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(IMDPA)اراضی زایی بیابانی پوانسیل ارزیابی انیایا روش از تحقیق این در

 درخت ةمنطق زایی بیابان پوانسیل ارزیابی باای  
 و شناسهی  زمهین  خهاک   گیهاهی    پوشهش  اقلهیم   معیهار  چههار   اولیهه  ههای  ارزیابی و ها بارسی از پس شد. اسوفاد  سنجد

 امویهازات   فهو   روش از اسهوفاد   بها  د.شهدن  وخهاب ان منطقهه  ایهن  زایهی  بیابان در ثاؤم معیارهای تاین مهم ژئومورفولوژی
  پسس گادید. محاسبه آن های شاخص امویاز هندسی میانگین ةمحاسب با معیار آن ارزش و شد تعیین معیار ها های شاخص

 مهذکور  معیارههای  رسهوای  ههای  تیهه   منظهور  ایهن  بهاای  شهد.  تهیهه  منطقهه  زایهی  بیابهان  شدت ةنقش  GIS از اسوفاد  با
 بهه   آمد  دست هب نوایج تحلیل و تجزیه با  نهایت در گادید. محاسبه معیارها هندسی میانگین و شد تلفیق و گذاری هم روی
 شهدت  کال  که دهد می نشان ارزیابی این از حاصل نوایج آمد. دست هب منطقه زایی بیابان شدت ةنقش IMDPA مد( کمک
 معیهار  اسهت.  شهدید  منطقهه  از درصد 63/19 در و  مووسط منطقه از درصد 80 در کم  منطقه از درصد 37/0 در زایی بیابان

 در را تهأثیا  موهاین ک  8/1 عهددی  ارزش بها   شناسهی  زمهین  معیهار  و ثیاأته  بیشواین  05/3 عددی ارزش با  گیاهی پوشش
 مووسهط  زایی بانبیا شدت  21/2 و 04/2 عددی ارزش با  تاتی  به خاک و اقلیم معیارهای  همچنین دارند. منطقه زایی بیابان

 دهند. می نشان را

 

 معیار.  IMDPA مد( زایی  بیابان شدت شاخص   سنجد درخت کلیدی: واژگان

                                                      
 09131596602 تلفن   مسئول نویسندة Email: Elhamabrisham@yahoo.com  

 چکیده
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 مقدمه
 خشک  مناطق رد نیسازم   یتخا یمعن به ییزا ابانیب
 از ییزا ابانیب .است ماطوب  مهین خشک و  خشک مهین

 و ههههوا و آب ااتییهههغت چهههون یمخولفههه عوامهههل
 نینخسهو  [.6] دایه گ یم ساچشمه یانسان یها تیفعال

 از اییجلههوگ یههیزدا ابههانیب تیههفعال یاجههاا در گههام
 شههناخت بهها یموکهه دیههبا و اسههت ابههانیب گسههواش

 بها  کهنش  در ههم  و جداگانهه  هم که باشد ییها د یپد
 و آورند یم وجود به را یااتییتغ هیناح کی در گایکدی

 بها  مشهومل  زایهی  بیابهان  .شوند یم منجا ییزا ابانیب به
 و طبیعههی عوامههل ةنویجهه در کههه اسههت ااینههدهاییف

 طبهق  .[17] دشهو   مهی  ایجهاد  انسان نادرست عملکاد
 اسهوعداد  کهاهش  از سهت ا عبارت زایی بیابان  تعایف
 قبیهل  از فااینهدها   از تاکیبهی  یها  یهک  اثها  در اراضی

  گیاهی  پوشش تخای  بادی  فاسایش آبی  فاسایش
 و  شورشههدن شههدن  مانههدابی آب  منههابع تخایهه 
 انسهانی  یا محیطی عوامل با که دیگا مشابه فاایندهای

 یابد. می شدت
  یههیزا ابههانیب یههها شههاخص و ارهههایمع شههناخت

 عوامهل  تهاین  مهم تعیین و  ای منطقه مد( یک ارسیب
 ةپدیهد  گسواش از جلوگیای باای زایی بیابان در مؤثا

 و تیوضهع  شهناخت  بهاای  .دارد ضاورت ییزا ابانیب
 ایپهذ   یآس یها عاصه از حمایت و زایی ابانیب شدت

 ههای  شهاخص  و معیارها دبای تخای   عوامل باابا در
 بوهوان  تها  دشو ارزیابی و شناسایی زایی بیابان در مؤثا
 از و کهاد  اجهاا  موفقیهت  بها  را زدایی بیابان های طاح

 درنظاگههافون و اراضههی از مطلههوب ةاسههوفاد طایههق
 ایجهاد  زا زایهی  بیابهان  در مؤثا های شاخص و معیارها

 [.19] نمود جلوگیای پدید  این
 یگونهاگون  تحقیقات  زایی بیابان ارزیابی منظور به

 ةارائه  به که گافوه صورت کشور از خارج و داخل در
 همان خاص که  شد  منجا فااوانی ای منطقه های مد(

 منهاطق  در هها  مهد(  ایهن  از اسوفاد  باای است. منطقه

 و بارسهی  هها  آن معیارههای  و هها  شهاخص  باید دیگا
 ةمنطقه  شهاایط  بهه  توجهه  بها  و  شوند ارزیابی مجدداا

  منظهور  نیهمه  بهه  شوند. اصالح و تعدیل مطالعاتی 
 یههها شههاخص و ارهههایمع یسههاز یکمّهه جههامع طههاح
 یعیطب یها بوم ستیز در ییزا ابانیب روند رد گذارتأثیا

 و  یزداریآبخ و مااتع ها  جنگل سازمان توسط کشور
 در 1384 سا( در کشور نامحقق و داناواس از گاوهی

 اریمع 9 طاح  نیا جینوا ةیپا با شد. نیتدو یمل سطح
 بهها همههاا  اانیهها در یههیزا ابههانیب شههاخص 35 و

 مد( قال  در ها آن کیفی و کمّی ارزیابی سیشنا روش
 ارائهه   IMDPA) 1زایهی  بیابهان  پوانسیل ارزیابی ایاانی

 ایهن  اییکهار  ارزیهابی  منظور به آن  پی در و  [3] شد
 مطالعهات  پیشهنهادی   معیارههای  و ها شاخص و مد(

 زایهی  بیابهان  شدت [14] ناطقی گافت. انجام مخولفی
 بارسهی  IMDPA مهد(  از اسوفاد  با را سگزی دشت
 پوانسهیل  ارزیهابی  در مهد(  ایهن  کارآمهدی  از و نمود
 بارسی ضمن [ 7] اسفندیاری داد. گزارش زایی بیابان

 -طشهک  آبهاد   منطقهة  در زایهی  بیابان بالفعل وضعیت
 کند می بیان چنین  IMDPA مد( از اسوفاد  با فار  

 بافهت  نیتها  مناسه   خاک مووسط یها بافت چون که
 است بهوا شوند  یم محسوب یکشاورز یکاربا یباا
 شهدت  کهم  کهال   بهه  یلهوم  یها بافت ةطبق انوقا( با
 عامهل  )دو یشهن  و یرس یها بافت ةطبق و ییزا ابانیب

 مهد(  در یهی زا ابهان یب شهدید  کهال   به  محدودکنند 
 [20] دیگهای  محقهق  گیهاد.  صهورت  تزم اصالحات

 مهد(  از اسهوفاد   با را سیسوان دشت زایی بیابان شدت
IMDPA شهد  انجام های تحلیل و تجزیه د.کا بارسی   

 علت به ه مد( این که دهد می نشان سیسوان ةمنطق در
 واانسهب  تعهداد  بهه  و مناس  های شاخص درنظاگافون

 خههاص روش آن  بههودن ای ماحلههه و سههادگی کههافی 
 اطالعهات  ةسهامان  از اسهوفاد   ها  شاخص به دادن وزن

 میههانگین از اسههوفاد   ههها نقشههه تلفیههق در جغاافیههایی
 ةنقشه  ةتهیه  و  هها  شهاخص  امویاز ةمحاسب در هندسی

                                                      
1. Iranian Model of Desertification Potential 

Assessment 
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 تهوان  می و است دقیقی نسبواا روش ه زایی بیابان شدت
 بنهدی  اولویهت  اد.که  اد اسهوف  مشهابه  مناطق در آن از

 بها  IMDPA مهد(  از اسهوفاد  با اراضی تخای  مکانی
 بادخهون  ةمنطقه  در اقلهیم  و بهادی  فاسایش با کیدأت

 ایهن  از حاصهل  نوهایج  ةمقایس [.5] شد بارسی بوشها
 مهورد  مهد(  کهه  دهد می نشان منطقه شاایط با تحقیق

 وضهعیت  بارسهی  باای پیشنهادی های شاخص و نظا
 کهارایی  از و مناسه    منطقهه  ایهن  در اراضی تخای 
 کهه   هها  مهد(  سهایا  بهاخالف  .است باخوردار خوبی
 شود  می تعیین غال  معیار اسا  با زایی بیابان شدت

 فعلهی  وضعیت معیارها  ةکلی به توجه با  مد( این در
 د.شو  می ارزیابی زایی بیابان

 از: اسهت  عبارت قیتحق این در نظا مورد اهداف
 پوانسههیل ارزیههابی بههاای مههد( ایههن کارآمههدی تعیههین
 شههدت بارسههی و خشههک منههاطق در زایههی بیابههان
 ارههای یمع اسها   بها  سنجد درخت ةمنطق زایی بیابان

 و شناسههی زمههین خههاک  گیههاهی   پوشههش اقلههیم 
 منطقهة  ییزا ابانیب بالفعل ةنقش ةیته و  ژئومورفولوژی

 .IMDPA مد( اسا  با مطالعه مورد

 تحقیق شناسی روش
 مطالعه مورد منطقة معرفی

 شهاسههوان جنههوب در سههنجد درخههت زیههآبخ ةزحههو
 خااسهان  اسوان یاسیس ماتیتقس ةمحدود در رشابوین

 قاار کاشما -شابورین ةجاد لومواییک 35 در و رضوی
 هکوهار  8/8793 مطالعهه  مورد منطقة کل وسعت دارد.
 مخوصهات  نظها  از سهنجد  درخت زیآبخ ةزحو .است
 58° 45 2 ˝تهها 58 °36 30 ةمحههدود در ییایههجغااف
 عههاض 35° 56´50 تهها 35° 47´50 و شههاقی طههو(
 ارتفها   حهداکثا  و حهداقل  اسهت.  گافوه قاار یشمال

 ارتفهها  و موهها 1600 و موهها 1170  یههتات بههه منطقههه
 مطالعه مورد منطقة .است موا 02/1366  زحو مووسط

 از  اکباآبهاد  و خیاآبهاد   عودت  آباد حسین به شما( از
 بهه  شها   از  نمهه  سهلطانیه   جنداب  ریگی  به جنوب

 کالتههه بههه غههاب از و  سههنجد درخههت آبههاد  حسههین
 زیهد   آغهل  آخور  ةچشم ارغشن  آباد  قاسم آباد  حسن

 موقعیهت  1 شکل شود. می محدود مارو  و افسا  چا 
 خااسان اسوان کشور  در را سنجد درخت آبخیز حوزة

 دهد. می نشان نیشابور شهاسوان و  رضوی

 
 نیشابور شهرستان و ،رضوی خراسان استان کشور، در سنجد درخت آبخیز حوزة موقعیت ةنقش .1 شکل
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 حداکثا و ای مدیواانه منطقه  این در بارندگی رژیم
 میهانگین  بها  )دی سا( ساد فصل در آن های  بارندگی

 تابسهوان  فصل در ناچیزی بسیار مقدار و موا  میلی 20
 منطقه ةساتن بارندگی بلندمدت مووسط مجمو  .است

 موها  میلهی  100 که است موا یلیم 187  1371-1390)
 در موها  میلهی  10 بهار  در موا میلی 35 زمسوان  در آن

 )ایسهوگا   دهد می رخ پاییز در موا میلی 42 و  تابسوان
 اطالعات و آمار اسا  با  .1390 نیشابور  سینوپویک

 نسهبواا  ةدور یهک  بهاای   نیشهابور  سهینوپویک  ایسوگا 
 ةدرج 24/16 هوا دمای ةساتن مووسط ماری آ طوتنی
 اسها   بها  مطالعه مورد منطقة اقلیم .است گااد سانوی
 است. خشک دومارتن روش

 تحقیق روش
 از اساتااد   باا  منطقه زایی بیابان پتانسیل بررسی

 IMDPA مدل
 اطالعهات  ةمطالع و گادآوری منطقه  از بازدید از پس
 هوایی  های سعک موضوعی  های نقشه جمله از ه پایه

 مطالعهه  مهورد  منطقهة  ةمحدود ه  ای ماهوار  تصاویا و
 شناسهی  زمین خاک  معیارهای  همچنین شد. مشخص

 منظهور  بهه  گیهاهی   پوشش و  اقلیم فولوژی ژئومور و
 گادید. انوخاب زایی بیابان شدت ةنقش ةتهی

 عمق الکوایکی  هدایت خاک  بافت های شاخص
 بها  خاک معیار ایبا عمقی ةریز سنگ درصد و  خاک
 معیهار  هندسی میانگین و شد ارزیابی 1 جدو( اسا 

 شد. محاسبه 1 ةرابط اسا  با خاک
  1 ةرابط)

 خاک معیار خاک = عمق × عمقی ةریز سنگ درصد

  × الکوایکی هدایت × )بافت4/1
 

 فزیههوگاافی سههنگ  حساسههیت هههای شههاخص
 تعیین باای کاری واحد از باداری بها  نو  و  )شی  

 جهدو(  اسا  با فولوژیژئومور و شناسی زمین ارمعی
 و شناسهههی زمهههین معیهههار و شهههد بارسهههی 3 و 2

 گادید. محاسبه 2 ةرابط از اسوفاد  با ژئومورفولوژی
  2 ةرابط)

 ژئومورفولوژی و شناسی زمین معیار =
 باداری بها  نو  × فزیوگاافی × سنگ )حساسیت3/1
 کاری  واحد از

 و  وضهعیت  شش پو از باداری بها  های شاخص
 پوشش معیار تعیین باای گیاهی پوشش حیات تجدید
 شهاخص  .شهد  بارسهی  4 جهدو(  اسها   بها  گیاهی
 یها  پهذیابودن  امکهان  به توجه با گیاهی  پوشش تجدید
 این امویاز شد. ارزیابی اصالحی عملیات اجاای نبودن

 از  گیهاهی   پوشهش  خصوصهیات  به توجه با شاخص
 تعیهین   ماتع وضعیت و  گاایش گیاهی  تاکی  قبیل

 نهو   آن گهاایش  و ماتع وضعیت دانسون با زیاا د ش
 مشخص آن بودن ضاوری و تزم و اصالحی عملیات

 از اسهوفاد   با گیاهی پوشش معیار  نهایت در شود. می
 د.ش محاسبه 3 ةرابط

 زایی بیابان بالفعل پتانسیل ارزیابی برای خاک معیار های شاخص .1 جدول

 امویازدهی ةدامن و زایی ابانبی بالفعل وضعیت
 شاخص

 5/1 ه 0 5/2 ه 6/1 5/3 ه 6/2 4 ه 6/3

  ds/m) الکوایکی هدایت < 5 8 ه 5 16 ه 9 >16

  cm) خاک عمق > 80 80 ه 50 50 ه 25 <20
 خاک بافت رسی لومی و رسی ریز لوم درشت لوم شنی لومی و شنی

 <15 35 ه 15 75 ه 35 > 75
 عمقههی ةریههز سههنگ میههزان

 )درصد 
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 برداری( بهره نوع و )شیب ییزا ابانیب بالفعل لیپتانس یابیارز برای شناسی زمین معیار یها شاخص .2 جدول

 کاری واحد
 کاری واحد از باداری بها  نو  شاخص شی  شاخص

 امویاز
 شاخص ویهگی امویاز درصد

 و سنگی ةتود
 از درجه ها سنگی یزدگ باون

 شی 
- 

 ههوایی  و آب شهاایط  دلیهل  به .سخت و موااکم شناسی سنگ ساخوار دارای اغل 
 .ندارد کییاکولوژ توان گونه هی  و است سطحی بسیار یا نشد  تشکیل خاک
 .است نشد  داد  شهای و روسوایی مناطق ةتوسع منظور به کاربای تغییا

 .است شد  داد  کاربای تغییا توسعه باای طبیعی منابع و کشاورزی اراضی از 20%

1 

 شهای راضیا
 روسوای و

 1 8 ه 0
 2 .است شد  داد  کاربای تغییا توسعه باای طبیعی منابع و کشاورزی اراضی از %40 2 12 ه 8

 3 .است شد  داد  کاربای تغییا توسعه باای طبیعی منابع و کشاورزی اراضی از %60 3 18 ه 12

 4 .است شد  داد  کاربای تغییا توسعه باای طبیعی منابع و کشاورزی اراضی از 80% 4 <18

 عمات

 1 15 ه 0
 .ندارد وجود ماتع سطح در تخایبی آثار گونه هی  و دارد وجود ماتع و دام تعاد(

 است. دام پای رد صورت به آثار و است ماتع ظافیت از بیشوا %20 دام تعداد

 
1 

 2 30 ه 15
 دیهد   دام یپها  رد صهورت  بهه  آثهار  و است ماتع ظافیت از بیشوا %40 دام تعداد

 .شود می
2 

 3 40 ه 30
 .خطهوط  صهورت  بهه  تخایه   آثهار  و است ماتع ظافیت از بیشوا %60 دام تعداد

 .شود می دید  دامنه پایین در آبااهه و شیار صورت به فاسایشی آثار  همچنین
3 

40> 4 
 ای لکهه  صهورت  بهه  گیهاهی  پوشهش  .اسهت  ماتع ظافیت از بیشوا %80 دام تعداد

 .آبی فاسایش وجود فااوان  دام پای رد .دارد ودوج
4 

 یکشاورز

 - - 1 5 ه 0

 2 15 ه 5
 6 بین شی  .نیست عالی خاک و آب مانند منابع ولی  دارد مناس  توان کشاورزی

 موا  میلی 400 حدود )بارش کاری دیم مناس  منطقه و است درصد 11 تا
1 

 3 20 ه 15

 مووسط حاصلخیزی و خاک عمق و دارد مووسط تا کم توان کشاورزی باای منطقه
 شاایط اعما( با منوها  کاری دیم باای مناس    %17 - 12 بین شی  و

2 

 3 مووسط تا کم خاک عمق   %25 - 18 بین آن شی    داری ماتع توان

 4 است. ماتع و نیست کشاورزی اس من  کم خاک عمق   %25 از بیش شی  4 <20

 آبی فاسایش
 شیاری   حیط)س

  آبااهه
 

 - - 1 10 ه 0

 25 ه 10

 
2 

 %20) خنهد   و ههازآب  آثهار  %12 - 5 ر  مهارن   آبافهت   ناپیوسهوه   های  سنگ
  سطح

1 

 و آبااههه  و شیار صورت به فاسایش آثار شیل  یا ر  و مارن   ناپیوسوه یها سنگ
 %25 ه12 شی  پوشاند   می را رخسار  سطح %40) دامنه پایین در خند  گاهی

2 

 3  سطح %50) پینگ پای   بدلند و آبااهه   شیار   فاسایش آثار   ناپیوسوه های سنگ 3 40 ه 25

 4 %35 از بیش شی  ای  تود  های حاکت بدلند    فاسایش آثار   ناپیوسوه های سنگ 4 <40

 و بادی فرسایش
 انواع

 آن های رخسار 
 ،حمل )برداشت،

 (رسوب و

 1 است. کم بسیار یا و نبود  مشاهد  قابل واحدها در بادی فاسایش های رخسار  1 5 ه 0

 2 است. مشاهد  قابل کاری واحد %15 در بادی فاسایش های رخسار  2 10 ه 5

 3 است. مشاهد  قابل کاری واحد %25 در بادی فاسایش های رخسار  3 15 ه 10

 4 20 ه 15
 4 است. مشاهد  ابلق کاری واحد %50 در بادی فاسایش های رخسار 

20> 0 
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 (سنگ حساسیت) زایی بیابان بالفعل پتانسیل ارزیابی برای شناسی زمین معیار یها شاخص .3 جدول

 کاری واحد
 سنگ حساسیت شاخص

 امویاز
 شناسی سنگ ساشت -شاخص ویهگی

 و سنگی ةتود

 سنگی یزدگ باون

 پیاوکسهنیت   بازالهت   باو گها  دیوریهت   آنهدزیت   تااکیت  سینیت  ریولیت  گاانیت 

 کابناتهه   ماما دولومیوی  ماما آمفیبولیت  گنیس  کوارتزیت  آگلوماا  توف  پایدوتیت 

 ژاسپ چات  آهک  مسوحکم  کنگلوماای سنگ  ماسه ساپانوینیت  کلسیوی  ماما

1 

 شهای اراضی

 یروسوای و

  ای افکنهه  مخهاوط  ی ا پادگانهه  ههای  )نهشهوه  دانهه  مووسهط  آبافوهی  کهواتانا  های نهشوه

 ای  افکنه مخاوط و ای پادگانه های )نهشوه ریزدانه آبافوی کواتانا های نهشوه
2 

 3 غیاتبخیای مارن

 4 تبخیای مارن

 

 ماتع

 1 ای  واریز  و  ای افکنه مخاوط ای  پادگانه های )نهشوه دانه مووسط کواتانا های نهشوه

 سهنگ   ر  شیل   ریزدانه خیلی و ریز واتاناک های نهشوه   پومیس اسکوری  اسیدین 

 دار شکاف و درز ژاس   چات آهک  کنگلوماا  سنگ  ماسه
2 

 شهیل  سسهت   سهنگ  گهل  سهنگ   ماسهه  نامسهوحکم   کنگلهوماای  فشهانی   آتش خاکسوا

 غیاتبخیای مارن چاک  شد   پودری و چاکی ریفی آهک نامسوحکم  آهک خادشد  
3 

 4 نمک سنگ نمکی  مارن  انیدریت سنگ ژیپس  سنگ ژیپسی  مارن

 

 کشاورزی

 

 

 لس ای   افکنه مخاوط و ای )پادگانه )ماسه  دانه مووسط آبافوی های نهشوه
1 

 2 ای  واریز  و ای افکنه مخاوط های )نهشوه )گااو(  دانه درشت آبافوی های نهشوه

 3 لس ای  واریز  و ای افکنه مخاوط کواتانا های  هنهشو

 4 مارن آهک  شیل   سنگ ماسه

 

 حی ط)س آبی فاسایش

  ... آبااهه  شیاری 

 1 مارن شیل  ر   لس  ای   واریز  و ای افکنه )مخاوط کواتانا آبافوی های نهشوه

 2 غیاتبخیای مارن چاک  لس  فشانی  آتش خاکسوا

 3 ژیپسی مارن لس 

 4 نمکی مارن

 انوا  و بادی فاسایش

  آن های رخسار 

 رسوب  و  حمل  )باداشت

 1 ژیپسی سیلت نمکی  سیلت ساپوشید   دشت ر    گل  )سیلت  ریزدانه آبافت

 2 ای هافکن مخاوط و آپانداز سا دشت )ماسه  دانه مووسط آبافت

 3 ای  هافکن مخاوط و فاسایشی سا دشت )گااو(  دانه درشت آبافت

 4 مارن لس  )ماسه   دانه مووسط کواتانا های نهشوه
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 ییزا ابانیب بالفعل لیپتانس یابیارز جهت گیاهی  پوشش معیار های شاخص .4 دولج

 امویازدهی دامنة و زایی بیابان بالفعل وضعیت

 شاخص
 5/1 ه 0 5/2 ه 6/1 5/3 ه 6/2 4 ه 6/3

 از بیش مهاجم های گونه

 گیاهی تاکی  درصد 50

 و دهد می تشکیل را

 از منطقه گیاهان پوشش

 .است هسال یک های گونه

 ه 20 مهاجم های گونه

 گیاهی تاکی  درصد 50

 اکثا و دهد می تشکیل را

 منطقه گیاهی پوشش

 .است ساله یک

 20 ه 5 مهاجم های گونه

 را گیاهی تاکی  درصد

 50 ه 25 و دهد می تشکیل

 از گیاهی تاکی  از درصد

 .است ساله یک های گونه

 5 از کموا مهاجم های گونه

 را گیاهی تاکی  درصد

 از کموا و دهد می شکیلت

 گیاهی تاکی  از درصد 25

 .است ساله یک های گونه از

 وضعیت

 پوشش

 گیاهی

 تاجی پوشش درصد

 درصد 5 از کموا دائمی

 تاجی پوشش درصد

 درصد 15 ه 5 دائمی

 تاجی پوشش درصد

 دائمی

 درصد 30 ه 15

 دائمی تاجی پوشش درصد

 درصد 30 از بیش

 ها  بوته رویة بی قطع

 در ها درخوچه و  درخوان

 گذشوة یا و حاضا حا(

 دور چندان نه

 ها  درخوچه ها  بوته قطع

 درخوان و

 محسو  کامالا و زیاد

 ها  درخوچه ها  بوته قطع

 از زیادتا نسبواا درخوان و

 ساتنه بیوما 

 مشاهد  کنی بوته آثار

 باداری بها  شود. نمی

 پوشش از

 50 از بیش دام مازاد گیاهی

 ظافیت زا بیشوا درصد

 چاا

 50 تا 25 دام مازاد

 ظافیت از بیش صددر

 چاا

 25 تا دام مازاد

 چاا ظافیت از بیش درصد

 از کموا یا و موعاد( چاا

 مناس  فصل در و ظافیت

  پوشش حیات تجدید

 یا مشکل بسیار گیاهی

 غیاممکن

 هزینة با حیات تجدید

 کم

 است. پذیا امکان

 تجدید طبیعی طور به حیات تجدید کم هزینه با حیات تجدید

  پوشش

 موفق اصالح عملیات گیاهی

 نبود 

 نسبواا اصالحی عملیات

 بود . موفق

 پوشش احیای عملیات

 بود . مؤثا

 اصالحی عملیات به نیازی

 نیست.

 
   3 ةرابط)

 گیاهی  پوشش معیار  =گیاهی  پوشش تجدید

  × پوشش از باداری بها  × پوشش )وضعیت3/1
 سهالی   خشهک  تهداوم  رش بها  میزان های شاخص

 معیهار  تعیهین  بهاای  تهاان  )دانشگا  خشکی شاخص

  نهایهت  در  و شهد  بارسهی  5 جهدو(  اسا  با اقلیم
 د.ش محاسبه 4 ةرابط از اسوفاد  با اقلیم معیار
   4 ةرابط)

 اقلیم معیار  =بارش یزانم × سالی خشک تداوم
  × خشکی )شاخص3/1               
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 ییزا ابانیب بالفعل لیپتانس یابیارز جهت اقلیم یارمع های شاخص .5 جدول

 امویازدهی ةدامن و زایی بیابان بالفعل وضعیت

 شاخص
 5/1 ه 0 5/2 ه 6/1 5/3 ه 6/2 4 ه 6/3

  mm) ساتنه بارش حدود 280 > 280 ه 150 150 ه 75 <75
 UTI خشکی شاخص 180 ه 159 150 ه 120  120 - 90 90 - 0

 سالی خشک تداوم شاخص سا( 4 تا 3 سا( 6 تا 5 سا( 7 ات 6 سا( 7 از بیش
 

 ییزا ابانیب یفعل تیوضع یها کالس .6 جدول

 زایی بیابان کال  زایی بیابان بالفعل وضعیت عددی ارزش ةدامن ردیف

 5/1 ه 0 1
 

 I ناچیز و کم

2 
 5/2 ه 6/1

 
 II مووسط

 III شدید 5/3 ه 6/2 3
 IV شدید خیلی 4 ه 6/3 4

 

 هها  ههای  شهاخص  رسهوای  های تیه ةتهی زا پس
 معیار رسوای ةتی و شد تلفیق هم با ها تیه این معیار 

 در  دیگهها عبههارت بههه آمههد. دسههت هبهه مابوطههه
 هندسهی  میهانگین  از معیار ها ارزش  IMDPAروش

 آیهد  مهی  دست هب  5 ةرابط طبق معیار  آن های شاخص
[3.] 

  5 ةرابط)
Index − X = [(Layer −1).(Layer − 2) 
(Layer − n)] 1/ n                                               

 آن: در که
:Index-x نظا مورد اریمع 

:Layer اریمع ها یها شاخص 
:n اریمع ها یها شاخص تعداد 
 مهورد  معیارههای  های تیه ةتهی از پس  نهایت در
 خاک  اریمع چهار یاطالعات یها هیت قیتلف از مطالعه 
 و ی اهیههگ پوشههش  ژئومورفولههوژی و شناسههی زمههین
 نههایی  ةنقشه   GISمحهیط  در 6 ةرابط اسا  با اقلیم 

 دسهت  هب مطالعه مورد منطقة زایی بیابان فعلی وضعیت

 د.ش بندی طبقه 6 جدو( به توجه با و آمد
 
  6 ةرابط)

DM= (SI × VI × GI × CLI) ¼ 

 
:DM ییزا ابانیب شدت ةنقش 

SI: خاک اریمع 
GI: فولوژیژئومور و شناسی زمین معیار 

:VI پوشش اریمع 
:CLI اقلیم معیار 

 نتایج

 معیارهها   تلفیق و ها شاخص دهی وزن از حاصل نوایج
 جداگانهه  طهور  هب  ها وزن هندسی میانگین به توجه با

 5 تها  2 های شکل است. شد  ارائه 10 تا 7 جداو( در
 معیهار   گیهاهی  پوشهش  معیهار  ههای  نقشه ةدهند نشان
 ةنقشه  و  خهاک  معیار فولوژی ژئومور و ناسیش زمین

 اند. مطالعه مورد منطقة در زایی بیابان بالفعل وضعیت
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 گیاهی  پوشش اریمع در ثرؤم یها شاخص یکمّ ارزش یوزن متوسط .7 جدول

 زایی بیابان کال  زایی بیابان بالفعل وضعیت شاخص امویاز معیار های شاخص

 III شدید 6/2 پوشش وضعیت

 IV شدید خیلی 65/3 پوشش از اداریب بها 
 III شدید 3 پوشش تجدید

 

 فولوژیژئومور و شناسی زمین معیار در مؤثر های شاخص یکمّ ارزش وزنی متوسط .8 جدول

 زایی بیابان کال  زایی بیابان بالفعل وضعیت شاخص امویاز معیار های شاخص
 II مووسط 4/2 سنگ حساسیت
 II مووسط 74/1 )شی   فزیوگاافی

 I کم 4/1 کاری واحد از باداری بها  نو 
 

 خاک اریمع در مؤثر یها شاخص یکمّ ارزش یوزن متوسط .9 جدول

 زایی بیابان کال  زایی بیابان بالفعل وضعیت شاخص امویاز معیار های  شاخص
 III شدید 6/2 خاک بافت

 I کم 1 الکوایکی هدایت

 II مووسط 48/2 عمقی ریزة سنگ درصد
 IV شدید خیلی 7/3 خاک عمق

 

 گیاهی  پوشش معیار
 ههای  ارزش وزنی مووسط روی شد  انجام های بارسی

  پوشهش  معیهار  در بارسهی  مهورد  شهاخص  سه یکمّ
  پوشهش  معیهار  وزنی مووسط که دهد می نشان گیاهی
 وضهعیت  در و اسهت  05/3 منطقهه  کهل  بهاای  گیاهی
 یبهادار  بها  شاخص و گیاد می قاار زایی بیابان شدید

 نقش بیشواین 65/3 عددی ارزش با گیاهی پوشش از
 دارد. باعهد  معیار این امویاز افزایش در را

 شناسی زمین معیار
 شهاخص  سهه  یکمّه  های ارزش وزنی مووسط ارزیابی

 فولهوژی ژئومور و شناسی زمین معیار در بارسی مورد
 وزنهی  مووسط مطالعه مورد منطقة در که دهد می نشان

 منطقهه  کهل  باای فولوژیژئومور و شناسی زمین معیار
 زایهی  بیابهان  مووسهط  وضعیت در 8/1 عددی ارزش با

 شهاخص  معیار  این های شاخص بین از گیاد. می قاار
 را نقش بیشواین 4/2 عددی ارزش با سنگ حساسیت

 دارد. معیار این امویاز افزایش در

 خاک معیار

 بارسهی  مهورد  های شاخص روی شد  انجام مطالعات
 مطالعه مورد منطقة در که دهد یم نشان خاک معیار در

 تاینمهؤثا  7/3 عهددی  ارزش بها  خاک عمق شاخص
 خهاک   یتخا کال  شیافزا و ییزا ابانیب در را نقش
 کهل  بهاای  خهاک  معیار وزنی مووسط  همچنین دارد.
 زایهی  بیابهان  مووسط وضعیت در 21/2 ارزش با منطقه

 گادید. ارزیابی



 1393، پوییز 3ورة شم ، 67 ةد ر ایران، طبیعی منوبع مجله ،مرتع   آبخیزداری  
 

354 

 اقلیم معیار در مؤثر های شاخص یکمّ ارزش وزنی متوسط .10 جدول

 زایی بیابان کال  زایی بیابان بالفعل وضعیت شاخص امویاز معیار های شاخص

 II مووسط 41/2 بارش میزان
 II مووسط 7/1 سالی خشک تداوم

 II مووسط 1/2 خشکی شاخص
 

 اقلیم معیار
 در حاارت ةدرج و بارندگی مووسط اینکه به توجه با

 یکسهان  تقایبهاا  مطالعهه  مهورد  منطقهة  های بخش همة
 همهة  و منطقهه  کهل  بهاای  اقلهیم  معیهار  ارزش است 

 گادیهد.  بهاآورد  یکسان مطالعه مورد کاری واحدهای
 مطالعهه  مهورد  منطقهة  بهاای  اقلیم معیار عددی ارزش

 زایهی  بیابان مووسط کال  بیانگا که آمد دست هب 04/2
 ارزش بها  بهارش  میهزان  شهاخص  که  طوری  به  است

 ایهن  امویهاز  افهزایش  در را نقش بیشواین 41/2 ددیع
 دارد. باعهد  زایی بیابان در معیار

 گیری نتیجه و بحث
 از مطالعهه  مهورد  منطقة که دهد می نشان تحقیق نوایج
 IMDPA روش از اسهوفاد   با زایی بیابان وضعیت نظا
 از گیهاد.  مهی  قاار شدید و  مووسط کم  کال  سه در
 از درصهد   37/0) هکوهار  8/32 منطقهه   مسهاحت  کل

 هکوهار  3/7036 کم  کال  در زایی بیابان شدت لحاظ
 هکوههار 7/1724 و  مووسههط کههال  در درصههد  80)
 قههاار زایههی بیابههان شههدید کههال  در درصههد  63/19)

  .5 )شکل گیاد می
 بهاای  زایی بیابان شدت وزنی  میانگین ةمحاسب با
 کههه آمههد دسههت هبهه 23/2 مطالعههه مههورد منطقههة کههل
 منطقهه  کل در زایی بیابان مووسط وضعیت ةدهند ننشا

 پوشهش  معیهار  بارسی  مورد معیارهای بین در است.
 شههدید کههال  و 05/3 وزنههی مووسههط بهها گیههاهی
 معیههار و اسههت داشههوه را تههأثیا بیشههواین زایههی بیابهان 
 و 8/1 وزنهی  مووسط با فولوژیژئومور و شناسی زمین

 منطقهه  ایهی ز بیابهان  در را تأثیا کمواین مووسط کال 

 مطالعهات  تحلیهل  و تجزیهه  و بارسهی  با است. داشوه
 وضهعیت  بها  آمهد   دسهت  هب نوایج ةمقایس و شد  انجام

 مشهخص  صهحاایی   بازدیدهای توسط منطقه موجود
 فعلهی  وضهعیت  ارزیابی باای IMDPA روش که شد

 از و بهود   مناسه   مطالعهه  مورد منطقة در زایی بیابان
 است. باخوردار خوبی کارایی
 تحقیقهات  سهایا  در کهه  است تزم نکوه این کاذ
 زایهی  بیابهان  ارزیهابی » جملهه  از ایهاان  در گافوه انجام
  [15] «خهاک  و آب مسهائل  بها  تکیه با ورامین دشت

 از اسوفاد  با زایی بیابان شدت در مؤثا عوامل بارسی»
  [16] «چابهههار کهیاکنهاک  ةمنطقهه در IMDPA مهد( 

 بها  تکیه با زایی بانبیا های شاخص و معیارها بارسی»
 در زایهی  بیابان نقشة ةتهی و ارزیابی جهت خاک و آب

 مشههابهی و نزدیههک بسههیار نوههایج [13] «زابههل ةمنطقهه
 نقهش  کهاربای  نهو   روش این در است. شد  حاصل
 معیههار هههای شههاخص ارزیههابی در تههوجهی قابههل
 مشههود  تبعات از دارد. ژئومورفولوژی و شناسی زمین
 و میهزان  کهاهش  مطالعهه  مهورد  منطقهة  در زایی بیابان

 فاسهایش  ههای  رخسار  باوز و گیاهی پوشش کیفیت
 است. بادی

 ههای  شهاخص  انوخهاب  دلیل به پیشنهادی  روش
 علهت  بهه  و معیهار  هها  بهاای  ایاان شاایط با مناس 
 از اسهوفاد   و آن بهودن  ماحلهه  بهه  ماحلهه  و سادگی
 و ههها نقشههه تلفیههق در جغاافیههایی اطالعههات ةسههامان
 حسهابی  میهانگین  جای به هندسی میانگین از اسوفاد 

 زایهی   بیابان شدت ةنقش ةتهی و ها شاخص ةمحاسب در
 منهاطق  در آن از تهوان  مهی  و است دقیقی نسبواا روش
 اد.ک اسوفاد  مشابه
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 کهه   منطقهه  سهنگی  تشهکیالت  اینکهه  به توجه با
  اند شد  واقع حوز  جنوبی بخش ارتفاعات در عمدتاا
 و سهخوی  بها  رسهوبی  و آذریهن  ایهه  سهنگ  از اغل 

 نسهبی  بهودن  جهوان  اند  تخای  مقابل در بات مقاومت
 تخایه   بهه  ها آن توجه قابل مقاومت تشکیالت  این

 خهاک  تشهکیل  سهب   منطقهه  خشک اقلیم و  فیزیکی
 اسهت.  شهد   مهذکور  مناطق در عمق کم و نیافوه تحو(
 در مناسه   شکاف و درز وجود عدم و عمق کم خاک
 اخیها  سها(  چنهد  ههای  سالی خشک هماا  به ها سنگ

 میزان کاهش نویجه در و خاک رطوبت کاهش موج 
 د شه  مهذکور  منهاطق  در تولیهد  افت و گیاهی پوشش
 بههه حههوز  جنههوبی ارتفاعههات کههه آنجههایی از .اسههت

 کنند  می عمل سااسای و ماتفع بادشکن یک صورت
 گهذاری  رسوب باای مناسبی مکان منطقه از بخش این

 خود اما این و بود   باد ساعت کاهش یلدل به  ذرات
 شهد   مهذکور  ةمنطقه  در گیهاهی  پوشش کاهش سب 
 در نامناسه   مهدیایت  همهاا   بهه  ؤمهوارد  این است.
 در اراضهی  رهاسهازی  و دیهم  کشهت  طایهق  از منطقه
 از خهارج  و رویهه  بهی  چاای و سا( از ای عمد  بخش
 مهورد  ةپهن در زایی بیابان فاایند تشدید موج  فصل 

 است. شد  عهمطال

 و وضهعیت  بهبهود  بهاای   مسهائل  این به توجه با
 طایهههق از اراضهههی بیشهههوا تخایههه  از جلهههوگیای

 ذیهل  موارد مطالعه  مورد ةمنطق در انسان های دخالت
 شود: می پیشنهاد
 جنوبی بخش ماتعی اراضی از مازاد دام خاوج ه

 ؛ماتع اصالحی اقدامات جاایا و

 در تههعما ظافیههت بهها دام تعههاد( باقههااری ههه
 زمان در دام ورود از یجدّ پاهیز و شمالی های بخش

 ؛تخای  به حسا  اراضی به نامناس 

 شهما(  دشوی اراضی در ای بوته گیاهان اسوقاار ه
 ریزدانهه  مهواد  باداشهت  از جلوگیای منظور به منطقه
 ؛باد توسط

 ةمنطقه  در بارنهدگی  کمبود و خاک فقا دلیل به ه
 با ییها سا( در شد  تکش دیم اراضی از مطالعه  مورد

 گنهدم  هکوهار  در کیلهوگام  300 فقط مووسط بارندگی
 ههی   به گندم مقدار این باداشت که شود می باداشت

 و زمهین  شهخم  از ناشهی  تخایه   ةکنند توجیه عنوان
 طایهق  از مناطق این است بهوا .ستنی خاک زدن باهم
 ماتعی های گونه کشت و ماتع اصالح اقدامات باخی

 ند.هد کاربای تغییا مناس  ای علوفه و
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