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 زاییبیابان ارزیابی پتانسیل ایرانی مدل از استفاده با زاییبیابان وضعیّت بررسی

 شیرین( قصر گندمبان، دشت موردی: )مطالعة

 زدایی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایرانکارشناس ارشد بیابان - کامران حقگو

 استادیار مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران - *نورالدین رستمی

 کرمانشاه، ایران مرتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، اریاستاد - مسیب حشمتی

 استادیار مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران - مرزبان فرامرزی
 

 51/55/5901پذيرش:   70/70/5901 وصول:

 چکيده
 جمله ايرران از جهان کشورهاي از بسياري بانيگر ،معضل يک عنوان به زايیبيابان حاضر حال در

 منراق  از يیهرابخشدر  بلکه ،خشکمهين و خشک نواحی درتنها نه ،مشکل اين است. را گرفته

 امرلعو زاييردة کره هر  است فرآيندهايی بر مشتمل زايی. بيابانشودیم ديده نيز مرقوبمهين

 يهاشراخص و معيارها شناخت ،بنابراين؛ است یانسان یراصوليغ يهافعّاليّت جةينت ه  و قبيعی

 از جلروگيري برراي مرثّّر عوامرل و تعيرين زايیبيابران شردّ  دادن نشان براي مدل يک ارائة

در دشت گنردمبان زايی ی پتانسيل بيابانبررس ،هدف از پژوهش حاضر .است يضرور ،زايیبيابان

بره  توجّرهبرا  .اسرت زايیبيابان ارزيابی پتانسيل ايرانی با استفاده از مدل قصر شيرينهرستان ش

 ة نقشةشاخص براي تهيّ 66و  شناسی و ژئومورفولوژيزمين آب، اقلي ،ار يمع سه، از منطقهشرايط 

 وردمر يارکرار در هر واحرد يي هر معهاشاخص ،بعد شد. در مرحلة استفاده يیزاابانيبپتانسيل 

 فرنّي از ريرگبهرهو  هاشراخص. برا بررسری ميران ين هندسری فرتگرقرار  یدهوزنو  یابيارز

 ،در انتها از ميران ين هندسری معيارهرا و تهيّه هر معيار وضعيّتي مربوط به هانقشه ،اس.آي.جی

مرورد  ه منطقةکد. نتايج اين پژوهش نشان داد يگرد تهيّهزايی منطقه نهايی پتانسيل بيابان نقشة

ط(، م%93/5سه کرسس نراچيز   در زايیبيابان شدّ  از لحاظ مطالعه  ديشردو  (%59/22  توسرّ

 نيترمرثّّر که دهدیم نشان بررسی مورد يمعيارها يعدد ارزش . ارزيابیرديگیمقرار  (83/22% 

سرازند  حسّاسريّتهراي زيرزمينری، افرت آب ،اهمّيّرت بيترت منطقه به يیزاابانيب يهاشاخص

ن اّرر يمترک کلر خانسبت جذب سدي  و ک ،در مقابل و ندهست يکیترکت اليو هدا یشناسنيزم

برود کره در  %59/22بررسری  مرورد منطقة کلّ در زايیبيابان وزنی پتانسيل توسّطرا داشتند. م

 گيرد.می قرار توسّطم زايیبيابانکسس 

 ارزيرابی پتانسريل ايرانری، مردل يیزاابرانيب، معيارهراي يیزاابانيب يهاشاخصواژگان کليدي: 

 .، ايراندشت گندمبان، زايیبيابان
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 مهمقدّ 
رفولهوژی، و، ژئومیشناسهنیزمبهه شهرای   توجّههسر نیست، بلکه تنها از دیدگاه عوامل اقلیمی میّ هاابانیبشناخت 

 تنهانهه زاییبیابهان حاضهر حال در. (5: 5910 خاک و پوشش گیاهی و عوامل اکولوژی نیز ضروری است )احمدی،

)زهتابیهان و شهود می دیهده نیهزجهان  مرطوبمهین مناطق از هاییدر بخش بلکه ،خشکنیمه و خشک نواحی در

 برخهوردار باالیی شدّت از ،زاییبیابان مستعدّ و توسعهدرحال یکشورها در زاییبیابان روندو این  (5915 ،همکاران

 نظهر در جههانیو  ایمنطقهه ی،ملّه ی،ت محلّهاولویّه عنوان به باید رزمینس تخریب و زاییبیابان با مبارزه لذا ؛است

 ةدکنندیتشهد و وجودآورنهده بهه عوامل و زاییبیابان یفرآیندها شناخت ،راه این در (.2770، 5ادیملچد )وش گرفته

 مهدل یهک ارائه  یهاشهاخ  و معیارهاو شناسایی ( 29: 5900 )افراخته، عوامل این ضعف و شدّت از آن، آگاهی

 .(5900مهاجری،  و )اختصاصیی است ضرور آن بر مؤثّر و عوامل زاییبیابان شدّتتعیین  یبرا

 آن حاصهل کهه شده انجام یزیاد هایآن، پژوهش و پتانسیل زاییبیابان بر مؤثّر عوامل نقش به بردن پی برای 

 ارزیهابی ایرانهی مهدل ایران، در شدهانجام تمطالعا اساس بر و راستا این در است. زاییبیابان مختلف هایمدل ارائ 

 در را عوامهل نقهش یبهتهر نحهو بهه تهوانمی ،مهدل ایهن از اسهتااده بها است کهه شده ارائه 2زاییبیابان پتانسیل

 از اسهتااده بها ،(5907همکاران ) و ذوالاقاری ،بر همین اساس نمود. مشخّ را ترین عامل مؤثّرو  معلوم زاییبیابان

 اقلهی،، معیهار از بررسی پس و قرار داده ارزیابیرا مورد  زاییبیابان به سیستان دشت اراضی حسّاسیّت ،مذکورمدل 

 ،خهاک و تهثثیر بیشهترین بهادی فرسهایش معیهار که رسیدند نتیجه این به بادی فرسایش و خاک گیاهی، پوشش

در ارزیهابی خطهر  ،(5909)ران آرامهی و همکها ،ی دیگهرپژوهشهدر  .اسهت داشهته زاییدر بیابهان را تثثیر کمترین

کهه  اسهتان گلسهتان بهه ایهن نتیجهه رسهیدند بنهدآق خشکمهین ، در منطق مدلاستااده از همین زایی با بیابان

و همکهاران  9زهتابیهان .است منطقه در زاییبیابان معیارهای نیترمه، از خاک وضعیّت و گیاهی پوشش معیارهای

 برجسهتهزایی بهیش از پهیش ه نقش معیهار آب و آبیهاری را در فرآینهد بیابهانکه آنچ دنداریمبیان نیز  ،(2757)

 .نموده است ی انسانی است که تخریب منابع آب را تشدیدهادخالت، نموده

ت علّهی انسهانی ههافعّالیّتدر چهین انجهام شهد،  زاییبیابانترین عوامل که به منظور تعیین مه، اتیمطالعدر  

دیگهری نیهز در تحقیقهات  پژوهشهگران .(2777 ،همکهاران و 1یانگان ؛5001، 0ژوگردید ) فیمعرّ زاییبیاباناصلی 

انسهانی ماننهد  یههافعّالیّتآنها ناشی از  مورد مطالع  و گسترش بیابان در منطق  زاییبیابانکه  اندکردهخود بیان 

، 0وو و النه  ؛2770و همکهاران،  6یان لیاراضی و کشاورزی بوده است ) از هیرویب کنی، استاادةبوته چرای مارط،

)فتهاحی و  اسهتکیهد یح ایهن منهاطق مهورد تثیت صحمدیرانجام  به همین سبب، و (2770، 1سیواکومار ؛2772

 و 57مهدالوس روش توسع  از استااده با ،(2757)همکاران  و 0رسمی پژوهشدر حالی که نتایج  (.2750همکاران، 

 در آن زاییبیابهان در مهؤثّر متغیرههای بیشهترین که داد نشان نیل دلتای غرب در زاییبیابان پتانسیل سازیشبیه

                                                                                                                                            
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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 ،(2772همکهاران )و  5جیوردانهو است. زداییی بیابانهااستیس اجرای خاک و عدم یشور شهری، توسع  منطقه،

 ،منطقهه شهرای  بهه توجّههبها  ،2محیطیاس زیستمناطق حسّ مدل بازسازیو اصالح  از پس ایتالیا جنوب در نیز

 گرفتند. نظر در اراضی مدیریت و گیاهی پوشش ،،یاقل خاک، زایی رابیابان کلیدی معیار چهار

از  روشهنی و صهریح ماههوم داشهتن گهرددمی مشهاهده نیهز زاییبیابهان تعریف در که گونههمان ،حال هر به 

و  اقلیمهی ییهراتتغ خشهک، منهاطق اراضهی، تخریهب ههایواژه از یمشخّصه و دقیهق درک مسهتلزم ،زاییبیابان

موجهود در جههان  یههایدگیهچیپکردن و ساده هادهیپدمدل، ابزاری برای تحلیل رفتار . انسانی است هایفعّالیّت

بهه  .(5911شایان و شهریای، )در جهان است  ندهایفرآو  هاتیّواقع ةدربارواقعی است و هدف آن افزایش درک ما 

 یاهکی و یمّهک یابیهارز یمتهدولوژ با همراه ییزاابانیب شاخ  96 و اریمع 0 ،ایران در ییزاابانیبمطالعات  منظور

 0 کمهک به ییزاابانیب شدّتیادشده روش  در. ه استدش ارائه زاییبیابان ارزیابی پتانسیل ایرانیمدل  قالب در آنها

 و نیزمه ،یورفنّها و یشهر توسع  ،یشاورزک ،یاهیپوشش گ آب، ،،یاقل ،یآب شیفرسا ،یباد شیفرسا ،کخا اریمع

 هایشهاخ  و معیارهها انطباق .(5910گیرد )حسینی و همکاران، می قرار یابیارز مورد ،تیریمد و یفولوژورژئوم

 از اسآیجهی فهنّ کمهک به نقشه  تهیّ و ترآسان امتیازدهی امکان ایران، اکولوژیکی شرای  با مدل در شدهتعریف

تها خشهک  خشهکمهیندر دو اقلهی،  مهذکورحاصل از بررسی مهدل نتایج آید. می حساب به مذکور مدل امتیازات

کهامال   ایهن روشنتهایج حهاکی از آن اسهت کهه  (شرق اصهاهان) خشکنیمهو خشک تا  (رودحبله)مرطوب نیمه

 یههاهزحوتغییرات و افزایش اعتبار مهدل مهذکور ایهن روش در سهایر   به منظور کاهش دامن .است بخشتیرضا

؛ (10: 5907 ،و سهههردر دسهت بررسهی، ارزیهابی و اصهالح اسهت )اختصاصهی  ،متااوت های،اقلیآبخیز کشور با 

 زاییبیابهان ارزیهابی پتانسهیل ایرانهی زایی با استااده از مدلی پتانسیل بیابانبررس هدف از پژوهش حاضر ،بنابراین

 .است قصر شیریندر دشت گندمبان شهرستان 

 بررسی موردمنطقة معرّفی 
  نیبهمنطقهه  ییایهجغراف موقعیّهت. است در استان کرمانشاه شیرین بخشی از شهرستان قصر ،مطالعهمورد  منطق 

 وسهعت. اسهت یعهر  شهمال 90° 21' 17" تها 90° 25' 27"و  یطول شهرق 01° 90' 97"تا  °01 91' 97"

 منطقهه روجیمتر و حداقل ارتااع در خ 6/5500 آن که حداکثر ارتااعاست  هکتار 06/55001مطالعاتی  ةمحدود

و از شهرق بهه  قصر شیرین به عراق، از جنوب به حوم  و غرب از شمال ،هاین منطق .(5)شکل  استمتر  900برابر 

ها از شهمال رودخانههن یه اک است توقورهالوند و  بخشی از حوض  رودخان  و شودمی یدهستان دشت ذهاب منته

 بهر آن بوده و مطالعه ز مستقل یآبخ حوض  یک وده فاقدن محدیا ن سبب،یکنند. به همعبور می و داخل محدوده

 .صورت گرفت یکیدرولوژیه یواحدها صورتبه  یداخل یهایبند،یتقساساس 

در  دیهره و سهومار شههرک ،پاطهاق خسهروی،سهنجی باران هایایستگاهبارندگی حوضه بر اساس آمار  توسّ م 

 جزبههبه بعهد ) 5960از سال  ،آماراین ست. بر اساس ا مترمیلی 901( حدود 5967-5907) ساله 97آماری  دورة

لی و منطقهه در خشکسها ت بودهکمتر از میانگین بلندمدّبارش منطقه  نیانگیم ،(5906و  5900 ،5907 یهاسال

ههای آذر و اسهاند منطقهه داشهته اسهت. ماه بهر یبهاثهرات مخرّ ،خشکسهالی سهال  20به سر برده اسهت. تهداوم 

 بها  و 9ترمیهک منطقه رژی، حرارتهی . دهای سال هستنماه نیتربارانک، وریشهر، تیر، مرداد و خرداد و نیترپرباران
 

                                                                                                                                            
1- Giordano 

2- Environmental Sensitive Areas (ESAs) 

3- Thermic 
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 در استان کرمانشاه و ايرانمطالعه مورد  منطقة موقعيّت .6 شکل

 های مختلهف، رژیه، رطهوبتی در کهلّحوضههبارنهدگی در زیر توجّه به پراکنش بارندگی و اختالف نسبتا  ک، بهین

بهر اسهاس روش اسهت.  هیهمتهر بهر ثان 5/1میهانگین سهرعت  با . جهت وزش باد غالب، غربیاست 5حوضه، زریک

 گچسهاران و آغاجهاریطهور غالهب بهه شناسهی سازندهای زمین. است خشکنیمه هاقلی، منطق ،2آمبرژهو  دمارتن

و  هتهّه، )کهوهتیه  اصهلی اراضهی  9از لحها  ژئومورفولهوژی نیهز  .هسهتندفرسایش به  اسسّو حاست که مارنی 

تحقیقهات خهاک و  س گردید )مؤسّ ییشناساسل انتی یک رده خاک به نام و (دارشکل سنگریزههای بادبزنیآبرفت

 .(5969آب، 

 هاروشمواد و 
شناسهی و ژئومورفولهوژی بهه عنهوان ، سهه معیهار اقلهی،، آب و زمینزاییبیابهان ارزیهابی پتانسهیل در مدل ایرانی

کهه بهه ههر شهاخ  بهر  اسهت. هر معیار شامل چند شهاخ  شودیمیی در نظر گرفته زامعیارهای کلیدی بیابان

 7، وزنهی بهین مربوطهه به شرای  منطقه، مطالعات میدانی و نظر کارشناسان توجّهزایی با اساس تثثیر آن در بیابان

 ارهای مورد بررسی بههزایی، معیبیابان شدّت. برای ارزیابی استبدترین وزن  0بهترین و  7که است داده شده  0تا 

پتانسهیل  ، نقشه تیهنها در. گهرددیمهزایی تعیهین صورت میانگین هندسی با یکهدیگر ترکیهب و کهالس بیابهان

. در ادامهه گهرددیمه مشهخّ زایی بر بیابهان مؤثّرترین عوامل و مه، تهیّهنظر  ی موردارهایمعزایی بر اساس بیابان

 بهه منظهور پهژوهش، در ایهن. شهودیمهی مربوطهه توضهیح داده هاشهاخ هر یهک از معیارهها و  نحوة محاسب 

 ه شاخ  به شرح زیر استااده گردید:ات اقلیمی از ساطاّلعسازی یکمّ

                                                                                                                                            
1  - Xeric 

2- De Martonne & Emberger 
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 شاخص بارش ساالنه الف:

ایسهتگاه  0مربهوط بهه ( 5967-5907منطقهه ) سال  97بارش  آمارنواق   ف،ابتدا با استااده از روش ایستگاه معرّ

 و بهه عنهوان یهک الیه  گردیدی ازدهیامتتعیین و  کالس 1 ،این شاخ  برای سهس شد؛ی بازسازنزدیک منطقه 

 (.5جدول زایی منطقه مورد بررسی قرار گرفت )اتی در بررسی پتانسیل بیاباناطاّلع

 شاخص خشکسالی ب:

ده ی زمانی متاهاوت بهه کهار بهرهااسیمقاحتمال بارش برای  بر اساسشاخ  بارش استاندارد، شاخصی است که 

طهور مسهتمر مناهی و بهه به شاخ  بارش استاندارد افتد که ااق میی اتّشود. طبق این روش، خشکسالی زمانمی

 شهدّتنیز بزرگهی و آن عی مثبت گردد و مقادیر تجمّیابد که مقدار آن هنگامی پایان می و یا کمتر برسد -5مقدار 

 .  (5 )رابط  دهدخشکسالی را نشان  دورة

                  5رابط  
i

piPik
SPI




 

میهانگین  ipمتهر، امهین سهال بهه میلی kدر  iمقادیر بارش در ایسهتگاه  ikP، استانداردشدهبارش  SPIآن، در که 

بهه  ،بنهابراین اسهت؛ iت ایسهتگاه ی بارش بلندمهدّهادادهانحراف معیار  σiمتر و به میلی iایستگاه  تبلندمدّبارش 

بهر  اسهتااده و مهورد مطالعهههای و آمار بارش ایستگاه 5منظور بررسی تداوم خشکسالی از شاخ  بارش استاندارد

محاسهبه و  اس.آی.جهی در محهی مساحت ههر طبقهه در ههر واحهد هیهدرولوژیکی دهی و وزن ،5اساس جدول 

ی بهارش هاشهاخ میانگین هندسی  ،تینها در. میانگین وزنی امتیاز برای هر واحد هیدرولوژیکی محاسبه گردید

 محاسبه گردید. 1به عنوان معیار اقلی، 2 بر اساس رابط  0و استمرار خشکسالی 9، خشکسالی2ساالنه

                  2رابط  
3

ARDDD
CLC


 

 بآ کیایّهت وضهعیّتبررسهی  برایترکیب و غلظت امالح موجود در آن است.  ، نتیج آب کیایّت دیگر سو،از  

و نوسهانات  0و کلهر 1مهواد جامهد محلهول در آب کهلّ ،0، نسبت جذب سدی،6شاخ  هدایت الکتریکی 1 ،منطقه

 چهاه و بهرای 51ی آب زیرزمینی، آمار کمّ وضعیّتسهس به منظور شناخت  انتخاب گردید؛ 57آب زیرزمینی سارة

 ر استخراج گردید.نظ ات مورداطاّلعچاه مورد ارزیابی قرار گرفت و  57آنالیز شیمیایی آمار 

 هاي معيار اقلي يين امتياز شاخصتع. 6جدول 

 زايی/ امتيازکسس بيابان

 شاخص ارزيابی

 مسحظه قابلغير 

6-6/8 

 ک 

5/6-86/6 

 توسّطم

5/2-56/6 

 شديد

5/9-56/2 

 بسيار شديد

4-56/9 

 <01 01-517 517-217 217-677 ≥677 متر(ميلی  يانهسالبارش 

 5 2و  9 0 1و  SPI 0 6شاخص خشکسالی 

 0بیشتر از  0-6 1-6 9-0 9کمتر از   سال( استمرار خشکسالی

                                                                                                                                            
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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غلظهت نیز برابر بها  جامد محلول در آب موادّ ومیزان امالح هادی موجود در آب  دهندةهدایت الکتریکی آب نشان

های مخصهو  معیاری برای ارزیابی خطر سدی، در آبنیز نسبت جذب سدی، . است در آبهای موجود هم  یون

 شهود )همه تعیهین مهی 9 به منیزی، و کلسی، بهه صهورت رابطه  نسبت سدی، وسیل  محاسب  به که آبیاری است

 :(است لیتربر  واالناکیمیلیحسب ها برغلظت

 9رابط  

 محاسبه گردید. 2و جدول  0 مذکور و رابط های بر اساس شاخ  5معیار آب

 0رابط  

 حسّاسهیّتو  0کهاربری اراضهی ،9شاخ  شیب 9میانگین هندسی  از نیز 2ولوژیشناسی و ژئومورفمعیار زمین 

دههی رت جدا ارزشها به صویک از شاخ  محاسبه گردید و هر واحد کاری در هر 1و با استااده از رابط   1سازند

بها قهه شهیب منط نقشه ثابت در نظر گرفتهه شهد.  آنبودن این شاخ  در طول زمان، ارزش به ثابت توجّهبا  .شد

و امتیاز مربوط به هر طبقهه مطهابق  تهیّه، در چهار کالس اس.آی.جی فنّمدل رقومی ارتااع و  گیری از نقش بهره

 محاسبه گردید. 9 جدول

                1رابط  
3

SFSLU
GGC


 

 ازیهامتی و مناطق مسهکونی اسهت، شامل سه نوع کاربری مرتع، اراضی کشاورز منطق  مورد مطالعهاز آنجا که  

 تعیین گردید. 0جدول در ی موجود در هر نوع کاربری هارخسارهمربوط به شاخ  کاربری اراضی با توجّه به 

 هاي معيار آب. تعيين امتياز شاخص2جدول 

 بسيار شديد

4-56/9 

 شديد

5/9-56/2 

 توسّطم

5/2-56/6 

 ک 

5/6- 6 

 زايی/ امتيازکسس بيابان

 ابیشاخص ارزي

 متر در سال(یسانتنوسانا  سطح سفره   27 > 97-27 97–17 >17

 (مترموس بر سانتیهدايت الکتريکی  ميکرو  017 > 2217-017 1777-2217 >1777

 نسبت جذب سدي  51 > 26-51 92-26 >92

 جامد محلول در آب موادّ 5777-7 5777–2777 9777-2777 >9777

 گرم بر ليتر(کلر  ميلی 217-7 177-217 5177-177 >5177

 کسس و وزن شاخص شيب .9جدول 

 امتياز (%  بيشقبقا   کد

5 1-7 1/5-5 

2 51-1 1/2–15/5 

9 97-51 1/9–15/2 

0 97< 0–15/9 

                                                                                                                                            
1- Water Creterion (WC) 

2- Geology-Geomorphology Criteria (GGC)  

3- Slope (S)  

4- Land Use (LU) 

5- Formation Sensitivity (FS) 

5

GLClTDSSAREC
WC




 
2

22 






MgCa

Na
SAR
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 آن يهارخسارهاراضی و  يهايکاربرامتياز مربوط به  .4جدول 

 امتياز هارخساره واحدها

 توسّطمرتع ضعيف تا م

 0 ماسههتهّ  ،نمکی و رسی  کا

 9 لیش ی،مارنی کنگلومرا آهک مارنی،

 1/2 سن ماسه ،لیش ،کنگلومرا ،آهک مارنی، آهک مارن،

 2 کواترنر آبرفتی

 1/5 شدهدوباره متبلور آهک ،مرمر ،لیش ، دولومیت،سن ماسه، کنگلومرا آهک،

 5 ی دگرگونهاسن و  شدهدگرگونی آذرین هاسن ی آذرین با هاسن 

 کشاورزي آبی، اراضی آيش
 0 رسی -نمکی  کا 

 9 کواترنر آبرفتی

 اراضی شهري و روستايی
 0 رسی -نمکی  کا 

 9 کواترنر

 ي شدهکارجن لاراضی 

 9 کواترنر آبرفتی

 2 شدهدوباره متبلور آهک ،مرمر ،لیش دولومیت،

 5 ی دگرگونهاسن و  شدهدگرگونی آذرین هاسن ی آذرین با هاسن 

 ایهنضیفو روش  مهورد مطالعهه شناسی منطق به نقش  زمین توجّهبا سازند به فرسایش هر  حسّاسیّتشاخ   

 .(1)جدول  محاسبه گردید آنامتیاز و  بررسی ،(5900)

 یو بهرا تهیّههزایی مربوط به ههر معیهار های بیاباننقشه یک از معیارها، امتیاز به دست آمده برای هر بر اساس 

های موجهود بهه . در پایهان، الیههتشهکیل شهدالزم اتی اطاّلعآنها، بانک  ازیبه وزن و امت توجّهها با از الیههر کدام 

نههایی  نقشه  و بها هه، ترکیهب اس.آی.جیپوشانی در محی  روش شرطی و بر اساس امتیاز هر الیه با منطق ه،

 گردید. تهیّه 6ن هندسی معیارها و بر اساس جدول زایی منطقه از میانگیپتانسیل بیابان

 نتايج
مربوط بهه ههر   نقششده، ی انجامدهوزنیی برای هر شاخ ، با توجّه به زاابانیب شدّتپس از تعیین ارزش عددی 

 0 جهداولدر  ارهایمعزایی بر اساس این های پتانسیل بیابان(. توزیع فراوانی کالس0 تا 2 لشکگردید ) تهیّه اریمع

 ارائه شده است. 0 تا

 سازند و واحدهاي سن ی به فرسايش حسّاسيّتو وزن شاخص  هاکسس. 5جدول 

 امتياز کسس تعريف کسس نام شاخص

حسّاسيّت 

 سازند

 5 ک، ی، اسهلیت و بازالتاشانآتشی هاسن توف و شیل توفی، 

 2 توسّ م لومراکنگ یل،شو  سن  قرمزماسه بختیاری، آغاجاری و سازندهای گچساران،

 9 شدید یتدولومآهک و 

و  مارن ای،یزهواری هانهشته ی ساحلی،اراض ی،ارودخانه رسوبات ی آبرفتی،هاپادگانهو  هاافکنهمخروط

 یاماسهرس نمکی و کویر،  کا ،سن ماسهژیهس و 
 0 خیلی شدید

 يیزاابانيب شدّ هاي توزيع فراوانی کسس .1 جدول

 ارزش عددي ةدامن يیزاابانيب شدّ ی بندي کيفقبقه

 7-1/5 ناچیز و ک،

 1/5-1/2 توسّ م

 15/2–1/9 شدید

 15/9–0 بسیار شدید
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 بر اساس معيار اقلي  زايیبيابان شدّ هاي توزيع فراوانی کسس .2جدول 

 مساحت
 زايیبيابان شدّ ميان ين وزنی  زايیبيابان قبقة

 هکتار درصد

 92/5 چیز و ک،نا 60/5016 27/56

 22/2 توسّ م 52/6211 09/19

 01/2 شدید 19/2119 19/26

 10/9 بسیار شدید 60/900 79/9

 جمع - 06/55001 577

 
 اقلي  معياربر اساس  مورد مطالعه منطقة زايیبيابان شدّ  نقشة .2شکل 

 بر اساس معيار آب زايیبيابان شدّ هاي توزيع فراوانی کسس .3جدول 

 مساحت
 زايیبيابان شدّ ميان ين وزنی  زايیبيابان قبقة

 درصد درصد

 00/7 ناچیز و ک، 95/075 61/9

 70/2 توسّ م 0/2556 69/51

 70/9 شدید 56/0651 10/05

 01/9 بسیار شدید 10/0970 17/96

 جمع - 06/55001 577

 
 ببر اساس معيار آ مطالعه مورد منطقة زايیبيابان شدّ  نقشة .9شکل 
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 ژئومورفولوژيشناسی و بر اساس معيار زمين زايیبيابانهاي پتانسيل توزيع فراوانی کسس .3جدول 

 مساحت
 زايیبيابان شدّ ميان ين وزنی  زايیبيابان قبقة

 هکتار درصد

 09/5 ناچیز و ک، 10/651 91/1

 19/5 توسّ م 10/5120 90/59

 19/2 شدید 21/0972 20/15

 جمع - 06/55001 577

 
 ی و ژئومورفولوژيشناسنيزم اريمعمنطقه بر اساس  زايیبيابان شدّ  ةنقش .4شکل 

حاصهل  6 آن طبهق رابطه  یهاشهاخ معیارها از میانگین وزنی  ی از میانگین وزنی معیارها و نقش نهای نقش  

 .(06: 5907 ،و سههراختصاصی ) دیگرد

  nn)]-2)…(layer-yer 1). (la-x = [(layer  –Index/1        6رابط  

 در .اسهت ههر معیهار یهاشهاخ : تعداد N و هر معیار یهاشاخ : Layer، مورد نظر: معیار Index– xکه در آن 

 ، نقشه 0 بهر اسهاس رابطه  اتی آنههااطاّلعه یهاهیالاز تلایق  ،مورد مطالعهمعیارهای  یهاهیال تهیّ پس از  نهایت

 ترسی، گردید. 57به جدول  توجّهبا  (1شکل )قه منط زاییبیابانفعلی  وضعیّتنهایی 

 CG.GC.WCCL(=  SD(1/3              0رابط  

 و ژئومورفولهوژی شناسهیزمینمعیار  :GCG، معیار آب :CW، : معیار اقلی،CCL، 5زاییبیابان شدّت: SDکه در آن 

 .است

 یاتی معیارههااطاّلعههای ی الیههشهانفپوه، از قصهر شهیرینزایی دشت گندمبان بیابان شدّت نقش  ،در پایان 

. (1 شهکل) آمهد دسهت بههمنطقهه  زاییبیابهان پتانسیل شناسی و ژئومورفولوژی محاسبه و نقش زمین اقلی،، آب،

 دیشهدو  (%19/02) توسهّ ، م(%91/1کهالس نهاچیز و که، ) 9 در زاییبیابهان شهدّت از لحها  مورد نظهر منطق 

اهت کا شاخ  دهدمی نشان بررسی مورد یمعیارها یعدد ارزش ارزیابی. (57)جدول  شد بندیطبقه( 71/22%)

 در زاییبیابهان وزنی پتانسیل توسّ م است. بررسی مورد منطق  زاییبیابان شدّت در عامل ترینمؤثّر زیرزمینی آب

 .گیردمی قرار توسّ م زاییبیابانبوده که در کالس  %19/02بررسی  مورد منطق  کلّ

                                                                                                                                            
1- Desertification Severity (DS)  
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 منطقه زايیبيابان وضعيّتهاي پتانسيل فراوانی کسستوزيع  .68جدول 

 مساحت
 زايیبيابان شدّ ميان ين وزنی  زايیبيابان قبقة

 هکتار درصد

 92/5 ناچیز و ک، 10/651 91/1

 90/2 توسّ م 21/1972 19/02

 12/2 شدید 10/2120 71/22

 جمع - 06/55001 577

 
 مطالعه مورد قةمنط زايیبيابانپتانسيل  ةنقش .5شکل 

 بحث

 در منطقه  زاییبیابهان ارزیهابی پتانسهیل ایرانی مدلآمده از  به دستشده و نتایج به تجزیه و تحلیل انجام توجّهبا 

ه و از کهارایی خهوبی مناسهب بهود مهورد مطالعهه گردد که روش موجهود بهرای منطقه می دشت گندمبان آشکار

 از قبیهلآن  روش مهدالوس تهدوین شهده اسهت و مزایهای خها ّ  ، بر پایهاین مدل اینکه، . ضمنبرخوردار است

از میهانگین  اسهتااده (،زاییبیابهانههای ارزیهابی محدودتر از نظرات کارشناسی )در مقایسه بها سهایر روش استاادة

بهه  و همچنهین شهودت نتایج میت و صحّدر سطوح مختلف ارزیابی موجب افزایش دقّ اس.آی.جی فنّهندسی و 

 .ندشهوتبهدیل مهیی کیاهی بهه کمّه خصوصیات ،در مدل زاییبیابانبر  مؤثّرو معیارهای متنوع و  هاشاخ  کمک

اقلهی، در  منطقه از لحها  معیهار زاییبیابان شدّتدهد می مذکور نشان یارهایاز مع نتایج حاصل مقایس  و بررسی

 دیشهد  طبقه ی و ژئومورفولهوژی نیهز درشناسمعیار زمین راز نظو شدید   در طبقمعیار آب  ، از نظرتوسّ م طبق 

دشهت گنهدمبان بهه ترتیهب   منطقدر  زاییبیابانهای ترین شاخ آمده مه، به دستدارد و بر اساس نتایج  قرار

 زاییبیابهانکه بیشترین تهثثیر را در  ندهستشاخ  هدایت الکتریکی  سازند و حسّاسیّتشاخ  افت آب، شاخ  

 منطقه دارند. کلّ

 آسیب دیهده و زمینهه سهیل و شهوری تخریب پوشش گیاهی شدیدا  خاک این مناطق بر اثر کیایّتو  پایداری 

 تبدیل خواههد شهد. گردوغبار. از سویی نیز به دلیل داشتن رس و سیلت زیاد به یک کانون آوردیمرا فراه،  خاک

داخلهی(  منشهث) گردوغبارن دو عاملی هستند که پتانسیل تشکیل بیابان و کانو ،گرما و جهت وزش باد غالب شدّت

. بها تخریهب پوشهش آوردمهیمراتهع قشهالقی( فهراه، )را در این منطقه در صورت حذف پوشش گیاهی طبیعهی 

مهده و خشهکی و زیرین خهاک سهریع بهه سهطح آ یهاهیالرطوبت و امالح  ،گیاهی به دلیل دمای باال و تداوم آن

 نتهایجیو  خشهک بسهیار نهواحی در گیهاهی پوشش یابودن یعنی زاییبیابان .خاک را در پی خواهد داشت شوری
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 از بیولوژیهک اراضهی، توان کاهش استمرار کهدارد  پی در را گردوغبار و ایماسه یهاطوفانو  کخا فرسایش چون

در  .(5911داشهت )فتهاحی،  خواههد پهی در را بیابانی مناظر ناخوشایند افزایش و زندگی مساعد شرای  رفتن بین

رایی مورد مطالعه قهرار گرفتهه اسهت از جملهه بیابان وضعیّتبررسی  برایی متااوتمعیارهای  ،لفمخت هایپژوهش

 و همکهاران هاشمی توسّ آبی  فرسایش معیارزابل،   منطقدر  ،(5910) و همکاران یمحمدقاسم توسّ  معیار آب

در دشهت  ،(5907) و همکهاران یذوالاقهار توسهّ بهادی  فرسهایش معیهار ،زههک سیسهتان  منطقدر  ،(5907)

در باغدر یهزد و ممبنهی و  ،(5900پور باغدر و همکاران )رضایی توسّ  و معیارهای خاک و پوشش گیاهی سیستان

زاده اردکهانی حکهی، توسّ و معیار نسبت اراضی مسکونی به کشاورزی  در دشت عباس دهلران ،(5901همکاران )

ههای زیرزمینهی و حاهر رویه از آببی استاادة ،منطقه زاییبانبیایکی از دالیل بسیار مه، در (. 2750و همکاران )

های اخیهر ر سهالکهه د اسهتتی ی آبیاری سهنّهاست،یسکشاورزی و استااده از  گسترشد به دلیل های متعدّچاه

ت دارد و ایهن موضهوع در منهاطق خشهک عمومیّه کهه آب زیرزمینی در منطقه شده است سبب افت شدید سارة

تهرین آب زیرزمینهی را مه، ( در حوض  آبخیز دریاچ  نمک که افت سارة5910تاحی و همکاران )فمطالعات نتایج 

 .نمایدیید میاین موضوع را تثاند، زایی عنوان کردهشاخ  در بیابان

 يريگجهينت
ن گنهدمبا شده و نتایج به دسهت آمهده از ارزیهابی روش مهورد اسهتااده در دشهتحلیل انجامبه تجزیه و ت توجّهبا 

همچنهین مناسهب و کهافی در منهاطق خشهک و  یهاشهاخ روش مذکور با در نظر گهرفتن گردید که  مشخّ 

جهای جمهع یها و اسهتااده از میهانگین هندسهی بهه هاشهاخ  دهیوزن ، روش خا ّاحل اجرای مدلمر سادگی

ات جغرافیهایی در تلایهق العاطّ و استااده از سامان  زاییبیاباننهایی  و نقش  هاشاخ  ن حسابی در محاسب میانگی

مهورد اسهتااده قهرار  زاییبیابهان شهدّتدر مناطق مشابه برای تعیهین  تواندیمدقیقی است و  نسبتا روش ، هانقشه

از آنجها کهه  ،بنهابراین اصهالح نمهود؛بر اساس شرای  منطقه را آن  یهاکالس و هاشاخ گیرد و در صورت لزوم 

ی و ههدایت شناسهنیزمسهازند  حسّاسهیّتههای زیرزمینهی، ، افهت آبمنطقهه زایهیی بیابانهاشاخ  نیترمؤثّر

گهردد و بها اجهرای های انسانی و مدیریت منابع آب موجود در منطقهه آشهکار مهیفعّالیّتنقش  هستند؛ الکتریکی

 زایی را کاهش داد.توان تبعات نامناسب تخریب اراضی و بیابانعلمی استااده از منابع میصحیح های روش

 منابع
 منطقه  در IMDPAمعیهاری  0 مدل با زاییبیابان خطر ارزیابی (5909) جید؛ واحدبردی، شیخم آرامی، عبدالحسین؛ اونق،
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ل، انتشهارات چهاپ اوّ زايی،بيابان ةنقش ةتهيّي ارزيابی و هامدلو  هاروش( 5907اختصاصی، محمدرضا؛ سههر، عادل )

 .، یزددانشگاه یزد

ی مين همايش ملّدوّزایی اراضی در ایهران، بیابان شدّتبندی و طبقه روش( 5900اختصاصی، محمدرضا؛ مهاجری، سعید )
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، انتشهارات جههاد هراي کشراورزيفعّاليّتها در قلمررو مدل در جغرافيرا و کراربرد مردل( 5900)افراخته، حسن 

 دانشگاهی، زاهدان.
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 .550-596 (، ص .95) 0، فضاي جغرافيايینیاتک،  منطقهموردی  سیستان، مطالع 
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