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ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی و شناخت مهمترین عوامل
تخریب با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابانزایی
 شیما نیکو :استادیار دانشکدة کویرشناسی ،دانشگاه سمنان
 حسین آذرنیوند :استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 غالمرضا زهتابیان :استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 حسن احمدی :استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 محمدعلی زارع چاهوكی :دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

چکیده
مبارزه با بیابا زایی ،م امروزه تهدیدی جدی برای مویط و رفاه انسا ب شكار میرود ،نیازمند درك مسهائل پیچیهدة ایهن
پدیده از رریق ارزیابی ،آگا ی از شدت عكل فرایند ا ،و مشخصنكود عوامل آ است .بنابراین ،در این بررسی ،پهس از
مطا عة شرایط ظامی بر منطقة دامغا  ،م نشا د ندة وجود بیابا زایی است ،شدت و وضعیت فعلی بیابا زایی با تكیه بهر
معیار ای اقلیی ،آب ،زمینشناسی -ژئومورفو وژی ،خاك ،و فرسایش بادی ،ب عنهوا مههیتهرین معیار های بیابها زایهی،
ارزیابی شد .با توج ب اعتبار بیشتر مدل ای منطق ای و مدل ای دارای قابلیت بازنگری و اصحد ،در اینجا از مدل ایرانی
ارزیابی پتانسیل بیابا زایی ( ،)IMDPAم برای استهاده در منارق خشم واسنجی شده اسهت ،بهرای ارزیهابی بیابها زایهی
استهاده شد .نخست شاخص فصلیبود بارش ،با توج ب ویژگی ای خاص اقلیكی منطق  ،ب مهدل اضهاف شهد .سهپس،
ارزیابی او یة بیابا زایی انجاش شد .سپس ،با توج ب نتای ارزیابی او ی  ،شرایط منطقه  ،و مسهائل مطهردشهده در مراظهل
مختلف ارزیابی ،اصحظات بزش در مدل انجاش شد و ارزیابی نهایی بیابها زایهی و ارائهة نقشهة آ صهورت گرفهت .نتهای
ب دستآمده نشا داد م شدت بیابا زایی در  33/94درصد از سطح منطق شدید و در  66/06درصد از سهطح آ متوسهط
است .كچنین ،اقلیی ،شورشد منابع آب و خاك ،ماربری نامناسب اراضی ،بهرهبرداری بیرویه از منهابع آب زیرزمینهی،
شیوة نامناسب آبیاری ،و چرای مهرط مهیترین عوامل بیابا زایی در منطق است.
واژگان کلیدی :ارزیابی بیابا زایی ،شدت بیابا زایی ،عوامل بیابا زایی ،مدل اصحدشدة  ،IMDPAمنطقة دامغا
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مقدمه
تههامنو پذیرفتهه شههدهتههرین تعریههف بههرای پدیههدة
بیابا زایی ،م نتیجة عدش تعادل در منش متقابل چهار
عنصر اموسیسهتی (اقلهیی ،خهاك ،پوشهش گیها ی ،و
انسا ) است [ ،]22عبارت است از تخریهب اراضهی
در منارق خشم ،نیك خشم ،و خشم نیك مررهوب
در نتیجة عوامهل مختلهف شهامل تغییهرات اقلیكهی و
فعا یت ای انسانی [.]19 ،16
منترل و ما ش آثهار یها ،به عبهارتی ،مبهارزه بها
بیابا زایی ،م امروزه تهدیدی جهدی بهرای موهیط و
رفاه انسا ب شكار میرود [ ،]16نیازمند درك مسهائل
پیچیدة این پدیده ،ارزیابی و پایش انواع آ  ،آگا ی از
شدت عكل فراینهد های آ (تخریهب منهابع گیها ی،
تخریب ساختكا خاك ،افت سطح و ما ش میهیهت
منابع آب زیرزمینی ،ما ش ظاصلخیزی خاك ،و )...
ب ویهژه در منهارق خشهم ،مشهخصنكهود عوامهل
تخریههب ،و ،در نهایههت ،انتخههاب و اجههرای اقههدامات
مناسب برای رفع مشكحت ایجادشده است [.]6
با توج ب ا كیت این معضل ،تامنو روش های
مختلهی برای تخكین یا ارزیابی بیابا زایی ارائ و نقد
شده است .اما ،ب رغی پیشرفت ای صورتگرفته در
زمینههة روش ههای ارزیههابی بیابهها زایههی ،مشههكحت
عدیدهای در اسهتهاده از آ ها وجهود دارد؛ از جكله
اینك این روش ا نوز تا ظد زیادی بر پایة قضهاوت
و ن ر مارشناسی است م ب عدش توافق ن ر عكهومی
در ارتباط با اراضی تخریبیافت ظتی در سهطح ملهی
منجر شده است ،مثحً ارزیابی های صهورتگرفته از
بیابا زایی در ند ،سطح اراضی تخریبیافت در ایهن
مشور را بین  53تا  239میلیو كتار مهیدانهد [.]10
در خصههوص دیگههر مشههكحت ارزیههابی بیابهها زایههی
میتوا ب موارد زیر اشاره مرد []20
ه برخی از اَشكال تخریب ب آسانی قابهل رؤیهت
نیستند ،مثل فشردگی خاك ،اسهیدیشهد  ،و مها ش
فعا یت ای بیو وژیكی؛
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ه مكبود ارحعات و ابزار ای بزش برای ارزیابی؛
ه عدش توافهق بهینا كللهی دربهارة شهاخص ها و
معیار هها و فراینههد ای بیابهها زایههی؛ ب ه رههوری م ه
شههاخص ههای تعیههینشههده در روش ههای ارزیههابی
بیابههههها زایهههههی ،كچهههههو ،FAO-UNEP
 ،GLASOD ،TORKAMANESTANاعتبههار آ هها
در ارزیابی بیابا زایی تامنو در سطح جهانی پذیرش
نشده است.
با وجود مشكحت مهذمور ،بهتهرین روش بهرای
ارزیابی بیابا زایی ماربرد مدل ایی است م با توجه
ب شرایط اقلیكی ،امو وژیكی ،و اقتصادی -اجتكهاعی
ر منطق تدوین می شود [ ]5یا ،مشاب مدل مدا وس،
برای افزود معیار ا و شاخص ای مهی بیابها زایهی
در ر منطقة خاص دارای انعطافپذیری بزش ستند.
[ .]7بنابراین ،در توقیق ظاضر ،پس از بررسهی او یهة
شرایط منطق  ،م نشا د ندة وجود بیابا زایی اسهت،
از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابا زایی (،)IMDPA
م بر اساس مدل مدا وس و با توج ب شرایط مشور
ایرا تدوین و در منهارق مختلهف اقلیكهی واسهنجی
شده است [ ،]2برای ارزیابی این پدیده اسهتهاده شهد.
كچنههین ،به دبیههل زیههر شههدت و وضههعیت فعلههی
بیابا زایی ارزیابی و مهیترین معیار ا ،شاخص ها ،و
عوامل بیابا زایی ،بها تكیه بهر معیار های مویطهی و
شاخص ای آ ا ،مشخص میشود
ه صرفن ر از نوع عامهل بیابها زایهی (ربیعهی و
انسانی) ،بیابا زایی در نهایت موجهب تغییهر شهرایط
مویطی میشود [.]20
ه بررسی او یة شهرایط منطقه و نتهای مطا عهات
قبلههی صههورتگرفتهه [ ]18 ،13 ،3كگههی گویههای
ظامكیت شرایط نامساعد اقلیكی و مویطی است.
تامنو بیابا زایی ،با استهاده از روش مهذمور ،در
منارق مختلف مشور با شرایط اقلیكهی مشهاب منطقهة
مورد مطا ع و با تكی بر معیار ای مویطی ،ب عنهوا
مهیترین معیار ای بیابا زایهی ،ارزیهابی شهده اسهت.
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نتای ب دستآمده ا كیت این معیار ا را در بیابا زایی
منارق خشم آشكار میسازد [.]17 ،15 ،12 ،11
اما ،با وجود بیابا زایهی و مشهكحت ناشهی از آ ،
كچو بیكاری و مهاجرت ،خشمشد چاه ها ،غیهر
قابل استهادهشد سطح وسیعی از اراضهی مشهاورزی،
و ،در نتیج  ،متروم شد آ ا [ ،]13تا منو در جهت
ارزیابی مكی بیابا زایی ،شناخت مهیتهرین عوامهل آ ،
و ارائة را كار ای مناسب برای مبارزه بها ایهن معضهل
در منطقة دامغا اقدامی انجهاش نشهده اسهت .بنهابراین،
توقیق ظاضر با دف ارائهة تصهویری گویها از پدیهدة
بیابا زایهی و شهناخت عوامهل آ در جههت منتهرل و
ما ش آثار مخرّب آ در منطقة مورد مطا ع انجاش شد.

دامنة جنوبی رشت موه های ا بهرز اسهت مه در ظهد


فاصل عرض ای جغرافیایی  35 54تا  36 1911و



رول جغرافیایی  54 15تا  54 30واقع شهده اسهت

(شكل  .)1این منطق  ،بها گسهترهای برابهر 63068/67
كتار ،از ن ر تقسیكات مشوری ،بخشی از شهرستا
دامغا از توابع اسهتا سهكنا اسهت .بهر پایهة روش
دومارتن اصحدشهده ،منطقه دارای اقلهیی فراخشهم
سرد با میانگین بارش سا یان  104/5میلیمتر ،میانگین
دمای سا یان  16/3درجة سانتیگهراد ،ظهدامثر مطلهق


دمههای ما ان ه  43 cدر تیههر ،ظههداقل مطلههق دمههای


ما ان  -12 cدر دیمهاه و میهانگین سهرعت بهاد در

منطق  4/73متر بر ثانی است [.]9

روششناسی تحقیق

643

منطقة مورد مطا ع بخشی از ظوضة آبخیز دامغها در

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه
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شکل  .2نقشة واحدهای كاری منطقة دامغان

در این توقیق ،برای ارزیابی وضعیت بیابا زایهی

 ...م فقهط در بخشهی از منطقه ظهائز ا كیهتانهد)،

و شناخت عوامل بیابا زایی در منطقة دامغا از مهدل

ارزیابی میشود (شكل .)3
كچنین ،با توج ب وقوع بیشهتر بارنهدگی های
منطق ب ترتیهب در فصهول بههار و زمسهتا [،]14 ،3
شاخص فصلی بود بارندگی ب معیار اقلیی اضاف شد
م برای ارزیابی آ از رابطهة  1و جهدول  1اسهتهاده
میشود [.]21 ،5

ایرانی ارزیابی پتانسهیل بیابها زایهی اسهتهاده شهد .در
اینجههها از میههها نه ه معیهههار (اقلهههیی ،آب ،خهههاك،
زمههینشناسههی-ژئومورفو ههوژی ،پوشههش گیهها ی،
مشههاورزی ،فرسههایش (آبههی و بههادی) ،اقتصههادی-
اجتكاعی ،و توسعة شهری -صهنعتی) و  39شهاخص
ارائ شده در مدل  IMDPAبرای ارزیابی بیابها زایهی
در منارق خشم مشهور [ ،]2پهن معیهار اقلهیی ،آب،

()1

زمینشناسی -ژئومورفو وژی ،خاك ،فرسایش بهادی،
و جده شاخص مربور  ،ب عنوا مهیترین معیار ها
و شاخص ا ،با توجه به شهرایط ظهامی ،مطا عهات
پیشین و مطردبود آ ا در تكاش سطح مورد بررسی
(برخحف معیار ای پوشش گیا ی ،فرسایش آبهی ،و

1 n 12
Ri
Xin 

Ri n 1
12

SIi 

مه در آ  Sliشهاخص فصههلیبهود بههارشRi ،

میزا بارندگی در سال  ،iو  Xinمیزا بارندگی در ماه
 nسال  iاست.
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جدول  .1وضعیت بیابانزایی شاخص فصلیبودن بارش ،معیار اقلیم

ظدود شاخص
ربق

فصلیبود

تشریح ظدود شاخص

بارش ))Sli
1

>40

2

40-80

بارش نسبتاً فصلی تا فصلی با فصل خشم موتاه تا متوسط

3

80-120

بارش فصلی مشخص با یم فصل خشم روبنی

4

<120

پرامنش بارش ب صورت یمنواخت در رول سال

بارش ب شدت فصلی ب گون ای م بیشترین بارندگی در مكتهر از

بیا میهی

بیا مكی

درجة

درجة

بیابا زایی

بیابا زایی

می

1

متوسط

2

زیاد

3

بسیار شدید

4

س ماه از سال ب وقوع میپیوندد

شکل  .3شاخصها و معیارهای بیابانزایی مورد مطالعه در منطقة دامغان

شاخص ا در واظد ای مهاری مه نقشهة آ در

جكع آوری شهده ،عكلیهات صهورایی و آزمایشهگا ی

مویط نرشافزار  GIS 9.3از تلهیهق نقشه های شهیب،

بزش و جداول امتیازد ی ارائ شده در مدل ،بر اسهاس

جهههت ،ارتهههاع ،رخسههاره ههای ژئومورفو ههوژی،

میزا تأثیر در بیابا زایی ،وزنی بین ( 1بهترین ارزش)

سنوشناسی ،و ماربری ای اراضی ظاصل شده است

تهها ( 4بههدترین ارزش) دریافههت مههیمنههد .سههپس،

(شهههكل  ،)2بهههر اسهههتهاده از ارحعهههات و آمهههار

ارزش ای عددی تو یدشدة شاخص ا در واظهد ای
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ماری در نرشافزار  GISتبدیل ب نقش ای موضهوعی

توج ب شرایط منطق و مسائل مطردشده در مراظهل

میشود .ر نقش نشها د نهدة وضهعیت بیابها زایهی

مختلف ارزیابی ،انجاش می شهود .بها اسهتهاده از مهدل

شاخص مربور است و در چهار محس می ،متوسط،

اصحدشده ،وضهعیت و شهدت بیابها زایهی ارزیهابی

شدید ،و خیلی شدید ارائ خوا ند شهد .سهپس ،هر

نهایی میشود و نقشة آ ارائ میگردد.

معیار از میانگین ندسی شهاخص های آ به دسهت

در مرظلههة آخههر ،بهها توج ه ب ه میههانگین وزنههی

مههیآیههد .سههپس ،نقش ه ههای مربههوط ب ه معیار ههای

ارزش ای عددی شاخص ها و معیار ها (بهر اسهاس

بیابا زایی مشاب نقش ای شاخص ا تهی میشود م

مسههاظت واظههد ای مههاری) ،در مههل سههطح منطقه ،

نشا د ندة وضعیت بیابها زایهی معیهار های مربوره

مهیترین آ ا مشخص میشود و ،با تجزی و تولیهل

است و در چهار محس می ،متوسط ،شدید ،و خیلهی

این نتای  ،شرایط ظامی بر منطق و مطا عهات پیشهین

شدید قرار میگیرند .در مرظلهة بعهد ،سهنتز و تلهیهق

بررسی میشود و مهیترین عوامل بیابا زایی مشخص

معیار ا ب صورت خوش ای انجاش مهیشهود و چههار

می گردد .كچنین ،بر اساس این عوامهل ،روش های

گروه معیار اصهلی زیهر از میهانگین ندسهی معیار ها

مناسب برای مبارزه با بیابا زایی ارائ میشود.

ظاصل میشود .ا بت  ،در توقیق ظاضهر دو گهروه به
شرد زیر بررسی میشود
 .1گروه اقلیی و آب ) ،(Q1شامل دو معیار اقلهیی
و آب؛
 .2گروه زمهین شناسهی و ژئومورفو هوژی )،(Q2
شههامل معیار ههای زمههین -ژئومورفو ههوژی ،خههاك ،و
فرسایش.
سپس ،پتانسیل بیابا زایی در ر واظهد مهاری از
میانگین ندسی دو گروه مذمور ربق رابطة  2ارزیابی
میشود و نقشة بیابا زایی منطق تهی میگردد.
()2

DPAi  2 Q1. Q2

در ادام  ،برای ارائة نتهایجی ،بها دقهت و صهوت
بیشتر ،مدل بازنگری مهیشهود و اصهحظات بزش ،بها

نتایج
جههداول  2تهها  6نتههای او یههة ظاصههل از ارزیههابی
شاخص ای معیار ای مورد ارزیابی در منطقة دامغا
را نشا مید د .كچنین ،بر ربق نتای ارزیابی او ی ،
شدت بیابا زایی معیار اقلیی از ن ر مكی برابر با 2/05
و از ن ر میهی متوسط است؛ شدت بیابا زایهی معیهار
زمین -ژئومورفو وژی برابر بها  1/93و از ن هر میههی
متوسط است؛ شدت بیابا زایی منطق با تكی بر معیار
آب بهها میههانگین وزنههی  1/88متوسههط اسههت؛ شههدت
بیابا زایی منطق با تكی بر معیهار خهاك بها میهانگین
وزنی  1/85متوسط است؛ و شدت بیابا زایهی منطقه
با تكی بر معیار فرسایش بادی با میانگین وزنهی 2/25
متوسط است.

جدول  .2وضعیت كمّی و كیفی بیابانزایی شاخصهای معیار اقلیم

ردیف

شاخص ا

وضعیت بیابا زایی (مكی)

وضعیت میهی بیابا زایی

1

مقدار بارش سابن

3

شدید

2

شاخص خشكی UTI

3

شدید

3

تداوش خشكسا ی

1

ناچیز

4

شاخص فصلیبود بارندگی

2

متوسط

647

ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی و شناخت مهمترین عوام تخریب با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسی بیابانزایی
جدول  .3میانگین وزنی ارزش عددی شاخصهای معیار آب

ردیف

شاخص ا

میانگین وزنی ارزش عددی شاخص

وضعیت میهی بیابا زایی

1

دایت ا كتریكی آب

3/03

شدید

2

نسبت جذب سدیی

1/23

می

3

افت سهرة آب زیرزمینی

2/32

متوسط

جدول  .4میانگین وزنی ارزش عددی شاخصهای معیار زمین -ژئومورفولوژی

ردیف

شاخص ا

میانگین وزنی ارزش عددی شاخص

وضعیت میهی بیابا زایی

1

ظساسیت سنو

2/84

شدید

2

شیب

1/01

می

3

نوع بهرهبرداری از واظد ماری

2/65

متوسط

جدول  .5میانگین وزنی ارزش عددی شاخصهای معیار خاك

ردیف

شاخص ا

میانگین وزنی ارزش عددی شاخص

وضعیت میهی بیابا زایی

1

بافت خاك

1/84

متوسط

2

عكق خاك

1/49

می

3

دایت ا كتریكی خاك

2/91

شدید

4

نسبت جذب سدیی

2/78

شدید

5

درصد سنو و سنگریزه

1/35

می

جدول  .6میانگین وزنی ارزش عددی شاخصهای معیار فرسایش بادی

ردیف

شاخص ا

میانگین وزنی ارزش عددی شاخص

وضعیت میهی بیابا زایی

1

هور رخسارة فرسایشی

1/47

می

3

درصد پوشش غیرزنده

3/57

خیلی شدید

4

درصد پوشش گیا ی

2/32

متوسط

مسائل مطرد شده در ظهین ارزیهابی بیابها زایهی

ماری ربق تعریف ارائ شهده در مهدل بهرای ارزیهابی

شاخص ا و معیهار های بیابها زایهی به بهازنگری و

شههاخص ههای مههذمور دارای دقههت و صههوت مههافی

اجرای اصحظات زیر منجر شد

نیسههتند .بنههابراین ،نخسههت واظههد ای مههاری را ب ه

با توج ب آمار و ارحعات مربوط به چهاه ها و

زیرواظد ایی م از ن ر خصوصیات مذمور كگناند

پیزومتر ههای منطقه  ،شههاخص ههای افههت سهههرة آب

تقسیی میمنند و شاخص ها در زیرواظهد ا ارزیهابی

زیرزمینی و دایت ا كتریكهی آب در نقهاط مختلهف

می شود .در نهایت ،برای ارزیابی این شاخص در هر

یههم واظههدماری یكسهها نیسههت و در چنههد مههحس

واظههد مههاری از میههانگین وزنههی آ در زیرواظههد ا

مختلف بیابا زایی قرار میگیرند .بنابراین ،واظهد ای

استهاده میشود.
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از سطح منطق می و نهاچیز اسهت و واردمهرد ایهن

درصد از سطح منطق می و ناچیز است و واردمهرد

شاخص در میانگین ندسی برای ارزیابی معیار خاك

این شاخص در میانگین ندسی برای ارزیهابی معیهار

در سطح مذمور موجب میشهود مه تهأثیر شهاخص

آب در سطح مذمور موجب میشود م تأثیر شاخص

دایت ا كتریكی و نسبت جذب سدیی با بیابا زایهی

دایت ا كتریكی آب با بیابا زایی شدید ازبهین بهرود

شههدید ازبههین بههرود و ،نهایتههاً ،ارزیههابی وضههعیت

و ،نهایتاً ،بیابا زایی معیار آب متوسط ارزیهابی شهود.

بیابا زایی معیار خهاك دارای دقهت و صهوت مهافی

برای رفع این مشكل ،شاخص نسهبت جهذب سهدیی

نباشد .بنابراین ،برای رفع ایهن مشهكل ،اثهر شهاخص

(در واظد ای مهاری موجهود در سهطح مهذمور) در

عكق خاك (در واظهد ای مهاری موجهود در سهطح

ارزیابی معیار آب وار نكیشود .بنابراین ،بها ظهذف

مذمور) در ارزیابی نههایی شهدت بیابها زایهی معیهار

شاخص مذمور ،میانگین وزنی معیار آب ،م در مدل

خاك وار نكیشود .كچنین ،بیابها زایهی شهاخص

او ی برابر با  1/88با بیابا زایی متوسط است ،در مدل

درصد سنو و سنگریزة عكقی خاك در  73/19درصد

اصحدشده برابر بها  2/51و وضهعیت بیابها زایهی آ

از سطح منطق می و نهاچیز اسهت و واردمهرد ایهن

شدید است.

شاخص نیز در میانگین ندسی بهرای ارزیهابی معیهار

با توجه به نتهای ظاصهل از ارزیهابی شهاخص

خاك در سطح مهذمور موجهب مهیشهود تها شهدت

شیب ،متوسط وزنی ارزش عددی این شاخص برابهر

بیابا زایی این معیار مكتهر از مقهدار واقعهی ارزیهابی

با  1/01است .این شاخص در  96/35درصد از سهطح

شود .بنابراین (مشاب شاخص عكق خهاك) ،اثهر ایهن

منطق مهی و در  1/25درصهد (مهویر) بهدو مهحس

شاخص در سطح مذمور در ارزیابی بیابا زایی معیهار

است؛ د یل این امر آ است م سطح مودودة مهورد

خههاك وههار نكههیشههود .ب هدین ترتیههب ،بهها ظههذف

مطا ع عكدتاً در واظد دشتسر و پحیا با شهیب مهی

شاخص ای عكق خاك و درصهد سهنو و سهنگریزة

قرار گرفته اسهت و عامهل شهیب در بیابها زایهی آ

عكقی از سطح مذمور ،میانگین وزنی معیار خاك ،مه

مطرد نیسهت .واردمهرد ایهن شهاخص در میهانگین

در مدل او ی برابر با  1/85با بیابا زایی متوسط است،

ندسی برای ارزیهابی معیهار زمهین -ژئومورفو هوژی

در مدل اصحدشده برابهر بها  2/42اسهت و وضهعیت

موجب میشود م این معیهار مكتهر از مقهدار واقعهی

بیابا زایی آ متوسط ،و ی در آستانة ورود ب مهحس

ارزیههابی شههود .بنههابراین ،بههرای ارزیههابی دقیههقتههر و

بابتر یا بیابا زایی شدید است.

صویح تر معیار مهذمور ،شهاخص شهیب در ارزیهابی

پس از اعكالِ اصحظات مذمور ،نتای ظاصهل از

نهایی معیار فوق وار نشده است .بدین ترتیهب ،بها

ارزیابی بیابا زایی معیار ای مورد مطا ع ه گروه های

ظذف اثر این شاخص ،میانگین وزنهی معیهار زمهین-

اقلیی -آب ،زمین شناسی -ژئومورفو وژی ،و پتانسیل ه

ژئومورفو وژی ،م در مهدل او یه برابهر بها  1/93بها

بیابا زایی را در ر واظد نشا مید د .شكل  4نقشة

بیابا زایی متوسط است ،در مدل اصحدشده برابهر بها

وضعیت و شدت فعلی بیابا زایهی منطقهة دامغها را

 2/71و وضعیت بیابا زایی آ شدید است.

نشا مید د.

بیابا زایی شاخص عكق خاك در  81/15درصهد
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جدول  .7نتایج ارزیابی بیابانزایی معیارهای مورد ارزیابی ،دو گروه اقلیم -آب و زمینشناسی -ژئومورفولوژی و پتانسیل بیابانزایی
( )DPAiدر واحدهای كاری

بیابا زایی
واظد
ماری
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

معیار
اقلیی

2/05

معیار
آب

معیار زمین-
ژئومورفو وژی

معیار
خاك

معیار
فرسایش
بادی

گروه
آب و
اقلیی

گروه
زمین-
ژئو

پتانسیل
بیابا زایی
()DPAi

توصیف
شدت
بیابا زایی

2/52
2
3/08
3/55
2/63
2
3/46
3
3/01
3/46
2/95
2
1/41
1/41

3/46
4
2/44
2/44
3
3/46
3/46
2/44
3
2/44
2/44
2/44
2/44
2
2/44
2/44
2

2/51
2/51
2/82
1/58
3/17
3/17
2/28
3/13
1/58
1/58
1/58
2/82
2/63
2/45
2/63
2/63
2/63

2
2/88
1/58
2/88
2/88
2/51
2/28
2
2/88
2
2
2/88
1/58
1/58
1/81
1/58
1/58

2/26
2/02
2/05
2/51
2/69
2/32
2/02
2/05
2/67
2/47
2/48
2/67
2/46
2/02
2/05
2/05
1/7
1/7

2/51
2/58
3/19
1/82
2/81
3/01
2/7
2/91
1/97
2/93
1/97
1/97
2/7
2/16
1/97
2/26
2/16
2/02

2/38
2/28
2/55
2/13
2/74
2/64
2/33
2/44
2/29
2/69
2/21
2/29
2/57
2/08
2
2/15
1/91
1/85

متوسط
متوسط
شدید
متوسط
شدید
شدید
متوسط
متوسط
متوسط
شدید
متوسط
متوسط
شدید
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

شکل  .4نقشة وضعیت بیابانزایی منطقة دامغان
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در مجكههوع ،نتههای ظاصههل از تجزی ه و تولیههل

ویژگی ای خاص اقلیكی منطق  ،ارئه شهود .سهپس،

شاخص ها ،معیار ها ،گهروه ها ،و ارزیهابی پتانسهیل

ارزیابیِ او یة بیابا زاییْ ب بازنگری مهدل  IMDPAو

بیابا زایی در مل منطق گویای موارد زیر است

اعكههالِ اصههحظات بزش بههرای ارزیههابی دقیههقتههر و

ا ههف) از میهها دو گههروه مههورد بررسههی ،گههروه

صویحتر این پدیده منجر شد مه  ،بهر ربهق آ و بها

زمینشناسی -ژئومورفو وژی با میهانگین وزنهی 2/46

توجه به اینكه مههاربرد میههانگین ندسههی در مههدل

دارای تأثیر بیشتری در بیابا زایی منطق در مقایس بها

 IMDPAموجب میشود تا تأثیر منارقی با بیابا زایی

گروه اقلیی -آب با میانگین وزنی  2/3است.

می ،شدید ،و خیلی شدید ازبین برود و در امثر موارد

ب) از میا پن معیار مورد ارزیابی ،معیار زمین-

شدت بیابا زایی متوسط ارزیابی شود ،در واظهد ایی

ژئومورفو وژی با میانگین وزنی  2/71و معیهار آب بها

م تأثیر شاخص ای ر معیار در بیابها زایهی منطقه

میانگین وزنی  2/51بیشترین تأثیر را در بیابا زایی مل

می و نهاچیز ارزیهابی شهده اسهت در ارزیهابی نههایی

منطق دارند.

بیابا زایی آ معیار اثر شهاخص های مهذمور وهار

ج) از میههها  18شهههاخص مهههورد ارزیهههابی،

نشده است .كچنین ،در این مدل واظد ای ماری ب

شاخص ای درصد پوشش غیرزنده مربوط به معیهار

عنهههوا مبنههها و پایههة مطا عهههات انتخهههاب شهههدند؛

فرسایش بادی ،دایت ا كتریكهی آب ،میهزا بهارش

مشخص بود برخی از عوامل مویطی و انسانی مورد

سابن  ،شاخص خشكی ،و هدایت ا كتریكهی خهاك

ارزیههابی در آ هها موجههب سهههو ت مههار و افههزایش

ب ترتیب با میانگین وزنهی  ،3 ،3 ،3/ 03 ،3/57و 2/91

سرعت عكل می شود .اما ،برخی از شاخص ها (مثهل

بیشترین تأثیر را در بیابا زایی منطق دارند.

شاخص افت سهرة آب زیرزمینی ،هدایت ا كتریكهی

د) شدت بیابا زایی در مل منطقه برابهر بها 2/36

آب ،و سیستی های آبیهاری) در نقهاط مختلهف یهم

( )DPAi=2.36است ،و وضعیت بیابا زایی متوسهط،

واظد ماری یكسا نبودند و واظهد ای مهاری بهرای

و ی در آستانة ورود ب مهحس بهابتر بها بیابها زایهی

ارزیابی شاخص های مهذمور دارای دقهت و صهوت

شدید است.

مافی نیستند .بنابراین ،نخسهت واظهد ای مهاری به

بحث و نتیجهگیری
استهاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابا زایی ،مه
برای استهاده در منارقی با اقلیی خشم واسنجی شده
است ،موجب میشود تا زوش اجهرای اصهحظات ،بها
توج ب شرایط خاص اقلیكی و میزا خطای ارزیابی،
ب ظداقل برسد .با این ظال ،بررسی شرایط ظامی بهر
منطق ه نشهها داد م ه فصههلیبههود بههارش یكههی از
خصوصیات اقلیكی منطق است .بنابراین ،فصلیبهود
بارش ،ب عنوا یكی از شاخص ای معیار اقلهیی ،در
مدل ارزیابی بیابا زایهی منطقه وارد شهد تها تصهویر
گویههاتری از بیابهها زایههی ایههن معیههار ،بهها توج ه ب ه

زیرواظههد ههایی م ه از ن ههر خصوصههیات مههرتبط بهها
شاخص ای مذمور كگن اند تقسیی و شاخص ا در
زیرواظد ا ارزیابی شدند .در نهایهت ،بهرای ارزیهابی
این شاخص در ر واظد ماری از میهانگین وزنهی آ
در زیرواظد ا استهاده شد .این موضوعی است م در
ارزیابی ای قبلی بیابا زایی درن ر گرفت نشده اسهت
و وارمرد آ در توقیهق ظاضهر موجهب افهزایش
دقت و صوت ارزیابی شده است.
پس از اعكالِ اصحظات مهذمور ،ارزیهابی نههایی
بیابا زایی شاخص ا ،معیار ها ،و شهدت و وضهعیت
فعلی نشا داد م ب د یل ظامیبود اقلیی فراخشهم
با بارندگی می ،میانگین بابی دمای سا یان  ،و تبخیر و
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تعرق شدید در منطقة دامغا  ،بیابا زایی شاخص ای

دیگر نیز ،شاخص دایت ا كتریكی آب را مهیتهرین
شاخص بیابا زایی منطقة ابوزیدآباد معرفی مرد [.]1
ه اخهتحط آب شهور و شهیرین در اثهر برداشهت

سا یان  ،ب ترتیب در فصول بهار و زمستا  ،بیابا زایی

بیروی از آب ای زیرزمینی و افت سطح سهره؛

میزا بارش و شهاخص خشهكی شهدید اسهت ،و بها
توج ب وقوع  39/45و  33/85درصد بارنهدگی های
شاخص فصهلی بهود بهارش متوسهط ارزیهابی شهد.
كچنین ،به د یهل عهدش تهداوش خشكسها ی در دورة

ه سهازند ای موجهود در موهل تغذیهة آب های
زیرزمینی؛

آمههاری مههورد مطا عه ( 1359ه  ،)1389بیابهها زایههی

ه باببود میزا تبخیر.

شاخص مربور می ارزیابی شد .در مجكوع ،با توج

بیابا زایی شاخص افت سههرة آب زیرزمینهی در

ب شرایط نامساعد اقلیكی منطقة مورد مطا ع  ،انت هار

 50/43درصد از سطح منطق  ،به د یهل بههرهبهرداری

میرود م بیابا زایی معیار اقلهیی بهرای منطقهة مهورد

بیروی از منابع آب زیرزمینی ،شدید و خیلهی شهدید

مطا ع شدید باشهد ،و هی نتهای ظاصهل از ارزیهابی

است .و ی در مجكهوع بیابها زایهی ایهن شهاخص بها

بیانگر بیابا زایهی متوسهط ایهن معیهار اسهت .نتیجهة

میههانگین وزنههی  2/32متوسههط و در آسههتانة ورود ب ه

مههذمور ب ه ایههن صههورت قابههل توضههیح اسههت م ه

محس بابتر (شدید) است .این امر ب افزایش شهدت

واردمههرد شههدت مههی بیابهها زایههی شههاخص تههداوش

بیابا زایی شاخص فوق در آیندة نزدیهم در صهورت

خشكسهها ی در میههانگین ندسههی شههاخص هها بههرای

ادامة روند منونی بهرهبهرداری از آب های زیرزمینهی

ارزیابی بیابا زایی معیار اقلیی موجب میشود تا تهأثیر

دب ت دارد.

شاخص ایی با بیابا زایی شدید ازبین برود و شهدت

بیابا زایی معیار آب (با ظذف اثر شاخص نسبت

بیابا زایی این معیار متوسط ارزیهابی شهود .در اینجها

جذب سدیی در  69/62درصد از سطح منطق ب د یل

تمر این نكت ضروری اسهت مه تهداوش خشكسها ی

می ا كیت بود آ در بیابا زایی منطق ) ،با توجه به

یكی از مهیترین ویژگی ای اقلیكی منارق خشهم و

بیابا زایی شدید شاخص ای افهت سههره و هدایت

نیك خشم است و بیابا زایی مهی و نهاچیز شهاخص

ا كتریكی آب ،در بیشهترین سهطح منطقه  ،در 58/28

مربورهه در یههم دورة زمههانی مههذمور بهه معنههی

درصد از سطح منطق شدید و خیلی شهدید اسهت و

میا كیتبهود آ نیسهت .متأسههان  ،ارحعهات بزش

این معیار بها بیابها زایهی شهدید دومهین معیهار مههی

برای ارزیابی این شاخص در سال های پهیش از دورة

بیابا زایی در منطقة مورد مطا ع است .در این زمینه ،

زمههانی مههذمور وجههود نههدارد ،و ههی اظتكههابً تههداوش

در دشت سگزی نیز بیابا زایی معیار آب را ب دبیهل

خشكسا ی یكی از دبیل اصلی بیابا زایی در گذشهت

افت شدید سهره و دایت ا كتریكی بابی منهابع آب

بوده و یكی از مهی ترین دبیهل آ در آینهده خوا هد

شدید ارزیابی نكودند [.]12

بود [.]3
با توج ب شوربود آب در  74/2درصد از سطح
منطق  ،م به دبیلهی مه در پهی مهیآیهد به وقهوع
می پیوندد [ ،]18 ،4شاخص دایت ا كتریكی آب بها
بیابا زایی شدید مهیترین شاخص معیار آب اسهت و
بیشترین تأثیر را در بیابا زایی این معیار دارد .موققی

بیابا زایهی شهاخص ظساسهیت سهنو به د یهل
ظساسیت بابی سازند ای دورة مواترنر ب فرسهایش
در  82/31درصد از سطح منطق شدید و خیلی شدید
ارزیابی شهد .در مجكهوع ،ایهن شهاخص مههی تهرین
شاخص معیار زمینشناسی -ژئومورفو هوژی اسهت و
بیشترین تأثیر را در بیابا زایی این معیار دارد.
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شدت بیابا زایی شاخص بههرهبهرداری از واظهد
مههاری در  52درصههد از منطقهه متوسههط ،در 44/84
درصد از آ غا باً ب د یل چرای مههرط داش در مراتهع
شدید و خیلهی شهدید ،و میهانگین وزنهی آ در مهل
منطق شدید است.
بیابا زایی معیار زمین شناسی -ژئومورفو وژی (با

در  18/63درصهههد از منطقه ه (شهههامل دشهههتسهههر

ظذف اثر شاخص شیب در  90/6درصد از منطق ) در

فرسایشی) ،م در مجاورت واظد مو ستا قرار دارد

 66درصد از سطح مودودة مورد مطا ع متوسهط ،در

و مشكل تجكع امحد مختلف و قلیائیت بهاب وجهود

 32/71درصد از سطح منطق شدید و خیلی شدید ،و

ندارد ،بیابا زایی شاخص مذمور می و ناچیز ارزیهابی

در مجكوع شدت بیابا زایی منطق با تكیه بهر معیهار

شههد .در مجكههوع ،میههانگین وزنههی بیابهها زایههی ایههن

زمینشناسی -ژئومورفو وژی ب د یل بیابا زایی شدید

شاخص ،با توج ب بیابا زایی شهدید آ در بهیش از

شاخص ای ظساسیت سنو و بهرهبرداری از واظهد

نیكی از سطح منطق  ،شدید است.

زیاد امحد در خاك مواج اند ،شدید و خیلهی شهدید
است .در  23/58درصد از سطح منطق (شامل اراضی
مشههاورزی) ،مه در مجههاورت اراضههی مههذمور قهرار
دارنههد ،بهه د یههل فعا یههت ههای مشههاورزی ،شههدت
بیابا زایی این شاخص متوسط ارزیابی شد .كچنین،

ماری شدید است و این معیهار بیشهترین تهأثیر را در
بیابا زایی منطق دارد.

بیابا زایی معیار خاك (با ظذف اثر شاخص های
عكههق خههاك و درصههد سههنو و سههنگریزة عكقههی در

بیابا زایی شاخص هدایت ا كتریكهی خهاك (به

واظد ای ماری م بیابا زایهی ایهن شهاخص ها مهی

عنوا مهیترین شهاخص معیهار خهاك) ،بها توجه به

اسههت) در  64/14درصههد از منطقهه شههدید و در 34

شوری خاك در  55/93درصد از سطح منطقه  ،خیلهی

درصد از منطقه متوسهط ارزیهابی شهد .در مجكهوع،

شدید است ،م ب دبیل زیر ب وقوع میپیوندد[]18 ،4

شدت بیابا زایی منطق با تكی بر این معیار متوسهط،

ه آبیاری با آب ای شور؛

و ی در آستانة تغییر محس بیابا زایی است .بنهابراین،

ههه ر ههامرد اراضههی مشههاورزی و آیههش ههای

در صههورت ادامههة اسههتهاده از آب ههایی بهها میهیههت

غیراصو ی و روبنیمدت؛

نامناسههب جهههت آبیههاری ،اسههتهاده از سیسههتی ههای

ه شیوة نامناسب آبیاری (سنتی غا باً غرقابی)؛

نامناسههب آبیههاری ،ر ههامرد اراضههی مشههاورزی ،و

ه میزا تبخیر چندین برابر میزا بارندگی است ،م

آیش ای غیراصو ی در آیندة نزدیهم شها د تشهدید

ب افزایش استعداد شورشد خاك منجهر مهیشهود .در

تخریب خاك و بیابا زایی شدید این معیهار خهوا یی

ارتباط با شاخص مهذمور ،نتهای توقیهق دیگهری نیهز

بود.

شاخص دایت ا كتریكی خاك را مهؤثرترین شهاخص

درصد پوشش غیرزنده (سنو و سنگریزة سهطح

بیابا زایی معیار خاك و دومین شاخص مهی بیابا زایهی

خاك) ،ب عنوا یم عامل ظها تی در برابر فرسایش

منطقههة ابوزیههدآباد معرفههی مههرد [ .]1كچنههین ،نتههای

بادی ،در  81/72درصد از سهطح منطقه مكتهر از 20

بررسی ای مشهاب در منطقهة زابهل نشها داد مه ایهن

درصد است .بنهابراین ،بیابها زایهی شهاخص درصهد

شاخص تأثیر زیادی در بیابا زایی این منطق دارد [.]11

پوشش غیرزنده در سطح مذمور خیلی شهدید اسهت.

بیابا زایی شاخص نسبت جذب سدیی خهاك در

كچنین ،بیابا زایی شاخص مذمور در  18/28درصد

 55/91درصد از سطح منطق (شامل اراضی مشاورزی

از سطح منطق متوسط ارزیابی شد .در مجكهوع ،ایهن

ر اشده و اراضی ظاشیة مویر) ،م با مشهكل تجكهع

شاخص با بیابا زایی خیلی شهدید در منطقهة دامغها

ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی و شناخت مهمترین عوام تخریب با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسی بیابانزایی

مهههیتههرین شههاخص معیههار فرسهایش بههادی اسههت و
بیشترین تأثیر را در بیابا زایی این معیار دارد.
شدت بیابا زایی معیهار فرسهایش بهادی در 44/9
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ه با اظداث بند ای خامی ،ظوضچ ای تخیهرة
مصنوعی آب در بابدسهت ،جكهعآوری آب بهارا از
سطح جاده ای منطق در فصل بارندگی در منارقی بها

درصد از منطق  ،ب د یهل وجهود اراضهی مشهاورزی

نهوتپهذیری خهوب و تزریهق آ ها به سههره های

ر اشده و تپ ای ماس ای با ظساسیت زیاد نسبت ب

زیرزمینهی ،یهمپارچه سهازی اراضهی ،اسهتهاده از

فرسایش بادی ،شهدید و در  53/85درصهد از سهطح

روش ای آبیاری مدر  ،آبیاری قطرهای در باغهات و

منطق متوسط ارزیابی شد .در مجكوع ،میانگین وزنی

آبیاری بارانی در اراضی زراعهی ،و تهروی و تشهویق

شدت بیابا زایهی منطقه بها تكیه بهر معیهار مهذمور

مشاورزا ب مشت موصوبتی م ارزش افزودة آ ا

متوسط است.

از سایر موصوبت بیشتر و نیاز آبی آ ا مكتر است

در نهایت ،نقشة وضعیت فعلی بیابا زایی منطقه

میتوا مشكحت مكبود آب و استهاده از آب ای ب

نشا داد مه بیابها زایهی در  33/94درصهد از سهطح

شور در آبیاری ناشهی از آ را ،مه به مترومه شهد

منطق ه شههدید و در  66/06درصههد از سههطح منطقهه

اراضی مشاورزی و نهایتاً شوری خاك و بیابها زایهی

متوسط است .كچنین ،بر ربق نتهای  ،در ظهدود 13

منجر شده اسهت ،بررهرف مهرد .كچنهین ،اقهدامات

درصههد از سههطح منطقهه  ،مهه در مههحس متوسههط

مذمور مانع ادامة رونهد افهت شهدید سههره های آب

بیابا زایی قرار دارد ،در آستانة ورود ب محس بهابتر

زیرزمینی و افزایش شوری منابع آبی ناشی از اختحط

بیابا زایهی اسهت و در صهورت ادامهة رونهد منهونی

آب شور و شیرین میشود.

بیابهها زایههی در آینههدة نزدیههم بهها تشههدید تخریههب و

ه با ما ش تعهداد داش های وابسهت به مراتهع از

بیابا زایی شدید مواج خوا هد شهد .در ایهن زمینه ،

رریق تبدیل دامداری سنتی ب دامداری نیك صنعتی و

توقیقات مشاب بیابا زایی دشت سگزی و مویر میقا

صنعتی می توا مشهكل چهرای مههرط داش از اراضهی

اراك را ،م شرایط اقلیكی نزدیكهی به منطقهة مهورد

مرتعی را ،م ب بیابا زایی شدید شاخص بهرهبرداری

مطا ع دارند ،شدید ارزیابی نكودند [.]15 ،12
بنابراین ،با توج ب مهیترین معیار ا ،شاخص ا،
و عوامل بیابا زایی قابل منترل ،را كار ای زیر بهرای
مبارزه بها بیابها زایهی و مها ش ایهن رونهد پیشهنهاد
میشود

از واظد ماری (معیار زمین -ژئومورفو هوژی) منجهر
شده است ،ظل مرد.
ه انجاش داد سهایر مطا عهات در ایهن زمینه بزش
است و تدوین سیستی شدار بیابا زایی در منطقه از
دیگر اقدامات سودمند در این زمین است.
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