باای اسوفاد از ایهن مهد)هها در منهاطق

دیگا باید شهاخصهها و معیارههای آنهها بارسهی و
مجدداا ارزیابی شوند و بها توجهه بهه شهاایط منطقهة
مطالعاتی تعدیل و اصالح شوند .بهه همهین منظهور
طههاح جههامع کمّ هیسههازی معیارههها و شههاخصهههای
تأثیاگذار در روند بیابانزایی در زیستبومهای طبیعی
کشور توسط سازمان جنگلها مااتع و آبخیزداری و
گاوهی از اسوادان و محققان کشور در سا)  1384در
سطح ملی تدوین شد .با پایة نوایج این طاح  9معیار
و  35شههاخص بیابههانزایههی در ایههاان همههاا بهها
روششناسی ارزیابی کمّی و کیفی آن ها در قال مد)
ایاانی ارزیابی پوانسیل بیابهانزایهی IMDPA( 1ارائهه
شد [ ]3و در پی آن به منظور ارزیهابی کهارایی ایهن
مد) و شاخصها و معیارههای پیشهنهادی مطالعهات
مخولفی انجام گافت .ناطقی [ ]14شدت بیابهانزایهی
دشت سگزی را با اسوفاد از مهد)  IMDPAبارسهی
نمود و از کارآمهدی ایهن مهد) در ارزیهابی پوانسهیل
بیابانزایی گزارش داد .اسفندیاری [ ]7ضمن بارسی
وضعیت بالفعل بیابانزایهی در منطقهة آبهاد طشهک-
فار با اسوفاد از مد)  IMDPAچنین بیان میکند
که چون بافتهای مووسط خاک مناسه تهاین بافهت
باای کاربای کشاورزی محسوب میشوند بهوا است
با انوقا) طبقة بافتهای لهومی بهه کهال کهمشهدت
بیابانزایی و طبقة بافتهای رسی و شهنی (دو عامهل
محدودکنند به کهال شهدید بیابهانزایهی در مهد)
اصالحات تزم صهورت گیهاد .محقهق دیگهای []20
شدت بیابانزایی دشت سیسوان را با اسهوفاد از مهد)
 IMDPAبارسی کاد .تجزیه و تحلیلهای انجامشهد
در منطقة سیسوان نشان میدهد که این مد) ه به علت
درنظاگافون شاخصهای مناس و بهه تعهداد نسهبواا
کههافی سههادگی و ماحلهههایبههودن آن روش خههاص
وزندادن به شاخصها اسهوفاد از سهامانة اطالعهات
جغاافیههایی در تلفیههق نقشهههههها اسههوفاد از میههانگین
هندسی در محاسبة امویاز شهاخصهها و تهیهة نقشهة
1. Iranian Model of Desertification Potential
Assessment

ارزیوبی شدت بیوبونزایی حوزة آبخیز درخت سنجد بو اسوفود

از مدل IMDPA

شدت بیابانزایی ه روش نسبواا دقیقی است و میتهوان
از آن در مناطق مشهابه اسهوفاد کهاد .اولویهتبنهدی
مکانی تخای اراضی با اسهوفاد از مهد)  IMDPAبها
تأکید با فاسایش بهادی و اقلهیم در منطقهة بادخهون
بوشها بارسی شد [ .]5مقایسة نوهایج حاصهل از ایهن
تحقیق با شاایط منطقه نشان میدهد کهه مهد) مهورد
نظا و شاخصهای پیشنهادی باای بارسهی وضهعیت
تخای اراضی در ایهن منطقهه مناسه و از کهارایی
خوبی باخوردار است .بهاخالف سهایا مهد)هها کهه
شدت بیابانزایی با اسا معیار غال تعیین میشود
در این مد) با توجه به کلیة معیارها وضعیت فعلهی
بیابانزایی ارزیابی میشود.
اهداف مورد نظا در این تحقیق عبارت اسهت از:
تعیههین کارآمههدی ایههن مههد) بههاای ارزیههابی پوانسههیل
بیابههانزایههی در منههاطق خشههک و بارسههی شههدت
بیابانزایی منطقة درخت سنجد بها اسها

معیارههای

اقلههیم پوشههش گیههاهی خههاک زمههینشناسههی و
ژئومورفولوژی و تهیة نقشة بالفعل بیابانزایی منطقهة
مورد مطالعه با اسا

مد) .IMDPA
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روششناسی تحقیق
معرفی منطقة مورد مطالعه
حههوزة آبخیهز درخههت سههنجد در جنههوب شهاسههوان
نیشابور در محدودة تقسیمات سیاسی اسوان خااسهان
رضوی و در  35کیلوموای جادة نیشابور -کاشما قاار
دارد .وسعت کل منطقة مورد مطالعهه  8793/8هکوهار
است .حوزة آبخیز درخت سهنجد از نظها مخوصهات
جغاافیههایی در محههدودة  58 °36 30تهها˝ 58° 45 2
طههو) شههاقی و  35° 47´50تهها  35° 56´50عههاض
شمالی قاار گافوه اسهت .حهداقل و حهداکثا ارتفها
منطقههه بهههتاتی ه  1170موهها و  1600موهها و ارتفهها
مووسط حوز  1366/02موا است .منطقة مورد مطالعه
از شما) به حسینآباد عودت خیاآبهاد و اکباآبهاد از
جنوب به ریگی جنداب سهلطانیه نمهه از شها بهه
حسههینآبههاد درخههت سههنجد و از غههاب بههه کالتههه
حسنآباد قاسمآباد ارغشن چشمة آخور آغهل زیهد
چا افسا و مارو محدود میشود .شکل  1موقعیهت
حوزة آبخیز درخت سنجد را در کشور اسوان خااسان
رضوی و شهاسوان نیشابور نشان میدهد.

شکل  .1نقشة موقعیت حوزة آبخیز درخت سنجد در کشور ،استان خراسان رضوی ،و شهرستان نیشابور
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رژیم بارندگی در این منطقه مدیواانهای و حداکثا
بارندگیهای آن در فصل ساد سا) (دی بها میهانگین
 20میلیموا و مقدار بسیار ناچیزی در فصل تابسهوان
است .مجمو مووسط بلندمدت بارندگی ساتنة منطقه
( 187 1390-1371میلیموا است که  100میلهیموها
آن در زمسوان  35میلیموا در بهار  10میلهیموها در
تابسوان و  42میلیموا در پاییز رخ میدهد (ایسهوگا
سینوپویک نیشابور  . 1390با اسا آمار و اطالعات
ایسوگا سهینوپویک نیشهابور بهاای یهک دورة نسهبواا
طوتنی آماری مووسط ساتنة دمای هوا  16/24درجة
سانویگااد است .اقلیم منطقة مورد مطالعه بها اسها
روش دومارتن خشک است.

رابطة  1محاسبه شد.

خاک با اسا
(رابطة 1

درصد سنگریزة عمقی × عمق خاک = معیار خاک
(1/4بافت × هدایت الکوایکی ×

شههاخصهههای حساسههیت سههنگ فزیههوگاافی
و نو بها باداری از واحد کاری باای تعیین

(شی

معیار زمینشناسی و ژئومورفولوژی با اسا

جهدو)

 2و  3بارسهههی شهههد و معیهههار زمهههینشناسهههی و
ژئومورفولوژی با اسوفاد از رابطة  2محاسبه گادید.
(رابطة 2
= معیار زمینشناسی و ژئومورفولوژی

(1/3حساسیت سنگ × فزیوگاافی × نو بها باداری
از واحد کاری

روش تحقیق
بررسی پتانسیل بیابانزایی منطقه باا اساتااد از
مدل IMDPA

پس از بازدید از منطقه گادآوری و مطالعة اطالعهات
پایه ه از جمله نقشههای موضوعی عکسهای هوایی
و تصاویا ماهوار ای ه محدودة منطقهة مهورد مطالعهه
مشخص شد .همچنین معیارهای خاک زمینشناسهی
و ژئومورفولوژی اقلیم و پوشش گیهاهی بهه منظهور
تهیة نقشة شدت بیابانزایی انوخاب گادید.
شاخصهای بافت خاک هدایت الکوایکی عمق
خاک و درصد سنگ ریزة عمقی باای معیار خاک بها
اسا جدو)  1ارزیابی شد و میانگین هندسی معیهار

شاخصهای بها باداری از پوشش وضهعیت و
تجدید حیات پوشش گیاهی باای تعیین معیار پوشش
گیاهی بها اسها

جهدو)  4بارسهی شهد .شهاخص

تجدید پوشش گیاهی با توجه به امکهانپهذیابودن یها
نبودن اجاای عملیات اصالحی ارزیابی شد .امویاز این
شاخص با توجه به خصوصهیات پوشهش گیهاهی از
قبیل تاکی

گیاهی گاایش و وضعیت ماتع تعیهین

شد زیاا با دانسون وضعیت ماتع و گهاایش آن نهو
عملیات اصالحی و تزم و ضاوریبودن آن مشخص
میشود .در نهایت معیار پوشش گیاهی با اسهوفاد از
رابطة  3محاسبه شد.

جدول  .1شاخصهای معیار خاک برای ارزیابی پتانسیل بالفعل بیابانزایی

شاخص
هدایت الکوایکی (ds/m
عمق خاک (cm

بافت خاک
میههزان سههنگریههزة عمقههی
(درصد

وضعیت بالفعل بیابانزایی و دامنة امویازدهی
 0ه 1/5
>5
< 80
رسی و لومی رسی

 1/6ه 2/5
5ه8
 50ه 80
لوم ریز

 2/6ه 3/5
 9ه 16
 25ه 50
لوم درشت

 3/6ه 4
<16
>20
شنی و لومی شنی

>15

 15ه 35

 35ه 75

< 75

ارزیوبی شدت بیوبونزایی حوزة آبخیز درخت سنجد بو اسوفود
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از مدل IMDPA

جدول  .2شاخصهای معیار زمینشناسی برای ارزیابی پتانسیل بالفعل بیابانزایی (شیب و نوع بهرهبرداری)

واحد کاری
تودة سنگی و
باونزدگی سنگی

اراضی شهای
و روسوای

شاخص شی
درصد
ها درجه از
شی

شاخص نو بها باداری از واحد کاری
امویاز

ویهگی شاخص
اغل

-

دارای ساخوار سنگشناسی موااکم و سخت .به دلیهل شهاایط آب و ههوایی

خاک تشکیل نشد یا بسیار سطحی است و هی گونه توان اکولوژیکی ندارد.
تغییا کاربای به منظور توسعة مناطق روسوایی و شهای داد نشد است.

0ه8

1

 %20از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی باای توسعه تغییا کاربای داد شد است.

 8ه 12

2

 %40از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی باای توسعه تغییا کاربای داد شد است.

 12ه 18

3

 %60از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی باای توسعه تغییا کاربای داد شد است.

3

>18

4

 %80از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی باای توسعه تغییا کاربای داد شد است.

4

 0ه 15

1

 15ه 30

2

 30ه 40

3

>40

4

0ه5

1

 5ه 15

2

کشاورزی

تعاد) دام و ماتع وجود دارد و هی گونه آثار تخایبی در سطح ماتع وجود ندارد.
تعداد دام  %20بیشوا از ظافیت ماتع است و آثار به صورت رد پای دام است.
تعداد دام  %40بیشوا از ظافیت ماتع است و آثهار بهه صهورت رد پهای دام دیهد
میشود.
تعداد دام  %60بیشوا از ظافیت ماتع است و آثهار تخایه

بهه صهورت خطهوط.

همچنین آثار فاسایشی به صورت شیار و آبااهه در پایین دامنه دید میشود.
تعداد دام  %80بیشوا از ظافیت ماتع اسهت .پوشهش گیهاهی بهه صهورت لکههای
وجود دارد .رد پای دام فااوان وجود فاسایش آبی.
کشاورزی توان مناس

دارد ولی منابع مانند آب و خاک عالی نیست .شی

تا  11درصد است و منطقه مناس

بین 6

دیمکاری (بارش حدود  400میلیموا

منطقه باای کشاورزی توان کم تا مووسط دارد و عمق خاک و حاصلخیزی مووسط
و شی

 15ه 20

3

>20

4

شی

 0ه 10

1

-

بین  %17 - 12مناس

باای دیمکاری منوها با اعما) شاایط

آن بین  %25 - 18عمق خاک کم تا مووسط

بیش از  %25عمق خاک کم مناس

 10ه 25

آبااهه

2
3
4

2
3

کشاورزی نیست و ماتع است.
 %12 - 5آثهار ههازآب و خنهد (%20

سطح
سنگهای ناپیوسوه مارن و ر

1

4
-

سنگ های ناپیوسهوه آبافهت مهارن ر
2

1

-

توان ماتعداری شی

(سطحی شیاری

1

2

ماتع

فاسایش آبی

امویاز

یا شیل آثار فاسایش به صورت شیار و آبااههه و

گاهی خند در پایین دامنه ( %40سطح رخسار را میپوشاند شی

12ه %25

2

 25ه 40

3

>40

4

سنگهای ناپیوسوه آثار فاسایش بدلند حاکتهای تود ای شی

0ه5

1

رخسار های فاسایش بادی در واحدها قابل مشاهد نبود و یا بسیار کم است.

1

 5ه 10

2

رخسار های فاسایش بادی در  %15واحد کاری قابل مشاهد است.

2

رخسار های آن

 10ه 15

3

رخسار های فاسایش بادی در  %25واحد کاری قابل مشاهد است.

3

(برداشت ،حمل،

 15ه 20

4

و رسوب)

>20

0

رخسار های فاسایش بادی در  %50واحد کاری قابل مشاهد است.

4

فرسایش بادی و
انواع

سنگهای ناپیوسوه آثار فاسایش شیار آبااهه و بدلند پای پینگ ( %50سطح

1

بیش از %35

3
4
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جدول  .3شاخصهای معیار زمینشناسی برای ارزیابی پتانسیل بالفعل بیابانزایی (حساسیت سنگ)

شاخص حساسیت سنگ

واحد کاری

امویاز

ویهگی شاخص -ساشت سنگشناسی

تودة سنگی و

گاانیت ریولیت سینیت تااکیت آنهدزیت دیوریهت گهاباو بازالهت پیاوکسهنیت

باونزدگی سنگی

پایدوتیت توف آگلوماا کوارتزیت گنیس آمفیبولیت ماما دولومیوی ماما کابناتهه

1

ماما کلسیوی ساپانوینیت ماسهسنگ کنگلوماای مسوحکم آهک چات ژاسپ
نهشوه های کهواتانا آبافوهی مووسهط دانهه (نهشهوه ههای پادگانههای مخهاوطافکنههای
اراضی شهای
و روسوایی

نهشوههای کواتانا آبافوی ریزدانه (نهشوههای پادگانهای و مخاوطافکنهای
مارن غیاتبخیای

3

مارن تبخیای

4

نهشوههای کواتانا مووسط دانه (نهشوههای پادگانهای مخاوطافکنهای و واریز ای

1

اسیدین اسکوری پومیس نهشوه های کواتانا ریز و خیلی ریزدانه شیل ر
ماسهسنگ کنگلوماا آهک چات ژاس
ماتع

سهنگ

درز و شکافدار

خاکسوا آتشفشهانی کنگلهوماای نامسهوحکم ماسههسهنگ گهلسهنگ سسهت شهیل
خادشد آهک نامسوحکم آهک ریفی چاکی و پودریشد چاک مارن غیاتبخیای
مارن ژیپسی سنگ ژیپس سنگ انیدریت مارن نمکی سنگ نمک

شیاری آبااهه ...

فاسایش بادی و انوا
رخسار های آن
(باداشت حمل و رسوب

3

1

نهشوههای آبافوی درشتدانه (گااو) (نهشوههای مخاوطافکنهای و واریز ای

2

نهشوههای کواتانا مخاوطافکنهای و واریز ای لس

3

ماسهسنگ شیل آهک مارن

4

نهشوههای آبافوی کواتانا (مخاوطافکنهای و واریز ای لس ر
فاسایش آبی (سطحی

2

4

نهشوههای آبافوی مووسط دانه (ماسه (پادگانهای و مخاوطافکنهای لس
کشاورزی

2

شیل مارن

1

خاکسوا آتشفشانی لس چاک مارن غیاتبخیای

2

لس مارن ژیپسی

3

مارن نمکی

4

آبافت ریزدانه (سیلت گل ر

دشت ساپوشید سیلت نمکی سیلت ژیپسی

1

آبافت مووسط دانه (ماسه دشتسا آپانداز و مخاوطافکنهای

2

آبافت درشت دانه (گااو) دشتسا فاسایشی و مخاوطافکنهای

3

نهشوههای کواتانا مووسط دانه (ماسه لس مارن

4

ارزیوبی شدت بیوبونزایی حوزة آبخیز درخت سنجد بو اسوفود
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جدول  .4شاخصهای معیار پوشش گیاهی جهت ارزیابی پتانسیل بالفعل بیابانزایی

وضعیت بالفعل بیابانزایی و دامنة امویازدهی
شاخص

 0ه 1/5

 1/6ه 2/5

 2/6ه 3/5

 3 /6ه 4

گونههای مهاجم کموا از 5

گونههای مهاجم  5ه 20

گونههای مهاجم  20ه

گونههای مهاجم بیش از

درصد تاکی
وضعیت

گیاهی را

تشکیل میدهد و کموا از

تشکیل میدهد و  25ه 50

گیاهی

گیاهی از

 25درصد از تاکی

پوشش

از گونههای یکساله است.

گیاهی

درصد پوشش تاجی دائمی
بیش از  30درصد

آثار بوتهکنی مشاهد
بها باداری

نمیشود.

از پوشش
گیاهی

تجدید

درصد تاکی

گیاهی را

درصد از تاکی

گونههای یکساله است.
درصد پوشش تاجی
دائمی
 15ه  30درصد

را تشکیل میدهد و اکثا

را تشکیل میدهد و

پوشش گیاهی منطقه

پوشش گیاهان منطقه از

یکساله است.

گونههای یکساله است.

درصد پوشش تاجی

درصد پوشش تاجی

دائمی  5ه  15درصد

دائمی کموا از  5درصد

قطع بوتهها درخوچهها

قطع بوتهها درخوچهها

و درخوان نسبواا زیادتا از

و درخوان

بیوما

زیاد و کامالا محسو

ساتنه

قطع بیرویة بوتهها
درخوان و درخوچهها در
حا) حاضا و یا گذشوة
نهچندان دور

مازاد دام  25تا 50

مازاد دام بیش از 50

درصد بیش از ظافیت

درصد بیشوا از ظافیت

چاا

چاا

تجدید حیات با هزینة

تجدید حیات پوشش

کم

گیاهی بسیار مشکل یا

امکانپذیا است.

غیاممکن

نیازی به عملیات اصالحی

عملیات احیای پوشش

عملیات اصالحی نسبواا

عملیات اصالح موفق

نیست.

مؤثا بود .

موفق بود .

نبود

چاا موعاد) و یا کموا از

مازاد دام تا 25

ظافیت و در فصل مناس

درصد بیش از ظافیت چاا

تجدید حیات به طور طبیعی

تجدید حیات با هزینه کم

پوشش
گیاهی

 50درصد تاکی

گیاهی

 50درصد تاکی

گیاهی

(رابطة 3
تجدید پوشش گیاهی = معیار پوشش گیاهی

(1/3وضعیت پوشش × بها باداری از پوشش ×

شاخصهای میزان بهارش تهداوم خشهکسهالی
شاخص خشکی (دانشگا تهاان بهاای تعیهین معیهار

اقلیم با اسا

جهدو)  5بارسهی شهد و در نهایهت

معیار اقلیم با اسوفاد از رابطة  4محاسبه شد.
(رابطة 4
تداوم خشکسالی × میزان بارش = معیار اقلیم
1/3

(شاخص خشکی ×
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جدول  .5شاخصهای معیار اقلیم جهت ارزیابی پتانسیل بالفعل بیابانزایی

وضعیت بالفعل بیابانزایی و دامنة امویازدهی

شاخص

 0ه 1/5

 1/6ه 2/5

 2/6ه 3/5

 3/6ه 4

حدود بارش ساتنه (mm

< 280

 150ه 280

 75ه 150

>75

شاخص خشکی UTI

 159ه 180

 120ه 150

120 - 90

90 - 0

شاخص تداوم خشکسالی

 3تا  4سا)

 5تا  6سا)

 6تا  7سا)

بیش از  7سا)

جدول  .6کالسهای وضعیت فعلی بیابانزایی

ردیف

دامنة ارزش عددی

1

وضعیت بالفعل بیابانزایی

 0ه 1/5

کال

بیابانزایی

کم و ناچیز

I

مووسط

II

3

 2/6ه 3/5

شدید

III

4

 3/6ه 4

خیلی شدید

IV

2

 1/6ه 2/5

پس از تهیة تیههای رسهوای شهاخصههای هها

آمد و با توجه به جدو)  6طبقهبندی شد.

معیار این تیهها با هم تلفیق شد و تیة رسوای معیار
مابوطههه بهههدسههت آمههد .بههه عبههارت دیگهها در

(رابطة 6

روش IMDPAارزش ها معیار از میهانگین هندسهی
شاخصهای آن معیار طبق رابطة  5بهدست مهیآیهد
[.]3

¼

)DM= (SI × VI × GI × CLI

 :DMنقشة شدت بیابانزایی
 :SIمعیار خاک

(رابطة 5

)Index − X = [(Layer −1).(Layer − 2
(Layer − n)] 1/ n

که در آن:
 :Index-xمعیار مورد نظا

 :GIمعیار زمینشناسی و ژئومورفولوژی
 :VIمعیار پوشش
 :CLIمعیار اقلیم

 :Layerشاخصهای ها معیار

نتایج

 :nتعداد شاخصهای ها معیار

نوایج حاصل از وزندهی شاخصها و تلفیق معیارهها

در نهایت پس از تهیة تیههای معیارههای مهورد

با توجه به میانگین هندسی وزنها به طهور جداگانهه

مطالعه از تلفیق تیههای اطالعاتی چهار معیار خاک

در جداو)  7تا  10ارائه شد است .شکلهای  2تها 5

زمههینشناسههی و ژئومورفولههوژی پوشههش گیهاهی و

نشاندهندة نقشهههای معیهار پوشهش گیهاهی معیهار

رابطة  6در محهیط GISنقشهة نههایی

زمینشناسی و ژئومورفولوژی معیار خهاک و نقشهة

اقلیم با اسا

وضعیت فعلی بیابانزایی منطقة مورد مطالعه بهدسهت

وضعیت بالفعل بیابانزایی در منطقة مورد مطالعهاند.

ارزیوبی شدت بیوبونزایی حوزة آبخیز درخت سنجد بو اسوفود
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جدول  .7متوسط وزنی ارزش کمّی شاخصهای مؤثر در معیار پوشش گیاهی

کال

بیابانزایی

شاخصهای معیار

امویاز شاخص

وضعیت بالفعل بیابانزایی

وضعیت پوشش

2/6

شدید

III

بها باداری از پوشش

3/65

خیلی شدید

IV

تجدید پوشش

3

شدید

III

جدول  .8متوسط وزنی ارزش کمّی شاخصهای مؤثر در معیار زمینشناسی و ژئومورفولوژی

شاخصهای معیار

امویاز شاخص

وضعیت بالفعل بیابانزایی

حساسیت سنگ

2/4

مووسط

II

1/74

مووسط

II

1/4

کم

I

فزیوگاافی (شی
نو بها باداری از واحد کاری

کال

بیابانزایی

جدول  .9متوسط وزنی ارزش کمّی شاخصهای مؤثر در معیار خاک

شاخصهای معیار

امویاز شاخص

وضعیت بالفعل بیابانزایی

بافت خاک

2/6

شدید

III

هدایت الکوایکی

1

کم

I

درصد سنگریزة عمقی

2/48

مووسط

II

عمق خاک

3/7

خیلی شدید

IV

معیار پوشش گیاهی
بارسیهای انجامشد روی مووسط وزنی ارزشههای
کمّی سه شهاخص مهورد بارسهی در معیهار پوشهش
گیاهی نشان میدهد که مووسط وزنی معیهار پوشهش
گیاهی بهاای کهل منطقهه  3/05اسهت و در وضهعیت
شدید بیابانزایی قاار میگیاد و شاخص بها بهاداری
از پوشش گیاهی با ارزش عددی  3/65بیشواین نقش
را در افزایش امویاز این معیار باعهد دارد.

معیار زمینشناسی
ارزیابی مووسط وزنی ارزشهای کمّهی سهه شهاخص
مورد بارسی در معیار زمینشناسی و ژئومورفولهوژی
نشان میدهد که در منطقة مورد مطالعه مووسط وزنهی

کال

بیابانزایی

معیار زمینشناسی و ژئومورفولوژی باای کهل منطقهه
با ارزش عددی  1/8در وضعیت مووسهط بیابهانزایهی
قاار میگیاد .از بین شاخصهای این معیار شهاخص
حساسیت سنگ با ارزش عددی  2/4بیشواین نقش را
در افزایش امویاز این معیار دارد.

معیار خاک
مطالعات انجامشد روی شاخصهای مهورد بارسهی
در معیار خاک نشان میدهد که در منطقة مورد مطالعه
شاخص عمق خاک بها ارزش عهددی  3/7مهؤثاتاین
نقش را در بیابانزایی و افزایش کال

تخای

خهاک

دارد .همچنین مووسط وزنی معیار خهاک بهاای کهل
منطقه با ارزش  2/21در وضعیت مووسط بیابهانزایهی
ارزیابی گادید.
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جدول  .10متوسط وزنی ارزش کمّی شاخصهای مؤثر در معیار اقلیم

کال

بیابانزایی

شاخصهای معیار

امویاز شاخص

وضعیت بالفعل بیابانزایی

میزان بارش

2/41

مووسط

II

تداوم خشکسالی

1/7

مووسط

II

شاخص خشکی

2/1

مووسط

II

داشوه است .با بارسهی و تجزیهه و تحلیهل مطالعهات

معیار اقلیم
با توجه به اینکه مووسط بارندگی و درجة حاارت در
همة بخشهای منطقهة مهورد مطالعهه تقایبهاا یکسهان
است ارزش معیهار اقلهیم بهاای کهل منطقهه و همهة
واحدهای کاری مورد مطالعه یکسان بهاآورد گادیهد.
ارزش عددی معیار اقلیم بهاای منطقهة مهورد مطالعهه
 2/04بهدست آمد که بیانگا کال

مووسط بیابانزایهی

است به طوری که شهاخص میهزان بهارش بها ارزش
عددی  2/41بیشواین نقش را در افهزایش امویهاز ایهن
معیار در بیابانزایی باعهد دارد.

انجامشد و مقایسة نوایج بهدسهتآمهد بها وضهعیت
موجود منطقه توسط بازدیدهای صهحاایی مشهخص
شد که روش  IMDPAباای ارزیابی وضهعیت فعلهی
بیابانزایی در منطقة مورد مطالعهه مناسه

بهود و از

کارایی خوبی باخوردار است.
ذکا این نکوه تزم است کهه در سهایا تحقیقهات
انجامگافوه در ایهاان از جملهه «ارزیهابی بیابهانزایهی
دشت ورامین با تکیه بها مسهائل آب و خهاک» []15
«بارسی عوامل مؤثا در شدت بیابانزایی با اسوفاد از
مهد)  IMDPAدر منطقهة کهیاکنهاک چابهههار» []16

بحث و نتیجهگیری

«بارسی معیارها و شاخصهای بیابانزایی با تکیه بها

نوایج تحقیق نشان میدهد که منطقة مهورد مطالعهه از

آب و خاک جهت ارزیابی و تهیة نقشة بیابانزایهی در

نظا وضعیت بیابانزایی با اسهوفاد از روش IMDPA

منطقهة زابههل» [ ]13نوههایج بسههیار نزدیههک و مشههابهی

کم مووسط و شدید قاار مهیگیهاد .از

حاصل شد است .در این روش نهو کهاربای نقهش

کل مسهاحت منطقهه  32/8هکوهار ( 0/37درصهد از

قابههل تههوجهی در ارزیههابی شههاخصهههای معیههار

کم  7036/3هکوهار

زمینشناسی و ژئومورفولوژی دارد .از تبعات مشههود

مووسههط و  1724/7هکوههار

بیابانزایی در منطقهة مهورد مطالعهه کهاهش میهزان و

شههدید بیابههانزایههی قههاار

کیفیت پوشش گیاهی و باوز رخسار ههای فاسهایش

در سه کال

لحاظ شدت بیابانزایی در کال
( 80درصههد در کههال
( 19/63درصههد در کههال
میگیاد (شکل . 5

بادی است.

با محاسبة میانگین وزنی شدت بیابانزایی بهاای

روش پیشنهادی به دلیل انوخهاب شهاخصههای

کههل منطقههة مههورد مطالعههه  2/23ب ههدسههت آمههد کههه

مناس

نشاندهندة وضعیت مووسط بیابانزایی در کل منطقهه

سادگی و ماحلهه بهه ماحلهه بهودن آن و اسهوفاد از

است .در بین معیارهای مورد بارسی معیهار پوشهش

سههامانة اطالعههات جغاافیههایی در تلفیههق نقشهههههها و

شههدید

اسوفاد از میانگین هندسی به جای میهانگین حسهابی

بیابهانزایههی بیشههواین تههأثیا را داشههوه اسههت و معیههار

در محاسبة شاخصها و تهیة نقشة شدت بیابانزایهی

زمینشناسی و ژئومورفولوژی با مووسط وزنهی  1/8و

روش نسبواا دقیقی است و مهیتهوان از آن در منهاطق

گیههاهی بهها مووسههط وزنههی  3/05و کههال

کال

مووسط کمواین تأثیا را در بیابهانزایهی منطقهه

با شاایط ایاان بهاای هها معیهار و بهه علهت

مشابه اسوفاد کاد.
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با توجه به اینکهه تشهکیالت سهنگی منطقهه کهه
عمدتاا در ارتفاعات بخش جنوبی حوز واقع شد اند
اغل

از سهنگههای آذریهن و رسهوبی بها سهخوی و

مقاومت بات در مقابل تخای اند جهوانبهودن نسهبی
این تشکیالت مقاومت قابل توجه آنها بهه تخایه
فیزیکی و اقلیم خشک منطقهه سهب

با توجه به این مسهائل بهاای بهبهود وضهعیت و
جلهههوگیای از تخایهه

بیشهههوا اراضهههی از طایهههق

دخالتهای انسان در منطقة مورد مطالعه موارد ذیهل
پیشنهاد میشود:
ه خاوج دام مازاد از اراضی ماتعی بخش جنوبی

تشهکیل خهاک

و اجاای اقدامات اصالحی ماتع؛

تحو)نیافوه و کمعمق در مناطق مهذکور شهد اسهت.

ههه باقههااری تعههاد) دام بهها ظافیههت ماتههع در

در

بخشهای شمالی و پاهیز جدّی از ورود دام در زمان

خاک کمعمق و عدم وجود درز و شکاف مناسه

سنگها به هماا خشکسالیههای چنهد سها) اخیها
موج

نامناس

به اراضی حسا

به تخای ؛

کاهش رطوبت خاک و در نویجه کاهش میزان

ه اسوقاار گیاهان بوتهای در اراضی دشوی شهما)

پوشش گیاهی و افت تولیهد در منهاطق مهذکور شهد

منطقه به منظور جلوگیای از باداشهت مهواد ریزدانهه

اسههت .از آنجههایی کههه ارتفاعههات جنههوبی حههوز بههه

توسط باد؛

صورت یک بادشکن ماتفع و سااسای عمل میکنند

ه به دلیل فقا خاک و کمبود بارنهدگی در منطقهة

این بخش از منطقه مکان مناسبی باای رسوبگهذاری

مورد مطالعه از اراضی دیم کشتشد در سا)هایی با

ذرات به دلیل کاهش ساعت باد بود و این اما خود

بارندگی مووسط فقط  300کیلهوگام در هکوهار گنهدم

سب

کاهش پوشش گیهاهی در منطقهة مهذکور شهد

است .این مهواردؤ بهه همهاا مهدیایت نامناسه

در

باداشت میشود که باداشت این مقدار گندم به ههی
عنوان توجیهکنندة تخایه

ناشهی از شهخم زمهین و

منطقه از طایهق کشهت دیهم و رهاسهازی اراضهی در

باهمزدن خاک نیست .بهوا است این مناطق از طایهق

بخش عمد ای از سا) و چاای بهیرویهه و خهارج از

باخی اقدامات اصالح ماتع و کشت گونههای ماتعی

فصل موج

تشدید فاایند بیابانزایی در پهنة مهورد

مطالعه شد است.

و علوفهای مناس

تغییا کاربای دهند.

357

IMDPA از مدل

ارزیوبی شدت بیوبونزایی حوزة آبخیز درخت سنجد بو اسوفود

References
[1] Abrisham, E. (2004). Assessment and mapping of desertification using MICD, ICD, FAO-UNEP
(Case study, fakhraba, mehriz). MSc. Thesis, University of Tehran, 204p.
[2] Abrisham, E. (2011). Assessment of desertification potential using IMDPA model in Derakhte
Senged water shed. PH.D. Seminar, University of Tehran, 70p.
[3] Ahmadi, H. (2006). Iranian model of desertification potential assessment in (East of Esfahan).
Faculty of natural resources university of Tehran, 178p.
[4] Ahmadi, H. (2009). Geomorphology. 2ed Edition, University of Tehran press, 180p.
[5] Bahreini, F., Pahlavanravi, A., Moghaddamnia, A. and Rahi, Gh. (2012). Spatial prioritization of
land degradation using IMDPA model with emphasis on wind erosion and climate (Case study:
Bordekhun Region of Boushehr). Journal of Water and Soil, 26, 897-907.
[6] Danfeng, S. (2006). Agricultural causes of desertification risk in Minqin,China. Journal of
Environmental Management, 79, 348-356.
[7] Esfandiari, M. and Hakimzadeh Ardakani, M.A. (2011). Evaluation of active desertification with
emphasis on the soil degradation by IMDPA model (case study: Abadeh-Tashk, Fars). Journal of
Range and Desert Reseac, 17, 624-631.
[8] Khosravi, H. (2004). Assessment of desertification using MEDALUS (Case study: Kashan). MSc.
thesis, Tehran University, 140 p.
[9] Kharin, N. (1985). A methodological principles of desertification processes assessment and
mapping, arid lands of Turkmenistan taken as example, Ashkhabad. Australian journal of basic
and applied sciences, 2, 157-164.
[10] Ladisa, G., Todorovic, M. and Trisorio_liuzzi, G. (2002). Characterization of area sensitive to
desertification in southern Italy. Eco-compatible solutions for Aquatic Environmental, 87-99.
[11] Lavado Conntador, J.F. and Schnabel, S. (2008). Mapping sensitivity to land degradation
Extremadura.
SW Spain, 1, 25-41.
[12] Mesbah zade, T. (2007). Assessment and mapping of desertification using IMDPA, base on
geology criteria (case study, Aboozobeid abad). MSc. Thesis, Tehran University, 154p.
[13] Mohamad Ghasemi, S. (2007). Investigation of criteria and indicators of desertification, based on
soil and water to assess and mapping desertification (Case study, Zabol). MSc. Thesis, Tehran
University, 163 p.
[14] Nateghi, S., Zehtabian, G. H. and Ahmadi, H. (2009). Evaluation of desertification intensity in
Sagzi plain using IMDPA model. Journal of Range and Watershed Management, 62, 419-430.
[15] Rafii Emam, A. (2003). Evaluation of desertification intensity in Varamin plain, base on Soil and
water criteria. MSc. Thesis, Tehran University, 152 p.
[16] Raisi, A. (2008). Evaluation of effective factors on desertification, using IMDPA model in Kahir
Konarak area. MSc. Thesis, Tehran University, 180 p.
[17] Reynolds J. F. (2009). Cutting through the confusion Desertification an old problem viewed
through the lens of a new framework, the dry lands development paradigm. Dry lands, Deserts
& Desertification, 45, 65-78.
[18] TabaTabaii zade, M. (2010). Compare of desertification potential using IMDPA and MICD, base
on wind erosion criteria (case study: Fakhrabad plain). MSc. Thesis, Tehran University, 160 p.
[19] Zehtabian, Gh., Khosravi, H. and Ghodsi, M. (2007). Evaluation of desertification intensity in
Kashan area, using IMDPA model. Desert journal, 54, 67-78.

1393  پوییز،3  شمورة، 67  د رة، مجله منوبع طبیعی ایران،مرتع آبخیزداری

358

[20] Zolfaghari, F., Shahriari, A., Fakhireh, A., Rashki, R. and Noori, S. (2011). Assessment of
desertification potential using IMDPA model in Sistan plain. Watershed Management Research,
Pajouhesh and Sazandegi, 91, 97-107.

