
 

  میاقل و آب معیار دو اساس بر زایی بیابان ارزیابی

 1)مطالعة موردی: دشت کاشان(

 

 زدایی، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشجوی دکتری بیابان ریحانه مسعودی؛ 

 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ؛* غالمرضا زهتابیان 

 استاد دانشگاه آزاد اسقمی ی واحد علوم تحقیقات تهران حسن احمدی؛ 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران ةر دانشکدادانشی شهرام خلیقی سیگارودی؛ 

 

 
هایی انجدام    زایی مالکل بسیاری از کالورهاست؛ تا کنو  به منظور جلوگیری و مقابله با این پفیفه اشفامات و کوشش بیابا 

. در ایدن  زایی سازما  ملل است گرفاه در این زمینه کنوانسیو  مقابله با بیابا  ترین اشفامات صورت گرفاه است. یکی از مهم

دو معیدار آب و   زایی در دشت کاشا  پرداخاه شف. به ارزیابی بیابا  ،GISافزار  با نرم و IMDPA با اسافاده از مفخپژوهش، 

هدا   ف. با تعیین میانگین هنفسی شاخصشاناخاب  هایی  شاخص ،با توجه به شرایط منطقه یک، و برای هراناخاب شف اشلیم 

غیرشابل م حظه، کدم، ماوسدط، شدفیف و     د   ک س پنجی در ف و ارزش کمّشایی کل محاسبه ز بیابا شفت  ،و سپس معیارها

ف. بدر طبدق نادایج    شهای مطالعاتی رسم   زایی منطقه در دوره نقالة شفت بیابا  GISتقسیم شف و با اسافاده از  د بسیار شفیف

افت آب زیرزمینی، هفایت الکاریکدی آب و   های مورد مطالعه، سه شاخصِ  از ارزش عفدی معیارها و شاخصآمفه  دست به

های هالدفار بدرای     آساانه .را دارا بودنف بیالارین تأثیر 01/3و  04/3، 82/3ترتیب با ارزش عفدی  شاخص خالکی ترانسو به

μmohs) 5000د   2250مار در سداخ، شداخص هدفایت الکاریکدی      سانای 50افت آب زیرزمینی بیش از  cm)⁄   و شداخص

زایدی   در ک س ماوسدط شدفت بیابدا     DS=2/4تعیین شف. همچنین، کل منطقه با ارزش عفدی  2/0د   05/0خالکی ترانسو 

مناطق حساس شناسایی شف و تجهیدزات ززم بدرای    آمفه بر اساس روش پایش،  دست های به  شرار گرفت. با توجه به آساانه

 عبور از حف آساانه هالفار ززم صادر شود. ها پیالنهاد شف تا در صورت نصب در این نواحی به منظور رصف آساانه

 .یارمع، IMDPA مفخ ،کاشا  ،شاخص، زایی بیابا ، آساانه واژگان کلیدی:

                                                      

 ها  آبخیز انجام تده است. ین چژوهش با اعتبارا  قهب علمی مدیریت چایدار یوزه. ا1

 E-mail: ghzehtab@ut.ac.ir  026-32223044 :تلفننویسندة مسئوا:   *

 چکیده

15/12/1390 

4/10/1391 

 723-711ص
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 مقدمه. 1
ا  بررا  چرایش تغییررا      سامانههیچ  ،در یاا یاور

هرا  چایردار  عرصره در کنرور      معیارها و تراخص 

ترا زمرانی کره عرصره دچرار       بنرابراین،  .وجود نردارد 

زایی ننود، متوجره تخریرب و رونرد     نتخریب و بیابا

هریچ برنامره یرا     ،بنرابراین  .ترد تروان   نمری نزو ی آن 

ی هررم برررا  کنترررا عامررل تخریررب یررا      واکننرر

 تود. دن روند آن در چیش گرفته نمیکر  معکوس

 تهیرة  و زایی بیابان ها  ارزیابی روش تدوین برا 

 خهر( و و یاا ووعیت تدن )اعم از بیابانی ها  نقنه

 نیازمنرد  چدیده، این کنترا ها  و برنامه ها رحط تدوین

 توسرعة  در مرؤثر  عوامل زا، بیابان تناسایی فرایندها 

 رونرد  در مرؤثر  ها  تاخص و معیارها فرایندها و این

 [.11زایی هستیم   بیابان

هرا  تأثیرگرذار در     تناسایی معیارهرا و تراخص  

توانرد مرا را در برابرر     هرا مری   زایری و چرایش آن   بیابان

هرا  ایتمرا ی آمراده سرازد. هرگراه معیارهرا از        رخه

هرا  الزم بررا     ها  خود عبور کننرد، هنردار    آستانه

ترود.   جلوگیر  و کنترا عوامل تأثیرگذار صرادر مری  

زایری ترامل ترناخت مسرئله،      ساز  بیابان فرایند مدا

هرا،   هرا، انتخراب معیارهرا و تراخص     آور  داده جمع

ورد بررسری اسرت   کردن و ارزیرابی فراینردِ مر    فرمو ه

 11.] 

زایری مختلفری در جهران     ها  بیابران   تا کنون مدا

ابداع تده است؛ هرر مردا، برا توجره بره معیارهرا و       

زایری اقردام    ها  خود، به تهیرة ترکل بیابران     تاخص

تروان بره مردا     تده می ها  ارائه کند. از جمله مدا می

(، 1997) 1(، گالسرود 1990[، آسرود ) 5یونپ   -فائو

                                                      

1. GLASOD: Global assessment of human-induced 

soil degradation 

 ICD(،2000) 3[، الدا4(  1999) 2مررررردا وس
و  4

IMDPA
 اتاره کرد. 5

FAO-UNEP   نخسرررررتین روش ارزیرررررابی و

هرا    زایی بود که به بررسی فراینرد  بردار  بیابان نقنه

ترراخص و مهررم تخریررب چرداخررت، از جملرره زواا 

چوتررش گیرراهی، فرسررایش آبرری، فرسررایش برراد ،   

تورتدن خا ، کاهش مواد آ ی خا ، تنکیل سله و 

دن خا  و تجمع مواد سم ی برا  گیاهران و  ت فنرده

 [.5ییوانا  در خا   

ICD بند  نروع و ترد     روتی دیگر برا  طبقه

زایی اراوری در ایرران اسرت کره اختصاصری و       بیابان

 بره  توجره آن را ارائه کردنرد.   1374مهاجر  در ساا 

 تررد  و گیرراهی چوتررش طبیعرری انرردازها  چنررم

 کراهش  نهایتراً  و بیو روژیکی  تو یردا   از بردار  بهره

 اصرلی  هرا   تراخص  ه منز ةب واید هر تو ید  توان

 تررد  ،آن تبررع برره ،و بیابررانی هررا  محرریط تفکیررک

 [.3است   روش این ها  ویژگی از زایی بیابان

ا  به منظرور تعیرین ترد  فرسرایش      در مها عه

-FAOبرراد  در منهقررة کاترران بررا اسررتفاده از مرردا 

UNEP  وICD هرا    عامرل سعی تد تا معیارها و زیر

هرا   ترین آن مؤثر در فرسایش باد  تناسایی و مناسب

انتخاب تود، در نتیجه، تد  فرسایش باد  منهقه با 

دهرری برره هررر یررک از معیارهررا و    توجرره برره ارزش

زایری تعیرین    هرا در قا رب یرک مردا بیابران      زیرعامل

تود. نتایج ننان داد تد  فرسایش براد  نسربت    می

ترده، کراهش    ها  انجرام  علت تاغکار  به گذتته، به 

                                                      
2. MEDALUS: Mediterranean desertification and 

land use 

3. LADA: Land Degradation assessment in dry land 

area 

4. ICD: Iranian Classification Desertification 

5. IMDPA: Iranian Model Desertification Potential 

Assessment 
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چنمگیر  داتته اسرت و ترد  فرسرایش براد  از     

آرام و تا یدود  تدید  کالس بسیار تدید به کالس

 [.12تغییر یافته است  

تهیررة نقنررة  برره منظررور MEDALUSدر مرردا 

زایی چهار معیار کیفیرت خرا ، کیفیرت اقلریم،      بیابان

تاخص کیفیت چوترش گیراهی و مردیریت در نظرر     

 [.7ست  گرفته تده ا

IMDPA زایری در   ها  ارزیابی بیابان  یکی از مدا

مراترع و آبخیرزدار     و هرا  سازمان جنگلایران است. 

ن کنور در او محقق داناتکنور با کمک گروهی از اس

ا ، بره ارائرة معیارهرا و     ، در قا رب چرروژه  1384ساا 

 [.2زایی چرداختند   ها  بیابان  تاخص

در  IMDPAرانری  با توجه به اسرتفاده از مردا ای  

ترروان برره  مرری زایرری، و ارزیررابی بیابرران ایررن سیسررتم

کاربرد ایرن   بارةها  اخیر در که در ساا هایی  چژوهش

 از آن جمله: ،دکرمدا صور  گرفته اتاره 

و  IMDPAبا استفاده از مدا  در منهقة ابوزیدآباد

، رفو وژ وژئوم -تناسی زمین ر در نظر گرفتن سه معیار

به ارزیابی ووعیت و ترد    ر د خا  و فرسایش با

 ،تده ها  انجام  . چا از بررسیه تدزایی چرداخت بیابان

زایری بررا  کرل     متوسط ارزش عدد  ترد  بیابران  

د کره  مبه دست آ DS=2/6منهقه بر اساس معیار فوق 

زایی منهقره در کرالس    قرارگرفتن تد  بیابان بیانگر

 بررا   در چژوهنری دیگرر،   ،همدنین .[8  تدید است

ابوزیردآباد   ةزایری منهقر   بیابران  ةنقنر  ةررسی و تهیر ب

از مردا   ،برا تکیره برر دو معیرار آب و خرا       ،کاتان

IMDPA  ی ارزش کم رر ،در نتیجرره ،د وترراسررتفاده

بره   DS=2/6مورد بررسری   ةزایی برا  کل منهق بیابان

زایری   دست آمد که بیرانگر قرارگررفتن ترد  بیابران    

 [.1  منهقه در کالس متوسط است

ا ، به منظرور ارزیرابی ترأثیر تغییررا        عهدر مها

اقلیمی و ووعیت آب زیرزمینی در دتت گرمسرار از  

استفاده تد. تجزیه و تحلیل یاصل از  IMDPAمدا 

دهرد کره معیرار آب     تده ننان مری  ها  انتخاب معیار

[. در 9بینترین اثر را بر تخریب زمین داترته اسرت    

گیرر  از   رهمنهقة دتت تهر بابک استان کرمان، با به

ر اقلرریم، آب  و تعیررین چررنج معیررار   IMDPAمرردا 

زیرزمینی، چوتش گیاهی، فرسایش آبی و نوع سیستم 

زایری چرداختره ترد.     ر به ارزیابی ترد  بیابران   آبیار 

بررآورد   06/2متوسط وزنی ارزش کم ی در کل منهقه 

زایری متوسرط در منهقره     تد که بیانگر کرالس بیابران  

 [.6است  

زایرری و  وهش ارزیررابی بیابررانهرردف از ایررن چررژ

ها  مناسرب بررا  ارائرة      تناسایی معیارها و تاخص

ها  مدیریتی و جلوگیر  از تخریب اراوی و  راهکار

زایرری اسررت. همدنررین، بررا عبررور معیارهررا و    بیابرران

تده برا  هر منهقه از آستانة  ها  درنظرگرفته  تاخص

صرالح   برردار و مراجرع      خود، هندار الزم به بهره

تود تا، در صور   رزوم، در برابرر تغییررا      اده مید

 آمادگی داتته باتند.

 شناسی تحقیق . روش 2

 معرفی منطقه .1.2
کیلرومتر مربرع برین     1474دتت کاتران برا وسرعت    

هرا    و عرر   05/51و  54/51ی یها  جغرافیرا  طوا

علررت ه برر ایررن منهقرره،  قرررار دارد. 23/34و  45/33

با بارش کمتر از  ،اهادری مجاور  با کویر و دور  از

متر در اطراف تهر کاتان، یکری از منراطد    میلی 150

. همدنین، دوربودن از سایر منرابع  باران ایران است کم

هرا  مرطروب و    رطوبتی مانند دریا، دریاچه یا جریان
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قرارگرررفتن در ناییررة کررویر  اصرروالً باعررد کمبررودِ 

رطوبت مهلد هوا تده است. ومناً، براالبودن دمرا    

باعد افزایش ظرفیت رطروبتی هروا و در نتیجره     هوا

برر   ،کاتان ةاقلیم منهق تود.  کاهش رطوبت نسبی می

 وجرز  ،8/4 برا ورریب خنرکی    ،روش دومارتن طبد

اسررت و نرروایی منرراطد خنررک یررا بیابررانی ترردید  

کوهسررتانی جنرروب دتررت کاترران جررزو منرراطد     

 رود. خنک به تمار می نیمه

هرا     به علت آب و هوا  خنک و کمیِ ریرزش 

هرا  برزر  و دائمری      جو ، این منهقه فاقد رودخانه

هرا  سرهحی آن از چنردین رودخانرة      است و جریان

 (.1فصلی تنکیل تده است )تکل 

 

 
 مورد مطالعه ةموقعیت جغرافیایی محدود. 1 شکل

 

 روش تحقیق
هرا  مناسرب و     به منظور تناسایی معیارها و تاخص

 IMDPAا ایرانری  زایی از مرد  تهیة نقنة تد  بیابان

تراخص   36معیرار و   9برا  این مدا  واستفاده تد 

هرا     به د یل محدودیت ، یکن[. 2  در نظر گرفته تد

 IMDPAمعیرار مردا    9زمانی و ما ی، امکان بررسی 

زایری   بررسی تد  بیابران  برا  ،بنابراین .مقدور نبود

بررا توجرره برره نظررر کارتناسرری و بازدیررد   ،در منهقرره

ت عوامل مخرب در محدودة مرورد  تناخ صحرایی و

اثرگررذار معیارهررا ِ مها عرره، دو معیررار اقلرریم و آب  

 .دندتانتخاب 

از  ،نمرودن معیارهرا   یکم  برا  ،IMDPAدر مدا 

ک از ایرن  یر ترود. بره هرر     مری  استفاده یهای تاخص

مهابد نظر کارتناس و تد  تأثیر آن در  ،ها تاخص

بنا  ،ه[، ک10  تود داده می 4تا  1وزنی بین  ،زایی بیابان

ایرن وزن در  کره  ترجیو داده ترد   ی،به نظر کارتناس

 .دوکالس تقسیم ت چنج

برارش، خنرکی    ر برا  معیار اقلیم سره تراخص  

و همدنرین بررا  تراخص     ر سرا ی  خنرک  ترانسو و
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 IMDPAچذیر  مردا   سا ی با توجه به انعهاف خنک

 ر سرا ی  و تداوم خنرک  SPIخنکی  ر دو زیرتاخص

را  SPI)د یرل انتخراب تراخص     در نظر گرفتره ترد  

هررا  ترسررا ی و   تررر دوره ترروان تفکیررک دقیررد  مرری

بند  تد   در طبقهجهانی  سا ی و عدم تجربة خنک

خرود   زایری برر اسراس ایرن تراخص و ابتکرار       بیابان

هرا     تراخص  بنرد   طبقره  ةنحرو  1جدوا  .دانست(

ها را   تده برا  معیار اقلیم بر اساس آستانه درنظرگرفته

 هد.د ننان می

برا توجره بره رونرد نزو ری سرهو آب        ،همدنین

زیرزمینی در دتت کاتان و تنزا تدید کیفیرت آب،  

)تاخص افرت آب زیرزمینری، تراخص     دو تاخص

هرردایت ا کتریکرری( برررا  معیررار آب برره عنرروان     

وزن و  2جردوا   هرا  تأثیرگرذار معرین ترد.     فاکتور

 دهد. بند  این دو تاخص را ننان می کالس

 

 

 

 SPIسالی  خشکبارش، شاخص خشکی ترانسو و شاخص  های  کالس شاخص ووزن  .1 جدول

یدود بارش 

 متر( سا یانه )میلی

یداکثر طوا دورة 

 سا ی خنک

یدود تاخص 

 خنکی ترانسو

 کد طبقة

تاخص 

SPI 

بند  کیفی  طبقه

 زایی تد  بیابان
 عالمت

ارزش  ةدامن

 عدد 

600≤ 

600 - 280 

280 - 150 

150 - 75 

75 > 

 ساا 3کمتر از 

 ساا 4تا  3

 ساا 6تا  5

 ساا 7تا  6

 ساا 7بینتر از 

65/0< 

65/0 - 45/0 

45/0- 2/0 

2/0 - 05/0 

05/0> 

7 

5،6 

4 

2،3 

1 

 غیر قابل مالیظه

 کم

 متوسط

 تدید

 بسیار تدید

1 

2 

3 

4 

5 

1-0001/0 

5/1-1/1 

5/2-6/1 

5/3-6/2 

4-6/3 

 

 لکتریکیافت آب زیرزمینی و هدایت ا های  وزن وکالس شاخص. 2 جدول

 افت آب زیرزمینی

 متر در ساا( )سانتی
 هدایت ا کتریکی

(𝜇𝑚𝑜ℎ𝑠 𝑐𝑚)⁄  

بند  کیفی تد   طبقه

 زایی بیابان
 ارزش عدد  ةدامن عالمت

10 - 0 

20 - 10 

30 - 20 

50 - 30 

50< 

250> 

750 - 250 

2250 - 750 

5000 - 2250 

5000< 

 غیر قابل مالیظه

 کم

 متوسط

 تدید

 بسیار تدید

1 

2 

3 

4 

5 

1-0001/0 

5/1-1/1 

5/2-6/1 

5/3-6/2 

4-6/3 

 

 میرانگین  از معیرار  هر  عدد ارزش روش این در

. آیررد مرری دسررته برر خررود هررا  ترراخص هندسرری

دهندة روش محاسبة معیرار   ننان 3و  2، 1ها   فرموا

 اقلیم و آب است:
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= تاخص خنکسا ی         (        1) زیر تاخص استمرار خنکسا ی√ × 𝑆𝑃𝐼 صتاخ  2زیر 

تاخص بارش سا یانه√ اقلیم          (           2) × تاخص خنکی ×  3تاخص خنکسا ی 

معیار آب  = × تاخص افت آب زیرزمینی√ 2تاخص هدایت ا کتریکی (3                )                      

 (.3تد )جدوا  بند   و کالسمحاسبه  4یی با فرموا نها زایی در انتها نیز تد  بیابان

تد  بیابان زایی                   (                                                                 4) = ∑ اقلیم√ ×  2آب

 
 زایی های شدت وضعیت فعلی بیابان توزیع فراوانی کالس .3 جدول

 ارزش عدد  ةدامن عالمت زایی بند  کیفی تد  بیابان طبقه

 غیر قابل مالیظه

 کم

 سطمتو

 تدید

 بسیار تدید

1 

2 

3 

4 

5 

1-0001/0 

5/1-1/1 

5/2-6/1 

5/3-6/2 

4-6/3 

 

هرا   کرترده، نقنرة ترد        بر اسراس فرمروا  

برا   ها  مرد نظرر    در دوره زایی برا  هر تاخص بیابان

هر معیرار از   ،سپا .تهیه تد GISافزار  استفاده از نرم

ها  خرود محاسربه     محاسبة میانگین هندسی تاخص

میرانگین   سرانجام، ،ها  آن نیز رسم تد و  نهتد و نق

سرا ه در قا رب نقنرة     نروزده آمرار    ةها برا  دور آن

 زایی نهایی محاسبه و رسم تد. تد  بیابان

هرا  اطالعراتی    برا اسرتفاده از الیره    ،بدین ترتیب

هررا( و  زایرری ناترری از ترراخص )نقنررة تررد  بیابرران

هرا و   الیهتده برا  هر معیار و با تلفید  ها  تهیه  نقنه

زایری )وورعیت    نهرایی ترد  بیابران    ةها، نقنر  نقنه

موجود( و کالس مربوطه معین ترد و برا اسرتفاده از    

در قا ب سره نقنره بررا      مناطد یساسنقنة نهایی 

 بودنررد  کرره در آسررتانة تخریررب ایتمررا ی یهررای  محررل

 بررا یمنرراطقد از: انرر ایررن منرراطد عبررار  ؛چینررنهاد تررد

  بررا  قبروا  آسرتانة قابرل   از یاندک که دیتد زایی بیابان

 متوسط زایی بیابان با یمناطق ؛اند تده دور متوسط کالس

 نیدتریتد با یمناطق و ؛دیتد زایی بیابان مرز به کینزد

 .)بینترین وزن( در منهقة مورد بررسی زایی بیابان یا ت

 یجنتا. 3

 معیار اقلیم
هرا     تده بر رو  متوسرط وزنری ارزش   بررسی انجام

دهد که میزان  ثر بر اقلیم ننان میؤم ی سه تاخصکم 

زایری   تاخص خنکی ترانسو نقش اصلی را در بیابان

را  4 تروان جردوا   می ،کند. به طور کلی می منهقه ایفا

 د. ترکل کرثر بر اقلیم ارائه ؤها  م تاخص ةبرا  کلی

 .استووعیت معیار اقلیم منهقه  ةدهند ننان 2
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 ثر بر معیار اقلیمؤهای م  ی شاخصمتوسط وزنی ارزش کمّ. 4جدول 

 زایی کالس بیابان یمتوسط ارزش کم  تاخص ارزیابی ردیف

 تدید 73/2 بارش 1

 تدید 01/3 تاخص خنکی ترانسو 2

 متوسط SPI 92/1تاخص  3

 قابل مالیظه غیر 60/0 سا ی استمرار خنک 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 میاقل براساس ییزا ابانیب شدت های نقشه. 2شکل
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 آ  اریمع
زایی برر اسراس معیرار آب چرا از      نقنة تد  بیابان

محاسبة دو تاخص افرت آب زیرزمینری )از محاسربة    

هرا( و   چاه چیزومتر  و رسم هیدروگراف واید آن 53

هرا بره    دهری آن  و وزن EC تاخص هدایت ا کتریکی

ورد هرا  مر    ی تاخصارزش کم  5جدوا دست آمد. 

ایی بر اساس معیرار  ز نقنة تد  بیابان 3تکل و  نظر

 .دهد را ننان میآب 

 
 بر معیار آب مؤثر های  ی شاخصمتوسط وزنی ارزش کمّ. 5جدول 

 زایی کالس بیابان یمتوسط ارزش کم  تاخص ارزیابی ردیف

 بسیار تدید 82/3 تاخص افت آب زیرزمینی 1

 تدید 04/3 تاخص هدایت ا کتریکی 2

 

 

 
 آب یارعزایی بر اساس م شدت بیابان. 3 شکل

 
 هسال نوزده ةدور یط یزایی نهای شدت بیابان. 4 شکل
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هررا    بررا توجرره برره نتررایج و نقنرره   در انتهررا، 

زایری برر    ها  نهایی ترد  بیابران    نقنه آمده، دست به

طرور میرانگین بررا     بره   اساس دو معیار اقلیم و آب

 .(4 )تکل ساا رسم تدنوزده 

 ترد   نقنرة  از آمرده  دسرت  بره  جینترا  اساس بر

 برا  یا ت سه ،(4 تکل) سا ه نوزده ةدور زایی بیابان

 :تد ارائه صالح    نمسئوال به الزم هندار صدور

 از یاندک که دیتد زایی بیابان کالس با یمناطق. 1

 برا  انرد  تده دور متوسط کالس  برا قبوا آستانة قابل

توان انردکی   برداتت آب در این مناطد می بر نظار 

ها کاست و، همان طور کره در   ایی آنز از تد  بیابان

نتایج مناهده تد، در بینتر مناطد، کره برداترت آب   

ترر   زیرزمینی افزایش داتت، کیفیت آب نیز نرامهلوب 

تد. مناطقی در جنروب دترت کاتران و جنروب      می

اراوی کناورز  ابوزیدآباد جزو این موارد به ترمار  

 .(5 تکل)روند  می

 کینزد که متوسط یزای بیابانکالس  با یمناطق. 2

 و آب برداترت  اگرر  و اسرت  دیتد زایی بیابان مرز به

 و قهقررا  بره  رو ننرود  کنتررا  منراطد  نیا آب تیفیک

این مناطد بینتر در بخرش   .روند یم دیتد زایی بیابان

تما ی دترت و یاتریة جنروب غربری دترت قررار       

ها  تما ی   تدن بخش توان علت واقع اند که می گرفته

کرره آن هررم برره علررت  هررا دانسررت برراال  آنEC را 

برودن بره یاتریة کرویر و قرارگررفتن منهقرة        نزدیک

 .(6 تکل)ها از این مناطد است  خروجی جریان آب

 یدهرر وزن در را وزن نیدتریتررد کرره یمنرراطق. 3

 تامل یکل طور به مناطد نیا ند؛دار زایی بیابان تد 

 یاکتنراف  و آبراد  نیامر  سرتگاه یا و گرز  ستگاهیا اطراف

 جینتررااسرراس  بررر ؛ندهسررت دآبادیررابوز و دجعفرآبررا

 مورد ها   دوره یط ینیرزمیز آب افت از آمده دست به

 .(7 تکل) تد تؤیر مناطد نیا در افت نینتریب نظر

 

 
 اند که اندکی از آستانة کالس متوسط دور شده زایی شدید . مناطقی با بیابان5شکل 
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 ندشدید زایی بیابانبه کالس  متوسط که نزدیک زایی بیابانمناطقی با . 6 شکل

 

 

 

 زایی دارند دهی شدت بیابان زایی شدید که بیشترین وزن را در وزن . مناطقی با کالس بیابان7شکل 
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  ایی های بیابان  بندی معیارها و شاخص اولویت

 مورد بررسی ةدر منطق
ها و معیارها در  بر طبد نتایج تجزیه و تحلیل تاخص

ترده،   بین دو معیار درنظرگرفته منهقة مورد مها عه، از

غا رب اسرت و در    36/3معیار آب برا ارزش عردد    

ترود و چرا از آن معیرار     بند  می کالس تدید طبقه

در کرالس متوسرط قررار     89/1اقلیم با متوسط وزنری  

 .(8 )تکل دارد

ترده برر رو  متوسرط     ها  انجام  بررسی ،همدنین

دهد  ان میزایی مورد مها عه نن ها  بیابان  وزنی تاخص

که در دتت کاتان سه تراخص افرت آب زیرزمینری،    

هرردایت ا کتریکرری آب و ترراخص خنررکی ترانسررو   

بینرترین   01/3و  04/3، 82/3ترتیب با ارزش عردد    به

 SPIسا ی، تراخص   تأثیر و سه تاخص استمرار خنک

 73/2و 92/1، 60/0ترتیرب برا ارزش عردد      و بارش به

 .(9 )تکل دارندزایی  کمترین تأثیر را در بیابان

 

 
 میاقل و آب اریمع یعدد ارزش .8 شکل

 

 
های دو معیار آب و اقلیم  ارزش عددی شاخص .9شکل 
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 گیری بحث و نتیجه. 4
آمده از معیرار اقلریم در سره     دست ها  به  بررسی نقنه

دهرد کره    ننان می 1388ر   1369دورة آمار  از ساا 

ی متوسط زای در محدودة مورد مها عه دو کالس بیابان

 و تدید برا  معیرار اقلریم وجرود دارد کره در سراا     

 17/53 ؛کالس تدید مناهده تد فقط 1370ر   1369

درصد کل منهقره در همران سراا در کرالس تردید      

 گیرند. زایی قرار می بیابان

تده بر رو  متوسط وزنی  بررسی انجام ،همدنین

دهرد   ها  معیار آب ننان می  ی تاخصها  کم   ارزش

افت آب زیرزمینی تاخص مرؤثرتر  در   که تاخص

 زایی منهقه است. تد  بیابان

تده بر رو  متوسط وزنی  ها  انجام  نتایج بررسی

ترده   ها  انتخراب   ی معیارها و تاخصها  کم   ارزش

دهرد کره در منهقرة مرورد      ننان مری  چژوهشدر این 

در   ترروان عامررل مررؤثر  مها عرره معیررار آب را مرری 

)بینرتر   درصد کل منهقره  11/27 زایی دانست و بیابان

از  ا  در اطراف ابوزیردآباد و ایسرتگاه گرز و نروایی    

سراا دارا   نروزده  جنروب تررقی( در طری     مرکز و

 (.4 )تکل اند  بوده کالس بسیار تدید افت آب

در مناطقی که برداتت بیش از ید آب  ،همدنین

تود و نیز در نوایی مرکز  بره   زیرزمینی مناهده می

در  EC، نرد کره نزدیرک بره کویر    ،سمت تماا دتت

 ا  نیز ننران داد  نتایج مها عه کالس تدید قرار دارد.

که فاکتور هدایت ا کتریکی آب در منهقة ابوزیردآباد  

 [.1زایی است   ها  مؤثر بیابان کاتان جزو فاکتور

زایری منهقرة مرورد     بر اساس نتایج، کرالس بیابران  

 [10، 8، 1 ها   بررسی متوسط تعیین تد؛ برخی چژوهش

  اند. نیز در این منهقه گویا  صحت این مهلب

تدة منراطد یسراس بره     ها  ارائه  بر اساس نقنه

تود برا   چیننهاد می ،(7، 6، 5ها    زایی )تکل بیابان

این مناطد بره نصرب    ها  تأثیرگذار در  رصد تاخص

ار یر مع جِید. با توجه بره نترا  توها  الزم اقدام   دستگاه

 منز رة بره   ،تاخص خنکی ترانسوکنترا  برا م، یاقل

گیرر  ایرن    انردازه  برا  ،تأثیرگذارترین تاخص اقلیم

رسرنج  یسرتگاه تبخ یچارامتر در مناطد مدنظر به نصب ا

از  حاظ  ؛ این موووعسنج اقدام تود ک بارانیهمراه 

 ر است. یچذ هیز توجین  اقتصاد

ها از محلی به محل دیگرر   با توجه به اینکه آستانه

هرا     سایتالزم است  ،کنند ان تغییر میو در طوا زم

بررار  هرچنررد سرراا یررکگیررر  ثابررت باتررد و  انرردازه

د ترا  ترو هرا منرخص    نآها چایش و آسرتانة   تاخص

 دهند نزدیک به واقعیت باتد. ووعیتی که ارائه می
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