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پایش بیابانزایی دشت گرمسار با تأکید بر دو
معیار آب و کشاورزی
 علی آذره ؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تیران
 غالمرضا زهتابیان؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تیران
 علیاکبر نظری سامانی؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تیران
*

 حسن خسروی؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تیران

چکیده
پایش در مدیریت جامع به معنای جمعآوری و ذخیرة نظاممند آمار و اطالعات از فعالیتهاا و ا اتراتژیهاای ا ات اه
امکان ارزیاب و گزارش از شرایط ل محدودة مورد نظر را فراهم م نماید .برای پایش بیابانزایا در دشات گرمااار از
مدل  IMDPAا تفاده شد .با اطالع از شرایط منطقه ،دو معیار آب و شاورزی معیارهاای الال در بیاباانزایا در نظار
گرفته شد .طبق مدل برای معیار آب ه شاخص ا هدایت الکتریک  ،میزان جذب دیم ،و افات اطآ آب زیرزمینا ا و
برای معیار شاورزی چهار شاخصا الگوی شت ،عملکرد با توجه به تنا ب اراضا  ،یااتم آبیااری و شادت ااربرد
نامنا ب ماشینآالت ،و ود و موم شیمیای ا در نظر گرفته شد .نتایج بهد تآمده نشاان داد معیاار شااورزی در اال
 1381با متو ط وزن  2/17و در ال  1390با متو ط وزن  2/27معیار غالب بیابانزای در منطقة مورد مطالعاه ا ات .از
بین شاخص های مورد مطالعه ،شاخص یاتم آبیااری در هار دو دوره بیشاترین وزن و تا ریر را در بیاباانزایا داشات.
همچنین ،بر ا اس ارزیاب ها و برر

های انجامشده ،متو ط وزن ارزش مّ شدت وضعیت فعل بیابانزای برای ا

منطقه برای الهای  1381و  1390بهترتیب  931و  2/10تعیین شد ه نشاندهنادة افازایش روناد بیاباانزایا ا ات .از
طرف  ،با توجه به اینکه معیار شاورزی جزو عوام اناان ا ت ،با مدیریت الول م تاوان از گااترش بیاباانزایا در
منطقه جلوگیری رد.
واژگان کلیدی :بیابانزای  ،دشت گرماار ،شاخص ،مدل  ،IMDPAمعیار ،میانگین هند

* .نويسندة مسئول :تلفن 026-32249313 :فاکس026-32249313 :

.

Email: hakhosravi@ut.ac.ir
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تیییایل بررسیی ،تغییییرات بیابییانزاییی ،در ایالیی؛

مقدمه
در حال حاضر ،بیابانزایی ،،بی عنیاان ییم ضل،ی ،

ضینکائیر چیر در سال  1988تا  1997تایان داد هی

گریبییانگیییر بایییار از هاییاراا ز ییان از ز ی

یرسایش باد ع ؛ غالب بیابان در بییش از تی ی ،از

هااراا در حال تاسل اسی؛ تییةیا اییر یراینی

ضنطقا ضیارد ضطاللی بیادر اسی؛ و اییر اییرایش در

ازبیرریییر ضنیابت تة ی نیات ر در ایر ییم از اییر

یراینی اا نییار ضنطقی ضی ثر بییاد ] .[19بررسیی،

هاارااس؛ ] .[3بیابانزای ،ضای

اسی؛

بر یراین

تغییرات الاا چاماتی از تایان داد هی یراینی اا

ه در تییةا عااض طبیل ،و ع کرد تادرس؛ اتایان

بیابانزای ،در سطح چامات از ا رار با ایرایش سیطح

ایةییاد ضیی،نییاد ] .[17بیابییانزاییی ،عبییارت اسیی؛ از

تک تک ن ن ،پیچی گ ،در نک و ز اساز تکی  ،و

تخریب اراضی ،در ضنیاطخ کایم ،تی ی کایم ،و

تاساتات ع ر در تاع و درزا بیابانزای ،در حانییا

از

آباد اا یای؛ ض،ناد زای ،ه تغییر ضی اوم در بییر

کام زنب ضرطیا
ز

در تییةیا عااضی ضخی ی

تغییرات اق ی  ،و یلالی؛اا اتاات.[20] ،

زراع؛ و راان ن اراض ،هااورز و احیا دوبیارة

با تاز ب اینک یمپنةم ز لی؛ اتاات ،ز یان

آناا وزاد دارد.

در ضناطخ کام ساهر ات و سطاح وسیل ،از ضناطخ

در ایاالت ادوضکا ،در ویینام و ایالی؛ لیای ،در

کام در آسیا ،ض ییرات  ،ایریقا ،اقیاتاسی  ،و اضریکا با

تای ن اطالعات پیاسیا چنی طیفی ،از ضیااااررایا

دچار بیابانزای ،اس؛ ،بیابانزایی،،

 NOAAو اطالعات رادییاضیر بیا رزولیایر بیاال

ن تاا ضخی

نییریر،

 AVHRRبیر سالایا  1982تیا  1992بیرا ت ییا

پس از دو چالش تغیییر اق ییم و ه بیاد آ

ساضیر چالش ض م زاضلا ز ات ،در قرن بیا؛ویکم

تقاا پانش سطح زضیر و نناسای ،ضنیاطخ در حیال

اس؛ ] .[12برا ارزییاب ،بیابیانزایی ،،بررسی،ایا و
ضطاللات ضخی ف ،در داک و کارج از هاار صارت
گریی و باعث ارائا ض لاا ضنطق ا یراواتی ،نی ر
اسیی؛ .ض ییمتییریر ضیی لاییا رایییل ضیی ل ز ییات،
یائایاتپ ،1الدا ،2گالساد ،3تاهااتاض ،4،و ض الاس

5

اس؛ .ب ا یر ضنظار ،داتاک ة ضنابت طبیل ،داتایاار
ت ران طرح زاضت ه ّ ،ساز ضلیاراا و ناکصایا
تأثیرگذار بر روت بیابانزای ،در زیا؛باماا طبیل،
هاار را در قالب ض ل  6IMDPAارائ هرد ].[2
1. Fao-Unep
2. Lada
3. Glasod
4. Taxonomy
5. Medalus
6. Iranian Model of Desertification Potential
Assessment

تغییر در سطح زضیر ب هار گریی ن ].[6
ضطاللا ناکص گیاا NDVI ،در ضنطقا رت ضا در
زنا

غربی ،برزیی بیا اسییفادر از دادرایا ،MSS

 ،NOAA ،TMو  AVHRRتایییان داد هییی بییییر
سال اا  1973تا  1999بیش از  30درص زنا ایا
تخریب ن ر اس؛ ].[7
بییرا بررسیی ،و ت یییا تقاییا بیابییانزاییی ،ضنطقییا
ابازی آباد هانان با تکی بر دو ضلییار آ

و کیاا از

ض ل  IMDPAاسیفادر ن ] .[1بیر اسیاس ضطاللیات
اتةامن ر ،ضلیار کاا با ضیاسی ارز
در هالس ضیاس و ضلیار آ

عی د 2/03

با ضیاس ارز

ع د

 1/30در هالس هم و تاچیر قرار گری؛ .ا چنییر ،از
بیر ناکصاا ضارد بررس ،ب ترتییب دو نیاکص
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ایی ای؛ الکیریکیی ،کییاا و آ

تییأثیرش بیایییر در

بیابییانزاییی ،ضنطق ی دانییین  ،در تییة ی  ،ارز

ه ّیی،

طییال ' 52°10تییا ' 52°45درزییا نییرق ،و عییر
' 35°00تییا ' 35°20درزییا ن ی ال ،در غییر

اسیییان

بیابانزای ،برا ه ضنطقا ضارد ضطالل  2/60ب دسی؛

س نان واقت ن ر اس؛ .ضیاس ارتفاع دن؛ از سطح

آض ه بیاتار قرارگرییر ن ت بیابانزایی ،ضنطقی در

دریا  875ضیر اس؛ (نک .)1
ب واسطا قرارگیرییر در حانییا بیابیان ضرهیر

هالس ضیاس اس؛.
بررس ،ناکصاا بیاییریک ،ن ت بیابیانزایی،

ایران ،اق یم حاهم بر ضنطقا ضارد ضطالل بیابات ،اس؛.

ضیأثر از یلالی؛اا اتایات ،در ضنطقیا ن رسییانایا

ضیییران ضیاس ی درزییا حییرارت سییاالت بییر اسییاس

هانان و آران و بیی گ بیا اسییفادر از ضی ل IMDPA

اطالعات ااانناس ،ایایاار سیناپییم گرضاار ضلادل

تاییان داد ه ی از ضیییان ضلیاراییا بیابییانزاییی ،ضلیییار

 18/7درزییا سییاتی،گییراد اسیی؛ .ا چنیییر ،اتاییی

یرسییایش بییا ضیییاتایر ان سیی 3/17 ،و ضلیییار آ بییا

(د ضار) با ضیاتایر  4/6درزا سیاتی،گیراد سیردتریر

ضیاتایر ان س 2/92 ،ب ترتییب در اولایی؛ اول و دوم

ضار سال و زاال (تیرضار) با  32/8درزا سیاتی،گیراد

قرار دارت و در هیالس نی ی طبقی بنی

ضی،نیات

گرمتریر ضار سال اس؛.

( .)vesaliضطاللا عااضی ضی ثر در نی ت بیابیانزایی،
بیاباناا ساح  ،در ضنطقا ه یر هنارا بیا اسییفادر از
ض ل  IMDPAتاان داد ه از بیر ضلیاراا بیابانزای،
در ضنطقا ضارد ضطالل ضلییار تخرییب کیاا بیاالتریر
درص وزت ،را ب کاد اکیصاص داد ب طار هی بیا
ضیاس وزت 1/70 ،در هالس ن ی طبق بن

ض،ناد

و پس از آن ضلیار یرسایش باد با ضیاس وزت1/63 ،
در رتبییا بلیی

قییرار دارد .اق یییم و پانییش گیییاا،

ب ترتیب در رتب اا بل

قرار دارت ].[16

ا ف از اییر تققییخ پیایش بیابیانزایی ،دنی؛
گرضاار با تاز ب تةری و تق ی ضی ل  IMDPAو
نرای ضازاد ضنطق بر اساس دو ضلیار آ

و پانش

گیاا ،بیر سالاا  1381و  1390اس؛.

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه در ایران و استان سمنان

روششناسی تحقیق

روش تحقیق

معرفی منطقة مورد مطالعه

تخا؛ با بررس ،گرار ایا ضخی ی

دن؛ گرضاار با وسلی ،بالغ بر  320هی اضیر ضربت بیر

ضنطق  ،اطالعات پایی و سیایر اطالعیات ضیارد تییاز

رو آبری؛ رودکاتا حب رود و ضخروطایکنیا آن در

گردآور ن و ضق ودة ضنطقا ضارد ضطالل ضاخص

و بازدیی از
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گردی  .ب ضنظار ت یا تقاا ن ت بیابیانزایی ،ضنطقیا

ناکصاا ضرباط ب ضلیار آ

ضییارد ضطالل ی  ،از بیییر تا ی ضلیییار ضازییاد در ض ی ل

آن را تاان ض ،دا  .در ض ر ،بیرا بی دسی؛آوردن

 IMDPAبر اساس تظر هارنناسان و بازدی از ضنطق

پاراضیراییا ه ّیی ،و هیفیی ،از  45چییار در ضنطقی بییر

و هااورز ب عناان ضلیاراا ه یی

دو ضلیار آ

اساس پراهن گ ،ت ات بردار ن .

در ارزیاب ،ن ت بیابانزایی ،دنی؛ گرضایار درتظیر
گریی ن  .اطالعات ضرباط ب ضلییار آ

و تقاة اضییازدا ،ب

برا اضییازدا ،ب ناکصاا ضلیار هایاورز ،
گرار اا و اطالعات ضازاد بررس ،ن و از ضنطقیا

از ادارة آ

ضنطق ا اسیان س نان و اطالعیات ضربیاط بی ضلییار

ضارد ضطاللی بازدیی ضیی ات ،بی ع ی آضی  .سی س،

هاییاورز تیییر از ادارة ز ییاد هاییاورز ن رسیییان

ناکصاا اتیخا ن ر ،با تاز ب ز ول  ،2در ار

گرضاار ت ی ن .

واح هار اضییازدا ،ن  .در ض ر ،ب ع ؛ وزیاد

بر اسیاس ضی ل  ،IMDPAبیرا ضلییار آ
ناکص ا ای؛ الکیریک ،،تایب؛ زیذ

ضناطخ ضاکات ،و ضرتت در بخشاای ،از ضنطقا ضیارد

سی

ضطالل  ،ایر هاربر اا در هالس هم قرار گریین .

سی یم ،و

تاساتات سطح سیفرر درتظیر گرییی نی  .زی ول 1
جدول  .1امتیاز شاخصهای معیار آب در مدل IMDPA

هالس بیابانزای،

هم

اضییاز

 1/50ی 1/00

 2/50ی 1/51

>20

 20ی 30

 30ی 50

)µmhos/cm( EC

>750

 750ی 2250

 2250ی 5000

<5000

SAR

>15

 15ی 26

 26ی 32

<32

ناکص ارزیاب،
ای؛ سطح آ

زیرزضین)cm( ،

ن ی

بایار ن ی

ضیاس

 3/5ـ 2/51

 3/51ی 4
<50

جدول  .2تعیین امتیاز شاخصهای ارزیابی معیار کشاورزی در مدل IMDPA

هالس

بایار ن ی

ن ی

ناکص اضییاز

 3/51ی 4

 3/5ی 2/51

ت ام ضکاتیرر با هاربرد
هاربرد ت ادراا

تی ضکاتیرر با هاربرد ضیاس

سنایر ضانیر و ت ادراا

و ت ادراا کارز ،نی یای،

نی یای ،کارج ضررع

و ضانیرآالت

ضیاس
 2/50ی 1/51
سنی ،با هاربرد ت ادراا
کارز ،نی یای،

هم
 1/50ی 1/00
سنی ،با هاربرد
ت ادراا درون
ضررع ا

هاربرد تاضناسب ضانیرآالت

هاربرد تاضناسب ضانیرآالت

سنی ،با هاربرد هم

سنی ،با هاربرد زیاد

و ضق ار زیاد هاد و سم

و ضق ار ضیاس هاد و سم

ضانیرآالت ،هاد ،و سم

هاد داض ،و سبر

سنی ،ب ون طراح ،ب ین

سنی ،با طراح ،ب ین (ابلاد

سنی ،ض رتیررن ر (سیفان،

ضاتن آبیار غرقاب،

هرت ،تای)،

دریچ اا ساراخدار)

ع کرد

اراض ،ضرتفت با ها؛ ضاق؛

اراض ،ضرتفت با ها؛ دائ ،

الاا ها؛

اراض ،دیم

اراض ،آیش

سیایم آبیار

تق؛ یاار

اراض ،دن؛ با ها؛

اراض ،دن؛ با ها؛

ضاق؛

دائ ،

زراع؛ آب،

باغات
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ب ار ناکص بر اساس تأثیر آن در بیابانزای ،بیا

تخریب صارت گریی اس؛ .اضا ،اگر تغیییرات ضنفی،

تاز بی نیرای ضنطقی  ،ضطاللیات ضیی ات ،،و تظیر

بان  ،ب یر ضلن ،اس؛ ه ن ت بیابانزایی ،در حیال

هارنناس وزت ،بیر  1تا  4دادر نی بی طیار هی

هااش اس؛ و احیا صارت گرییی اسی؛ .ا چنییر،

 1ب یریر و ارز

ارز

 4ب تریر وزن بیادر اسی؛.

برا ار ناکص ،با تاز ب وزندا ،اتةامن ر ،یم
تقا ی ت ی ی ن ی ] .[10در ایییر رو

اییر ضلیییار از

ضیاتایر ان س ،نیاکصایا کیاد طبیخ ضلادلیا 1
ب دس؛ ض،آی :
))1

)Index  X  [(Layer  1)(Layer  2
(Layer  n)]1/n

ه ی در آن Index-x :ضلیییار ضییارد تظییرLayer ،

ناکصاا ار ضلیار N ،تل اد ناکصاا ار ضلیار
اس؛.
برا پایش تغییرات ،تخا؛ تقاا نیاکصایا
ضرباط ب ار ضلیار ت ی ن  .س س ،تقاا ضلیاراا ،ه
از ضیاتایر ان س ،ناکص اا ب دس؛ ض ،آیی  ،بیرا
دو سال  1381و  1390ت ی ن  .س س ،با هیمهیردن
تقاا ضلییار سیال  1390از تقایا سیال  ،1381تقایا
پایش یا روت تغییرات بی دسی؛ آضی  .اگیر تغیییرات
ضثب؛ بان  ،یلن ،ن ت بیابان زایی ،اییرایش یاییی و

ض کر اس؛ در بل ،،از تقاط تیر تغیییر در نی ت
بیابانزای ،در ط ،ایر دورر صارت تاریی بان .

نتایج
معیار آب
بررسیی،اییا اتةییامنیی ر بییر رو ضیاسیی وزتیی،
ارز اا ه ّ ،عااض ض ثر بر ضلییار آ

(نیک )2

تاان ض،دا هی در ضنطقیا ضیارد ضطاللی نیاکص
ا ای؛ الکیریکی ،ضی ثرتریر عاضی اییرایش نی ت
بیابانزای ،در ضنطق اس؛.
تقاا پایش بیابان زای ،ضلیار آ

تاان ض ،دا در

طال بازة ضارد ضطالل یقی در سی ؛ غیر

ضنطقی

تخریب بیابانزای ،وزاد دانی و بییش از  50درصی
از ضنطقا ضارد ضطالل در ایر دَر سال ب ون تغییر بادر
اس؛ (نک .)3
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شکل  .2نقشة وضعیت بالفعل بیابانزایی شاخصهای معیار آب

شکل  .3نقشة پایش بیابانزایی معیار آب دشت گرمسار

معیار کشاورزی
نک  4تقاا ناکصاا ضلیار هایاورز بیرا دو

سال  1381و  1390را تاان ض ،دا  .ا ان طیار هی
در رو نناس ،تققیخ ذهر ن  ،اراض ،غیرهااورز
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ناض اراض ،ضرتل ،و ضاکات ،برا ا ا ناکصایا

ارز

در هالس هم و تیاچیر قیرار گریینی  .نیک  5تقایا

ض،دا .

پایش ضلیار هااورز را تاان ض،دا .
ز ول  4ارز

ه ّ ،و هالس ضلیاراا و نک 6

عی د نیاکصایا ضیارد ضطاللی را تاییان
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شکل  .4نقشة وضعیت بالفعل بیابانزایی شاخصهای معیار کشاورزی

شکل  .5نقشة پایش بیابانزایی معیار کشاورزی

جدول  .4متوسط وزنی ارزش کمّی و کالس بیابانزایی معیارها

سال
1381
1390

ضلیار

ارز

ه ّ،

هالس بیابانزای،

آ

1/73

ضیاس

هااورز

2/17

ضیاس

آ

1/94

ضیاس

هااورز

2/27

ن ی
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شکل  .6تجزیه و تحلیل متوسط وزنی شاخصهای بیابانزایی در منطقة گرمسار

ن تاا ضیاس و ن ی قرار دارد و تازیت یراوات،

شدت بیابانزایی
بررس،اا اتةامنی ر در ضیارد هیالسایا نی ت

درزات ضخی

وضلی؛ یل ( ،نک  )7تایان ضی،دای هی پ یی ة

ه ی بیییش از  75درص ی ضنطق ی در هییالس ضیاس ی

بیابانزای ،در ضنطقیا ضیارد ضطاللی در دو هیالس بیا

بیابانزای ،قرار دارد.

شکل  .7نقشة وضعیت بیابانزایی دشت گرمسار

بیابانزای( ،ز ول  )5تاان ضی،دای
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جدول  .5توزیع فراوانی کالسهای شدت وضعیت فعلی بیابانزایی

سال

طبق بن

هیف ،ن ت بیابانزای،
تاچیر و هم

1381

ضیاس
تاچیر و هم

1390

ضیاس

هالس

داضنا ارز

2

ضااح؛ ( )km

درص ضااح؛

ع د

یم

 1ی 1/5

67/2

21

دو

 1/5ی 2/5

252/8

79

یم

 1ی 1/5

83/2

26

دو

 1/5ی 2/5

236/8

74

زیرزضین ،و تخریب ضنابت آ

بحث و نتیجهگیری

ضناطخ ای؛ آ

بر اساس تیایل ب دس؛ آضی ر از اییر تققییخ ،از بییر

اس؛ ه یک ،از ع

ضا اد

اص  ،آن بردان؛ بیش از حی

زیرزضین ،اس؛ .تیایل حاص گاییا آن

ضلیاراا ضارد اتی ازرگییر ضلییار هایاورز تیأثیر

از سفرة آ

بیایر در بیابانزای ،دن؛ گرضاار دارد و در ار دو

اس؛ ه ض متریر عااض بیابانزای ،در ضنطقی نیاض
زیرزضین ،،بارت گ ،هیم،

سال  1381و  1390ضلیار غالب در راسیا بیابانزای،

بردان؛ ب،روی از ضنابت آ

ضنطق اس؛ و در هالس ضیاس بیابان زای ،قرار دارد.

و تبخیر ن ی و ،در تییة  ،ه باد ضنابت آب ،،آبییار

در ض ر ،ناکص سیایم آبیار تیر بیایریر تقش را

با آ

در بیابانزای ،ضنطقی در ایر دو سیال  1381و 1390

تیییایل اکیصاصیی ،و ض ییازر ] ،[5زلفییر زادر ]،[8

دارد و ع ؛ آن تیر هاربرد سیایماا آبییار سینی،

کایییرو ] ،[10 ،9کایییرو و ا کیییاران ] ،[11و

اس؛ ه عالور بر بازدا ،پاییر و ای؛ سفرر بیر رو

ذوالفقار و ا کاران ] [22ضطابق؛ دارد.

هیفی؛ آ

نار ،و نیاراا تاضناسب آبیار اس؛ هی بیا

در پییایش و ضاتییارینییر پاراضیراییا هیفیی ،آ

دن؛ تیر تأثیر دارد.
در ایر دو سیال

ضاخص ن ه بخش اا نیر ضنطقی احییا نی ر

 1381و  1390ناکص ای ای؛ الکیریکی ،بیاییریر

(ب بیاد پاراضیرایا سیال  1381تایب؛ بی  )1390و

اضییاز را داراس؛ ایر تییة با تیایل حاص از ارزیاب،

ضنطق ی تخریییب ن ی ر اسیی؛ .در

از بیر ناکص ایا ضلییار آ

بیابان زایی ،در زنیا

گرضایار ] ،[4ابازیی آباد ]،[1

هانان ] ،[18 ،13و دن؛ داضغان ] [15ضااب ؛ دارد.
ایر نباا؛ ،با تاز ب ع

ضااب نار ضنیابت آ ،

بخییشاییا غییر

ضة اع ،ضاارد ضذهار گایا آن اسی؛ هی نیاکص
ا ای؛ الکیریک ،آ

یک ،از ض متریر نیاکصایا

بیابانزای ،در ضنطقا ضارد ضطالل اس؛.

نار و نیریر در اثر بردان؛ ب،رویی از

پایش ضلیار هااورز تیر تاان داد ه از وسل؛

آ اا زیرزضین ،،ای؛ سطح سفرر ،و باالبادن ضیران

زضیر هااورز هاسی ن ر و ایر اراض ،بی اراضی،

تبخیییر در ضنییاطخ ضییذهار و ضنطقییا ضییارد ضطاللیی

غیرهااورز تب ی ن ر اس؛ ع ؛ آن را ضی،تیاان

اکیالل آ

تازی هردت ،اس؛.

در گایییر

نیی ر در دو نیی ر گرضاییار و آرادان

تةری و تق ی حاص از پایش در ضنطقی تایان

داتایی؛ .از طرییی ،،اسیییفادة تادرسیی؛ از اراضیی،

داد ه  ،ب زر قا ؛اای ،در نیر ضنطقی  ،در سیایر

هااورز باعث ن ر ضق ار از آن اا ب اراض ،بیایر
تب ی ناد.
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در ضة اع ض ،تاان گف؛ هاربرد ضی ل ،IMDPA

تیر ارائ ناد .بنابرایر ،ض،تیاان گفی؛ بی روزرسیات،

ب دلی سادگ ،پاراضیراا و اینک بیرا نیرای اییران

اطالعات یک ،از نرط اا ضایقی؛ بیرا ضقاب ی بیا

طراح ،ن ر ،ض ل ضناسیب ،بیرا پیایش بیابیانزایی،

پ ی ة بیابانزای ،اس؛.

اس؛ و اسییفادر از سیاییم اطالعیات زغرایییای ،در
ت فیخ تقا اا ارز

آن را دوچن ان ض،هن  .البی  ،ایر

ض ل و سایر ض لاا بیابانزایی ،بی نیرط ،هیارای،
کاد را حفظ کااان هرد ه ب طار ضرتب ،با ترریخ
اطالعییات ز ییی  ،سییرع؛ و روتیی بیابییانزاییی ،را
ضاخص سازت و ب تناسب آن رار اا ضقاب ی بیا آن

تشکر و قدردانی
در ایر پژواش از پاییبات،اا ع ی ،و ضیال ،طیرح
اط س بیابانزای ،ایران ب ررضن ن یم ب یر وسیی از
ضةر طرح ،زنا

آقیا دهییر غالضرضیا زایابییان،

تاکر و ق ردات ،ض،ناد.
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