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بررسی میزان تأثیر معیارهای خاک و مدیریت اراضی در بیابانزایی
 محسن حسینخانی*؛ کارشناسارشد بیابانزدایی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه زابل
 اکبر فخیره؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد
 علیرضا شهریاری؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه زابل
 احمد پهلوانروی؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه زابل
 سهیال نوری؛ ع و هیئتعلمی دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه زابل

چکیده
در این تحقیق با ا تفاده از یاتم اطالعات جغرافیای میزان ت ریر دو معیار خاک و مدیریت اراض با هشت شاخص برای
مطالعة حاا یت اراض منطقة جزینک یاتان به بیابانزای ارزیاب شد .بر ا اس مدل بیابانزای  ESAsباه شااخصهاا
امتیاز داده شد .با ا تفاده از روش فوق ،هر یک از شاخصهای ماورد مطالعاه در واحادهاای ااری برر ا و بارای هار
شاخص الیة اطالعات تهیه شد .پس ،دادههای بهد تآمده وارد محیط  GISشد و برای هر معیاار ماورد نظار یاک الیاة
اطالعات

اخته شد .در نهایت ،با تلفیق و تعیین میانگین هند

الیههای اطالعات دو معیار ماورد برر ا در منطقاه بار

ا اس مدل مورد مطالعه ( ESAsنقشة شدت بیابانزای منطقه بهد ت آمد .بر ا اس نتایج حال از نقشة بهد اتآماده،
 8/15درلد آن جزو تیپ شکننده با شدت م 20/08 ،درلد آن جزو تیپ شکننده با شدت متو ط 26/80 ،درلاد جازو
تیپ شکننده با شدت زیاد و  39/45درلد از مااحت منطقه جزو تیپ بحران با شدت زیاد ا ت .معیار خااک باا ارزش
عددی  1/22مترین ت ریر و معیار مدیریت اراض با ارزش عددی  1/72بیشترین ت ریر را در بیاباانزایا منطقاه داشات .از
میان شاخصها دو شاخص شیب و بافت خاک بهترتیب با ارزش عددی  1و  1/03متارین تا ریر ،و دو شااخص درلاد
نگریزه و عملیات مدیریت بهترتیب با ارزش عددی  1/91و  1/84بیشترین تا ریر را در بیاباانزایا منطقاة ماورد مطالعاه
داشتند.
واژگان کلیدی :بیابانزای  ،خاک ،مدیریت اراض  ،منطقة جزینک یاتان.

* .تایان ة ضائال :ت فر09138483497 :

E-mail: mohsen.hosseinkhani41@gmail.com

460

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ، 68شمارة  ،3پاییز 1394

مقدمه

تققیقات ارائا ض لاا ضخی

در حییال حاضییر ،بیابییانزاییی ،ضل،یی  ،اسیی؛ هیی

ز ییا ایییر رو اییا ضیی،تییاان رو

گریبییانگی یرش بایییار از هاییاراا ز ییان از ز ی

 ،ICDو  FAO-UNEPرا تام برد رو ایای ،هی در

هااراا در حال تاسل نی ر اسی؛ .اییر ضایک
تی تن ییا در تییااح ،کاییم و تی ی کاییم ،ب کی در

تقاط ضخی

بیابانزایی ،اسی؛ از
،MEDALUS

هاار بررس ،ن ر اس؛ [..]6

در زنا

غیر

اسی اتیا بیا بررسی ،حااسیی؛

تییر دیی ر ضی،نیاد.

اراض ،ب تخریب با اسییفادر از ضی ل  ESAsبی اییر

بر یراین اای ،اس؛ ه ایم تییةیا

تییة رسی ت ه تقاا بیابانزای ،ت ی نی ر طی ،اییر

عااض طبیل ،اس؛ ام بی ع کیرد تادرسی؛ اتایان

تققیخ تاب؛ ب سایر ض لاا ب یر و با نرای طبیلی،

برض،گردد [ .]8طبخ تلری  ،بیابانزای ،عبارت اسی؛

سازگارتر اس؛ [ .]7در حاضیا رودکاتیا تاسیکیاتا

از هااش اسیل اد اراضی ،در اثیر ییم ییا ترهیبی ،از

(زنا

اییالیا) بیا ترهییب بیابیانزایی ،و یرسیایش و

یراین ی اا ،از قبی ی یرسییایش آبیی ،،یرسییایش بییاد ،

هییاربرد ض ی لاییا  ESAsو  RUSLEآثییار ضخی ی

تخرییییب پانیییش گییییاا ،،تخرییییب ضنیییابت آ ،

عااض بیابانزای ،در عرص اا هااایات ،،ت ی ا  ،و

ضات اب،ن ن ،و نار و ق یای،ن ن کاا ،ه با عااض

پاییر دس؛ رودکاتی بررسی ،نی  .ا چنییر ،چ یار

ضقیط ،یا اتاات ،ن ت ض،یاب [ .]1ا یان طیار هی

پاراضیر ناض کیاا ،هیفیی؛ اق ییم ،هیفیی؛ پانیش

ض ،داتیم ،هاار ایران در ه ربن بیابان واقت ن ر ،هی

گیییاا ،،و هیفییی؛ ضی یری؛ در الیی اییا اطالعییات،

بخشایای ،از ضنیاطخ ضرطیا
بیابانزای ،ضای

در عییر

اییا  25تییا  40نیی ال و زنییاب ،واقییت

ضخی یی

در تظییر گریییی نیی  .بییر اسییاس تیییایل

ض،نیات  .حی ود  2/4درصی از بیابیانایا دتییا در

ب دس؛ آض ر ،ضریب ا بایا ،زییاد بیرا بخیش

هاار ایران قرار دارد ایر ضق ار ضلادل  30درصی از

هااایات 20( ،درص از ه ضااح؛) بیر یرسیایش

ضااح؛ ه هاار اس؛ .از ایر ضق ار نیش ضی ییان

و کطر بیابانزای ،در ایر بخش وزاد ت ارد و بخیش

اکیار آن وضلی؛ بقرات ،دارد.

ت ا دارا کطر یرسایش و بیابانزای ،بایار اس؛

نناک؛ ضلیاراا و ناکصاا ب ضنظار ارائا ییم

( 10درص از ه ضااح؛) و در بخش پیاییردسی؛

ض ی ل بییرا تاییاندادن ن ی ت بیابییانزاییی ،و تلییییر

رودکات ضریب ا بایا ،بایار هیم اسی؛ و کطیر

ض ییمتییریر عااض ی ض ی ثر بییر آن بییرا ز ییاگیر از

بیابانزای( ،ضربیاط بی اییرایش اثیر اتایان) اییرایش

یاهیارایا بیابیانزایی ،ضیرورت دارد [.]2

ض ،یاب  .کطر یرسایش (ب دلی نیب تاپاگرای ،هم)

ا چنیییر ،در اییر ضنطقی  ،باییی بی نییرای اق ی یی،،

هااش ض،یاب [ .]3در ضنطقا وراضیر با بررس ،و ت یا

کییاانناسیی ،،ئاضاریالییا یک ،،و ...یییاهیاراییا

تقاا بیابانزای ،با اسیفادر از ض ل  ESAsب ایر تییة

گاتاگات ،در بیابانزایی ،تقیش دارد .تیا هنیان بیرا

رسی ت ه ایر ارزیاب ،،ض ر هارای ،ض ل پیان اد ،

پ ،بردن ب تقش عااض ض ثر بر بیابانزایی ،تققیقیات

ض یری؛ هاربر اراضی ،را بی عنیاان عاضی اصی ،

زیاد در سیطح دتییا صیارت گرییی حاصی اییر

بیابانزای ،در ضنطق ضاخص هردر اس؛ [.]9

گایر

در ایر تققیخ از رو

 ESAsاسیفادر ن  .تلییر
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عااض ض ثر بر بیابان زای ،در ضنطقی  ،ضایخص هیردن

رکاارراا

عاض اص  ،بیابان زای ،در ضنطقیا ضیارد تظیر ،تلیییر

و بر اساس ض ل ضارد ضطالل اضییازدا ،ن ت .

ضلیاراا و زیرضلیاراا ض ثر در بیابان زای ،با تاز ب
و نرای ضازیاد در ضنطقی  ،و

تةری و تق ی رو

ئاضاریالا

ب صارت ضةرا بررسی،

ب ه م  GISو بیا اسییفادر از ضی ل بیابیانزایی،
 ،ESAsب وزندا ،الی اا اطالعیات ،اقی ام نی و

در ت ای؛ ترسیم تقاا وضلی؛ یل  ،بیابانزای ،ضنطق

ارز

(بر اساس دو ضلیار کاا و ض یری؛) از اا اف ضارد

ار یم از ناکصاا هیف ،یا  ،با تاز بی اثیر

تظر در ایر تققیخ اس؛.

ه در بیابیانزایی ،دانیین  ،وزندای ،نی ت  .تقیاة

روششناسی تحقیق

وزندا ،ب صارت کط ،و بیا تایب؛ برابیر بیاد و
داضنا اضییاز آناا بیر ب یریر حال؛ و ب تریر حالی؛

منطقة مورد مطالعه
ضنطقا تققیخ با وسل؛ حی ود  156115/7اکییار در
و زنا

زنا

غرب ،ن رسیان زاب قرار دارد .اییر

ضنطق دارا ضخیصیات زغرایییای 61˚ 0΄42 ˝،تیا ˝
 61˚ 46΄12طال نیرق ،و˝  30˚ 41΄22تیا ˝ 12΄21
˚ 31عر

ن ال ،اس؛ و از ضرز ایران بیا ایغاتاییان

در زنا

نرق ،تا ضرز سیاس ،بیر ن رسیان زابی و

ت بن ان در اسیان کراسان زناب ،ب صارت یم قطاع
ن ال غرب -،زنا

طبق بنی

نی  .در ت ایی؛ ،بیا تازی بی وزندای،

اتةامن ر ،برا ار ناکص یم الیا اطالعیات ،ت یی
ن  .در ایر تققیخ ،بیرا بی دسی؛آوردن ضلیارایا و
ناکصاا و تقایا ت یای ،از تیرماییرار ARC GIS 9

اسیفادر ن ب یر ترتیب هی تخای؛ بیا واردهیردن
ارز اا ع د تلییر ن ة ه یا ناکصاا در ا یا
واحی اا هییار در تییرمایییرار الیی اییا اطالعییات،
ناکصایا ضخی ی

نرق ،اس؛.

با بررس ،گرار اا ضخی

ار الی در ناکص ضارد تظر دکال؛ دادر ن .

و بازدی از ضنطقی

بی دسی؛ آضی  .پیس از ت ییا

الی ایا اطالعیات ،اای؛ نیاکص ضیارد بررسی،

اطالعییات پاییی  ،از ز یی تقایی اییا ضاضییاع،،

(بای؛ ،ع خ کاا ،درصی سیناریرر ،ضیااد ضیادر ،

عکییساییا اییاای ،،و سییایر اطالعییات ضییارد تیییاز،

نیب ،نرای زر ها ،،درصی ع ییات ضی یریی ،،و

گردآور و ضق ودة ضنطقیا ضیارد ضطاللی ضایخص

تیییاع هیییاربر اراضییی )،در ضقیییی  ،GISبیییرا

ن  .ب دلی اینک در ضنطقا ضارد ضطالل واحی ایا

ب دسی؛آوردن اضیییاز ایر ضلییار (کیاا و ضی یری؛

زضیییرنناسیی ،تنییاع زیییاد ت ارت ی  ،رکاییارراییا

اراض )،بر اساس ناکصاا ضرباط ب ایر ییم بیا

ئاضاریالا

ب عناان تقایا پاییا واحی هیار در

اسیفادر از یرضیال ارائی نی ر در ضی ل ضیارد ضطاللی

تظر گریی ن ت  .ب ضنظار ارزیاب ،تقش ضلیار کیاا،

الی اا ضرباط ت فیخ ن و یم الی برا ار ضلییار

ناکصاا بای؛ کاا ،ع یخ کیاا ،نییب ،ضیااد

ب دس؛ آض  .در ت ای؛ ،از ت فیخ الیی ایا اطالعیات،

ضادر  ،درص سیناریرر ،و نیرای زرهای ،و بیرا
ارزیاب ،ض یری؛ اراض ،نیاکصایا تیاع هیاربر
اراضییی ،و درصییی ع ییییات ضییی یریی ،در ه ییییا

دو ضلیار کاا و ض یری؛ اراض ،،تقاا ت ای ،نی ت
بیابانزای ،ضنطق بر اساس ایر دو ضلیار ب دس؛ آض .
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ت یا تقاا ضلیار کاا پس از ارز دا ،ب ار یم از

معیارهای مورد بررسی

ناکصاا ،الی اا رسیر آناا ت ی ن و با ت فییخ

معیار اک
ضلیار کاا بر اساس ناکصاا بای؛ کیاا ،ضیااد
ضادر  ،ع خ کاا ،درص سناریرر ،نیب ،و نیرای
زرها ،در واح اا هیار ارزییاب ،نی  .زی ول 1
ناکصاای ،را ه برا ارزیاب ،ضلیار کاا اتیخیا
ن ت و تقاة اضییازدا ،آناا را تاان ض،دای  .بیرا

ایر الی اا در ضقی  GISضلیار کاا طبیخ یرضیال 1
ب دس؛ آض ی ه در ارزیاب ،ت ای ،وضلی؛ بیابانزای،
ضنطق با عناان ضلیار کاا اع ال ض،ناد (نک .)1
()1
× مواد مادری × بافت) = معیار خاک
(1/6نفوذپذیری × شیب × پوشش سنگریزه

جدول  .1شاخصهای مورد بررسی در معیار خاک

ناکصاا ضلیار

اضییاز ناکص

وضلی؛ بالفل بیابانزای،

هالس بیابانزای،

بای؛ کاا

1/03

ضیاس

II

ع خ کاا

1/32

ضیاس

II

ضااد ضادر

1/13

ضیاس

II

درص سناریرر

1/91

ن ی

III

نیب

1

هم

I

نرای زرها،

1/23

ضیاس

II

شکل  .1نقشة کیفیت شاخص خاک منطقة مورد مطالعه
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وزندا ،و الیا رسیر آناا ت ی ن  .با ت فییخ اییر

معیار مدیریت اراضی
ضلیار ض یری؛ اراض ،بیر اسیاس نیاکصایا تیاع
هییاربر اراضیی ،و درصیی ع یییات ضیی یریی ،در
واح اا هار ارزیاب ،ن  .ز ول  2ناکصایای،
را ه برا ارزیاب ،ضلیار ض یری؛ اتیخا

ن ت تاان

ض،دای  .اییر نیاکصایا بیر اسیاس رو

ضلییار ضی یری؛

الی اا بیر اسیاس یرضیال ( )2ارز
اراض ،ضاخص ن ( نک .)2
()2

× تاع هاربر اراض = )،ضلیار ض یری؛ اراض،
( 1/2ع یات ض یریی،

ESAs

جدول  .2شاخصهای مورد بررسی در معیار مدیریت اراضی

ناکصاا ضلیار

اضییاز ناکص

وضلی؛ بالفل بیابانزای،

تاع هاربر اراض،

1/65

ن ی

III

درص ع یات ض یریی،

1/84

ن ی

III

شکل  .2نقشة کیفیت شاخص مدیریت منطقة مورد مطالعه

هالس بیابانزای،
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ت ای ،وضلی؛ یل  ،بیابانزای ،ضنطق ب دس؛ آض .

ترکیب الیهها
پس از ت ییا الیی ایا اطالعیات ،دو ضلییار کیاا و
ض یری؛ اراض ،،بر اساس یرضال  ،3الی اا ضیذهار
در ضقی ترمایرار  ARC GIS 9ت فییخ نی و تقایا

()3

DM=( SQI × MQI)1/2

 DMتقاا ن ت بیابانزای SQI ،،ضلیار کاا ،و
 MQIضلیار ض یری؛ اراض ،اس؛.

جدول  .3تعیین شدت بیابانزایی بر اساس مدل ESAs

ضقادیر

زیرگرور

گرور (تیپ)

>1/53

C3

بقرات)Critical( ،

1/42-1/53

C2

"

1/38-1/41

C1

1/33-1/37

F3

"
نکنن ر ()Fragilex

1/27-1/32

F2

"

1/23-1/26

F1

"

ESAI

1/17-1/22
<1/17

P
N

غیرحااس ()Not affected

با ضقاسبا ضیاتایر وزت ،ن تایا بیابیانزایی،

نتایج
ضنطقا ضارد تظر از تظر وضلی؛ بیابانزای ،با اسیفادر از
رو

بالقار ()Potential

 ESAsدر چ ییار هییالس قییرار گرییی؛ .از ه ی

ه یا واح اا هار  ،نی ت بیابیانزایی ،بیرا هی
ضنطقا ضیارد ضطاللی  1/47بی دسی؛ آضی اییر رقیم

ضاییاح؛ ضنطقییا ضییارد ضطالل ی  10775اکیییار زییرو

تااندان ة وضلی؛ ن ی بیابانزایی ،در هی ضنطقی

ضناطق ،اس؛ ه هالس ن ت بیابانزایی ،بیرا آنایا

اس؛ .در بیر ضلیاراا ضارد بررسی ،در بیابیانزایی،

تا ر اس؛ .ایر ضناطخ ناض ضناطخ ضایکات،،

ضنطق ضلیار کیاا بیا ضیاسی وزتی 1/22 ،و هیالس

اسی؛ .تقایا نیاکص

ضیاس دارا ه یریر اثیر بیاد و ضلییار ضی یری؛ بیا

ن ت بیابانزای ،ضنطقا ضارد ضطالل تاان داد ه 8/15

ضیاس وزت 1/72 ،و هالس ن ی ض ثرتریر ضلیار در

درص ( 11876/5اکیار) زرو تیپ نکنن ر بیا نی ت

بیابانزای ،ضنطق باد .ا چنیر ،از ضیان ناکصایا دو

تلری

هار کااز  ،و ضخازن چار تی

ع د

هم اس؛ 20/08 ،درصی ( 29261اکییار) زیرو تییپ

ناکص نیب و بای؛ کاا ب ترتیب با ارز

نکنن ر بیا نی ت ضیاسی  26/80 ،درصی (39054/3

 1و  1/03ه یریر تأثیر و دو ناکص درص سناریرر

اکیار) زرو تیپ نکنن ر با نی ت زییاد ،و ا چنییر

و ع یات ض یریی ،ب ترتیب با ارز

عی د  1/91و

 39/45درص ی ( 57488/5اکیییار) از ضاییاح؛ ضنطق ی

 1/84بیایریر تأثیر را در بیابانزای ،ضنطقا ضارد تظیر

زرو تیپ بقرات ،با ن ت زیاد اس؛ (نک .)3

دانین .
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شکل  .3نقشة بیابانزایی منطقة مورد مطالعه بر اساس دو معیار خاک و مدیریت اراضی

ض ی ل  IMDPAروت ی و ن ی ت بیابییانزاییی ،ضنطقییا

بحث و نتیجهگیری
ضقایاا تیایل حاصی از اییر رو

در ضنطقیا ضیارد

ضطالل با تیایل حاصی از ضطاللیات قب ی ،در ضنطقیا
سیایان تاان ض ،دا ه اییر ضی ل تایب؛ بی اهثیر
ض ل اا ازران ر از زایاار باالتر برکاردار اس؛.
ضطاللات اتةامیایی در ضنطقا سیایان بر اسیاس ضی ل
ض الاس با تأهی بر ضلییار آ

و کیاا و تییر ضلییار

هاربر اراض ،تااندان ة ضیران ن ی و بایار ن ی
روت بیابانزای ،ضنطق بیادر اسی؛ [ .]5ا چنییر ،در
ضطالل ا دیار ،بر اساس ض ل اصالحن ة ض الاس با
تأهی بر ضلیار یرسایش آب ،و باد  ،تیایل تااندان ة
ن ت زیاد و بایار زیاد بیروز پ یی ة بیابیانزایی ،در
ضنطق بادر اس؛ [ .]4در ضطاللیا دیایر بیر اسیاس

زرینم ارزیاب ،ن  .تییایل بی دسی؛آضی ر بییاتار آن
اس؛ ه ن ت بیابانزای ،ضنطق در دو هالس ضیاس
و ن ی قرار دارد [.]10
گفین ،اس؛ تیایل ب دس؛آض ر از ارزییاب ،ضنطقی
تاس ض ل ز ی  ESAsبا تیایل ضطاللی ا [ .]10از
تظر هالس ن ت بیابانزای ،ضطابق؛ دان؛ و با سایر
تیایل ضغایر باد .در ضطاللا ضیذهار بخیش وسییل ،از
ضنطق در هالس ن ی قرار دان؛ و ضابق ،در هالس
ضیاس قرار گری؛ .از دالی آن ض،تاان انارر هرد ب
ضیفاوت بادن تلری

ضلیارایا و نیاکص ایا ضی ل

 ESAsتاب؛ ب سیایر ضی لایا و بیاض،سیاز ایا
ضییذهار و اینکی ایییر ضی ل بییا تازی بی اسیییفادر از
یناور اا تا ،رو

کاص وزندادن بی الیی ایا ،و
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ااضان ،هنیرل دام و ز اگیر از تیردد احایام

اسیفادر از ضیاتایر ان س ،ب زا ضییاتایر حایاب،

تاال

بیان دقیخ تر و رونر تر از وضلی؛ یل  ،بیابانزای،

ب ضنظار حفظ ساکی ان کاا ،و ایةاد ه ربنی ایا

ضنطق ارائ ض،دا .

سبر (بادنکر) با گات اا سازگار با نیرای کایم

ض ،تاان ایر طار تییة گری؛ ه در هی ضنطقیا

در احیا ایر ضناطخ تقش بارای ،ایفا هرد .بیا تازی

ضارد ضطالل پ ی ة بیابانزای ،وزاد دارد .ایر پ یی ر

ب نرای کاص ضنطقا سیایان از تظر زغراییای ،ح

تییةا دو عاض طبیل ،و اتایات ،اسی؛ .بیا تازی بی

ضاییائ و ضاییکالت تانیی ،از کاییمن ی ن تییاال

اینک بخش اعظم ضنطقا زرینم سیاییان در هیالس

بیرال  ،ااضان ضرور اس؛ و ضائاالن بای بی ان

بقرات ،و هالس نکنن ة ن ی قیرار گرییی و ع ی؛

تاز هنن  .در ت ای؛ ،پیان اد ض ،ناد ،برا بیرآوردِ

اص  ،بیابانزای ،در ایر ضنطق ضلیار ض یری؛ (عااض

دقیخش وضلی؛ بیابانزای ،ضنطقی  ،از سیایر نییارایا

اتاات )،اس؛ ،پیان اد ض ،ناد با ض یری؛ صیقیح از

تلییر ن ت بیابانزای ،تییر اسییفادر نیاد .ا چنییر،

قبی ی هنیییرل و تثبییی؛ ضاس ی اییا بییاد و تاسییلا

ض ی ل ضییذهار ( )ESAsدر سییایر تقییاط سیایییان تیییر

گات اا سازگار با نرای ضنطق  ،اق ام بیرا احییا

اسیفادر ناد تا هارای ،آن بیایر ارزیاب ،ناد.
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