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مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال هفتم ،شماره هجدهم ،بهار  ،931۷صفحه ۷۷ـ3۳

غالمرضا زهتابیان ،*1علیرضا مقدمنیا ،2حسین آذرنیوند ،3علیاكبر نظری سامانی ،4علیرضا نژادمحمد نامقی

تاریخ دریافت931۳/99/3 :

5

تاریخ پذیرش931۷/9/۷۷ :

چکیده:
تغییر كاربری اراضی و بهرهبرداری بیشتر از توان طبیعت در اكوسیستمهای مناطق خشک و نیمهخشک ،باعث افزایش روند پدیدۀ
بیابانزایی شده است .برنامهریزان بیابان همواره با فرایندهای پیچیدۀ اكولوژیکی مواجهاند .برای درک بهتر الزم است كه عوامل
ناپایداری محیطی بررسی شده و در مدلهای ارزیابی ،سهم هر عامل بهدرستی مشخص شود .در این تحقیق با بررسی عواملل
ناپایداری محیطی با استفاده از دو مدل  SLMو  IMDPAنقشههای هریک تهیه و سپس با انجام مقایسۀ دو مدل ،مهمترین عوامل
ناپایداری محیطی در منطقۀ مطالعاتی مشخص شد .این تحقیق در منطقۀ فدیهه تربتحیدریه با مساحت  4664هکتار انجام شد.
نتایج نشان داد كه با تطابق و مقایسۀ نقشههای تهیهشده شدت بیابانزایی و ارزیابی مدیریت پایدار سرزمین ،مهمترین عواملل
شناختهشدۀ ناپایداری محیطی بهترتیب شامل شاخص بهرهبرداری از پوشش گیاهی در معیار پوشش گیاهی ،شاخص نوع استفاده
از زمین در معیار فرسایش آبی و شاخص پوشش گیاهی در معیار فرسایش بادی در منطقۀ مورد مطالعه است .با مقایسۀ رونلد
تغییرات (مقایسۀ سال  1342با  )1333شاخص افت آب زیرزمینی و معیار آب مهمترین عامل ناپایداری شناخته شده است.
واژههای کلیدی ،IMDPA :مدیریت پایدار سرزمین ،اكوسیستمهای خشک و نیمهخشک.
 .1استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرانghzehtab@ut.ac.ir /

 .2دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .4دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .5دانشجوی دكتری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
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مقدمه
تغییر كاربری اراضی و بهرهبرداری بیشتر از توان طبیعلت در

كلیللدی خللاک یللا جامعلۀ گیللاهی هسللتند كلله بلله تغییللر در

اكوسیستمهای مناطق خشک و نیمهخشک در سه دهۀ اخیلر،

محیط زیست حساساند و فراینلدهای پیچیلدۀ اكوسیسلتم را

باعث افزایش روند پدیدۀ بیابانزایی در این اكوسیستمها شده

منعکس میكنند كه اندازهگیری مستقیم آنها بسیار مشکل یلا

است .تغییر اقلیم و خشکسالی هلای متلأثر از آن نیلز باعلث

گران است .این شاخصها اطالعاتی را دربارۀ وضعیت فعلی

آمار سازمان ملل 164 ،كشور جهان با پدیدۀ تخریب سرزمین

از این شاخصها و پایش مرتب آنهلا ،سلرن هلایی دربلارۀ

و بیابانزایی بهطور جدی با آن مواجهانلد (.)UNCCD 2013

پاسل سیسللتم بلله مللدیریت بلله دسللت مللیآیللد (دپارتمللان

نواحی خشک و نیمه خشلک كله بلیش از 44درصلد سلط

كشاورزی ایلاالت متحلده .)2441 ،بله عبلارت دیگلر ،یلک

اراضی جهان را به خود اختصاص داده ،زیستگاه یک بیلیلون

شاخص زیست محیطی ،عالمت یا نشانهای است كه میتواند

نفر از مردم دنیا به شمار میروند (ورو 1و همکاران.)2446 ،

به نشان دادن تغییرات در محیطزیست كمک كند و همچنلین

جوامع انسانی در این مناطق به شدت به استفادۀ بهینه از منابع

راهحل مناسبی برای جلوگیری یا كاهش تغییلرات ناخواسلتۀ

طبیعی وابستهاند .روند روزافزون تخریب این منابع ارزشلمند

محیط زیست پیشنهاد كند .به این ترتیب ،شلاخصهلایی كله

در بسیاری از ایلن نلواحی ،تهدیلدی جلدی بلرای بشلریت

بتوانند تغییر محلیط را بله ملا نشلان دهنلد ،بلرای ملدیریت

محسوب میشود .بهرهبرداری بهینه و اصولی از منابع طبیعلی

سللرزمین سللودمندند .شللاخصهللا و معیللاریهللای محیطللی

سرزمین و سامان دهی مدیریت پایدار اراضی بر اساس تلوان

ناپایداری سرزمین باید برای هدف ملدیریت اراضلی تعیلین،

طبیعی آن ،نقش مهمی در جلوگیری از تخریب محیطزیست

انتخاب و ارزشیابی شده و بهوسیلۀ پژوهشگران به كار بلرده
4

در راستای توسعۀ پایدار دارد .بر اساس گزارشهای موجود،

شوند (رید و دوگیل .)2443 ،یکی از معیارهای اصلی ملدل

تخریلب و گسللترش ناپایللداری سلرزمین از نیملۀ دوم قللرن

مدیریت پایدار سرزمین ( )SLMطبقهبنلدی وضلعیت درجلۀ

گذشته (دهۀ  )1354شناسایی و بله آن توجله شلد .تخریلب

حفظ پایداری زمین از طریق حفظ خاک در برابلر فرسلایش

زمین یکی از مشکالت عمدۀ زیستمحیطی است و بهعنلوان

است .تخریب خاک زمانی رخ میدهد كه در نتیجۀ ملدیریت

«تجاوز به پایداری» تشری شده اسلت (وارن .)2442 2،ایلن

نادرست ،فرسایش بهطور قابل توجهی تشدید شده و از حلد

شکل ،هم از نظر شدت و هم اندازه ،در بسیاری از نقاط دنیا

آستانۀ حفاظت محل بگذرد؛ بهطوری كله بلدون دخاللت در
5

رشد فزاینده ای دارد؛ بهطوری كه بیش از 24درصد از اراضی

مدیریت ،قابل برگشت به حاللت پایلدار نیسلت (وسلت و

زراعی34 ،درصد از جنگلها و 14درصد از مراتلع را شلامل

همکاران.)1334 ،

میشلود (بلای 3و همکلاران .)2444 ،تعلداد كملی از افلراد

مللدل مللدیریت پایللدار سللرزمین ( Sustainable Land

میتوانند بر روی میزان یا شدت تخریب زمینهلای خشلک

 )Managementبرای ارزیابی وضعیت پایداری سلرزمین بلر

همنظر باشند كه این ملیتوانلد بله عللت وجلود تفلاوت در

مبنای معیارهای توصیفی است .این معیلار هلا شلامل حفلظ

روشهای ارزیابی باشد (الدا2441 ،؛ وارن.)2442 ،

تولید ( )Productivityكاهش خطلر سلط تولیلد یلا امنیلت

عوامل پایۀ محیطی مانند آب ،خاک و پوشش گیلاهی در

( ،)Security: Stability Resilienceحفاظت از پتانسیل منابع

كنار اقلیم ،زمینشناسی و ژئومورفولوژی از مهمترین عواملل

طبیعلللی و جللللوگیری از تخریلللب كیفیلللت آب و خلللاک

شناختهشده در این خصوص هستند.

( ،)Protectionامکلللانپلللذیری اقتصلللادی ( Economic
 ،)Viabilityاطمینان از مقبولیلت اجتملاعی ( Acceptability
1. Vero’n
2. Warren
3. Bai

4. Reed & Dougill
5. West
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ارائه شده است .در این تحقیق بهمنظور كلارایی ایلن ملدل و

شکل ( :)9موقعیت منطقۀ مطالعاتی در استان خراسان رضوی
Figure (1): Study area in Khorasan Razavi

مقایسللۀ آن بللا مللدل ارزیللابی شللدت پتانسللیل بیابللانزایللی
( ،)IMDPAدر اكوسیستم خشک و نیملهخشلک در منطقله،
ابتدا مطالعات پایه محیطی انجام گرفت و سپس نقشله هلای
مربوط به هر مطالعه تهیه گردید .با بررسی توصیفی مدیریت
پایدار سرزمین و تلفیق نقشه های پایه با اسلتفاده از سیسلتم
های اطالعات جغرافیایی نقشههای ناپایداری سلرزمین تهیله

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.18.45

 )equityاست كله سلازمان خواروبلار جهلانی ( )FAOآن را

گردید و با نقشه های پتانسیل بیابانزایی مقایسه شد.

موقعیت جغرافیایی :منطقۀ ملورد مطالعله واقلع در حلوزۀ
آبخی لز فدیه لۀ تربللتحیدریلله ب لهصللورت ی لک زیرحللوزۀ
هیدرولوژیک با مساحت  4664/44هکتار و در فاصلۀ حدوداً

برای ارزیابی شدت پتانسیل بیابانزایی از ملدل IMDPA

 34كیلومتری شلمال غلرب شهرسلتان تربلتحیدریله و 24

استفاده شد .معیار های محیطی ملورد ارزیلابی در ایلن ملدل

كیلومتری غرب بخش بایگ واقع شده است .نقطۀ خروجلی

عبارتاند از :اقللیم ،زملینشناسلی و ژئومرفوللوژی ،خلاک،

این حوزه نزدیک روسلتای فدیهله قلرار دارد .راه دسترسلی

پوشش گیلاهی ،كشلاورزی ،آب و آبیلاری ،فرسلایش آبلی،

منطقه از طریق جادۀ آسفالتۀ تربتحیدریهل بایگ است .طول

فرسایش بادی است (زهتابیلان و همکلارن .)2445 ،در ایلن

راههای خاكی محدوده حلدود  42كیللومتر و طلول راههلای

مدل ،برای كمی كردن معیارها از  35شلاخص مربلوط بله 3

آسفالت حلدود  14كیللومتر اسلت .ایلن حلوزه بلین طلول

معیار كمک گرفته میشود .به هر شاخص بر اساس تأثیر آن در

جغرافیایی  64درجه و  44دقیقه تا  64درجله و  53دقیقله و

بیابانزایی ،با توجه به شرایط منطقه ،پژوهشهای میدانی و نظر

عرض  35درجه و  23دقیقه تا  35درجله و  34دقیقله قلرار

كارشناس ،وزنی بین  1تا  4داده میشود؛ بهطوری كه ارزش 1

گرفته است .مختصات جغرافیایی محدودۀ مطالعه بلر اسلاس

بهترین و ارزش  4بدترین وزن است .برای هلر شلاخص بلا

سیستم تصویر  UTMدر جدول ( )1آملده و موقعیلت آن در

توجه به وزندهی انجامشده یک نقشه تهیه میشلود .در ایلن

استان در شکل ( )1آمده است.

روش ،هر معیار از میانگین هندسی شاخصهای خلود طبلق

جدول ( :)9موقعیت منطقۀ مطالعاتی بر

اساس UTM

Table (1): Location of study area based on UTM

X

۷13392

تا

3942۳3

Y

3139991/۷۷

تا

312312۷/۷۷

روابط زیر به دست میآید.
IMDPA=[∩9 i=1Qi]1/9 =9√Q1*Q2… Q9
Criteria-x=[(Index – 1).(Index–2)…(Indexn)]1/n
 :Criteria-xمعیار مورد نظر

 :Indexشاخصهای هر معیار
 :nتعداد شاخصهای هر معیار
بللا اسللتفاده از سیسللتمهللای اطالعللات جغرافیللایی و
نرمافزارهای آن برای هر معیار مورد استفاده ،میتوان یک نقشه
به دست آورد كه برای مطالعۀ كیفیت هر شاخص و تلأثیر آن
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نشاندهندۀ وضعیت بیابانزایی در منطقله اسلت ،از میلانگین

آهکهای اسفندیار ( )Jeاست كه قدیمیترین سنگهای حوزه

هندسی معیارهای مذكور طبق رابطۀ زیر بله دسلت ملیآیلد.

را شامل میشوند.

سپس مطابق با جدول ( ،)2در چهار كالس طبقهبندی میشود.
اجتماعی اقتصادی××...پوشش× خاک× آب √  = Σشدت بیابانزایی
جدول ( :)۷طبقهبندی کیفی شدت بیابانزایی
Table (2): Qualitative Classification of Desertification Severity

طبقهبندی کیفی
ناچیز و کم

9

9/3

متوسط

۷

۷/3 –9/39

شدید

3

3/3 – ۷/39

بسیار شدید

2

2-3/39

شدت بیابانزایی

برای تهیۀ نقشۀ ناپایداری سرزمین ابتدا با انجام مطالعات
پایۀ محیطی مهمترین عوامل ناپایداری محیطی را در هریک از
زیرحوزهها مشخص كرده و سلپس بلا اسلتفاده از نلرمافلزار
سیستم اطالعات جغرافیایی و روی هم انداختن نقشهها ،نقشۀ
نهایی تهیه شد.

آهک ماسهای (معادل سازند بغمشاه) تشکیل شده است .ایلن
سازند بهعلت فرسایشپذیری زیاد ،بیشتر سیمای تپلهملاهور
دارد و بیشترین درصد حوزه را در بر گرفته است.
واحد  :Jeشامل آهک دولومیتی چرتدار معلادل سلازند
اسللفندیار اسللت .انحللالل شللیمیایی از نللوع كارسللتیک از
ویژگیهای آن است.
C
1

واحد  : Kشامل نهشتههای كنگلومرایی متعلق به كرتاسه
است كه بیشتر از ماسهسنگهای قرمز ارغوانی تشلکیل شلده
است .این واحد در شمال حوزه ،وسلعت كملی را بله خلود
اختصاص داده است.
L
1

واحد  : Kشامل سنگهای آهکی و آهک دولومیتی غنی
از اوربیتولین متعلق به كرتاسه است كه ارتفاعات شمالی حوزه
را تشکیل داده است و ویژگی كارستیک دارد.
واحدهای سنگی متعلق به دوران سنوزوئیک عمدتاً شامل

نتایج

سنگهای آتشفشانی و رسوبی قارهای پلالئوژن و نئلوژنانلد.

ـ بررسی ناپایداری عامل اقلیم

بخش قابلل تلوجهی از تشلکیالت ترشلیری را سلنگهلای

میانگین درازمدت بارندگی سالیانۀ حوزۀ فدیهه  335میلیمتر

ولکانیکی (آندزیت و پیروكسن آندزیت) و آذر آواری تشکیل

است .بیشترین بارندگی ماهیانۀ منطقه در اسفندماه به میزان 22

میدهد كه بیشتر در مركز و شرق حوزه رخنمون یافتهاند.

میلیمتر و كمترین میزان بارندگی در مردادماه و شلهریور بله
میزان كمتر از  1میلیمتر اتفاق میافتلد و همچنلین مشلاهده

واحد  :Ebtمتشکل از توف ،ایگنمبریت و سلاپلی تلوف
است و در جنوب حوزه واقع شده است.

می شود كه در این حوزه بیش از54درصد بارندگی سالیانه در

واحد  : E tmاز ماسهسنگ برشی ،بلرشهلای ولکلانیکی،

سه ماه از سال یعنی بهملن و اسلفند و فلروردین بله وقلوع

توفهای ماسهای همراه با گدازههای تراكی آندزیتی و آندزیت

ملیپیونللدد و دورۀ خشللک در شللش مللاه ،یعنللی از اواسللط

تشکیل شده است.

اردیبهشتماه تا اواسط آبانماه اتفاق میافتد.

a

واحد  : Emجزء سنگهای آذرین بیرونی اسلت كله در

ـ بررسی ناپایداری عامل زمینشناسی و ژئومورفولوژی

اكثر التراسیون ،برخی از كانیهای آن تغییر یافتهاند .این واحد

بررسی واحدهای چینهای :حلوزۀ فدیهله بله لحلا سلاختار

بیشتر متشکل از سنگ های تراكی آندزیتی با بافت پلورفیری

زمین شناسی ،بخشلی از زون رشلتهكلوههلای ایلران مركلزی

است .از نظر تکتونیکی ،چندین گسل باعث ایجاد درز و ترک

محسوب میشود .از نظر گسترش و تنوع سنگشناسی هم ،از

فراوان در آن شلده اسلت كله احتملاالً در ایجلاد منلابع آب

واحدهای زمینشناسی متعلق به دورههای ژوراسیک ،كرتاسه،

زیرزمینی حوزه بیتأثیر نبوده است.

نئوژن و كواترنری تشکیل شده است .تشلکیالت مربلوط بله

t

واحد  : Eشامل تناوبی از توفهای سبز آذر آواری است.
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عالمت

دامنۀ ارزش

واحد  :Jbeاز نظر زمینشناسی از آهلک ،شلیل ،ملارن و
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در بیابانزایی به كلار ملیرود .در نهایلت ،نقشلۀ نهلایی كله

ژوراسیک شامل دو واحد به نامهای سازند بغمشلاه ( )Jbeو

39
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حوزه رخنمون دارد.

t2
t1
الف .تراسها و مخروطافکنههای قدیمی و جدید : Q , Q

گرانودیوریت ترشیری واحد  :Tgdاز جنس گرانیتهای
ساب ولکانیک با بافت گرانوالر تا شبیه به پورفیری است كه
رنللگ آن از سللبز تللا خاكسللتری تغییلر مللیكنللد .در برخ لی
قسمتهای آن آثار آلتراسیون بلهخلوبی مشلهود اسلت .ایلن
گرانیت در جنوب شرق حوزه رخنمون دارد.
تشکیالت آبرفتی كلواترنری بلهطلور وسلیعی در حلوزۀ
مطالعللاتی گسللترش دارنللد و شللامل گللدازههللای بللازالتی و
سنگهای آذر آواری واحلد  :PLQvcشلامل كنگللومرای
ولکانیکی ،اگلومرا ،گدازههای برشلی و ملواد پیروكالسلتیک
است و اغلب در زیلر گلدازههلای بلازالتی قلرار گرفتلهانلد.
گدازه های بازالتی واحد  PLQVبهشکل منشوری یلا سلتونی
رأس تپللهماهورهللا را تشللکیل دادهانللد .نهشللتههللای رسللوبی
كواترنری شامل واحد كنگلومرا ،رس پلیوكواترنر ( )PLQcو
رسوبات آبرفتی هستند.

باد جابهجا میشوند.
ب .كنگلومرا ،رس واحد  : PLQCبهدلیل سیمان سست در
این رده قرار میگیرند.
ج .توفهای سبز واحد E t

د .واحد بغمشاه  :Jbgبهدلیل داشلتن ملارن و شلیلهلای
مارنی فراوان جزو این رده است.
 .3واحدهای زمینشناسی با درجۀ فرسایشپذیری متوسط
()II
واحدهای سنگی ( )Etm،Tgd،PLQv،PLQvc،Ebt،Eamدر
این گروه قرار دارند.
 .4واحدهای زمینشناسی با درجۀ فرسایشپذیری كم ()I
شامل واحد  K1l , Jeبه شرح زیر است:
واحد آهک دولومیتی چلرتدار  :Jeایلن واحلد بلهدلیلل
استحکام و تراكم باالی سنگ ،در برابر فرسایش و تخریلب،

واحد  :PLQcشامل رس و كنگلومرا ،آهک و قطعلاتی از
سنگهای آتشفشانی است.

مقاومت نسبتاً خوبی دارد.
l

در اطلراف آبراهللۀ اصلللی حلوزه و بلهطللور پراكنللده در
قسمتهلایی كله شلیب بسلیار كلم شلده اسلت ،رسلوبات
t1

دانهدرشت تراس قدیم (  ) Qو رسوبات دانهریلز سلیلت و
رس تراس جدید ( )Qt2نهشته شدهاند.

آهک اوربیتولیندار كرتاسه ،واحد  : K1به عللت وجلود
سی مان مسلتحکم و مقاوملت در برابلر فرسلایش ،جلزو ردۀ
فرسایشپذیری كم قرار دارد.
بررسی ناپایداری عامل خاک :بررسی منابع اراضی :با
توجه به بررسیها و مطالعات انجام شده ،حوزۀ مورد مطالعله

ـ حساسیت سنگها به فرسایش

مشتمل بر  4تیپ اراضی است كله بلهاختصلار بله شلرح آن

با توجه به تمامی عوامل مؤثر در فرایند فرسایش و در اولویت

میپردازیم.

قرار دادن عاملل لیتوللوژی ،واحلدهلای سلنگی را ملیتلوان

ـ تیپ کوهستان :اراضی كامالً تخریبی با پستی و بلندی

بهصورت زیر طبقهبندی كرد:

بسیار شدیدند .شیب كلی این اراضی بیشتر از 25درصد و

 .1واحدهای زمین شناسی با درجۀ فرسایشپذیری خیلی
زیاد ()IV
al

در جهات مختلف است .شدت پستی و بلندی محلی این
اراضی بیشتر از  144متر و عمدتاً بین  544تا  1444مترند.

شامل رسوبات بستر مسیل )  (Qاست كه بهعللت علدم

این تیپ شامل  1واحد اراضی و  2اجزای واحد اراضلی

وجود سلی مان مسلتحکم ،ذرات آن منفصلل بلوده و توسلط

میباشد كه اجزای واحد اراضی آن به شرح پیوست رساله

عواملی چون آب و باد ،بهراحتی فرسایش مییابند و توسلط

است.

سیالبها آبشویی شده و به نقاط دیگر منتقل میشوند.

ـ تیپ تپه ها :تپله هلا معلادل سلطوح ژئومورفوللوژیکی

 .2واحدهای زمینشناسی با درجۀ فرسایشپذیری زیاد ()III

فرسایشی یا تجمعی هستند كه كامالً یا بهنحوی تخریلب
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سنگهای آذر آواری و نهشتههای رسوبی هستند.

فاقد سیمان بوده و بهراحتی توسط عوامل مختلف چون آب و
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این واحد بهصورت نوار باریک كموسلعتی در شلمال غلرب

شامل واحدهای سنگی به شرح زیر است:
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32

با این حال شدت پستی و بلندی و درجه شیب مالیم باقی

تیپها فقیر و گرایش مرتع نیز منفی است .میزان تولید گیاهی

میماند .این تیپ شامل  14واحلد اراضلی و  13اجلزای

قابل بهره برداری در این تیپها بلین  33تلا  26كیللوگرم در

واحد اراضی میباشد كه اجزای واحد اراضی آن به شرح

هکتار ،و بیشتر تولید گیاهی مربوط به گراسهلای یلکسلاله

پیوست است.

است.

ل تیپ فالتها و تراسهای فوقانی :این تیپ فیزیوگرافی

ل ارزیابی مراتع :با مشخص شدن محدودۀ تیپهای مرتعی

معلادل سلطوح ژئومورفولللوژیکی فرسایشلی و تجمعلی

حوزه ،اقدام به ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی در آنها شلده

هستند كه در حال حاضر تحت تأثیر فرایندهای فرسایش

است .در ارزیابی مراتع حلوزۀ مطالعلاتی ،وضلعیت پوشلش

با شدت كم تا متوسط قرار دارند .كالس شیب 4-5درصد

سللطحی (شللامل درصللد تللاجپوشللش سللطحی ،درصللد

است و این شیبها خصوصاً ثابت و یکنواخلت و دارای

الشبرگ ،درصد سنگ و سنگریزه ،درصد خاک لخت) ،تعیین

جهلت كللی مشلخصانلد .شلیبهلای جلانبی حللداكثر

وضعیت مراتع ،برآورد تولید و ظرفیت چرایی ،جهت گرایش

 25درصدند .این تیپ شامل یلک واحلد اراضلی و یلک

مراتع ،مورد بررسی قرار گرفته است .با ارزیابی مراتع حوزه كه

اجزای واحد اراضی میباشد كه اجزای واحد اراضلی آن

میتواند به شناسایی پتانسیلهای آنها بلهصلورت بالفعلل و

به شرح پیوست است.

بالقوه بینجامد ،شرایط مدیریت در آنها تسهیل خواهد شد.

ل تیپ دشت های آبرفتی رودخانهای :این تیلپ اراضلی

بررسی ناپایداری عامل آب :عمده منابع آبی زیرزمینی

براثر نهشته شدن رسوبات ریز سرریزشده از یک جریلان

منطقه شامل چشمه و قنات بوده كه ویژگیهای آنها به شرح

رودخانهای اصلی فعال یا غیرفعال تشلکیل یافتله اسلت.

زیر است:

شیب كلی این اراضی معموالً كمتر از 1درصد و جهت آن
به موازات شیب رودخانه است .شیبهای جانبی در جهت
عمود به رودخانه و كمتر از 1درصد بلا كملی بلینظملی
است .دارای خاک عمیق بدون سنگریزه یا مقدار كمتر از
15درصد سنگریزهاند .این تیپ شامل یک واحد اراضی و

چاه :دربرگیرندۀ  5حلقهچاه كمعمق است .بهرهبرداری از
چاه عمدتاً برای مصارف كشاورزی صورت میگیرد.
چشمه :بر اساس آماربرداری تکمیللی منلابع آب فدیهله
دربرگیرندۀ  6دهنه چشمۀ دایر است .دبی خروجی چشمه ها
عمدتاً برای مصارف دام و كشاورزی استفاده میشود .بهطور

 2اجزای واحد اراضی است.

كلی ،تخلیۀ متوسط ساالنه چشمههلای ایلن حلوزه برابلر بلا

بررسی ناپایداری عامل پوشش گیـاهی :تیلپهلای

 543416مترمکعب است .همچنلین متوسلط دبلی لحظله ای

مرتعی حوزه و سط مراتع :حوزۀ فدیهله از لحلا پوشلش

حداكثر و حداقل چشمههای موجود در حوزۀ آبخیلز فدیهله

گیاهی با  141گونۀ گیاهی دارای  5تیلپ گیلاهی اسلت كله

بهترتیب برابر با 4ل 14لیتر در ثانیه و  4/1لیتر در ثانیه است.

عبارتاند از:

قنوات :بر اساس آماربرداری ،حوزۀ آبخیز فدیهه شامل 2

I

Ar.au-Po-bu-St.ba

درمنه ،چمنپیازی ،گیس پیرزن

رشته قنات دایر اسلت كله عملدتاً بلرای مصلارف شلرب و

II

Gu.to-As.he-St.ba

كنگر ،گون ،گیس پیرزن

كشاورزی استفاده میشود .به طور كلی ،تخلیۀ متوسط ساالنۀ

III

As.he-Gu.to-Sc.or.

گون ،كنگر ،جارو

قنوات این حوزه برابر با  2112312مترمکعب است .همچنین

IV

As.he-Sc.or-Grass

گون ،جارو ،گرس

متوسط دبی لحظهای حداكثر و حداقل قنوات موجود در منطقه

IV

St.ba-Sc.or-Ar.au

گیس پیرزن ،جارو ،درمنه

بهترتیب برابر با  54لیتر در ثانیه و  1لیتر در ثانیه است.

از میان تیپهای گیاهی فوق ،تیپ  IIبلا مسلاحت 2614

با ارزیابی مطالعات پایۀ انجامشده ،نقشۀ ارزیابی ناپایداری
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دارای سط صاف و مسط میباشد ،بر جای نمانده است.

حوزه را به خود اختصاص میدهد .وضعیت مرتلع در تملام
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یافتهاند؛ به صورتی كه هیچ بقایایی از سلطوح قبللی كله

هکتار ،بزرگترین تیپ گیاهی منطقه است و 34درصد از كل

33

بررسی عوامل محیطی ناپایداری سرزمین و پتانسیل بیابانزایی

تهیه شد.

به معیار و شاخصهای مدل میانگین هندسی شاخصهای هر
شکل ( :)۷ارزیابی نهایی شدت ناپایداری منطقه

Figure (2): Instability Severity Assessment Map

معیار مطابق فرمول مربوط محاسلبه شلد .بلرای معیلار هلای
زمینشناسی و ژئومورفولوژی ،خاک ،پوشش گیاهی ،فرسایش
و آب بر اسلاس جلداول ( )3و ( ،)4نقشله ارزیلابی شلدت
بیابانزایی مطابق شکل ( )3تهیه شد.
جدول ( :)2کالس شدت بیابانزایی معیار اقلیم
Table (4): Climatic criteria for desertification intensity classes
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عوامل محیطی منطقه بر اساس جدول ( )3و مطابق شکل ()2

پتانسیل بیابان زایی با استفاده از مدل  :IMDPAبا توجه

معیار اقلیم

آب

زیرزمینی

خاک
پوشش
گیاهی
فرسایش

عمق خاک

1/3

3/1

1/5

1/6

I B4

2

2/3

1/4

1/5

I B5

3

1/3

1/4

I B6

۳

1/5

I B7

۷

I B8

4
1

ناچیز

متوسط

شدید

32

21

34

14

II

6

45

35

14

II

1/4

II

1/2

2/2

II

1/4

2/3

1/4

II

2/2

3/4

1/6

1/4

II

2/2

3/5

1/6

1/3

I B9

II

1/4

2/4

1/4

1/4

I B10

99

II

1/4

2/4

1/4

1/5

IB

99

II

1/3

2/3

1/4

1/5

IB

9۷

II

1/3

3

1/4

1/5

IB

93

II

1/3

3

1/5

1/6

IB

92

II

2/2

3/5

1/6

1/4

IB

93

II

2

3/2

1/5

1/2

IB

9۳

II

2/1

3/3

1/5

1/2

IB

9۷

II

2

3/2

1/5

1/2

IB

94

II

2/1

3/3

1/6

1/2

IB

91

II

2/2

3/5

1/2

1/3

IB

۷9

II

2/4

3/4

1/2

2

IB

۷9

شاخص
بهرهبرداری از

41

13

44

4

پوشش گیاهی
نوع استفاده از
سرزمین

کالس شدت بیابانزایی

افت آب

اقلیم

معیار

(مساحت به درصد)

شاخص

میانگین هندسی شاخص

خشکسالی

شاخص خشکی

مقدار بارش ساالنه

کد واحد کاری

II

2

3/1

1/5

1/6

I B3

3

طبقات وضعیت ناپایداری سرزمین

ردیف

شدید

II

2

3/2

1/5

1/2

I B2

۷

Table (3): Percentage of the main causes of land instability

12

61

22

4

شکل ( :)3ارزیابی شدت بیابانزایی
Figure (3): Assessing the severity of Desertification
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خیلی

II

1/3

3/1

1/5

1/6

I B1

9

جدول ( :)3درصد گسترش عوامل مهم وضعیت ناپایداری سرزمین
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با بررسی نقشههای ارزیابی شدت بیابانزایی بهدستآملده از

-

كمبود اطالعات و ابزراهای الزم برای ارزیابی؛

مدل  IMDPAو مدل مدیریت پایلدار سلرزمین در سیسلتم

-

عدم توافق بین المللی دربلارۀ شلاخص هلا و معیارهلای
تعیینشده در روشهای ارزیابی بیابانزایی ،همچون FAO

اطالعات جغرافیایی ،مهمترین عوامل ناپایداری را شناسلایی

 ،TORKAMANESTAN, GLASOD، UNEPاعتبلار

و نقشههای مربوط تهیه شد .نتایج بلهدسلتآملده در منطقله

آنها در ارزیابی بیابلانزایلی تلاكنون در سلط جهلانی

نشان میدهد كه بیشترین ناپایداری در منطقلۀ دشلتسلر و

پذیرش نشده است.

بیشتر شدت پتانسیل بیابانزایی در منطقلۀ دشلت اسلت .بلا
تطابق و مقایسۀ نقشههای تهیلهشلده ،شلدت بیابلانزایلی و

-

با توجه با مشکالت مذكور بهترین روش برای ارزیابی

شناختهشدۀ ناپایداری محیطی در هر معیار ،بهترتیلب شلامل

اقلیمی ،اكولوژیکی و اقتصادیاجتماعی هر منطقه تدوین

شاخص خشکسالی در معیار اقلیم ،شاخص بهلرهبلرداری از

میشود (رایگانی و همکاران ،2413 ،آبایونی .) 2412 ،یا

پوشلش گیللاهی در معیللار پوشللش گیللاهی ،شللاخص نللوع

مشابه مدل مدالوس برای افزودن معیارها یا شاخصهای

استفاده از زمین در معیار فرسایش آبلی و شلاخص پوشلش

مهم بیابانزایی در هر منطقۀ خاص دارای انعطافپذیری

گیاهی در معیار فرسایش بادی در منطقۀ مورد مطالعه اسلت

الزم هستند (آرامی و همکاران.)2414 ،

و در میان معیارهای مورد ارزیلابی معیلار پوشلش گیلاهی و

-

بررسی اولیۀ شرایط منطقه و نتایج مطالعلات قبللی

فرسللایش بیشللترین وزن را در ناپایللداری منطقلله و شللدت

صورتگرفته (حبیبیپور و همکاران ،2414 ،كاترین

بیابانزایی نشان میدهد .با توجله بله اهمیلت ایلن مع لل،

و همکاران  ،)2444همگی گویای حاكمیت وضعیت

تللاكنون روشهللای مختلفللی بللرای تخمللین یللا ارزیللابی

نامساعد عوامل ناپایداری محیطی است.

بیابانزایی ارائه و نقد شده است .اما بلهرغلم پیشلرفتهلای

تاكنون بیابانزایی ،با استفاده از روش مذكور ،در منلاطق

صللورتگرفتلله در زمین لۀ روشهللای ارزیللابی بیابللانزایللی،

مختلف كشور با شرایط اقلیمی مشابه منطقۀ مورد مطالعه

مشکالت عدیدهای در استفاده از آنها وجود دارد؛ از جملله

و با تکیه بلر معیارهلای محیطلی ،بلهعنلوان مهلمتلرین

اینکه این روشها هنوز تا حد زیادی بر پایۀ ق اوت و نظلر

معیارهای بیابانزایی ارزیابی شده است .نتایج بهدستآمده

كارشناسی است كه با عدم توافق نظر عمومی در ارتبلاط بلا

اهمیت این معیارها را در بیابلانزایلی منلاطق خشلک و

اراضی تخریبیافته حتی در سط ملی منجلر شلده اسلت؛

نیمهخشک آشلکار ملیسلازد (ذوالفقلاری و همکلاران،

مثالً ارزیابیهای صورتگرفته از بیابانزایی در هنلد ،سلط

 ،2411بحرینی و همکاران.)2412 ،

اراضی تخریبیافته در این كشور را بین  53تا  233میلیلون

اما با وجود این عوامل ناپایداری محیطی ،پدیدۀ بیابانزایی

هکتار میداند (رید و همکاران  .)2411در خصلوص دیگلر

و مشکالت ناشی از آن ،نباید معیاریهای غیرمحیطلی دیگلر

مشکالت ارزیابی بیابانزایی میتوان به موارد زیر اشاره كلرد

همچون بیکاری و مهلاجرت كله سلط وسلیعی از اراضلی

(سیالخوری و همکاران .)2414

كشاورزی را در منطقه تحت تأثیر قرار داده اسلت ،فراملوش

-

برخی از اشکال تخریب بهآسانی قابل روئیت نیستند؛ مثل

كرد( ،هانس  ،2444آستیر و همکاران .)2412
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Extended abstract
Introduction: More than 168 countries face the phenomenon of land degradation and desertification. Land use
changing and more exploitation of nature's potential in arid and semiarid ecosystems over the past three decades
have increased the trend of desertification phenomena in these ecosystems. Deserts are dynamic ecosystems that are
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constantly evolving. Deserts are dynamic ecosystems that are constantly evolving. The management of ecosystems
in arid and semi-arid regions is continuous and unstoppable. For this reason, desert planners are faced with complex
ecological processes such as climatic, edaphic factor, and water resources. Therefore, in order to have a better
understanding of these factors and processes, it is imperative that all of these environmental instability factors be
investigated and properly identified in the evaluation models of the contribution of each factor.
Materials and methods: The study area is Fadiyeh of Torbat Heydarieh basin, with an area of 8664 hectares and
40 work unit. .The IMDPA model was used to assess the intensity of desertification potential. Environmental
criteria that are evaluated in this model include climate, geology and geomorphology, soil, vegetation, agriculture,
water and irrigation, water erosion, wind erosion (Zahtabian et al. 2014). In this model, 35 indicators for 9 criteria
are used to quantify the criteria. Based on its effect on desertification, according to the region's conditions, field
research, and expert opinion, each indicator is weighted between 1 and 4. So that value 1 is the best and the 4 is the
worst weight. A map is prepared for each index with respect to weighting. In this method, each criterion is obtained
from the geometric mean of its indices according to the following relationships.
IMDPA= [∩9i = 1Qi] 1/9=9√Q1 × Q2 ... Q9
Criteria-x = [(Index-1) × (Index-2)... (Index - n)]1/n
Criteria-x: Selected Criterion
Index: Indicators of each Criterion
n: Number of Indicators for each Criterion
By analyzing the environmental instability factors, two models of SLM and IMDPA were prepared and then, by
comparing two models, the most important environmental instability factors in the region were identified for future
managers' planning
Results: Investigating the instability of the climatic factor: The average annual rainfall is 335 mm. The maximum
monthly rainfall in March is 72 and the lowest rainfall in August and September is less than 1 mm, and it is also
observed that in this area more than 50% of annual rainfall in the three months of the year, namely, February,
March and April It takes place in the dry period in six months from mid-May to mid-November.
Investigation of geoscience and geomorphology: Investigation of Stratigraphic Units: Geological Study Area. It is
part of the Central Iranian mountain range. Geological units belonging to the Jurassic, Cretaceous, Neogene and
Quaternary periods have been formed in terms of lithology development and diversity. The Jurassic organization
consists of two units called the Jbe and the Esfandiar limestone (Je), which includes the oldest basement rocks.
Investigation of Soil Agent Instability: According to the studies, the study area consists of 4 land types
Mountain type: Very damaging lands with very high tide and height.
Type of hills: Hills are equivalent to erosion or aggregation geomorphologic levels that have been
completely destroyed. There is no remnant of the previous levels with a smooth surface.
Type of plateau and upper terraces: This type of physiography is equivalent to eroding and cumulative
geomorphologic levels that are currently affected by low to moderate erosion processes.
Type of River Alluvial Plain: This type of land is formed by depositing small sediment deposited from a
main active or inactive river stream.
Investigation of plant vegetation instability: Rangeland condition is also poor in all types and pasture tendency is
negative. The yield of plant production in these types is between 33 and 76 kg / ha, and most of the plant production
is related to annual grasses.
The results showed that by comparing desertification severity maps and assessing sustainable land management, the
most important factors of environmental instability were, respectively; Vegetation utilization index in vegetation
criteria, the type of land use index water erosion criteria, Vegetation index in wind erosion criteria. By comparing
the trend of changes (compared to 1382 with 1393), groundwater drop index and water criterion are the most
important causes of instability.
Discussion and Conclusion: The most unstable is in the upper plain area and the highest intensity of desertification
potential in the plain area.
By comparing the prepared desertification maps and assessing sustainable land management, the most important
known environmental index in each criterion include Drought index in the climate criterion, vegetation cover index
in vegetation cover, land use type index in the measure of water erosion and vegetation index in the wind erosion
criterion in the study area. Among the criteria for assessment, vegetation and erosion criteria, show the highest
weight for the region's instability and the severity of desertification.
Due to the importance of this problem, various methods for estimating or evaluating desertification have been
presented and criticized so far. However, despite the progress made, there are many problems with the use of
desertification assessment methods, including the fact that these methods are still largely based on judgment and
expert opinion that, with disagreement with the public opinion Relations with degraded lands have even led the
national level.
Keywords: SLM model, IMDPA model, sustainable land management, arid and semi-arid ecosystems.

