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تاریخ دریافت۱۳3۳/8/۱1 :

تاریخ پذیرش۱۳3۳/۱۱/۱1 :

چکیده
تخریب زمین در مناطق خشک بهعنوان پدیدهای فیزیکی-زیستی و اقتصادی-اجتماعی شناخته شده است و در نهایت ،منجر به
کاهش حاصلخیزی خاک میشود .فرایندهای متعددی باعث ایجاد این پدیده میشود که یکی از آنها بیابانزایی است .در این
تحقیق ،نخست روند بیابانزایی با استفاده از مدل  IMDPAدر یک دورۀ دهساله در بیابانهای ساحلی جنوب شرق ایران مورد
مطالعه قرار گرفت و سپس با تعیین حدود آستانهای برای هریک از شاخصهای مورد مطالعه ،سیستم هشدار اولیۀ بیابانزایی (D-

 )EWSsارائه شد .از نتایج بهدستآمده از نقشههای محدودۀ هشدار در معیار اقلیم ،میتوان چنین بیان کرد که منطقۀ مورد مطالعه
در یک روند غیرخطی برای عبور از آستانهها قرار داشته است ،بهطوریکه بازه زمانی  ۱۳84-۱۳8۱منطقه از حدود آستانهای عبور
کرده و در محدودۀ هشدار قرار گرفته و بعد از آن روندی صعودی را طی کرده است .باید اشاره کرد که نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل معیار آب نیز نشاندهندۀ این موضوع بود که در بازه زمانی  ۱۳8۳-۱۳8۱از نظر شاخص سطح نوسانات سفره روندی
صعودی را در ابتدا داشته و در طول سالهای  ۱۳81-۱۳84روند سطح سفره بهطور شگفتانگیزی افزایش یافته ،اما در نهایت با

توجه به بهبودی بارش در سال  ،۱۳8۶این موضوع از شدت خود کاسته است.

واژههای

کلیدی :ارزیابی ،تخریبزمین ،بیابانزایی ،سیستم هشدار اولیه.IMDPA ،
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یک فرایند اجتماعی رای تولید حداکثر اط عات دقیق در مورد

مقدمه
تخریب زمین یک فرایند جهانی است که در نهایتت منرتر ته
کاهش حاصلخیزی خاک میشود (صلواتی .)۱۱11 ،1در مناطق
خشک تخریب زمین همراه ا پدیدههای شدید فیزیکی-زیستی
قا ل رگشت از جمله تخریتب میتیز زیستت تلتدیل شتوند
(مونتانارال.)۱۱۱2 ،۱
هر جامعه دارای خطراتی است کته ایتد تا به ته مها لته
پرداخت .خطرات میتوانند در مهیاسهای زمانی کوتاه ،متوسز
و لند طلهه ندی شوند و همچنین از پدیدههای زمتینشناستی،
هیدرولوژی ،انسانی ،تکنولوژی ،یولتوژیکی و ...ناشتی شتوند.
اگر خطرات بهسته مورد توجه قترار نییرنتد ،سترانرا اعت
مشتتک ت جتتدی تترای میتتیز زیستتت و جامعتته متتیشتتوند.
مشتتک ت زیستتتمییطتتی کتته متترد در بههتتا نهتتش دارنتتد،
علارتاند از :فرستایش ختاک ،تخریتب مرتتن ،جنیتلزدایتی،
یا اهزایی ،بلودگی هتوا ،تخریتب الیتۀ ازوه و گر شتده کترۀ
زمین (جوسف 3و همکاراه.)۱۱1۱ ،
اید دانست که حساسیت زمین ایستا نیستت و ته نرتارت
دائ ت نیتتاز دارد (صتتلواتی و زیتتتی )۱۱۱2 ،4و رختتی از ایتتن
تغییرات زیستمییطی ه سیست هشدار اولیه نیاز دارند .هدلیل
اینکه تأثیرات ترمعی تغییرات روی جامعه و مییز زیستت در
طوالنیمدت ،یشتر و مخربتر خواهد تود ،در نهایتت هزینتۀ
یشتری را تیمیل میکند .همچنین ا توجه ه مخاطرات طلیعی
و انسانی از قلیل خشکستالی ،ستیل ،جنیتلزدایتی ،فرستایش،
یا اهزایی و ...نرارت و پیش ینی این اثترات ترای کمتک ته
کاهش اثرات مر وط سیار مه است و اغلب این سیست ها تر
تخریتتب زمتتین از طریتتق تولیتتد نهشتتههتتای بستتیبپتتریری و
هشدارهای اولیه تاکید دارد.
تعاریف سیاری از سیست های هشدار اولیه ترای هتدایت
اقدامات افراد ،گروهها و دولتها وجتود دارد .تعریتف رستمی
سازماه ملل ه این شرح است« :ارائه اط عات هموقن و متؤثر
از طریق نهادهای شناسایی که ه افراد در معتر

خطتر ترای

جلوگیری ،کاهش خطر و بمادهشده رای پاسخ فرصت میدهد
(ایاسدیار .)۱۱۱3 ،5سیاری این اعتهاد را دارند که «EWSs
1. Salvati
2. Montanarella
3. Joseph
4. Salvati and Zitti
5. USDR

سیست یکپارچه رای نرارت ،جمنبوری ،ترزیته و تیلیتل ،و
تفسیر و انتهال دادهها که عد از به میتواند رای تصمی گیتری
در جهت حفاظت س مت جامعه و مییز زیست و ه حتداقل
رسانده نیرانیها و ناراحتیهتای جامعته متورد استتفاده قترار
ییرد (یواسایپیای.)۱۱۱5 ،6

ساختار و عملکرد یک سیست هشدار از یک نتو تتا نتو
دییر و همچنین از یک سیست اجتماعی-اقتصادی-سیاستی تتا
دییری سیار متفاوت است .بهها میتوانند از یک سیست ساده
تا پیچیده که شامل چندین نو خطر است ،تهسی ندی شتوند.
نکتۀ قا ل توجه در اینرا این است که این سیست هتای هشتدار
رای نیازهتای جامعته و گتروههتای منطهتهای کته نستلت ته
نیرانیها در معر

خطرند ،مناسب اشتد .ویگگتیهتای یتک

 EWSsشتتامل استتتمرار در عملکتترد ،هشتتدارهای تتهموقتتن،
شفافیت ،یکپارچیی ،انعطافپریری و غیرسیاسی وده هستتند.
موثرترین سیست های هشدار زیر سیست هتای حتوادث شتدید،
مدیریت اط عات خطرنتاک ،پاستخهتای عمتومی و همچنتین
رقرارکتتترده ارتلاطتتتات تتتین بههتتتا از طریتتتق بمتتتادگی را
2

یکپارچهسازی میکنتد (ملیتت  .)1222 ،یتک سیستت هشتدار
ایدئال در شکل ( 1فاستر )128۱،8ه تصویر کشیده شده است.
اید اشاره کرد مطالعات اندکی در ارتلاط ا سیست هشتدار
اولیۀ یا اهزایی در خارج و داختل کشتور انرتا شتده و اکثتر
مطالعتتات در ارتلتتاط تتا ستتایر مختتاطرات استتت .تیکستتی  9و
همکاراه ( )0202یک سیست هشدار اولیه را رای کملتود بب
ر اساس مدل  SDو ا استفاده از نر افزار  Stellaارائه کردند و
در نهایت ،از نسلت عرضه و تهاضا ترای پتیش ینتی عرضته و
تهاضای اجتمتاعی-اقتصتادی بب استتفاده شتده استت و یتک
شلیهسازی رای به تیت سناریویی از کملود بب میهق گردید.
تیموسی و لنتوه )۱۱13( 1۱در مطالعۀ خود یک طلهه ندی جدیتد
نسلت ته شتوکهتای مییطتی هدستتبمتده از سیستت هتای
دینامیکی ارائه کرد و همچنتین ،سیستت هتای هشتدار اولیته را
نستتلت تته شتتوکهتتای زیستتت مییطتتی تتهطور ختتاد در
سیست های اقلیمی و اکوسیستمی ررسی کرد .او همچنتین سته
6. USEPA
7. Mileti
8. Foster
9. Tiexin
10. Timothy and Lenton
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ناگهانی و نهاط اوج ذکر کرد .مسعودی ( )1382همنرور ارائته

استفاده از مدل  IMDPAو ا نر افزار  GISپرداخت .ا توجه

سیست هشدار اولیۀ یا اهزایی در دشت کاشاه ،ه مطالعه روی

ه شرایز منطهه 8 ،معیار 3۱ ،شتاخ

متورد

دو معیار بب و اقلی پرداخت .وی ا استفاده از مدل IMDPA

ارزیا ی قرار گرفت .در نهایت ،رای ارائه سیست هشدار اولیتۀ

و تتا نتتر افتتزار  GISسیستتت هشتتدار را در قالتتب دو ُعتتد

یا تتاهزایتتی ،اط عتتات معیارهتتا و شتتاخ

هتتای یا تتاهزایتتی

ستتختافتتزاری و نر افتتزاری تعریتتف کتترد .پتتا از ارزیتتا ی

(خروجی پایش) ،طی یک دورۀ نهساله ( ،)1382-1381تهطور

یا اهزایی ه این نتیره رستید کته معیتار بب تا ارزد عتددی

سیستماتیک جمنبوری و بنالیز شد و در نهایتت ،تا توجته ته

 3/36یشترین تأثیر را در شدت یا اهزایی منطهته داشتت و در

معیار و شاخ

ک س شدید قرار گرفت .خسروی ( )1321نیز همنرتور ارائته

بستانۀ قا ل تیمل تعریف شد.

و زیتر شتاخ

های اثرگرار در یا اهزایی ،رای هتر شتاخ

شکل ( :)۱سیستم هشدار ایدئال (فاستر)۱381 ،

وارد میشود که در مصب ورودی به ،رویشیاه گونۀ حرا قترار

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
منطهتتۀ متتورد مطالعتته تتین طتتول جغرافیتتایی  ۱84۱1۱2تتتا
 ۱8۱8886و عتتر

 233558تتتا  242623در سیستتت UTM

واقن شده است .این حوزه از شمال و شمال غر ی ه شهرستاه
نیکشهر ،از جنوب غر ی ه میدوده جاسک استاه هرمزگتاه،
از جنوب ه دریای عماه و از شرق ه میدوده چا هار میتدود
است و  2864/5هکتتار وستعت دارد .از نرتر سیاستی ،منطهته
خشی از مناطق ساحلی شهرستاه کنارک استت کته در فاصتلۀ
 1۱۱کیلومتری به قرار گرفته است .شغل اصلی مرد این منطهه
کشاورزی و صیادی است .مه ترین رودخانۀ موجود در منطهه،
رودخانۀ را چ است که از ارتفاعات نیکشهر سرچشمه میگیرد
و عد از طی مسافتی طوالنی ،در این منطهته ته دریتای عمتاه

گرفته است .تپههای ساحلی ا ارتفتاعی نزدیتک ته  5متتر در
امتداد ساحل شکل گرفتهاند که اکثر ایتن تپتههتا فعتال توده و
تیرک دارند .منطهۀ مورد مطالعه در تا ستاه تیت تتأثیر رژیت
تتارد مانستتوه و در زمستتتاه و پتتاییز تیتتت تتتأثیر رژیتت
سیستماتیک است که منشأ به دریای ستر و مدیترانته استت.
یشترین ارد منطهه در فصول پاییز و زمستاه است و میانیین
ارد منطهه در درازمدت را ر  28/24میلیمتر است .متوستز
دمای منطهه  ۱6/6درجه سانتیگراد ربورد شده است .میتانیین
رطو ت نسلی منطهه  65درصد هدست بمد و میانیین سترعت
اد در منطهه  6نات و جهت اد غالب نیز جنوبغر ی و درصد
ادهای برا نیز  4۱درصد می اشد .در نهایت ،میانیین تلخیر و
تعتترق پتانستتیل در منطهتته نیتتز  ۱18۱/3میلتتیمتتتر در ستتال در
درازمدت ربورد شده است (راهداری.)1321 ،

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 6:38 +0430 on Monday June 21st 2021

دسته از شوکهای مییز زیستی را حتوادث شتدید ،نوستانات

یک مدل سیست هشدار اولیۀ یا اهزایتی در دشتت کاشتاه تا

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال سوم ،شماره پنجم ،زمستان 3131

66

تیهیق ،سعی ر به شد که از دو معیار اقلی و بب استفاده شود
و مه ترین و اثرگرارترین شاخ

ها رای ررسی بهها انتخاب

شوند.
ا راهاندازی و استهرار سیستت هشتدار اولیتۀ یا تاهزایتی،
جمنبوری و بنالیز میشود و نسلت ه بستانهها کنترل میشوند
تا در صورت روز هر گونه تخریب احتمالی ،هشتدار الز ته
هره ردار و دستیاه مرتلز رسانده شود تا تصمیمات الز

اط

را اتخاذ کرده و از تخریب اراضی جلوگیری کننتد (مستعودی،
1382؛ خسروی1321 ،؛ راهداری.)1321 ،

شکل ( :)2منطقه مورد مطالعه

در ایتن تیهیتق ،عتد از تفکیتک منطهته روی نهشتههتای
توپوگرافی ،ژئومرفولوژی ،زمینشناسی ا ازدیدهای صتیرایی

روش تحقیق

حوزۀ مورد مطالعه کنترل شد و سپا از مدل  IMDPAترای

راساس مفاد کنوانسیوه یا اهزدایی کشورها ملتز ته معرفتی

ارزیا ی شدت یا اهزایتی و پتایش یا تاهزایتی در طتول دورۀ

معیارهای پایش و ارزیا ی و ایراد سیست هشتدار اولیهانتد .در

بماری استفاده و همچنین ،رای مشخ

شده روند یا اهزایتی

این تیهیق سعی میشود علیرغ تتازه توده موضتو  ،رونتد

در این ازه زمانی ا استفاده از دو معیار بب و اقلی ررسی شد.

استهرار یک سیست هشدار اولیۀ یا اهزایی ارائته شتود .هتدف

در این مدل ،ه هر شاخ

مطا ق نرر کارشناس و شدت تأثیر

اصلی از راهاندازی این سیست را میتواه هنوعی ،ایراد بمادگی

به در یا اهزایی وزنتی تین یتک تتا چهتار داده شتد و نیتوۀ

رای خطر و اتخاذ تصمیمات مهتضتی ترای کتاهش اثترات و

وزهدهی هصورت خطی و نسلت را ر ود ،هطوریکه ارزد

اجتناب از مواجه ا خطر دانست .هشدار سرین یکی از عوامتل

یک هترین و ارزد چهار دترین وزه وده است (جتدول .)1

اصلی رای کاهش ریسک سوانح است .در شرایطی کته هنتوز

در نهایت ،رای هر شاخ

(جدول  ۱و جتدول

راهاندازی سیست هشدار اولیتۀ یا تاهزایتی در فتاز مطالعتاتی/

 )3ا توجه ه وزهدهی انرا شده بنالیزهای مر وطه انرا شد و

هتای رود

رای هر سال ،نهشههای رستری ا استفاده از سیست اط عتات

هتا،

جغرافیایی تهیه شد .در این رود ،هر معیار از میانیین هندسی

پایش ،ارزیا ی و سیست هشدار اولیه تهعنواه اجتزای الینفتک

شتتاخ

هتتای ختتود طلتتق معادلتتۀ ( )1و در نهایتتت ،شتتدت

یک سیست جامن یا اهزایی تهشتمار متیرونتد .تا توجته ته

یا اهزایی در منطهۀ طلق معادله مر وط هدست بمد.

مهدماتی قرار دارد ،میتتواه از معیارهتا و شتاخ

( IMDPAاحمدی )1383 ،استفاده کرد .معیارها ،شاخ

میتتدودۀ متتورد مطالعتته و میتتدودیت زمتتاه و هزینتته در ایتتن
(معادلۀ)1

Index  X  ( Layer  1).(layer  2)...(Layer  n)

1/ n

 :Index-xمعیارموردنرر :Layer ،شاخ

های هر معیار :n ،تعداد شاخ

های هر معیار.

جدول ( :)۱توزیع فراوانی کالسهای شدت وضعیت فعلی بیابانزایی
طلهه ندی کیفی شدت یا اهزایی

ع مت

دامنه ارزد عددی

غیر قا ل م حره

1

۱/۱1-1

ک

۱

1/۱1-1/5۱

متوسز

3

1/51-۱/5

شدید

4

۱/51-3/5

سیار شدید

5

3/51-4

و زیرشاخ
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جدول ( :)2وزن وکالس شاخصهای معیار اقلیم
ارزیا ی

شاخ

امتیاز

۱/۱1-1

1/۱۱-1/5۱

ارد سالیانه (میلیمتر)

≤6۱۱

۱8۱- 6۱۱

15۱ - ۱8۱

خشکی ترانسو

<۱/65

۱/45 - ۱/65

۱/۱ -۱/45

۱/۱5 - ۱/۱

خشکسالی (کد طلهه)

2

5،6

4

۱،3

شاخ

1/51-۱/5۱

۱/51-3/5

3/51-4

25 - 15۱

> 25
> ۱/۱5
1

جدول ( :)۳وزن و کالس شاخصهای معیار آب
شاخ

ارزیا ی

ک س یا اهزایی

غیر قا ل م حره

امتیاز

۱/۱1-1

1/۱۱-1/5۱

افت ()cm/year

۱ - 1۱

1۱-۱۱

۱۱-3۱

)µmhos/cm( EC

>5۱۱

5۱۱-25۱

25۱-۱۱5۱

۱۱5۱-5۱۱۱

)µmhos/cm( SAR

>15

15-18

18-۱6

۱6-3۱

نتایج
پا از مطالعات انرا شده روی اط عات هدستبمده از منطهه
که نخست راساس مدل  IMDPAشتدت یا تاهزایتی در هتر
سال ،رای هر شاخ

و در نهایت رای دو معیار بب و اقلتی

هدست بمد ،در مرحلۀ عدی رای هتر شتاخ
مشخ
هر شاخ

بستتانههتایی

شد و راساس بستانهها علور از مرحلۀ هشتدار ترای
در هر سال تعیین شد.

میانیین طوالنیمدت میزاه ارد منطهته (دورۀ بمتاری 45
ساله) هعنواه حد بستانۀ شاخ
شد و ا توجه ه اینکه شاخ

میزاه تارد در نرتر گرفتته
ترانسو از را طۀ کلی I=P\ETP

که  Pارد ساالنه و  ETPمهدار تلخیر و تعرق پتانسیل ساالنه
است ،تعیین میشود .حد بستانۀ شتاخ

خشتکی از میتانیین

ک

متوسز

شدید

سیار شدید

1/51-۱/5۱

۱/51-3/5

3/51-4

3۱-5۱

<5۱
<5۱۱۱
<3۱

طوالنیمدت ارد و تلخیر و تعرق پتانسیل هدست بمتد و در
نهایت ،ارد نرمال ( )SPI=2تهعنواه حتد بستتانه شتاخ
خشکسالی تعیین و مهادیر منفی این شاخ

هعنواه میتدودۀ

هشدار در نرر گرفته شد.
نتایج حاصل از معیار اقلی که سه شتاخ
شاخ

خشکی و شاخ

میتزاه تارد،

خشکسالی مورد ررسی قرار گرفته

است ،رای مشاهدۀ روند یا تاهزایتی در منطهته در شتکل  3و
رای سالهای تیت هشدار در شکل  4نشاه داده شتده استت
که راساس به ،سالهایی که در قسمت پایین قرار گرفتهاند ،در
میدودۀ هشدار و سالهایی که در قسمت اال قترار گرفتتهانتد،
خارج از میدودۀ هشدارند.

شکل ( :)۳روند بیابانزایی با توجه به معیار اقلیم در دورۀ مورد مطالعه
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ک س یا اهزایی

غیر قا ل م حره

شاخ

ک

متوسز

شدید

سیار شدید
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ا توجه ه نرر کارشناساه و مطالعات قللی ،میزاه افت ۱۱
سانتیمتر در سال ،هعنواه حد بستانه شاخ

افت سطح سفرۀ

توجه ه نرر کارشناساه و تیهیهات قللی ،نسلت جرب ستدی
 16میکروموس ر سانتیمتر ،هعنواه حد بستانۀ شاخ

ترای

زیرزمینتتی تعیتتین شتتد در ضتتمن تتا توجتته تته نمتتودار شتتولر

 SARتعیین شد .پهنه ندی هر یک از این موارد ،تا توجته ته

(مسعودی1382 ،؛ خسروی1321 ،؛ راهتداری )1321 ،هتدایت

حدود بستانه و ارائه هشدار در شکل  5و  ،6ته تفکیتک ستال

الکتریکی  ۱5۱۱میکروموس ر سانتیمتر ،هعنواه حتد بستتانه

مر وط و دورۀ مورد مطالعه بورده شده است.

شاخ

هدایت الکتریکی در نرر گرفتته شتد و در نهایتت ،تا

شکل ( :)1سالهای تحت هشدار با توجه به شاخص افت سطح آب
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جدول  5نتایج حاصتل از وستعت میتدودۀ هشتدار را در
نوسانات سطح ستفره از ستال

طول دورۀ مطالعه رای شاخ

هشدار رای دو شتاخ

هتدایت الکتریکتی و نستلت جترب

سدی میاسله شده است.

 1382-1381نشاه میدهتد و در جتدول  ،6وستعت میتدودۀ

جدول ( :)1وسعت مناطق تحت هشدار از منظر شاخص نوسانات سطح سفره از سال  ۱۳8۱تا ۱۳83
سال

میدوده هشدار

در حد بستانه یا کمتر
مساحت (هکتار)

درصد

مساحت (هکتار)

درصد

1381

3566

45/35

4۱28/5

54/65

138۱

4444/5

56/5۱

34۱۱

43/48

1383

421۱

6۱/43

۱254/5

32/52

1384

342۱

44/38

4324/5

55/6۱

1385

15۱8

12/43

4336/5

8۱/52

1386

2864/5

1۱۱

-

-

1382

244۱

24/63

4۱۱/5

5/32

1388

61۱4/5

22/82

124۱

۱۱/13

1382

6854/5

82/16

1۱1۱

1۱/84

جدول ( :)۶وسع ت محدوده هشدار برای دو شاخص هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم
در حد بستانه یا کمتر

دوره بماری (پارامتر)

138۱-1383

1383-1386

1386-1382

میدوده هشدار

مساحت (هکتار)

درصد

مساحت (هکتار)

درصد

EC

2864/5

1۱۱

-

-

SAR

2864/5

1۱۱

-

-

EC

2182/5

21/4۱

625

8/58

SAR

2864/5

1۱۱

-

-

EC

-

-

2864/5

1۱۱

SAR

2864/5

1۱۱

-

-
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 1382-1386دو اره شرایز هلودی حاصل شده است .اما نکته

بحث و نتیجهگیری
از نتایج هدست بمده از میدودۀ هشدار در معیار اقلی میتواه
نتیرهگیری کرد که منطهۀ مورد مطالعه در یک رونتد غیرخطتی
 1384-1381منطهه از حدود بستانهای علور کرده و در میدودۀ
هشدار قرار گرفته است .عد از به یک روند صتعودی را طتی
کرده و این روند صعودی در ستال  1386ته حتداکثر شترایز
ایدئال رسیده است .این موضو را میتواه ته تارد تیش از
انتدازه در منطهته و هلتودی شترایز هیتدرولوژیکی حتوزه در
ارتلاط دانست و این روند تا اواسز سال  1382ادامته داشتته و
در نهایت ،یک روند نزولی دو اره در منطهه مشاهده شده و تتا
پایاه دورۀ مطالعاتی ،این روند رقرار وده است.
اید اشاره کرد که نتایج حاصل از ترزیته و تیلیتل معیتار
بب نیز نشاهدهندۀ این موضو ود که در تازه زمتانی -1381
 1383از نرر شاخ

سطح نوسانات ستفره ،نخستت رونتدی

صعودی داشته است که این موضتو را متیتتواه ته هلتودی
شرایز هیدرولوژیکی در این سالها تا توجته ته معیتار اقلتی
نسلت داد ،زیرا ا افزایش ارد در منطهۀ سطح بب زیرزمینتی
نیز افزایش خواهد یافت .در طول سالهای  1385-1384روند
افزایش سطح سفره هطور شیفتانییزی افزایش یافتته استت.
این شرایز را نیز میتواه ه روند منفی شترایز هیتدرولوژیکی
نسلت داد ،هطوریکه در سال  1385یشتتر از  8۱%منطهته در
میدودۀ هشدار قرار داشته است ،امتا در نهایتت ،تا توجته ته
هلودی ارد در سال  1386وضعیت ب ی منطهه مساعدتر شده
و در سال  ،1382در حدود  8%در میدوده هشدار وده ولی در
ادامه ا توجه ه کاهش ارد این رداشت از ببهای زیرزمینی
میدوده هشدار در سال  1382ه سطح  1۱%در منطهته رستیده
است.
ترزیه و تیلیلهای انرا شده روی مطالعتات کیفیتت بب
نیز این رونتد کلتی مشاهدهشتده در منطهته را تأییتد متیکترد،
هطوریکه از نرر شاخ

هتدایت الکتریکتی منطهته در تازه

زمانی  1383-138۱در میدودۀ هشدار قترار نداشتته ،ولتی در
ازه زمانی  1386-1383فهتز در حتدود  8%از منطهته در ایتن
میدودۀ هشدار قرار داشتته و در نهایتت ،در طتول ستالهتای

سدی همواره در شرایز کمتر از بستانه قرار داشته و هیچگونته
هشداری نداده است .این موضو ختود ،ارتلتاط مستتهیمی تا
روند افزایشی رداشت از سطح ببهتای زیرزمینتی و افتزایش
شوری در میدودۀ مطالعهشده دارد.
ا استناد ه مطالعات مسعودی ( )1382و خسروی ()1321
و این مطالعه میتواه نتیره گرفت ا توجه ه بمار و اط عتات
موجود در کشور ،این  ۱معیار و  6شاخ

رای پایش و ارائتۀ

سیست هشدار یا اهزایی مناسب است ،اما همنرور کافی توده
ها اید در سایر مناطق ا اقلی مشا ه مورد بزمایش

این شاخ

قرار گیرد .در پایاه پیشنهاد میشود ا توجه ه اینکه بستتانههتا
از میلی ه میل دییر و در طول زمتاه تغییتر متیکننتد ،الز
است هرچند سال یک ار شتاخ
مشخ

هتا پتایش و بستتانه بههتا

شوند تا سیست هشدار واقعیتری ارائته شتود .ترای

پایش ،کافی است تنهتا شتاخ

هتایی میتدود کته در منطهته

اثرگرارترند ،تعیین شوند تا هت هزینتههتا تهصتورت منطهتی
ربورد شوند و هت بمتار رداری و همتاهنیی تین واحتدها و
دستیاهها بساهتر شود .یکی از مراحتل ارائتۀ سیستت هشتدار
اولیه ،انتخاب و معرفی دستیاههای الز رای سنرش بستانهها
در سایتهای انتخا ی است .پیشنهاد میشود ا توجه ه ارزد
عتتددی هدستتتبمتتده تترای شتتاخ
دستیاههایی جهت اندازهگیری سه شاخ

هتتا در ایتتن تیهیتتق،
را که یشترین تأثیر

را در شدت یا اهزایی در این منطهه داشتند ،نصب گردد.
در این تیهیق ت د شد تا اصول راهاندازی سیست هشدار
اولیه یا اهزایی گردبوری و ارائه شود .ا توجه ه اینکه سیست
هشدار اولیه یا اهزایی مفهومی نوین وده ،الز است در قالتب
پروژههای ینالمللی کنوانسیوه یا اهزدایی رای تهلیتل اثترات
خشکسالی یا تسهی ت مییز زیست جهتانی ،راهانتدازی ایتن
سیست در چند نهطه کشور بزموه و پا از نهاییشده هعنواه
ا تکاری نوین از جمهتوری است می ایتراه ته جامعته جهتانی
عرضه گردد.
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رای علور از بستانهها قرار داشته است ،هطوریکه ازه زمتانی

قا ل توجه این ود که منطهته از نرتر شتاخ

نستلت جترب
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