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در منطقة خمین
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 1و  .2استادیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،ژئومورفولوژی ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی

(تاریخ دریافت8131/18/81 :؛ تاریخ پذیرش )8131/12/22

چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی و پهنهبندی بیابانزایی در منطقة نیمهخشک شهرستان خمین با بهکارگیری مدل مدالوس استت .ابتتدا منطقتة
مطالعاتی به چهار واحد کاری براساس رخسارههای ژئومورفولوژی تقسیم شد .براساس مدل مدالوس ،معیارهای مؤثر در بیابانزایی شامل
اقلیم ،پوشش گیاهی ،خاک ،فرسایش ،آب زیرزمینی و نحوة مدیریت انتخاب ،شاخصهای وزندهی ،میانگین هندسی شاخصها محاسبه
و نقشة هر معیار تهیه شد .از طریق تلفیق نقشههای مربوط به هر معیار ،نقشه بیابانزایی منطقه بته دستت آمتد .نتتای نشتان داد 4/81
درصد در تیپ مستعد 82/1 ،درصد شکننده با شدت کم 83/12 ،درصد شکننده با شدت متوسط 88/13 ،درصتد شتکننده بتا شتدت زیتاد،
 88/8درصد بحرانی با شدت کم 22/11 ،درصد بحرانی با شدت متوسط و  84/3درصد بحرانی با شدت زیاد قرار دارد .همچنتین ،بررستی
تیپهای بیابانزایی در رابطه با کاربری هتای مختلتو و واحتدهای کتاری نشتان داد کتاربری ارادتی فاقتد پوشتش گیتاهی ،بیشتتر از
کاربریهای دیگر ،مستعد بیابانزایی است که بیشترین درصد از تیپ بحرانی با شدت زیاد در این کاربری قرار دارد و واحتدهای کتاری 8
و  2بیشترین مساحت تیپهای بیابانزایی با شدت بحرانی را به خود اختصاص دادهاند.

کلیدواژگان
بیابانزایی ،بیابانزدایی ،خمین ،مدالوس ،منطقة نیمهخشک.

 نویسندة مسئول

تلفن43931139190 :

رایانامهmohammadi.firuzeh@yahoo.com :
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مقدمه
بهترین تعریف و مفهوم بیابانزایی را کنوانسیون بیابانزدایی سازمان ملل متحدد بیدان کدرد اسد :
«بیابانزایی عبارت اس

از تخریب اراضی در نواحی خشک ،نیمهخشک و خشک جنب مرطدو

ناشی از عوامل گوناگون شامل تغییرات اقلیمی و فعالی های انسانی»

(1994

 .9)UNCCD,همزمان

با وقوع خشکسالیها و قحطیهای شدید دهههای  04و 04در قارة آفریقدا ،بیابدانزایدی بده عندوان
عامل مخر

توجه برنامهریزان ،سیاستمداران و محققان را به خود جلب کرد اس  ،بهطدوری کده

به دلیل پیامدهای تخریبی حاصل از ایدن پدیدد و آثدار جدانبی آن (مهداجرت و فقدر و غیدر ) در
کشورهای ی امریکایی و اروپایی در سال  9330در ادامة برنامه زیس محیطی سازمان ملل متحدد،
کنوانسیون مبارز با پدیدة بیابانزایی در نایروبی کنیا برگزار شد .مطالعات محدی زیسد
ملل متحد ( )9339نشان داد  90درصد جمعی

سدازمان

جهان در ندواحی خشدک و نیمدهخشدک زنددگی

میکنند که از این میان22 ،درصد آن ،بهشدت دچار عوارض بیابانزایی شد اندد و  99درصدد نیدز
مستعد ابتال هستند ،بهطوری که حدود  944کشور از این پدید متأثرند (طاوسی ،9111 ،ص.)922
بیابانزایی معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان اس  .براساس برآورد کنفرانس بیابانزدایی
سازمان ملل ) (UNCCDپدیدة بیابانزایی در آیندة بیش از  019میلیون نفر انسان سداکن در منداط
خشک را که معادل 90/0درصد از کل جمعی
دنیا قرار دارد و دوسوم وسع

جهان اس  ،تهدید میکند .ایران در کمربند خشک

آن در قلمرو مناط خشک واقع شدد اسد  .بده بیدان دیگدر01 ،

میلیون هکتار ،معادل یکچهارم وسع

ایران را بیابان فراگرفتده اسد

(مدرادی و همکداران،9110 ،

ص .)9تخریب منابع طبیعی در مناط خشک یکی از مهمترین فرآیندهای بیابانزایی اسد
مدلهای مختلف بیابانزایی به صورتهای متفاوت به آن توجه شد اسد

کده در

(زهتابیدان و جعفدری،

 ،9112ص.)93
برای ارزیابی و تهیة نقشة بیابانزایی ،مدلهای منطقهای زیادی در داخل و خارج کشور طراحی
1. United Nation Conference of Desertification
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شد اس

که خاص همان منطقه اس
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و برای بهکارگیری آنها بایدد بدا شدرای جدیدد تطبید و

اصالح شوند (محمدقاسمی و همکاران ،9110 ،ص.)04
الدیاظس ( )2442نوع و شدت بیابانزایی منطقة باری ایتالیا را بدا بدهکدارگیری روش مددالوس
و

بررسی کرد ،در این مطالعه  0شاخص خاک ،اقلیم ،پوشدش گیداهی ،کداربری اراضدی ،مددیری

شاخصهای فشار انسانی بررسی شد .در نهای  ،به کمک میانگین هندسی شاخصهای مورد نظدر،
نقشة نهایی بیابانزایی منطقده ترسدیم شدد .در چدین ،زایدا و آنتدونی ( )2440و یاند

( )2440در

تحقیقاتی دربارة بیابانزایی ،تغییرات کداربری زمدین در طدول دو دورة زمدانی مختلدف را بررسدی
کردند تا مشخص شود چگونه فعالی های مدیریتی کاربری زمین مدیتواندد بدر تغییدر واحددهای
شکل زمین تاثیر گذارد .آنها وضعی

آ

و هوایی گرم و خشک منطقده را دلیدل تخریدب زمدین

مطرح کردند .سپهر و همکاران ( )2440فرآیند بیابانزایدی در ناحیدة دشد

فیدویده  -گرمدشد

(ایران جنوبی) را مبتنی دیدگا مدالوس ،مشخصات ناحیةمطالعاتی ،یک مدل محلی توسدعهیافتده و
کاربرد  ،GISبهطور کمی ارزیابی کردند .به این منظدور ،شدش عامدل اصدلی شدامل خداک ،اقلدیم،
فرسایش ،پوشش گیاهی ،آ های زیرزمینی و مدیری

در نظدر گرفتده شدد و بدرای هدر شداخص

اصلی چندین زیرشاخص تعیین شد .براساس نتایج ،شاخص پوشش گیاهی و آ هدای زیرزمیندی
مهمترین عوامل مؤثر در فرآیند بیابانزایی در ناحیة مطالعاتی به شمار مدیآیدد .زهتابیدان و رفیعدی
امام ( )9112جدیدترین روش ارزیابی حساسی
مدالوس 9را طراحی کردند ،که سعی شد اس

مناط مختلف جهان به بیابانزایدی ،یعندی روش
با بهکارگیری سامانة اطالعات جغرافیایی در تلفید

الیهها و محاسبة میانگین هندسی در محاسبة شاخصهدا ،عدالو بدر افدزایش دقد

و سدرع

در

ارزیابی و تهیة نقشه بیابانزایی ،خطای کارشناسی ناشی از نظرات انسان در آن بده حدداقل برسدد.
مدل مدالوس در بررسی بیابانزایی دش

کاشان توس خسروی ( )9111بهکار گرفته شدد .وی در

مطالعة خود بیان کرد از بین این فرآیندهای بیابانزایی ،فرآیند تخریب مندابع زیرزمیندی بده عندوان
)1. MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use
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مهمترین فرآیند بیابانزایی مطرح بود اس

و پدس از آن ،فرآینددهای اقلدیم و مددیری

پوشدش

گیاهی ،فرسایش بادی ،خاک و فرسایش آبی قرار دارند .حسینی و همکاران ( )9113نوع و شددت
عوامل مؤثر در بیابانزایی منطقة نیاتک سیستان را با بهکدارگیری مددل بدرآورد شددت بیابدانزایدی
اراضی ایران ،بررسی کردند که عامل اصلی تشدید بیابانزایی و تغییر اقلیم در منطقة نیاتک ،عوامل
محیطی (خشکسالی) شناسایی شد .علیاکبری ( )9134در قالب پایاننامه خطر بیابدانزایدی دشد
خواف را بهکارگیری مدل مدالوس بررسی کردند که بعد از تعیین واحد کاری منطقده بده  0واحدد
همگن ،بررسی معیارها و شاخصهای بیابانزایی و اصالح ضرایب آنها براسداس شدرای خداص
منطقه و مدل مدالوس اصالحشد در هر واحد کاری ،نقشة نهایی پهندهبنددی خطدر بیابدانزایدی و
کالسبندی آن را تهیه کردند
مواد و روشها
موقعیت منطقه

منطقة مورد مطالعه ،شهرستان خمین ،از توابدع اسدتان مرکدزی اسد  .وسدع
کیلومترمربع بود اس

که  0/0درصد از مساح

از نظر تقسیمات طبیعی ،جزء دش

آن حددود 2112/9

استان را به خود اختصاص داد اس  .این منطقده

غربی ایران مرکزی محسدو

مدیشدود و ارتفداع متوسد آن

9199متر از سطح دریا اس  .مختصات جغرافیایی بین  03درجده و  10دقیقده تدا  94درجده و 20
دقیقه طول شرقی و  11درجه و  99دقیقه تا  11درجه و  90دقیقه عرض شمالی قرار دارد (شدکل
 .)9متوس بارندگی ساالنة آن  194/9میلی متر و متوس ساالنة دمدای آن 92/0درجدة سدانتی گدراد
اس  .براساس روش دو مارتن ،تیپ اقلیمی منطقده نیمدهخشدک محسدو
عبادی.)9139،

مدیشدود (یوسدفی و
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شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه

روش تحقیق
هدف از این تحقی  ،شناسایی عوامل بیابانزایی در منطقه و شناسایی مناط حساس به بیابدانزایدی
براساس مدل مدالوس اس  .مددل مددالوس یکدی از جدیددترین روشهدای مطدرح شدد توسد
کمیسیون اروپا اس

که در طی سالهای  9339-9333تکمیل و با عنوان ( ESAsمناط حسداس

زیس محیطی) مطرح شد و تاکنون نیز پروژ های زیادی بر پایة مدل مدالوس و به منظدور تکمیدل
شدداخصهددا و معیددارهددای آن انجددامگرفتدده و یددا در دس د

اجددرا مددیباشددند (محمدقاسددمی و

همکاران ،9110،ص .)04از آنجا که معیارها و شاخصهدای ایدن مددل براسداس شدرای محیطدی
مدیترانه ای تهبه شد اس  ،شاخصهای این مدل بازبینی شد و با توجه به شرای منطقة مطالعداتی
اصالحاتی در آن انجام گرفته اس  .در این روش 0 ،معیار ارزیابی شدد کده عبدارتاندد از کیفید
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آ

زیرزمینی ،کیفید

اقلدیم ،کیفید

پوشدش گیداهی ،کیفید

فرسدایش و کیفید

مدیری  .هر یک از این معیارها شاخصهایی دارند .وزن هر معیار ،بعد از وزن دهی به شاخصهدا،
براساس جداول مربوطه ،از میانگین هندسی به دس

میآید .بر این اساس ،وزن واحدهای مختلف

منطقه ،بین  9تا  2خواهد بود ،بهطوری که ارزش  9بهترین و ارزش  2بدترین وزن اسد  .بخشدی
از داد های مورد نیاز مدل از مطالعات قبلی استخراج شد  ،یدا محاسدبه و جمدعآوری مدیشدود و
اطالعات جمع آوریشد وارد محی  GISمیشود و براسداس الگدوریتمهدای تعریدف شدد بدرای
محاسبة شاخصها و با بهکارگیری میانگین هندسی ،الیههای رستری مربوط به هر شاخص تهیده،
سپس ،باهم تلفی میشود .بهطوری که الیهها روی همگذاری شد و در هم ضر

میشدوند و بده

توان میرسند .در نهای  ،نقشة پهنهبنددی خطدر فرسدایش و بیابدانزایدی اسدتخراج خواهدد شدد.
نخستین اقدام جه

ارزیابی وضعی

بیابانزایی ،تعیین واحدهدای کداری اسد  .منظدور از واحدد

کاری بخشی یا واحدی از منطقة مطالعاتی اس

که ویژگیهای یکسان ژئومورفولوژی دارد .به این

دلیل ،براساس واحدهای ژئومورفولوژی و رخسار های ژئومرفولوژی ،واحد کاری در منطقه تعیین
شد .در این تحقی  ،برای بررسی برخی معیارهای مورد بررسی مدل مدالوس ،واحدهای کداری بدا
به کارگیری نقشة شیب و لندفرمها تعیین شد که بعد از تهیة نقشة مدل رقومی ارتفاعی تهیهشدد از
نقشههای توپوگرافی  9:29444منطقه در محدی  ،GISرخسدار هدای ژئومورفولدوژی بده عندوان
واحدهای کاری منطقه مدنظر قرار گرف  .بر این اساس ،برای منطقة مورد مطالعده  0واحدد کداری
شامل کوهستان (واحد کاری  ،)9کوهپایه (واحد کاری  ،)2دش

سدر (واحدد کداری  )1و دشد

(واحد کاری  )0در نظر گرفته شد.
بررسی معیارها و شاخصهای بهکار گرفتهشده در مدل مدالوس
معیار کیفیت خاک ()SQI

در این معیار برای تهیة نقشة بیابانزایی ،دو مشخصة مقاوم

خاک به فرسایش و نفوذپذیری خاک

به کار گرفته میشود .برای بررسی این معیار ،نمونههایی از اف خداک سدطحی (از عمد 14 – 99

بررسی عوامل مؤثر بر بیابانزایی ،پهنهبندی مناطق آسیبپذیر و پیشنهاد راهکارهای مؤثر برای ...

شد و به آزمایشگا انتقال یاف

سانتیمتر) در سطح منطقه برداش
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و ویژگیهای خاک شامل بافد

خاک ،شیب ،مواد مادری تشکیل دهندة خاک ،درصد پوشش سنگریز  ،مواد آلی ،هدای

الکتریکدی

و اسیدیته خاک مشخص شد که با توجه به جدول  ،9وزندهی شدد  ،در نهاید  ،بدا بدهکدارگیری
رابطة  ،9امتیاز معیار خاک به دس
( )9معیار کیفی
مواد آلی × هدای

آمد و نقشة رستری آن تهیه شد.

خاک (( = )SQIباف

الکتریکی × اسیدیته)

× مواد اولیه × شیب × پوشش سدنگریز × درصدد

9/0

ادامة جدول  .1شاخصهای ارزیابی معیار خاک

شاخصهای معیار

تشریح

امتیاز

L, SCL, SL, LS, CL

9

SC, SIL, SICL

9/ 2

SI, C, SIC

9/ 0

خاک

باف

خاک

9

S

گرانی  ،دیوری
ماسهسن

و کنگلومرای قرمز پلیژنیک ،آهک اوربیتولیندار تود ای ضخیم

توفهای آتشفشانی آندزیتی ،سن های دگرگونی منطقهای با درجة کم (رخسار های شیستی
سبز)

مواد اولیه
ماسهسن

و شیل خاکستری تیر  ،مارن و شیل با میان الیههای آهکی ،آهک ،مارن گچی،
ماسهسن

قرمز ،شیل آهکی

2
9
9/ 2
9/ 9
9/ 0

تراسهای آبرفتی و رسوبات مخروطهافکنهای کمارتفاع

2

>0

9

0 – 91

9/ 2

91 – 19

9/ 9

< 19

2

شیب

 .9لومی( ،)Loamرسی( ،)Clayسیلتی( ،)Siltشنی()Sand
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ادامة جدول  .1شاخصهای ارزیابی معیار خاک

شاخصهای معیار

تشریح

امتیاز

<20/00

9

درصد پوشش

29/33-20/00

9/ 1

سنگریز

90/04-29/31

9/ 0

>90/04

2

<9/41

9

4/090-9/41

9/ 1

4/294-4/090

9/ 0

>4/294

2

>4/111

9

4/111-4/110

9/ 2

4/119-4/929

9/ 0

<4/929

2

>0/10

9

0/10-0/39

9/ 2

0/30-1/99

9/ 0

<1/99

2

خاک

درصد مواد آلی

هدای

الکتریکی
خاک

اسیدیتة خاک

معیار کیفیت آب زیرزمینی ()GQI

این معیار در مدل مدالوس در نظر گرفته نشد اس  .بدین منظدور ،عدالو بدر معیارهدای مدذکور،
معیارهایی را که میتواند در بیابانزایی منطقه مؤثر باشد ،نیز بهکار گرفته اس  .بده منظدور بررسدی
این معیار ،چهار شاخص نسب

جذ

سدیم ،هدای

واحد کاری بهکار گرفته شد .با توجه به اینکه هدای

الکتریکدی ،سدطح آ

و تدراکم چدا هدا در

الکتریکی بیانگر میزان کاتیونها و آنیونهدای

خاک و به طور کلی ،شوری خاک اس  ،این معیار در نظر گرفتده شدد .از آنجدا کده میدزان نسدب
جذ

سدیم در تخریب ساختمان خاک اهمی

شد .تراکم چا و سطح آ

نیز دو پارامتری اس

قابل مالحظهای دارد ،این پارامتر هم در نظر گرفته
که عالو بر کمی

آ

میتواند معیاری از میزان
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استفاد و تأثیر انسان بر اکوسیستم باشد .اطالعات و داد های مربوط به  9سال آ های زیرزمیندی
و چا ها (از سال  )9134-9110به طور خام از ادار کل آ

منطقهای استان اخذ و به منظور ارزیابی

و تهیة الیه اطالعاتی و وزندهی به آن ،وارد سیستم اطالعات جغرافیدایی شدد (جددول  .)2بدرای
طبقهبندی و ارزشگذاری همة شاخصهای این معیار ،واحد چارک در محی نرم افزار  SPSSبهکار
گرفته شد .بعد از تعیین وزن پارامترها ،با به کارگیری میدانگین هندسدی آنهدا ،از طرید رابطدة ،2
معیار کیفی
() 2
سطح آ

آ

زیرزمینی به دس

معیار کیفی

آ

آمد و نقشة رستری آن تهیه شد.

زیرزمینی (( =)GQIنسدب

× درصد تراکم چا ها)

جدذبی سددیم × هددای

الکتریکدی ×

9/0

جدول  .2شاخصهای ارزیابی معیار آب زیرزمینی

نسبت جذب سدیم
هدایت الکتریکی
سطح آب به متر
درصد تراکم چاهها

کالس

>4/132

4/132-9/90

9/99-2/94

<2/94

امتیاز

9

9 /1

9 /0

2

کالس

>904

904-129

120-9443/09

<9443/09

امتیاز

9

9 /1

9 /0

2

کالس

<14/01

90/30-14/01

92/31-90/39

>92/31

امتیاز

9

9 /0

9 /0

2

کالس

>9

9-2

2-0

<0

امتیاز

9

9 /2

9 /0

2

معیار کیفیت پوشش گیاهی ()VQI

شاخص کیفی پوشش گیاهی با سه شاخص مقاوم

در برابر فرسایش ،خشکسالی و تراکم پوشش

گیاهی سنجید میشود .اطالعات مورد نیاز این معیار از نقشههای پوشش گیاهی ادارة منابع طبیعی
اخذ شد .شاخص تراکم پوشش گیاهی بدا بده کدارگیری تصداویر مداهوار ای ETM+سدال  2449و
بهکارگیری شاخص  NDVIاستخراج شد اس

(جدول .)1
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جدول .3شاخصهای ارزیابی معیار پوشش گیاهی

شاخصها

شرح
جنگلهای در دس

مقاوم

کاش  ،اراضی آبی ،مراتع متراکم
نیمهمتراکم
مراتع 
مراتع کم تراکم

9/9

دیمزار

9/0

اراضی بدون پوشش و بیرونزدگی سنگی ،مناط مسکونی

2

زیاد

9

خشکسالی

تراکم پوشش گیاهی

بعد از تعیین وزن پارامترهای معیار کیفی

متوس

9/1

کم

9/0

خیلی کم

2

پوشش گیاهی ،با محاسبة میانگین هندسی آنهدا بدا

پوشش گیاهی به دس

پوشش گیاهی (( = )VQIمقاوم

( )1معیار کیفی

9
9/1

در برابر فرسایش و

بهکارگیری رابطة  ،1معیار کیفی

امتیاز

خشکسالی × درصد تراکم پوشش گیاهی)

میآید.
در برابدر

در برابر فرسدایش × مقاومد

9/1

معیار کیفیت اقلیم ()CQI

شاخص کیفی اقلیم از دو پارامتر مقدار بارندگی و شاخص خشکی به دس

میآیدد ،کده شداخص

خشکی با روش دومارتن محاسبه و همرا با معیار بارندگی کدالسبنددی و وزندهدی شدد و الیدة
رستری آن در محی  GISتهیه شد (جدول  .)0بعد از تعیین وزن پارامترهای معیار کیفید
از طری رابطة  ،0معیار کیفی
( )0معیار کیفی

اقلیم به دس

میآید.

اقلیم (( = )CQIبارندگی × شاخص خشکی)

9/2

جدول  .4شاخصهای ارزیابی معیار اقلیم

بارندگی

کالس

<009

192/99-009

292/9 -192/9

>292/9

()mm

امتیاز

9

9/2

9/0

2

شاخص خشکی

کالس

<99/29

92/99-99/29

94/09 -92/9

>94/09

امتیاز

9

9/1

9/0

2

اقلدیم،
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معیار کیفیت فرسایش ()EQI

این معیار براساس نوع فرآیند فرسایشی ،از دو شداخص فرسدایش بدادی و آبدی تعیدین مدیشدود.
فرسایش بادی از طری روش کیفدی سدازمان مددیری

اراضدی آمریکدا ( ،)B.L.Mو بدرای تعیدین

فرسایش آبی ،روش پسیاک به کار گرفته شد اس  .نقشة رقومی این شاخص با توجه به جدول ،9
کالس بندی ،وزن دهی و با محاسبة میانگین هندسی آنها ،از طری رابطة  ،9معیار کیفی
به دس

فرسدایش

آمد.

( )9معیار کیفی

فرسایش (( = )EQIفرسایش آبی × فرسایش بادی)

9/2

جدول  .5شاخصهای ارزیابی معیار فرسایش

فرسایش بادی

فرسایش آّبی

کالس

4 - 24

29 – 04

09 - 04

09 - 14

19 - 944

امتیاز

9

9 /2

9 /0

9 /0

2

کالس

4-29

29 -94

94 - 09

09 - 944

<944

امتیاز

9

9 /2

9 /9

9 /0

2

معیار کیفیت مدیریت ()MQI

این معیار تأثیر فعالی های انسانی را بر بیابانزایی بررسی می کند و بر پایة دو شاخص سیاس های
اجرایی و شدت کاربری اراضی در منطقه انجام میگیرد .اراضی بر پایة چگونگی بهکارگیری آنهدا
تقسیمبندی میشود .عملیات مدیریتی براساس میزان درصد موفقی

طرحهای اجرایدی ادارة مندابع

طبیعی و نظر کارشناسی در واحدهای کاری ،ارزیابی و وزن دهی شد اس

(جددول  .)0در واقدع،

برای بررسی و وزندهی دو شاخص مدذکور ،براسداس واحددهای کداری تعیدینشدد در منطقده،
پرسشنامه در قالب عملیات بیابانزدایدی و آبخیزداریتهیده شدد و از سدوی کارشناسدان ادارة مندابع
طبیعی منطقه تکمیل شد اس  .بعدد از تعیدین وزن پارامترهدا ،از طرید رابطدة  ،0معیدار کیفید
مدیری
() 0

به دس

میآید.

معیار کیفی

مدیری

(( =)MQIسیاس های اجرایی × شدت کاربری اراضی)

9/2
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جدول  .6شاخصهای ارزیابی معیار مدیریت

شاخصهای معیار مدیریت

سیاس های اجرایی

امتیاز

تشریح
بیش از  09درصد منطقه تح

حفاظ

اس .

9

 94تا  09درصد از منطقه تح

حفاظ

اس .

9 /1

 29تا  09درصد از منطقه تح

حفاظ

اس .

9 /0

کمتر از 29درصد از منطقه تح

حفاظ

اس .

9 /1

کم

شدت کاربری اراضی

9

کم تا متوس

9 /2

متوس

9 /0

متوس تا زیاد

9 /0

زیاد

9 /1

خیلی زیاد

2

ارزیابی حساسیت محیطی به بیابانزایی و تحلیل نتایج

با محاسبة هر معیار و میانگینگیری هندسی امتیاز معیارها ،کالس طبقهبندی شددت بیابدانزایدی در
هر واحد تعیین شد .در نهای  ،نقشة تهیدهشدد از هدر معیدار ،از طرید رابطدة  ،0در محدی
ترکیب شد و نقشة حساسی
( )0نقشة حساسی
× کیفی

مناط بیابانزایی به دس

در پایان ،نقشة حساسی

آمد:

مناط به بیابان زایی= (کیفی

خاک× کیفی

فرسایش× کیفی

9/0

پوشش گیاهی× کیفی

GIS

مدیری )

محیطی منطقه به بیابانزایی ،جه

به کالسهایی براساس جدول  ،0طبقهبندی و تحلیل شد.

آ

زیرزمینی× کیفی

تعیین وضعی

اقلیم

و نوع بیابدانزایدی
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جدول  .7انواع حساسیت محیطی به بیابانزایی و دامنههای تعیینشده

دامنة ESA

عالمت

تیپ

<9/91

C1

بحرانی ()Critical

9/01 – 9/91

C2

بحرانی ()Critical

9/11 – 9/01

C9

بحرانی ()Critical

9/11 – 9/11

F1

شکنند ()Fragile

9/20 – 9/11

F2

شکنند ()Fragile

9/21 – 9/20

F9

شکنند ()Fragile

9/90 – 9/21

P

Potential

> 9/90

N

Non affected

4

U

استخرهای آ

و مناط شهری

نتایج
بعد از جمعآوری داد های مربوط به هر معیار ،براساس روش ارزیابی مدل مددالوس ،هدر یدک از
معیارها بررسی و وزندهی شد و نقشة مربوط به آن به دس

آمد.

معیار کیفیت خاک

نتایج بررسی معیار خاک نشان میدهد از بین شاخصهای بهکار گرفته شد در این معیار ،شداخص
مواد اولیه با ارزش عددی  9/00بیشترین ،و باف

خاک با ارزش عددی  9/90کمتدرین نقدش را در

افزایش کالس تخریب خاک و بیابانزایی منطقه دارد (جدول  .)1مناطقی که سازندهای مربوط بده
دورة کواترنری دارد ،در برابر فرسایش حساسی

بیشتری دارند.

جدول  .8وزندهی به شاخصهای معیار خاک

شاخص مورد ارزیابی باف
متوسط ارزش عددی

9/90

شیب مواد اولیه پوشش سنگریز
9/24

9/00

9/11

درصد مواد آلی هدای
9/94

الکتریکی اسیدیته
9/00

9/00

بعد از وزندهی به شاخصها و تهیة نقشة رستری براساس رابطة  ،1این نقشهها با هم ترکیب
شد .در نهای  ،نقشة معیار خاک به دس
() 1

آمد (شکل .)2

× 9/24× 9/00 × 9/11 × 9/94× 9/00 × 9/00(9/0=9/10

SQI=)9/90
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شکل  .2نقشة رستری معیار خاک

معیار آب زیرزمینی

نتایج بررسی معیار آ
(به عل

زیرزمینی نشان میدهد شاخص سطح آ

با ارزش عدددی  9/94بیشدترین

از سفر های آ

و

کمبود بارشها و برداش

بی رویه آ

زیرزمینی و کداهش سدطح آ

عدم تغذیه کافی این سفر ها) ،و شاخص تراکم چا ها با ارزش عدددی  9/02کمتدرین نقدش را در
بیابانزایی منطقه ایفا میکند (جدول  .)3در مناط با شدت بیابانزایی بحرانی ،به عل
برای زراع

کمبدود آ

و کشاورزی ،در برخی روستاها ،چا های غیرمجاز از سوی کشاورزان حفر میشود.
جدول  .9وزندهی به شاخصهای معیار معیار آبهای زیرزمینی

شاخص مورد ارزیابی

نسب

متوسط ارزش عددی

جذبی سدیم
9/00

هدای

الکتریکی
9/00

زیرزمینی

سطح آ

9/94

تراکم چا ها
9/02

بعد از وزندهی ،براساس رابطة  ،3نقشهها با هم ترکیب میشوند .در نهاید  ،نقشدة معیدار آ
زیرزمینی به دس
() 3

آمد (شکل .)1
= )9/00 × 9/00 × 9/94 × 9/02( 9/0 =9/09

GQI
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شکل  .3نقشة رستری معیار آب زیرزمینی

معیار اقلیم

با بررسی تغییرات بارندگی مشخص شد از سال  9109تا سال  ،9134افد

محسوسدی در مقددار

بارش اتفاق افتاد اس  .بدین شکل که میانگین بارندگی دهة  100 ،04میلیمتر ،میدانگین بارنددگی
دهة  ،190 ،04در نهای  ،میانگین بارندگی در دهة  211 ،14میلیمتر اسد

کده براسداس ایدن سده

مقطع د ساله ،میزان متوسد بارنددگی ،مقددار  00میلیمتدر کداهش را نشدان مدیدهدد (یوسدفی و
عبادی .)9139،کاهش بارشها در سالهای اخیر به عل
غر

به شرق منطقه ،به عل

وقوع خشکسالیها و کاهش بارنددگی از

کاهش ارتفاعات ،روند خشکی منطقه را بده ویدژ در منداط شدرقی

افزایش داد اس ( .جدول  .)94براساس نقشة پهنه بندی میزان بارنددگی در منطقدة مدورد مطالعده
می توان نتیجه گرف

این روند قابل مشاهد اس  .همچنین ،با توجه به شداخص خشدکی ،همدین

نتیجه دربارة آن نیز صادق اس .
جدول  .11متوسط وزنی ارزشهای کمی شاخصهای مؤثر در معیار اقلیم

شاخص مورد ارزیابی

شاخص خشکی

بارندگی

متوسط ارزش عددی

9/00

9/92
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بعد از وزندهی به شاخصها ،بر اساس رابطة  94نقشهها با هم ترکیب شد و نقشة معیار اقلدیم
به دس

آمد (شکل .)0
)9/92× 9/00(9/2 =9/91

()94

=CQI

شکل  .4نقشة رستری معیار اقلیم

معیار پوشش گیاهی

نتایج بررسی معیار پوشش گیاهی نشان میدهد شاخص تراکم پوشش گیاهی با ارزش عددی 9/30
بیشترین تأثیر را در افزایش شدت بیابانزایی منطقه دارد (جدول  .)99به عل
مخر

وجود عوامل انسانی

بر روی پوشش گیداهی از جملده چدرای شددید ،تخریدب مراتدع و تبددیل آن بده اراضدی

کشاورزی و برداش های بیرویه ،پوشش گیاهی در مناطقی از بین رفته اس .
جدول  .11متوسط وزنی ارزشهای کمی شاخصهای مؤثر در معیار پوشش گیاهی

شاخص مورد ارزیابی

تراکم پوشش گیاهی

متوسط ارزش عددی

9/30

مقاوم

در برابر خشکسالی
9/93

9/93

بعد از وزندهی بر اساس رابطة  ،99نقشة معیار پوشش گیاهی به دس
()99

)9/93 ×9/93 ×9/30(9/1=9/01

مقاوم

در برابر فرسایش

=VQI

آمد (شکل .)9
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شکل  .5نقشة رستری معیار پوشش گیاهی

معیار فرسایش

نتایج نشان میدهد شاخص فرسایش آبی با ارزش عددی  9/00در بیابانزایی نقدش بیشدتری دارد.
ازبین رفتن پوشش گیاهی ،برهنه شدن خداک ،شدخم نامناسدب اراضدی ،نحدوة آبیداری زمدینهدای
کشاورزی و غیر  ،باعث ایجاد اشکال مختلف فرسایش آبدی و تشددید آن در منطقده شدد اسد
(جدول .)92
جدول  .12متوسط وزنی ارزشهای کمی شاخصهای مؤثر در معیار فرسایش

شاخص مورد ارزیابی

فرسایش آبی

فرسایش بادی

متوسط ارزش عددی

9/00

9 /2

بعد از وزندهی معیار فرسایش و تهیة نقشه رستری براساس رابطة  ،92نقشة معیدار فرسدایش
به دس
()92

آمد اس

(شکل .)0
)9/00×9/2(9/2=9/12

=EQI
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شکل  .6نقشه رستری معیار فرسایش

معیار مدیریت

نشان میدهد شداخص شددت کداربری اراضدی بدا ارزش عدددی  9/00تدأثیر

نتایج معیار مدیری

بیشتری در بیابانزایی منطقه دارد که در واحد کاری  2و  9بیشتر به چشم میخدورد (جددول .)91
اراضی و رهاسازی آنها ،چرای بی رویه دام و تخریب پوشش گیاهی از جمله

به کارگیری نادرس

مهمترین عوامل باالبودن امتیاز شاخص شدت کاربری اراضی اس  .اجرای انواع عملیات اصالحی
و احیای مراتع ،حفاظ
باعث شد اس

و انجامدادن عملیات آبخیزداری در بخشهایی از واحدهای کداری  1و ،0

این مناط از نظر مدیریتی کیفی

بهتری دارد.

جدول  .13متوسط وزنی ارزشهای کمی شاخصهای مؤثر در معیار مدیریت

شاخص مورد ارزیابی

شدت کاربری راضی

سیاس های اجرایی

متوسط ارزش عددی

9/90

9/11

بعد از وزندهی به شاخص و تهیة نقشة رستری ،براساس رابطة  ،91نقشة معیار مددیری
دس

آمد (شکل .)0
()91

)9/90× 9/11(9/2=9/01

=MQI

بده
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شکل  .7نقشة رستری معیار مدیریت

تهیة نقشة نهایی پهنهبندی شدت بیابانزایی منطقة خمین
بعد از تهیة نقشههای کیفی

خاک ،آ

زیرزمیندی ،اقلدیم ،پوشدش گیداهی ،فرسدایش و مددیری

منطقه ،با بهکارگیری رابطة  ،90نقشهها با هم تلفی شد و نقشة نهایی شدت بیابانزایدی منطقده بده
دس

آمد (شکل  .)1جدول  ،90انواع تیپهای حساسی

را نشان میدهد .براساس این جدول ،بیشترین مساح
( 20/11درصد) و کمترین مساح
( )90نقشة حساسی
کیفی

اقلیم × کیفی

محیطی به بیابانزایی و مساح

هر یک

مربوط به تیپ بحراندی بدا شددت متوسد

نیز مربوط به تیپ مستعد با  0/99درصد اس .

مناط به بیابانزایی = (کیفی

پوشش گیاهی × کیفی

خاک × کیفی

فرسایش × کیفی

× GQI × CQI × VQI × EQI × MQI(9/0

مدیری )

مندابع آ
9/0

ESA = )SQI

زیرزمیندی ×
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شکل  .8نقشة شدت بیابانزایی منطقة مورد مطالعه
جدول  .14تیپهای مختلف بیابانزایی منطقة مورد مطالعه

نوع

عالمت

دامنه

مساحت ()km2

مساحت ()%

غیرحساس

N

> 7/71

4

4

مستعد

P

9/90 – 9/21

31/11

0/99

شکنند با شدت کم

F1

9/21 – 9/20

141/90

92/14

شکنند با شدت متوس

F2

9/20 – 9/11

002/12

93/92

شکنند با شدت زیاد

F3

9/11 – 9/11

203/10

99/10

بحرانی با شدت کم

C1

9/11 – 9/01

201/40

99/94

بحرانی با شدت متوس

C2

9/01 – 9/91

021/00

20/11

بحرانی با شدت زیاد

C3

< 9/91

101/00

90/04
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بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد منطقه از نظر بیابانزایی با بدهکدارگیری مددل مددالوس ،در تیدپهدای مسدتعد،
شکنند با شدتهای کم ،متوس و زیاد و بحرانی نیز با شدتهای کم ،متوسد و زیداد قدرار مدی
منطقده را

گیرد (جدول  .)90تیپ مستعد کمترین و تیپ بحرانی با شدت متوس بیشترین مساح

به خود اختصاص داد اند .با توجده بده قالدب مددل مددالوس و ارزیدابی کمدی معیارهدای بدهکدار
گرفتهشد و بررسیهای انجامگرفته بر روی متوس وزنی این معیارها ،همچنین ،در جهد
مهمترین عامل تأثیرگذار در بیابانزایی منطقه ،میتوان گف

تعیدین

معیار اقلیم به عنوان عاملی مهدم ،مدی-

تواند در فرسایش پذیری و در نتیجه ،بیابانزایی منطقه نقش داشته باشد .در واقع ،معیدار اقلدیم کده
یک عامل طبیعی اس  ،مهمترین عامل بیابانزایی منطقه محسو

میشود ،هدر چندد بررسدیهدا و

بازدیدهای میدانی نشان میدهد عامل انسان و فعالید هدای او ،بیابدانزایدی منطقده را بدهویدژ در
مناطقی که از نظر بیابانزایی در وضعی

بحرانی هستند ،تشدید کدرد اسد  .بدا توجده بده اینکده

تغییرات عامل اقلیم در کل منطقه یکسان اس

اما دخال های انسانی باعث شد اسد

در بعضدی

مناط  ،فرسایش بیشتر و در بعضی مناط فرسایش کمتر باشد .در مناطقی کده از نظدر بیابدانزایدی
تیپ بحرانی دارد ،جمعی

بیشتری تمرکز دارد ،در نتیجه ،فعالی های انسانی در این مناط بیشدتر

به چشم میخورد .عواملی مانند افزایش جمعی  ،تبددیل اراضدی مرتعدی و کدمبدازد بده اراضدی
کشاورزی ،بهر برداری بیش از حد از منابع آ
سرع

باعث شد اسد

فرایندد بیابدانزایدی روز بده روز

بیشتری بگیرد .این مناط نیمة شرقی و مرکز شهرسدتان را در بدر مدیگیرندد و منطبد بدر

واحدهای کاری  9و  2اس

که هم از نظر اقلیمی و هم فعالی های انسانی ،در وضدعی

قرار ندارد .از نظر کاربری ،اراضی با کش

مطلدوبی

دیم و آبی ،مراتدع بدا تداج پوشدش متوسد و فقیدر ،و

اراضی فاقد پوشش گیاهی را شامل میشود .بنابراین ،براساس نتایج ،اقلیم به عنوان مهمترین عامل،
و در درجة دوم انسان (به عنوان عاملی ثانویه) ،باعث بیابانزایی منطقه و تشدید آن شد اسد  .در
روش مدالوس به عل

امتیازگیری عاملها در سطح منطقهای و با توجه به شرای ایران ،بدا توجده

به بانک اطالعات خاک و آ

کشور ،همچنین ،با اضافهشدن شاخصهای دیگدر بده ایدن مددل در
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مقایسه با تحقیقات قبلی ،درصد اطمینان برای ارائده شددت بیابدانزایدی در منطقده بداالتر بدود و
خطاهای مربوط به امتیازدهی عاملها به کمترین حد ممکن تقلیل یاف

و نتدایج دقیقدی از شددت

تخریب اراضی گزارش شد .همچنین ،نتایج ارزیابی با سیستم اطالعات جغرافیای جه

تهیة نقشة
عمدل

بیابانزایی در هر یک از شاخصها و ادغام آنها و تهیة نقشة نهایی بیدانگر دقد

و سدرع

باالی کارشناس بود اس  .در منطقة مطالعاتی ،این مدل بهخوبی بیانگر وضعی

بیابانزایی منطقده

و منطب با شرای آن اس  .با وجود این ،ضرورت مطالعة فرسایش بدادی منطقده بدا بدهکدارگیری
مدلهای تجربی یا مفهومی در منطقه احساس میشود .از نتایج و آثار مهم بیابانزدایدی در منطقده،
کاهش قابل توجه سطح سفرة آ های زیرزمینی ،تخریب ساختمان ،پایدداری خداک ،و تخریدب و
کاهش پوشش گیاهی ،در نتیجه ،افزایش احتمال انواع فرسایش و بروز مسائل اقتصادی -اجتمداعی
مثل فقر و مهاجرت اس  .توانمندسازی و ارتقای دانش فنی کشاورزان و بهر برداران عرصدههدای
منابع طبیعی ،مشارک
زیس  ،منابع آ

فراگیر و همه جانبة دستگا های متدولی (مندابع طبیعدی ،کشداورزی ،محدی

و جز آن) و افراد بومی و ذینفعان محلی و انجامدادن اقدامهای قدانونی در زمیندة

معیارها و شاخصهای بینالمللی مبارز با بیابانزایی پیشنهادهایی در این زمینه اس  .پس بایدد بدا
شناخ

نظامهای مدیریتی مختلف ،راهکارهایی بدرای طراحدی الگوهدای مناسدبتدر سدازگاری و

مقابله با خشکسالی و بیابانزایی پپیشنهاد داد ،بهطوری که میدزان خسدارت اقتصدادی ،اجتمداعی و
زیس محیطی ناشی از آن به حداقل برسد.
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