
 91-33، صفحات 9313 پاييز و زمستان، 4شمـاره  نشريه 

 مديريت بيابـان نشريه
www.isadmc.ir 

 
 

 انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران

 

 

  یماقل و آبمعیارهای  یفیک و یکم اطلاعات لیتحل و هیتجز با زاییبیابانروند  پایش

 (های ساحلی جنوب شرق ایران)بیابان

 4یمحمدرضا راهدار و 3ریایشهر رضایعل ،3رهیفخ اکبر ،*2یحسن خسرو ،1یغلامرضا راهدار

 و بلوچستان ستانیس یزداریو آبخ یعیکل منابع طب ةادارکارشناس ارشد  .1

 .دانشگاه تهران یعیمنابع طب ةدانشکد اریاستاد .2

 دانشگاه زابل یعیمنابع طب ةدانشکد اریاستاد .3

 دانشگاه تهران زداییبیابان دکتری یدانشجو .4

 hakhosravi@ut.ac.ir  نویسنده مسئول:*    

 92/4/2939تاریخ پذیرش:          5/5/2931تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یجههان و یامنطقه  تیموقع در آن مهار یبرا و است زاییبیابان ةدیپد ،امروزه جهان (کیاکولوژبوم شناختی ) یهابحران از یکی

آوری و معنهای جمهع یش در مدیریت جهامع به پا .است یاراض شدن یابانیب یندهایفرا و عوامل از حیصح درک و شناخت ب  ازین

 نیها در. از شرایط کلهی محهدوده مهورد نظهر دهیارزیابی و گزارش ب  منظور است هاو اطلاعات از فعالیت هادادهمند ذخیره نظام

 منطق  یاراض از هکتار 5/4684 سطح در زاییبیابان روند پایش ،GIS و AHP هایروش و IMDPA مدل ازگیری بهره با پژوهش

اقلهی  و آب به  ترتیها بها ارزش  مشخص شد که  دو معیهار AHP روشبا توج  ب   .است انجام شده ایران شرق جنوب در زرآباد

از ایهن دو  پایهاندر  .اندمنطق  نسبت ب  سهایر معیارهها داشهت  زاییبیابانترین تاثیر را در بیشب  ترتیا  192/0و  204/0 عددی

 مهورددر سه  دوره  که  داد نشهان زاییبیابان هایشاخصو  ارهایمعاز تجزی  و تحلیل  حاصل جینتا د.شپایش استفاده  برایمعیار 

 43/2منطقه  برابهر بها  زاییبیابان یارزش عدد 2001-2004در دوره  ک یطور ب ،استداشت   یخط ریغ روند زاییبیابان بررسی

آن  یعلهت اصهل .هها اسهتسال نیدر ا زاییبیابان یک  نشانگر روند کاهش افت یعدد کاهش  نیا 2004-2004در دوره  یول است

که  نسهبت به  دورة  دیرسه 55/2ب  عهدد  2004-2010و در دوره  است شبار قداراز جمل  م یمیاقل یهاشاخص تیبهبود وضع

 است غالا دوره س  نیا یط  یاقل اریمع دهدیمنشان  یافت  ها نیهمچن .شودیم مشاهده زاییبیابان شیافزا روند، 2004-2004

 ترتیا ب  سالان  بارش شاخص و ترانسو خشکی شاخص دو شده، مطالع  هایشاخص بین از .شودیم یبندطبق  دیشد طبق و در 

 .دارد زاییبیابان در را تاثیر کمترین 14/1 عددی ارزش با سدی  جذب نسبت شاخص و تاثیر بیشترین 4/3 و 61/3 عددی ارزش با

عامهل خهود ارتبها   نیا ک دارد  زاییبیابانبیشترین تاثیر را در  یکیالکتر تیآب در منطق  شاخص هدا یفیک هایشاخص نیاز ب

  .دارد شده مطالع  محدوده در یشور شیافزا و ینیرزمیز یهاآببرداشت از سطح  یشیبا روند افزا یمیمستق
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http://www.isadmc.ir/
http://www.isadmc.ir/
mailto:hakhosravi@ut.ac.ir


 81-33 صفحات ،8313 پاييز و زمستان ،4 شماره بيابان، مديريتپژوهشي  –علمي  نشريه  81

 

 مقدمه 

های در ابتدا ب  عنوان تغییر حاصلخیزی سرزمین زاییبیابان

 (1949)ههای انسهانی توسهط آبرویهل بیابانی ب  وسیل  فعالیت

( بعههدها Hutchinson, 2005  &Herman ) مطهر  شهد

ههای به  عنهوان توسهع  ت ه  1986توسط هورن در سال 

آب و علف در مناطق شهمالی صهحرای بهزر  ای بیماس 

( و همچنهین به  عنهوان Dregne, 1977) شدآفریقا بیان 

  هههها مطهههر  گردیهههدتشهههدید و گسهههترش بیابهههان

(., 1977al etHare  .)UNEP1  زاییبیابان 1944در سال 

بهالقوه زیسهتی کاهش و تخریا  "گون  تعریف کرد را این

ب  شرایط مشاب  بیابهانی منجهر آخر در تواند میزمین ک  

 معاههده  در متحهد.کشورهای عضهو سهازمان ملهل  "شود

 زاییبیابههههانسههههازمان ملههههل بههههرای مقابلهههه  بهههها 
2UNCCD(1992)  المللهی را بهرای ههای بهیندسهتورالعمل

، تصویا کردنهد و بهر اسهاس ایهن معاههده زاییبیابانپاسخ ب  

تخریا اراضهی در منهاطق  "شوداینگون  تعریف می زاییبیابان

فاکتورههایی خشک و تحت مرطوب ک  در نتیج  خشک، نیم 

 "شهود.ههای انسهانی ایجهاد مهیفعالیت از قبیل تنوع اقلیمی و

(Glenna et al., 1998; Fang et al., 2008; 

Bauer & Stringer, 2009; Dawelbait & Morari, 

2012; Ferrara et al. 2012.) 

داده شههده اسههت کهه   صیطههور گسههترده تشههخ بهه 

 مه یمنهاطق خشهک و ن یبهرا یجهد یدیتهد زاییبیابان

 اردیهلیم کیهدر حدود  یتیو جمع نیکره زم 40% خشک

تعجها اسهت که   یمشکل جها نی. با توج  ب  ااستنفر 

 یابیهارز یبهرا یبه  منظهور انتخهاب روشه یاجمهاع چیه

سههال  40نههدارد. در  دوجههو زاییبیابههانبالفعههل  تیوضههع

 یههایابیهارز نیو همچن یمتعدد و متفاوت فیگذشت  تعار

 (.Veron et al., 2006) است شده ارئ  یمتفاوت

برای تاکید بهر ماهیهت اسهتمراری ایهن چهالش مجمهع  

المللهی سهال بهین"را ب  نام  2008عمومی سازمان ملل سال 

های عمومی دربهاره ب  منظور ارتقا آگاهی "زاییبیابانبیابان و 

 بههرای کمههک بهه  حفاتههت از تنههوع زیسههتی  زاییبیابههان

  بیههان نمههود در منههاطق خشههک و همچنههین دانههش سههنتی

(Stringer, 2008 .)زاییبیابهانتوان گفت ک  در مجموع می 

که  منجهر به   اسهتهای طبیعی یا انسانی فعالیتدر نتیج  

شود و همچنهین تخریا و یا ک  شدن حاصلخیزی زمین می

محهیط زیسهتی در -اجتمهاعی-اقتصهادی یب  عنوان رخهداد

مناطق خشک، نیم  خشک و تحت مرطهوب شهناخت  شهده 

  21(.Zucca&  Sepehr, 2201) است

 منطقهه  در یقحطهه و یخشکسههال طیشههرا 1940 دههه  در

 یمتعهدد و گسهترده های پژوهش باعث( قایآفر)شمال ساحل

 یبهرا تینها در. شد دهیپد نیا یابیارز یبرا مختلف مناطق در

 و داخهل در یمختلفه مطالعهات و ههایبررس زاییبیابان یابیارز

 یامنطقه  یهامدل ارائ  باعث ک  گرفت  صورت کشور از خارج

  تهوان به  مهدل جههانیاز آن جمله  مهی .تاسه شهده یفراوان

FAO-UNEP ،GLASOD ،TAXONOMYT ،

MEDALUS ،3LADA (FAO/UNEP, 2001 ،)4ICD 

و سهههایر   5MICD ،(1344، )اختصاصهههی و مههههاجری

  ;Veron et al., 2006; Zucca et al., 2006)ت مطالعها

Li et al, 2007; Sepehr et al, 2007; Santini, 2008; 

Seifan et al, 2009; Rasmy et al. 2010; 
Santini et al., 2010; Afiffi et al., 2010; 
Amiraslani & Dragovich, 2011; Hosseini, 2012; 

Xiaodong, 2013; Rahdari et al. 2013; 

Salvati et al, 2013; Yang, 2013)  در داخل و خهارج از

 کشور نام برد.

 بایهد دیگهر منهاطق در ههامدل این از گیریبهره برای

 دوبهاره ارزیابی و بررسی مورد هاآن معیارهای و هاشاخص

 تعدیل بررسی مورد منطق  شرایط ب  توج  با و گرفت  قرار

 سهازیکمی جهامع طهر  منظهور همین ب . شوند اصلا  و

 در زایهیبیابهان رونهد بهر گذارتاثیر هایشاخص و معیارها

 هها،جنگهل سهازمان توسهط کشور طبیعی هایبوم زیست

 نیتدو" عنوان تحت یاپروژه در کشور یزداریآبخ و مراتع

 یهاو شاخص ارهایمع نییتع شناسیروششر  خدمات و 

کشهور  ناو محققه تاداناز اس یبا کمک گروه "زاییبیابان

د ارائهه  شهه 2005در سههطح ملههی تههدوین و در سههال 

(Zehtabian et al., 2006 ، بر پایه  نتهایج ایهن طهر .)9 

 بهها همههراه ایههران در زاییبیابههانشههاخص  35 وعیههار م

 مهدل قالها در ههاآن کیفهی و کمی ارزیابی شناسیروش
8IMDPA ( ،1363احمدی) ارائ  شد. 

                                                 
1 United Nations Environment Program 
2 United Nation Convention to Combat Desertification 
3 Land Degradation Assessment in Drylands 
4 Iranian Classification Desertification 
5 Modified Iranian Classification Desertification 
6 Iranian Model of Desertification Potential Assessment 
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بهه  نقشهه  شههدت  دنیرسهه یبههرا IMDPAروش  در

 یبررسه مهورد منطق  طیشرا ب  توج  با مناطق زاییبیابان

 ییههاشهاخص یدارا اریهمع ههر که  شده فیتعر ارهایمع

 یمهدل ارائه  منظور ب  هامعیارها و شاخص شناخت. است

 تهرینمهه  و تعیهین زاییبیابهاندادن شهدت  اننش برای

 یفاکتورهها ترشگس از جلوگیری جهت آن بر مؤثر عوامل

 . (1363احمدی، )د دارضرورت  زاییبیابان

 بههها( 1364) یسهههیرئ پهههژوهش از حاصهههل جینتههها

ن داد کهه  از بههین نشهها IMDPAاز مههدل  گیههریبهههره

 ریههکه منطقهه  در مههورد بررسههی زایههیمعیارهههای بیابههان

 خههاک تخریهها معیههار ،(یسههاحل یهههاابههانیکنههارک )ب

 داده اختصههها  خهههود بههه  را وزنهههی درصهههد بالهههاترین

 شههدید کلههاسدر 40/1وزنههی متوسههط بهها کهه طههوری بهه

 فرسههایش معیههار آن از پهه  و شههودمههی بنههدیطبقهه 

 دارد، قههرار بعههدی رتبهه در 83/1وزنههی متوسههط بهها ،بهادی

 بعهدی ههایرتبه  در ترتیها به  گیهاهی پوشهش و اقلی 

  .(Zehtabian, et al. 2014) گیرندمی قرار

 همکههارانزاده و جعفههری پههژوهشحاصههل از نتههایج 

بیهههابان زایههی بهها  بهه  ارزیهههابی شهههدت کهه  (1369)

منههههطق  ملاثههههانی  در (IMDPA) استههههفاده از مههههدل

نشهان داد که  معیهار پوشهش گیهاهی بها  ،پرداختند اهواز

دارد. معیههار  در کلههاس بسههیار شههدید قههرار 52/3ارزش 

 و معیهههههار مسهههههائل  42/2کشهههههاورزی بههههها ارزش 

معیههار اقلههی  بهها  و 21/2اجتمههاعی بهها ارزش  -اقتصههادی

و معیههار  55/1و معیههار فرسههایش بهها ارزش  05/2ارزش 

در کلههاس  68/1بهها ارزش  تکنولههوژی توسههع  شهههری

زایی متوسهط قهرار داشهتند. معیهار زمهین شناسهی بیابان

در کلههاس نههاچیز و کهه   24/1ژئومرفولههوژی بهها ارزش  و

 .قرار گرفت  است

منطقه   زاییبیابهانرونهد  یبررسپژوهش  نیاز ا هدف

 یفهیو ک یاطلاعات کمه لیتحل و  یتجز ب  توج  بازرآباد 

 اریهموجود منطق  بر اساس دو مع طیو شرا IMDPAمدل 

  2011 یالهههه 2001 یدر بههههازه زمههههان  یو اقلهههه آب

سعی شده است ک   پژوهش. در این است (1361-1369)

بها در منطقۀ کنهارک  زاییبیابان تأثیرگذارترین متغیرهای

تهرین هزینه  و تا بتوان بها که شود محاسب   AHP روش

بهترین اطلاعات بتوان سیسهت  پهایش در ایهن مطالعه  را 

 . کردبررسی 

 

 هاروش و مواد 
 مورد بررسی ةمنطق

 2640104 ییبین طول جغرافیها مورد بررسی ۀمنطق

سیسهت  ر د 444893 تها 433556 عرض و 2626668 تا

UTM یشمال غرب و از شمال  ضحوشده است. این  واقع 

جاسک  ةمحدودب   یاز جنوب غرب شهر،یکب  شهرستان ن

عمهان و از شهرق به   یایاستان هرمزگان، از جنوب ب  در

 5/4684وسهعت  یو دارا باشدمیمحدوده چابهار محدود 

از منهاطق  یمنطقه  بخشه یاسهی. از نظهر ساسهت هکتار

 120کهه  در فاصههل   اسههتشهرسههتان کنههارک  یسههاحل

 یهنمهردم ا یآن قرار گرفت  اسهت. شهغل اصهل یلومتریک

ط ی. بها توجه  به  شهرااسهت یادیو صه یمنطق  کشهاورز

از  یکهیمنطقه   یهنا یرزمینهیز یههامناسا خاک و آب

باشهد یو بلوچستان م یستاناستان س یکشاورز یهاقطا

مناسهها در فصههل  یکهه  بهه  علههت دارا بههودن آب و هههوا

 یتمورد اهمخارج از فصل  هایمحصول یدزمستان در تول

، رودخان  موجود در منطق  رودخانه  رابهچ ین. مهمتراست

 یو بعهد از طه یهردگیمهکشههر سرچشهم  یاز ارتفاعات ن

ک   ریزدمیعمان  یایمنطق  ب  در یندر ا یطولان یمسافت

 یساحل یهات  . استگون  حرا  یشگاهرو یدر مصا ورود

 اندشدهایجاد در امتداد ساحل  متر 5ب   یکنزد یبا ارتفاع

. منطقه  مهورد و دارای حرکت هستندفعال  آنها بیشترک  

بهارش مانسهون و در  یه رژ یردر تابستان تحت تاث بررسی

که  اسهت  یسهتماتیکس ی رژ یرتحت تاث ییززمستان و پا

بهارش  بیشترینباشد. یم یتران سرخ و مد یایمنشا آن در

 میهانگینو  افتداتفاق میو زمستان  پاییزمنطق  در فصول 

 و متههرمیلههی 94/96بههارش منطقهه  در دراز مههدت برابههر 

ورد آبههر سههانتیگراددرجهه   8/28منطقهه   دمههایمتوسههط 

درصهد بدسهت  85منطقه   نسبیرطوبت  میانگین. گردید

نهات و جههت بهاد  8سرعت باد در منطق   میانگینآمد و 

درصهد  40 نیزآرام  بادهایو درصد  غربیجنوب  نیزغالا 

 بنهدی تقسهی خشهک و  روزههایداد . بر اسهاس تعهاست

و از نظهر طبقه   اسهت یابهانیب ی اقل دارایگوسن منطق  

باشهد. از مهی شهدیدگرم  بیابانی اقلی  دارایآمبرژه  بندی

و محهدوده  بهودهاز زون مکهران  جزیی شناسی زمیننظر 
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-می پیرویزون  اینخا   خصوصیاتاز  نیز مورد بررسی

در منطقه   پتانسیلو تعرق  تبخیر میانگین نهایتدر  کند.

مههدت بههراورد  بلنههددر سههال در  متههرمیلههی 3/2160 نیههز

 است. گردیده

 

 مورد بررسی منطقه .2 شکل
 

  پژوهش روش

 یهانقش  یبر رومورد بررسی منطق   ةمحدود آغاز در

سه    ومشهخص  ژئومرفولوژیشناسی، توپوگرافی، زمین

 یارههایانتخهاب مع یکنترل شد. برا یدانیم یدهایبا بازد

 IMDPAبا استفاده از مهدل   پژوهش نیدر ا یبررسمورد 

استفاده از نرم افزار  نیهمچن و( 1)جدول  AHP1 روش و

Expert Choice دیهگرد انتخاب شاخص ششو  اریدو مع. 

هریک از معیارها  ب  با توج  ب  نظر کارشناس وزن مربو 

دو معیار آب و اقلی  ب  علهت تهاثیر  و در نهایت شد تعیین

و همچنین در دسترس بودن اطلاعهات  زاییبیابانزیاد در 

 .انتخاب شدندها، برای ارزیابی سیست  پایش مربو  ب  آن

شهدت  یابیهارز یبرا  IMDPAاز مدل  یمرحل  بعد در

زایی استفاده و ه روند بیابهان یزایی در طول دوره آماربیابان

 یبررسه  یآب و اقل اریبا استفاده از دو مع یزمان ةباز نیدر ا

 و یکارشناسه نظهر مطهابق شاخص هر ب مدل  نی. در ادش

داده  چههارتها  کیهوزنی بین  زاییبیابان در آن تأثیر شدت

به   بهود برابر نسبتصورت خطی و   ب دهیوزن ةشد و نحو

                                                 
1 Analytic hierarchy process 

بدترین وزن بوده  چهاربهترین و ارزش  کی ارزش ک طوری

(. در نهایت برای هر شهاخص و زیرشهاخص 2 جدول) است

 یزههایآنال ،شهده انجام دهیوزن ب  توج  با( 4و  3 جدول)

 بها یرسهتر یههانقشه هر سهال  یبرا و شد انجام مربوط 

 ایهن در. شهد  یهته ییایهاطلاعات جغراف ست یاستفاده از س

در  وخهود  ههایشاخص هندسی میانگین از معیار هر روش

 بدسهت 1زایی در منطق  طبهق معادله  شدت بیابان تینها

 .آیدمی

 (1معادل )

  n
nLayerlayerLayerXIndex

/1
))...(2).(1(  

Index-xوردنظرم: معیار،   

Layerهای هر معیار: شاخص،   

n: معیار هر هایشاخص تعداد 
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  AHP روش به ارهایاز مع کیوزن بدست آمده از هر  .2 جدول

 اقلی  اریمع
-یشناس نیزم

 یژئومرفولوژ
 خاک

 پوشش

 یاهیگ
 شیفرسا آب یکشاورز

-یاقتصاد

 یاجتماع

-یتکنولوژ

 یشهرتوسع  

 044/0 153/0 044/0 192/0 114/0 096/0 042/0 083/0 204/0 وزن

 

 زاییهای شدت وضعیت فعلی بیابانتوزیع فراوانی کلاس .1 جدول

 عددی ارزش دامن  علامت زاییبیابان شدت کیفی بندیطبق 

 01/0-1 1 ملاحظ  قابل ریغ

 01/1-50/1 2 ک 

 51/1-5/2 3 متوسط

 51/2-5/3 4 شدید

 51/3-4 5 شدید بسیار

 

 میاقل اریمع یهاشاخص طبقه وزن و. 9 جدول

 شدید  بسیار  شدید  متوسط  ک  ملاحظ  قابل غیر  طبق  ارزیابی شاخص

 51/3-4 51/2-5/3 51/1-50/2 01/1-50/1 01/0-1 امتیاز
 < 45 45 - 150 150 - 260  260- 800 ≥800 )میلیمتر(سالیان  بارش

 < 05/0 05/0 - 2/0 2/0 -45/0 45/0 - 85/0 >85/0  ترانسو خشکی شاخص

 1 2،3 4 5،8 4  (طبق )کد  خشکسالی شاخص

 

 آب اریمع یهاشاخص طبقه ووزن . 4 جدول

 ارزیابی شاخص
 شدید بسیار شدید متوسط ک  ملاحظ  قابل ریغ زایینبیابا طبق 

 51/3-4 51/2-5/3 51/1-50/2 00/1-50/1 01/0-1 امتیاز

 >10 - 0 20-10 30-20 50-30 50 (cm/year) افت

EC (µmhos/cm) 500> 450-500 2250-450 5000-2250 5000< 

SAR (µmhos/cm) 15> 16-15 28-16 32-28 32< 

 

 ی که  اقله یسهتگاها 8خها  منطقه   ی با توج  ب  اقل

آمهار  کمبود یلدلب اند انتخاب شد. داشت مشاب  با منطق  

 یکنههارک بههرا یسههتگاها ههها تنههها ازیسههتگاهاز ا یدر بعضهه

 یبهرا .شهده اسهت اسهتفاده یمیاقل یهامطالعات شاخص

ترانسههو  یاز شههاخص خشههک یمحاسههب  شههاخص خشههک

 و رخیهتبب   ان یاستفاده شده است ک  از نسبت بارش سال

شهاخص  یو بهرا دیهآیمه بدسهت ان یسهال لیپتانس تعرق

 ههاسهتگاهیا شهده استاندارد سالان  بارش از زین یخشکسال

 مهدت بلنهد بهارش از نظر مورد سال در بارش)مابالتفاوت 

مهورد  (مهدت بلنهد بارش یهاداده اریمع انحراف ب  نسبت

 اریهمع یههاشهاخصمحاسب   یبرا .گیری شدبهره بررسی

برداشهت پیزومتهری های اطلاعات مربو  ب  چاهاز  زیآب ن

   .شددر منطق  استفاده شده توسط وزارت نیرو 

مفهوم پایش در مدیریت جامع و در سهطو  مهدیریت 

ای و ملی و یا یک حوزه آبخیز جمع آوری و محلی، منطق 

هها، هها، پهروژهو اطلاعات از فعالیهت هادادهذخیره نظامند 

دههی از گهزارشارزیهابی و  منظهوربه هها ها و برنامه طر 

از اههداف پهایش فهراه   .استمحدوده مورد نظر  وضعیت
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های انجام شده و نتایج ب  گیری فعالیتن اندازهن امکاکرد

، نتهایجی که  ممکهن اسهت باشهدا میهدست آمده از آن

نتهایج و  ۀمستقی  و یا غیرمستقی  حاصهل شهوند و رابطه

   .گیردها در مرحل  ارزیابی مورد آزمون قرار فعالیت

 

 یابی درونی هاروش

ی وزنههفاصههل   ی، روشاهقطع یههابیدرون یهههاروش از

 رماآ مینی زهاروشاز  و و روش تابع شعاع محور معکوس

ب  منظهور انتخهاب  .شد دهستفاروش کریجینگ معمولی ا

استفاده شد. در  1از روش ارزیابی متقابل ابیدرونبهترین 

ی معهین از بهین ابیدروناین روش در هر بار اجرای روش 

( یک نقط  حهذف هاچاهی )در این مطالع  انقط ی هاداده

س   بر اساس اطلاعات نقها  باقیمانهده و روش  شودیم

ی نیبشیپی معین برای آن نقط  مجهول مقداری ابیدرون

شود. ب  این ترتیا هم  نقها  یهک به  یهک حهذف و می

بها پایهان گیهرد. در بینی برای این نقا  صهورت مهیپیش

بینی شده و مقدار مشهاهداتی جههت توج  ب  مقدار پیش

انتخاب بهتهرین مهدل در روش کریجینهگ از پهنج معیهار 

(، 3RMS(، مجذور مربهع خطها )2M(آماری متوسط خطا 

(، میهانگین اسهتاندارد 4ASEخطای اسهتاندارد متوسهط )

( و مجههذور مربههع خطههای اسههتاندارد شههده 5MS) هشههد

(6RMSSاستفاده شد و در روش ) ههایIDW  وRBF  دو

 ب  کار گرفت  شد.  RMSو  Mعیار آماری م

 

 جینتا 
 معیار اقلیم

 یانجههام شههده بههر رو یهههالیههتحلو   یههاز تجز پهه 

 و ان یسهال بهارش تهواتر یمنحن، مورد بررسی یهاشاخص

 به دسهت آمهد که  ب  سال هر یبرا شده استاندارد بارش

 آورده شده است.  5جدول  و 2ل اشکا در ایترت

زایی شاخص میزان  بارنهدگی را بیابانشدت  8 جدول

دهههد. تجزیهه  و نشههان می 1361-1369در دورة آمههاری 

دههد در دورة تحلیل نتهایج شهاخص بارنهدگی نشهان مهی

                                                 
1 cross value dation 
2 Mean 
3 Root Mean Square 
4 Average Standard Error 
5 Mean Standardized 
6 Root-Mean-Square Standardized 

آماری مورد بررسی از منظر مقدار بارش در طبق  شدید و 

همانطور ک  قبلها  زایی قرار گرفت  است. بسیار شدید بیابان

دسهت آمهد و طۀ ترانسو ب ذکر شده شاخص خشکی از راب

تبخیر و تعرق پتانسیل از فرمهول تورنهت وایهت محاسهب  

دهد ک  منطق  مورد بررسی در طهول شد. نتایج نشان می

آمههاری از منظههر شههاخص خشههکی در طبقهه  کهه   دورة

زایی قرار نگرفته  اسهت، و بیشهتر در طبقه  بسهیار بیابان

زایی در طبق  متوسط بیابهان 1368شدید و  فقط در سال 

 قرار داشت  است.

ههای زایی شهاخصهای شدت بیابهانروند تغییر طبق 

نشان داده شده است.  نتایج نشان  3معیار اقلی  در شکل 

زایی دهد ک  طی دورة آماری مورد بررسی شدت بیابانمی

هههای متوسههط و شههدید شههاخص خشکسههالی در طبقهه 

منطقه   1368زایی قرار گرفت  است و فقط در سال بیابان

 زایی قرار گرفت  است.در طبق  ک  بیابان

 معیار آب

زایی از نظهر شهدت بیابهانههای نقشهۀ طبقه  4 شکل

زیرزمینهی بهرای انتههای  شاخص نوسهانات سهطح سهفره

کهه  بهها دهههد را نشههان می فصههل برداشههت )مهرمههاه(

اسههتفاده از روش کرجینههک تهیهه  شههده اسههت. سههطح 

سههفره در تمههامی نقهها  یکسههان نبههوده و بسههت  بهه  

زیرزمینههی، توپههوگرافی، میههزان برداشههت از سههفره آب 

شهههیا هیهههدرولیک، بافهههت آبخانههه  و ضهههخامت آن از 

 دیگر تفاوت دارد.  ۀمنطقای ب  منطق 

نقشهه  وضههعیت شههاخص هههدایت الکتریکههی  5شههکل

در طهههی سههه  دوره آمهههاری مهههورد بررسهههی را نشهههان 

برداشههت دهههد بهه  مههوازات دهههد. نتههایج نشههان میمی

رویه  از منهابع آب زیرزمینهی و کهاهش سهطح سهفره بی

هههای زیرزمینههی و کههاهش شههدید کیفیههت آب شههاهد

 ها هستی .شور شدن هرچ  بیشتر آن

زایی از یت بیابههانهههای وضههعنقشهه  طبقهه  8شههکل

دههد. منظر شهاخص نسهبت جهذب سهدی  را نشهان مهی

سههال اخیههر  10ههها نشههان داد کهه  منطقهه  در در بررسههی

از نظههر نسههبت جههذب سههدی  قههرار   2و  1در دو کلههاس 

زایی قههرار دارد یعنههی در طبقهه  کهه  و متوسههط بیایههان

 دارد.
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 (2932-2933) مورد بررسیمنطقه  یبارندگ نیانگیم انهیتواتر سال .1 شکل

 

 بارش استاندارد شده در منطقه ریمقاد .5 جدول

 69 66 64 68 65 64 63 62 61 سال

 -59111/0 -64924/0 145405/0 640884/2 193059/0 -29148/0 -65863/0 -65863/0 -45922/0 شده استاندارد بارش

 

 (2932-2933های معیار اقلیم )شاخص زاییبیابانروند . 6جدول 

 سال

 شاخص
1361 1362 1363 1364 1365 1368 1364 1366 1369 

 بسیار شدید بسیار شدید شدید ک  شدید شدید متوسط بسیار شدید بسیار شدید بارش سالان 

 بسیار شدید بسیار شدید بسیار شدید متوسط شدید بسیار شدید شدید بسیار شدید بسیار شدید یخشکشاخص 

 شدید شدید متوسط ک  متوسط متوسط متوسط شدید شدید شاخص خشکسالی

 

 

 

 های معیار اقلیمشاخص نمایش روند تغییرات .9شکل 
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 (2932-2933شاخص نوسانات سطح سفره ) زاییبیابان طبقه نقشه .4شکل

 

 

 شاخص هدایت الکتریکی زاییبیابان طبقه نقشه .5شکل 



 02 ... يفيک و يکم اطلاعات ليتحل و هيتجز بازايي بيابانروند  پايش

 

 

 شاخص نسبت جذب سدیم زاییبیابان طبقه نقشه .6شکل 

 

زایی شههاخص های بیابههانوسههعت طبقهه  4جههدول 

را نشههان  1369تهها  1361تغییههر سههطح سههفره از سههال 

 دههههد کههه  در دوره دههههد، نتهههایج نشهههان مهههیمهههی

از منظههر شههاخص نوسههان سههطح سههفره،  1369-1368

زایی بسهههیار منطقهه  مهههورد بررسههی در طبقههه  بیابههان

 1364که  در سهال  شدید قرار نداشهت  اسهت، در حهالی

درصههد از منطقهه  در طبقههۀ بسههیار شههدید  34بههیش از 

 زایی قرار داشت  است.بیابان

 2933 تا 2932 سال از سفره سطح نوسانات شاخص زاییبیابان هایکلاسه وسعت . 7 جدول

 مساحت

 سال

 شدید خیلی شدید متوسط ک 

 درصد )هکتار( مساحت درصد )هکتار( مساحت درصد )هکتار( مساحت درصد )هکتار( مساحت

1361 2004 52/25 1559 63/19 5/2868 18/34 1812 49/20 

1362 3438 51/44 5/406 01/9 2514 98/31 908 52/11 

1363 2430 42/34 5/2149 41/24 1099 96/13 1658 59/23 

1364 2581 54/32 929 61/11 5/1882 13/21 2412 49/34 

1365 434 58/5 1091 64/13 5/5420 93/86 918 84/11 

1368 5/4684 100 - - - - - - 

1364 5465 58/43 1854 04/21 5/422 34/5 - - 

1366 1124 29/14 5/5000 56/83 1440 13/22 - - 

1369 404 14/5 5/8450 02/62 1010 64/12 - - 

 

ههای ههدایت شهاخص زاییبیابهانههای طبقه وسعت 

نشههان  6الکتریکههی و نسههبت جههذب سههدی  در جههدول 

هههای طبقهه سههال اخیههر افههت  10داده شههده اسههت. طههی 

از منظهههر شهههاخص ههههدایت الکتریکهههی در  زاییبیابهههان

منطقهه  زرآبههاد بهه  صههورت عینههی مشهههود اسههت بهه  

 طبقهه از وسههعت  1369تهها  1360کهه  از سههال طههوری

شههدید  طبقهه که  و متوسههط کاسههت  شههده و بههر وسههعت 

 طبقهه منطقهه  در  1360افههزوده شههده اسههت. در سههال 

، 1369کهه  در سههال شههدید قههرار نداشههت  اسههت درحههالی

شههدید قهههرار داشهههت  اسهههت.  طبقههه کههل منطقههه  در 

آمههاری  ةدهههد کهه  در دورهمچنههین نتههایج نشههان مههی

تغییههر شههاخص نسههبت جههذب سههدی  در   مههورد بررسههی

منطقهه  زرآبههاد بهه  صههورت عینههی قابههل توجهه  نبههوده 

 است.
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  یآمار ۀدور سه درو نسبت جذب سدیم  یکیالکتر تیهدا شاخص زاییبیابان هایطبقهوسعت  .3 جدول

 کلاس

 )پارامتر(یآمار یدوره

 شدید متوسط ک 

 درصد )هکتار( مساحت درصد )هکتار( مساحت درصد )هکتار( مساحت

1363-1360 
EC 845 56/6 5/4169 42/91 - - 

SAR 5/4684 100 - - - - 

1368-1363 
EC - - 5/4684 100 - - 

SAR 1482 40/22 5/8102 80/44 - - 

1369-1368 
EC - - - - 5/4684 100 

SAR 5/4684 100 - - - - 

 

 یریگجهینت و بحث 

 یوزنهه متوسههط یرو بههر گرفتهه  جههامنا یهههایبررسهه

 و ریتاث نیترشیب یخشک شاخص دهدیم نشان هاشاخص

 منطقه  در را ریتهاث نیتهرک   یسد جذب نسبت شاخص

را  یشهیآب رونهد افزا اریهمع ار،یهمع دو نیها نیب از. دارند

 ةسهفر مناسها  یتغذ عدم ةدهند نشان ک  دهدیمنشان 

 اریمع. استاز حد از آبخوان  شیو برداشت ب ینیرزمیزآب

را از خود نشان  یاهشک روند 1363-1368 ةدور در  یاقل

منطقه   نیهدر ا یمهیاقل طیبهبود شهرا نگرایب ک  دهدیم

رونهد  1368-1369 یبعهد ةدر دور مجهددا  امها، باشدیم

حاک  بر منطق  در  طیرا ب  خود گرفت  ک  با شرا یشیافزا

نشهان  6و  4های جهدول دارد. یخوانه  ها کاملا سال نیا

ههههای سههطح آب زیرزمینههی و شههاخص دهههد کهه می

های اقلیمهی های زیرزمینی( با شاخصهیدروژئولوژی )آب

 منطق  تقریبا  همزمانی دارد.و خشکسالی در این 

و نمودارهای حاصل از تجزی   هابا کمی دقت ب  جدول

مشههخص  زایههیبیابههان هههایشههاخصو  ارهههایمعو تحلیههل 

 ریهغ رونهد زاییبیابهان مورد بررسی ةدور س  شود طیمی

 1363-1360 دوره در کهه یطور  بهه اسههت داشههت  یخطهه

 یول باشدیم 43/2منطق  برابر با  زاییبیابان یارزش عدد

گهر ک  نشان افت یعدد کاهش  نیا 1363-1368در دوره 

 یک  علت اصهل ستهاسال نیدر ا زاییبیابان یروند کاهش

 زانیهاز جمله  م یمهیاقل یههاشهاخص تیآن بهبود وضع

 55/2ب  عدد  1369-1368و در دوره  شد وردآبر یبارندگ

 10 یطه .گردیهد مشاهده زاییبیابان شیافزا روند ورسید 

 شهاخص منظهر از زاییبیابهان یههاطبقه افت  ریسال اخ

 مشهود ینیع صورت ب  زرآباد منطق  در یکیالکتر تیهدا

 طبقه از وسعت  1369تا  1360از سال  ک یطور ب  است

 افهزوده دیشد طبق ک  و متوسط کاست  شده و بر وسعت 

 قهرار دیشهد طبقه  در منطقه  1360 سال در. است شده

 در منطقه  کهل، 1369 سهال در که یحال در است نداشت 

بيلـان مففـ  رسهد نظر می. ب است داشت  قرار دیشد طبق 

سفره، تغييرات در خطـط  پيزومتـر و شـيي ريـيروسير سـفره 
ساحل  راي به داخل آباز سمت دريا پيشروي آب شطر مطجي 

 .شيه استو جفطب به طرف شمال مفطقه 
 جهذب نسهبت شهاخص راتییهتغ  ریاخ سال 10 یط

 مشههود قابهل ینهیع صهورت به  زرآبهاد منطق  در  یسد

 .و طی سالیان اخیر دچار نوسان زیادی نبوده اسهت ستین

 دو در ریهاخ سال 10 در در منطق  ک  داد نشان هابررسی

 یعنهی دارد قهرار سدی  جذب نسبت نظر از  2 و 1 کلاس

از  .است گرفت  قرار اراضی تخریا متوسط و ک  کلاس در

 تیمنطق  شهاخص ههدا درآب  یفیدو شاخص ک نیا نیب

 جهدب نسبت شاخص ب  نسبت را یشتریب ریتاث یکیالکتر

 یمیمستق ارتبا  خود عامل نیا ک  دارد منطق  در  یسد

 و ینهیزم ریهز یههاآباز سهطح  برداشت یشیافزا روند با

 دارد. شده مطالع  محدوده در یشور شیافزا

شهاخص  دو ،شده مطالع  هایشاخص بین از همچنین

ب  ترتیها بها ارزش  سالان  بارش شاخص و خشکی ترانسو

 جذب نسبت شاخص و تاثیر بیشترین 4/3 و 61/3عددی 

 در را تهههاثیر کمتهههرین 14/1 عهههددی ارزش بههها سهههدی 

زهتابیهان و حاضر با نتایج  پژوهشنتیج   .دارد زاییبیابان

( در منطقه  کاشهان و 1363(، خسروی )2011خسروی )
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زایی بیابهان( در دشت سگزی ک  وضعیت 1363احمدی )

شاخص میزان بارش و شاخص خشهکی را شهدید ارزیهابی 

های اقلیمی مطابقت دارد. رئیسی رغ  تفاوتنمودند،  علی

کهیر شهرستان کنارک شاخص میزان  ۀمنطق( در 1364)

ههای زایی شدید را یکی از مهمترین شاخصبارش با بیابان

نیهز بها  پهژوهش ههاتایج ایهن زایی معرفی کرد ک  نبیابان

 .های اقلیمی این منهاطق همخهوانی داردتوج  ب  شباهت

زایی بها انتخهاب دو در این پژوهش ب  ارزیابی شدت بیابان

شهاخص  بهارش، زانیهشاخص م ششو معیار آب و اقلی  

 تیههدا سهطح سهفره آب، نوسهانات ،یخشکسهال ،یخشک

گیهری از روش بها بهره  یجهذب سهد نسهبتی و کیالکتر

AHP  .که  بهر  پهژوهش نیهحاصل از ا جینتاپرداخت  شد

مطالعهات بها نتهایج های ساحلی صورت گرفت روی بیابان

ههههای بیابان در( 1391خسهههروی )( و 1369مسههعودی )

ههای کاهش هزینه  ،اطلاعاتب  دسترسی  جهتب داخلی 

 GIS  روشمربوط  و افزایش سرعت مطالع  بها توجه  به  

   مطابقت دارد.
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Abstract 

Nowadays, desertification is one of the important ecological crises affecting the world. We require a proper 

understanding of causes and processes of desertification to control the serious phenomenon in the global and regional 

scales. In comprehensive management, the monitoring content is systematic collection and storage of data from 

activities and strategies that provide assessment and report about the overall condition of the study area. In this study, 

using AHP and GIS techniques, the desertification process was assessed by IMDPA model in 7864.5 ha of Zarabad 

region in the southeastern Iran. The results of analysis showed that desertification benchmarks and indicators in the 

three periods had a nonlinear trend of desertification process in the region so that the numerical value is equal to 2.73 in 

the period 2001-2004 but In the period 2004-2007 the figure has decreased that is show decreasing trend of 

desertification in recent years and the main reason for the improvement was climatic parameters such as rainfall. The 

numerical value in the period 2007-2010 is 2.55 shows an increasing trend of desertification. As the result show that 

climate benchmark is dominant over three periods and classified in high grade. Among the indicators studied, Transou 

aridity index and annual precipitation index had the maximum effect with the values of 3.81 and 3.4 while sodium 

absorption ratio value was 1.17 with the least impact on desertification. Among two water quality indices in the area, 

the electrical conductivity has greater influence than sodium absorption ratio that it directly related to the increased 

exploitation of groundwater and increased salinity in the studied region. 
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