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چکيده
در حال حاضر بيابانزايی به عنوان يک معضل ،گريبان بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايرران
را گرفته است .اين مشکل ،نهتنها در نواحی خشک و نيمهخشک ،بلکه در بخشهرايی از منراق
نيمهمرقوب نيز ديده میشود .بيابانزايی مشتمل بر فرآيندهايی است کره هر زاييردة عوامرل
قبيعی و ه نتيجة فعّاليّتهاي غيراصولی انسانی است؛ بنابراين ،شناخت معيارها و شراخصهاي
ارائة يک مدل براي نشان دادن شردّ بيابرانزايی و تعيرين عوامرل مرثّّر برراي جلروگيري از
بيابانزايی ،ضروري است .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی پتانسيل بيابانزايی در دشت گنردمبان
شهرستان قصر شيرين با استفاده از مدل ايرانی ارزيابی پتانسيل بيابانزايی اسرت .برا توجّره بره
شرايط منطقه ،از سه معيار اقلي  ،آب ،زمينشناسی و ژئومورفولوژي و  66شاخص براي تهيّة نقشة
پتانسيل بيابانزايی استفاده شد .در مرحلة بعد ،شاخصهاي هر معيار در هر واحرد کراري مرورد
ارزيابی و وزندهی قرار گرفرت .برا بررسری ميران ين هندسری شراخصها و بهرهگيرري از فرنّ
جی.آي.اس ،نقشههاي مربوط به وضعيّت هر معيار تهيّه و در انتها از ميران ين هندسری معيارهرا،
نقشة نهايی پتانسيل بيابانزايی منطقه تهيّه گرديد .نتايج اين پژوهش نشان داد که منطقة مرورد
توسرط  )%22/59و شرديد
مطالعه از لحاظ شدّ بيابانزايی در سه کرسس نراچيز  ،)%5/93م ّ
 )%22/83قرار میگيرد .ارزيابی ارزش عددي معيارهاي مورد بررسی نشان میدهد که مرثّّرترين
شاخصهاي بيابانزايی منطقه به ترتيب اهمّيّرت ،افرت آبهراي زيرزمينری ،حسّاسريّت سرازند
زمينشناسی و هدايت الکتريکی هستند و در مقابل ،نسبت جذب سدي و کلر خاک کمترين اّرر
را داشتند .متوسّط وزنی پتانسيل بيابانزايی در کلّ منطقة مرورد بررسری  %22/59برود کره در
کسس بيابانزايی متوسّط قرار میگيرد.

واژگان کليدي :شاخصهاي بيابانزايی ،معيارهراي بيابرانزايی ،مردل ايرانری ارزيرابی پتانسريل
بيابانزايی ،دشت گندمبان ،ايران.
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دمه
مق ّ
شناخت بیابانها تنها از دیدگاه عوامل اقلیمی میّسر نیست ،بلکه توجّهه بهه شهرای زمینشناسهی ،ژئومورفولهوژی،
خاک و پوشش گیاهی و عوامل اکولوژی نیز ضروری است (احمدی .)5 :5910 ،در حال حاضهر بیابهانزایی نههتنها
در نواحی خشک و نیمهخشک ،بلکه در بخشهایی از مناطق نیمهمرطوب جهان نیهز دیهده میشهود (زهتابیهان و
همکاران )5915 ،و این روند بیابانزایی در کشورهای درحالتوسعه و مستعدّ بیابانزایی ،از شدّت باالیی برخهوردار
است؛ لذا مبارزه با بیابانزایی و تخریب سرزمین باید به عنوان اولویّهت محلّهی ،ملّهی ،منطقههای و جههانی در نظهر
گرفته شود (ملچیاد .)2770 ،5در این راه ،شناخت فرآیندهای بیابانزایی و عوامل بهه وجودآورنهده و تشهدیدکنندة
آن ،آگاهی از شدّت و ضعف این عوامل (افراخته )29 :5900 ،و شناسایی معیارها و شهاخ های ارائه یهک مهدل
برای تعیین شدّت بیابانزایی و عوامل مؤثّر بر آن ضروری است (اختصاصی و مهاجری.)5900 ،
برای پی بردن به نقش عوامل مؤثّر بر بیابانزایی و پتانسیل آن ،پژوهشهای زیادی انجام شده کهه حاصهل آن
ارائ مدلهای مختلف بیابانزایی است .در این راستا و بر اساس مطالعات انجامشده در ایران ،مهدل ایرانهی ارزیهابی
پتانسیل بیابانزایی 2ارائه شده است کهه بها اسهتااده از ایهن مهدل ،میتهوان بهه نحهو بهتهری نقهش عوامهل را در
بیابانزایی معلوم و مؤثّرترین عامل را مشخّ نمود .بر همین اساس ،ذوالاقاری و همکاران ( ،)5907بها اسهتااده از
مدل مذکور ،حسّاسیّت اراضی دشت سیستان به بیابانزایی را مورد ارزیابی قرار داده و پس از بررسی معیهار اقلهی،،
پوشش گیاهی ،خاک و فرسایش بادی به این نتیجه رسیدند که معیهار فرسهایش بهادی بیشهترین تهثثیر و خهاک،
کمترین تثثیر را در بیابهانزایی داشهته اسهت .در پژوهشهی دیگهر ،آرامهی و همکهاران ( ،)5909در ارزیهابی خطهر
بیابانزایی با استااده از همین مدل ،در منطق نیمهخشک آقبنهد اسهتان گلسهتان بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه
معیارهای پوشش گیاهی و وضعیّت خاک از مه،ترین معیارهای بیابانزایی در منطقه است .زهتابیهان 9و همکهاران
( ،)2757نیز بیان میدارند که آنچه نقش معیهار آب و آبیهاری را در فرآینهد بیابهانزایی بهیش از پهیش برجسهته
نموده ،دخالتهای انسانی است که تخریب منابع آب را تشدید نموده است.
در مطالعاتی که به منظور تعیین مه،ترین عوامل بیابانزایی در چهین انجهام شهد ،فعّالیّتههای انسهانی علّهت
اصلی بیابانزایی معرّفی گردید (ژو5001 ،0؛ یانگان 1و همکهاران .)2777 ،پژوهشهگران دیگهری نیهز در تحقیقهات
خود بیان کردهاند که بیابانزایی و گسترش بیابان در منطق مورد مطالع آنها ناشی از فعّالیّتههای انسهانی ماننهد
چرای مارط ،بوتهکنی ،استاادة بیرویه از اراضی و کشاورزی بوده است (یان لی 6و همکهاران2770 ،؛ وو و النه ،0
2772؛ سیواکومار )2770 ،1و به همین سبب ،انجام مدیریت صحیح ایهن منهاطق مهورد تثکیهد اسهت (فتهاحی و
همکاران .)2750 ،در حالی که نتایج پژوهش رسمی 0و همکاران ( ،)2757با استااده از توسع روش مهدالوس 57و
شبیهسازی پتانسیل بیابانزایی در غرب دلتای نیل نشان داد که بیشهترین متغیرههای مهؤثّر در بیابهانزایی در آن

1- Melchiade
)2- Iranian Model of Desertification Potential Assessment (IMDPA
3- Zehtabian
4- Zhu
5- Yonghuan
6- Yan Li
7- Wu & Long
8- Sivakumar
9- Rasmy
10- MEDALUS
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منطقه ،توسع شهری ،شوری خاک و عدم اجرای سیاستهای بیابانزدایی است .جیوردانهو 5و همکهاران (،)2772
نیز در جنوب ایتالیا پس از اصالح و بازسازی مدل مناطق حسّاس زیستمحیطی ،2بها توجّهه بهه شهرای منطقهه،
چهار معیار کلیدی بیابانزایی را خاک ،اقلی ،،پوشش گیاهی و مدیریت اراضی در نظر گرفتند.
به هر حال ،همانگونه که در تعریف بیابهانزایی نیهز مشهاهده میگهردد داشهتن ماههوم صهریح و روشهنی از
بیابانزایی ،مسهتلزم درک دقیهق و مشخّصهی از واژهههای تخریهب اراضهی ،منهاطق خشهک ،تغییهرات اقلیمهی و
فعّالیّتهای انسانی است .مدل ،ابزاری برای تحلیل رفتار پدیدهها و سادهکردن پیچیهدگیههای موجهود در جههان
واقعی است و هدف آن افزایش درک ما دربارة واقعیّتها و فرآیندها در جهان است (شایان و شهریای .)5911 ،بهه
منظور مطالعات بیابانزایی در ایران 0 ،معیار و  96شاخ بیابانزایی همراه با متهدولوژی ارزیهابی کمّهی و کیاهی
آنها در قالب مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانزایی ارائه شده است .در روش یادشده شدّت بیابانزایی به کمهک 0
معیار خاک ،فرسایش بادی ،فرسایش آبی ،اقلی ،،آب ،پوشش گیاهی ،کشاورزی ،توسع شهری و فنّهاوری ،زمهین و
ژئومورفولوژی و مدیریت ،مورد ارزیابی قرار میگیرد (حسینی و همکاران .)5910 ،انطباق معیارهها و شهاخ های
تعریفشده در مدل با شرای اکولوژیکی ایران ،امکان امتیازدهی آسانتر و تهیّ نقشه به کمهک فهنّ جهیآیاس از
امتیازات مدل مذکور به حساب میآید .نتایج حاصل از بررسی مهدل مهذکور در دو اقلهی ،نیمهخشهک تها خشهک
نیمهمرطوب (حبلهرود) و خشک تا نیمهخشک (شرق اصهاهان) حهاکی از آن اسهت کهه نتهایج ایهن روش کهامال
رضایتبخش است .به منظور کاهش دامن تغییرات و افزایش اعتبار مهدل مهذکور ایهن روش در سهایر حوزهههای
آبخیز کشور با اقلی،های متااوت ،در دسهت بررسهی ،ارزیهابی و اصهالح اسهت (اختصاصهی و سهههر)10 :5907 ،؛
بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر بررسی پتانسیل بیابانزایی با استااده از مدل ایرانهی ارزیهابی پتانسهیل بیابهانزایی
در دشت گندمبان شهرستان قصر شیرین است.

معرّفی منطقة مورد بررسی
منطق مورد مطالعه ،بخشی از شهرستان قصر شیرین در استان کرمانشاه است .موقعیّهت جغرافیهایی منطقهه بهین
" 01° 91' 97تا " 01° 90' 97طول شهرقی و " 90° 25' 27تها " 90° 21' 17عهر شهمالی اسهت .وسهعت
محدودة مطالعاتی  55001/06هکتار است که حداکثر ارتااع آن  5500/6متر و حداقل ارتااع در خروجی منطقهه
برابر  900متر است (شکل  .)5این منطقه ،از شمال و غرب به عراق ،از جنوب به حوم قصر شیرین و از شهرق بهه
دهستان دشت ذهاب منتهی میشود و بخشی از حوض رودخان الوند و قورهتو است که این رودخانههها از شهمال
و داخل محدوده عبور میکنند .به همین سبب ،این محدوده فاقد یک حوض آبخیز مستقل بوده و مطالعه آن بهر
اساس تقسی،بندیهای داخلی به صورت واحدهای هیدرولوژیکی صورت گرفت.
متوسّ بارندگی حوضه بر اساس آمار ایستگاههای بارانسهنجی خسهروی ،پاطهاق ،شههرک دیهره و سهومار در
دورة آماری  97ساله ( )5967-5907حدود  901میلیمتر است .بر اساس این آمار ،از سال  5960به بعهد (بههجز
سالهای  5900 ،5907و  ،)5906میانگین بارش منطقه کمتر از میانگین بلندمدّت بوده و منطقهه در خشکسهالی
به سر برده اسهت .تهداوم  20سهال خشکسهالی ،اثهرات مخرّبهی بهر منطقهه داشهته اسهت .ماهههای آذر و اسهاند
پربارانترین و خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور ک،بارانترین ماههای سال هستند .رژی ،حرارتهی منطقه ترمیهک 9و بها
1- Giordano
)2- Environmental Sensitive Areas (ESAs
3- Thermic
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شکل  .6موقعيّت منطقة مورد مطالعه در استان کرمانشاه و ايران

توجّه به پراکنش بارندگی و اختالف نسبتا ک ،بهین بارنهدگی در زیرحوضهههای مختلهف ،رژیه ،رطهوبتی در که ّ
ل
حوضه ،زریک 5است .جهت وزش باد غالب ،غربی با میهانگین سهرعت  1/5متهر بهر ثانیهه اسهت .بهر اسهاس روش
دمارتن و آمبرژه ،2اقلی ،منطقه نیمهخشک است .سازندهای زمینشناسهی بهه طهور غالهب گچسهاران و آغاجهاری
است که مارنی و حسّاس به فرسایش هسهتند .از لحها ژئومورفولهوژی نیهز  9تیه اصهلی اراضهی (کهوه ،تهّهه و
آبرفتهای بادبزنیشکل سنگریزهدار) و یک رده خاک به نام انتیسل شناسایی گردید (مؤسّس تحقیقهات خهاک و
آب.)5969 ،

مواد و روشها
در مدل ایرانی ارزیهابی پتانسهیل بیابهانزایی ،سهه معیهار اقلهی ،،آب و زمینشناسهی و ژئومورفولهوژی بهه عنهوان
معیارهای کلیدی بیابانزایی در نظر گرفته میشود .هر معیار شامل چند شهاخ اسهت کهه بهه ههر شهاخ بهر
اساس تثثیر آن در بیابانزایی با توجّه به شرای منطقه ،مطالعات میدانی و نظر کارشناسان مربوطهه ،وزنهی بهین 7
تا  0داده شده است که  7بهترین و  0بدترین وزن است .برای ارزیابی شدّت بیابانزایی ،معیارهای مورد بررسی بهه
صورت میانگین هندسی با یکهدیگر ترکیهب و کهالس بیابهانزایی تعیهین مهیگهردد .در نهایهت ،نقشه پتانسهیل
بیابانزایی بر اساس معیارهای مورد نظر تهیّه و مه،ترین عوامل مؤثّر بر بیابهانزایی مشهخّ مهیگهردد .در ادامهه
نحوة محاسب هر یهک از معیارهها و شهاخ های مربوطهه توضهیح داده مهیشهود .در ایهن پهژوهش ،بهه منظهور
کمّیسازی اطّالعات اقلیمی از سه شاخ به شرح زیر استااده گردید:
1- Xeric
2- De Martonne & Emberger
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الف :شاخص بارش ساالنه

ابتدا با استااده از روش ایستگاه معرّف ،نواق آمار بارش  97سال منطقهه ( )5967-5907مربهوط بهه  0ایسهتگاه
نزدیک منطقه بازسازی شد؛ سهس برای این شاخ  1 ،کالس تعیین و امتیازدهی گردید و بهه عنهوان یهک الیه
اطّالعاتی در بررسی پتانسیل بیابانزایی منطقه مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)5
ب :شاخص خشکسالی

شاخ بارش استاندارد ،شاخصی است که بر اساس احتمال بارش برای مقیاسهای زمانی متاهاوت بهه کهار بهرده
میشود .طبق این روش ،خشکسالی زمانی اتّااق میافتد که شاخ بارش استاندارد به طهور مسهتمر مناهی و بهه
مقدار  -5یا کمتر برسد و هنگامی پایان مییابد که مقدار آن مثبت گردد و مقادیر تجمّعی آن نیز بزرگهی و شهدّت
دورة خشکسالی را نشان دهد (رابط .)5
Pik  pi
i

رابط 5

SPI 

که در آن SPI ،بارش استانداردشده Pik ،مقادیر بارش در ایسهتگاه  iدر  kامهین سهال بهه میلیمتهر pi ،میهانگین
بارش بلندمدّت ایستگاه  iبه میلیمتر و  σiانحراف معیار دادههای بارش بلندمهدّت ایسهتگاه  iاسهت؛ بنهابراین ،بهه
منظور بررسی تداوم خشکسالی از شاخ بارش استاندارد 5و آمار بارش ایستگاههای مهورد مطالعهه اسهتااده و بهر
اساس جدول  ،5وزندهی و مساحت ههر طبقهه در ههر واحهد هیهدرولوژیکی در محهی جهی.آی.اس محاسهبه و
میانگین وزنی امتیاز برای هر واحد هیدرولوژیکی محاسبه گردید .در نهایت ،میانگین هندسی شهاخ های بهارش
ساالنه ،2خشکسالی 9و استمرار خشکسالی 0بر اساس رابط  2به عنوان معیار اقلی 1،محاسبه گردید.
D  DD  AR
3

رابط 2

CLC 

از دیگر سو ،کیایّت آب ،نتیج ترکیب و غلظت امالح موجود در آن است .برای بررسهی وضهعیّت کیایّهت آب
منطقه 1 ،شاخ هدایت الکتریکی ،6نسبت جذب سدی ،0،کهلّ مهواد جامهد محلهول در آب 1و کلهر 0و نوسهانات
سارة آب زیرزمینی 57انتخاب گردید؛ سهس به منظور شناخت وضعیّت کمّی آب زیرزمینی ،آمار  51چهاه و بهرای
آنالیز شیمیایی آمار  57چاه مورد ارزیابی قرار گرفت و اطّالعات مورد نظر استخراج گردید.
جدول  .6تعيين امتياز شاخصهاي معيار اقلي
غير قابل مسحظه

ک

متوسّط

شديد

بسيار شديد

کسس بيابانزايی /امتياز

8/6-6

6/86-6/5

6/56-2/5

2/56-9/5

9/56-4

بارش ساليانه ميلیمتر)

≤677

217-677

517-217

01-517

>01

شاخص خشکسالی SPI

0

6و1

0

9و2

5

استمرار خشکسالی سال)

کمتر از 9

9-0

1-6

0-6

بیشتر از 0

شاخص ارزيابی

)1- Standardized Precipitation Index (SPI
)2- Annual Rainfall (AR
)3- Drought (D
)4- Drought Duration (DD
)5- Climate Creterion (CLC
)6- Electrical Conductivity (EC
)7- Sodium Adsorption Ratio (SAR
(8- Total dissolved solids )TDS
)9- Chlorine (Cl
)10- Groundwater Level (GL
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هدایت الکتریکی آب نشاندهندة میزان امالح هادی موجود در آب و موادّ جامد محلول در آب نیز برابر بها غلظهت
هم یونهای موجود در آب است .نسبت جذب سدی ،نیز معیاری برای ارزیابی خطر سدی ،در آبهای مخصهو
آبیاری است که به وسیل محاسب نسبت سدی ،به منیزی ،و کلسی ،بهه صهورت رابطه  9تعیهین مهیشهود (همه
غلظتها برحسب میلیاکیواالن بر لیتر است):



رابط 9

Na 
 Mg 2
2

2

SAR 

Ca

معیار آب 5بر اساس شاخ های مذکور و رابط  0و جدول  2محاسبه گردید.
EC  SAR  TDS  Cl  GL
5

رابط 0

WC 

معیار زمینشناسی و ژئومورفولوژی 2نیز از میانگین هندسی  9شاخ شیب ،9کهاربری اراضهی 0و حسّاسهیّت
سازند 1و با استااده از رابط  1محاسبه گردید و هر واحد کاری در هر یک از شاخ ها به صورت جدا ارزشدههی
شد .با توجّه به ثابتبودن این شاخ در طول زمان ،ارزش آن ثابت در نظر گرفتهه شهد .نقشه شهیب منطقهه بها
بهرهگیری از نقش مدل رقومی ارتااع و فنّ جی.آی.اس ،در چهار کالس تهیّه و امتیاز مربوط به هر طبقهه مطهابق
جدول  9محاسبه گردید.
LU  FS  S
3

رابط 1

GGC 

از آنجا که منطق مورد مطالعه شامل سه نوع کاربری مرتع ،اراضی کشاورزی و مناطق مسهکونی اسهت ،امتیهاز
مربوط به شاخ کاربری اراضی با توجّه به رخسارههای موجود در هر نوع کاربری در جدول  0تعیین گردید.
جدول  .2تعيين امتياز شاخصهاي معيار آب
کسس بيابانزايی /امتياز
شاخص ارزيابی

ک

متوسّط

شديد

بسيار شديد

6 -6/5

6/56-2/5

2/56-9/5

9/56-4

نوسانا سطح سفره سانتیمتر در سال)

<27

27-97

97–17

<17

هدايت الکتريکی ميکرو موس بر سانتیمتر)

<017

017-2217

2217-1777

<1777

نسبت جذب سدي

<51

51-26

26-92

<92

موادّ جامد محلول در آب

7-5777

5777–2777

2777-9777

<9777

کلر ميلیگرم بر ليتر)

7-217

217-177

177-5177

<5177

جدول  .9کسس و وزن شاخص شيب
کد

قبقا شيب )%

امتياز

5

7-1

5-5/1

2

1-51

5/15–2/1

9

51-97

2/15–9/1

0

<97

9/15–0
)1- Water Creterion (WC
)2- Geology-Geomorphology Criteria (GGC
)3- Slope (S
)4- Land Use (LU
)5- Formation Sensitivity (FS
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بررسی وضعيّت بيابانزايی با استفاده از مدل ايرانی ارزيابی پتانسيل بيابانزايی (مطالعة موردي :دشت گندمبان)...
جدول  .4امتياز مربوط به کاربريهاي اراضی و رخسارههاي آن
رخسارهها

امتياز

واحدها

کا نمکی و رسی ،ت ّههماسه

0
9

آهک مارنی ،کنگلومرای مارنی ،شیل
مارن ،آهک مارنی ،آهک ،کنگلومرا ،شیل ،ماسهسن

مرتع ضعيف تا متوسّط

2/1

کواترنر آبرفتی

2

آهک ،کنگلومرا ،ماسهسن  ،دولومیت ،شیل ،مرمر ،آهک دوباره متبلورشده

5/1

سن های آذرین با سن های آذرین دگرگونشده و سن های دگرگون

5

کا نمکی  -رسی

0

کواترنر آبرفتی

9

کا نمکی  -رسی

0

کواترنر

9

کواترنر آبرفتی

9

دولومیت ،شیل ،مرمر ،آهک دوباره متبلورشده

2

سن های آذرین با سن های آذرین دگرگونشده و سن های دگرگون

5

کشاورزي آبی ،اراضی آيش
اراضی شهري و روستايی

اراضی جن لکاري شده

شاخ حسّاسیّت هر سازند به فرسایش با توجّه به نقش زمینشناسی منطق مهورد مطالعهه و روش فیضنیها
( ،)5900بررسی و امتیاز آن محاسبه گردید (جدول .)1
بر اساس امتیاز به دست آمده برای هر یک از معیارها ،نقشههای بیابانزایی مربوط به ههر معیهار تهیّهه و بهرای
هر کدام از الیهها با توجّه به وزن و امتیاز آنها ،بانک اطّالعاتی الزم تشهکیل شهد .در پایهان ،الیهههای موجهود بهه
روش شرطی و بر اساس امتیاز هر الیه با منطق ه،پوشانی در محی جی.آی.اس بها هه ،ترکیهب و نقشه نههایی
پتانسیل بیابانزایی منطقه از میانگین هندسی معیارها و بر اساس جدول  6تهیّه گردید.

نتايج
پس از تعیین ارزش عددی شدّت بیابانزایی برای هر شاخ  ،با توجّه به وزندهی انجامشده ،نقش مربوط بهه ههر
معیار تهیّه گردید (شکل  2تا  .)0توزیع فراوانی کالسهای پتانسیل بیابانزایی بر اساس این معیارها در جهداول 0
تا  0ارائه شده است.
جدول  .5کسسها و وزن شاخص حسّاسيّت سازند و واحدهاي سن ی به فرسايش
نام شاخص

حسّاسيّت
سازند

تعريف کسس

کسس

امتياز

توف و شیل توفی ،سن های آتشاشانی ،اسهلیت و بازالت

ک،

5

متوسّ

2

آهک و دولومیت

شدید

9

مخروطافکنهها و پادگانههای آبرفتی ،رسوبات رودخانهای ،اراضی ساحلی ،نهشتههای واریزهای ،مارن و
ژیهس و ماسهسن  ،کا نمکی و کویر ،رسماسهای

خیلی شدید

سازندهای گچساران ،آغاجاری و بختیاری ،ماسهسن

قرمز و شیل ،کنگلومرا

د بيابانزايی
جدول  .1توزيع فراوانی کسسهاي ش ّ
د بيابانزايی
قبقهبندي کيفی ش ّ

دامنة ارزش عددي

ناچیز و ک،

7-5/1

متوسّ

5/1-2/1

شدید

2/15–9/1

بسیار شدید

9/15–0

0
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د بيابانزايی بر اساس معيار اقلي
جدول  .2توزيع فراوانی کسسهاي ش ّ
مساحت

ميان ين وزنی شدّ بيابانزايی

قبقة بيابانزايی

5/92
2/22
2/01
9/10

ناچیز و ک،
متوسّ
شدید
بسیار شدید

5016/60
6211/52
2119/19
900/60

جمع

-

55001/06

هکتار

درصد
56/27
19/09
26/19
9/79
577

شکل  .2نقشة شدّ بيابانزايی منطقة مورد مطالعه بر اساس معيار اقلي
د بيابانزايی بر اساس معيار آب
جدول  .3توزيع فراوانی کسسهاي ش ّ
ميان ين وزنی شدّ بيابانزايی

قبقة بيابانزايی

مساحت
درصد

درصد

7/00
2/70
9/70
9/01

ناچیز و ک،
متوسّ
شدید
بسیار شدید

075/95
2556/0
0651/56
0970/10

9/61
51/69
05/10
96/17

جمع

-

55001/06

577

شکل  .9نقشة شدّ بيابانزايی منطقة مورد مطالعه بر اساس معيار آب

بررسی وضعيّت بيابانزايی با استفاده از مدل ايرانی ارزيابی پتانسيل بيابانزايی (مطالعة موردي :دشت گندمبان)...
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جدول  .3توزيع فراوانی کسسهاي پتانسيل بيابانزايی بر اساس معيار زمينشناسی و ژئومورفولوژي
ميان ين وزنی شدّ بيابانزايی

قبقة بيابانزايی

مساحت
هکتار

درصد

5/09
5/19
2/19

ناچیز و ک،
متوسّ
شدید

651/10
5120/10
0972/21

1/91
59/90
15/20

جمع

-

55001/06

577

شکل  .4نقشة شدّ بيابانزايی منطقه بر اساس معيار زمينشناسی و ژئومورفولوژي

نقش نهایی از میانگین وزنی معیارها و نقش معیارها از میانگین وزنی شهاخ های آن طبهق رابطه  6حاصهل
گردید (اختصاصی و سههر.)06 :5907 ،
رابط 6

Index – x = [(layer -1). (layer -2)…(layer-n)]1/n

که در آن  :Index– xمعیار مورد نظر :Layer ،شاخ های هر معیار و  :Nتعداد شهاخ های ههر معیهار اسهت .در
نهایت پس از تهیّ الیههای معیارهای مورد مطالعه ،از تلایق الیههای اطّالعهاتی آنهها بهر اسهاس رابطه  ،0نقشه
نهایی وضعیّت فعلی بیابانزایی منطقه (شکل  )1با توجّه به جدول  57ترسی ،گردید.
رابط 0

DS = (CLC.WC.GGC)1/3

که در آن  :DSشدّت بیابانزایی :CLC ،5معیار اقلی :WC ،،معیار آب :GGC ،معیار زمینشناسهی و ژئومورفولهوژی
است.
در پایان ،نقش شدّت بیابانزایی دشت گندمبان قصهر شهیرین از ه،پوفشهانی الیهههای اطّالعهاتی معیارههای
اقلی ،،آب ،زمینشناسی و ژئومورفولوژی محاسبه و نقش پتانسیل بیابهانزایی منطقهه بهه دسهت آمهد (شهکل .)1
توسه ( )%02/19و شهدید
منطق مورد نظهر از لحها شهدّت بیابهانزایی در  9کهالس نهاچیز و که ،)%1/91( ،م ّ
( )%22/71طبقهبندی شد (جدول  .)57ارزیابی ارزش عددی معیارهای مورد بررسی نشان میدهد شاخ اکاهت
آب زیرزمینی مؤثّرترین عامل در شدّت بیابانزایی منطق مورد بررسی است .متوسّ وزنی پتانسیل بیابهانزایی در
کلّ منطق مورد بررسی  %02/19بوده که در کالس بیابانزایی متوسّ قرار میگیرد.
)1- Desertification Severity (DS
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جدول  .68توزيع فراوانی کسسهاي پتانسيل وضعيّت بيابانزايی منطقه
مساحت

ميان ين وزنی شدّ بيابانزايی

قبقة بيابانزايی

5/92
2/90
2/12

ناچیز و ک،
متوسّ
شدید

651/10
1972/21
2120/10

جمع

-

55001/06

هکتار

درصد
1/91
02/19
22/71
577

شکل  .5نقشة پتانسيل بيابانزايی منطقة مورد مطالعه

بحث
با توجّه به تجزیه و تحلیل انجامشده و نتایج به دست آمده از مدل ایرانی ارزیهابی پتانسهیل بیابهانزایی در منطقه
دشت گندمبان آشکار میگردد که روش موجهود بهرای منطقه مهورد مطالعهه مناسهب بهوده و از کهارایی خهوبی
برخوردار است .ضمن اینکه ،این مدل ،بر پایه روش مهدالوس تهدوین شهده اسهت و مزایهای خها ّ آن از قبیهل
استاادة محدودتر از نظرات کارشناسی (در مقایسه بها سهایر روشههای ارزیهابی بیابهانزایی) ،اسهتااده از میهانگین
هندسی و فنّ جی.آی.اس در سطوح مختلف ارزیابی موجب افزایش دقّت و صحّت نتایج میشهود و همچنهین بهه
کمک شاخ ها و معیارهای متنوع و مؤثّر بر بیابانزایی در مدل ،خصوصیات کیاهی بهه کمّهی تبهدیل مهیشهوند.
بررسی و مقایس نتایج حاصل از معیارهای مذکور نشان میدهد شدّت بیابانزایی منطقه از لحها معیهار اقلهی ،در
طبق متوسّ  ،از نظر معیار آب در طبق شدید و از نظر معیار زمینشناسی و ژئومورفولهوژی نیهز در طبقه شهدید
قرار دارد و بر اساس نتایج به دست آمده مه،ترین شاخ های بیابانزایی در منطق دشهت گنهدمبان بهه ترتیهب
شاخ افت آب ،شاخ حسّاسیّت سازند و شاخ هدایت الکتریکی هستند که بیشترین تهثثیر را در بیابهانزایی
کلّ منطقه دارند.
پایداری و کیایّت خاک این مناطق بر اثر تخریب پوشش گیاهی شدیدا آسیب دیهده و زمینهه سهیل و شهوری
خاک را فراه ،میآورد .از سویی نیز به دلیل داشتن رس و سیلت زیاد به یک کانون گردوغبار تبدیل خواههد شهد.
شدّت گرما و جهت وزش باد غالب ،دو عاملی هستند که پتانسیل تشکیل بیابان و کانون گردوغبار (منشهث داخلهی)
را در این منطقه در صورت حذف پوشش گیاهی طبیعهی (مراتهع قشهالقی) فهراه ،مهیآورد .بها تخریهب پوشهش
گیاهی به دلیل دمای باال و تداوم آن ،رطوبت و امالح الیههای زیرین خهاک سهریع بهه سهطح آمهده و خشهکی و
شوری خاک را در پی خواهد داشت .بیابانزایی یعنی نابودی پوشش گیهاهی در نهواحی بسهیار خشهک و نتهایجی
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چون فرسایش خاک و طوفانهای ماسهای و گردوغبار را در پی دارد که استمرار کاهش توان بیولوژیهک اراضهی ،از
بین رفتن شرای مساعد زندگی و افزایش مناظر ناخوشایند بیابانی را در پهی خواههد داشهت (فتهاحی .)5911 ،در
پژوهشهای مختلف ،معیارهای متااوتی برای بررسی وضعیّت بیابانرایی مورد مطالعه قهرار گرفتهه اسهت از جملهه
معیار آب توسّ محمدقاسمی و همکاران ( ،)5910در منطق زابل ،معیار فرسایش آبی توسّ هاشمی و همکهاران
توسه ذوالاقهاری و همکهاران ( ،)5907در دشهت
( ،)5907در منطق زههک سیسهتان ،معیهار فرسهایش بهادی ّ
سیستان و معیارهای خاک و پوشش گیاهی توسّ رضاییپور باغدر و همکاران ( ،)5900در باغدر یهزد و ممبنهی و
همکاران ( ،)5901در دشت عباس دهلران و معیار نسبت اراضی مسکونی به کشاورزی توسّ حکهی،زاده اردکهانی
و همکاران ( .)2750یکی از دالیل بسیار مه ،در بیابانزایی منطقه ،استاادة بیرویه از آبههای زیرزمینهی و حاهر
چاههای متعدّد به دلیل گسترش کشاورزی و استااده از سیست،های آبیاری سهنّتی اسهت کهه در سهالهای اخیهر
سبب افت شدید سارة آب زیرزمینی در منطقه شده است کهه ایهن موضهوع در منهاطق خشهک عمومیّهت دارد و
نتایج مطالعات فتاحی و همکاران ( )5910در حوض آبخیز دریاچ نمک که افت سارة آب زیرزمینهی را مه،تهرین
شاخ در بیابانزایی عنوان کردهاند ،این موضوع را تثیید مینماید.

نتيجهگيري
با توجّه به تجزیه و تحلیل انجامشده و نتایج به دسهت آمهده از ارزیهابی روش مهورد اسهتااده در دشهت گنهدمبان
مشخّ گردید که روش مذکور با در نظر گهرفتن شهاخ های مناسهب و کهافی در منهاطق خشهک و همچنهین
سادگی مراحل اجرای مدل ،روش خا ّ وزندهی شهاخ ها و اسهتااده از میهانگین هندسهی بههجهای جمهع یها
میانگین حسابی در محاسب شاخ ها و نقش نهایی بیابانزایی و استااده از سامان اطّالعات جغرافیهایی در تلایهق
نقشهها ،روش نسبتا دقیقی است و میتواند در مناطق مشابه برای تعیهین شهدّت بیابهانزایی مهورد اسهتااده قهرار
گیرد و در صورت لزوم شاخ ها و کالسهای آن را بر اساس شرای منطقه اصهالح نمهود؛ بنهابراین ،از آنجها کهه
مؤثّرترین شاخ های بیابانزایهی منطقهه ،افهت آبههای زیرزمینهی ،حسّاسهیّت سهازند زمینشناسهی و ههدایت
الکتریکی هستند؛ نقش فعّالیّتهای انسانی و مدیریت منابع آب موجود در منطقهه آشهکار مهیگهردد و بها اجهرای
روشهای صحیح علمی استااده از منابع میتوان تبعات نامناسب تخریب اراضی و بیابانزایی را کاهش داد.
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