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زایی تا کبون تحقیقا  بسیار زیادی در داخاو و خاارج از کشاور صاور  گرفتاه و ایان        برای ارزیابی و تهیة نقشة بیابان

ای و ارزیاابی کمّای وضاعیت     ای فراوانی مبجر شده است. به مبظور ارائة یک مدل مبطقه های مبطقه ائة مدلتحقیقا  به ار

غر  استان کرمان انتخا  شد. در ایان تحقیا     کیلومتر مربب در شمال  4112زایی، دشت شهر بابک با وسعت  فعلی بیابان

پبج شاخص مبتبی بر ب  زیرزمیبی شامو هادایت الکتریکای،    ا زایی با استااده از سیزده شاخص برای ارزیابی شد  بیابان

های اقلیمای شاامو باارش ساالیانه،      نسبت جذ  سدیم، کلر، میزان افت، و عم  ب  زیرزمیبی، سه شاخص مبتبی بر داده

بارداری، و   گیااهی شاامو وضاعیت، بهاره      سالی و سه شاخص مبتبی بر پوشش ضریب خشکی ترانسوا، و شاخص خشک

ا به بررسی و تعیاین کاالس    IMDPAزایی  گیاهی و فرسایش ببی و شیوة ببیاری در قالب مدل ایرانی بیابان  شتجدید پوش

زایی در هر یک از واحدهای کاری پرداخته شد. امتیاز نهایی مربوط به هر یک از واحدهای کاری و ساسس در   شد  بیابان

زایای مبطقاه    ین شد. در نهایت، وضعیت فعلی شد  بیابانهای مذکور تعی کو مبطقه از میان ین هبدسی هر یک از شاخص

ای در مبطقة  بمده نشان داد در مدل پیشبهادی مبطقه دست در کالس کم، متوسم، شدید، و بسیار شدید بربورد شد. نتایج به

درصد(  7/33هکتار ) 138575درصد( در کالس کم،  92/14هکتار ) 61351زایی در حدود   مورد مطالعه از نظر شد  بیابان

درصاد( در کاالس بسایار     76/22هکتاار )  93589درصد( در کالس شادید، و   62/28هکتار ) 117685در کالس متوسم، 

زایای   بربورد شد که بیان ر وجاود کاالس بیاباان    06/2شدید قرار دارند. همچبین، متوسم وزنی ارزش کمّی در کو مبطقه 

 متوسم در مبطقه است.
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 مقدمه
عفات مودعیات   ه با  ،پهنااور کاه  نست  زنیرنن ک،ور

نق آب و هاونز   ،هااز توپوگرنفیاک   خاص و ویهگای 

 ةکار  ةملااوتی برخور نر نست. ملوسط باار  ساالیاط  

 ر یالی که نیان    ملر نست میفی 860قمین  ر یدو  

دو  یاک  ی ،ملر میفی 250یدو   نیرننعد   ر ک،ور 

ها و کیلار نق یاک    هاز خ،کی سو  ملوسط بارطدگی

. باه  ]21 ،19[ نسات قماین   ةسو  بارطدگی ملوسط کر

نعظم نیرنن  ر دفیرو آب و هاونز   بتش ،هیین  لیل

ت بارطادگی،  گیر . عالوه بر دفّا  خ،ک جهان درنر می

ف،افی و   ةهااز روقنطا   طوساطا  شدید آن  ر م یااس 

کاه موجاب عاد     ساالطه نق جیفه خ،وصیاتی نست 

نطیینان کافی طابت به  ریافت یدندل باار  ماور    

هااز   جریاان  ةطیاق جهت م،اار  ک،ااورقز، تغذیا   

و م،اار  نطاااطی    ،هاز آب قیرقمینی ساره ،سطحی

طاکااافی نیاان  ةشااو . یکاای نق پیاماادهاز تغذیاا  ماای

 ةهاااز سااطحی و منااابع آب قیرقمیناای پدیااد جریااان

ساات نق ن قنیاای عبااار   . بیاباااننسااتقنیاای  بیابااان

و آب  ،گیاهی، هاون   خور ن تعا ل خا،، پوشش مه به

باه  تدنو  نیان شارنیط      ر مناطق  نرنز ندفیم خ،ک

کاهش یا طابو ز کامل تونن بیولونیک نرنضی، نق باین  

و نفاازنیش مناااظر   ،رفاالن شاارنیط مااااعد قطاادگی  

ین گاا   طتال. ]9[ دخونهد شمنجر طاخوشایند بیاباطی 

ق نیی جفاوگیرز نق گاالر      ر نجرنز فعالیت بیابان

هایی ملکی باشد  که باید بر شناخت پدیده نستبیابان 

طور جدنگاطه و هم  ر کنش با یکادیگر  ر  ه که هم ب

آورطااد و بااه  وجااو  ماای هیااک طاییااه تغییرنتاای رن باا

رنهکارهاا و   ةتونن با نرنک شوطد. می قنیی منجر می بیابان

کاست قنیی  هاز مدیریلی مناسب نق شد  بیابان رو 

ر .  ر کا و طیز نق گالر  و پی،اروز آن جفاوگیرز   

قنیاای و عونماال  یناادهاز بیابااانننیاان رنه شااناخت فر

آن و هیننین آگاهی نق  ةوجو آورطده و ت،دیدکنند هب

هاا   ها و عونمال و شااخص  فرنیندشد  و ضعد نین 

 ن ن شاد    یاک مادل بارنز ط،اان     ةبه منظاور نرنکا  

بار آن بارنز    مؤثر ترین عونمل قنیی و تعیین مهم بیابان

قنیی ضرور   جفوگیرز نق گالر  فاکلورهاز بیابان

 ةقنیاای و نرنکاا بیابااان ة. باارنز نرقیااابی پدیااد]2[ نر  

هااز قیاا ز    رنهکارهاز مطفوب جهت مهار آن مدل

ها معیار آب قیرقمینی  ر نین مدلبی،لنرنکه شده که  ر 

شادن منط اه  ر     ر شد  بیاباطی مؤثریکی نق عونمل 

 فله ط،ده نست.طظر گر

فرسایش آبی،  ]FAO-UNEP (1984 )]9مدل  ر 

هاز نصافی و  فرنیندشورشدن خا، و فرسایش با ز، 

ی و تجیاع ماون  ساین    ،باالن  کاهش مون  آلای، سافه  

نطاد.  ر   قنیی  ر طظر گرفله شده هاز فرعی بیابانفرنیند

قنیی نق جیاع عونمال نطاااطی     نین رو  شد  بیابان

حیط قیات( و عونمل طبیعای  )ف،ار  ن  و نطاان بر م

 شاو   نسلعدن ( محاسبه میو  )وضعیت فعفی، سرعت،

قیارن ط اش عونمال     نسات، شکاال  نین رو  که نق ن 

قنیای یکااان    ها  ر بیابان آن تأثیرمحیطی و نطااطی و 

هاا  ر تبیاین شاد      گذنرز م،اابه آن  طیات و نرق 

باشاد.   شاله  ن یمطفاوب  صاحت   دتونطا  قنیی طیی بیابان

ویهه نفت  تتریب منابع آب به ، ر نین رو  ،هیننین

که  ر نیجا  شرنیط بیاباطی خیفی  ،آب قیرقمینی ةسار

 . بنااابرنین، ر طظاار گرفلااه ط،ااده نساات ،نساات مااؤثر

شاکال  کاارگیرز آن  ر منااطق متلفاد خاالی نق ن      به

نخل،اصای و   و ]25[ طاهن  و  یگارنن   ذنکارز  .طیات

ساال   روشای رن معرفای کر طاد کاه  ر     ]7[ مهاجرز
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ثبات رساید.  ر نیان     باه  1ICD با طا  نخل،ارز 1995

قنیای نق جیاع عونمال نطاااطی،      مدل طیز شد  بیاباان 

قنیی طلیجه گرفلاه شاده    هاز بیابان و شاخص ،محیطی

کاه باه    ماذکور، عاالوه بار عونمال     ،نست. نین مادل 

معیارهاز تتریب مناابع آب نق جیفاه میازنن پیااان،     

یش سطو نیالابی طیاز  و نفزن ،نفت ساره، آبیارز غفط

طابت به رو  دبفای  ر ماور  تتریاب     ، هکرنشاره 

    نیان رو  نیان  شاکاال منابع آب برتارز  نر . نق ن  

هاااز تتریااب منااابع آب  ر آن  نساات کااه شاااخص

و به صور  کفی و کیای نرنکاه شاده و    نستمحدو  

 ر م یاس محفای و کوچاک  نرنز صاحت بی،الرز     

قنیای  ر  نخال و     نانرقیابی شد  بیاب قمینةنست.  ر 

ه ب نست  ک،ور تح ی ا  ملعد ز نطجا  شدهنق خارج 

 :شو  ها نشاره می ر به چند مور  نق آناخل،ن

هااز قیرقمینای باا     نز باه نرقیاابی آب    ر مطالعه

شاخص هدنیت نلکلریکی، میزنن کفر، طاابت جاذب   

 -فیدویااه ةساادییی، سااطو نیااالابی آب  ر منط اا  

2گرم،ت با مدل
MEDALUS  شاده پر نخلاه    نصاالح

 رصد نق منط اه  ر   38شد. طلایج ط،ان  ن   ر یدو  

 53و  ، رصااد  ر کیایاات باااال 9 ،وضااعیت ملوسااط

کاه    نسات  رصد نق منط ه  ر وضعیت طامناسب کیای 

 .]22[آید  می شیار قنیی به خو  نق عونمل نصفی بیابان

 30ماهان ونداع  ر   یوضة آبتیزنز  ر   ه ر مطالع

و  FAO-UNEPان نق  و ماادل کیفااوملرز شااهر کرماا

ICD  نسااس   بار  طتاات،  ،بدین منظاور  شد.نسلاا ه

 .رفولونز، ونیدهاز کارز تعیین شاد ومطالعا  نکوم

هاز کارز   رو  پی،نها ز  ر هر یک نق ونید ،ساس

هااز   کاه نق جنباه   طورزه ب شد و کل منط ه نرقیابی 

                                                      
1. Iranian Classification of Desertification 

2. Mediterian Desertification and Land Use 

وضعیت فعفای آن هیارنه باا     ف طقنیی  متلفد بیابان

مربوطه  ر چهاار   مؤثراطی و محیطی بال وه عونمل نطا

شادید(   و باایار  ،ملوسط، شدید ،کالس )طاچیز و کم

ی عونمال  بررسی شد. بررسی ملوسط وقطی نرق  کین

بو ن عامل محیطی بال وه رن طابت به  قنیی غالب بیابان

ی کاه نرق  کینا   به طورز   دکن یید میأعامل نطااطی ت

اماال نطااااطی ی عو نرق  کیناا 66/19عاماال محیطاای 

ملوسط نرق   ،)ملوسط( برآور  شد. هیننین 53/12

ی معیار فرسایش باا ز بارنز کال منط اه یادو       کین

49/14DS= آن نسات کاه     هندة محاسبه شد که ط،ان

 .]26[نست  همنط ه  ر کالس ملوسط درنر گرفل

 تهیااة ط ،ااةبااه منظااور بررساای و  ،نز  ه ر مطالعاا

3قنیی بر نساس مدل  شد  بیابان
IMDPA،  با تکیه بر

م،اتص   ،نبوقیادآبا   ة و معیار آب و خا،  ر منط 

هااز ماور  بررسای هادنیت      شد که نق بین شااخص 

نلکلریکی خا، و پاس نق آن هادنیت نلکلریکای آب    

و  تاأثیر بی،لرین  8/2و  67/3ترتیب با ملوسط وقطی  به

، هاز نفت آب قیرقمینی، طابت جذب سدیم شاخص

قطای یاک کیلارین    و غفظت کفر هیگی با ملوساط و 

 ر پایاان نرق    قنیای منط اه  نرطاد.    رن  ر بیابان تأثیر

مطالعاه   منط ة ماور  قنیی برنز کل  ی شد  بیابانکین

62/1=DS   نیان م ادنر باا     ةمحاسبه شد که باا م ایاا

قنیای بارنز     نکالس بیابا IMDPAبندز رنیج  ر  طب ه

 .]1[ شدور  آکل منط ه ملوسط بر

کیااد باار أبااا ت ،IMDPAماادل بااا  نز مطالعااه  ر

باه بررسای    ،و پوشاش گیااهی   ،معیارهاز آب، قمین

طلاایج   .قنیی  شت ساگزز پر نخلاه شاد    شد  بیابان

 ر کاالس   17/3ط،ان  ن  معیار آب با ملوسط وقطای  

 .]18[شو    بندز می  طب هقنیی خیفی شدید  بیابان

                                                      
3. Iranian Model Desertification Potential  

    Assessment 
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نز  ر منط ة ط،ک فارس باا نسالاا ه نق     ر مطالعه

قنیای باا    باه بررسای شاد  بیاباان    معیار آب قیرقمینی 

پر نخله شد.  ر نیان مادل نق    IMDPAنسلاا ه نق مدل 

چهار شاخص هدنیت نلکلریکی، طابت جاذب سادیم،   

هاز آبیارز نسلاا ه شد.  ر  نفت سالیاطه ساره، و سیالم

 GISهاا  ر محایط    سااقز شااخص   پایان، پس نق آما ه

یای  قن آمدة ط ،اة شاد  بیاباان     ست میاطگین هندسی به

 رصاد نق ساطو    1 ست آمد. طلایج ط،ان  ن  یادو    به

 71 رصد  ر کالس شدید، و  28نرنضی  ر کالس کم، 

هاز آبیاارز    رصد  ر کالس ملوسط درنر  نر . سیالم

 .]8[شدن نین نرنضی  نرطد  ط ش مهیی  ر بیاباطی

قنیی منط ة سیاایل     ر تح ی ی برنز نرقیابی بیابان

، با توجه به شرنیط منط ه، MEDALUSنیلالیا با رو  

چهار شاخص خا،، ندفیم، پوشش گیاهی، و مادیریت  

قنیای  ر منط اة    ا که پارنملرهااز کفیادز بیاباان    نرنضی

ا  ر طظر گرفله شد. طلایج یاصل نق تجزیاه   نطد مطالعاتی

 رصاد   50و تحفیل نین رو  ط،ان  ن  که  ر بیش نق 

 .]10[ت قنیی تا ملوسط نس  منط ه یااسیت به بیابان

 ر تح ی اای بااا بررساای یااساایت نرنضاای بااه  

 ر جناوب غارب    ESAsتتریب با نسالاا ه نق مادل   

قنیی تهیه شاد و طای نیان تح یاق      بیابان ةنسااطیا ط ،

م،تص شد نسالاا ه نق نیان مادل طاابت باه ساایر       

 .]16[ نستها بهلر و با شرنیط طبیعی ساقگارتر  مدل

قنیی باا   ن ر تح ی ی با بررسی نرقیابی شد  بیابا

 ر  شت گرماار، با نسلاا ه  IMDPAنسلاا ه نق مدل 

نق پارنملرهاز مربو  باه ک،ااورقز و آب قیرقمینای    

گزنرترین تاأثیر  شد( م،تص Clو  ،EC ،SAR)نفت، 

عونمال ک،ااورقز باا     شادن  بیابااطی  فرنیناد عامل  ر 

.  ر پایان نق ماایت کال  نست 27/2میاطگین هندسی 

 8/236ملوساط و   ةع  ر طب ا کیفوملر مرب 2/83منط ه 

 شادن  بیاباطیکم نق لحا  شد   طب ةمربع  ر  کیفوملر

 .]26[درنر گرفلند. 

 ر تح ی ی  ر  شت سگزز نصاهان با نسلاا ه نق 

 معیارهاز ندفیم، خا،، پوشش گیاهی ومدل مدنلوس 

و  فرسااایش آباای، فرسااایش بااا ز ،آب قیرقمیناای و

. ی شاد مدیریت نرنضی  ر دالب مدل مدنلوس بررسا 

 رصااد نق منط ااه  ر کااالس    7/1طلااایج ط،ااان  ن   

 رصااد آن  ر کااالس   9/34 ،ملوسااط قنیاای بیابااان

 رصد آن  ر کاالس باایار    5/63و  ،شدید قنیی بیابان

 .]6[شدید درنر  نر  

کاارگیرز و نسالاا ه نق    ، باه نق نهدن  نین تح یق

ریازز بفندماد  و    طلایج نین مطالعاه  ر نماور برطاماه   

طیاو ن   قنیی نست که با لحا  ابفه با بیابانمد  م  میان

بنادز و   ریزز نجرنیی و نولویات  نین عونمل  ر برطامه

شادن،    ن منااطق  نرنز نسالعدن  بیابااطی    م،تص کر

قنیای  ر منط اة    جهت م ابفه با توساعة پدیادة بیاباان   

 .کار رو  مور  مطالعه به

قنیای   روطاد بیاباان   ةگرفله  ر قمین تح ی ا  نطجا 

 هد که  رصد فرنونطی و شاد  وداوع نیان     یط،ان م

نسلان  ست وپدیدة ندفییی مترب  ر ک،ور بایار باال

 ،خ،اک  به عفت  نشلن ندفایم خ،اک و طییاه    ،کرمان

ه ظا گوطاه کاه مالی   نسات. هیاان   نیان پدیاده   چار 

ر مطالعا   نخفی معیار آب و آبیارز بی،ل ر  ،شو  می

ا توجه ب ،هاز خارجی  ر مدل نما، ،نرقیابی شده نست

یات و کیایات مناابع    به نینکه  ر آن مناطق م،کل کین

. کیلار باه آن پر نخلاه شاده نسات      ،آب وجو  طدنر 
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هاز معیاار آب قیرقمینای    ونر کر ن شاخص بنابرنین،

کنندة وضعیت مناابع آب قیرقمینای    تونطد م،تص می

باه   ،قنیی باشد.  ر نین تح یاق   ر بررسی پدیدة بیابان

هاز نسالان   قیرقمینی  ر  شت لیل نهییت منابع آب 

قنیاای  ر نیاارنن  بناادز بیابااان کرمااان، نق رو  طب ااه

(IMDPA)،   هااای  بااار نسااااس نرقیاااابی و نرق 

هاز  هاز معیار آب قیرقمینی و  یگر شاخص شاخص

ونداع   شهر باباک  شت  ،  رقنیی بیابان فرنیند ر  مؤثر

غرب نسالان کرماان نسالاا ه شاد و ط ،اة         ر شیال

آب قیرقمینای  ر   ةقنیای منط اه نق جنبا    اعل بیابانلبا

 .شدمحیط سیالم نطالعا  جغرنفیایی ترسیم 

 تحقیق شناسی روش. 2

 . منطقة مورد مطالعه2.1
غرب نسالان کرماان      شت شهر بابک  ر طاییة شیال

 ر یوضة آبتیز نبردوز سیرجان بین طول جغرنفیایی 

 دی ة شاردی   47 رجه و  55 دی ه تا  45 رجه و  54

 رجه  30 دی ه تا  53 رجه و  29جغرنفیایی  و عرم

 دی ة شیالی ونداع شاده نسات و نق شایال باه       33و 

شهرسلان یز ، نق شرق باه شهرسالان رفاانجان، و نق    

شاو .    جنوب و غرب باه نسالان فاارس محادو  مای     

ملار و   3440یدنکثر نرتااع یوضه  ر طاییة شایالی  

ملاار  1530گااو ترین ط طااة آن  ر خروجاای یوضااه 

 4112. نیاان محاادو ه  نرنز وسااعلی یاادو   نساات

 شات    رصاد آن   69کیفوملر مرباع نسات و یادو     

آمااده نق   ساات هبااا نخااذ آمااار باا. ]12[آبرفلای نساات  

هونشناسای نسالان    ةنق ن نر 1391آمارز سال   ةطام سال

م،تص شد که جیع بارطدگی ساالطه  ر سال  ،کرمان

کاه  نسات  ملار   میفی 2/113برنبر با  1391ا   1390 آبی

 رصد نق م دنر میاطگین بفندمد  باار  کیلار    3/23

برنبار   1391ا   1390و میاطگین  ماز سال آبای   نست

کاه یاک  رصاد نق    نسات  گارن    ساطلی ة رج 4/15با 

 منط ه . ندفیم]17[نست میاطگین  ماز بفندمد  بی،لر 

نسات.   خ،اک  طییاه طاوع   نق  ومارتن رو  نساس بر

ط ،ة نیرنن و  مودعیت  شت شهر بابک رن  ر 1شکل 

  هد. نسلان کرمان ط،ان می

 

 

 در استان کرمانبابک  موقعیت دشت شهر .1شکل 
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 تحقیق  روش. 2.2
)مااادل نیرنطااای نرقیاااابی پلاطاااایل  IMDPAمااادل 

هااز نرقیاابی    قنیای( یکای نق جدیادترین مادل     بیابان

هااا و مرنتااع و  قنیاای نساات. ساااقمان جنگاال  بیابااان

ق نساالا نن و آبتیااز نرز ک،ااور بااا کیااک گروهاای ن

تادوین شارح   »نز باا عناونن    مح  ان ک،ور  ر پرونه

هااز    خدما  و ملدولونز تعیین معیارهاا و شااخص  

نیان مادل رن نرنکاه کر طاد      1384 ر سال « قنیی بیابان

. نیاان ماادل بااه منظااور شااناخت معیارهااا و     ]27[

قنیی طرنیی شد.  ر  هاز مؤثر بر شد  بیابان شاخص

نز شناسایی وضعیت موجو  نین مدل طُه معیار کفی بر

قنیی  ر ساطو ک،اور  ر طظار گرفلاه شاد کاه        بیابان

شناسای، نکومورفولاونز،    نطد نق: ندفایم، قماین   عبار 

گیااهی، ک،ااورقز، فرساایش آبای و       خا،، پوشش

صنعلی.  - نجلیاعی، و توسعة شهرز - با ز، ندل،ا ز

شاخص بارنز مجیاوع معیارهاا     120طتات بالغ بر 

شاخص )به طاور   34نما  ر طهایت   رطظر گرفله شد،

، 4[شاخص برنز هر معیار( لحا  شاد   4ا   3ملوسط 

23 ،28[. 

هاا و طیاز ط ،اة     هاز هر یاک نق شااخص   کالس

قنیی  ر چهار کالس خطار کام )طااچیز(،     طهایی بیابان

خطر ملوساط، خطار شادید، و خیفای شادید نسات       

(  بدین صور  که به هار الیاه بار نسااس     1)جدول 

قنیای باا توجاه باه بررسای مناابع و        ر بیابانتأثیر آن ب

طظریا  کارشناسی و با توجه به شرنیط منط ه وقطای  

 هی برنبر نسات  باه       ن ه شد و شیوة وقن 4تا  1بین 

طورز که نرق  یک بهلرین و نرق  چهاار بادترین   

.  ر نیاان رو  هاار معیااار نق ]25[وقن بااو ه نساات 

 1طاة  هااز ماذکور طباق رنب     میاطگین هندسی شاخص

 آید:  ست می به

(1) 
1

1 2( ... )    n
X nW w w w 

 1)نق  Wنملیاق مربو  به هر معیار،  Wxکه  ر آن 

تعادن    n( نملیاقهاز مربو  باه هار شااخص، و    nتا 

قنیای   هاست.  ر پایان نملیااق وضاعیت بیاباان    شاخص

(DS   طیز با محاسبة میاطگین هندسی نملیااق معیارهااز )

قنیای هار    آیاد و کاالس بیاباان      ست می شده به تعیین

شو .  ونید کارز و، به تبع آن، کل منط ه م،تص می

قنیای هار معیاار  ر     هاز شد  بیابان کالس 1جدول 

نملیااقن  مرباو     6تا  2هاز  و جدول IMDPAمدل 

هاز مور  بررسی رن، که بارنز بررسای  ر    به شاخص

  هد. نطد، ط،ان می  منط ه نطلتاب شده

 
 IMDPAزایی هر معیار در مدل  ی شدت بیابانها کالس .1جدول 

  نمنة نرق  عد ز عالمت قنیی بندز کیای شد  بیابان طب ه

 5/1ا  0 1 کم

 5/2ا  51/1 2 ملوسط

 5/3ا  51/2 3 شدید

 4ا  51/3 4 بایار شدید
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 IMDPAهای معیار اقلیمی و تعیین امتیاز در روش  شاخص. 2جدول 

 شاخص نرقیابی
 بایار شدید شدید ملوسط کم الیظهغیردابل م کالس

 4ا  51/3 5/3ا  51/2 5/2ا  51/1 5/1ا  01/1 1ا  01/0 نملیاق

 <75 150ا  75 280ا  150 600ا  280 ≥ 600 ملر(  بار  ساالطه )میفی

 <05/0 2/0ا  05/0 45/0ا  2/0 65/0ا  45/0 >65/0 سالی ترنطاون شاخص خ،ک

 1 2-3 4 6ا  5 7 سالی شاخص خ،ک

 سال 7بی،لر نق  سال 7تا  6 سال 6تا  5 سال 4تا  3 سال 3کیلر نق  سالی نسلیرنر خ،ک

 

 

 خشک های معیار نوع و تراکم فرسایش آبی در اقلیم نیمه مبنای امتیازدهی شاخص .3جدول 

 نملیار ویهگی شاخص نملیار ویهگی شاخص نملیار ویهگی شاخص نملیار ویهگی شاخص

ق با ترنکم کیلر ن Iطوع 

  رصد 50
1 

ا  50با ترنکم  Iطوع 

  رصد 60
1 

ا  60با ترنکم  Iطوع 

  رصد 75
1 

با ترنکم بیش نق  Iطوع 

  رصد 75
2 

با ترنکم کیلر  IIطوع 

  رصد 50نق 
1 

ا  40با ترنکم  IIطوع 

  رصد 50
1 

ا  50با ترنکم  IIطوع 

  رصد 60
2 

با ترنکم بیش  IIطوع 

  رصد 60نق 
2 

 با ترنکم کیلر IIIطوع 

  رصد 50نق 
1 

 30با ترنکم  IIIطوع 

  رصد 40ا 
1 

 40با ترنکم  IIIطوع 

  رصد 50ا 
2 

با ترنکم بیش  IIIطوع 

  رصد 50نق 
2 

با ترنکم کیلر  IVطوع 

  رصد 20نق 
1 

 20با ترنکم  IVطوع 

  رصد 30ا 
2 

 30با ترنکم  IVطوع 

  رصد 40ا 
3 

با ترنکم بیش  IVطوع 

  رصد 40نق 
3 

م کیلر با ترنک Vطوع 

  رصد 15نق 
1 

ا  15با ترنکم  Vطوع 

  رصد 20
2 

ا  20با ترنکم  Vطوع 

  رصد 30
3 

با ترنکم بیش  Vطوع 

  رصد 30نق 
4 

 
 آبیاری و کیفیت آب )سیاست و مدیریت(  مبنای امتیازدهی شاخص. 4 جدول

 نملیاق شرح شاخص کاربرز

 شیوة آبیارز ک،اورقز

 5/1ا  0 نز ریزز رنیاطه هسیالم تحت ف،ار مدرن ملکی بر برطام

 5/2ا  6/1 سیالم تحت ف،ار کالسیک )سنلی(

 5/3ا  6/2  نر( نز، سورنخ شده )سیاون، گایفند،  رینه سیالم مدرطیزه

 4ا  46/3 سنلی با طرنیی بهینه )نبعا  کر ، ط،لی،  بی، طول عرم ط،لی، فاصفه، شکل کر (
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 عیار پوشش گیاهیهای م مبنای امتیازدهی شاخص .5جدول 

 شاخص
 قنیی و  نمنة نملیاق هی  وضعیت بالاعل بیابان

 )بایارشدید( 4ا  6/3 )شدید( 5/3ا  6/2 )ملوسط( 5/2ا  6/1 )کم( 5/1ا  0

وضاااااعیت 

پوشاااااااش 

 گیاهی

هاز مهاجم کیلر نق   گوطه

 رصد ترکیب گیااهی   5

 هنااد و  رن ت،ااکیل ماای

 رصااااد  25کیلاااار نق 

ترکیااااب گیاااااهی نق  

 ساله نست یکهاز   گوطه

 20ا   5هااز مهااجم     گوطه

 رصااد ترکیااب گیاااهی رن 

 هند و کیلر نق  ت،کیل می

 رصااد ترکیااب  50ا   25

هااااز   گیااااهی نق گوطاااه 

 ساله نست یک

ا   20هاز مهااجم    گوطه

 رصاااد ترکیاااب   50

گیاااااهی رن ت،ااااکیل 

 هند و نکثر پوشاش   می

سااله   گیاهی منط ه یک

 نست

هاز مهااجم بایش نق     گوطه

ترکیااااب   رصااااد نق 50

 هناد   گیاهی رن ت،کیل می

و پوشش گیاهی منط اه نق  

 ساله نست گیاهان یک

 رصااد پوشااش تاااجی  

  رصد 30 نکیی بیش نق 

 رصاااد پوشاااش تااااجی 

  رصد 30ا  15 نکیی 

 رصااد پوشااش تاااجی 

  رصد 15ا  5 نکیی 

 رصااد پوشااش تاااجی    

  رصد 5 نکیی کیلر نق 

باار نرز  بهااره

نق پوشااااش 

 گیاهی

هده کنای م،اا   آثار بوتاه 

 شو  طیی

ها، و  ها،  رخلنه دطع بوته

 رخلااان طااابلاً قیااا تر نق 

 بیوماس ساالطه

هااااا،  دطااااع بوتااااه 

ها، و  رخلاان    رخلنه

 قیا  و کامالً محاوس

هااا،  رویااة بوتااه دطااع باای

ها، و  رخلاان  ر     رخلنه

یااال یاضاار یااا گذشاالة  

 چندنن  ور طه

چرنز ملعاا ل یاا کیلار نق    

 ظرفیت و  ر ف،ل مناسب

 رصد بیش نق  25 ن  تا  ماقن 

 ظرفیت چرن

 رصد  50تا  25ماقن   ن  

 بیش نق ظرفیت چرن

 رصاد   50ماقن   ن  بایش نق  

 بیش نق ظرفیت چرن

تجدیاااااااد 

پوشاااااااش 

 گیاهی

تجدید ییا  به صور  

 شو   طبیعی نطجا  می

تجدید ییا  با هزینة کام  

 پذیر نست نمکان

تجدید ییا  با هزیناة  

 پذیر نست قیا  نمکان

ییاااا  باااایار  تجدیاااد

م،ااکل یااا غیاارمیکن و  

 -طاپذیر نکولاونیکی  توجیه

 ندل،ا ز

طیااااقز باااه عیفیاااا   

 نصالیی طیات

عیفیا  نییاز پوشش تاا  

 کنون مؤثر بو ه نست

عیفیااااا  نصااااالیی 

شده طاابلاً موفاق    نطجا 

 بو ه نست

عیفیا  نصالح و نییااز  

شاده طاابلاً    پوشش نطجاا  

 موفق طبو ه نست

 
 IMDPAیار آب زیرزمینی و تعیین امتیاز در روش های مع شاخص .6جدول 

 شاخص نرقیابی
 بایار شدید شدید ملوسط کم کالس

 4ا  51/3 5/3ا  51/2 5/2ا  51/1 5/1ا  1 نملیاق

 >50 50ا  30 30ا  20> 20 (Cm/yنفت )
EC (dS/m) 750> 750 5000 5000ا  2250 2250ا< 

SAR (mhos/Cmµ) 18> 18  32 32ا  26 26ا< 
Cl (meq/l) 250> 250  1500 1500ا  500 500ا< 

 >25 25ا  10 10ا  5> 5 (mعیق آب قیرقمینی )
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یابی باه هاد  نیان پاهوهش بارنز       به منظور  ست

قنیای منط اة ماور  مطالعاه و      کر ن شد  بیابان  م،تص

قنیی بر نساس مدل  نز بیابان هیننین نرنکة یک مدل منط ه

IMDPAح ذیل نطجا  شد:نز به شر ، مرنیل پیوسله 

و بررساای  IMDPAااا تجزیااه و تحفیاال رو   

قنیی به کیک نیان مادل  ر نیارنن باه      مطالعا  بیابان

منظور بررسی میزنن تطابق طلایج باا شارنیط منط اه و    

 کارگیرز نین مدل  آگاهی نق میزنن  دت و سهولت به

 1:25000هااز توپاوگرنفی    ا تهیه و بررسی ط ،ه

هاز هونیی منط ه،  با عکس ها شده، مطاب ت آن ردومی

شناساای،  هاااز قمااین  و،  ر طهایاات، تفایااق ط ،ااه  

گیاهی، توپوگرنفی، مورفولونز،   شناسی، پوشش سنگ

 و کاربرز نرنضی برنز تهیة ط ،ة ونید کارز 

آورز نطالعا  و آمار متلفاد  ر قمیناة    ا جیع

گیااهی، و   کیایت آب قیرقمینی، هونشناسی، پوشاش  

 فرسایش 

هااز ماور  بررسای و تطاابق      صا تعیاین شااخ  

پارنملرهاز مور  بررسی با شارنیط منط اه باه کیاک     

 باق یدهاز میدنطی 

ها با توجه به مدل ماور     هی به شاخص  ا نرق 

 بررسی  ر هر ونید کارز.

 . تعیین واحد جاری2.2.1

قنیای باا    طتالین نددن  برنز نرقیابی وضاعیت بیاباان  

ارز نست. ذکر نسلاا ه نق رو  مذکور تعیین ونید ک

نین طکله الق  نست که تعیاین ونیاد کاارز بایاد باا      

هاز نکومورفولونیک باشد، ولای باا    توجه به رخااره

هااز هاونیی و مطالعاا  توپاوگرنفی،      بررسی عکس

شناسی، نکومورفولونز، و هینناین باق یادهاز    قمین

نز م،تص شد که منط ة ماور  مطالعاه  ر  و    منط ه

ا  سار و کوهاالان   عنی  شتا ی ونید نکومورفولونیک

نیاان ونیاادها رن ط،ااان  2داارنر گرفلااه نساات  شااکل 

  هد. می

.  هاد  مای ط،ان رن ونیدهاز کارز  ةط ، 2شکل 

ز  م ا یر ماایت هر یک نق ونیدهاز کاار  7جدول 

 . هد رن ط،ان می

 

 

 
 شهر بابکواحد کاری دشت  ةنقش .2شکل 
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 بابکشهر دشت   مساحت مربوط به واحدهای کاری .7جدول 

 طوع ونید کارز مربع( ماایت )کیفوملر

 ک،اورقز 43/231

 قمین لتت 59/188

 مرتع ف یر 86/2235

 قنر شوره 74/150

 نز ماسه  هتا 87/191

 مر نب 59/34

 جنگل 33/251

 مرتع ملوسط 28/596

 صتره 97/117

 ماکوطی ةمنط  54/23

 کل  شت 22/4022

 

 . نتایج3
قنیی  ر  شت شهر باباک هار    شدة بیابان جهت تعیین

 2هاز خو  طبق رنبطة  معیار نق ملوسط وقطی شاخص

  ست آمد: به

(2) 

 1
5

S GW WE Ir Ve CLD W W W W W )      

 WWEنملیاق معیار آب قیرقمینای،   WGWکه  ر آن 

نملیااق معیاار شایوة     WIrنملیاق معیاار فرساایش آبای،    

 WVeآبیااااارز و کیایاااات آب جهاااات آبیااااارز، 

هاز  معیار ندفیم نست.  ر بتش WCLگیاهی، و  پوشش

 شو .  بعدز هر یک نق نین معیارها ت،ریو می

 . معیار جیفیو آب زیرزمینی3.1
 56نق آماار   SAR، و EC ،Clبه منظور بررسی میازنن  

( وندع  ر 1391ا   1390منابع چاه )منلهی به سال آبی 

(. باا توجاه باه    1 شت شهر بابک نسلاا ه شد )شکل 

کیایاات آب نق لحااا  نیاان   نیاان طلااایج  ر مجیااوع 

شد  پاایین باو ه و نق لحاا  شارب بار       پارنملرها به

نساس نسلاطدنر  شولر بتش نعظم  شت  ر طب ة باد  

هااز    ط ،ه 5تا 3هاز  . شکل]12[%( درنر  نر  41/46)

مربو  باه نیان ملغیرهاا رن بار نسااس طب اا  مادل        

IMDPA هد. ط،ان می  
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 IMDPAبر اساس طبقات مدل  1391ـ  1390آبی  در سال ECبندی  پهنه ةنقش .3شکل 

 

 

 
 IMDPAبر اساس طبقات مدل  1391ـ  1390در سال آبی  Clبندی  پهنه ةنقش .4شکل 

 



 1394، تابستان 2ارة ، شم 68، مجله مناب  طبیعی ایران، دورة مرت  و آبخیزدارینشریه   
 

258 

 

 IMDPAبر اساس طبقات مدل  1391ـ  1390در سال آبی  SARبندی  پهنه ةنقش. 5شکل 

 

 افو آب زیرزمینی معیار. 3.2

ی، نق باارنز بررساای نفاات سااطو سااارة آب قیرقمیناا

یف ه چاه پیزوملارز موجاو   ر  شات     50هاز   ن ه

شااهر بابااک، کااه آمااار ماهاطااة آن نق ن نرة مطالعااا   

نز کرمان نخذ شاده، نسالاا ه شاد.     ساقمان آب منط ه

 13ط ،ة نفت سطو آب قیرقمینی مربو  باه   6شکل 

( 1391ا   1390تا  1379ا   1378سال آمارز )نق سال 

 IMDPAنیای مادل   ق بر نساس طب ا  کاالس بیاباان  

هاز پیزوملرز مور  بررسای و مودعیات    هیرنه با چاه

 هاد. نیان ط ،اه بار      ها رن ط،ان مای  روسلاها و آبا ز

 سات آماده    آماارز کریجیناگ باه     نساس رو  قمین

 نست.

 
 IMDPAافت آب زیرزمینی بر اساس طبقات مدل  ةنقش .6 شکل



 )مطالعة موردی: دشت شدر بابک، استان کرمان( IMDPAزایی با استفاده از مدل  ارزیابی شدت بیابان 
 

259 

 
 IMDPA. نقشة عمق آب زیرزمینی بر اساس طبقات مدل 7شکل 

   ق آب زیرزمینی معیار. 3.3
آب قیرقمینای طیاز نق    ةبررسی عیق سطو ساار  برنز

یف ه چاه پیزوملارز موجاو   ر  شات     50هاز   ن ه

عیق ساطو آب   ةط ، 7نسلاا ه شد. شکل  شهر بابک

ا   1390هااز ساال آماارز     قیرقمینی مرباو  باه  ن ه  

قنیاای ماادل  باار نساااس طب ااا  کااالس بیابااان 1391

IMDPA هاز پیزوملرز مور  بررسای و   نه با چاههیر

 . هد میط،ان رن ها   زمودعیت روسلاها و آبا 

 3 رنبطاة  ر پایان معیار آب قیرقمینی به صاور   

 شو : محاسبه می

(3) 

 معیار آب قیرقمینی =شاخص عیق(  ×
5
/

1( SAR  ×Cl  ×EC × شاخص نفت 

 معیار فرسایش آبی. 3.4
نسااس مادل   طب ا  فرسایش آبای بار    ةط ، 8شکل 

IMDPA نملیاق ، 3 هد. با توجه به جدول  رن ط،ان می

فرسای،ای   ةو ط ،ا  شاد مربو  به نین معیار م،تص 

نعظام   بتاش  ،بر نسااس نیان ط ،اه    . شت رسم شد

 فرسایش آبی کم درنر گرفت. طب ة شت  ر 

 معیار شیوة آبیاری امتیاز. 3.5
هاز آبیارز سنلی یا ددییی، کاه  ر باایارز نق    رو 

شو ، شامل  نجرن می هاز  شت شهر بابک و بار مزنرع

نز نست. با  آبیارز غردابی و کرتی و طونرز و جوینه

هاز ک،اورقز  ر نین  شات،   توجه به ماایت قمین

کیفوملر مربع آن  08/111نطد،  کیفوملر مربع 43/231که 

کیفوملر مربع آن  74/71تحت آبیارز غردابی و کرتی، 

 61/48نز، و ف ااط  تحاات آبیااارز طااونرز و جوینااه

هاز آبیارز طو نسات. باا    کیفوملر مربع آن تحت رو 

هااز آبیاارز    هااز نخیار، رو    سالی توجه به خ،ک

هاااز  ساانلی، عااالوه باار نتااال  منااابع بااانرق  آب 

طفباد و  ر آن   قیرقمینی، ودت قیا ز برنز آبیارز می

نق آب نساالاا ه  باایش نق یااد مااور  طیاااق مح،ااولْ 
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هاا   ورز مح،ول  ر نین رو  شو . نق طرفی، بهره می

بایار پایین نست. نین  ر یالی نست که با توجاه باه   

هااز   ها و سیاالم  هاز مربو  به تحفیل رو  گزنر 

 رصد آب م،رفی  62، ]24[آبیارز  شت شهر بابک 

رو  و  بتش ک،اورقز  ر شیوة سنلی آبیارز هدر می

نز و باارنطی(   هاز طو )دطاره   ر م ابل آبیارز با رو 

ویهه   رصد، به 95تا  75تونطد باق هی آبیارز رن به  می

 هاد    ر مناطق جنوب و جنوب غربی  شت، نفزنیش 

هااز قیرقمینای و آب    و به هیاین میازنن ذخیارة آب   

سدها و بندهاز نجرنشده توسط ن نرة منابع طبیعای رن  

نملیااق مرباو  باه طاوع      4کند. جدول  تونطد یام  می

رن  IMDPAمادل   سیالم آبیارز مرباو  باه طب اا    

  هد. ط،ان می

 
  IMDPAفرسایش آبی بر اساس طبقات مدل  ةنقش .8شکل 

 

 گیاهی  پوشش معیار. 3.6
و تجدیاد ییاا     ،بر نرز سه شاخص وضعیت، بهره

  شاد گیاهی بررسی   گیاهی برنز معیار پوشش  پوشش

نز کاه فااکلور چارنز  ن  نق طظار تعادن   ن        به گوطه

 نمای )ف،اار  ن (، قماان و    موجو  طابت به ظرفیت 

کننده باله به میازنن   طول  ورة چرن و طوع  ن  نسلاا ه

کننده با توجه به ترکیب و طوع  ن  چرن ،تولیدز عفوفة

وضااعیت فیزیااوگرنفی منط ااه، شاااخص   پوشااش و

هاااز متلفااای  باار نرز نق پوشااش  ر کااالس  بهااره

هاز مهاجم  بندز شد. هیین طور ظاهرشدن گوطه طب ه

. باه  ]5[ نسات بر نرز شدید    بهرهه معرّهر منط   ر

منظااور نرقیااابی وضااعیت پوشااش گیاااهی نق لحااا  

مهیابو ن یا طبو ن شارنیط تجدیاد ییاا ، شااخص     

و شااد گیاااهی نطلتاااب    تجدیااد ییااا  پوشااش  

پذیربو ن یاا   با توجه به نمکان ،هاز متلفد آن کالس

تعیین شد. نملیاق نیان   ،طبو ن نجرنز عیفیا  نصالیی

گیااهی نق    توجه باه خ،وصایا  پوشاش   شاخص با 

و وضعیت مرتاع تعیاین    ،گیاهی، گرنیش  دبیل ترکیب
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شد، قیرن با  نطالن وضعیت مرتع و گارنیش آن طاوع   

باو ن آن م،اتص    عیفیا  نصالیی الق  و ضرورز

هااز   نرقیاابی شااخص   ةطحو 5. جدول ]13[شو   می

میاطگین هندسی  ، هد.  ر طهایت نین معیار رن ط،ان می

 . شدمحاسبه  4 رنبطةار پوشش گیاهی بر نساس معی

(4)  
 گیاهی معیار پوشش  =وضعیت(  × بر نرز بهره ×)نییا 3/1

 اقلیممعیار . 3.7
 ر نین پاهوهش بارنز معیاار ندفایم نق ساه شااخص       

و شااخص خ،اکی    ،خ،کی ترنطاون، باار  سااالطه  

و نطالعاا  آب و هاونیی ساه نیاالگاه     شاد  نسلاا ه 

وندع  ر  نخل و خارج نق  هر بابکشو  ،یکه تزرج، بن

 1391ا   1390مربو  به ساال آبای    شهر بابک شت 

نق  بررسی شد. برنز بررسی روطاد شااخص خ،اکی   

(. باا توجاه باه    5 ة)رنبط شدشاخص ترنطاون نسلاا ه 

 ةپهوه،ی که  ر قمینا  ةگرفله و ساب  مطالعا  صور 

نق  و قیاار  ،وجااو   نر  سااالی خ،ااکهاااز  صشاااخ

 ساالی  خ،کو شاخص  سالی خ،کشاخص نسلیرنر 

. طبق نیان  ]15[( نسلاا ه شد SIAP) 1بارطدگی ساالطه

نفلاد کاه    هنگامی نتاااق مای   سالی خ،ک ةرو ،  ور

SIAP     به طور مالیر کاهش یابد و باه سایت مناای

مثبات شاو .    SIAPیابد که  و هنگامی پایان می ،برسد

 ةطیااز، بزرگاای و شااد   ور SIAPم ااا یر تجیعاای 

هااز خ،اکی     هد. شااخص  ط،ان می رن سالی خ،ک

بار   ساالی  خ،اک و شااخص   ،ترنطاون، بار  سااالطه 

و ملوسط هندسی معیاار  شد نرقیابی  6نساس جدول 

 .شدندفیم تعیین 

(5) PI
ETP

  

                                                      
1. Standardized Precipitation Index 

و  ،باار  سااالطه   Pشاخص خ،کی،  Iکه  ر آن 

ETP  نستتبتیر و تعرق پلاطایل ساالطه. 

(6) 

 سالی شاخص خ،ک = سالی( خ،کقیرشاخص نسلیرنر 
 × SIAP)قیرشاخص 2/1

(7)  

 معیار ندفیم =شاخص بار  ساالطه(  × شاخص خ،کی ×
 سالی )شاخص خ،ک3/1

(8)  SIAP (pi p) 100 / sd    

 pطظر،  م دنر بارطدگی  ر سال مور  piکه  ر آن 

نطحرن  معیار  sdو  ،ملوسط  رنقمد  بارطدگی ساالطه

 .نستدگی هاز بارط نق  ن ه

هاز مرباو    الیه رسلرز شاخص 13پس نق تهیة 

هااز مرباو     به معیارهاز مور  بررسی، نق تفایق الیه

 سات آماد. باه     ههاز مور  مطالعه با  به هر معیار الیه

 ر نیاان رو  هاار معیااار نق ملوسااط  ،عبااار   یگاار

 سات   هبا  1 ةهاز خو  نق طریق رنبط هندسی شاخص

هاز مرباو  باه    الیه ةتهیپس نق  ،.  ر پایان]3[آید  می

هااز نطالعااتی    معیارهاز مور  مطالعه، نق تفایق الیاه 

آب قیرقمینی، ندفیم، فرسایش آبی، پوشش  ا پنج معیار

 ر  ا آبیاارز  جهات   آبیارز و کیایت آب ةگیاهی، شیو

طهاایی وضاعیت )شاد (     ةط ،ا  ArcGIS 10محیط 

 ست آمد و با توجه به جدول  ه( ب9قنیی )شکل  بیابان

هااز     ملوسط وقطای نرق  8بندز شد. جدول  طب ه 1

  هد. قنیی رن ط،ان می ر بیابان  مؤثرهاز  ی شاخصکین

(9) 

 شد  =آب قیرقمینی(  × ندفیم ×فرسایش آبی × 

 گیاهی پوشش ×و کیایت آب جهت آبیارز 
 )شیوة آبیارز5/1
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 لیمزایی معیار اق ها و کالس بیابان دهی شاخص نتایج حاصل از وزن. 8جدول 

 ملوسط نرق  عد ز کالس شاخص معیار

 ندفیم

 64/3 بایار شدید ترنطاون

 8/2 شدید بار  ساالطه

 58/1 ملوسط سالی خ،ک

 آب قیرقمینی

EC 7/3 شدید بایار 

SAR 4/1 کم 

Cl 3/1 کم 

 3/2 ملوسط نفت

 8/2 شدید عیق

 4/2 ملوسط - طوع سیالم آبیارز

 3/1 کم - فرسایش آبی

 گیاهیپوشش 

 18/2 ملوسط وضعیت

 42/2 ملوسط بر نرز  بهره

 23/2 ملوسط نییا

 
 شهر بابکدر دشت  IMDPAزایی بر اساس طبقات مدل  شدت بیابان ةنقش .9شکل 

 

 گیری . بحث و نتیجه4

نولین مریفه  ر نین تح یق تعیین ونید کارز بو .  ر 

هاااز کاااربرز نرنضاای،  نیاان پااهوهش ترکیااب ط ،ااه

هااز عامال    شناسی  ر بررسی لونز، و قمیننکومورفو

قنیی ونیاد کاارز  ر طظار گرفلاه شاد و کفیاة        بیابان

قنیای بار نسااس آن     هااز بیاباان   هاا و م،ت،اه   عامل
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قنیی طیاز باا    سنجیده شد و ط ،ة وضعیت فعفی بیابان

 ساات آمااد. بااا  توجااه بااه ط ،ااة ونیااد کااارز بااه 

بندز  شدن ونیدهاز  شت و کوهالان، پهنه م،تص

رهاااز مااور  بررساای باار نساااس طب ااا  ماادل  معیا

IMDPA    ر پهنااة  شاات، کااه  ربرگیرطاادة مناااطق 

هاز ک،ااورقز باو ، نطجاا      ماکوطی، مرنتع، و قمین

ط،ان  ن ه شد. طلایج ط،اان   8تا  3گرفت و  ر نشکال 

( 4شاخص )جدول  13 ن  ملوسط نرق  عد ز نین 

هااز کام، ملوساط،      ر  شت شاهر باباک  ر کاالس   

 یار شدید درنر  نر . شدید، و با

قنیای باا نسالاا ه نق مادل       نق طظر وضعیت بیاباان 

IMDPA ،92/14   61351 رصد نق کل منط ه معاا ل 

 رصاد نق کال    7/33قنیی کام،    هکلار  ر کالس بیابان

قنیای   هکلاار  ر کاالس بیاباان    138575منط ه معا ل 

 117685 رصد نق کل منط اه معاا ل    62/28ملوسط، 

 رصاد نق   76/22قنیی شدید، و  بیابانهکلار  ر کالس 

قنیای   هکلار  ر کالس بیابان 93589کل منط ه معا ل 

بایار شادید دارنر  نر . باا محاسابة میااطگین وقطای       

قنیی کفیاة ونیادهاز کاارز شاد       هاز بیابان شد 

بارآور    06/2قنیی برنز کل منط ة مور  مطالعاه   بیابان

سط  ر کال  قنیی ملو شد که بیاطگر وجو  کالس بیابان

منط ه نست. با توجه به معیار ندفیم، شاخص خ،اکی  

قنیی منط ه  نشت و  ترنطاون بی،لرین ط ش رن  ر بیابان

قنیاای بااایار شاادید داارنر گرفاات.   ر کااالس بیابااان

شاخص بارنن ساالطه پس نق شاخص خ،کی ترنطااون  

قنیای منط اه نیااا کار  و      بی،لرین ط اش رن  ر بیاباان  

کیلاارین ط ااش  ر  سااالی  نرنز  شاااخص خ،ااک 

قنیای نق   قنیی منط ه بو . ط ،ة طهایی شد  بیابان بیابان

شاااخص مااذکور و بااه صااور  میاااطگین  13تفایااق 

ط،اان  ن ه شاد.    9 ست آماد و  ر شاکل    هندسی به

ساارنطجا ، م،ااتص شااد کااه کااالس ملوسااط  نرنز 

هکلار(  ر  شات نسات و    138575بی،لرین وسعت )

ت و  ر نیاان بتااش بی،االر  ر طااونیی جنااوبی  شاا 

طز یکی کویر طیک سیرجان وندع شده نست  یکای نق  

باشاد.   تونطاد پی،اروز جبهاة آب شاور      عفل آن مای 

بنابرنین، به توجه بی،لر مائوالن نمر برنز جفاوگیرز  

نق توسعة بی،لر و نییاز نین مناطق طیاق  نر . نق آماار  

منبع کیای )چاه( موجو   ر  شت م،اتص شاد    56

ترین  هاز قیرقمینی عیده آببو ن کیایت  که طامطفوب

محدو یت منابع آب نین  شت نسات.  ر معیاار آب   

قیرقمینی بی،لرین شاخص نرق  عاد ز مرباو  باه    

( و پااس نق آن عیااق آب  ECهاادنیت نلکلریکاای ) 

هااز باایار    ترتیاب  ر کاالس   قیرقمینی نست که باه 

هاز نخیر به عفات   شدید و شدید درنر  نرطد.  ر سال

تغییرطکر ن نلگوز ک،ات و   هاز شدید و سالی خ،ک

رویه باا کااهش شادید نفات ساارة آبای        بر نشت بی

شاد،   م،ااهده   6مونجهیم  هیان گوطه کاه  ر شاکل   

بی،لرین نفت )نفزنیش عیق آب قیرقمینی( مربو  باه  

غربای و جناوبی    هاز میاطی، شایالی، و شایال     بتش

 شت نست  برخای منااطق مااکوطی هام  ر هیاین      

یکی نق  الیل نصفی کاهش کیایت تونن  نطد و می منط ه

آب قیرقمینی  ر نین طونیی رن هیاین نفات  نطاات     

ها نق  شت رن  ر شرنیط بحرنطای   نین نفت نین دایت

هااز نخیار،    ساالی  درنر  ن ه نست. با توجه به خ،اک 

پیاان بیش نق ید منابع آب  ر  شات شاهر باباک، و    

هاز شور کااة طیاک سایرجان نق سایت      یرکت آب

ت نرنضی ک،اورقز و روسالایی ونداع   جنوب به سی

قنیی  ر نین محادو ه نق    ر نین طاییه نق  شت شورز

 شاات بااایار شاادید بااو ه نساات. بنااابرنین، توصاایه 

شده و داطوطی نق مناابع آب   بر نرز کنلرل شو  بهره می
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هااز   نین طاییه صاور  گیار .  رباارة طاوع سیاالم     

به آبیارز مور  نسلاا ه  ر  شت گالنی نست با توجه 

بو ن ک،اورقز  ر منط ه و باق ید صاحرنیی نق   سنلی

مناااطق ک،اااورقز یوضااة آبتیااز شااهر بابااک  ر   

آبااا ، و نساالبرق  یکااه، ماادونر، نسااال  روساالاهاز باان

هاز آبیاارز ماور  نسالاا ه نق     م،اهده شد که سیالم

هاز سنلی  طوع سنلی نست. نق مضرن  نین طوع سیالم

شادن   و دفیاایی تونن نشاره کر  به فرسایش، شاور   می

هاااز  شاادن قمااین شاادن یااا باااتالدی خااا،، غردااابی

ها و نتال   ک،اورقز، و،  ر طهایت، تتریب نین قمین

سو  و نتال  بیهو ة آبی که باا دییات گازن  تاأمین     

گاذنرز    نرز و توقیاع آن سارمایه   شده و بارنز طگاه  

نسات. باا بررسای و تجزیاه و      قیا ز صور  گرفلاه  

و با توجه به ط ،اة طهاایی   شده  تحفیل مطالعا  نطجا 

قنیی  ر م ایااه باا وضاعیت موجاو   ر      شد  بیابان

منط اه توساط باق یادهاز صاحرنیی، رو  نرقیاابی      

مذکور برنز منط ة مور  مطالعه مناساب و نق کاارنیی   

خوبی برخور نر نست. ذکر نین طکله الق  نست که  ر 

هاا و   گرفله  ربارة تعیین شاخص سایر تح ی ا  نطجا 

ها  ر نیرنن، نق جیفه  هاز هر منط ه و نرقیابی آنمعیار

هاا باا شارنیط     سینان، فارس، و نصاهان، و م ایاة آن

 سات آماده    موجو  طلایج بایار طز یک و م،ابهی باه 

تار آطکاه عامال نطاااطی  ر نیان        نست و نق هیه مهام 

هاا نق   تح ی ا  به کیک نین مدل طابت به سایر مدل

ی،لرز بررسای شاده   با  دت و جزکیا  ب ICDجیفه 

تونن باه شایوة    هاز نین مدل می نست. نق  یگر ویهگی

 ر نرقیااابی  GISهااا، نساالاا ه نق   هاای بااه الیااه وقن

قنیی، و هیننین نسلاا ه نق میاطگین هندسای باه    بیابان

هااز نطالعااتی    جاز جیع یا میااطگین یااابی الیاه   

قنیی یاصال   نشاره کر . با توجه به نینکه پدیدة بیابان

مل ابل عونمل قیا ز نست، باید هیة عونمل با هام   نثر

کاار رفلاه     ر طظر گرفله شوطد  و نین طکله  ر مدل باه 

هاز نین مدل نین نست که نیان   نست. نق  یگر ویهگی

هاز متلفد دابل نسلاا ه نست و طیااقز   مدل  ر ندفیم

بایااد  هاااز جدنگاطااه طیااات و ف ااط  بااه نرنکااة ماادل

وجاه باه شارنیط و    هاا باا ت   ها و قیرشااخص  شاخص

وضعیت هر منط ه نطلتاب شو  و تطبیق  ن ه شو  که 

پذیرز مدل به صورتی نست که هر پاارنملر رن   نطعطا 

رنیلی نضافه یا کم کر ، ضین نینکه خاو    تونن به می

مدل دا ر به شناساایی پاارنملر غالاب  ر نطلهاا باشاد      

، که باا  ]25[. طلایج یاصل نق نین تح یق با طلایج ]20[

و بااا تکیااه باار معیااار آب  IMDPAلاا ه نق ماادل نساا

قنیاای رن  ر  هاااز شااد  بیابااان  قیرقمیناای کااالس 

 شاات فااارس نطجااا   ن طااد، نق جنبااة روطااد    قریاان

شدن منط ه یکاان نست، ولی  ر تح یق نی،ان  بیاباطی

بتش نعظم  شت  ر طب ة شدید درنر گرفلاه نسات.   

کاه  ، ]8[هیننین، طلایج مطالعة نساندیارز و  یگارنن  

قنیای منط اة ط،اک فاارس رن باا مادل        روطد بیاباان 

IMDPA    بررسی کر طد، با طلایج نین تح یق نق لحاا

قنیای یکااان نسات، نماا نی،اان       شد  روطاد بیاباان  

قنیای منط اه رن    ترین شاخصِ تاریع روطد بیاباان  مهم

هااز ماور     هاز آبیارز معرفی کر طد. شاخص سیالم

تأثیرن  ملاااوتی   قنیی بررسی  ر نرقیابی شد  بیابان

، IMDPAهاا )  قنیی  نرطاد کاه  ر نیان مادل     بر بیابان

MEDALUS ها یکاان فرم شاده   و ...( نرق  الیه

ها یکاان نسات و   نست و  ر وندع تأثیر کفیة شاخص

هاز نرقیابی نست، قیارن باا     ر ی ی ت نق معایب مدل

ها تأثیر شاخص  کر ن تأثیر کفیة شاخص یکاان فرم

 شو . تر می رطگ ها  ر هم کم خصغالب با ضرب شا

شو  بارنز نرت ااز وضاعیت      ر پایان پی،نها  می
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آبتونن نین  شت هم نق طظر کیای و هم نق طظر کینای  

تونطد  نددنماتی صور  گیر   یکی نق نین پی،نها ها می

تبدیل سیالم آبیارز سنلی به طاو باشاد   ر صاور     

هااز   نجرنز آن و با توجاه باه وساعت بااالز قماین     

هکلاار( باه میازنن     23143،اورقز  ر نین منط اه ) ک

قیا ز نق نتال  آب به صاور  طااوذ عی ای، نیجاا      

شو  و بایالن آبای    رونطاب سطحی، و تبتیر کاسله می

تونطاد    شت  ر جهت نفزنیش )بهبو  بیالن آبای( مای  

تونطاد باعاث خیاز ساطو      تغییر کند و  ر طهایات مای  

ر نشت پایادنر  نیالابی  ر  شت شو . بنابرنین، برنز ب

نق آب آبتونن  شت لزو  نرت از رنطادمان آبیاارز  ر   

شو  تا باا    نین  شت وجو   نر . هیننین، پی،نها  می

ها  ر مناطق ندفییی متلفاد باا    کاربر  نین گوطه مدل

هاا ضارنیب    توجه باه نهییات هار یاک نق شااخص     

نز بااارنز  نز هیناااون ضااارنیب منط اااه جدنگاطاااه

ه شاو  تاا وضاعیت    هاز غالب  ر طظر گرفلا  شاخص

تر برآور  شو . نگر نین مدل با معیارهاز  موجو   دیق

بی،ااالرز، کاااه نق پارنملرهاااازِ کفیااادز  ر روطاااد  

تارز  ر   نطد، نطجا  گیر ، مطیئناً طلایج  دیاق  قنیی بیابان

 بر خونهد  نشت.

 سپاسگزاری
 ر پایان نق هیکارز ماائوالن و کارشناساان محلار     

رمان، که  ر نرنکة آمار و نز نسلان ک ساقمان آب منط ه

نطالعااا  الق  نق هاایچ کوش،اای  ریااغ طورقیدطااد،  

 شو .  ددر نطی می
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