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 چكيده
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 مقدمه

 ،عنوان يك پديده مخرب ه بزايي بياباندر حال حاضر 
ز كشورهاي جهان بويژه كشورهاي در حال توسعه را بسياري ا

دهد كه نتيجه آن از بين رفتن منابع  ميتحت تاثير قرار 
 نه زايي بيابان). ٣( ستها شونده در هر يك از اين كشور تجديد

ي از هاي  بلكه در بخش,خشك تنها در نواحي خشك و نيمه
ف  تعريبنابر و دپيوند مي وعوق مرطوب نيز به مناطق نيمه

عبارت است از كاهش استعداد اراضي در اثر يك يا تركيبي از 
 تخريب پوشش ،آبي  فرسايش، فرسايش باديمانندمعيارها 
 كه توسط عوامل ،... ماندابي شدن و، تخريب منبع آب،گياهي

در اين بين عوامل انساني در . يابد ميمحيطي يا انساني شدت 
 و رند كليدي دا نقش اساس وزايي بيابانپديدار شدن پديده 

ن اي  ه از جمل.شوند ميموجب تسريع و افزايش سرعت آن 
اصولي   زراعت غير، به تغيير كاربري اراضيتوان ميها  فعاليت

 . دکراشاره ... زدايي و   جنگل،در اراضي كشاورزي
حال توسعه و نيز   در كشورهاي درزايي بيابانپديده 

يادی ز شدت ،ندردا زايي بيابان يادزكشورهايي كه استعداد 
 است ضروري مذکور مقابله با آن در كشورهاي رو ينا  از ,دارد

كه توجه به آن بايد در راستاي اهداف اوليه مباحث مديريتي 
 ارزيابي و توصيف آثار برای). ٢( گيرد  قرارزايي بيابانمبارزه با 

 در ايجاد  مؤثر معيارها و عوامل توان مي ،زايي بيابانپديده 
د کراباني از جمله عوامل انساني و محيطي را ذكر شرايط بي

قابل ارزيابي  ميصورت كيفي و ك ههايي ب كه به كمك مدل
 ارزيابي هاي  مدلتوان ميها  ن روشاي  هاز جمل. ندهست
 كه در نقاط ، را نام بردICDوFAO-UNEPزايي بيابان

ات يقتحق ,عالوه بر اين.  استشدهمختلف كشور بررسي 
 در FAO-UNEPها بويژه مدل اين نوع مدل از اي هگسترد

منظور ارزيابي و تعيين شدت اثر عوامل  هنقاط مختلف جهان ب
 انجام شده يا در حال انجام زايي بيابان در ايجاد شرايط مؤثر
 :دکر به موارد زير اشاره توان مي كه است

 توسط موسسه تحقيقات زايي بيابان ارزيابي و تهيه نقشه ‐١
 و ن توسط خاري١٩٨٥ان كه در سال بيابان تركمنست

المللي يونپ به مورد اجرا   نظر سازمان بينريز ١همكاران
 تخريب ,يند فرسايش بادي و آبياگذاشته شد كه طي آن فر

 آلودگي ، باتالقي شدن، شور شدن خاك,پوشش گياهي
    عنوان هب ،زاد  فنزايي بيابان عملكرد جانوران و ,محيطي
 ،بررسی در منطقه مورد زايي بياباند رين عوامل ايجات اصلي

 ).٧( معرفي شدند
 ارزيابي وضعيت تخريب در ايالت نيوساوث ويلز استراليا ‐٢

 نظر ريز ١٩٨٨در سال  ٢كه توسط چارترس و همكاران
 كه طي آن موارد ،المللي يونپ  انجام شد سازمان بين
 شور شدن ،اي ه حركت تود،)سطحي و شياري( فرسايش آبي

 , تخريب ساختمان خاك,كرده  پفهاي  زمين،ازارهديم
 اسيدي , شورشدن اراضي در نتيجه آبياري,فرسايش خندقي

      ،ي چوبيها ه هجوم درختچ و فرسايش بادي,شدن خاك
 معرفي زايي بيابان موارد افزايش شدت ترين اصليعنوان  هب
 ).٦(دند ش
 ٢٠٠١هاي   در يونان كه طي سالزايي بيابان تهيه نقشه ‐٣
گاه  و دانشزايي بيابان توسط كميته ملي مقابله با ٢٠٠٢تا 

 از شاخص ٥ منظور بدين. كشاورزي آتن صورت گرفت
 از شاخص ٤ ،ي اقليمها ويژگي از شاخص ٣ ،ي خاكها ويژگي
 در ،ي مديريتيها ويژگي از شاخص ٣ي پوشش وها ويژگي

ي ها ه و در نهايت نقشند با هم تلفيق شدGISمحيط 
ESAS يونان يزاي بيابان

 ).٩(  آمددست به ٣
 اراضي در ايران زايي بيابان ت نوع و شدبندي طبقه روش ‐٤

 آن ي ط ودش مكه توسط اختصاصي و مهاجر انجا) ١٣٧٤(
 ميليون هكتار از اراضي ايران مركزي مورد ١٠سطحي بالغ بر

 ).٤( بررسي قرار گرفت
                                                 
‐۱  Kharin et al. 

‐۲  Cartes et al. 

‐۳ Environmental Sensitive Area 
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ميش آباد   دشت حسينزايي بيابان در مؤثر بررسي عوامل ‐٥
 كه طي سال زايي بيابان اي همست قم و ارائه مدل منطق

,   اقليم ، عامل٧توسط گويا انجام شد و طي آن  ،١٣٧٩
 مديريت و ، هيدرولوژي, خاك,رفولوژيو ژئوم,شناسي سنگ

 برآورد شدت  برای،زايي بيابان وضعيت فعلي  وكاربري اراضي
 ).٥(تفاده شد  در منطقه اسزايي بيابان و تهيه نقشه زايي بيابان

 

 ها مواد و روش

 در منطقه و زايي بيابان وضعيت فعلي  شدتمنظور تعيين هب
 زير انجام  مراحل، آندر زايي بيابان اي هارائه يك مدل منطق

 : شد
 و نيز FAO-UNEP،ICD هاي  تجزيه و تحليل روش‐

     مختلف و ايران هاي شده در كشور  ارائههاي  روشبررسی
 تا بتوان با ، موجودهاي از اصول و مباني روشمنظور آگاهي  هب

 براي ینسبت مناسبيافته روشي به  ات انجاميقتحقتوجه به 
 . ارائه دادبررسیمنطقه مورد 

اطالعات  ،حدود منطقه ، مختلفهاي  با توجه به بررسي‐
 ، مختلفهای گزارش ،ي موضوعيها هپايه از جمله نقش

مورد نياز گردآوري  هوايي موجود و ساير اطالعات هاي عكس
 كه در حدود بررسیبا توجه به مساحت منطقه مورد . شد

      ١:٥٠٠٠٠مقياس  ، هكتار است و اهداف تحقيق٩٠٢٥٣
 . عنوان مقياس پايه در نظر گرفته شد هب

 هوايي هاي ي توپوگرافي موجود و عكسها هبه كمك نقش ‐
 ،ها هموقعيت منطقه و عوارض موجود از جمله جاد  ١:٥٠٠٠٠

 ,...رفولوژي ووي ژئومها ه تاسيسات و رخسار،مناطق مسكوني
 ميداني مورد بازبيني قرار هاي  و با عملياتندشناسايي شد

 .گرفتند
 ،شناسي شناسي و سنگ ي زمينها ه به كمك نقش‐

 هاي  آمده از تفسير عكسدست به( يرفولوژوتوپوگرافي و م
 .د آمدست به نقشه واحدكاري ،و تلفيق آنها) هوايي

 ،اطالعات و آمار مختلف در زمينه اقليم و هواشناسي ‐
  وگياهي پوشش ،خاكشناسي ،شناسي زمين ،رفولوژيوژئوم

 .آوري شد اساس واحدهاي كاري جمع  بر،هيدرولوژي

 و ها شاخص زير و ها شاخصبه كمك بازديدهاي ميداني  ‐
ط به معيار فرسايش آبي كه در عوامل انساني و محيطي مربو

 انتخاب ،مناسب منطقه بودند ICD و FAO- UNEP روش
 كارشناسي به موارد هایضمن آنكه با توجه به نظر. دندش

 .هايي اضافه شد شاخصقبلي نيز 
 -FAOاساس روش پيشنهادي كه تلفيقي از روش  بر ‐

UNEPو ICD و عوامل انساني ها شاخص زير ،ها شاخص ،بود 
واحد كاري  در معيار فرسايش آبي  در هر مؤثرو محيطي 

دليل دارا  ه ب مذکورانتخاب روش. ندشددهي  بررسي و ارزش
 ديگر هاي ن روش نسبت به روشاي ه كاستي هاي بودن مزيت

 .دارد
يي كه با ها شاخص  و زيرها شاخصانتخاب تعداد مناسبي از 

 ؛ي ناسازگارها شاخص و حذف اند ه بود سازگارشرايط منطقه
 و ها شاخصري و انتخاب دن نوع كاربري هر واحدكاکرلحاظ 

 مورد نظر براساس نوع كاربري در هر يها شاخصزير 
 ؛واحدكاري

 در واحدهاي كاري مختلف با ها شاخصبرابر بودن تعداد 
 شاخص براي تعيين وضعيت ٦( توجه به نوع كاربري آنها

) زايي بيابانشاخص براي تعيين نوع عوامل ٤ وزايي بيابانفعلي 
 و عامل زايي بيابانتر كالس شدت  كه منجر به تعيين دقيق

 در هر واحد كاري در شرايط زايي بيابان در افزايش شدت مؤثر
   ؛امتيازي يكسان خواهد شد

 در واحدهاي كاري مختلف و در زايي بيابانتعيين شدت 
  كهي غالب در هر يك از آنهاها شاخصنتيجه مشخص شدن 

 ،ك از آنهازدايي در هر ي  بيابانبراینحوه مديريت خاص را 
 .     سازد ميمشخص 

 نقشه وضعيت ،پس از اعمال روش پيشنهادي در منطقه ‐
        ناشي از فرسايش آبي تهيه شد كه زايي بيابانفعلي 
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 نوع عامل , نوع كاربري آن,دهنده نوع واحدكاري نشان
         شاخص و ,بررسی مورد زايي بيابانمعيار  ,زايي بيابان
  . استزايي بيابانكالس شدت   وشاخص غالب  زير
 

 نتايج

 تعيين واحد كاري

.  تعيين واحدهاي كاري بوده است ،اولين گام اين تحقيق
ات يقتحق با توجه به ،بررسیبدين منظور در منطقه مورد 

 و )شناسي سنگ( شناسي زمين ،توپوگرافي ،رفولوژيوم
 دشرفولوژي مشخص و رخساره ژئوم١٧ ، ميدانيهاي بازديد

از شمار  ، مناطق مسكوني،١٧ساره شماره رخ( )١(
 در ادامه تحقيق هر ).ي مورد ارزيابي حذف گرديدها هرخسار

     ,ندعنوان يك واحد كاري در نظر گرفته شد هيك از آنها ب
 رسيدن به وضعيت فعلي برایها  كه كليه ارزيابي طوري هب

 . در آنها انجام شده استزايي بيابان
 

 زايي يابانارزيابي وضعيت فعلي ب

 اقدام به تعيين ،در اين مرحله پس از تعيين واحدهاي كاري
عوامل انساني و محيطي مؤثر در  ها و شاخص زير ،ها شاخص

ها و عامل غالب در هر  فرسايش آبي و سپس معرفي شاخص
زايي فعلي در هر  واحدكاري و در نهايت تعيين شدت بيابان

 : زير استشرح  ه كه مراحل كار ب،دشكدام از آنها 
 

 هاي ارزيابي معيار فرسايش آبي تعيين شاخص

 شش شاخص با ،بررسیبا توجه به خصوصيات منطقه مورد 
هاي مختلفي كه در هر واحد كاري موجود  توجه به كاربري

در نظر گرفتن نوع كاربري در هر واحد . دشدن انتخاب ,بود
      ها و اين دليل بوده است كه بسياري از شاخص  كاري به

 در دو نوع كاربري قابل يا در نهايت در يك فقطها  شاخص زير
هايي   مثال بسياري از شاخصرایب.  و كاربرد دارنداند بررسي

كه در اراضي مرتعي و بدون كاربري ممكن است كاربرد داشته 
اين   از جمله. كار روند هند در اراضي كشاورزي بتوان مي ن،باشند
هاي آبي اشاره  ع رخساره به شاخص تنوتوان ميها  شاخص

 برایآنها در رابطه با عدم بستر مناسب   د كه محدوديت کر
 ،مسئلههاي اين  از ويژگي. استكشت و زرع و عمليات زراعي 

هاي مختلف  ها در كاربري  همسنگ شدن شاخصتوان مي
 ،دانست كه در هر واحدكاري با توجه به نوع كاربري كه دارد

زايي  عيت فعلي شدت بيابانمنظور تعيين وض ه شاخص ب٦
در پايان اين . شود ناشي از فرسايش آبي در نظر گرفته مي

 عددي است كه در اثر ،ها  حاصل جمع امتياز شاخص،مرحله
 شدت اثر ،زايي بندي شدت بيابان مقايسه آن با جدول طبقه

بررسی زايي منطقه مورد  فرسايش آبي را در رابطه با بيابان
ن نكته اي  جا توجه بهدر اين). ٥لجدو( نشان خواهد داد

هاي متفاوتي  شاخص  كه اگر شاخصي داراي زيرضروري است
 امتياز و ارزش ،ها شاخص گيري از امتياز زير  ميانگين،باشد

       كه هيچ صورتي در.د ساز  را مشخص ميعددي شاخص مربوط
شاخصي كه بيشترين امتياز را  ، موجود نباشديشاخص زير

زايي   شاخص غالب در افزايش شدت بياباننزلهم ه ب،دکنكسب 
هاي ارزيابي  شاخص ها و زير شاخص. دشو در منطقه معرفي مي

 .  آمده است٢معيار فرسايش آبي در جدول 
 

 هاي عامل انساني مؤثر در فرسايش آبي تعيين شاخص

 از جمله عوامل ،آيد  مي زايي بر  از تعاريف بيابانهك طور همان
زايي و افزايش شدت آن، عامل  ايط بياباناصلي در ايجاد شر

 غير قابل جبراني را نيز در هاید اثرتوان مي كه استانساني 
 حاضر نيز آن دسته از عوامل تحقيقدر . پي داشته باشد

زايي از ديدگاه  ستد در افزايش بيابانتوان ميانساني كه 
 انتخاب و  بررسي ،فرسايش آبي در منطقه نقش داشته باشند

در هر يك از   وشدانتخاب  چهار شاخص مجموعه در شدند ك
كه   مورد ارزيابي قرار گرفتند و آن شاخصي،هاي كاري واحد

غالب عامل  عنوان شاخص هب ،دکرحداكثر امتياز را كسب 
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رسايش آبي در زايي ناشي از ف انساني در افزايش شدت بيابان
 های مجموع امتياز، در پايان اين مرحلهمنطقه معرفي شده

 بيانگر شدت اثر عامل ،عامل انساني حاصل از چهار شاخص
زايي منطقه با توجه به معيار  انساني در افزايش شدت بيابان

 .)۳جدول( فرسايش آبي خواهد بود
 

 عامل استعداد محيطي مؤثر در يها عيين شاخصت

 فرسايش آبي

دو گروه عامل محيطي  ه عوامل محيطي ب،تحقيقدر اين 
اند كه عامل محيطي بالفعل در  دهشقسيم بالفعل و بالقوه ت
           هاي معيار فرسايش آبي و عامل محيطي  رديف شاخص

هايي كه  هاي محيطي يا همان شاخص عنوان شاخص هبالقوه ب
. شوند  محسوب مي،اند هبيانگر استعدادهاي محيطي منطق

هاي عامل استعداد محيطي فرسايش آبي در منطقه  اخصش
هاي عامل انساني به چهار گروه تقسيم  نيز همانند شاخص

         ،اندكه تمام آنها در هر يك از واحدهاي كاري شده
 امتياز بيشترينگذاري شده و آن شاخصي كه داراي  ارزش
 شاخص غالب عامل محيطي در ايجاد فرسايش منزله ه ب،باشد
اين عامل نيز  در مورد . ي در منطقه معرفي خواهد شدآب

 حاصل  بايد گفت كه مجموع امتيازهای،همانند عامل انساني
دهنده شدت اثر عامل استعداد  از چهار شاخص محيطي نشان
در ادامه مقايسه  ).٤جدول( استمحيطي معيار فرسايش آبي

 اين چهار شاخص با هایشده از مجموع امتياز امتياز حاصل
 آن عاملي كه ، چهار شاخص عامل انسانيهایمجموع امتياز

عنوان عامل اصلي در افزايش  ه ب،داراي امتياز بيشتر باشد
 .شود زايي در منطقه شناخته مي شرايط بيابان

 

 زايي هاي بيابان تعيين كالس

هاي انتخابي  دن تعداد كالسکر مشخص ،قين تحقايدر 
  FAO/UNEPاس روش اس زايي بر ارزيابي شدت بيابان برای

  شديد, متوسط,ناچيز و كم( زايي بوده و از چهار كالس بيابان
ها  همچنين حدود كالس. استفاده شده است)  بسيار شديدو

تا  )I(براي كالس يك ) ٠(نيز از حداقل ارزش عددي صفر
در ) IV(براي كالس چهار ) ٨( حداكثر ارزش عددي هشت

نه ارزش عددي كه دام طوري ه ب,نظر گرفته شده است
داراي ارزش عددي ) هركدام از چهار كالس( ها كالس تمامي

) I(  به انضمام آنكه از كالس يك،است )٢(يكسان و برابر با 
كه ) II-III-IV( به ارزش عددي حداقل هر كالس ،به بعد

 ضريب عددي ثابتي به ارزش ،ندهست ٦و٤،٢عبارت از اعداد 
زمان اجراي عمليات  اضافه شده است تا در) يك دهم (١/٠

 مرز ،هاي آنها منظور تعيين كالس هها ب گذاري شاخص ارزش
همچنين . دوش مشخص ها به طور دقيق بين هر يك از كالس

زايي  منظور تعيين شدت طبقات در وضعيت فعلي بيابان هب
 های با توجه به مجموع امتياز،ناشي از معيار فرسايش آبي

زايي  ر هر كالس بيابان شاخص د٦حداقل و حداكثر حاصل از 
بندي شدت   طبقه,گونه كه اشاره شد همان. انجام شده است

 متفاوت از ،زايي براي عوامل استعداد محيطي و انساني بيابان
زايي براي وضعيت بالفعل فرسايش  بندي شدت بيابان طبقه
 شاخص از ٦جاي  ه اوال بزمينهكه در اين  طوري ه ب,استآبي 
گذاري آنها  كه در نتيجه دامنه ارزش شاخص استفاده شده ٤

 برابر نخواهد بود و ثانيا امتياز هر يك از اين ،با وضعيت فعلي
زايي  دهنده شدت اثر آنها با وضعيت بيابان دو عامل تنها نشان

كه در  طوري ه ب,دکن زايي را تعيين مي  و فقط نوع بياباناست
زايي   بيابان آنها با امتياز وضعيت بالفعلهایادامه كار امتياز
 .جمع نخواهد شد
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 بررسی کاري در منطقه مورد    واحدهاي‐١جدول 

كد و نام واحد 
 كد و نام واحدهاي کاري كد و نام تيپ رفولوژيوژئوم

 نام شناسي ي سنگها ويژگي كد نام كد
 )تيپ(

 شيب
 نام كد )درصد(

شماره 
واحد 
 کاري

Qal-Qt2-Pe
l-Jig

b با تراكم به نسبتاي هفرسايش آبراه ٣‐١‐١ <%٢٠  
 ١ زياد

١‐١ Pe
f3‐ Pl

3 ‐ Qal‐Qt2 ‐Pl
2 ‐  K2

l 
‐ Jk ‐ Js

b ‐ Pe
f3 -Pe

f1- Pe
f2- 

فرسايش 
 ٢ بدلند ٦‐١‐١ <%٢٠ آبي

Ku
sh-Pe

l3 - Qal ٣ توده سنگي ٧‐٢‐١ <%٢٠ 

K2
ml - Jb

s ٤ توده سنگي و برونزد سنگي ٨،٧‐٢‐١ <%٢٠ 

 كوهستان ١

٢‐١ 
Qal - K2

ml- Pl
3 - Jb

s- Jk- K2
l – 

K2
s - Pe

m 

 
تخريب 
 ٥ برونزد سنگي ٨‐٢‐١ <%٢٠ مكانيكي

Qal - K2
ml - Pe

l3 - Jb
s - K2

l - 
K2

s - Pe
m 

تا  %١٠
 ٦  با تراكم متوسطاي هفرسايش آبراه ٢‐١‐٢ %٢٠

Qt1- Qt2 - Qal - K1
c 

تا  %١٠
٢٠% 

 ٧  تراكم زياد بااي هفرسايش آبراه ٤‐١‐٢

Pl
3 ‐ Pe

l ‐ Qt2 - Qal 
تا  %١٠
٢٠% 

٥‐١‐٢ 
 با تراكم خيلي اي هفرسايش آبراه

 زياد
٨ 

K1
c - Qt2 - P

l
3 

تا  %١٠
٢٠% 

 ٩ دشت ريگي ٩‐١‐٢

 ١‐٢ دشت سر ٢
 

Qt2 - Qal 

 
 

دشت سر 
 لخت
 

تا  %١٠
٢٠% 

 ١٠ اراضي كشاورزي ١٠‐١‐٢
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 بررسی کاري در منطقه مورد   واحدهاي‐١جدول ادامه 

واحد كد و نام 
 رفولوژيوژئوم

 كد و نام واحدهاي کاري كد و نام تيپ

 شناسي ي سنگها ويژگي كد نام كد
 نام

 )تيپ(
 شيب

 )درصد(
 نام كد

شماره 
واحد 
 کاري

Pl
2 - Qt2 

تا  %٥
١٠% 

 ١١  با تراكم كماي هفرسايش آبراه ١‐٢‐٢

Pe
f1 - Qt1- Qt2 - Qal - P

l
3 

تا  %٥
١٠% 

 ٢‐٢ ١٢  با تراكم زياداي هفرسايش آبراه ٤‐٢‐٢

Pl
3 

دشت سر 
 آپانداژ  

تا  %٥
١٠% 

٥‐٢‐٢ 
 با تراكم خيلي اي هفرسايش آبراه

 زياد
١٣ 

Qt2 ١٤  با تراكم كماي هفرسايش آبراه ١ ‐٣ ‐٢ >%٥ 

Qt2 - Qal ١٥  با تراكم زياداي هفرسايش آبراه ٤‐٣‐ ٢ >%٥ 

Qcf - Qal ١٦ اراضي كشاورزي ١٠‐٣‐٢ >%٥ 

 دشت سر ٢

٣‐٢ 

Qal 

 
دشت سر 
 پوشيده

 ١٧ مناطق مسكوني ١١‐٣‐٢ >%٥ 
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 زايي بيابان ارزيابي معيار فرسايش آبي در تعيين وضعيت فعلي يها شاخص ‐٢ جدول

 هاي كالس
 زايي بيابان

 IVبسيار شديد  IIIشديد    IIمتوسط    Iناچيز و كم   
 يها شاخص

ارزش عددي  ارزيابي
 شاخص

۰‐ ۲ ۱/۲‐۴ ۱/۴‐ ۶ ۱/۶‐ ۸ 

  كالس فرسايش آبي‐۱
 II, I III IV ) بدون كاربري‐ مرتعي‐كشاورزي(

 
V 
 

 ي آبيها ه تنوع رخسار‐۲
 

 )ي كاربربدون ‐مرتعي(

فاقد آثار فرسايش آبي و يا 
جود فرسايش سطحي و و

 ۱۵ تا۵ي در يشياري جز
 درصد منطقه

وجود آثار فرسايش 
سطحي همراه با 
 ۱۵شياري متوسط در 

  درصد منطقه۳۰ تا

وجود آثار فرسايش 
 و اي هآبراه ،شياري
 تا ۳۰ شديد در  خندقي
  درصد منطقه۵۰

وجود اشكال مختلف فرسايشي بويژه 
 درصد ۵۰در بيش از )هزاردره(بدلند 

 منطقه

  شكل اراضي و پستي و بلندي‐۳
 ) كاربريبدون مرتعي و ‐كشاورزي(

 هموار با  به نسبتهاي دشت
مناطق با , پستي و بلندي كم
 . درصد۵شيب كمتر از 

دشت سرهاي آپانداژ و 
 تا ۵مناطق با شيب 

  درصد۱۰

 مناطق كوهستاني با 
 دشت سر هاي ماهور تپه

مناطق با , فرسايشي
  درصد۲۰ تا ۱۰شيب 

مناطق كوهستاني با پستي و بلندي 
 ۲۰مناطق با شيب بيش از  ,زياد

 درصد

  خاك در  بودن ييقليا  شوري و‐۴
 )µmhos/cm ( هاي مختلف افق

 ) كاربريبدون مرتعي و ,كشاورزي(

۸ EC< 
۱۳ SAR< 
۱۰ ESP< 

۱۶<EC<۸ 
۳۰<SAR<۱۳ 
۳۰<ESP<۱۰ 

۳۲<EC<۱۶ 
۷۰<SAR<۳۰ 
۵۰<ESP<۳۰ 

۳۲ EC> 
۷۰ SAR> 
۵۰ ESP> 

 و ي خسارت ناشي از سيل بردگ‐۵
 اثر آن در تخريب اراضي

 
 مرتعي و تا حدودي ‐كشاورزي(

 ) كاربريبدون

 در منطقه مشهود يخيز سيل
 نيست

 بندرت يخيز سيل
افتد و  مياتفاق 
به منابع  ميخسارت ك
كشاورزي و (اقتصادي 

 دساز ميوارد  )نعتيص

 از اي ه در پاريخيز سيل
 و استها مشهود  سال

 به منابع یزيادخسارت 
و كشاورزي ( اقتصادي
 دساز ميوارد  )صنعتي

 ممكن است چندين بار در يخيز سيل
بپيوندد و خسارت زيادي  وعسال به وق

كشاورزي و (به منابع اقتصادي 
 وارد كند)صنعتي
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 زايي  ارزيابي معيار فرسايش آبي در تعيين وضعيت فعلي بيابانيها  شاخص‐٢ جدولادامه 

هاي  كالس
 زايي بيابان

 IVبسيار شديد  IIIشديد    IIمتوسط    Iناچيز و كم   
 هاي شاخص

ارزش عددي  ارزيابي
 شاخص

۰‐ ۲ ۱/۲‐۴ ۱/۴‐ ۶ ۱/۶‐ ۸ 

  وضعيت و نوع سطح زمين‐۶
 ) كاربريبدون مرتعي و ‐كشاورزي(

سنگ  خرده ,وجود سنگريزه
  درصد منطقه١٠در كمتر از 

    ,وجود سنگريزه
        ,سنگ خرده

 ٣٠ تا ١٠در, سنگ قلوه
 درصد منطقه

    , وجود سنگريزه
سنگ و  قلوه،سنگ خرده
زدگي سنگي در  بيرون
  درصد منطقه٥٠ا ت٣٠

        ,سنگ خرده, وجود سنگريزه
 ٥٠ سنگي درزدگي بيرونسنگ و  قلوه

 درصد منطقه و بيشتر از آن

 هاي خاك  توالي افق‐۷
 ) كاربريبدون  مرتعي و‐كشاورزي(

A/C  يا  A/B/C B/C C R 
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 بررسی معيار فرسايش آبي در منطقه مورد مؤثر انساني  عاملهاي شاخص ‐۳ جدول

 هاي كالس

 زايي يابانب
 IVبسيار شديد  IIIشديد    IIمتوسط    Iناچيز و كم   

 يها شاخص

ارزش عددي  ارزيابي

 شاخص
۰‐ ۲ ۱/۲‐۴ ۱/۴‐ ۶ ۱/۶‐ ۸ 

 رويه طي سال  چراي مفرط و بي‐۱
 بدونحدودي  تا  مرتعي و‐كشاورزي(

 )كاربري

نسبت تعداد واحد 
موجود به ظرفيت چرايي  ميدا

  است۵/۱كمتر از 

نسبت تعداد واحد 
موجود به ظرفيت  ميدا

 ۲  تا ۵/۱چرايي بين 
 است

نسبت تعداد واحد 
موجود به ظرفيت  ميدا

  است۳تا ۲چرايي بين 

نسبت تعداد واحد 
موجود به ظرفيت چرايي  ميدا

 ت اس۳بيش از 

 
 كني طي سال  بوته‐۲

 
 ) كاربريبدونحدودي  تا مرتعي و(

 

بوته كني طي سال بسيار كم 
   درصد ۱۰وده و كمتر ازب

 منطقه تحت تاثير است

كني طي سال تا  بوته
  و بينزيادحدي 

   ه درصد منطق۲۵ات۱۰
 تحت  تاثير است

بوته كني طي سال به 
 متوسط بوده و ارمقد
 درصد ۵۰ تا ۲۵بين
  تحت   تاثير همنطق

 است

 و هكني طي سال زياد بود بوته
   درصد منطقه ۵۰بيشتر از

 تحت تاثير است

 
 و ميزان اراضي  شخم اراضي مرتعي‐۳

 كم بازده رها شد
 

 بدونحدودي  تا  مرتعي و‐كشاورزي(
 )كاربري

اراضي كم بازده و رها شده 
موجود طي سال موجود نبوده 
يا شخم اراضي مرتعي بسيار 

 درصد ١٥كمتر از (كم است
 ) منطقهحسط

رها  اراضي كم بازده و
شده  موجود طي سال 

د  درص۵۰ تا ١٥بين 
سطح منطقه را  شامل 

 .شود مي

اراضي كم بازده و رها 
شده موجود طي سال 

 ۵۰و بين چشمگير است 
 درصد از سطح ۷۵تا 

 شود ميمنطقه را شامل 

اراضي كم بازده و رها شده 
اد يموجود طي سال بسيار ز

 درصد از ۷۵بيشتر از است و 
    سطح منطقه را شامل

 شود مي

 

 



  ۲۹۴                                                                                                                                           ۴۳۷ تا ۴۱۹از صفحه ، ۱۳۸۶، تير ماه ۲، شماره ۶۰ي، دوره نشريه دانشكده منابع طبيع

 

 

  بررسی انساني مؤثر معيار فرسايش آبي در منطقه موردعامل هاي  شاخص‐۳ادامه جدول 

هاي  كالس
 زايي بيابان

 IVبسيار شديد  IIIشديد    IIمتوسط    Iناچيز و كم   
 هاي شاخص
ارزش عددي  ارزيابي

 شاخص
۰‐ ۲ ۱/۲‐۴ ۱/۴‐ ۶ ۱/۶‐ ۸ 

ها و   گسترش غير اصولي شهر‐۴
 )يكيژتوسعه تكنولو( اه روستاها و آبادي

 
 ) كاربريبدونحدودي  تا تعي ومر(

 
 

روستاها و ،گسترش شهرها
طور اصولي صورت  هها ب يآباد

گرفته و مطابق با توان منطقه 
 درصد ٢٠كمتر از .است

  سال٢٠گسترش طي 

گسترش شهر 
ها  يروستاها و آباد،ها

 هب     تقريبا اصولي بوده و
طور تقريبي مطابق با 

 ٢٠بين .توان منطقه است
سترش در  درصد گ٥٠تا 

 . سال٢٠طي 

 گسترش شهر

ها  يروستاها و آباد،ها
 و استتقريبا غير اصولي 

با توان منطقه سازگاري 
 تا ٥٠بين .چنداني ندارد

 درصد گسترش در ٧٥
  سال٢٠طي 

روستاها و ،گسترش شهرها
 ها و غير منطبق بودن يآباد

. گسترش آنها با توان منطقه
 درصد گسترش  ٧٥بيش از 

  سال٢٠طي 

دهي با كود   هاي مختلف كود روش ‐٥
 )گندم و جو(ازت در مزارع

 )كشاورزي(

 دهي با كود ازته در كود
هنگام (تقسيط بار چهار
 پيدايش ,رفتن ساقه ,كاشت

انجام  )خوشه و گرده افشاني
 .گيرد مي

دهي با كود ازته در  كود
هنگام (سه بار تقسيط

ساقه رفتن و ،كاشت
انجام  )خوشه پيدايش

 گيرد مي

دهي با كود ازته   كود
هنگام (در دو بار تقسيط

كاشت و ساقه 
 گيرد انجام مي)رفتن

دهي با كود ازته يكباره و   كود
   فقط در زمان كشت انجام 

 گيرد مي

 عدم پوشش سطح خاك و حذف ‐۶
 هاي زراعي در فصول بارندگي پس مانده

 
 )كشاورزي(

 

وضعيت سطح خاك از نظر 
     تراكم پوشش گياهي و 

هاي زراعي در اراضي  مانده پس
 كشاورزي در سطح عالي است

۸۰%> 

وضعيت سطح خاك 
 نظر تراكم پوششاز

هاي  مانده پسگياهي و 
 اراضي حزراعي در سط
 نسبت كشاورزي به

مناسب است        
 %٥٠ تا ۸۰

وضعيت سطح خاك از 
نظر تراكم پوشش گياهي 

هاي زراعي  و پس مانده
  اراضيحدر سط

كشاورزي تقريبا 
 نامناسب است

 %٥٠ تا ٢۰

وضعيت سطح خاك از نظر 
      پوشش گياهي و متراك
هاي زراعي در اراضي  مانده پس

كشاورزي نامناسب بوده و 
تقريبا بدون پوشش است     

>۲۰% 
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 بررسیمؤثر معيار فرسايش آبي در منطقه مورد عامل استعداد محيطي هاي  شاخص ‐٤جدول 

 هاي شاخص IVبسيار شديد  IIIشديد    IIمتوسط    Iناچيز و كم    زايي هاي بيابان كالس
 ۸ ‐۱/۶ ۶ ‐۱/۴ ۴‐۱/۲ ۲ ‐۰ شاخصارزش عددي  ارزيابي

 
  نوع اقليم‐١

 )بر حسب شاخص خشكي دمارتن(

 ٥٥مرطوب  خيلي 
≤ I <۳۵ 

 ≥٣٥مرطوب         
I <۲۸ 

فرا خشك        
٥≤ I <۰ 

 
نيمه مرطوب و 

 اي مديترانه
٢٨ ≤ I ≤۲۰ 

 
 خشك

١٠≤ I <۵ 

 
 نيمه خشك

٢٠≤ I <۱۰ 

 )ميليمتر( ميانگين حداكثر روزانه بارندگي ‐۲
 
۱۰< 

 

 
۱۰‐ ۱۵ 

 
۱۵‐ ۲۰ 

 
۲۰> 

 ۱۰با بيش از (هاي سنگين  تعداد بارش‐۳
 در سال) ميليمتر بارندگي۱۰ا مساوي ميليمتر ي

 
0 

 
۱ 

 
۲‐۳ 

 
۳> 

 شناسي  جنس سازند زمين‐۴
روش  ,ضريب حساسيت سازند به فرسايش(

 )فيض نيا

هاي سخت و  سنگ
         هاي آبرفت

هاي  سنگ ,درشت دانه
          آهكي و

هاي مقاوم  سنگ ماسه
 به تخريب

ضريب حساسيت (
≥۳( 

ي سخت ها سنگ
كنگلومرا و , دگرگوني 
هاي آهكي با  سنگ
هاي آهكي  اليه
ي    ها سنگ, ضخيم
       نسبت به

پذير        فرسايش
‐۴ضريب حساسيت(

۵/۵( 

شيل با اليه 
هاي سخت و  سنگ
,  شيست,توف

  هاي  سنگ
 , پذير فرسايش
هاي دانه  آبرفت
ضريب (  متوسط
 )۵/۶‐۶حساسيت

هاي  مارن و رس
   گچ و, دار امالح
,  هاي انيدريتدار مارن

هاي  سنگ
هاي   آبرفت,سست

 .يزر دانه
ضريب (

 )۷≥حساسيت

 



 ۱۴۳                                                                                                                                           ۴۳۷ تا ۴۱۹از صفحه ، ۱۳۸۶، تير ماه ۲، شماره ۶۰نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

 

  فعليزايي بيابان شدت بندي طبقه ‐٥ جدول

 معيار مؤثر در وضعيت ۶دست آمده از  جمع اعداد به

 آبي فرسايش معيارزايي  بيابان فعلي

زايي  بيابان شدت  كيفي بندي طبقه

 فعلي

كالس شدت 

 زايي فعلي بيابان

 I ناچيز و كم ٠ ‐١٢
 II متوسط ۱/۱۲‐۲۴
 III شديد ۱/۲۴‐۳۶
 IV ديدبسيار ش ۱/۳۶‐۴۸

 

 
 ) فعليزايي بيابانعامل انساني در و  محيطي  استعدادعامل( زايي بيابان شدت بندي طبقه ‐٦جدول 

  استعداد زير عامل۴دست آمده از  جمع اعداد به

 محيطي يا انساني

زايي  بيابان شدت  كيفي بندي طبقه

 فعلي

كالس شدت 

 زايي فعلي بيابان

 I ناچيز و كم ٠‐٨
 II متوسط ۱/۸‐۱۶
 III شديد ۱/۱۶‐۲۴
 IV بسيار شديد ۱/۲۴‐۳٢
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 .بررسیزايي آن در واحدهاي كاري مختلف در منطقه مورد  تجزيه و تحليل معيار فرسايش آبي و عوامل بيابان ‐١ شكل

 

 بحث

 :دهد كه مي نشان ،مذکورتوجه به نتايج حاصل از تحقيق 

 ، شدت عمل فرسايش آبي در واحدهاي كاري مختلف‐

كه  طوري ه ب,استمتفاوت بوده و از متوسط تا شديد در تغيير 

ترين ارزش شي با ب،٥ و٢،٣،٤  واحدهاي كاري،در اين بين

 اراضي كشاورزي  با ١٦ حداكثر تخريب و واحد كاري ،كمي

حداقل اثر تخريبي  ،)٨/١٢( كسب كمترين ارزش عددي

وجود چنين شرايطي را . نددارناشي از فرسايش آبي را 

 به داليلي از جمله وجود شرايط توپوگرافي نامناسب توان يم

 عدم پوشش ،شيب زياد( ماننددر مناطق باالدست حوزه 

شناسي   زمينهاي  همچنين وجود سازند،...)گياهي مناسب و

 .  دادتبحساس به فرسايش آبي در منطقه نس

 در فرسايش آبي نيز بايد مؤثر عامل انساني خصوصدر  ‐

 كه حداكثر ارزش عددي و حداكثر ميزان اثر خاطر نشان كرد

 ارزش ل و حداق١،١٠،١١،١٦اين عامل در واحدهاي كاري 

عددي و كمترين اثر تخريب حاصل از آن در واحدهاي كاري 

 قابل مشاهده است كه از اين نظر هر يك از آنها به ٤ و٥ ،٣

از .  متوسط و كم قرار دارندزايي بيابان در كالس شدت يبترت

 به عدم توانايي دخالت توان مي را مسئلهداليل اين جمله 

عدم دسترسي ( جهت كشت آبي،انسان در مناطق كوهستاني

اصولي  و همچنين انجام عمليات غير) مناسب به آب و خاك

ي ها ه شيو،شخم در جهت شيب(زراعت در مناطق دشتي 

 . نسبت داد ...)،آبياري غلط

در   فرسايش آبير دمؤثرمحيطي   استعدادلدر مورد عام ‐

يي كه ها شاخصن عامل با توجه به اي ه كگفتمنطقه بايد 

كد واحدهاي كاري
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 در هر واحد كاري بررسي ،اند همطابق با شرايط منطقه بود

 كه نتايج ارزيابي بدين صورت بوده است كه واحدهاي ،شد

 داراي حداكثر اثر ،ترين امتيازشي با كسب ب١٣و١٦،١٢كاري 

 و زايي بيابان محيطي در افزايش شدت عامل استعداد

حداقل اثر عامل  ، با كسب كمترين امتياز٨واحدكاري 

 .دارد زايي بياباناستعداد محيطي را در افزايش شدت 

ترين عامل در افزايش و تشديد مؤثرمنظور تعيين  ه ب‐

انساني و استعداد ( دو عامل ، كميهاي  ارزش،شرايط بياباني

ياز بيشتري د و آن عاملي كه امتشبا هم مقايسه  )محيطي

يط بياباني  عامل اصلي در ايجاد و افزايش شرامنزله ه ب،داشت

ن دو عامل در كل اي  ه از مقايسنتايج حاصل. معرفي شد

طور كلي عامل استعداد محيطي  ه كه بدهد میمنطقه نشان 

 زايي بيابانعنوان عامل اصلي در افزايش شدت  ه ب،در منطقه

 . اردد  مينقش مه

 نيز غالب زايي بيابانط وزني ارزش عوامل بررسي متوس ‐

بودن عامل استعداد محيطي را نسبت به عامل انساني تاييد  

      ١٢/٩عامل انساني   مي ارزش ككه طوري هب ,دکن مي

        ١/٢٢استعداد محيطي   ميو ارزش ك) كالس كم(

 كل منطقه ،برآورد شده است كه در مجموع) كالس متوسط(

علت وجود شرايط خاص آن تحت تاثير  هب توان ميرا 

 . ناشي از عامل محيطي دانستزايي بيابان

 ،معيار فرسايش آبي در هر واحد كاري ميتوجه به ارزش ك ‐

سازد كه در نقاط مختلف دو كالس شدت  ميمشخص 

            ، متوسط و شديد در حال رخ دادن استزايي بيابان

 اين پديده با شدت ،يكه در مناطق مرتفع و كوهستان طوري هب

. استدست در حال انجام  بيشتري نسبت به مناطق پايين

معيار فرسايش آبي كل  ميهمچنين متوسط وزني ارزش ك

محاسبه شده كه در اثر مقايسه  DS=23/03منطقه حدود 

 شدت فرسايش آبي ،زايي بيابان شدت بندي طبقهبا جدول 

الس نزديك به ك(  متوسطبررسیبراي كل منطقه مورد 

 .ده استشبرآورد ) شديد
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Abstract 
In order to assess the current desertification intensity caused by water erosion and to present a 

desertification regional model, a study was carried out in Mahan basin (Kerman province) in a 90,253 ha 
area. In this study، based on existing domestic and international methods including FAO-UNEP and ICD, 
which are most well-known methods at home and in the world, an integrated method was developed. 
Moreover, it was tried to apply some modifications regarding the current situation of the region. In this 
case, work units (facieses) were designed based on the geomorphologic studies. Then, proposed model 
was employed in each unit and subsequently in the whole area. In this study, only the current situation of 
desertification along with human and environmental aspects was studied. The desertification intensity was 
classified into four classes: low, average, high and very high. The results showed that 35.57% of the area 
is threatened by desertification at a moderate rate (class II) and 64.43% of has underwent severe 
desertification (class III). It also revealed that environmental factors contribute to the desertification 
process much more effectively than human factors do.  
 
Keywords: Mahan basin, Current status of desertification intensity, FAO/UNEP and ICD methods, 

Human and Environmental factors, Water erosion, Iran. 
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