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پایش شوری خاك با استفاده از دادههای سنجندة ASTER

برای ارزیابی بیابانزایی در دشت مروست ،استان یزد
 زهرا گیوئی اشرف ؛ کارشنا ارشد مدیریت مناطق بیابانی
 محمدعلی حکیمزاده :استادیار گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه یزد
 محمد زارع :استادیار گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه یزد
 زهره ابراهیمی خوسفی :کارشنا ارشد مدیریت مناطق بیابانی
 كاظم دشتکیان :عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده
بیابا زایی فرایند و وضعیت نهایی تخریب منارق خشم است .از ررفی ،شور و قلیاییشد خاك از فراینهد ای تخریهب
خاك در منارق خشم و نیك خشم ب شكار میآید .در این توقیق با استهاده از فناوری سنجش از دور با قهدرت تهكیهم
ریهی و مكانی باب ،ب من ور ارزیابی بیابا زایی در دشت مروست (استا یزد) ،ب پایش شوری خاك اقهداش شهد .در ایهن
توقیق از تصاویر مربوط ب سال ای  2003و  2010سنجندة  ،ASTERمها وارة  Terraاسهتهاده شهد .بها اجهرای عكلیهات
پیشپردازش و تشكیل و ارزیابی مدل رابطة مؤ ه ای شوری خاك ( ECو  )SARبا مؤ ه های بازتهاب ریههی ،تصهاویر
برای ر دو مؤ ه ب روش ظدامثر اظتكال ربق بندی شد .سپس ،مساظت ر ربق و میهزا تغییهرات آ در دورة زمهانی
مورد مطا ع مواسب شد .نتای ب دستآمده نشا داد م در دورة زمانی هتسا ( 2003ه  )2010از سهطح اراضهی غیهر
شور ماست و بر مساظت اراضی شور افزوده شده است .این امر بیهانگر تخریهب خهاك و مها ش بهازد ی اراضهی و ،در
نهایت ،پیشرفت بیابا زایی در منطق است .دقت ربق بندی نقشة  ،ECبرای تصویر سال  87/5 ،2003درصد و برای تصویر
سال  82/5 ،2010درصد و ضریب ماپای آ ب ترتیب  0/83و  0/76برآورد شد .كچنین ،دقت ربق بندی نقشة  SARبرای
تصویر ب سال  87/5 ،2003درصد و برای تصویر سال  87/5 ،2010درصد و ضریب ماپا ب ترتیب  0/81و  0/77به دسهت
آمد .این توقیق مارایی بابی تصاویر  ASTERرا در زمینة آشكارسازی تغییرات شهوری خهاك و مهدیریت منهابع ربیعهی
نشا مید د.
واژگان کلیدی :بیابا زایی ،پایش ،سنجندة  ،ASTERشوری ،مروست.

 نویسندة مسئول تلفن09132747441 :

Email: mzernani@yazd.ac.ir
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مقدمه
بیابا زایی فرایند و وضهعیت نههایی تخریهب منهارق
خشههم (شههامل فرسههایش خههاك ،تخریههب خههاك،
جنگههلزدایههی ،تخریههب پوشههش گیهها ی ربیعههی ،و
كچنین ما ش تو ید بیو وژیكی اراضی) است [.]15
شورشدگی یكی از فرایند ای بیوژئوفیزیكی ناشهی از
بیابا زایی و از ویژگی های بهارز خهاك های منهارق
خشم و نیك خشم است .بیش از یمسوش خاك ای
دنیا و بخش وسهیعی از خهاك های ایهرا در منهارق
خشم و نیك خشم واقع شده است [.]4
از سوی دیگر ،با توج ب گسترة زیاد تخریهب و
مودودیت شدید منابع ربیعهی ،شهناخت جنبه های
مختلف منابع ربیعی برای ب مارگیری مدیریت علكهی
امری اجتناب ناپذیر اسهت .تغییهرات زمهانی (پهایش)
منابع ربیعی ،ب علت موسوسنبود نكایش یا ترسیی
این تغییرات در فاصل ای زمههانی موتهاه ،مهیتوانهد
مدیرا و برنام ریزا را از خطر ای اظتكا ی در آینده
آگاه سهازد .وسهعت زیهاد اراضهی در معهرض خطهر
شورشدگی و زین ای بابی شناسهایی و تشهخیص
خاك ای شور ب وسیلة روش ای سهنتی ،ضهرورت
استهاده از فناوری ای جدیهد و روش های نهوین را
بیش از پیش آشكار میسازد.
سنجش از دور با فرا یمرد ارحعات به روز از
جكل فناوری ای برتر و مارآمد در بررسهی تغییهرات
مویطههی و مههدیریت منههابع ربیعههی اسههت .تصههاویر
ما وارهای ،به علهت رقهومیبهود  ،ارائهة ارحعهات
ب نگهاش ،فهرا یآورد دیهد كه جانبه  ،اسهتهاده از
قسكت ای مختلف ریف ا كترومغناریس بهرای ثبهت
خصوصیات پدیده ا ،پوشش ای تكهراری ،سهرعت
انتقهال ،و تنهوع در شهكل داده ها از ارزش زیهادی
برخوردار است [.]8
ب من هور مطا عهة بیابها زایهی و تعیهین رونهد و
سرعت آ  ،دامنة وسیعی از مجكوع ارحعات مكانی
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و زمانی مورد نیاز است .شاخص بازتاب ای ریههی،
م در اثهر تغییهر در سهایر عوامهل تغییهر مهینكایهد،
میتواند در شناخت بیابا زایهی به مهار رود .افهزایش
نا كگونی در تصاویر ما وارهای را میتوا شاخصهی
از بیابا زایی ب شكار آورد .با توج ب دردسترسبود
داده ای ما وارهای در زما ای گوناگو و بانهد ای
ریهههی مختلههف و كچنههین اثبههات مههارایی آ هها در
بسیاری از شاخص ای بیابا زایی ،ماربرد این داده ها
در مطا عات بیابا زایی بسیار ماراست [.]2
ب من ور بررسی بیابها زایهی و تغییهرات اراضهی
پحیای دامغا  ،از داده های مها واره ای چنهدزمانه و
چنههدریهی س ه سههنجندة  MSSدر سههال TM ،1977

سال  ،1988و  ETM+مربوط به  2000اسهتهاده شهد
[ .]3نتای نشا داد م  74درصد تغییرات مربوط به
بیابا زایی است م  68درصد آ بین سال ای 1988
تا  2000اتهاق افتاده است .در توقیقی ،بها اسهتهاده از
داده ای رقومی ما وارة ندست سنجندة  TMمربهوط
ب دو سری زمانی  1987و  ،2001ب بررسهی مكیهت
پیشروی بیابا در دشت سبزوار پرداخت شد .در ایهن
توقیق از باند های  ،2 ،5و  PCAسهوش تهیه شهده از
باند ای  ،3 ،4و  2برای تهیة نقشة ربق بندی پنجگانة
شههوری اسههتهاده شههد .كچنههین ،افههت سههطح آب
زیرزمینی و تغییرات میهی آ نیز بررسی شهد .نتهای
نشا داد م روند تغییرات شهوری خهاك نكهیتوانهد
د یلی برای بیابانیشد منطق ب ظساب آیهد و مقهدار
مكی آب ای زیرزمینی در منطق با روند نزو ی كراه
است .نتای

كچنین ثابت نكود م  ،در بررسی رونهد

بیابا زایی ،به مهارگیری داده های سهنجش از دور و
سیستی ارحعات جغرافیایی مهید است [.]5
پهن بندی نقشة شوری خاك با استهاده از پردازش
تصویر ما وارهای  ASTERو  GISدر اراضی نیشهكر
واظد مشت و صنعت دعبل خزاعی انجاش شهد [.]13
با بررسی روابط میا داده ای زمینی شوری خهاك و
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داده ای تصویر ما وارهای ،مد ی استخراج شد م در

بوده است .در مرظلة دوش (از سهال  2000تها )2006

آ باند ای  1تا  5تصویر مها وارهای بها دقهت 73/6

بیابا زایی ب شدت ما ش یافت است م منتهرل آ را

درصد بیشترین انطباق را با داده های زمینهی شهوری

ماری روبنیمدت دانستند.
با توج ب اینك با روندیابی شوری در دوره ای
زمانی مختلف میتوا به رونهد بیابها زایهی در ایهن
منارق پی برد و با توج ب اینك در گذشت از مؤ ههة
شوری خاك در مطا عات بیابها زایهی مكتهر اسهتهاده
شده است ،پایش شوری خاك با استهاده از داده های
رقومی سنجندة  ASTERاز ما وارة  Terraو مقایسهة
آ ا در سال های  2003و  2010هدف اصهلی ایهن
پههژو ش اسههت .كچنههین ،بههرآورد دقههت تصههاویر
ما وارهای سهنجندة  ASTERدر تهیهة نقشهة شهوری
خاك ب من ور ارزیابی بیابا زایی از دیگر دف های
این پژو ش است.

خاك داشت .در پایا بها عكهل ربقه بنهدی بهر روی
تصویر ،نقشة شوری خاك اراضی نیشكر تهی شد ،م
میتواند برای مدیریت ر چه بهتهر اراضهی نیشهكر
ب مار گرفت شود .در پژو شی دیگر ،ب پهایش خطهر
تخریههب زمههین بهها اسههتهاده از داده ههای  ASTERدر
منطقة نیك خشم جنوب شرقی اسپانیا اقداش نكودنهد.
آ ا از ارحعات باند ای ظرارتی و انعكاسی تصویر
 ،ASTERمسههر غیههر تبخیههری ،و شههاخص NDVI

استهاده مردند .در این توقیق ،میزا

كبسهتگی 0/88

و مقدار خطا  0/18به دسهت آمهد [ .]9بها اسهتهاده از
تصههاویر مهها وارة ندسههت سههال ههای ،1977 ،1973
 ،2001 ،1996 ،1991 ،1988و  2006چگهههههههونگی
تغییرات شوری خاك در منطقهة تهایو در منگو یهای
چین با دف مرتبطمرد این تغییرات با میهیت زمین
و آب و به من ههور دریافههت ارحعههات بههرای منتههرل
شوری بررسی شد .این یافت ا نشا داد مه سهنجش
از دور ابزاری مهید برای بررسی شوری خاك و بهبود
مدیریت آب و زمین است [ ]12[ .]14اقداش ب پهایش
بیابا زایی بر اساس تصاویر سنجش از دور در اراضی
ماس ای  Otindagنكودنهد .در ایهن توقیهق ،آ ها از
تصههویر ندسههت  TMدر سههال  ETM+ ،1987سههال

مواد و روشها
منطقة مورد مطا ع  ،دشت مروست ،در استا یهزد در
گسترة رول جغرافیهایی˝ 54° 5΄ 23تها ˝54° 18΄ 52
شرقی و عهرض جغرافیهایی˝  30° 21΄ 8تها ˝30΄ 33
 30°شكا ی واقع شده است (شكل  .)1ایهن موهدوده
وسههعتی در ظههدود  35722كتههار دارد .میههانگین
بارندگی پانزدهسا در ایسهتگاه واشناسهی مروسهت
 77میلیمتر ،میانگین دمای سهابن  ،18/3 Cو اقلهیی
موههدودة مههورد مطا ع ه بههر اسههاس روش دومههارتن
اصحدشده خشم سرد تا فراخشم سرد است [.]7

 2000و تصویر با دوربهین ( )CCDمربهوط به سهال
 2006استهاده مردند .برای منطق پن محس تعریهف
شد تپ ای ماس ای فعال ،ثابت ،نیك ثابت ،تپه های

(ب)

بین علهزار ،و تهابب .نتهای نشها داد مه پیشهروی
بیابا زایی در منطقة  Otindagری دو مرظلة مختلهف
صورت گرفت است در مرظلة اول (از سال  1987تها

(ا ف)

 ،)2000م با عنوا دورة شهدید بیابها زایهی معرفهی
شده ،تپ ای ماس ای ثابت ما ش یافت  ،در ظا ی مه
تپ ای ماس ای نیك ثابت و فعهال بها افهزایش كهراه

(ج)
شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه در الف) ایران؛ ب) استان
یزد؛ ج) منطقة مروست

606

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ، 67شمارة  ،4زمستان 1393

در این توقیق ،ب من هور آشكارسهازی تغییهرات

با استهاده از مؤ ه ای خطای نسهبی ارزیهابی شهد و

شههوری ب ه وجودآمههده در خههاك منطق ه  ،از تصههاویر

مدل ایی م ضریب تعیین و فامتور  Fبابتر ،خطهای

سههنجندة  ،ASTERمهها وارة  Terraمربههوط بهه 30

تخكههین پههایینتههر ،و تعههداد پههارامتر مكتههری داشههتند

آگوسههت  2003در سههطح  Bو  30ژوئههن  2010در

مناسهبتههرین مههدل انتخههاب شههدند .پههس از اجههرای

سههطح  Aاسههتهاده ش هد .كچنههین ،از نتههای موجههود

عكلیات پهیشپهردازش ،بها هدف بررسهی تغییهرات

آزمایشگا ی  ECو  SARمربوط ب ررد ملی پهایش

شههوری ،تصههاویر مهها وارهای ربقهه بنههدی شههد .از

شوری خاك سال  ]6[ 1384و نتای ب دسهتآمهده از

روش ای ربق بندی ،ب علت ضهریب اركینها بهاب،

نكون برداری ای سال  ]10[ 1389استهاده شد.

بیش از روش ای دیگر اسهتخراج ارحعهات اسهتهاده

ب من ور پایش شوری خهاك ،نخسهت عكلیهات

مههیشههود .در ایههن توقیههق ،از روش ربقهه بنههدی

پیشپردازش شامل یهافتن ترمیهب بانهد ای مناسهب

ن ارتشده و ا گوریتی ظدامثر اظتكال اسهتهاده شهد.

جهت تهسیر او یة تصهاویر و جهدامرد مهرز منطقهة

این روش ب داده ای تكرینی یا پیكسهل های معلهوش

مورد مطا ع و تصویح ندسی تصویر سال  2010بها

نیاز دارد ،م برای ر محس جداگان تعریف میشود.

استهاده از نرشافزار  ENVI 4.4صورت گرفت .در این

به من ههور واردمههرد داده ههای تكرینههی به سیسههتی

توقیق ،از ترمیب باند ای اصهلی  ،3 ،1و  2اسهتهاده

ربق بندی ،از نتای آزمایشگا ی نكون ای صهورایی

شد .تصویح ندسی ب روش تصویر ب تصهویر ،مه

استهاده شد .از عكق  0تا  20سانتی متری در  30مول

در آ تصویر سال  2003تصویر مرجع و تصویر سال

نكون برداری شد .نكون بهرداری خهاك در هر نقطه

 2010تصههویر تههابع برگزیههده شههد ،صههورت گرفههت.

شامل چهار برداشت بود یم نكونه از مرمهز و سه

سپس ،بها انتخهاب  40نقطه منتهرل زمینهی بهر روی

نكون در س جهت با زاویة  120درجه و فاصهلة 20

تصههویر مرجههع و نقههاط ن یههر آ در تصههویر تههابع و

متری از مرمز .سپس ،نكون ا با هی مخلهوط شهد و

انتخاب معاد ة درجة  2و روش نكون بهرداری مجهدد

یم نكونة یكسا از آ ا تهی گردید .پس از آزمایشِ

نزدیمترین كسای  ،تصهویر سهال  2010بها RMSE

نكون های خهاك در آزمایشهگاه EC ،و  SARآ ها

مل برابر  0/23پیكسل تطابق ندسی داده شهد .د یهل

تعیین شد و نتای آ بر اساس ربقه بنهدی شهوری و

استهاده از تصویر سال  2003ب عنوا تصویر مرجهع

ربق بندی  ECب روش امریكایی استهاده شد .سهپس،

در تصویح این بود م این تصویر تصویح شده بود و

با نكایش ر تصویر با ترمیب رنگی مناسب و استهاده

در سطح  Bاز تصاویر  ASTERقرار داشت.

از ارحعات جانبی ،پن مهحس مشهخص شهد و به

بر روی ر دو تصویر پردازش ای ریههی انجهاش

ازای ر محس یهم ناظیه تعریهف گردیهد .پهس از

شد و نقاط نكون برداری با تكامی بانهد ای ربیعهی و

ربق بندی تصاویر ،دقت آ ها از رریهق نكونه های

مصنوعی مطابقت داده شد و ارزش پیكسل این نقهاط

شا د با مواسبة ضریب ماپا و دقهت ملهی ارزیهابی

استخراج گردید .سپس ،با استهاده از نرشافهزار آمهاری

شد .در نهایت ،نقشة آشكارسهازی تغییهرات در دورة

 SPSSو آزمههو  ،Stepwiseضههرایب و مههدل ههای

زمانی مورد ن ر ( 2003ه  )2010تهی شهد .شهكل 2

رگرسیونی بین ر یم از مؤ ه های  ECو  SARبها

مراظل اجرای این پژو ش را نشا مید د.

2

1

تكههامی بانههد ا ،شههاخص هها ،نسههبت ههای ریهههی ،و
مؤ ه ای اصلی تعیین گردید .در مرظلة بعد ،مدل ها

1. Kappa index
2. Overall accuracy

پایش شوری خاك با استفاده از دادههای سنجندة  ASTERبرای ارزیابی بیابانزایی در دشت مروست ،استان یزد

مشا دات خاك

تصاویر ASTER

نكون برداری خاك

برید مرز منطق

607

نتایج
شكل  3موقعیت نقاط نكونه بهرداری خهاك را نشها
مید د .جدول  1نتای آزمایش نكون های برداشهت
خههاك در سههال  1384و  1389را نشهها مههید ههد.
كچنههین ،شههكل  4چگههونگی تغییههرات  ،EC ،pHو

مواسبة

 ECو SAR

ربق بندی تصاویر
از ن ر  ECو SAR

تصویح ندسی

 SARدر نكون ای خاك آزمایششهده در سهال های
 1384و  1389را نشا مید د.

فیلتر 3×3

ارزیابی صوت
ربق بندی

نسبت ای ریهی

تهیة نقشة تشخیص

تجزیة مؤ ه ای

تغییرات

اصلی

استخراج ارزش
پیكسل ا
شکل  .3موقعیت نقاط نمونهبرداری در محدودة مورد مطالعه

تهیة مدل

مقایسة نتای آزمایش ا نشا مید د مه  pHدر
بیشتر نقاط افزایش یافت اسهت (شهكل  .)4وضهعیت
ارزیابی مدل
شکل  .2نمودار جریانی مراحل اجرای پژوهش

تغییرات  ECمن ی نبوده ،ب روری م در برخی نقاط
ما ش و در بعضی نقاط افزایش یافت اسهت و تعهداد
نقاط با  ECافزایشیافت بیشتر اسهت .تغییهرات SAR

بیشتر با افزایش و در برخی نقهاط بها افهزایش بسهیار
زیاد كراه است.
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جدول  .1نتایج آزمایشگاهی نمونههای خاك سطحی در سال  1384و 1389

سال 1389

سال 1384
شكارة نقاط

pH

) EC (mS/cmدر عصارة اشباع

SAR

pH

در عصارة اشباع

1

7/98

2 /5

3/72

8/36

3/63

35/71

2

7/28

71/13

75/65

7/64

33/4

120/41

3

7/64

52/28

60/86

8/1

3/92

4/33

4

8/02

5/811

11/99

7/77

6/55

61/83

5

8/06

5/39

15/67

7/39

92/4

196/96

6

7/22

128/73

232/93

8/25

175/4

340

7

7/71

2/63

0/76

8/1

4/11

4/84

8

7/66

16/3

19/59

8/18

4/54

46/87

9

7/77

10/73

10/28

8/49

4/72

31/03

10

7/91

6 /5

11/02

8/64

4/05

71/42

11

8/23

30/72

43/84

7/63

21

75/58

12

8/1

27/55

38/3

8/41

3/54

53/35

13

7/93

3/41

1/38

7/66

11/4

4/74

14

8

20/26

30/14

8/09

68/9

163/84

15

7/7

10/32

10/21

7/49

80/2

115/38

16

7/78

78/14

124/7

7/56

106/6

178/1

17

7/29

200

173/9

7/08

182/7

524/3

18

8/46

0/82

1/96

8/36

9/32

49/01

19

7/6

26/27

39/85

7/52

3/91

5/16

20

8/13

3/14

3/78

7/8

69

219/88

21

7/42

29/7

29/6

8/05

53/9

106/48

22

7/52

123/12

171/89

7/79

61/4

79/52

23

7/4

200

329/3

7/73

148/5

273/63

24

8/28

0/7

1/43

8/11

19/87

59/82

25

7/69

20

28/07

8/06

1/77

3/45

26

7/61

82/6

111/79

8/38

4/47

15/16

27

7/91

63/55

111/79

8/4

31/32

33/69

28

7/02

200

480/76

7/5

149/7

500

29

7/71

171/26

234/72

7/09

182/7

382

30

8/08

3/36

3/14

8/06

42/6

77/29

)EC (mS/cm

SAR
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شکل  .4تغییرات  ،EC ، pHو  SARخاك در نمونههای سالهای  1384و 1389

ا

ب

شکل  .5محدودةلف
مورد مطالعه در تركیب باندی  ،3 ،2و  1تصویر  :ASTERالف) سال 2003؛ ب) سال 2010
شكل  5ترمیب ظاصل از بانهد های  ،3 ،1و  2را

مؤ ههه ههای شههوری خههاك ( ECو  )SARرا نشهها

از مههرز منطق ه ب ه ترتیههب در دو تصههویر مهها وارهای

مید د .مدل ا بر اساس مؤ ه ای فامتور  ،Fضریب

 ASTERسال  2003و  2010نشا مید د.

تعیین ،و خطای تخكین ارزیابی شدهاند.

جداول  2تا  5مشخصات مهدل های مربهوط به
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جدول  .2مدلهای تخمین مؤلفة  ECنمونههای خاك مربوط به سال 2003

مدل

شكاره
1
2

F

تعیین

)89/598 × a( + 40/217

16/19

0/34

53/3

)89/014 × a( -)18/669 × b( + 36/017

17/98

0/54

44/66

)84/669 × a( -)23/765 × b( +)5/924 × c( - 565/983

19/96

0/66

38/23

*

3

ضریب

خطای تخكین

 aمعادل مؤ هة  7از تجزیة مؤ ه ای اصلی باند ای  1تا  3و  10تا 14؛  bمعادل مؤ هة  5از تجزیة مؤ ه ای اصلی باند ای  1تها  3و
 10تا .14
 cباند  11در تصویر اصلی؛ * بهترین مدل انتخابی.
جدول  .3مدلهای تخمین مؤلفة  ECنمونههای خاك مربوط به سال 2010
F

ضریب تعیین

خطای تخكین

مدل

شكاره

)0/318 × a( - 201/807

18/93

0/38

47/5

)0/429 × a( +)9/963 × b( - 1391/641

20/07

0/57

39/71

)0/603 × a( + )21/617 × b( -)0/875 × c( - 2826/520

25/86

0/72

31/97

1
2

*

3

 aمعادل باند  3تصویر اصلی؛  bمعادل باند  12تصویر اصلی.
 cمعادل مؤ هة  3از تجزیة مؤ ه ای اصلی باند ای  1تا 3؛ * بهترین مدل انتخابی.
جدول  .4مدلهای تخمین مؤلفة  SARنمونههای خاك مربوط به سال 2003

شكاره

مدل

F

ضریب تعیین

خطای تخكین

1

)158/954 × a( + 57/347

17/74

0/37

90/34

2

*)157/956 × a( -)31/904 × b( + 50/170

19/34

0/56

75/39

3

)152/252 × a( -)28/119 × b( +)9/529 × c( - 958/190

19/58

0/66

66/37

 aمعادل مؤ هة  7از تجزیة مؤ ه ای اصلی باند ای  1تا  3و  10تا 14؛  bمعادل مؤ هة  5از تجزیة مؤ ه ای اصلی باند ای  1تا  3و 10
تا .14
 cباند  13در تصویر اصلی؛ * بهترین مدل انتخابی.
جدول  .5مدلهای تخمین مؤلفة  SARنمونههای خاك مربوط به سال 2010
F

ضریب تعیین

خطای تخكین

مدل

شكاره
1

)1/465 × a( - 997/7

18/91

0/38

219/02

2

*)2/382 × a( +)48/330 × b( - 7000/257

30/06

0/67

160/71

3

)2/548 × a( +)63/337 × b( -)1545/823 × c( - 6566/972

32/73

0/77

134/6

 aمعادل باند  3تصویر اصلی؛  bمعادل باند 11تصویر اصلی
 cظاصل تقسیی باند  1ب باند 3؛ * بهترین مدل انتخابی
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پس از بررسی مدل ای تخكین مؤ ه ای شوری
( ECو  ،)SARبهترین مدل بر روی باند ا اعكال شد
(شكل ای  6و  .)7مدل ایی بهر روی بانهد ا اعكهال
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خطای تخكین و مكترین تعداد فامتور را داراست.
شكل ای  8و  9نقش ای ربق بندی مؤ هه های
شوری خاك ( ECو  )SARرا نشا مید د.

گردید م بیشترین فامتور  Fو ضریب تعیین ،مكترین

شکل  .6خروجی مدل  ECمربوط به الف) سال  2003و ب) سال 2010

شکل  .7خروجی مدل  SARمربوط به الف) سال  2003و ب) سال 2010
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اف

ب

شکل  .8نقشة طبقهبندی  ECمربوط به نمونة خاك :الف) سال  2003و ب) سال 2010

الف

ب

شکل  .9نقشة طبقهبندی  SARنمونة خاك :الف) سال  2003و ب) سال 2010

شكل ای  10و  11میزا تغییرات  ECو  SARو
مساظت ر واظد در ر دو زما (سال های  2003و
 )2010را نشا مید د .بر اساس شكل  ،10تغییهرات

نامن كی بهرای  ECدر هر دو دورة زمهانی مشها ده
میشود؛ بدین صورت م مساظت ربقة اول با عنوا
اراضی بهدو شهوری ( )EC >4در دورة ههتسها

پایش شوری خاك با استفاده از دادههای سنجندة  ASTERبرای ارزیابی بیابانزایی در دشت مروست ،استان یزد
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( 2003تا  30 )2010درصد ما ش را نشا مهید هد.

افههزایش مسههاظت كههراه اسههت .به رههور ملههی ،بهها

ربقة دوش (شوری می) بها ظهدود  40درصهد و ربقهة

درن رگههرفتن ایههن تغییههرات نههامن ی در مقههدار SAR

سوش (اراضی با شوری متوسط) با ظهدود  10درصهد

میتوا دریافت م میزا شوری در دورة ههتسها

افزایش سطح كراه است .در این میا  ،مساظت ربقة

افزایش داشت است.

چهارش (شوری زیاد) تقریباً  60درصهد مها ش یافته

دقههت ربقه بنههدی و ضههریب ماپهها جهههت نقشهة

است .این در ظا ی است م ربقة پهنجی ،مه بیهانگر

ECبرای تصویر سال  2003به ترتیهب برابهر بها 87/5

شوری بسیار زیاد است 20 ،درصد افزایش در سهطح

درصد و  0/83و برای تصویر سهال  2010به ترتیهب

را دربر دارد .ب رور ملی ،بها بررسهی ایهن تغییهرات

 82/5درصد و  0/76ب دست آمد.

نامن ی در مقهدار  ،ECمهیتهوا دریافهت مه میهزا

كچنین ،دقت ربق بندی نقشة  SARبرای ر دو

شوری در دورة هتسا با افزایش كراه بوده است.

تصویر سال  2003و  87/5 ،2010درصد مواسب شد.

شكل  11نیز مساظت دامنة تغییهرات  SARرا در

ضریب ماپا برای تصویر سال  2003و  2010ب ترتیب

دو دورة زمههانی  2003و  2010نشهها مههید ههد .ایههن
تغییرات روند من كی را نشا نكهید نهد .ربقه های

 0/81و  0/77ب دست آمد.
شكل  12نقشة تغییرات مؤ ه های  ECو SAR

اول و دوش مقادیر  SARخاك با  10درصهد افهزایش،

را در دو بازة زمانی نشا مید د .در هر نقشه پهن

ربقة سوش با ظدود  100درصد ما ش ،ربقهة چههارش

ربقة افزایشیافت  ،ما شیافته  ،مكهی افهزایشیافته ،

با  90درصهد مها ش ،و ربقهة پهنجی بها  50درصهد

مكی ما شیافت  ،و بدو تغییر محظ

شکل  .10چگونگی تغییرات  ECدر دورة زمانی  2003و 2010

شکل  .11چگونگی تغییرات  SARدر دورة زمانی  2003و 2010

میشود.
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ب

الف

شکل  .12نقشة تغییرات مؤلفههای شوری در طول دورة هفتساله ( 2003تا  :)2010الف)  E؛ ب) SAR

كا گون م شكل  12نشها مهید هد ،سهطح

یم از فامتور ای مؤثر در شهوری ( ECو  )SARبها

اراضی بدو تغییر و افزایشیافته از ن هر مقهدار EC

استهاده از داده ای تصاویر ما وارهای  ASTERمد ی

بیش از اراضی با  ECما شیافت است .در زمین های

تهی شد .در مهدل های تهیه شهده ،بیشهتر از تكنیهم

مشاورزی مقهدار  ECبهدو تغییهر بهوده و علهت آ

تجزیة مؤ هة اصلی ( )PCAاسهتهاده شهد .و ،در ایهن

آبیاری در مول و آبشویی نكم است.

میا  ،نقش مؤ ه ای ظاصل از  PCAباند ای  1تا 3

سطح اراضهی بهدو تغییهر از ن هر مقهدار SAR

و  10تا  14بیشتر بود .نتای بیهانگر آ اسهت مه در

بسههیار مههی و سههطح اراضههی م ه در آ مقههدار SAR

انتخاب بهترین مدل در این توقیق ،باند ای ظرارتهی

ما ش یافت بیش از اراضیای است مه در آ مقهدار

سهی و مارایی بیشتری دارند و این نتیجه بها توقیهق

 SARافزایش یافت است .اراضی مشاورزی با افزایش

[ ]13مطابق است.

 SARكراه بوده ،رچند با آبشویی مقداری  ECاز

نتای نشا مید د مه بیشهتر نقشه های ریههی

سطح خاك شست میشود SAR ،باقی مانده و خهاك

(ربق بندیشده) ظاصل از سنجش از دور دارای دقت

ب سكت قلیاییشد پیشروی دارد.

بیش از  85درصد است و نشا د ندة مارایی تصهاویر

بحث و نتیجهگیری
در این توقیق ،پایش شوری خاك در دشت مروسهت
(استا یزد) با استهاده از داده ای سهنجش از دور در
بازة زمانی هتسا ( 2003ه  )2010انجاش شهد .به
من ور تهیة نقشة شوری خاك و پهایش آ بهرای هر

ما وارهای  ASTERبرای مطا عهات شهوری خهاك و
ربق بندی دامن ای شوری است .نتای ب دسهتآمهده
در این زمین با مطا عات [ 9و  ]13ب ترتیب در اراضی
نیشكر خوزستا و در جنوب شرقی اسهپانیا مطابقهت
دارد.
مقههادیر  ECخههاك ههای منطق ه دارای تغییههرات

پایش شوری خاك با استفاده از دادههای سنجندة  ASTERبرای ارزیابی بیابانزایی در دشت مروست ،استان یزد

نامن كی در دو دورة زمانی مورد مطا ع است .ما ش
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افزوده شده است .سطح اراضی بهدو تغییهر از ن هر

 30درصدی اراضی بدو شهوری ( )EC >4در دورة

مقههدار  SARبسههیار مههی اسههت .كچنههین ،سههطح

هتسا ( 2003ه  )2010و افزایش  40درصدی در

اراضیای م در آ مقدار  SARما ش یافت بهیش از

اراضی با شوری می و افهزایش  10درصهدی شهوری

اراضیای است م در آ مقهدار  SARافهزایش یافته

متوسط نشا د نهدة افهزایش شهوری در ایهن منطقه

است .خاك اراضی مشاورزی با افزایش  SARكهراه

است .كچنین ،ما ش  60درصهدی مسهاظت ربقهة

است .رچند با آبشویی مقداری از  ECسطح خاك

چهارش (شوری زیهاد) و افهزایش  20درصهدی ربقهة

شست شده است SAR ،آ تغییری پیدا نكرده و خاك

پنجی (شوری بسیار زیهاد) بیهانگر رونهد افزایشهی در

ب ه سههكت قلیههاییشههد پیشههروی دارد .ایههن رونههد

مقدار شوری خاك منطقهة مروسهت اسهت .به رهور

قلیاییشد برای كة منطق ب ویژه اراضی مشاورزی

ملی ،نتای تغییرات  ECدر این منطق نشا داد م در

نامناسب است ،زیرا ،با آبشهویی نكهم های خهاك،

دورة زمانی هتسا ة مذمور ،از سطح اراضهی بهدو

افههزایش سههدیی بهه تنهههایی بهه پودرشههد خههاك و

شوری ،ماست و بر وسعت اراضی با دامن ای شوری

ب یخورد ساختكا خاك منجر میشهود .ایهن امهر

می و متوسط افزوده شهده اسهت .كچنهین ،در ایهن

ن تنها برای رشد گیا ا زراعی و مرتعی مشهكلسهاز
افهزایش میهزا فرسهایش ،به ویهژه

دورة زمانی گسترة اراضی با شوری زیاد ما ش و به

است ،بلك باع

سطح اراضی با شوری بسیار زیاد افزوده شهده اسهت.

فرسایش بادی و بادبردگی خاك ،در منطق مهیشهود.

در این منطق  ،وسعت اراضیای مه در آ ها مقهادیر

پیامد این امر افزایش بیابا زایی در منطق است.

 ECافزایش یافت بیش از اراضیای است م در آ ها

میزا و درصد تغییرات متغیر ای شهوری ( ECو

مقدار  ECما ش یافت است .در زمین ای مشاورزی

 )SARدر ر دامن بیانگر افزایش ملی اراضی شور و

مقدار  ECبهدو تغییهر بهود و علهت آ را مهیتهوا

پیشرفت بیابا زایی در منطق است .آسیب به مراتهع،

آبیاری در مول و آبشویی نكم بیا مرد .ایهن امهر

تبدیل مراتع ب زمین ای مشاورزی ،استهاده از اراضی

میتواند در سال ای آتی ب انباشت نكم در افق ای

خارج از توانایی و استعداد آ ا ( رفیهت توكهل) و

ایجاد اختحل در رشد

آسیب ب سایر منابع ربیعی ،مانند آب ای زیرزمینهی،

زیرین خاك منجر شود و باع

مكی و میهی موصوبت مشاورزی گردد.
تغییرات  SARدر خهاك های ایهن منطقه رونهد

ب افزایش شوری و ،در نهایت ،پیشهروی بیابها زایهی
منجر شده است.

من كی را نشها نهداد .ربقه های اول و دوش مقهادیر

در این توقیق بها اسهتهاده از سهنجش از دور ،بها

 SARخاك با  10درصد افزایش ،ربقة سوش با ظهدود

بررسی میزا شوری و قلیاییشد خاك ،مه عوامهل

 100درصد ما ش ،ربقة چهارش با  90درصد ما ش،

اصلی و تشدیدمنندة بیابا زاییاند ،روند بیابا زایی در

و ربقة پنجی با  50درصهد افهزایش مسهاظت كهراه

منطقة مروست ارزیابی شد .نتهای ملهی ایهن توقیهق

است .ب رور ملی ،نتای تغییرات  SARنشها د نهدة

نشا د نهدة مهیهدبود سهنجش از دور در مطا عهات

افزایش دامنة مجاز ( ) SAR<13و دامن با  SARمهی

بیابا زایی است م مشاب با نتای مطا عهات [،9 ،5 ،3

است .كچنین ،از وسعت دامن ایی با  SARمتوسهط

 ]12است.

و زیاد ماست شده و بهر دامنه بها  SARبسهیار زیهاد
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شکل  .3توزیع  Hotspotدر منطقة مطالعاتی

شکل  .4نقشة نهایی مدل شوری منطقة مطالعاتی

بحث و نتیجهگیری
نتای ب دسهتآمهده نشها مهید هد مه مهیتهوا از
داده ای  TMبرای پیشبینهی شهوری خهاك اسهتهاده
مرد .ماربرد این داده ها سهریع و نسهبتاً ارزا اسهت.

نتای نشا داد مه از داده های  TMمهیتهوا بهرای
ایجاد و پایش نقش ای شوری اسهتهاده مهرد .تهسهیر
داده ای  TMو  GISابزار مهیدی بهرای پهیشبینهی و
پایش آثار شوری ستند و میتوا آ ا را ب عنهوا

تهیة نقشة شوری خاك سطحی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست (مطالعة موردی :بوئینزهرا)
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سیستی ای شدار برای بررسی تخریب اراضی ب مار

میمنند ] .[15كچنین ،كبستگی بابیی بین شهوری

گرفت .با ایجاد یم معاد و اعتبارسنجی آ میتهوا

و تصاویر ما وارهای وجود دارد ،م در توقیق ظاضر

شوری را در آینده پیشبینی مرد .نتای نشها داد مه

این كبستگی بین شاخص های ،BI ،SI3 ،SI2 ،SI1

داده ای سنجش از دور ،م از سنسهور ای مختلهف

و  ECبود.

گرفت میشوند ،نقش مهكی در پیشبینی شهوری ایهها
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ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی و شناخت مهمترین عوامل
تخریب با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانزایی
 شیما نیکو :استادیار دانشکدة کویرشناسی ،دانشگاه سمنان
 حسین آذرنیوند :استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 غالمرضا زهتابیان :استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 حسن احمدی :استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 محمدعلی زارع چاهوكی :دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

چکیده
مبارزه با بیابا زایی ،م امروزه تهدیدی جدی برای مویط و رفاه انسا ب شكار میرود ،نیازمند درك مسهائل پیچیهدة ایهن
پدیده از رریق ارزیابی ،آگا ی از شدت عكل فرایند ا ،و مشخصنكود عوامل آ است .بنابراین ،در این بررسی ،پهس از
مطا عة شرایط ظامی بر منطقة دامغا  ،م نشا د ندة وجود بیابا زایی است ،شدت و وضعیت فعلی بیابا زایی با تكیه بهر
معیار ای اقلیی ،آب ،زمینشناسی -ژئومورفو وژی ،خاك ،و فرسایش بادی ،ب عنهوا مههیتهرین معیار های بیابها زایهی،
ارزیابی شد .با توج ب اعتبار بیشتر مدل ای منطق ای و مدل ای دارای قابلیت بازنگری و اصحد ،در اینجا از مدل ایرانی
ارزیابی پتانسیل بیابا زایی ( ،)IMDPAم برای استهاده در منارق خشم واسنجی شده اسهت ،بهرای ارزیهابی بیابها زایهی
استهاده شد .نخست شاخص فصلیبود بارش ،با توج ب ویژگی ای خاص اقلیكی منطق  ،ب مهدل اضهاف شهد .سهپس،
ارزیابی او یة بیابا زایی انجاش شد .سپس ،با توج ب نتای ارزیابی او ی  ،شرایط منطقه  ،و مسهائل مطهردشهده در مراظهل
مختلف ارزیابی ،اصحظات بزش در مدل انجاش شد و ارزیابی نهایی بیابها زایهی و ارائهة نقشهة آ صهورت گرفهت .نتهای
ب دستآمده نشا داد م شدت بیابا زایی در  33/94درصد از سطح منطق شدید و در  66/06درصد از سهطح آ متوسهط
است .كچنین ،اقلیی ،شورشد منابع آب و خاك ،ماربری نامناسب اراضی ،بهرهبرداری بیرویه از منهابع آب زیرزمینهی،
شیوة نامناسب آبیاری ،و چرای مهرط مهیترین عوامل بیابا زایی در منطق است.
واژگان کلیدی :ارزیابی بیابا زایی ،شدت بیابا زایی ،عوامل بیابا زایی ،مدل اصحدشدة  ،IMDPAمنطقة دامغا

 نویسندة مسئول تلفن026-32249313 :
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مقدمه
تههامنو پذیرفتهه شههدهتههرین تعریههف بههرای پدیههدة
بیابا زایی ،م نتیجة عدش تعادل در منش متقابل چهار
عنصر اموسیسهتی (اقلهیی ،خهاك ،پوشهش گیها ی ،و
انسا ) است [ ،]22عبارت است از تخریهب اراضهی
در منارق خشم ،نیك خشم ،و خشم نیك مررهوب
در نتیجة عوامهل مختلهف شهامل تغییهرات اقلیكهی و
فعا یت ای انسانی [.]19 ،16
منترل و ما ش آثهار یها ،به عبهارتی ،مبهارزه بها
بیابا زایی ،م امروزه تهدیدی جهدی بهرای موهیط و
رفاه انسا ب شكار میرود [ ،]16نیازمند درك مسهائل
پیچیدة این پدیده ،ارزیابی و پایش انواع آ  ،آگا ی از
شدت عكل فراینهد های آ (تخریهب منهابع گیها ی،
تخریب ساختكا خاك ،افت سطح و ما ش میهیهت
منابع آب زیرزمینی ،ما ش ظاصلخیزی خاك ،و )...
ب ویهژه در منهارق خشهم ،مشهخصنكهود عوامهل
تخریههب ،و ،در نهایههت ،انتخههاب و اجههرای اقههدامات
مناسب برای رفع مشكحت ایجادشده است [.]6
با توج ب ا كیت این معضل ،تامنو روش های
مختلهی برای تخكین یا ارزیابی بیابا زایی ارائ و نقد
شده است .اما ،ب رغی پیشرفت ای صورتگرفته در
زمینههة روش ههای ارزیههابی بیابهها زایههی ،مشههكحت
عدیدهای در اسهتهاده از آ ها وجهود دارد؛ از جكله
اینك این روش ا نوز تا ظد زیادی بر پایة قضهاوت
و ن ر مارشناسی است م ب عدش توافق ن ر عكهومی
در ارتباط با اراضی تخریبیافت ظتی در سهطح ملهی
منجر شده است ،مثحً ارزیابی های صهورتگرفته از
بیابا زایی در ند ،سطح اراضی تخریبیافت در ایهن
مشور را بین  53تا  239میلیو كتار مهیدانهد [.]10
در خصههوص دیگههر مشههكحت ارزیههابی بیابهها زایههی
میتوا ب موارد زیر اشاره مرد []20
ه برخی از اَشكال تخریب ب آسانی قابهل رؤیهت
نیستند ،مثل فشردگی خاك ،اسهیدیشهد  ،و مها ش
فعا یت ای بیو وژیكی؛
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ه مكبود ارحعات و ابزار ای بزش برای ارزیابی؛
ه عدش توافهق بهینا كللهی دربهارة شهاخص ها و
معیار هها و فراینههد ای بیابهها زایههی؛ ب ه رههوری م ه
شههاخص ههای تعیههینشههده در روش ههای ارزیههابی
بیابههههها زایهههههی ،كچهههههو ،FAO-UNEP
 ،GLASOD ،TORKAMANESTANاعتبههار آ هها
در ارزیابی بیابا زایی تامنو در سطح جهانی پذیرش
نشده است.
با وجود مشكحت مهذمور ،بهتهرین روش بهرای
ارزیابی بیابا زایی ماربرد مدل ایی است م با توجه
ب شرایط اقلیكی ،امو وژیكی ،و اقتصادی -اجتكهاعی
ر منطق تدوین می شود [ ]5یا ،مشاب مدل مدا وس،
برای افزود معیار ا و شاخص ای مهی بیابها زایهی
در ر منطقة خاص دارای انعطافپذیری بزش ستند.
[ .]7بنابراین ،در توقیق ظاضر ،پس از بررسهی او یهة
شرایط منطق  ،م نشا د ندة وجود بیابا زایی اسهت،
از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابا زایی (،)IMDPA
م بر اساس مدل مدا وس و با توج ب شرایط مشور
ایرا تدوین و در منهارق مختلهف اقلیكهی واسهنجی
شده است [ ،]2برای ارزیابی این پدیده اسهتهاده شهد.
كچنههین ،به دبیههل زیههر شههدت و وضههعیت فعلههی
بیابا زایی ارزیابی و مهیترین معیار ا ،شاخص ها ،و
عوامل بیابا زایی ،بها تكیه بهر معیار های مویطهی و
شاخص ای آ ا ،مشخص میشود
ه صرفن ر از نوع عامهل بیابها زایهی (ربیعهی و
انسانی) ،بیابا زایی در نهایت موجهب تغییهر شهرایط
مویطی میشود [.]20
ه بررسی او یة شهرایط منطقه و نتهای مطا عهات
قبلههی صههورتگرفتهه [ ]18 ،13 ،3كگههی گویههای
ظامكیت شرایط نامساعد اقلیكی و مویطی است.
تامنو بیابا زایی ،با استهاده از روش مهذمور ،در
منارق مختلف مشور با شرایط اقلیكهی مشهاب منطقهة
مورد مطا ع و با تكی بر معیار ای مویطی ،ب عنهوا
مهیترین معیار ای بیابا زایهی ،ارزیهابی شهده اسهت.

ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی و شناخت مهمترین عوام تخریب با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسی بیابانزایی

نتای ب دستآمده ا كیت این معیار ا را در بیابا زایی
منارق خشم آشكار میسازد [.]17 ،15 ،12 ،11
اما ،با وجود بیابا زایهی و مشهكحت ناشهی از آ ،
كچو بیكاری و مهاجرت ،خشمشد چاه ها ،غیهر
قابل استهادهشد سطح وسیعی از اراضهی مشهاورزی،
و ،در نتیج  ،متروم شد آ ا [ ،]13تا منو در جهت
ارزیابی مكی بیابا زایی ،شناخت مهیتهرین عوامهل آ ،
و ارائة را كار ای مناسب برای مبارزه بها ایهن معضهل
در منطقة دامغا اقدامی انجهاش نشهده اسهت .بنهابراین،
توقیق ظاضر با دف ارائهة تصهویری گویها از پدیهدة
بیابا زایهی و شهناخت عوامهل آ در جههت منتهرل و
ما ش آثار مخرّب آ در منطقة مورد مطا ع انجاش شد.

دامنة جنوبی رشت موه های ا بهرز اسهت مه در ظهد


فاصل عرض ای جغرافیایی  35 54تا  36 1911و



رول جغرافیایی  54 15تا  54 30واقع شهده اسهت

(شكل  .)1این منطق  ،بها گسهترهای برابهر 63068/67
كتار ،از ن ر تقسیكات مشوری ،بخشی از شهرستا
دامغا از توابع اسهتا سهكنا اسهت .بهر پایهة روش
دومارتن اصحدشهده ،منطقه دارای اقلهیی فراخشهم
سرد با میانگین بارش سا یان  104/5میلیمتر ،میانگین
دمای سا یان  16/3درجة سانتیگهراد ،ظهدامثر مطلهق


دمههای ما ان ه  43 cدر تیههر ،ظههداقل مطلههق دمههای


ما ان  -12 cدر دیمهاه و میهانگین سهرعت بهاد در

منطق  4/73متر بر ثانی است [.]9

روششناسی تحقیق
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منطقة مورد مطا ع بخشی از ظوضة آبخیز دامغها در

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه
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شکل  .2نقشة واحدهای كاری منطقة دامغان

در این توقیق ،برای ارزیابی وضعیت بیابا زایهی

 ...م فقهط در بخشهی از منطقه ظهائز ا كیهتانهد)،

و شناخت عوامل بیابا زایی در منطقة دامغا از مهدل

ارزیابی میشود (شكل .)3
كچنین ،با توج ب وقوع بیشهتر بارنهدگی های
منطق ب ترتیهب در فصهول بههار و زمسهتا [،]14 ،3
شاخص فصلی بود بارندگی ب معیار اقلیی اضاف شد
م برای ارزیابی آ از رابطهة  1و جهدول  1اسهتهاده
میشود [.]21 ،5

ایرانی ارزیابی پتانسهیل بیابها زایهی اسهتهاده شهد .در
اینجههها از میههها نه ه معیهههار (اقلهههیی ،آب ،خهههاك،
زمههینشناسههی-ژئومورفو ههوژی ،پوشههش گیهها ی،
مشههاورزی ،فرسههایش (آبههی و بههادی) ،اقتصههادی-
اجتكاعی ،و توسعة شهری -صهنعتی) و  39شهاخص
ارائ شده در مدل  IMDPAبرای ارزیابی بیابها زایهی
در منارق خشم مشهور [ ،]2پهن معیهار اقلهیی ،آب،

()1

زمینشناسی -ژئومورفو وژی ،خاك ،فرسایش بهادی،
و جده شاخص مربور  ،ب عنوا مهیترین معیار ها
و شاخص ا ،با توجه به شهرایط ظهامی ،مطا عهات
پیشین و مطردبود آ ا در تكاش سطح مورد بررسی
(برخحف معیار ای پوشش گیا ی ،فرسایش آبهی ،و

1 n 12
Ri
Xin 

Ri n 1
12

SIi 

مه در آ  Sliشهاخص فصههلیبهود بههارشRi ،

میزا بارندگی در سال  ،iو  Xinمیزا بارندگی در ماه
 nسال  iاست.
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جدول  .1وضعیت بیابانزایی شاخص فصلیبودن بارش ،معیار اقلیم

ظدود شاخص
ربق

فصلیبود

تشریح ظدود شاخص

بارش ))Sli
1

>40

2

40-80

بارش نسبتاً فصلی تا فصلی با فصل خشم موتاه تا متوسط

3

80-120

بارش فصلی مشخص با یم فصل خشم روبنی

4

<120

پرامنش بارش ب صورت یمنواخت در رول سال

بارش ب شدت فصلی ب گون ای م بیشترین بارندگی در مكتهر از

بیا میهی

بیا مكی

درجة

درجة

بیابا زایی

بیابا زایی

می

1

متوسط

2

زیاد

3

بسیار شدید

4

س ماه از سال ب وقوع میپیوندد

شکل  .3شاخصها و معیارهای بیابانزایی مورد مطالعه در منطقة دامغان

شاخص ا در واظد ای مهاری مه نقشهة آ در

جكع آوری شهده ،عكلیهات صهورایی و آزمایشهگا ی

مویط نرشافزار  GIS 9.3از تلهیهق نقشه های شهیب،

بزش و جداول امتیازد ی ارائ شده در مدل ،بر اسهاس

جهههت ،ارتهههاع ،رخسههاره ههای ژئومورفو ههوژی،

میزا تأثیر در بیابا زایی ،وزنی بین ( 1بهترین ارزش)

سنوشناسی ،و ماربری ای اراضی ظاصل شده است

تهها ( 4بههدترین ارزش) دریافههت مههیمنههد .سههپس،

(شهههكل  ،)2بهههر اسهههتهاده از ارحعهههات و آمهههار

ارزش ای عددی تو یدشدة شاخص ا در واظهد ای
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ماری در نرشافزار  GISتبدیل ب نقش ای موضهوعی

توج ب شرایط منطق و مسائل مطردشده در مراظهل

میشود .ر نقش نشها د نهدة وضهعیت بیابها زایهی

مختلف ارزیابی ،انجاش می شهود .بها اسهتهاده از مهدل

شاخص مربور است و در چهار محس می ،متوسط،

اصحدشده ،وضهعیت و شهدت بیابها زایهی ارزیهابی

شدید ،و خیلی شدید ارائ خوا ند شهد .سهپس ،هر

نهایی میشود و نقشة آ ارائ میگردد.

معیار از میانگین ندسی شهاخص های آ به دسهت

در مرظلههة آخههر ،بهها توج ه ب ه میههانگین وزنههی

مههیآیههد .سههپس ،نقش ه ههای مربههوط ب ه معیار ههای

ارزش ای عددی شاخص ها و معیار ها (بهر اسهاس

بیابا زایی مشاب نقش ای شاخص ا تهی میشود م

مسههاظت واظههد ای مههاری) ،در مههل سههطح منطقه ،

نشا د ندة وضعیت بیابها زایهی معیهار های مربوره

مهیترین آ ا مشخص میشود و ،با تجزی و تولیهل

است و در چهار محس می ،متوسط ،شدید ،و خیلهی

این نتای  ،شرایط ظامی بر منطق و مطا عهات پیشهین

شدید قرار میگیرند .در مرظلهة بعهد ،سهنتز و تلهیهق

بررسی میشود و مهیترین عوامل بیابا زایی مشخص

معیار ا ب صورت خوش ای انجاش مهیشهود و چههار

می گردد .كچنین ،بر اساس این عوامهل ،روش های

گروه معیار اصهلی زیهر از میهانگین ندسهی معیار ها

مناسب برای مبارزه با بیابا زایی ارائ میشود.

ظاصل میشود .ا بت  ،در توقیق ظاضهر دو گهروه به
شرد زیر بررسی میشود
 .1گروه اقلیی و آب ) ،(Q1شامل دو معیار اقلهیی
و آب؛
 .2گروه زمهین شناسهی و ژئومورفو هوژی )،(Q2
شههامل معیار ههای زمههین -ژئومورفو ههوژی ،خههاك ،و
فرسایش.
سپس ،پتانسیل بیابا زایی در ر واظهد مهاری از
میانگین ندسی دو گروه مذمور ربق رابطة  2ارزیابی
میشود و نقشة بیابا زایی منطق تهی میگردد.
()2

DPAi  2 Q1. Q2

در ادام  ،برای ارائة نتهایجی ،بها دقهت و صهوت
بیشتر ،مدل بازنگری مهیشهود و اصهحظات بزش ،بها

نتایج
جههداول  2تهها  6نتههای او یههة ظاصههل از ارزیههابی
شاخص ای معیار ای مورد ارزیابی در منطقة دامغا
را نشا مید د .كچنین ،بر ربق نتای ارزیابی او ی ،
شدت بیابا زایی معیار اقلیی از ن ر مكی برابر با 2/05
و از ن ر میهی متوسط است؛ شدت بیابا زایهی معیهار
زمین -ژئومورفو وژی برابر بها  1/93و از ن هر میههی
متوسط است؛ شدت بیابا زایی منطق با تكی بر معیار
آب بهها میههانگین وزنههی  1/88متوسههط اسههت؛ شههدت
بیابا زایی منطق با تكی بر معیهار خهاك بها میهانگین
وزنی  1/85متوسط است؛ و شدت بیابا زایهی منطقه
با تكی بر معیار فرسایش بادی با میانگین وزنهی 2/25
متوسط است.

جدول  .2وضعیت كمّی و كیفی بیابانزایی شاخصهای معیار اقلیم

ردیف

شاخص ا

وضعیت بیابا زایی (مكی)

وضعیت میهی بیابا زایی

1

مقدار بارش سابن

3

شدید

2

شاخص خشكی UTI

3

شدید

3

تداوش خشكسا ی

1

ناچیز

4

شاخص فصلیبود بارندگی

2

متوسط
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جدول  .3میانگین وزنی ارزش عددی شاخصهای معیار آب

ردیف

شاخص ا

میانگین وزنی ارزش عددی شاخص

وضعیت میهی بیابا زایی

1

دایت ا كتریكی آب

3/03

شدید

2

نسبت جذب سدیی

1/23

می

3

افت سهرة آب زیرزمینی

2/32

متوسط

جدول  .4میانگین وزنی ارزش عددی شاخصهای معیار زمین -ژئومورفولوژی

ردیف

شاخص ا

میانگین وزنی ارزش عددی شاخص

وضعیت میهی بیابا زایی

1

ظساسیت سنو

2/84

شدید

2

شیب

1/01

می

3

نوع بهرهبرداری از واظد ماری

2/65

متوسط

جدول  .5میانگین وزنی ارزش عددی شاخصهای معیار خاك

ردیف

شاخص ا

میانگین وزنی ارزش عددی شاخص

وضعیت میهی بیابا زایی

1

بافت خاك

1/84

متوسط

2

عكق خاك

1/49

می

3

دایت ا كتریكی خاك

2/91

شدید

4

نسبت جذب سدیی

2/78

شدید

5

درصد سنو و سنگریزه

1/35

می

جدول  .6میانگین وزنی ارزش عددی شاخصهای معیار فرسایش بادی

ردیف

شاخص ا

میانگین وزنی ارزش عددی شاخص

وضعیت میهی بیابا زایی

1

هور رخسارة فرسایشی

1/47

می

3

درصد پوشش غیرزنده

3/57

خیلی شدید

4

درصد پوشش گیا ی

2/32

متوسط

مسائل مطرد شده در ظهین ارزیهابی بیابها زایهی

ماری ربق تعریف ارائ شهده در مهدل بهرای ارزیهابی

شاخص ا و معیهار های بیابها زایهی به بهازنگری و

شههاخص ههای مههذمور دارای دقههت و صههوت مههافی

اجرای اصحظات زیر منجر شد

نیسههتند .بنههابراین ،نخسههت واظههد ای مههاری را ب ه

با توج ب آمار و ارحعات مربوط به چهاه ها و

زیرواظد ایی م از ن ر خصوصیات مذمور كگناند

پیزومتر ههای منطقه  ،شههاخص ههای افههت سهههرة آب

تقسیی میمنند و شاخص ها در زیرواظهد ا ارزیهابی

زیرزمینی و دایت ا كتریكهی آب در نقهاط مختلهف

می شود .در نهایت ،برای ارزیابی این شاخص در هر

یههم واظههدماری یكسهها نیسههت و در چنههد مههحس

واظههد مههاری از میههانگین وزنههی آ در زیرواظههد ا

مختلف بیابا زایی قرار میگیرند .بنابراین ،واظهد ای

استهاده میشود.
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از سطح منطق می و نهاچیز اسهت و واردمهرد ایهن

درصد از سطح منطق می و ناچیز است و واردمهرد

شاخص در میانگین ندسی برای ارزیابی معیار خاك

این شاخص در میانگین ندسی برای ارزیهابی معیهار

در سطح مذمور موجب میشهود مه تهأثیر شهاخص

آب در سطح مذمور موجب میشود م تأثیر شاخص

دایت ا كتریكی و نسبت جذب سدیی با بیابا زایهی

دایت ا كتریكی آب با بیابا زایی شدید ازبهین بهرود

شههدید ازبههین بههرود و ،نهایتههاً ،ارزیههابی وضههعیت

و ،نهایتاً ،بیابا زایی معیار آب متوسط ارزیهابی شهود.

بیابا زایی معیار خهاك دارای دقهت و صهوت مهافی

برای رفع این مشكل ،شاخص نسهبت جهذب سهدیی

نباشد .بنابراین ،برای رفع ایهن مشهكل ،اثهر شهاخص

(در واظد ای مهاری موجهود در سهطح مهذمور) در

عكق خاك (در واظهد ای مهاری موجهود در سهطح

ارزیابی معیار آب وار نكیشود .بنابراین ،بها ظهذف

مذمور) در ارزیابی نههایی شهدت بیابها زایهی معیهار

شاخص مذمور ،میانگین وزنی معیار آب ،م در مدل

خاك وار نكیشود .كچنین ،بیابها زایهی شهاخص

او ی برابر با  1/88با بیابا زایی متوسط است ،در مدل

درصد سنو و سنگریزة عكقی خاك در  73/19درصد

اصحدشده برابر بها  2/51و وضهعیت بیابها زایهی آ

از سطح منطق می و نهاچیز اسهت و واردمهرد ایهن

شدید است.

شاخص نیز در میانگین ندسی بهرای ارزیهابی معیهار

با توجه به نتهای ظاصهل از ارزیهابی شهاخص

خاك در سطح مهذمور موجهب مهیشهود تها شهدت

شیب ،متوسط وزنی ارزش عددی این شاخص برابهر

بیابا زایی این معیار مكتهر از مقهدار واقعهی ارزیهابی

با  1/01است .این شاخص در  96/35درصد از سهطح

شود .بنابراین (مشاب شاخص عكق خهاك) ،اثهر ایهن

منطق مهی و در  1/25درصهد (مهویر) بهدو مهحس

شاخص در سطح مذمور در ارزیابی بیابا زایی معیهار

است؛ د یل این امر آ است م سطح مودودة مهورد

خههاك وههار نكههیشههود .ب هدین ترتیههب ،بهها ظههذف

مطا ع عكدتاً در واظد دشتسر و پحیا با شهیب مهی

شاخص ای عكق خاك و درصهد سهنو و سهنگریزة

قرار گرفته اسهت و عامهل شهیب در بیابها زایهی آ

عكقی از سطح مذمور ،میانگین وزنی معیار خاك ،مه

مطرد نیسهت .واردمهرد ایهن شهاخص در میهانگین

در مدل او ی برابر با  1/85با بیابا زایی متوسط است،

ندسی برای ارزیهابی معیهار زمهین -ژئومورفو هوژی

در مدل اصحدشده برابهر بها  2/42اسهت و وضهعیت

موجب میشود م این معیهار مكتهر از مقهدار واقعهی

بیابا زایی آ متوسط ،و ی در آستانة ورود ب مهحس

ارزیههابی شههود .بنههابراین ،بههرای ارزیههابی دقیههقتههر و

بابتر یا بیابا زایی شدید است.

صویح تر معیار مهذمور ،شهاخص شهیب در ارزیهابی

پس از اعكالِ اصحظات مذمور ،نتای ظاصهل از

نهایی معیار فوق وار نشده است .بدین ترتیهب ،بها

ارزیابی بیابا زایی معیار ای مورد مطا ع ه گروه های

ظذف اثر این شاخص ،میانگین وزنهی معیهار زمهین-

اقلیی -آب ،زمین شناسی -ژئومورفو وژی ،و پتانسیل ه

ژئومورفو وژی ،م در مهدل او یه برابهر بها  1/93بها

بیابا زایی را در ر واظد نشا مید د .شكل  4نقشة

بیابا زایی متوسط است ،در مدل اصحدشده برابهر بها

وضعیت و شدت فعلی بیابا زایهی منطقهة دامغها را

 2/71و وضعیت بیابا زایی آ شدید است.

نشا مید د.

بیابا زایی شاخص عكق خاك در  81/15درصهد
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جدول  .7نتایج ارزیابی بیابانزایی معیارهای مورد ارزیابی ،دو گروه اقلیم -آب و زمینشناسی -ژئومورفولوژی و پتانسیل بیابانزایی
( )DPAiدر واحدهای كاری

بیابا زایی
واظد
ماری
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

معیار
اقلیی

2/05

معیار
آب

معیار زمین-
ژئومورفو وژی

معیار
خاك

معیار
فرسایش
بادی

گروه
آب و
اقلیی

گروه
زمین-
ژئو

پتانسیل
بیابا زایی
()DPAi

توصیف
شدت
بیابا زایی

2/52
2
3/08
3/55
2/63
2
3/46
3
3/01
3/46
2/95
2
1/41
1/41

3/46
4
2/44
2/44
3
3/46
3/46
2/44
3
2/44
2/44
2/44
2/44
2
2/44
2/44
2

2/51
2/51
2/82
1/58
3/17
3/17
2/28
3/13
1/58
1/58
1/58
2/82
2/63
2/45
2/63
2/63
2/63

2
2/88
1/58
2/88
2/88
2/51
2/28
2
2/88
2
2
2/88
1/58
1/58
1/81
1/58
1/58

2/26
2/02
2/05
2/51
2/69
2/32
2/02
2/05
2/67
2/47
2/48
2/67
2/46
2/02
2/05
2/05
1/7
1/7

2/51
2/58
3/19
1/82
2/81
3/01
2/7
2/91
1/97
2/93
1/97
1/97
2/7
2/16
1/97
2/26
2/16
2/02

2/38
2/28
2/55
2/13
2/74
2/64
2/33
2/44
2/29
2/69
2/21
2/29
2/57
2/08
2
2/15
1/91
1/85

متوسط
متوسط
شدید
متوسط
شدید
شدید
متوسط
متوسط
متوسط
شدید
متوسط
متوسط
شدید
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

شکل  .4نقشة وضعیت بیابانزایی منطقة دامغان
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در مجكههوع ،نتههای ظاصههل از تجزی ه و تولیههل

ویژگی ای خاص اقلیكی منطق  ،ارئه شهود .سهپس،

شاخص ها ،معیار ها ،گهروه ها ،و ارزیهابی پتانسهیل

ارزیابیِ او یة بیابا زاییْ ب بازنگری مهدل  IMDPAو

بیابا زایی در مل منطق گویای موارد زیر است

اعكههالِ اصههحظات بزش بههرای ارزیههابی دقیههقتههر و

ا ههف) از میهها دو گههروه مههورد بررسههی ،گههروه

صویحتر این پدیده منجر شد مه  ،بهر ربهق آ و بها

زمینشناسی -ژئومورفو وژی با میهانگین وزنهی 2/46

توجه به اینكه مههاربرد میههانگین ندسههی در مههدل

دارای تأثیر بیشتری در بیابا زایی منطق در مقایس بها

 IMDPAموجب میشود تا تأثیر منارقی با بیابا زایی

گروه اقلیی -آب با میانگین وزنی  2/3است.

می ،شدید ،و خیلی شدید ازبین برود و در امثر موارد

ب) از میا پن معیار مورد ارزیابی ،معیار زمین-

شدت بیابا زایی متوسط ارزیابی شود ،در واظهد ایی

ژئومورفو وژی با میانگین وزنی  2/71و معیهار آب بها

م تأثیر شاخص ای ر معیار در بیابها زایهی منطقه

میانگین وزنی  2/51بیشترین تأثیر را در بیابا زایی مل

می و نهاچیز ارزیهابی شهده اسهت در ارزیهابی نههایی

منطق دارند.

بیابا زایی آ معیار اثر شهاخص های مهذمور وهار

ج) از میههها  18شهههاخص مهههورد ارزیهههابی،

نشده است .كچنین ،در این مدل واظد ای ماری ب

شاخص ای درصد پوشش غیرزنده مربوط به معیهار

عنهههوا مبنههها و پایههة مطا عهههات انتخهههاب شهههدند؛

فرسایش بادی ،دایت ا كتریكهی آب ،میهزا بهارش

مشخص بود برخی از عوامل مویطی و انسانی مورد

سابن  ،شاخص خشكی ،و هدایت ا كتریكهی خهاك

ارزیههابی در آ هها موجههب سهههو ت مههار و افههزایش

ب ترتیب با میانگین وزنهی  ،3 ،3 ،3/ 03 ،3/57و 2/91

سرعت عكل می شود .اما ،برخی از شاخص ها (مثهل

بیشترین تأثیر را در بیابا زایی منطق دارند.

شاخص افت سهرة آب زیرزمینی ،هدایت ا كتریكهی

د) شدت بیابا زایی در مل منطقه برابهر بها 2/36

آب ،و سیستی های آبیهاری) در نقهاط مختلهف یهم

( )DPAi=2.36است ،و وضعیت بیابا زایی متوسهط،

واظد ماری یكسا نبودند و واظهد ای مهاری بهرای

و ی در آستانة ورود ب مهحس بهابتر بها بیابها زایهی

ارزیابی شاخص های مهذمور دارای دقهت و صهوت

شدید است.

مافی نیستند .بنابراین ،نخسهت واظهد ای مهاری به

بحث و نتیجهگیری
استهاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابا زایی ،مه
برای استهاده در منارقی با اقلیی خشم واسنجی شده
است ،موجب میشود تا زوش اجهرای اصهحظات ،بها
توج ب شرایط خاص اقلیكی و میزا خطای ارزیابی،
ب ظداقل برسد .با این ظال ،بررسی شرایط ظامی بهر
منطق ه نشهها داد م ه فصههلیبههود بههارش یكههی از
خصوصیات اقلیكی منطق است .بنابراین ،فصلیبهود
بارش ،ب عنوا یكی از شاخص ای معیار اقلهیی ،در
مدل ارزیابی بیابا زایهی منطقه وارد شهد تها تصهویر
گویههاتری از بیابهها زایههی ایههن معیههار ،بهها توج ه ب ه

زیرواظههد ههایی م ه از ن ههر خصوصههیات مههرتبط بهها
شاخص ای مذمور كگن اند تقسیی و شاخص ا در
زیرواظد ا ارزیابی شدند .در نهایهت ،بهرای ارزیهابی
این شاخص در ر واظد ماری از میهانگین وزنهی آ
در زیرواظد ا استهاده شد .این موضوعی است م در
ارزیابی ای قبلی بیابا زایی درن ر گرفت نشده اسهت
و وارمرد آ در توقیهق ظاضهر موجهب افهزایش
دقت و صوت ارزیابی شده است.
پس از اعكالِ اصحظات مهذمور ،ارزیهابی نههایی
بیابا زایی شاخص ا ،معیار ها ،و شهدت و وضهعیت
فعلی نشا داد م ب د یل ظامیبود اقلیی فراخشهم
با بارندگی می ،میانگین بابی دمای سا یان  ،و تبخیر و
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تعرق شدید در منطقة دامغا  ،بیابا زایی شاخص ای

دیگر نیز ،شاخص دایت ا كتریكی آب را مهیتهرین
شاخص بیابا زایی منطقة ابوزیدآباد معرفی مرد [.]1
ه اخهتحط آب شهور و شهیرین در اثهر برداشهت

سا یان  ،ب ترتیب در فصول بهار و زمستا  ،بیابا زایی

بیروی از آب ای زیرزمینی و افت سطح سهره؛

میزا بارش و شهاخص خشهكی شهدید اسهت ،و بها
توج ب وقوع  39/45و  33/85درصد بارنهدگی های
شاخص فصهلی بهود بهارش متوسهط ارزیهابی شهد.
كچنین ،به د یهل عهدش تهداوش خشكسها ی در دورة

ه سهازند ای موجهود در موهل تغذیهة آب های
زیرزمینی؛

آمههاری مههورد مطا عه ( 1359ه  ،)1389بیابهها زایههی

ه باببود میزا تبخیر.

شاخص مربور می ارزیابی شد .در مجكوع ،با توج

بیابا زایی شاخص افت سههرة آب زیرزمینهی در

ب شرایط نامساعد اقلیكی منطقة مورد مطا ع  ،انت هار

 50/43درصد از سطح منطق  ،به د یهل بههرهبهرداری

میرود م بیابا زایی معیار اقلهیی بهرای منطقهة مهورد

بیروی از منابع آب زیرزمینی ،شدید و خیلهی شهدید

مطا ع شدید باشهد ،و هی نتهای ظاصهل از ارزیهابی

است .و ی در مجكهوع بیابها زایهی ایهن شهاخص بها

بیانگر بیابا زایهی متوسهط ایهن معیهار اسهت .نتیجهة

میههانگین وزنههی  2/32متوسههط و در آسههتانة ورود ب ه

مههذمور ب ه ایههن صههورت قابههل توضههیح اسههت م ه

محس بابتر (شدید) است .این امر ب افزایش شهدت

واردمههرد شههدت مههی بیابهها زایههی شههاخص تههداوش

بیابا زایی شاخص فوق در آیندة نزدیهم در صهورت

خشكسهها ی در میههانگین ندسههی شههاخص هها بههرای

ادامة روند منونی بهرهبهرداری از آب های زیرزمینهی

ارزیابی بیابا زایی معیار اقلیی موجب میشود تا تهأثیر

دب ت دارد.

شاخص ایی با بیابا زایی شدید ازبین برود و شهدت

بیابا زایی معیار آب (با ظذف اثر شاخص نسبت

بیابا زایی این معیار متوسط ارزیهابی شهود .در اینجها

جذب سدیی در  69/62درصد از سطح منطق ب د یل

تمر این نكت ضروری اسهت مه تهداوش خشكسها ی

می ا كیت بود آ در بیابا زایی منطق ) ،با توجه به

یكی از مهیترین ویژگی ای اقلیكی منارق خشهم و

بیابا زایی شدید شاخص ای افهت سههره و هدایت

نیك خشم است و بیابا زایی مهی و نهاچیز شهاخص

ا كتریكی آب ،در بیشهترین سهطح منطقه  ،در 58/28

مربورهه در یههم دورة زمههانی مههذمور بهه معنههی

درصد از سطح منطق شدید و خیلی شهدید اسهت و

میا كیتبهود آ نیسهت .متأسههان  ،ارحعهات بزش

این معیار بها بیابها زایهی شهدید دومهین معیهار مههی

برای ارزیابی این شاخص در سال های پهیش از دورة

بیابا زایی در منطقة مورد مطا ع است .در این زمینه ،

زمههانی مههذمور وجههود نههدارد ،و ههی اظتكههابً تههداوش

در دشت سگزی نیز بیابا زایی معیار آب را ب دبیهل

خشكسا ی یكی از دبیل اصلی بیابا زایی در گذشهت

افت شدید سهره و دایت ا كتریكی بابی منهابع آب

بوده و یكی از مهی ترین دبیهل آ در آینهده خوا هد

شدید ارزیابی نكودند [.]12

بود [.]3
با توج ب شوربود آب در  74/2درصد از سطح
منطق  ،م به دبیلهی مه در پهی مهیآیهد به وقهوع
می پیوندد [ ،]18 ،4شاخص دایت ا كتریكی آب بها
بیابا زایی شدید مهیترین شاخص معیار آب اسهت و
بیشترین تأثیر را در بیابا زایی این معیار دارد .موققی

بیابا زایهی شهاخص ظساسهیت سهنو به د یهل
ظساسیت بابی سازند ای دورة مواترنر ب فرسهایش
در  82/31درصد از سطح منطق شدید و خیلی شدید
ارزیابی شهد .در مجكهوع ،ایهن شهاخص مههی تهرین
شاخص معیار زمینشناسی -ژئومورفو هوژی اسهت و
بیشترین تأثیر را در بیابا زایی این معیار دارد.
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شدت بیابا زایی شاخص بههرهبهرداری از واظهد
مههاری در  52درصههد از منطقهه متوسههط ،در 44/84
درصد از آ غا باً ب د یل چرای مههرط داش در مراتهع
شدید و خیلهی شهدید ،و میهانگین وزنهی آ در مهل
منطق شدید است.
بیابا زایی معیار زمین شناسی -ژئومورفو وژی (با

در  18/63درصهههد از منطقه ه (شهههامل دشهههتسهههر

ظذف اثر شاخص شیب در  90/6درصد از منطق ) در

فرسایشی) ،م در مجاورت واظد مو ستا قرار دارد

 66درصد از سطح مودودة مورد مطا ع متوسهط ،در

و مشكل تجكع امحد مختلف و قلیائیت بهاب وجهود

 32/71درصد از سطح منطق شدید و خیلی شدید ،و

ندارد ،بیابا زایی شاخص مذمور می و ناچیز ارزیهابی

در مجكوع شدت بیابا زایی منطق با تكیه بهر معیهار

شههد .در مجكههوع ،میههانگین وزنههی بیابهها زایههی ایههن

زمینشناسی -ژئومورفو وژی ب د یل بیابا زایی شدید

شاخص ،با توج ب بیابا زایی شهدید آ در بهیش از

شاخص ای ظساسیت سنو و بهرهبرداری از واظهد

نیكی از سطح منطق  ،شدید است.

زیاد امحد در خاك مواج اند ،شدید و خیلهی شهدید
است .در  23/58درصد از سطح منطق (شامل اراضی
مشههاورزی) ،مه در مجههاورت اراضههی مههذمور قهرار
دارنههد ،بهه د یههل فعا یههت ههای مشههاورزی ،شههدت
بیابا زایی این شاخص متوسط ارزیابی شد .كچنین،

ماری شدید است و این معیهار بیشهترین تهأثیر را در
بیابا زایی منطق دارد.

بیابا زایی معیار خاك (با ظذف اثر شاخص های
عكههق خههاك و درصههد سههنو و سههنگریزة عكقههی در

بیابا زایی شاخص هدایت ا كتریكهی خهاك (به

واظد ای ماری م بیابا زایهی ایهن شهاخص ها مهی

عنوا مهیترین شهاخص معیهار خهاك) ،بها توجه به

اسههت) در  64/14درصههد از منطقهه شههدید و در 34

شوری خاك در  55/93درصد از سطح منطقه  ،خیلهی

درصد از منطقه متوسهط ارزیهابی شهد .در مجكهوع،

شدید است ،م ب دبیل زیر ب وقوع میپیوندد[]18 ،4

شدت بیابا زایی منطق با تكی بر این معیار متوسهط،

ه آبیاری با آب ای شور؛

و ی در آستانة تغییر محس بیابا زایی است .بنهابراین،

ههه ر ههامرد اراضههی مشههاورزی و آیههش ههای

در صههورت ادامههة اسههتهاده از آب ههایی بهها میهیههت

غیراصو ی و روبنیمدت؛

نامناسههب جهههت آبیههاری ،اسههتهاده از سیسههتی ههای

ه شیوة نامناسب آبیاری (سنتی غا باً غرقابی)؛

نامناسههب آبیههاری ،ر ههامرد اراضههی مشههاورزی ،و

ه میزا تبخیر چندین برابر میزا بارندگی است ،م

آیش ای غیراصو ی در آیندة نزدیهم شها د تشهدید

ب افزایش استعداد شورشد خاك منجهر مهیشهود .در

تخریب خاك و بیابا زایی شدید این معیهار خهوا یی

ارتباط با شاخص مهذمور ،نتهای توقیهق دیگهری نیهز

بود.

شاخص دایت ا كتریكی خاك را مهؤثرترین شهاخص

درصد پوشش غیرزنده (سنو و سنگریزة سهطح

بیابا زایی معیار خاك و دومین شاخص مهی بیابا زایهی

خاك) ،ب عنوا یم عامل ظها تی در برابر فرسایش

منطقههة ابوزیههدآباد معرفههی مههرد [ .]1كچنههین ،نتههای

بادی ،در  81/72درصد از سهطح منطقه مكتهر از 20

بررسی ای مشهاب در منطقهة زابهل نشها داد مه ایهن

درصد است .بنهابراین ،بیابها زایهی شهاخص درصهد

شاخص تأثیر زیادی در بیابا زایی این منطق دارد [.]11

پوشش غیرزنده در سطح مذمور خیلی شهدید اسهت.

بیابا زایی شاخص نسبت جذب سدیی خهاك در

كچنین ،بیابا زایی شاخص مذمور در  18/28درصد

 55/91درصد از سطح منطق (شامل اراضی مشاورزی

از سطح منطق متوسط ارزیابی شد .در مجكهوع ،ایهن

ر اشده و اراضی ظاشیة مویر) ،م با مشهكل تجكهع

شاخص با بیابا زایی خیلی شهدید در منطقهة دامغها
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مهههیتههرین شههاخص معیههار فرسهایش بههادی اسههت و
بیشترین تأثیر را در بیابا زایی این معیار دارد.
شدت بیابا زایی معیهار فرسهایش بهادی در 44/9
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ه با اظداث بند ای خامی ،ظوضچ ای تخیهرة
مصنوعی آب در بابدسهت ،جكهعآوری آب بهارا از
سطح جاده ای منطق در فصل بارندگی در منارقی بها

درصد از منطق  ،ب د یهل وجهود اراضهی مشهاورزی

نهوتپهذیری خهوب و تزریهق آ ها به سههره های

ر اشده و تپ ای ماس ای با ظساسیت زیاد نسبت ب

زیرزمینهی ،یهمپارچه سهازی اراضهی ،اسهتهاده از

فرسایش بادی ،شهدید و در  53/85درصهد از سهطح

روش ای آبیاری مدر  ،آبیاری قطرهای در باغهات و

منطق متوسط ارزیابی شد .در مجكوع ،میانگین وزنی

آبیاری بارانی در اراضی زراعهی ،و تهروی و تشهویق

شدت بیابا زایهی منطقه بها تكیه بهر معیهار مهذمور

مشاورزا ب مشت موصوبتی م ارزش افزودة آ ا

متوسط است.

از سایر موصوبت بیشتر و نیاز آبی آ ا مكتر است

در نهایت ،نقشة وضعیت فعلی بیابا زایی منطقه

میتوا مشكحت مكبود آب و استهاده از آب ای ب

نشا داد مه بیابها زایهی در  33/94درصهد از سهطح

شور در آبیاری ناشهی از آ را ،مه به مترومه شهد

منطق ه شههدید و در  66/06درصههد از سههطح منطقهه

اراضی مشاورزی و نهایتاً شوری خاك و بیابها زایهی

متوسط است .كچنین ،بر ربق نتهای  ،در ظهدود 13

منجر شده اسهت ،بررهرف مهرد .كچنهین ،اقهدامات

درصههد از سههطح منطقهه  ،مهه در مههحس متوسههط

مذمور مانع ادامة رونهد افهت شهدید سههره های آب

بیابا زایی قرار دارد ،در آستانة ورود ب محس بهابتر

زیرزمینی و افزایش شوری منابع آبی ناشی از اختحط

بیابا زایهی اسهت و در صهورت ادامهة رونهد منهونی

آب شور و شیرین میشود.

بیابهها زایههی در آینههدة نزدیههم بهها تشههدید تخریههب و

ه با ما ش تعهداد داش های وابسهت به مراتهع از

بیابا زایی شدید مواج خوا هد شهد .در ایهن زمینه ،

رریق تبدیل دامداری سنتی ب دامداری نیك صنعتی و

توقیقات مشاب بیابا زایی دشت سگزی و مویر میقا

صنعتی می توا مشهكل چهرای مههرط داش از اراضهی

اراك را ،م شرایط اقلیكی نزدیكهی به منطقهة مهورد

مرتعی را ،م ب بیابا زایی شدید شاخص بهرهبرداری

مطا ع دارند ،شدید ارزیابی نكودند [.]15 ،12
بنابراین ،با توج ب مهیترین معیار ا ،شاخص ا،
و عوامل بیابا زایی قابل منترل ،را كار ای زیر بهرای
مبارزه بها بیابها زایهی و مها ش ایهن رونهد پیشهنهاد
میشود

از واظد ماری (معیار زمین -ژئومورفو هوژی) منجهر
شده است ،ظل مرد.
ه انجاش داد سهایر مطا عهات در ایهن زمینه بزش
است و تدوین سیستی شدار بیابا زایی در منطقه از
دیگر اقدامات سودمند در این زمین است.

1393  زمستان،4  شمارة، 67  دورة، مجله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبخیزداری
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