] [ DOI: 10.22052/6.14.33

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال ششم ،شماره چهاردهم ،بهار  ،931۶صفحه 33ـ۴۴

(منطقۀ موردمطالعه :حوزۀ آبخیز تاالب کجی نهبندان استان خراسان جنوبی)
راضیه حسینپور ،*1مجید اونق ،2چوقی بایرام کمکی ،3مهدی رمضانی گسک

4

تاریخ دریافت9311/99/91 :

تاریخ پذیرش931۶/9/9۶ :

چکیده
بیابانزایی نتیجۀ فرایندهای مهمى همچون تغییرات اقلیمى و فعالیتهاى انسانی است .مناطق خشک و نیمهخشک ،سطح وسیعى
نامهریزان برای
( 58درصد) از کشور را دربرمیگیرد؛ ارزیابی خطر و تهیۀ نقشۀ شدت بیابانزایی همواره یکی از ابزارهای بر 
مدیریت مناطق بیابانی بوده است .در این پژوهش ،کارایی مدل  MICDدر ارزیابی خطر بیابانزایی حوزۀ آبخیز تاالب کجی
نهبندان در استان خراسان جنوبی بررسی شد .بدین منظور ابتدا بهکمک مطالعات پایه ،نقشۀ کوچکترین واحدهای همگن بیابانی
تهیه و سپس در هر واحد ،اقدام به امتیازدهی و ارزیابی خطر بیابانزایی گردید .براساس نتایج بهدستآمده ،خطر بیابانزایی در
منطقۀ موردمطالعه به  8کالس آرام ( ،)Iکم ( ،)IIمتوسط ( ،)IIIزیاد ( )IVو شدید ( )Vتقسیم شد که کالس شدید ( )Vبا 84/1
درصد ،بیشترین سطح از مساحت منطقۀ موردمطالعه و کالس کم ( )IIبا  3درصد کمترین درصد از مساحت منطقۀ موردمطالعه را
به خود اختصاص داد .بیشترین امتیاز مربوط به رخسارۀ تپۀ ماسهای فعال به ارزش عددی  28و کالس کیفی شدید و کمترین
امتیاز به رخسارۀ برونزدگی سنگی و دریاچۀ کویری به ارزش عددی  3و کالس کیفی کم تعلق گرفت.
واژههای کلیدی :خطر بیابانزایی ،MICD ،تاالب کجی ،نهبندان.

.1

کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،نویسندۀ مسئولRaziyeh.hosseinpour@gmail.com /

 .2استاد گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3دانشیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .4کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه شیراز
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مقدمه
بیابان به اکوسیستمهای تخریبشده گفته میشوود کوه تولیود و

آن ها را به کمک روش هایی به صورت کیفوی و کموی توصویک
2

تودۀ زندۀ حیاتی آنها کم شده یا از بین رفتوه باشود .ایون امور

کرد .بنا به بررسیهای صورتگرفته توسط  ، IFADبیابانزایوی

عووالوه بوور اقلوویم آبوهوووایی بووه عواموود دیگووری نیووز چووون

 40درصد از کد اراضی سطح زمین را تهدیود کورده و سواالنه

زمینشناسی ،توپوگرافی ،منابع آبوخاک بهویژه دخالت انسوان

 12میلیون هکتار از اراضی را تحت تویریر مسوتقیم خوود قورار

در محیط بستگی دارد (بیرودیان .)2001 ،دفتر امور بیابان ایران
 21استان ایران را مناطق بیابانیشوده تعریوک کورده اسوت کوه
بیابانیشده در ایوران ،اغلوب بوا ویژگویهوای اراضوی خشوک

زیان رسانده و حدود  2میلیارد نفر از مردم جهان با آن روبه رو
هستند و سواالنه موجوب مهواجرت  8میلیوون نفور از شوهر و
کاشانۀ خود میشود (حسینی .)2010 ،یکی از مهم ترین مسائد

مشخص شده است (امیراصالنی و دراگوویچ .)2011 ،بویش از

امروزۀ بشر مسئلۀ بیابان زایی است که ماننود سورطانی بور پهنوۀ

 44/8درصد از مساحت کشور تحوت تویریر وضوعیت اقلیموی

زمین سایه گسترده و تمامی منابع را تحت شعاع خود قرار داده

فراخشک و خشک با بارنودگی کمتور از  280میلویمتور اسوت

است و اگر با آن مقابله نشوود ،ایون بیمواری درنهایوت ،منوابع

(اختصاصی .)2011 ،پدیدۀ بیابانزایی و کاهش استعداد اراضی

زمینی را نابود خواهد کرد (احمودزاده .)2004 ،ارزیوابی خطور

در ارر یک یا ترکیبی از فرایندهای بیابانزایی از قبید شور شدن

شامد تجزیه وتحلید جنبوههوای فیزیکوی پدیودههوا از طریوق

اراضی ،تخریب منابع گیواهی ،مانودابی شودن ،فرسوایش آبوی،

جمووعآوری پیشووینۀ ت واریخی و ش ورح اطالعووات توپوووگرافی،

فرسایش بادی و ...ایجاد میشود کوه توسوط عوامود طبیعوی و

ژئولوژیکی و هیدرولوژیکی است که برای تخموین احتمواالت

انسانی شدت مییابد .در این میوان عوامود انسوانی در پدیودار

زمانی و مکانی رخوداد و بزرگوی واقعوههوای پرخطور فوراهم

شدن عوامد بیابان زایی نقش اصلی و کلیدی دارند؛ زیرا عوالوه

میشود (مدیریت محیط زیست سوازمان ملود  .)2004 ،بورای

3

بر نقش مستقیم خود موجب تحریک و تقویت عوامد محیطوی

ارزیووابی و تهیووۀ نقشووۀ بیابووانزایووی ،تحقیقووات متعووددی در

بالقوه شده و سرعت بیابان زایی را تسریع می کنند (هنردوسوت،

کشورهای مختلک صورت گرفته که به ارائۀ مدلهای منطقهای

.)2003

منجر شده است .از مهمتورین آنهوا مویتووان بوه روش

بیابانزایی تهدیدی برای زمینهوای حاصولخیز در سراسور
جهان محسوب میشوود و عواقوب هشوداردهندۀ ایون تهدیود
به طور چشمگیری بوا رشود جمعیوت هوای انسوانی و فنواوری
افزایش یافته است .موضوع بیابان زایی و تخریب زموین از بعود
امنیت غذای جهان و کیفیت محیط زیست اهمیت ویژه ای دارد؛

ICD

(اختصاصووی و مهوواجری ،)1998 ،روش  MICDبووا تیکیوود بوور
فرایند فرسایش بادی (احمدی و همکاران ،)2008 ،روش فوائو
یون و  ،)1954( 4روش آکووادمی علوووم ترکمنسووتان (بابووایک،8
 )1958و روش ( 4MEDALUSکاسماس 0و همکاران)1999 ،
اشاره کرد.

زیورا تنهوا در حوودود  11درصود از سووطح زموین در جهووان را

قوورهچلووو و همکوواران ( )2010بووا اسووتفاده از موودل ICD

میتوان مناطق باکیفیت خوب در نظر گرفت و این مقدار زمین


وضعیت فعلی بیابانزایی محودودهای بوه وسوعت حودود 242

باید غذای  4/3میلیارد نفر از مردم امروز و  5/2میلیوارد نفور را

کیلومترمربع در منطقۀ خضرآباد همتآباد یزد را مورد ارزیوابی

تا سال  2020تیمین کند .بوا توجوه بوه ایون اهمیوت ،تخریوب

قرار دادند .پس از تهیۀ نقشۀ بیابانزایی نتایج زیر گزارش شوده

سرزمین در دستور کار سازمان ملد ،یک چالش مهم جهانی در

است 51/83 :درصد منطقه دارای شدت بیابانزایی متوسط (که

قرن  21مطرح شده است (سازمان جهانی هواشناسی.)2008 ،1
آرار پدیدۀ بیابانزایی را میتوان در هر منطقوه بوهکموک ظهوور
1. WMO

2. International Fund for Agricultural Development (IFAD).
3. UN-ISDR
4.FAO- UNEP
5.Babaev
6. Mediterranean Desertification and Land Use
7. Kosmas
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حدود  00درصد کد جمعیت ایران را شامد مویشوود .منواطق

میدهد .این پدیده ساالنه  42میلیوون دالر بوه اقتصواد جهوانی
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پاره ای از فرایندهای تخریبی در اکوسیستم دید و برای ارزیابی،

33

ارزیابی خطر بیابانزایی با استفاده از مدل ...MICD

عامد انسانی است) ،معرفوی شوده اسوت .همچنوین از فراینود

درصد که از نظر کیفی با فرسایش خیلی زیواد مشوخص شوده

تخریب منابع آب بهعنوان اصلیترین معیار موجوود در منطقوه

است ،معرفی کردند .شوهریاری و همکواران ( )2010تخریوب

نام برده شد .سانتینی 1و همکاران ( )2010تحقیقی را با هود

سرزمین در منطقۀ سیستان را با استفاده از مودل  MICDموورد

ارزیابی خطر بیابانزایی در ایتالیا انجام دادند .برای ایون منظوور

ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که منطقۀ موردمطالعه در سه

عوامد پوشش گیاهی ،تولید ،حاصلخیزی خاک ،فرسایش آبوی

کالس متوسوط ( ،)IIIزیواد ( )IVو شودید ( )Vقورار دارد کوه

و فرسایش بادی را در یوک دورۀ زموانی شوبیهسوازی کردنود.

بهترتیب  31/2 ،89/3و  9/8درصد از مسواحت کود منطقوه را

نتایج بعد از نرمالیزه و وزندهی در شاخص بیابانزایی ،ترکیب

دربرمیگرفتنود .هاشومی و همکواران ( )2011وضوعیت فعلوی

و کالسبندی شد و بر این اساس ،در محدودۀ صفر تا یک کوه

بیابانزایی منطقۀ زهک سیستان را با تیکید بور معیوار فرسوایش

بهترتیب بیانگر بهترین و بدترین شورایط اسوت ،قورار گرفوت.

آبی با استفاده از تجزیه ،تحلید و تلفیق دو روش فائو و یونو

حسووینی و همکوواران ( ،)2010بووا اسووتفاده از موودل MICD

و  MICDارزیابی کردند .نتایج بهدستآمده نشوان داد کوه 8/9

وضعیت بالفعد و بالقوۀ بیابانزایی را بررسی کردنود .درنهایوت

درصد منطقه در کالس کم ( )Iو  94/1درصد منطقه در کالس

منطقۀ موردمطالعه به سه رتبۀ کم ( 5/0درصد) ،متوسوط (32/3

متوسط ( )IIقرار دارد.

شکل ( :)9موقعیت منطقۀ موردمطالعه (حوزۀ آبخیز تاالب کجی نهبندان)

بیابانزایی

یزاده و همکاران ( )2010پتانسید شدت
طباطبای 

مساحتی بالغ بور  34032/93هکتوار ( 55/3درصود) از منطقوۀ

در دشت فخرآباد مهریز را با استفاده از دو مدل ایرانی

مطالعووواتی در کوووالس متوسوووط قووورار گرفوووت و شووواخص

 2 IMDPAو  MICDبا تیکید بر فرسایش بادی مقایسه کردند.

بیابانزایی داشت و
رخسارههای فرسایشی بیشترین نقش را در 


نتایج حاصد از این ارزیابی نشان داد که در روش ،IMDPA

در روش  MICDنیز مساحتی برابور  32041/85هکتوار (51/4

1. Seniti
2. Iranian Model of Desertification Potential Assessment

درصد) در کالس متوسط قرار گرفت .درمجموع ،مدل

MICD

را برای مقیاسهای بزرگ و مدل  IMDPAرا برای مقیاسهای
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و در  15/40درصد وضعیت بیابانزایی شدید (که تحوت تویریر

ارزش کنونی بیابانزایوی را تپوههوای بارخوانی بوا ارزش 22/8
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عامد اصلی بیابانزایی در این سطح عامد محیطی معرفی شود)

درصد) و زیواد ( 89درصود) تقسویم شود .همچنوین بیشوترین
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تحقیقات مختلفی در سرار نقاط دنیا انجام گرفتوه و مودلهوای

با استفاده از نقشۀ رقومی توپووگرافی و نورمافوزار  ،GISنقشوۀ

متعددی ارائه شده است .هریک از این مدلها بنا به موقعیت و

شیب منطقه در هشت طبقه تهیه شد.

وضعیت اقلیمی منطقۀ خاصی ارائه شدهاند .در ایون تحقیوق بوا

تهیۀ نقشۀ زمینشناسی

توجه به ساده و کواربردی بوودن مودل  ،MICDبورای ارزیوابی

نشناسووی نهبنوودان  1:100000کووه سووازمان
ورقووههووای زمووی 


خطر بیابانزایی در منطقۀ نهبندان از این مدل استفاده شد.

نشناسی تهیه کرده بوود ،توسوط نورمافوزار GIS Ver 10.2
زمی 

موقعیت و ویژگیهای عمومی منطقۀ موردمطالعه
منطقوۀ موردمطالعووه بووا وسووعت حوودود  184235هکتووار بووین
عووور

هوووای " 32°15'88/81و " 31°34'24/04شووومالی و

طول های " 40°11'81/42و " 89°44'81/13شرقی قورار دارد.
از لحاظ تقسیمات سیاسوی جوز شهرسوتان نهبنودان از اسوتان
خراسان جنوبی است که از شمال به کوههوای آخونود شوفیع و
شیرشتر ،از جنوب به شهر شوسک ،از شرق به تاالب کجوی و
از غرب به کوه های طارق محدود مویشوود .ارتفواع منطقوه از
حدود  1201تا  2888متر تغییور مویکنود .مینویمم و مواکزیمم
بارندگی منطقه بهترتیب حدود  43و  324میلویمتور و متوسوط
بارندگی منطقه  125میلیمتر است .از مراکز مهم جمعیتوی ایون
منطقه میتوان به شهر شوسک اشاره کرد.
مدل ایرانی  MICDمودل بسوطیافتوه و اصوالحشودۀ ICD

است که در این تحقیق برای ارزیابی شدت خطر بیابانزایوی از
آن استفاده شده است .در ایون روش ،عوامود موررر در بیابوانی
شدن منطقۀ کجی نمکزار نهبندان مورد بررسوی قورار گرفتوه و
درنهایت ،نقشۀ خطر بیابانزایی منطقه تهیه شده است.
برای ارزیوابی خطور بوه روش  MICDالزم اسوت پوس از
تعیین محودودۀ منطقوۀ موردمطالعوه ،نقشوۀ واحودهای کواری
براساس نقشۀ زمینشناسی ،شیب ،پوشوش گیواهی و تصواویر
ماهوارهای تهیه شود .سپس براساس معیارهوا و شواخصهوای
مررر در بیابانزایی منطقه براساس مدل  MICDارزیابی و امتیاز
شود .درنهایت ،خطر بیابانزایی بورآورد شوده و نقشوۀ کوالس
شدت خطر بیابانزایی برای منطقۀ موردنظر تهیه میشود.

رقومی شد.
تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی
نقشۀ پوشش گیاهی منطقوه بوا اسوتفاده از تصواویر مواهوارهای
 ،Landsat 8طرحهای اجراشده در منطقه و بازدید میدانی تهیوه
شد.
تهیۀ نقشه واحدهای کاری (رخسارههای ژئومورفولوژی)
با استفاده از تلفیق نقشههوای شویب ،زموینشناسوی و پوشوش
گیاهی نقشه واحدهای کاری (رخسواره هوای ژئومورفولووژی)
تهیه شد.
ارزشدهی به شاخصها
پس از تهیوۀ نقشوۀ واحودهای کواری منطقوۀ موردمطالعوه ،در
هریک از واحدهای کاری براساس مدل  MICDارزشدهوی و
ارزیابی بیابانزایی انجام شد .بهطور کلی ،امتیازدهی واحودهای
کاری براساس قرار گرفتن آنها در چهار واحد همگون بوزرگ
که شامد واحد اراضی کشاورزی (زراعی ،باغی ،دیوم ،آیوش و
بایر) ،واحد اراضی مرتعی و جنگلی (مرتع ،جنگد ،بیشوهزار و
موارد دیگر) ،اراضی بدون کاربری (اراضوی کوویری ،تپوههوای
ماسهای ،سطوح سنگفرشی ،تپهها ،کووههوای لخوت و مووارد
دیگر) ،و واحد اراضی شوهری و صونعتی (منواطق مسوکونی و
شهری ،مناطق صنعتی ،جادههوا و فرودگواههوا و ترمینوالهوا و
موارد دیگر) (اختصاصی ،)2011 ،صوورت مویگیورد (جودول
2و3و.)4
شواخصهوا

پس از ارزش دهی شاخصها از جموع ارزش
کالسهای شودت

براساس کاربری آن ها و بر پایۀ جدول زیر،
بیابانزایی برای هر واحد کاری برآورده شد.
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تهیۀ نقشۀ شیب
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ردیک

زیر شاخص و دامنه ارزش
نوع شاخص

کم

متوسط

شدید

خیلی شدید

()0-1

(21و)2

(2و)3

(3و)4

تراکم پوشش گیاهی مررر در خاک

بیش از  80درصد

28و 80درصد

10و 28درصد

کمتر از  10درصد

یا تراکم سنگریزه (بزرگتر از  2میلیمتر) در سطح خاک

بیش از  00درصد

40و 00درصد

20و 40درصد

کمتر از  20درصد

2

مدتزمان ماندگاری گیاه در سطح خاک

در تمام طول سال

بیش از  9ماه سال

3

آرار آشفتگی ناشی از تردد دام و ادوات در سطح خاک

1

8
4

0

رانیه در ارتفاع  10متری)
آرار باد ساییدگی خاک و ظهور رخسارههای شلجمی
شکد و یا کلوت و یاردانگ در سطح خاک

منطبق با فصد باد

با فصد باد

بسیار کم

کم

زیاد

خیلی زیاد

کمتر از  8روز در سال

8و 20روز در سال

20و 40روز در سال

کم ،کمتر از  2درصد

زیاد2 ،و 10درصد

خیلی زیاد ،بیش از

عرصه

عرصه

 10درصد عرصه

بیش از  2کیلوگرم بر

1و 2کیلوگرم بر

0/8و 1کیلوگرم بر

کمتر از  0/8کیلوگرم

سانتیمترمربع

سانتیمترمربع

سانتیمترمربع

بر سانتیمترمربع

بسیار کم ،غیرقابدمشاهده

مقاومت فشاری خاک در شرایط خشک
آرار انباشت خاک (ماسهبادی) در پای گیاهان و یا سنگها

بیش از  40روز در
سال

اشکال انباشت ماسهبادی

اشکال انباشت رسوب

اشکال انباشت

نبکا و ربدو و پهنه

در سطح خاک دیده

بادی کمتر از  2درصد

ماسهبادی

ماسهای بیش از 10

نمیشود

عرصه

2و10درصد عرصه

درصد عرصه

()Pedestal

جدول ( :)3شاخصهای ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی در اراضی فاقد کاربری
ردیک

1

2

نوع شاخص

وضعیت خاک سطحی

آرار آشفتگی ناشی از تردد دام و
ادوات در سطح خاک

زیر شاخص و دامنه امتیاز
کم (0و)1

متوسط (1و)2

کامال سنگی ،سنگفرشی

نیمهسنگی ،سنگفرش

بیش از  00درصد ،سله

غیر متراکم (40و00

رسی و یا نمکی سخت

درصد) ،سله

بسیار کم

کم

شدید (2و)3

خیلی شدید (3و)4

سنگ و یا خاک نسبتا حساس ،و

سنگ و خاک سطحی بسیار

یا سله رسی نمکی نیمهپایدار،

حساس و پودری در تمام

سنگریزه خاک سطحی کمتر از

سال ،سنگریزه سطحی کمتر از

 40درصد

 20درصد

زیاد

خیلی زیاد

تداوم وزش باد با سرعت بیش
3

از سرعت آستانه ( 4متر بر رانیه

کمتر از  8روز در سال

8و 20روز در سال

20و 40روز در سال

بیش از  40روز در سال

در ارتفاع  10متری)
آرار باد ساییدگی خاک و ظهور
4

رخسارههای شلجمی شکد و
یا کلوت و یاردانگ در سطح

بسیار کم ،غیرقابدمشاهده

کم ،کمتر از  2درصد
عرصه

زیاد2 ،و 10درصد عرصه

خیلی زیاد ،بیش از  10درصد
عرصه

خاک
8

4

0

آرار انباشت خاک (ماسهبادی)

اشکال انباشت ماسهبادی در

در سطح محدودۀ موردنظر

سطح خاک دیده نمیشود

مقاومت فشاری خاک در
شرایط خشک
بافت خاک

اشکال انباشت
رسوب بادی کمتر از
 2درصد عرصه

بیش از  2کیلوگرم بر

1و 2کیلوگرم بر

سانتیگراد

سانتیگراد

سنگریزهای یا رسی،
کلوخهای شدن خاک زیاد

رسی شنی میزان
کلوخهای شدن خاک
کم

اشکال انباشت ماسهبادی 2و10

نبکا و ربدو و پهنه ماسهای

درصد عرصه

بیش از  10درصد عرصه

0/8و 1کیلوگرم بر سانتیگراد

کمتر از  0/8کیلوگرم بر
سانتیگراد

شنی لومی – لومی شنی امکان

لومی ،ماسهای

تشکید کلوخه محدود

کلوخه وجود ندارد
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تداوم وزش باد با سرعت بیش از سرعت آستانه ( 4متر در

کمتر از  4ماه و

کمتر از  3ماه و منطبق
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جدول ( :)9شاخصهای ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی در اراضی با کاربری مرتعی و جنگلی مخروبه

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیاباان ،ساال ششام ،شاماره چهااردهم ،بهاار 931۶

ردیک

نوع شاخص
الگوهای

1

زیر شاخص و دامنه ارزش

کشت

کم (0و)1
در

محدودۀ اراضی تحت
کشاورزی

2

وضعیت بادشکن در

3

مدیریت خاک و زمین

4

بافت خاک

8

مدیریت بقایای گیاهی

4

رطوبت خاک و دور
آبیاری

باغات و یا کشت گونههای دائمی،
بدون آیش زراعی

بیش از  20درصد
اراضی منطقه تحت

بیش از  80درصد منطقه تحت

زراعت اراضی باغی

زراعت آبی و دیم

فیمابین زراعی

بیش از  50درصد منطقه تحت
زراعت آبی و دیم اراضی باغی
جدا و دور از باغی

گونههای درختی عمود بر بادهای

گونههای درختی موازی

بیش از  80درصد مزارع

بیش از  50درصد مزارع

فرساینده و یا مزرعه دارای

به مسیر باد ،و یا بخشی

موردبررسی فاقد بادشکن

موردبررسی فاقد بادشکن

بادشکن مناسب بیش از  8درصد

از مزرعه فاقد بادشکن

مناسب و یا وسعت بادشکن

مناسب و یا وسعت بادشکن

مزارع ،اختصاص به بادشکن دارد.

درختی

بهکد مزارع کمتر از  3درصد

بهکد مزارع کمتر از  1درصد

شخم عمود برجهت باد،

شخم ماید با جهت باد،

شخم نسبتا ماید با جهت باد،

زمین فاقد زبری ردیفی و یا

ردیکهای جوی و پشته عمود بر

ردیکهای جوی و

ردیکهای جوی و پشته نسبتا

ردیکهای شخم و جوی و

جهت باد

پشته ماید بر جهت باد

ماید بر جهت باد

پشته در راستای باد

شنی لومی ،لومی شنی امکان

لومی ،ماسهای

تشکید کلوخه محدود

کلوخه وجود ندارد

سنگریزهای یا رسی ،میزان
کلوخهای شدن خاک زیاد

رسی شنی میزان
کلوخهای شدن خاک
کم

باقی ماندن بقایا بعد از برداشت

بقایای گیاهی با تراکم

محصول با تراکم بیش از 80

20و 40درصد ،ایستا و

درصد و ایستا با ارتفاع بیش از 30

یا 80و 40درصد

سانتیمتر

خوابیده

خاک همیشه مرطوب ،در حد
رطوبت مزرعهای

رطوبت خاک ،همیشه
باالتر از حد رطوبت
پژمردگی

بقایای گیاهی با تراکم 8و20
درصد ،ایستا و 20و 40درصد
خوابیده
خاک سطحی عموما خشک و
پایینتر از حد پژمردگی

معموال بعد از برداشت
محصول ،کلیه بقایا نیز جمع
گردیده و یا توسط دام چرا
میشود.
خاک سطحی در طول سال
خشک و بهشدت کمتر از حد
پژمردگی

وزش بادهای با سرعت
0

بیش از سرعت آستانه
( 4متر بر رانیه در ارتفاع

کمتر از  8روز در سال

8و 20روز در سال

20و 40روز در سال

بیش از  40روز در سال

 10متری)

جدول ( :)1طبقهبندی کالسهای بیابانزایی در مدل MICD
کالس

دامنه اعداد

عالمت

آرام (پنهان)

0-8/4

I

کم

8/4-11/2

II

متوسط

11/2-14/5

III

زیاد

14/5-22/4

IV

شدید (اوج)

22/4-25

V

نتایج

کاربری های مختلک ارزیابی و ارزشدهوی شودند (جودول 8؛

بعوود از مشووخص کووردن محوودودۀ منطقووۀ موووردنظر و تهیووۀ

شکد  .)4هرکدام از کاربریهای اراضی مرتعی ،بدون کواربری

نقشووههووای اولیووه ،براسوواس نتووایج بووهدسووتآمووده از تصوواویر

و اراضی کشواورزی دارای هفوت شواخصانود کوه از  0توا 4

موواهوارهای و اسووتفاده از نقشووههووای پایووه ،نقشووۀ رخسووارۀ

امتیازبندی شدهاند (جدول 2و3و.)4

ژئومورفولوژی تهیه گردید و با توجه به قرار گورفتن آنهوا در

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 13:18 +0430 on Sunday June 24th 2018

اطرا مزارع

کلیه اراضی کشاورزی بهصورت

متوسط (1و)2

شدید (2و)3

خیلی شدید (3و)4

] [ DOI: 10.22052/6.14.33
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تناوب سنگآهک و شید کرتاسه

585

2

چشماندازهای بیابانی

تپه فلیشه با سنگ آتشفشانی

431

1

کوههای مارنی کرتاسه باالیی

295

2

کوه های فرسایشیافتۀ نسبتا مرتفع

4959

2

برونزدگی سنگی

3181

1

بدلند و اراضی بهشدت فرسایشیافته

334

3

توده ھای سنگی فرسایشیافتۀ پالئوژن

1813

1

برونزدگی سنگی آهکی

13241

3

تپههای مارنی با فرسایش خندقی نئوژن

2010

3

تپه ماسهای فعال

4281

8

دریاچه کویری

1051

1

اینسلبرگ تکتونیک آهکی

301

3

برونزدگی سنگی با آبرفت رودخانهای

4133

3

تپهھای مارنی با فرسایش خندقی و پوشش گیاه

025

3

تپه ماھور بازیک و مخروطافکنههای ارتفاع جوان

4481

3

مخروطافکنۀ قلوهسنگی کواترنر

5080

4

پهنههای آبرفتی ریزدانه

12583

8

اراضی دارای پوشش گیاهی اعم از جنگد و

دشت ریگی درشت دانه

85801

8

مرتع

اراضی شور و نمکزار با گیاھان شورپسند

14303

4

اراضی بدون کاربری

آبرفتهای رودخانهای دوران چهارم

409

4

مخروطافکنۀ مرتفع با پوشش گیاهی

4508

4

بستر رودخانههای فصلی

1300

4

مخروطافکنۀ کنگلومرا با سیمان مارن

1539

4

اراضی کشاورزی

3202

8

اراضی کشاورزی

کالسهای خطر بیابانزایی مدل MICD

جدول ( :)7توزیع فراوانی
مساحت (هکتار)

درصد مساحت

کالس خطر
آرام ()I

0041

4/8

کم ()II

4144

3

متوسط ()III

24492

10

زیاد ()IV

33491

21/4

شدید ()V

50918

84/1

جمع

184240

100

منطقۀ موردبررسی از نظر وضعیت کنونی بیابانزایی ،در
پنج کالس آرام تا شدید قرار گرفت؛ بیشترین درصد منطقۀ
موردمطالعه ( 84/1درصد) را کالس شدید ( )Vو کمترین

درصد مساحت منطقۀ موردمطالعه ( 3درصد) را کالس آرام
( )IIتشکید میدهد (جدول .)0
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واحد کاری

مساحت (هکتار)

کالس خطر
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جدول ( :)۶تعیین و جداسازی واحدهای کاری براساس چشماندازهای بیابانی و کالس خطر
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شکل ( :)3نقشۀ واحدهای زمینشناسی منطقۀ کجی نهبندان
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شکل ( :)9نقشۀ طبقات شیب منطقه کجی نهبندان
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19
] [ DOI: 10.22052/6.14.33

شکل ( :)1نقشۀ واحدهای کاری (رخسارههای ژئومورفولوژی) منطقۀ کجی نهبندان
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42

] [ DOI: 10.22052/6.14.33

بحث و نتیجهگیری

مهمترین عوامود در تشودید بیابوانزایوی منطقوه را سورعت بواد

براساس نتایج حاصد از ارزیابی این مدل کوالس بیابوانزایوی در

فرساینده (بیش از  4متور بور رانیوه) و وضوعیت خواک سوطحی

منطقۀ نهبندان از خیلی کم ( )Iدر واحد کوهستان توا شودید ()V

معرفوی کوورد کووه بووا نتووایج سوویالخوری و همکوواران ( )2014و

در واحد تپههوای ماسوهای و دشوت ریگوی افوزایش یافوت کوه

هاشووومی و همکووواران ( )2011همخووووانی دارد .در اراضوووی

نشاندهندۀ حساسیت متفاوت واحدهای کاری این منطقه اسوت.

کشاورزی ،مهمترین عوامد بیابوانزایوی ،عودم وجوود بادشوکن،

براساس نتایج بهدستآموده ،بوا اسوتفاده از ایون مودل بیشوترین
درصوود منطقووۀ موردمطالعووه را کووالس بحرانووی ( )Vبووه خووود
اختصاص داد که بوا نتوایج تحقیقوات بخشوندهمهور و همکواران
( ،)2014بخشوووی و همکووواران ( ،)2018احمووودیان (،)2014
صادقیروش و همکاران ( .)2013هاشومی و همکواران ()2011

موودیریت ناصووحیح بقای وای گیواهی و الگوووی کشوواورزی غلووط
بهشمار میروند.
همچنین بیشترین ارزش شدت بیابانزایی ،مربوط به تپههوای
ماسهای است .علت این امر را در فعال بودن تپوۀ ماسوهای ،عودم
پوشش گیاهی و بافت درشتدانۀ آن میتوان جستوجوو کورد.

همخوانی دارد .ارزیابی وضعیت بیابانزایی در کاربری مرتعوی و

نتایج این قسومت بوا تحقیقوات حسوینی و همکواران ( )2005و

جنگلی مخروبه نشان داد که آرار ناشوی از توردد دام و ادوات در

شهریاری و همکاران ( )2010که بیشوترین ارزش بیابوانزایوی را

سطح خاک و تراکم کم پوشش گیاهی و مقاومت فشاری خواک،

مربوط به تپههای ماسهای میدانند ،همخوانی داشت.

یرود کوه بوا
از عوامد اصلی در بیابانی شدن این مناطق بهشمار م 

درمجموع ،این مدل شاخصهای بیابانزایی را بوا تیکیود بور

نتایج سوپهر و همکواران ( ،)2012بخشوی و همکواران (،)2018

فرسایش بادی عنوان میکنود و اراضوی فاقود فرسوایش طبیعوی

احمدیان و همکواران ( ،)2014چمون پیورا و همکواران ()2004

همچووون پالیاهووا ،دشووتهووا بووا وجووود قابلی وت بیابووانزایووی و

همخوانی دارد.

کووالسبوواالی خطوور ،سووهم کموی از کووالس خطوور را بووه خووود

ارزی وابی وضووعیت بیابووانزایووی در اراض وی بوودون کوواربری،

اختصاص میدهند.
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Abstract
Desertification is the result of a series of important processes. Among them, climate change and
human activity are the most important. Arid and semi-arid regions cover a vast area of Iran
(85%). The hazard assessment of desertification and preparation of desertification intensity
maps are key tools for management of desert regions. This research assessed the efficiency of
the MICD model for hazard assessment of desertification in the study area of Kaji pond, located
in the Nehbandan region of South Khorasan province. The results of baseline studies conducted
in the area were used to prepare a map of the smallest desert homogenous units and then score
and assess the hazard of desertification in each unit. The results showed that desertification
hazard in the study area fell into five classes: slow (I), low (II), medium (III), high (IV) and
severe (V). The severe class covered the largest part of the area under study (54.1%) and the
low class (II) covered the smallest area (3%). The highest score was assigned to active sand
dunes with a value of 25 in the severe class (V). The lowest score was assigned to rocky
protrusions and desert lakes with a value of 3 in the low class (II).
Keywords: Desertification hazard, MICD, Kaji pond, Nehba.
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