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 مقدمه
درصدازاراضیکشوردارایشرایطاقلیمی07حدود

هاایخشاکبیاباانیاسات.درعرصاهخشکونیماه
حیااتجاانوریدروخشکوبیابانیپوششگیااهی

پاییرشادتشاکنندهوضاربهبرابرعواملوخریبباه
هااباهمنااب نیاازانساان،جم یتةروی.رشدبیاست
،باردارینامناسابازاراضای،پیوساتهوبهاره،گیاهی

سازد.وحاتهافراهممیشرایطرابرایگسترشبیابان
هایمخربانساانثیرشرایطخاصطبی یوف الیتأو

وباعثنابودیمناب بدیامیزاییگسترشبیابانةپدید
شود.اجتماعیجام همی-اقتصادی

هدفاصلیایناستکاهم یارهااوبنابراین،
به،سپس،زاییو یینشودثردربیابانؤهایمشاخص

ةوکاربردیدرصحراوبارروینقشاصورتعملی
زیاادیدرهایعلمیمورداستفادهواق شود.ف الیت

انجاا شادهاساتزاییشناختبیابانةدرزمینجهان
ةنقشایةارزیابیووهدر.[7]،[0]،[9]،[6]،[2]،[3]

انتخابم یارهایمناسببایادباراسااسزاییْبیابان
شاارایطبخشاایومحلاایباشاادواااو یااینشاادت

زاییازدقتباالوریبرخوردارباشد.بارهماینبیابان
مناااطقخشااکویاسااتادانگااروهاحیااا،اساااس

،کشاورزیةمناب طبی ی،دانشکدةکوهستانیدانشکد
ها،مراوا وهمکاریسازمانجنگلبا،ودانشگاهیزد

هاایبهو یینم یارهااوشااخص،آبخیزداریکشور
ایراناای زایاایدرایاراناقاادا ومادثردربیاباانؤما

(راطراحاایکردنااد.(1IMDPAزایاایبیابااانپتانساایل
شایانذکراستبرایاستفادهازایانماد درساایر

منطقاهدرثیرگایارأمناطقبایدم یارهایکلیادیوو
 .[4]برایآنو ریفشود

                                                                       
1. Iranian Model Desertification of Potential 

Assessment 

 شناسی روش
 منطقة مورد مطالعه

47هکتاااردر49447ابوزیاادآبادباااوساا تةمنطقاا
دارد.کیلااومتریجنااوبشاارقیشااهرکاشااانقاارار

است:موق یتجغرافیاییآنبهشرحزیر
؛عرضجغرافیایی33°50'وا24°33'
.طو جغرافیایی51°57'وا37°51'

1715درمنطقةموردمطال اهوریننقطهمروف 
متاربااالور723مترباالورازسطحدریاوکمترینآن

اینمنطقهشاملاراضایبااشایب.ازسطحدریاست
رفولوژیمنطقهوژئومةنقشةبرایوهی.استبسیارکم
مقیاااسباااایوصاااویرماااهواره،چشاامیازوفساایر
:57777 هایووپوگرافیبهمقیاسونقشه177777:1

درمنطقةمورد،اساساینمطال اتبر.استفادهشد1
ةبارایوهیاسرشناساییشد.مطال هفقطواحددشت

هاایواحدهایکاری)ایننقشهازادغا نقشاهةنقش
وفیزیوگرافی،شناسی،مورفولوژیساختارسنگاپایه

هااایرخسااارهةنقشاااواروفااا (،)شاایب،جهاات
هااایعکااسایوره)وصاااویرماااهواژئومورفولااوژی

 مورداستفادهقرارگرفت.(هواییوشکیلشدهاست

دهادکاهمطال اتژئومورفولاوژینشاانمای
منطقةموردمطال هازیکواحددشاتویاکویا 

،اراضایکشااورزیارخسااره7دشتسرپوشیدهو
دشاتریگایدانه،دشتریگیمتوسط،دشتریگی

،ایف اا هایماساهوپه،دشت)جلگه(رسی،ریزدانه
هاایوبدیلمرو بهزمین،شدهایوثبیتهایماسهوپه

شاکیلوامساکونیووأسیسااتةرخسار،کشاورزی
زایایدرنشدتبیاباةبرایرسیدنبهنقش.شدهاست

م یارهاایکلیادیسهم یاارْ،ووسطاینمد ،منطقه
و ریفشادکاه،باووجهبهشرایطمنطقه،زایینبیابا

م یاار.1هااییاسات:هرم یاارنیازدارایشااخص
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ژئومورفولوژیکهشاملشاخصشیب،-شناسیزمین
بارداریازوناو بهاره،فرسایشهحساسیتسنگب
شاملعمقخاک،کهم یارخاک.4؛واحدکاریاست

وهاادایت،ساانگریزهدرصاادساانگوبافااتخاااک،
شااملکاهم یارفرساایشباادی.3؛الکتریکیاست
 شاادتفرسااایشوفرسایشااییاااةظهااوررخسااار

RIFR1-2رسوب(دهی،وراکمپوششغیرزنادهMC،)
(و اادادروزهااایباااPCوااراکمپوشااشگیاااهی)یااا

خاکاست.ووفانیگردوشاخص


 منطقة مورد مطالعه

وبااساتفادهازروشامتیاازدهیماد GISبهکمک
IMDPAاطالعااوی،هاایدهیبهالیهباوزن،ووانمی

ارزشهرالیهرانسبتبهشاخصموردنظردخالت

درایانکارد.زاییبررسایثیرآنرادربیابانأدادوو
وحقیقازم یارهایزمیناستفادهشدهاستکهشامل

ژئومورفولاوژی،م یااراشناسیزمیناست:سهم یار
باراییکالیاهیکْوفرسایشبادیکهبههر،خاک

زاییاختصااصثیرآندربیابانأامتیازدهیوبررسیو
،برایهرم یاروشاخص،درنهایتدادهشدهاست.
د.شایکنقشاهوهیاه،شدهدهیانجا باووجهبهوزن

طباق،هایخودهرم یارازمیانگینهندسیشاخص
:آیددستمیهب،فرمو زیر

1

1 2
. .... n

x
Index Layer Layer layer n    

Indexx؛موردنظر:م یار
Layer؛هایهرم یار:شاخص
nرهایهرم یا:و دادشاخص.

شادهطباقوهیهةهرم یار،نقشةازمحاسبپس
شد.بندیطبقه1باووجهبهجدو ،IMDPAمد 

 

 IMDPAزاییهای شدت بیابانامتیازکالس ۀدامن . 1جدول 

 کالس عالمت دامنه امتیاز

5/1-7 I ناچیزکمو

5/4-6/1 II متوسط

5/3-6/4 III شدید

2-6/3 IV دیدشخیلی


هارم یاارةنقشا،شودکهمالحظهمیطورهمان

وخیلای،شدیدمتوسط،کموناچیز،ادرچهارکالس
د.درشابنادیطبقاه،باووجهبهوزناخیشدهاشدید
دستآمادههابوض یتشاخصةسهنقش،ب دةمرحل

ثیرأکیفیتهرشاخصوواةهابرایمطال کهایننقشه
در،دووکااررهووانادبازاییمایهادربیابانشدتآن

زایایوض یتبیابانةدهندکهنشان،نهاییةنقش،نهایت
،ازمیانگینهندسیم یارهاایمایکوراست،درمنطقه

:[4]دستآمدهب،اساسفرمو زیربر

DM=(GI. SQI.Wi.EI)1.3 

DM:؛زاییشدتبیابانةنقش
GI:؛ژئومورفولوژی-شناسیم یارزمین

SQI:؛م یارکیفیتخاک
WiEI:م یارفرسایشبادی.

 تایجن
شادتةنقشاةاینوحقیقباهمنظاورارزیاابیووهیا

کیادبارأبااو،ابوزیدآباد)کاشان(ةدرمنطقزاییبیابان
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-شناسایم یارهایزماین خااک، وژئومورفولاوژی،
ةباووجاهباهکلیانخست،شد.انجا ،فرسایشبادی

دساتآمادوهفصلشناختمنطقهباطالعاویکهدر
امتیازدهیکاهدرةنیزباعنایتبهساختارمد ونحو

ایانروشدرساطحیم ااد ،دشافصلقبالذکار
انجاا )کاشاان(ابوزیادآبادةهکتاردرمنطقا16161

درکهشدآمدهوجزیهووحلیلدستهگرفتونتایجب
آمدهاست.7-4جداو 

 

 ژئومورفولوژی در هر واحد کاری -شناسی زایی معیار زمینپتانسیل بیابان. 2جدول

 واحد کاری میانگین وزنی در هر واحد کاری کالس شدت

خیلیشدید IV 2  اراضیکشاورزی

متوسط II 5/4  دشتریگیدانهمتوسط

شدید III 3/3  دشتریگیدانهریز

شدید
شدید

III
III

3/3
3/3

دشترسی
 وپههایماسهایوثبیتشده

دیدخیلیش IV 3/2  وپههایماسهایف ا 

دخیلیشدی IV 6/2  وبدیلمرو بهاراضیکشاورزی

III 3/3 شدید  مناطقمسکونی
 

  زئومورفولوژی -شناسی ثر در معیار زمینؤهای مهای کمی شاخصارزش میانگین وزنی. 3جدول 

 ردیف های ارزیابیشاخص میانگین ارزش عددی زاییکالس بیابان

خیلیشدید شیب 7/3 1 

شدید 5/3 حساسیتسنگبهفرسایش 4 

شدید 3/3 برداریازواحدکارینو بهره 3 

 
 زایی معیار خاک در هر واحد کاریپتانسیل بیابان. 4 جدول

 واحد کاری میانگین وزنی در هر واحد کاری کالس شدت

کم I 3/1 اراضیکشاورزیبدونمحدودیت

شدید III 0/4 اراضیکشاورزیبامحدودیت

کم I 6/1 دشتریگیدانهمتوسط

متوسط II 7/1 دشتریگیدانهریز

شدید III 0/4 دشترسی

متوسط II 7/1 شدهوف ا ایوثبیتوپههایماسه

کم I 1 اراضیکشاورزیبدونمحدودیت
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 ثر در معیار خاکؤهای مهای کمی شاخصمیانگین وزنی ارزش. 5جدول 

 ردیف های ارزیابیشاخص میانگین ارزش عددی زاییکالس بیابان

متوسط عمقموثرخاک 9/1 1 

متوسط 9/1 بافت 4 

شدید هدایتالکتریکی 2/3 3 

کم درصدسنگریزهعمقی 3/1 2

 
 بادی در هر واحد کاریزایی معیار فرسایش پتانسیل بیابان. 6جدول 

 واحد کاری میانگین وزنی در هر واحد کاری کالس شدت

کم I 5/1  اراضیکشاورزی

متوسط II 5/4  دشتریگیدانهمتوسط

متوسط II 5/4  دشتریگیدانهریز

متوسط
شدید

II
III 

3/4
3/3

دشترسی
 شدهایوثبیتهایماسهوپه

شدید IV 5/3  ایف ا هایماسهوپه

شدید III 2/3  وبدیلمرو بهاراضیکشاورزی

کم I 3/1  مناطقمسکونی

 
 ثر در فرسایش بادیؤهای مهای کمی شاخصمیانگین وزنی ارزش .7جدول 

 ردیف ارزیابی هایشاخص میانگین ارزش عددی زاییکالس بیابان

شدید 2/3 شدتفرسایشبادی 1 

شدید 6/4 درصدپوششخاک 4 

متوسط 2/4 روزهایهمراهباگردوخاکو داد 3 

 

 معیار متوسط وزنی ارزش کمی هر. 8 جدول

 ردیف عالئم معیار معیار ارزش کمی زاییکالس بیابان

 Q1 1 شناسیزمین 5/3 شدید

Q2 خاک 4 متوسط 4 

Q3 فرسایشبادی 0/4 شدید 3 
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 ابوزیدآباد ۀهای مورد بررسی در منطقارزش کمی شاخص. 9 جدول

 شاخص مورد بررسی ارزش کمی زاییوضعیت بالفعل بیابان زاییبیابان کالس شدت

IV خیلیشدید  شیب 7/3

III شدید  حساسیتسنگبهفرسایش 5/3

III شدید  شدتفرسایشبادی 2/3

III شدید  برداریازواحدکاریبهره 2/3

III شدید  (EC)هدایتالکتریکی 2/3

II متوسط  درصدپوششسطحخاک 6/4

II متوسط  (DSI)و دادروزهایهمراهباگردوخاک 6/4

II متوسط 9/1  بافت

I کم 9/1  عمقمؤثرخاک

I کم 3/1  درصدسنگریزهعمقی

 

 ژئومورفولوژی – شناسی معیار زمین
کهبیشاترمنطقاهشااملساازندهایدورانآنبهدلیل
بافاتوسااختمان،ومنطقهدشتیاستاستچهار 
ثیربسزاییدرحساسیتمنطقاهباهفرساایشأخاکو

اراضایدرایانبهدلیلاینکاهشایب،نینهمچ.ددار
باهنیازاساتومنطقهکموحدودیکوادودرصد

باارداریغیراصااولیازاراضاایزراعاایوبهاارهدلیاال
هاایدیگار،مرو ی،وبدیلاراضیمرو یبهکااربری

باعثشدهکه،مفرطوغیرهکنیوچرایقط وبووه
زاییشدیدقرارگیردعمدهمنطقهدرکالسبیابان

.

 معیار خاک
شادارزیابیخاکم یارهایِدراینبخشنیزشاخص

کهدراراضیکشاورزیبامحدودیتودردشترسی
د.گیرزاییشدیدقرارمیاینم یاردرکالسبیابان

 

 معیار فرسایش بادی

درمنطقااةمااوردمطال ااهفرسااایشبااادی،بااهدلیاال

سا قبل(کاهانجاا 35هایزیادی)حدودواغکاری
واحدزیادیکنتر شدهاسات.اماادرب  ای،شده

به،مانندروستایکاغییدرجنوبابوزیدآباد،مناطق
ایهاایماساههایکشااورزی،وپاهدلیلکمبودزمین

یانمساطحویتاروسدستبهازمدویپسشدهوثبیت
هااهرچنداینزماینشود.کشاورزیاستفادهمیرایب

باهدلیال،ووانندمحصو قابلقبولیوولیدنماینادمی
اناد،شوندوفاقادبادشاکنمیازمدویرهاپسکهآن

 .[4]استهامست دفرسایشبادیخاکآن

یشادتارزشکم ا،شادهطبقبررسایانجاا 
زایای(بارایکالزایی)وض یتبالف البیابااننبیابا

-شناساایزمااینامنطقااهبااراساااسسااهم یاراا
DS= 67/4اوفرسایشباادی،ژئومورفولوژی،خاک

زایایدرکاالسازلحاظاست دادبیاباندکهشو یین
گیرد.قرارمیشدید




67/4=3/1(0/4×4×5/3=)DS

3

t 1 2 3
Q Q Q Q  



 976تا  963، صفحه 2331، پاییز 3، شماره 66نشریه مرتع و آبخیزداری، دوره 
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 گیری  هبحث و نتیج
شاادهبااررویمیااانگینوزناایهااایانجااا رساایبر

ةزایایدرمنطقانهاایبیاباایشاخصهایکم ارزش
،هاایشایبدهادکاهشااخصابوزیدآبادنشاانمای

شدتفرسایشباادیو،حساسیتسنگبهفرسایش
واندبهخوداختصاصدادهورویببیشترینامتیازرابه

هاایزاییشدیدقراردارندوشاخصدرکالسبیابان
هاایدرنظرگرفتنم یارهاوشااخص.اندغالبمنطقه

،امتیاازدهیآنعلاتساادگیدرباه،کافیمناسبو
هااودقیقایبارایهاریاکازشااخصنسابتا نتایج

هباارزیاابیوامتیاازدهیبا.[5]دهدم یارهاارائهمی
واواناطالعااویمایةالیةهاووهیهریکازشاخص

منطقاةماوردمطال اهورینعاملیراکاهدرکالمهم
شودشناساییوبارایکنتار آنزاییمیباعثبیابان

هماةازGISدراینروشبهکماک ریزیکرد.برنامه
شاود.هایاطالعاویمیانگینهندسایگرفتاهمایالیه

جم امتیازاتعواملموردبروریمیانگینهندسیبر
بررساایایااناسااتکااهدرمیااانگینهندساایو ااداد

نددرشاوهاییکهبررسایوامتیاازدهیمایشاخص
گیارند.بدینثیرنمیأبندینهاییوامتیازاتطبقهةدامن

،شدنیکیاچنادشااخصباحیفیااضافه،ورویب

ةنیازیبهوغییردامن،مطال اویةبرحسبشرایطمنطق
درباینبندینهاایینیسات.تیازاتدرجدو طبقهام

شااخصشایببااارزشهایموردارزیابیْشاخص
وحساسیتسنگباهفرساایشوشادت7/3عددی

ازجملاه2/3و5/3فرسایشبادیبااارزشعاددی
زایایدرهادرافزایششدتبیابانثرورینشاخصؤم

وضا یتةباراسااسنقشا .بودنادمطال ااویةمنطقا
درصادازمسااحت3/97حادود،زایایمنطقاهنابیاب

9/47.زایایشادیداساتنمنطقهدارایشادتبیاباا
زایایدرصدازمسااحتمنطقاهدارایشادتبیاباان

شدهوباووجهبهوجزیهووحلیلانجا  متوسطاست.
شاودکاهماد م لو می،آنباشرایطمنطقهةمقایس

منطقاةهایموردبررسایبارایموردنظروشاخص
موردمطال هباشارایطاقلیمایخشاکمناسابواز

ازنیازندیگارامحققا.استکاراییخوبیبرخوردار
روشمشابهیاستفادهکردهوبارمزیاتماد ماورد

وبیااناندکیدنمودهأهاواستفادهنسبتبهسایرروش
[1].کهاینمد منطبقبرشرایطمنطقهاستدنکنمی

بوزیدآبادراباووجهبهم یارهایزاییاوض یتبیابان
.آبوخاکبرآوردکردهاست
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