مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره یازدهم ،تابستان  ،5931صفحه 67ـ77

(مطالعۀ موردی :منطق حفاظتشدۀ کالمند یزد)
ندا اردکانی ،*1ناصر مشهدی ،2حمیدرضا عظیمزاده ،3علیاکبر نظری سامانی ،4مجید کریم پورریحان

تاریخ دریافت5931/55/77 :

5

تاریخ پذیرش5931/1/57 :

چکیده
یکی از بحرانهای اکولوژیکی که جهان امروزه با آن درگیر شده ،پدیدۀ بیابانزایی است .اما برای مهار این بحران ،نیاز به شناخت
و درک صحیح از عوامل و فرایندهای آن است .بهمنظور ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزاییی بیا اسیفااده از مید  ،محیدودهای بیه
وسعت حدود  31217/33هکفار در منطقۀ حااظتشده کالمند مهریز واقع در اسفان یزد در نظر گرففه شد .در این تحقیق ،ابفدا
اقدام به جمعآوری دادههای موجود و انجام مطالعات پایه شد .در این تحقیق شدت بیابانزایی منطقۀ حااظتشدۀ کالمند میورد
بررسی قرار گرفت .برای دسفرسی به این هدف از نقشۀ واحد کاری بهعنوان نقشۀ پایه اسفااده شد .نقشۀ واحد کاری از تلاییق
نقشههای زمینشناسی و نقشۀ رخسارههای ژئومورفولوژی حاصل میشود .وضیعیت فعلیی بیابیانزاییی منطقیۀ میورد مطالعیه
براساس روش ( )ICDارزیابی و نقشۀ آن نیز تهیه شد .در روش  ICDپس از ارزشدهی به هریی

از عوامیل فرعیی و جمیع

امفیازات مربوط به آنها در هر رخساره ،امفیاز عوامل طبیعی و انسانی باهم مقایسه شد .همچنین عوامل اصلی و فرعیی االی
مؤثر در بیابانزایی هر رخساره تعیین شد .با توجه به مطالعات انجامشده ،منطقۀ حااظتشدۀ کالمند جیزء بیابیانهیای طبیعیی
محسوب شده و عوامل انسانی نقش کمفری در بیابانزایی دارند .براساس روش  ICDمنطقۀ مورد مطالعه به دو کیسس شیدت
بیابانزایی کم ( )IIو مفوسط ( )IIIتقسیم میشود .اصلیترین معیار موجود در این منطقه که در روند بیابیانزاییی میؤثر اسیت،
فرایند فرسایش و تخری

خاک ( 1)S.dمیباشد.

کلمات کلیدی :وضعیت فعلی بیابانزایی ،مد  ،ICDعامل محیطی ،عامل انسانی فرسایش و تخری

خاک ،منابع آب و خیاک،

عامل ژئومرفولوژی.

.1

دانشآموخفه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانEmail: Neda_ardakanee@yahoo.com /

 .2اسفادیار ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .4دانشیار ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .5دانشیار ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
6. Soil Resoureces degradation
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بیابانزایی منطقه دارند .جاویر 2و همکاران ( )2003به ارزییابی

مقدمه
از طرف دیگر ،روز بیه روز بیه وسیعت منیاطق بیابیانی جهیان

پرداخفند .آنها روشی را برای ارزیابی خطرات بیابیانزاییی در

میافزاید ،ازاینرو تاکنون جامعۀ جهانی بههیچوجه بیهصیورت

مناطق پرخطر بیان کردند .مبنای این روش براساس  11معادلیۀ

فعلی درگیر بحرانهای اکولوژیکی مربوط به بیابانزاییی نبیوده

سیسفم با منابع انسانی که مییتوانید توسیط

رشد فزایندۀ جمعیت از ی

مد دینامیکی ی

3

است (جعاری .)2001 ،بنابراین زمان آن رسیده کیه از گذشیفه

تأثیرات بیابانزایی مفااوت نشان داده شود ،قرار داشت .وانی

پند گرففه و راه جدیدی برای مقابلیه بیا ایین معضیل در پییش

و همکاران ( )2001در مطالعیۀ خیود تحیت عنیوان «ارزییابی

بگیریم ،اما این عمل ملزم به شناخت و درک صحیحی از عوامل

بیابانزایی در چین با مرور مطالعات اخیر بیابانزایی در منیاطق

و فرایندهای بیابانزایی و ارزیابی کمی بیابانزاییی اسیت تیا از

خش

چین» بیان کردند که بیابانزاییی در چیین

نفایج این شناخت و درک در بخش برنامهریزی ،جهت مدیریت

بهطور عمده ،بهوسیلۀ تغیییرات اقلیمیی و بیهطیور خیا

و کنفر بیابانزایی اسفااده گردد (درویش .)2000 ،جستوجیو

وسیله رژیمهای باد قوی به همیراه کیاهش بیارش بیاران بیوده

و نیمهخش

بیه

4

و بررسی در منابع قابل دسفرس از کشورهای چین ،ترکمنسفان،

است .سالواتی و همکاران ( )2010به ارزیابی سیسیفم هشیدار

هند و ...نشان میدهد که هرکدام از این کشورها بیا توجیه بیه

اولیۀ میزان حساسییت تخریی

اراضیی ( )LDبیه بیابیانزاییی

ساخفارهای اکولوژیکی و اجفماعی و اقفصادی خود ،الگوهیای

توسط تغییرات پایش در طی ی

جداگانهای برای طبقهبندی بیابانها و برآورد شدت بیابانزاییی

 )2001در ایفالییا پرداخفنید .خوشیبخفانه در ایین زمینیه ،روش

دورۀ طوالنیمیدت (-1710
5

در آن مناطق طراحی نموده و مورد اسفااده قرار میدهنید ،ولیی

اخفصاصیییی مهییاجری ( ICD ،)1775روش بییومی و ایرانییی

بیشفر آنها در درجۀ او برای بررسی در همان کشور ارائه شده

است که در دومین همایش ملی بیابیانزاییی ارائیه شید .روش

و با وضعیت آب وهیوایی و ژئومورفولیوژی و شیرایط زیسیت

فییو براسییاس نیازهییای مطالعییاتی و سییاخفارهای محیط یی و

محیطی همیان منطقیه مطابقیت و سیازگاری دارد (قیرهچلیو و

اجفماعیی اقفصادی حاکم بر بیابانهای ایران اسیفوار اسیت .در

عبد آبادی،

روش  ICDابفدا به کم

.)2001

مطالعات پایۀ منیاطق میورد بررسیی

همین موضوع باعث میشود که اسفااده از این روشهیا در

براساس چشماندازهای گیاهی بیه سیه واحید اصیلی (اراضیی

کشور ما و نیز کشورهایی که قصد دارند از این مد ها اسیفااده

جنگلی و مرتعیی اراضی کشیاورزی و شیهریی اراضیی فاقید

کنند ،بهعلت شرایط اکولوژیکی مخفلف با مشکل مواجه شده و

پوشش گیاهی) و چندین زیرواحد تاکی

یا بیهصیورت دقییق و کیاربردی نفیوان از آنهیا اسیفااده کیرد.

در هر زیرواحد 1 ،پارامفر مؤثر در بیابانزایی شامل سیه عامیل

روشهای مخفلای برای ارزیابی بیابان و شدت بیابیانزاییی در

شده اسیت .سیسس

محیطی( 1طبیعی) ،سه عامیل انسیانی 3و سیه شیاخص شیدت

کشورهای مخفلف و توسط سازمان ملل مفحد ارائه شده است.

فرسایش خاک و توان بازگشتپذیری و بازسازی اکوسیسفم به

یان ی  1و همکییاران ( )2003در مطالعییهای بییهمنظییور بررس یی

روش امفیازدهی میورد بررسیی قیرار گرففیه اسیت .سیسس بیا

فرایندها و مکانیزمهای بیابانزایی با پایش سیسالۀ بیابیانزاییی

اسفااده از جمع امفیازهای بهدستآمده به روش ترازوی وزنیی،

در شما چین بیان کردند که فرایندهای عمیدۀ بیابیانزاییی در

عوامل اصلی و فرعیی میؤثر در بیابیانزاییی اراضیی مشیخص

منطقه بهطور قابلتوجهی تحتتأثیر عوامل اقلیمی هسفند .آنها

شدهاند .بهطور کلی این روش دارای چهار مرحله است:

بیان کردنید کیه فیاکفور کلییدی در راهانیدازی بیابیانزاییی در
هاندشانداک عوامل اقلیمی هسیفند .همچنیین بییان کردنید کیه
تغییرات اقلیمیی و سیسس چیرای مایرط بیشیفرین تیأثیر را در
1. Yang

2. Javier
3. Wang
4. Salvati
)5. Iranian Classification of Desertification(ICD
6. Environmental Causes
7. Anthropogenic Causes
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طرف و افزایش شدت بهرهبرداری

خطرات بیابانزایی با اسیفااده از آنیالیز سیسیفم شیرایط پاییدار
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 .1تعیین و تاکی
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نوع محیط بیابانی؛  .2تعیین عوامل اصلی

و فرعی مؤثر در بیابانزایی؛  .3برآورد شدت بیابانزایی؛  .4تهیۀ
نقشۀ بیابانزایی.

مطالعه قرار داد .وی به این نفیجه رسیده است کیه عمیدهتیرین
فرایندهای مؤثر در تخری
فرایندهای تخری

منابع آب ،فرسایش خاک ،تخریی

اراضیی

منابع گیاهی است .طباطباییزاده ( ،)2010به مقایسیۀ

ارزیابی بیابانزایی در مناطق مخفلیف اییران اسیفااده کیردهانید.

پفانسیل شدت بیابانزایی به دو روش و  IMDPAو  MICDدر

ICD

دشت فخرآباد مهریز با تأکید بر معیار فرسایش بادی را مطالعیه

عباسآبادی ( )2000مد منطقهای را بیا اسیفااده از مید

برای ارزیابی کمی وضعیت فعلی و خطر بالقوۀ بیابیانزاییی در
پایاننامۀ کارشناسی ارشد در دشت آ قس گمیشان ارائیه

قال
کرد.

کرد و به این نفیجه رسید که در روش  IMDPAمساحفی بیال
بر  %11/3و در روش  MICDمساحفی بال بر  %11/4از منطقیه
در کسس مفوسط قرار میگیرد .شاکریان ( )1317کیاربرد مید

در

 IMDPAدر بررسی وضعیت فعلی بیابانزایی منطقیۀ جرقوییۀ

جعاری ( )2001با اسفااده از روش  ICDو فائو یونی

پایاننامۀ کارشناسی ارشد به تهیۀ نقشۀ بیابیانزاییی منطقیۀ

اصاهان را مطالعه کرد .در این بررسی سه معییار آب ،خیاک و

کاشان پرداخت .نامبرده در مطالعۀ خود بیه ایین نفیجیه رسییده

پوشش گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت .براسیاس ارزییابیهیا،

آن منطقیه از

مفوسط ارزش کمی بیابانزایی کل منطقه 1/32 ،بهدست آمد که

نظییر اقلیییم ،ژئومرفولییوژی و هیییدرولوژی باییید معیارهییا و

طبق طبقهبندی مد  IMDPAدر کسس مفوسط قرار میگیرد.

شیاخصهییای منطقییهای تعیییین شییده و ارزشگییذاری مطییابق

دولفشاهی ( )2003با توجه به بررسیهای انجامشیده بییان

اسفانداردهای روز صیورت گییرد تیا فراینیدها و عوامیل مهیم

کرد که از بین سه معیار آب ،خاک و پوشش گیاهی ،معییار آب

بیابانزایی معنیدار شوند.

بیشفرین تأثیر را در بیابانزایی منطقۀ گرمسار دارد .وی پیس از

قال

است که در هر منطقه ،با توجه به وضعیت خا

زهفابیان و همکاران ( ،)2004در تحقیقی با عنوان «بررسیی

بهدستآوردن میانگین هندسی ارزش کمی بیابانزایی برای کل

اثر فرسایش بادی در افزایش شدت بیابیانزاییی و ارائیه مید

منطقه بیان کرد که بهترتی

منطقهای بیابانزایی در حوزۀ آبخیز ماهان» ،با بررسی مد هیای

و سیسفم آبیاری از آن ،معیار کشاورزی و شاخص عملکیرد از

بیابانزایی UNEP F.A.O -و ICDاشاره میکنند که بیا وجیود

آن ،معیار خاک و شاخص  ECو  SARاز آن و معیار پوشش و

از این مد ها وجود دارد ،همچنان یکیی

شاخص وضعیت از این معیار بیشفرین تیأثیر را در بیابیانزاییی

از مطرحتیرین مید هیای بیابیان زاییی جهیت بیرآورد شیدت

منطقه دارند .این تحقیق با هدف ارائۀ تصویری گویا و مشخص

بیابییانزایییی هسییفند .هنردوسییت در سییا ( ،)2003ارزیییابی

از وضیعیت فعلیی بیابیانزاییی منطقیه و تعییین معیارهیا و

وضعیت فعلی بیابانزایی را در جهت ارائیه مید منطقیهای در

شاخصهای مؤثر در بیابانزایی در منطقۀ حااظتشیدۀ کالمنید

دشییت گنبیید داشییلیی بییرون مییورد مطالعییه قییرار داد .نییامبرده

یزد انجام شده است.

نواقصی که در هری

فرایندهای اصلی بیابانزایی در منطقه را بهترتیی
اراضی ،تخری

شیور شیدن

منابع گیاهی ،مانیدابی شیدن و فرسیایش آبیی

میییدانیید .همچنییین وی در بخییش عوامییل طبیعییی و انسییانی
به ترتی

زیرعاملهای اقلیم و ژئومرفولوژی را بهعنوان عوامیل

طبیعی و زیرعاملهای چرای بیرویه ،تبدیل کاربری اراضیی و
زراعت بیرویه را بهعنوان زیرعاملهای انسانی میورد بررسیی
قرار داد .چمن پیرا در سا ( ،)2003ارزیابی توان بیابانی شیدن
منطقهای منطقۀ کوهدشیت را بیا اسیفااده از مید  ICDمیورد

معیار آب و شاخصهیای  ECآب

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ حااظتشدۀ کالمند با مخفصات جغرافییایی  54 20تیا
 54 43طو شرقی و  31 11تا  31 34عرض شیمالی بیا
وسعفی معیاد  31217 /33هکفیار در اسیفان ییزد ،شهرسیفان
مهریز و در جنوب شهر مهرییز واقیع شیده اسیت (شیکل .)1
منطقییۀ حااظییتشییدۀ کالمنیید ،دارای ارتااعییات مفعییدد و تسییه
ماهورهای پراکنده و دشتهای پوشیده از گیاهان خا

مناطق
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تیاکنون تعیدادی از محققیان کشیور ،از ایین روش بیرای

و تخری

اراضی در منطقۀ مذکور بیهترتیی
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بیابانی است .بیش از نیمی از مساحت منطقه را مناطق دشیفی و

در نواحی کوهسفانی بهویژه در ارتااعات شیما ایرب منطقیه

بقیه را ارتااعات صع العبور ،کوهسایهها و تسهماهورها تشیکیل

جریان دارد .حداقل ارتااع ایین محیدوده  1421مفیر از سیطح

میدهند .به لحاظ وضعیت آبراههها ،این منطقه بهخصیو

در

دریا و حداکثر ارتااع  3302مفر از سطح است.

شکل ( :)5موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
مؤثر در امفییازدهی و دامنیۀ امفییاز آنهیا خسصیه شیده اسیت.

روش تحقیق
برای انجام این تحقیق مراحل زیر انجیام شیده اسیت .ابفیدا بیه
کم

نقشۀ توپوگرافی و تصیاویر میاهوارهای محیدودۀ منطقیۀ

مطالعیاتی مشیخص و نقشیۀ آن تهییه شید و سیسس اقیدام بیه
جمعآوری اطسعات پایه )هواشناسی ،خاکشناسی ،زمینشناسی،
منیابع آب و )...و نقشیههیای موجیود گردیید .بیا اسیفااده از
نقشههای زمیینشناسیی ،مرفولیوژی مقیدماتی ،شیی  ،جهیت،
ارتااع ،رخسارههای ژئومورفولوژی و تصاویر ماهوارهای نقشیه
ژئومورفولیوژی منطقیه تهییه شید .بیا اسیفااده از نقشیههیای
ژئومورفولوژی و تاسیر تصاویر ماهوارهای بهصورت بصیری و
دیگر اطسعات پایه اقدام به تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی شد .برای
تهیۀ نقشههای شدت فرسایش آبی و بادی بهعنوان عامل طبیعی
مؤثر در بیابانزایی از روشهای پسیاک  1و اریار 2اسیفااده شید.
منطقۀ مورد مطالعه با تلایق نقشههای ژئومورفولیوژی ،کیاربری
اراضی ،پوشش گیاهی و سیایر چشیمانیدازهای بیابیانی بیه 11
واحد همگن بیابیانی تاکیی

کیه در جیدو ( )1و شیکل ()2

نشان داده شده است .در مرحلۀ بعد عوامل اصلی و فرعی مؤثر
در بیابانزاییی در هیر واحید همگین بیابیانی میورد ارزییابی و
امفیازدهی قرار گرفت .در جیدو ( )2عوامیل اصیلی و فرعیی
1. PSIAC
)2. IRIFR (Iranian Research Institute Forest and Range Lands

شاخصهایی همچیون اشیکا و شیدت فرسیایش ییا امکیان
برگشتپذیری ییا بازسیازی اکوسیسیفم مییتوانید در بیرآورد
دقیقتر شدت تخری

اراضی مؤثر باشید ،در ایین مرحلیه نییز

عسوه بر عوامل محیطی و انسانی بیا اسیفااده از مطالعیات پاییه
فرسایش و رسوب و قابلیت اراضی دو شاخص مؤثر در تعییین
شدت بیابانزایی شامل شدت فرسایش و رسوبدهی اراضی و
امکان برگشتپذیری و بازسیازی اکوسیسیفم ییا بیابیانزداییی
براساس چهار سطح مخفلیف امفیازبنیدیشیده در جیدو ()3
مورد ارزیابی و امفیازدهی قیرار گرفیت .سیسس بیا جمیع کیل
امفیازهای کس شده از عوامل مؤثر در شدت بیابانیشدن منطقه
و عوامل انسانی ) (Aطبیعی ) (Eو همچنین شاخصهای شدت
بیابانزدایی ) ،(Iشدت بیابانزایی در  5کسس آرام ،کم ،مفوسط،
زیاد و شدید طبقهبندی شد (جدو  .)3درنهایت ،بیا مشیخص
شدن فاکفورهای فو در هر واحد بیابانی نقشۀ وضیعیت فعلیی
بیابانزایی منطقه ترسیم شد.

نتایج
در منطقۀ مورد مطالعه ،امفیازدهی  10واحد همگن بیابانی تاکی
شده است .ویژگیهای مربیوط بیه هرکیدام و امفییاز حاصیل از
ارزیابی وضعیت بیابانزایی در جیداو ( )3و ( )4خسصیه شیده
است.
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شر و مرکز دارای آبراهههای فصلی بوده و آبراهههای عمیده

19

ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با استفاده از مدل ...ICD
جدول ( :)5رخسارههای منطقۀ مورد مطالعه
1

M/Kt,gsh

رخسارۀ تودۀ سنگی روی سازند Kt, gsh

7515/215

13/42

2

A/Q

رخسارۀ مخروطهافکنه روی سازند Q

4404/772

1/11

3

HA/EV

رخسارۀ بیرونزدگی سنگی روی سازند ( Eتسههای آندزیفی)

2113/421

1/14

4

Re/Q

رخسارۀ دشت ریگی و فرسایش آبراههای روی سازند Q

35734/41

50/42

5

QScf

117/3213

0/74

1

PgK/K

تسههای کنگلومرایی روی سازند pgk

4330/433

3/13

3

GU/Q

رخسارۀ منطقۀ مسکونی و کشاورزی روی سازند Q

437/3413

0/12

1

Kt/I

رخسارۀ اینسلبرگ روی سازند Kt

2401/111

3/31

7

Q/R+N

رخسارۀ دشت ریگی و نهشفههای باد روی سازندQ

35734/41

1/7

10

Q/V

رخسارۀ مخروط واریزه روی سازند Q

5511/133

3/14

کاههای رسی حاوی نم

شکل ( :)7نقشۀ واحد کاری منطقۀ حفاظتشدۀ کالمند
جدول ( :)7دامنۀ امتیازات و کالسبندی شدت بیابانزایی به روش ICD

شدت بیابانزایی

امفیاز

آرام (پنهان)

0-15

I

کم

15-30

II

مفوسط

30-45

III

زیاد

45-10

IV

شدید (اوج)

10-10

V

.

عسمت
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ردیف

عالمت روی نقشه

توضیحات

مساحت ha

مساحت ()%
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72

جدول ( :)9امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابانزایی واحد همگن بیابانی
عوامل انسانی

نوع عامل
تودۀ سنگی )(kt

شاخص بیابانزایی

عوامل محیطی

1

-

-

3

12

3

3

-

r

t

qt

Wa

-

-

3

12

3

3

r,dr

g

qt

Wa

1

595

3

7

r,dr

g

ql

wi

-

1

295

13

15

gr

تودۀ سنگی )(gsh

1
gr
2
gr

مخروطافکنه
دشت ریگی همراه با
نهشفههای بادی روی
سازند Q

4

-

gr

دشت ریگی

pl

r,dr

g

ql

wa

4

1

295

10

13

gr

r,dr

g

ql

wa

3

1

3

3

1

r,dr

g

ql

wa

1

3

3

1

r,dr

g

qt

Wa-wi

-

1

1

1

1

pl

r

g

ql

Wa-wi

4

7

2

8

2

r

t

qt

Wa

3

12

3

3

r

g

qt,
ql

Wa-wi

3

1

14

4

4

بیرونزدگی سنگی
روی سازند EV

-

gr

تسههای کنگلومرایی

1

-

-

gr

مخروط واریزه

1

-

gr

مناطق کشاورزی و
مسکونی

3

اینسلبرگ )(kt

gr

1

-

-

-

gr

کاههای رسی

1

-

-

30

کم

30

کم

2795

کم

4095

مفوسط

3795

مفوسط

27

کم

23

کم

23

کم

26

کم

30

کم

-

-

31

-

مفوسط

جدول ( :)1بررسی فرایندها ،عوامل و شدت بیابانزایی به روش  ICDدر منطقۀ حفاظتشدۀ کالمند
عوامل محیطی

عوامل انسانی

شاخص
بیابانزایی

ارزش کمی شدت
بیابانزایی

ارزش کمی
فرایند اال

نام رخساره
اینسلبرگ

21

1

4

30

3

تودۀ سنگی ()Kt

21

1

3

30

3

تودۀ سنگی ()gsh

21

1

3

33

3

مخروطافکنه

11/5

2

7

27/5

5

دشت ریگی)Re(f

21/5

10

15

41/5

1

21/5

4

15

40/5

3

20

3

1

27

1

تسههای کنگلومرا

20

3

1

24

1

کاههای رسی حاوی نم

23

1

1

31

3

مخروط واریزه

11

1

1

23

5

مناطق کشاورزی و مسکونی

13

3

2

21

1

مفوسط وزنی ارزش عوامل و
شدت بیابانزایی

21/11

1/51

10/11

31/52

3/11

دشت ریگی همراه با نهشفههای
بادی روی سازند Q
بیرونزدگی سنگی روی سازند
()Ev

نحوۀ نمایش

،
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p.d
gr

w.d

l.a

C
r

G
t

Q
qt

s.e
Wa

a.a

جمع عددی عوامل

شدت بیابانزایی

13

ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با استفاده از مدل ...ICD

برای تشخیص عوامل اصلی مؤثر در بیابانزایی از جیداو ()5

قرار گرففه است و عوامل انسانی موجود در منطقه بیا کسی

و ( )1اسفااده شد .دادههای این جیدو و امفیازهیای عوامیل

میانگین وزنی  1/05در کسس  IIقرار میگیرد .طبق امفیازهای

محیطی ،عوامل انسانی و شاخصهای بیابانزاییی موجیود در

بهدستآمده عامل محیطی تأثیر بیشفری در روند بیابانزایی در

از واحدهای همگن بیابانی تجزیه و تحلیل و

منطقه مورد مطالعه دارد و شاخصهای بیابانزداییی و عامیل

مقایسه شد ،درنفیجه مشاهده گردید که عامیل محیطیی دارای

انسیانی در درجیۀ بعیدی حیائز اهمییت هسیفند .بنیابراین

تأثیر بیشفری در روند بیابانزایی در بیشفر واحیدهای بیابیانی

اصلیترین عامل بیابانزایی در منطقۀ کالمنید ،عامیل محیطیی

منطقۀ حااظتشدۀ کالمند است.

است.

براساس نفایج جدو های ( )1( ،)5و ( ،)3عوامل محیطی
جدول ( :)1برآورد شدت بیابانزایی براساس میانگین وزنی عوامل محیطی و انسانی
شدت بیابانزایی

کم

مفوسط

زیاد

شدید

امفیاز

0-1

1/1-12

12/1-21

21/1-30

کسس

I

II

III

IV
21/11

ارزش عوامل محیطی
1/05

ارزش عوامل انسانی

جدول ( :)6برآورد شدت بیابانزایی براساس میانگین وزنی شاخصهای بیابانزایی
شدت بیابانزایی

کم

مفوسط

زیاد

شدید

امفیاز

0-4

4/1-1

1/1-14

14/1-20

کسس

I

II

III

IV

10/11

ارزش شاخصهای بیابانزایی

جدول ( :)7محاسبۀ متوسط وزنی عوامل اصلی بیابانزایی در مدل ICD

واحد

عامل اصلی

ارزش کمی عامل اصلی

مساحت به کیلومفر مربع

ارزش کمی مساحت

تودۀ سنگی ()KT

ژئومرفولوژی

3

71/47

140/53

تودۀ سنگی)(gsh

ژئومرفولوژی

3

4/11

27/12

اینسلبرگ

ژئومرفولوژی

3

24/01

111/43

117/31

131

مخروط افکنه

منابع آب و خاک

5

44/05

220/25

بیرونزد سنگی روی سازند Ev

منابع آب و خاک

1

43/3

213/13

تسه های کنگلومرا

منابع آب و خاک

1

21/13

151/11

کاه های رسی

منابع آب و خاک

3

1/17

41/15

واریزههای بادبزنی شکل

منابع آب و خاک

5

55/11

237/41

مناطق مسکونی و کشاورزی

منابع آب و خاک

1

4/4

21/31

114/41

1013/53

دشت ریگی

فرسایش و تخری

خاک

1

357/3

2134/31

دشت ریگی همراه با نهشفههای بادی

فرسایش و تخری

خاک

3

47/13

344/21

401/52

3211/73

جمع

جمع

جمع

شناسایی معیارهای غالب در بیابانزایی منطقه

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 6:34 +0430 on Wednesday June 16th 2021

عوامل اصلی مؤثر در بیابانزایی منطقۀ کالمند

مؤثر در بیابانزایی منطقه با میانگین وزنی21/11

منطقه در هری

در کیسسIV
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در بیابانزایی منطقه ،براساس محاسبۀ

عامل اصلی یا معیار اال

توزیع فراوانی کالسهای شدت وضعیت فعلی بیابانزایـی

میانگین وزنی عوامل فرعی شاخصها مشیخص مییشیود .بیه

به روش  ICDدر منطقۀ حفاظتشدۀ کالمند

اسفناد نفایج بهدستآمده معیار اصلی بیابانزایی در منطقه ،معییار

از بررسی توزیع فراوانی کیسسهیای شیدت وضیعیت فعلیی

اخفصا
بهترتی

میدهد و عوامل ژئومرفولوژی و منیابع آب و خیاک
با امفیاز  3و  5/47در رتبۀ بعدی قرار میگیرند.

برمیآید و با برآورد و کسسبندی آن از روش  ICDکه در حا
حاضر (در وضعیت فعلیی) بیا مطالعیات انجیامشیده در همیۀ
واحدهای بیابانی که تمام سطح منطقه راپوشش میدهد ،پدییدۀ

شدت بیابانزایی
براساس تجزیه و تحلیلهای انجامشده در این حیوزه ،مییانگین
وزنی ارزش کمی شدت بیابانزاییی (وضیعیت فعلیی تخریی
اراضی) برای کل منطقه براساس عاملهای اال

 31/35برآورد

شد که با توجه به جدو ( )2شدت بیابانزایی برای این منطقیه
( )IIIمفوسط بهدست آمد.

تخری

اراضی و بیابانزایی با درجات مخفلف به وقوع پیوسفه

و نیز در حا حاضر فعا اند (شکل  )4ایین حکاییت از رونید
بیابانیشدن منطقه در حا حاضر دارد .بنابراین براساس شیکل
( )4در این حوزه کسسهای  V ،Iو IVمشاهده نشده و در کل
شدت بیابانزایی مفوسط اال

است.

شکل ( :)1نقشۀ وضعیت بالفعل بیابانزایی به روش  ICDدر منطقۀ حفاظتشدۀ کالمند

با توجه به نفایج بهدستآمده از این روش ،واحدهای کیاری

مسییاحت  27341/23هکفییار ( )%41/34و کییسس مفوسییط بییا

منطقۀ مورد مطالعه از نظر شدت بیابانزایی در کسسهای کیم و

مسییاحت  41521 /15هکفییار ( )%51/21از مسییاحت منطقییه را

مفوسط قرار میگیرد .بیا توجیه بیه جیدو ( ،)1کیسس کیم بیا

شامل میشود.

جدول ( :)7توزیع فراوانی کالسهای شدت وضعیت فعلی بیابانزایی به روش  ICDدر منطقۀ حفاظتشدۀ کالمند
طبقهبندی کیای

عسمت

دامنه ارزش دهی

مساحت ha

%

کم

II

15-30

27341/23

41/34

مفوسط

III

30-45

1. Soil Resoureces Degradation

41521/15

51/21
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فرسیایش و تخریی

خیاک 1بیوده و امفییاز  3/1را بیه خیود

بیابانزایی که براساس عاملهای االی

امفییازدهیشیده چنیین

15

ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با استفاده از مدل ...ICD

بیابانی تجزیه و تحلیل و مقایسه شد .درنفیجه مشاهده گردیید

بحث
در روش  ICDبا توجه به مقایسۀ عوامیل انسیانی و محیطیی

که عامل محیطی دارای تأثیر بیشفری در روند بیابیانزاییی در

اراضی ،در تمامی رخسارهها عامیل محیطیی

بیشفر واحدهای بیابانی منطقۀ حااظتشدۀ کالمنید اسیت .بیا

مؤثر در تخری

اراضی یا بیابانزایی در منطقیه اسیت .از مزاییای روش

ICD

میتوان به موارد زیر اشاره کرد (محمدی:)2003 ،
 .1نسبفاً جامع و گامبهگام بوده و درنفیجه کاهش خطیای
کارشناسی را در بر دارد.
منطقۀ مورد مطالعیه

 .2انطبا با شرایط ایران بهخصو

بیابانزایی منطقۀ حااظفی کالمند رابطۀ زیر مشخص میشود:
(( A)II -1/05عامییل انسییانی) <(( )II -10/11شییاخص
بیابانزایی) >(( E) IV-21/11عامل محیطی)
عوامل محیطی مؤثر در بیابانزایی منطقه با مییانگین وزنیی
 21/11در کسس  IVقرار گرففه است و عوامل انسانی موجود
در منطقه با کس

دارد.
 .3سهولت در ارزیابی تاکی

نوع محیطهای بیابانی اعیم

مییانگین وزنیی  1/05در کیسس  IIقیرار

میگیرد.

از انسانی و محیطی که در برنامهریزیهای بعدی کاربرد دارد.

طبق امفیازهای بهدستآمیده عامیل محیطیی دارای تیأثیر

 .4افزایش دقت مطالعات در تعیین اولویت عوامیل میؤثر

بیشفری در روند بیابانزایی در منطقیۀ میورد مطالعیه اسیت و
شاخصهای بیابانزدایی و عامل انسانی در درجۀ بعدی حیائز

در بیابانزایی به روش ترازوی وزنی.
 .5امکان تهیۀ نقشۀ انیواع محییطهیای بیابیانی و شیدت

کالمند ،عامل محیطی اسیت .جیوادی ( )2004ارزییابی تیوان

بیابانزایی.
معای

اهمیت هسفند .بنابراین اصلیترین عامل بیابانزایی در منطقیۀ

این روش به شرح زیر است:

بیابانی شدن منطقیهای بیه وسیعت  70127هکفیار از اراضیی

 .1بعض یی از عوامییل مییورد بییرری در ای ین میید کییامسً

منطقۀ ماهان کرمیان را بیا روش  UNEP-FAOو  ICDمیورد

بهصورت کیای ارزشدهی شده که این مسئله باعیث کیاهش

مطالعه قرار داد .بهطوری که در هر رخساره بیهعنیوان واحید

دقت امفیازدهی میشود.

اصلی ارزیابی بیابان زایی ،از پینج کیسس نیاچیز (آرام) ،کیم،

 .2دامنۀ امفیازات در طبقات مخفلیف ایین مید گسیفرده
است که باعث اخفسف نظر بین کارشناسان میشود.
 .3امفیاز عوامل طبیعی در مناطق عاری از پوشش گییاهی

مفوسط ،زیاد و شدید اسفااده کرده است .وی در مطالعۀ خود
به این نفیجه رسیده است که عمدهترین فراینیدهای میؤثر در
تخری

اراضی در منطقۀ مذکور بهترتی

آبیی ،تخریی

دو برابر میشود.

فرایندهای فرسایش

منییابع آب و فرسییایش بییادی اسییت .از می یان

با توجه به نفایج بهدسیتآمیده از ایین روش ،واحیدهای

معیارهای ارزیابی فرایند فرسایش آبی ،معیار شکل اراضیی و

کییاری منطقیۀ مییورد مطالعییه از نظییر شییدت بیابییانزایییی در

پسفی و بلندی -تنوع رخسارههای آبیی و در بیین معیارهیای

کسسهای کم و مفوسط قرار میگیرد .کسس کم با مسیاحت

فرایند تخری

منابع آب ،معییار افیت سیطح آب زیرزمینیی،

 13331/33هکفار ( )%24/72و کیسس مفوسیط بیا مسیاحت

مهمترین معیارهای فرایند مذکورنید .بررسیی مفوسیط وزنیی

 53472/1هکفییار ( )%35/05از مسییاحت منطقییه را شییامل

ارزش کمی عوامل بیابان زایی اال

بودن عامیل محیطیی بیر

میشود.

عامل انسانی را تأیید میکند .وی همچنیین بیه ایین موضیوع

عوامل اصلی مؤثر در بیابانزایی منطقه کالمند

اشاره میکند کیه در حیا حاضیر در تمیامی رخسیارههیای
موجود در منطقیۀ میورد نظیر ،تخریی

اراضیی بیا درجیات

امفیازهیای عوامیل محیطیی ،عوامیل انسیانی و شیاخصهیای

مخفلف به وقوع پیوسفه ،بهطوریکه از مجموع  70127هکفار

از واحیدهای همگین

از اراضی مطالعهشده ،حیدود  31/32درصید از منطقیه دارای

بیابانزایی موجود در منطقه در هریی
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بر عامل انسانی اال

بوده و عامل اصیلی میؤثر در تخریی

توجه بیه امفییاز و مییانگین وزنیی عوامیل مخفلیف میؤثر در

9315  تابستان، شماره یازدهم، سال پنجم،مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

.واحدهای همگین بیابیانی تجزییه و تحلییل و مقایسیه شید

 درصید از آن دارای11/31 ) وII( شدت بیابانزاییی مفوسیط

درنفیجه مشاهده شد که عامل محیطی دارای تأثیر بیشیفری در

.) تشخیص داده شده استIV( شدت بیابانزایی زیاد

روند بیابانزایی در بیشفر واحدهای بیابانی منطقۀ حااظتشده
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 بنابراین پیشنهاد میشیود بحیث مفعیاد سیازی.کالمند است

برای تعیین وضعیت بیابانزایی در منطقۀ حااظتشدۀ کالمنید

 تغیییر الگوهیا ی،بهرهبیرداری از سیارههیای آب زیرزمینیی

،نشان میدهید کیه اصیلیتیرین عامیل میؤثر در بیابیانزاییی

 جلیوگیری از، تغییر الگوهای کشت و تنیاوب زراعیی،آبیاری

 بنابراین نفایج بیهدسیتآمیده.خاک است

چرای بیرویه و توجه به فرسایش آبی و فرسیایش بیادی در

اراضی و بیابانزایی با درجات

.منطقۀ مورد توجه قرار گیرد

فرسایش و تخری

نشان میدهد که پدیدۀ تخری

 عوامل انسانی و،مخفلف به وقوع پیوسفه است عوامل محیطی
از

شیاخصهیای بیابیانزاییی موجیود در منطقیه در هریی
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Abstract
Nowadays, desertification is one of the ecological crises of the world. To control
Desertification, having a clear understanding of its factors and processes is necessary.
KALMAND Protected Area region of Yazd with area of 71269.37 Hectares’ was considered
to evaluate current Condition of desertification using ICD. Iranian Classification of
Desertification (ICD) was presented by M. Ekhtesasi and S. Mohajeri in 1995. First of all,
available data were collected and basic studies were done. The data were entered in GIS and
basic maps were produced through interpretation of aerial photos and satellite images using
Arc view software. Ten desert homogenous units were separated according to the studies and
by overlaying Geomorphology, land use and vegetation cover maps. In next stage, effective
factors in Desertification including three environmental factors, three anthropogenic factors,
soil erosion Index, resilience potential and reconstruction of ecosystem were scored in a range
of 0-10. Afterward, according to the sum of scores and comparing with table of desertification
severity Index, final desertification map was produced. The result showed that based on ICD
models, the areas is classified into low and moderated desertification. The environmental
factors were determined as the main factor in desertification. Most main criterion in
desertification of this region was Soil Degradation.
Keywords: Desert, Desertification, Current condition, ICD model, Environmental factor,
anthropogenic factor.
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