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چکیده
یکی از بحرانهای بوم شناختی (اکولوژیک) جهان امروزه ،پدیدة بیابانزایی است و برای مهار آن در موقعیت منطقه ای و جههانی
نیاز ب شناخت و درک صحیح از عوامل و فرایندهای بیابانی شدن اراضی است .پایش در مدیریت جهامع به معنهای جمهعآوری و
ذخیره نظاممند دادهها و اطلاعات از فعالیتها است ب منظور ارزیابی و گزارشدهی از شرایط کلهی محهدوده مهورد نظهر .در ایهن
پژوهش با بهرهگیری از مدل  IMDPAو روشهای  AHPو  ،GISپایش روند بیابانزایی در سطح  4684/5هکتار از اراضی منطق
زرآباد در جنوب شرق ایران انجام شده است .با توج ب روش  AHPمشخص شد که دو معیهار اقلهی و آب به ترتیها بها ارزش
عددی  0/204و  0/192ب ترتیا بیشترین تاثیر را در بیابانزایی منطق نسبت ب سهایر معیارهها داشهت اند .در پایهان از ایهن دو
معیار برای پایش استفاده شد .نتایج حاصل از تجزی و تحلیل معیارها و شاخصهای بیابانزایی نشهان داد که در سه دوره مهورد
بررسی بیابانزایی روند غیر خطی داشت است ،ب طوریک در دوره  2001-2004ارزش عددی بیابانزایی منطقه برابهر بها 2/43
است ولی در دوره  2004-2004این عدد کاهش یافت ک نشانگر روند کاهشی بیابانزایی در این سالهها اسهت .علهت اصهلی آن
بهبود وضعیت شاخصهای اقلیمی از جمل مقدار بارش است و در دوره  2004-2010ب عهدد  2/55رسهید که نسهبت به دورة
 ،2004-2004روند افزایش بیابانزایی مشاهده میشود .همچنین یافت ها نشان میدهد معیار اقلی طی این س دوره غالا است
و در طبق شدید طبق بندی میشود .از بین شاخصهای مطالع شده ،دو شاخص خشکی ترانسو و شاخص بارش سالان ب ترتیا
با ارزش عددی  3/61و  3/4بیشترین تاثیر و شاخص نسبت جذب سدی با ارزش عددی  1/14کمترین تاثیر را در بیابانزایی دارد.
از بین شاخصهای کیفی آب در منطق شاخص هدایت الکتریکی بیشترین تاثیر را در بیابانزایی دارد ک این عامهل خهود ارتبها
مستقیمی با روند افزایشی برداشت از سطح آبهای زیرزمینی و افزایش شوری در محدوده مطالع شده دارد.
واژگان کلیدی :ارزیابی ،بیابانزاییAHP ،GIS ،IMDPA ،
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 مقدمه
بیابانزایی در ابتدا ب عنوان تغییر حاصلخیزی سرزمینهای
بیابانی ب وسیل فعالیتههای انسهانی توسهط آبرویهل ()1949
مطهر شهد (  )Herman & Hutchinson, 2005بعههدها
توسط هورن در سال  1986به عنهوان توسهع ت ه ههای
ماس ای بیآب و علف در مناطق شهمالی صهحرای بهزر
آفریقا بیان شد ( )Dregne, 1977و همچنهین به عنهوان
تشهههدید و گسهههترش بیابهههانهههها مطهههر گردیهههد
( 1UNEP .)Hare et al., 1977در سال  1944بیابانزایی
را این گون تعریف کرد" کاهش و تخریا زیسهتی بهالقوه
زمین ک میتواند در آخر ب شرایط مشاب بیابهانی منجهر
شود" .کشورهای عضهو سهازمان ملهل متحهد در معاههده
سههههازمان ملههههل بههههرای مقابلهههه بهههها بیابههههانزایی
 (1992) UNCCD2دسهتورالعملههای بهینالمللهی را بهرای
پاسخ ب بیابانزایی ،تصویا کردنهد و بهر اسهاس ایهن معاههده
بیابانزایی اینگون تعریف میشود" تخریا اراضهی در منهاطق
خشک ،نیم خشک و تحت مرطوب ک در نتیج فاکتورههایی
از قبیل تنوع اقلیمی و فعالیتههای انسهانی ایجهاد مهیشهود".
(;Glenna et al., 1998; Fang et al., 2008
Bauer & Stringer, 2009; Dawelbait & Morari,
.)2012; Ferrara et al. 2012

بهه طههور گسههترده تشههخیص داده شههده اسههت کهه
بیابانزایی تهدیدی جهدی بهرای منهاطق خشهک و نیمه
خشک  40%کره زمین و جمعیتی در حدود یهک میلیهارد
نفر است .با توج ب این مشکل جهای تعجها اسهت که
هیچ اجمهاعی به منظهور انتخهاب روشهی بهرای ارزیهابی
وضههعیت بالفعههل بیابههانزایی وجههود نههدارد .در  40سههال
گذشت تعاریف متعدد و متفاوتی و همچنین ارزیهابیههای
متفاوتی ارئ شده است (.)Veron et al., 2006
برای تاکید بهر ماهیهت اسهتمراری ایهن چهالش مجمهع
عمومی سازمان ملل سال  2008را ب نام "سهال بهینالمللهی
بیابان و بیابانزایی" ب منظور ارتقا آگاهیهای عمومی دربهاره
بیابههانزایی بههرای کمههک بهه حفاتههت از تنههوع زیسههتی
در منههاطق خشههک و همچنههین دانههش سههنتی بیههان نمههود
( .)Stringer, 2008در مجموع میتوان گفت ک بیابهانزایی
در نتیج فعالیتهای طبیعی یا انسانی اسهت که منجهر به
تخریا و یا ک شدن حاصلخیزی زمین میشود و همچنهین

ب عنوان رخهدادی اقتصهادی-اجتمهاعی-محهیط زیسهتی در
مناطق خشک ،نیم خشک و تحت مرطهوب شهناخت شهده
است (12.)Sepehr & Zucca, 2012
در دهه  1940شههرایط خشکسههالی و قحط هی در منطق ه
ساحل(شمال آفریقا) باعث پژوهش های گسهترده و متعهددی
در مناطق مختلف برای ارزیابی این پدیده شد .در نهایت بهرای
ارزیابی بیابانزایی بررسیهها و مطالعهات مختلفهی در داخهل و
خارج از کشور صورت گرفت ک باعث ارائ مدلهای منطقه ای
فراوانی شهده اسهت .از آن جمله مهیتهوان به مهدل جههانی
،TAXONOMYT
،GLASOD
،FAO-UNEP
ICD4 ،)FAO/UNEP, 2001( LADA3 ،MEDALUS
(اختصاصهههی و مههههاجری MICD5 ،)1344 ،و سهههایر
مطالعهات ( ;Veron et al., 2006; Zucca et al., 2006
;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, 2013در داخل و خهارج از

کشور نام برد.
برای بهرهگیری از این مدلهها در منهاطق دیگهر بایهد
شاخصها و معیارهای آنها مورد بررسی و ارزیابی دوبهاره
قرار گرفت و با توج ب شرایط منطق مورد بررسی تعدیل
و اصلا شوند .ب همین منظهور طهر جهامع کمیسهازی
معیارها و شاخصهای تاثیرگذار بهر رونهد بیابهانزایهی در
زیست بومهای طبیعی کشور توسهط سهازمان جنگهلهها،
مراتع و آبخیزداری کشور در پروژهای تحت عنوان "تدوین
شر خدمات و روششناسی تعیین معیارها و شاخصهای
بیابانزایی" با کمک گروهی از استادان و محققهان کشهور
در سههطح ملههی تههدوین و در سههال  2005ارائهه شههد
( .)Zehtabian et al., 2006بر پایه نتهایج ایهن طهر 9 ،
معیههار و  35شههاخص بیابههانزایی در ایههران همههراه بهها
روششناسی ارزیابی کمی و کیفهی آنهها در قالها مهدل
( IMDPA8احمدی )1363 ،ارائ شد.
1

United Nations Environment Program
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
2
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در روش  IMDPAبههرای رسههیدن بهه نقشهه شههدت
بیابانزایی مناطق با توج ب شرایط منطق مهورد بررسهی
معیارها تعریف شده که ههر معیهار دارای شهاخصههایی
است .شناخت معیارها و شاخصها ب منظور ارائه مهدلی
برای نشان دادن شهدت بیابهانزایی و تعیهین مهه تهرین
عوامل مؤثر بر آن جهت جلوگیری از گسترش فاکتورههای
بیابانزایی ضرورت دارد (احمدی.)1363 ،
نتهههایج حاصهههل از پهههژوهش رئیسهههی ( )1364بههها
بهههرهگیههری از مههدل  IMDPAنشههان داد کهه از بههین
معیارهههای بیابههانزایههی مههورد بررسههی در منطق ه کهی هر
کنههارک (بیابههانهههای سههاحلی) ،معیههار تخریهها خههاک
بالهههاترین درصهههد وزنهههی را بههه خهههود اختصههها داده
ب ه طههوریک ه بهها متوسههط وزنههی1/40در کلههاس شههدید
طبقهه بنههدی مههیشههود و پهه از آن معیههار فرسههایش
بهادی ،بهها متوسههط وزنههی1/83در رتبه بعههدی قههرار دارد،
اقلی و پوشهش گیهاهی به ترتیها در رتبه ههای بعهدی
قرار میگیرند (.)Zehtabian, et al. 2014
نتههایج حاصههل از پههژوهش جعفههریزاده و همکههاران
( )1369کهه بهه ارزیهههابی شهههدت بیهههابان زایههی بهها
استههههفاده از مههههدل ( )IMDPAدر منههههطق ملاثههههانی
اهواز پرداختند ،نشهان داد که معیهار پوشهش گیهاهی بها
ارزش  3/52در کلههاس بسههیار شههدید قههرار دارد .معیههار
کشهههههاورزی بههههها ارزش  2/42و معیهههههار مسهههههائل
اقتصههادی -اجتمههاعی بهها ارزش  2/21و معیههار اقلههی بهها
ارزش  2/05و معیههار فرسههایش بهها ارزش  1/55و معیههار
تکنولههوژی توسههع شهههری بهها ارزش  1/68در کلههاس
بیابانزایی متوسهط قهرار داشهتند .معیهار زمهین شناسهی
و ژئومرفولههوژی بهها ارزش  1/24در کلههاس نههاچیز و کهه
قرار گرفت است.
هدف از این پژوهش بررسی رونهد بیابهانزایی منطقه
زرآباد با توج ب تجزی و تحلیل اطلاعات کمهی و کیفهی
مدل  IMDPAو شرایط موجود منطق بر اساس دو معیهار
آب و اقلههههی در بههههازه زمههههانی  2001الههههی 2011
( )1369-1361است .در این پژوهش سعی شده است ک
تأثیرگذارترین متغیرهای بیابانزایی در منطقۀ کنهارک بها
روش  AHPمحاسب شود تا بتوان بها که تهرین هزینه و
بهترین اطلاعات بتوان سیسهت پهایش در ایهن مطالعه را
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بررسی کرد.
 مواد و روشها
منطقة مورد بررسی

منطقۀ مورد بررسی بین طول جغرافیهایی 2640104
تا  2626668و عرض  433556تها  444893در سیسهت
 UTMواقع شده است .این حوض از شمال و شمال غربی
ب شهرستان نیکشهر ،از جنوب غربی ب محدودة جاسک
استان هرمزگان ،از جنوب ب دریای عمهان و از شهرق به
محدوده چابهار محدود میباشد و دارای وسهعت 4684/5
هکتار اسهت .از نظهر سیاسهی منطقه بخشهی از منهاطق
سههاحلی شهرسههتان کنههارک اسههت کهه در فاصههل 120
کیلومتری آن قرار گرفت اسهت .شهغل اصهلی مهردم ایهن
منطق کشهاورزی و صهیادی اسهت .بها توجه به شهرایط
مناسا خاک و آبههای زیرزمینهی ایهن منطقه یکهی از
قطاهای کشاورزی استان سیستان و بلوچستان میباشهد
ک ه ب ه علههت دارا بههودن آب و هههوای مناسهها در فصههل
زمستان در تولید محصولهای خارج از فصل مورد اهمیت
است .مهمترین رودخان موجود در منطق رودخانه رابهچ،
از ارتفاعات نیکشههر سرچشهم مهیگیهرد و بعهد از طهی
مسافتی طولانی در این منطق ب دریای عمان میریزد ک
در مصا ورودی رویشگاه گون حرا است .ت های ساحلی
با ارتفاعی نزدیک ب  5متر در امتداد ساحل ایجاد شدهاند
ک بیشتر آنها فعال و دارای حرکت هستند .منطقه مهورد
بررسی در تابستان تحت تاثیر رژیه بهارش مانسهون و در
زمستان و پاییز تحت تاثیر رژی سیسهتماتیک اسهت که
منشا آن دریای سرخ و مدیتران میباشد .بیشترین بهارش
منطق در فصول پاییز و زمستان اتفاق میافتد و میهانگین
بههارش منطق ه در دراز مههدت برابههر  96/94میلههیمتههر و
متوسههط دمههای منطق ه  28/8درج ه سههانتیگراد بههرآورد
گردید .میانگین رطوبت نسبی منطقه  85درصهد بدسهت
آمد و میانگین سرعت باد در منطق  8نهات و جههت بهاد
غالا نیز جنوب غربی و درصد بادهای آرام نیز  40درصهد
است .بر اسهاس تعهداد روزههای خشهک و تقسهی بنهدی
گوسن منطق دارای اقلی بیابهانی اسهت و از نظهر طبقه
بندی آمبرژه دارای اقلی بیابانی گرم شهدید مهیباشهد .از
نظر زمین شناسی جزیی از زون مکهران بهوده و محهدوده
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مورد بررسی نیز از خصوصیات خا این زون پیروی می-
کند .در نهایت میانگین تبخیر و تعرق پتانسیل در منطقه

نیههز  2160/3میلههیمتههر در سههال در بلنههد مههدت بههراورد
گردیده است.

شکل  .2منطقه مورد بررسی

روش پژوهش

در آغاز محدودة منطق مورد بررسی بر روی نقش های
توپوگرافی ،زمینشناسی ،ژئومرفولوژی مشهخص و سه
با بازدیدهای میدانی کنترل شد .برای انتخهاب معیارههای
مورد بررسی در این پژوهش با استفاده از مهدل IMDPA
و روش ( 1AHPجدول  )1و همچنین استفاده از نرم افزار
 Expert Choiceدو معیار و شش شاخص انتخاب گردیهد.
با توج ب نظر کارشناس وزن مربو ب هریک از معیارها
تعیین شد و در نهایت دو معیار آب و اقلی ب علهت تهاثیر
زیاد در بیابانزایی و همچنین در دسترس بودن اطلاعهات
مربو ب آنها ،برای ارزیابی سیست پایش انتخاب شدند.
در مرحل بعدی از مدل  IMDPAبرای ارزیهابی شهدت
بیابانزایی در طول دوره آماری استفاده و ه روند بیابهانزایی
در این بازة زمانی با استفاده از دو معیار آب و اقلی بررسهی
شد .در این مدل ب هر شاخص مطهابق نظهر کارشناسهی و
شدت تأثیر آن در بیابانزایی وزنی بین یهک تها چههار داده
شد و نحوة وزندهی ب صورت خطی و نسبت برابر بهود به
Analytic hierarchy process

1

طوریک ارزش یک بهترین و ارزش چهار بدترین وزن بوده
است (جدول  .)2در نهایت برای هر شهاخص و زیرشهاخص
(جدول  3و  )4با توج ب وزندهی انجام شهده ،آنالیزههای
مربوط انجام شد و برای هر سهال نقشه ههای رسهتری بها
استفاده از سیست اطلاعات جغرافیهایی تهیه شهد .در ایهن
روش هر معیار از میانگین هندسی شاخصههای خهود و در
نهایت شدت بیابانزایی در منطق طبهق معادله  1بدسهت
میآید.
(معادل )1
Index  X  ( Layer 1).(layer  2)...( Layer  n)

1/ n

 :Index-xمعیارموردنظر،
 :Layerشاخصهای هر معیار،
 :nتعداد شاخصهای هر معیار
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جدول  .2وزن بدست آمده از هر یک از معیارها به روش AHP

معیار

اقلی

زمین شناسی-
ژئومرفولوژی

خاک

پوشش
گیاهی

کشاورزی

آب

فرسایش

اقتصادی-
اجتماعی

تکنولوژی-
توسع شهری

وزن

0/204

0/083

0/042

0/096

0/114

0/192

0/044

0/153

0/044

جدول  .1توزیع فراوانی کلاسهای شدت وضعیت فعلی بیابانزایی
طبق بندی کیفی شدت بیابانزایی

علامت

دامن ارزش عددی

غیر قابل ملاحظ
ک
متوسط
شدید
بسیار شدید

1
2
3
4
5

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

جدول  .9وزن و طبقه شاخصهای معیار اقلیم
شاخص ارزیابی

طبق

غیر قابل ملاحظ

ک

متوسط

شدید

0/01-1

1/01-1/50
260- 800
0/45 - 0/85
5،8

1/51-2/50
150 - 260
0/2 -0/45
4

2/51-3/5
45 - 150
0/05 - 0/2
2،3

امتیاز
بارش سالیان (میلیمتر)
شاخص خشکی ترانسو
شاخص خشکسالی (کد طبق )

≤800
<0/85
4

بسیار شدید
3/51-4
> 45
> 0/05
1

جدول  .4وزن و طبقه شاخصهای معیار آب
طبق بیابانزایی

شاخص ارزیابی
امتیاز
افت ()cm/year
)µmhos/cm( EC
)µmhos/cm( SAR

غیر قابل ملاحظ

ک

متوسط

شدید

بسیار شدید

0/01-1
0 - 10
>500
>15

1/00-1/50
10-20
500-450
15-16

1/51-2/50
20-30
450-2250
16-28

2/51-3/5
30-50
2250-5000
28-32

3/51-4
<50
<5000
<32

با توج ب اقلی خها منطقه  8ایسهتگاه که اقلهی
مشاب با منطق داشت اند انتخاب شد .ب دلیل کمبود آمهار
در بعض هی از ایسههتگاهههها تنههها از ایسههتگاه کنههارک بههرای
مطالعات شاخصهای اقلیمی اسهتفاده شهده اسهت .بهرای
محاسههب شههاخص خشههکی از شههاخص خشههکی ترانسههو
استفاده شده است ک از نسبت بارش سالیان ب تبخیهر و
تعرق پتانسیل سهالیان بدسهت مهیآیهد و بهرای شهاخص
خشکسالی نیز از بارش سالان استاندارد شهده ایسهتگاههها
(مابالتفاوت بارش در سال مورد نظر از بهارش بلنهد مهدت

نسبت ب انحراف معیار دادههای بارش بلنهد مهدت) مهورد
بررسی بهرهگیری شد .برای محاسب شهاخصههای معیهار
آب نیز از اطلاعات مربو ب چاههای پیزومتهری برداشهت
شده توسط وزارت نیرو در منطق استفاده شد.
مفهوم پایش در مدیریت جامع و در سهطو مهدیریت
محلی ،منطق ای و ملی و یا یک حوزه آبخیز جمع آوری و
ذخیره نظامند دادهها و اطلاعات از فعالیهتهها ،پهروژههها،
طر ها و برنامه هها به منظهور ارزیهابی و گهزارشدههی از
وضعیت محدوده مورد نظر است .از اههداف پهایش فهراه
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کردن امکان اندازهگیری فعالیتهای انجام شده و نتایج ب
دست آمده از آنها میباشهد ،نتهایجی که ممکهن اسهت
مستقی و یا غیرمستقی حاصهل شهوند و رابطهۀ نتهایج و
فعالیتها در مرحل ارزیابی مورد آزمون قرار گیرد.
روشهای درونیابی

از روشهههای درونیههابی قطعهای ،روش فاصههل وزن هی
معکوس و روش تابع شعاع محور و از روشهای زمین آمار
روش کریجینگ معمولی استفاده شد .ب منظهور انتخهاب
بهترین درونیاب از روش ارزیابی متقابل 1استفاده شد .در
این روش در هر بار اجرای روش درونیابی معهین از بهین
دادههای نقط ای (در این مطالع چاهها) یک نقط حهذف
بر اساس اطلاعات نقها باقیمانهده و روش
میشود س
درونیابی معین برای آن نقط مجهول مقداری پیشبینی
میشود .ب این ترتیا هم نقها یهک به یهک حهذف و
پیشبینی برای این نقا صهورت مهیگیهرد .در پایهان بها
توج ب مقدار پیشبینی شده و مقدار مشهاهداتی جههت
انتخاب بهتهرین مهدل در روش کریجینهگ از پهنج معیهار
آماری متوسط خطا ) ،)M2مجذور مربهع خطها (،)RMS3
خطای اسهتاندارد متوسهط ( ،)ASE4میهانگین اسهتاندارد
شههده ( )MS5و مجههذور مربههع خطههای اسههتاندارد شههده
( )RMSS6استفاده شد و در روشههای  IDWو  RBFدو
معیار آماری  Mو  RMSب کار گرفت شد.
 نتایج
معیار اقلیم

پ ه از تجزی ه و تحلی هلهههای انجههام شههده بههر روی
شاخصهای مورد بررسی ،منحنی تهواتر بهارش سهالیان و
بارش استاندارد شده برای هر سال ب دسهت آمهد که به
ترتیا در اشکال  2و جدول  5آورده شده است.
جدول  8شدت بیابانزایی شاخص میزان بارنهدگی را
در دورة آمههاری  1361-1369نشههان میدهههد .تجزیهه و
تحلیل نتهایج شهاخص بارنهدگی نشهان مهیدههد در دورة
1

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

آماری مورد بررسی از منظر مقدار بارش در طبق شدید و
بسیار شدید بیابانزایی قرار گرفت است .همانطور ک قبلها
ذکر شده شاخص خشکی از رابطۀ ترانسو ب دسهت آمهد و
تبخیر و تعرق پتانسیل از فرمهول تورنهت وایهت محاسهب
شد .نتایج نشان میدهد ک منطق مورد بررسی در طهول
دورة آمههاری از منظههر شههاخص خشههکی در طبقهه کهه
بیابانزایی قرار نگرفته اسهت ،و بیشهتر در طبقه بسهیار
شدید و فقط در سال  1368در طبق متوسط بیابهانزایی
قرار داشت است.
روند تغییر طبق های شدت بیابهانزایی شهاخصههای
معیار اقلی در شکل  3نشان داده شده است .نتایج نشان
میدهد ک طی دورة آماری مورد بررسی شدت بیابانزایی
شههاخص خشکسههالی در طبقهه هههای متوسههط و شههدید
بیابانزایی قرار گرفت است و فقط در سال  1368منطقه
در طبق ک بیابانزایی قرار گرفت است.
معیار آب

شکل  4نقشهۀ طبقه ههای شهدت بیابهانزایی از نظهر
شاخص نوسهانات سهطح سهفره زیرزمینهی بهرای انتههای
فصههل برداشههت (مهرمههاه) را نشههان میدهههد کهه بهها
اسههتفاده از روش کرجینههک تهیهه شههده اسههت .سههطح
سههفره در تمههامی نقهها یکسههان نبههوده و بسههت بهه
توپههوگرافی ،میههزان برداشههت از سههفره آب زیرزمینههی،
شهههیا هیهههدرولیک ،بافهههت آبخانههه و ضهههخامت آن از
منطق ای ب منطقۀ دیگر تفاوت دارد.
شههکل 5نقش ه وضههعیت شههاخص هههدایت الکتریکههی
در طهههی سههه دوره آمهههاری مهههورد بررسهههی را نشهههان
میدهههد .نتههایج نشههان میدهههد بهه مههوازات برداشههت
بیرویه از منهابع آب زیرزمینهی و کهاهش سهطح سهفره
شههاهد کههاهش شههدید کیفیههت آبهههای زیرزمینههی و
شور شدن هرچ بیشتر آنها هستی .
شههکل 8نقشهه طبقهه هههای وضههعیت بیابههانزایی از
منظر شهاخص نسهبت جهذب سهدی را نشهان مهیدههد.
بررسههیههها نشههان داد ک ه منطق ه در در  10سههال اخیههر
در دو کلههاس  1و  2از نظههر نسههبت جههذب سههدی قههرار
دارد یعنههی در طبقهه کهه و متوسههط بیایههانزایی قههرار
دارد.
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شکل  .1تواتر سالیانه میانگین بارندگی منطقه مورد بررسی ()2932-2933

جدول  .5مقادیر بارش استاندارد شده در منطقه
سال

61

62

63

64

65

68

64

66

69

بارش استاندارد شده

-0/45922

-0/65863

-0/65863

-0/29148

0/193059

2/640884

0/145405

-0/64924

-0/59111

جدول  .6روند بیابانزایی شاخصهای معیار اقلیم ()2932-2933
سال
شاخص
بارش سالان
شاخص خشکی
شاخص خشکسالی

1361

1362

1363

1364

1365

1368

1364

1366

1369

بسیار شدید

بسیار شدید

متوسط

شدید

شدید

ک

شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

شدید

بسیار شدید

شدید

متوسط

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

شدید

شدید

متوسط

متوسط

متوسط

ک

متوسط

شدید

شدید

شکل  .9نمایش روند تغییرات شاخصهای معیار اقلیم
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شکل .4نقشه طبقه بیابانزایی شاخص نوسانات سطح سفره ()2932-2933

شکل  .5نقشه طبقه بیابانزایی شاخص هدایت الکتریکی
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شکل  .6نقشه طبقه بیابانزایی شاخص نسبت جذب سدیم

منطقهه مهههورد بررسههی در طبقههه بیابههانزایی بسهههیار
شدید قرار نداشهت اسهت ،در حهالی که در سهال 1364
بههیش از  34درصههد از منطقهه در طبقههۀ بسههیار شههدید
بیابانزایی قرار داشت است.

جههدول  4وسههعت طبقهه های بیابههانزایی شههاخص
تغییههر سههطح سههفره از سههال  1361تهها  1369را نشههان
مهههیدههههد ،نتهههایج نشهههان مهههیدههههد کههه در دوره
 1368-1369از منظههر شههاخص نوسههان سههطح سههفره،

جدول  . 7وسعت کلاسههای بیابانزایی شاخص نوسانات سطح سفره از سال  2932تا 2933
ک

مساحت
سال

متوسط

خیلی شدید

شدید

مساحت (هکتار)

درصد

مساحت (هکتار)

درصد

مساحت (هکتار)

درصد

مساحت (هکتار)

درصد

1361

2004

25/52

1559

19/63

2868/5

34/18

1812

20/49

1362

3438

44/51

406/5

9/01

2514

31/98

908

11/52

1363

2430

34/42

2149/5

24/41

1099

13/96

1658

23/59

1364

2581

32/54

929

11/61

1882/5

21/13

2412

34/49

1365

434

5/58

1091

13/64

5420/5

86/93

918

11/84

1368

4684/5

100

-

-

-

-

-

-

1364

5465

43/58

1854

21/04

422/5

5/34

-

-

1366

1124

14/29

5000/5

83/56

1440

22/13

-

-

1369

404

5/14

8450/5

62/02

1010

12/64

-

-

وسعت طبقه ههای بیابهانزایی شهاخصههای ههدایت
الکتریکههی و نسههبت جههذب سههدی در جههدول  6نشههان
داده شههده اسههت .طههی  10سههال اخیههر افههت طبقه هههای
بیابهههانزایی از منظهههر شهههاخص ههههدایت الکتریکهههی در
منطقهه زرآبههاد بهه صههورت عینههی مشهههود اسههت بهه
طههوریکهه از سههال  1360تهها  1369از وسههعت طبقهه
که و متوسههط کاسههت شههده و بههر وسههعت طبقه شههدید

افههزوده شههده اسههت .در سههال  1360منطقهه در طبقهه
شههدید قههرار نداشههت اسههت درحههالیکه در سههال ،1369
کههل منطقههه در طبقههه شههدید قهههرار داشهههت اسهههت.
همچنههین نتههایج نشههان مههیدهههد کهه در دورة آمههاری
مههورد بررسههی تغییههر شههاخص نسههبت جههذب سههدی در
منطقهه زرآبههاد بهه صههورت عینههی قابههل توجهه نبههوده
است.
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جدول  .3وسعت طبقههای بیابانزایی شاخص هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم در سه دورۀ آماری
ک

کلاس
دورهی آماری(پارامتر)
1360-1363
1363-1368
1368-1369

متوسط

مساحت (هکتار)

درصد

مساحت (هکتار)

EC

845

6/56

4169/5

SAR

4684/5

100

-

EC

-

-

4684/5

SAR

1482

22/40

8102/5

EC

-

-

-

SAR

4684/5

100

-

 بحث و نتیجهگیری
بررس هیهههای انجههام گرفت ه بههر روی متوسههط وزن هی
شاخصها نشان میدهد شاخص خشکی بیشترین تاثیر و
شاخص نسبت جذب سدی ک تهرین تهاثیر را در منطقه
دارند .از بین ایهن دو معیهار ،معیهار آب رونهد افزایشهی را
نشان میدهد ک نشان دهندة عدم تغذی مناسها سهفرة
آبزیرزمینی و برداشت بیش از حد از آبخوان است .معیار
اقلی در دورة  1363-1368روند کاهشی را از خود نشان
میدهد ک بیانگر بهبود شهرایط اقلیمهی در ایهن منطقه
میباشد ،امها مجهددا در دورة بعهدی  1368-1369رونهد
افزایشی را ب خود گرفت ک با شرایط حاک بر منطق در
این سالها کاملا ه خوانی دارد .جهدولهای  4و  6نشهان
میدهههد کهه سههطح آب زیرزمینههی و شههاخصههههای
هیدروژئولوژی (آبهای زیرزمینی) با شاخصهای اقلیمهی
و خشکسالی در این منطق تقریبا همزمانی دارد.
با کمی دقت ب جدولها و نمودارهای حاصل از تجزی
و تحلیههل معیارههها و شههاخصهههای بیابههانزایههی مشههخص
میشود طی س دورة مورد بررسی بیابهانزایی رونهد غیهر
خط هی داشههت اسههت ب ه طوریک ه در دوره 1363-1360
ارزش عددی بیابانزایی منطق برابر با  2/43میباشد ولی
در دوره  1363-1368این عدد کاهش یافت ک نشانگهر
روند کاهشی بیابانزایی در این سالهاست ک علت اصهلی
آن بهبود وضعیت شهاخصههای اقلیمهی از جمله میهزان
بارندگی برآورد شد و در دوره  1369-1368ب عدد 2/55
رسید و روند افزایش بیابانزایی مشاهده گردیهد .طهی 10
سال اخیر افت طبقه ههای بیابهانزایی از منظهر شهاخص

شدید
مساحت (هکتار)

درصد

درصد
91/42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4684/5

100

-

-

100
44/80
-

هدایت الکتریکی در منطق زرآباد ب صورت عینی مشهود
است ب طوریک از سال  1360تا  1369از وسعت طبقه
ک و متوسط کاست شده و بر وسعت طبق شدید افهزوده
شده است .در سال  1360منطقه در طبقه شهدید قهرار
نداشت است در حالیکه در سهال  ،1369کهل منطقه در
طبق شدید قرار داشت است .ب نظر میرسهد بيلـان مففـ
سفره ،تغييرات در خطـط پيزومتـر و شـيي ريـيروسير سـفره
مطجي پيشروي آب شطر از سمت دريا به داخل آبراي ساحل
و جفطب به طرف شمال مفطقه شيه است.
طی  10سال اخیر تغییهرات شهاخص نسهبت جهذب
سدی در منطق زرآبهاد به صهورت عینهی قابهل مشههود
نیست و طی سالیان اخیر دچار نوسان زیادی نبوده اسهت.
بررسیها نشان داد ک منطق در در  10سال اخیهر در دو
کلاس  1و  2از نظر نسبت جذب سدی قهرار دارد یعنهی
در کلاس ک و متوسط تخریا اراضی قرار گرفت است .از
بین این دو شاخص کیفی آب در منطق شهاخص ههدایت
الکتریکی تاثیر بیشتری را نسبت ب شاخص نسبت جهدب
سدی در منطق دارد ک این عامل خود ارتبا مستقیمی
با روند افزایشی برداشت از سهطح آبههای زیهر زمینهی و
افزایش شوری در محدوده مطالع شده دارد.
همچنین از بین شاخصهای مطالع شده ،دو شهاخص
خشکی ترانسو و شاخص بارش سالان ب ترتیها بها ارزش
عددی  3/61و  3/4بیشترین تاثیر و شاخص نسبت جذب
سهههدی بههها ارزش عهههددی  1/14کمتهههرین تهههاثیر را در
بیابانزایی دارد .نتیج پژوهش حاضر با نتایج زهتابیهان و
خسروی ( ،)2011خسروی ( )1363در منطقه کاشهان و
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احمدی ( )1363در دشت سگزی ک وضعیت بیابهانزایی
شاخص میزان بارش و شاخص خشهکی را شهدید ارزیهابی
نمودند ،علیرغ تفاوتهای اقلیمی مطابقت دارد .رئیسی
( )1364در منطقۀ کهیر شهرستان کنارک شاخص میزان
بارش با بیابانزایی شدید را یکی از مهمترین شاخصههای
بیابانزایی معرفی کرد ک نتایج ایهن پهژوهش هها نیهز بها
توج ب شباهتهای اقلیمی این منهاطق همخهوانی دارد.
در این پژوهش ب ارزیابی شدت بیابانزایی بها انتخهاب دو
معیار آب و اقلی و شش شاخص میهزان بهارش ،شهاخص
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خشکی ،خشکسهالی ،نوسهانات سهطح سهفره آب ،ههدایت
الکتریکی و نسهبت جهذب سهدی بها بهرهگیهری از روش
 AHPپرداخت شد .نتایج حاصل از ایهن پهژوهش که بهر
روی بیابانهای ساحلی صورت گرفت بها نتهایج مطالعهات
مسههعودی ( )1369و خسهههروی ( )1391در بیابانههههای
داخلی ب جهت دسترسی ب اطلاعات ،کاهش هزینه ههای
مربوط و افزایش سرعت مطالع بها توجه به روش GIS
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.
Keywords: Evaluation, Desertification, IMDPA, GIS, AHP

