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 چکیده

ارزیاابی  آن  زاییبیابانوضعیت  IMDPAمدل ایرانی  بهره گیری ازبا  پژوهشدر این با توجه به اهمیت کشاورزی در دشت مهران 

 SPI. دو شاخص اقلیمی بارندگی و شاخص خشکسالیشدبررسی  1361-11و  1361-68دورة شد. دو معیار اقلیم و آب  طی دو 

معیارها و محاسابه   کردنکمی برای  ECو  TDSیت آبکیفی یهابه همراه شاخصهیدرولوژیک افت آب زیرزمینی  شاخص و سه

از میانگین  .، شدید و خیلی شدید طبقه بندی شدمیانگینکم، ، ناچیزطبقه درچهار  زاییبیابان. شدت شدتعیین  زاییبیابانشدت 

 افازار نار   گیاری از بهاره مد و با آدست ه ب زاییبیاباننهایی معیار مدنظر و از میانگین هندسی دو معیار شدت  ،هاهندسی شاخص

9.03Arc GIS مطالعاتی نشان داد کهی دوره دوی هر هانتایج حاصل از جداول و نقشه و معیارها ترسیم شد. های شاخصهانقشه 

و  16/2و  44/2عاددی ی هاا با ارزشو افت آب زیرزمینی به ترتیب  SPIخشکسالی  یهای مورد مطالعه، شاخصهااز بین شاخص

در  زایای بیاباان دشات مهاران دارناد.     زایای بیابانبیشترین تاثیر را در ی دورهدر هر دو  11/3و  3/ 86ی عددیهاشاخص با ارزش

و در ایان   باشدمیب زیرزمینی رو به افزایش و افزایش افت آفراوان ی هاو خشکسالی کاهش بارندگی منطقه دشت مهران به علت

  .منطقه نقش دارد زاییبیابانبیشتر از معیار اقلیم در هیدرولوژیک میان معیار 

 ؛ دشت مهران.هیدرولوژیک؛ معیار اقلیم؛ معیار : افت آب زیرزمینیواژگان کلیدی

 

 

 مقدمه 

عبارت است از کاهش اساتعداد  ، زاییبیابان طبق تعریف

از قبیال فرساایش   ) از فرآیندهاگروهی اراضی در اثر یک یا 

بادی، فرسایش آبی، تخریب پوشش گیاهی، تخریاب مناابع   

( و شور شدن و قلیاایی شادن خاا. و...   شدن، آّب، ماندابی 

 خساروی، ) یاباد توسط عوامل محیطی یا انسانی شدت مای 

 بوجاود  یهاا معیاار و شااخص   شناخت راه این (. در1363

 از آگاااهی همچنااین و بیابااانزایی کنناادة تشاادید و آورنااده

http://www.isadmc.ir/
http://www.isadmc.ir/
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 ماورد  باید که است ضروری و مهم امری آنها ضعف و شدت

 روند از دقیقی اطالع بایستمی و قرارگیرد ارزیابی و بررسی

زایی را باا  های بیابانتا بتوان طرح گردد کسب آنها تغییرات

 (.1316 )زهتابیان و طباطبایی، موفقیت اجرا نمود.

زیادی در نقاط مختلف جهاان باه   ی هابررسی تاکنون

 شاادت اثاار عواماال مااوثر در ایجاااد      بررساای منظااور

 ؛Giordano et al, 2002) زایای انجاا  شاده اسات    بیابان

Ladisa et al, 2002؛ Melchiade, 2009.)  از جملااه

، UNEP–FAO ،LADA ،ASSODهاای  باه مادل   توانمی

MEDALUS، ICD  وIMDPA  کرداشاره. IMDPA مدل 

 و مراتع ،هاجنگل سازمان است که توسط بیابانزایی ارزیابی

 نامحققا  اسااتید و  از گروهی کمک باو  کشور آبخیزداری

احماادی و ) تاساا شااده ارایااه 1364 سااال در کشااور

 هبهار ی باا  زیااد  یهاا پاژوهش تااکنون   .(1364همکاران،

در نقاط مختلف صورت گرفته است که  IMDPA از گیری

 :کردبه موارد زیر اشاره  توانمین جمله آاز 

به  IMDPAمدل  بهره گیری از(، با 1368) مصباح زاده

ساه معیاار در    بهاره گیاری از  زایای باا   ارزیابی شدت بیابان

 میاانگین منطقه ابوزیدآباد پرداخت. نتایج وی نشان داد که 

 8/2زایی برای کال منطقاه برابار    ارزش عددی شدت بیابان

شادید   طبقاه زایای  وضاعیت بیاباان   بوده است کاه بیاانگر  

(، در بررساای شاااخص عملکاارد 1361) وصااالی .باشاادماای

کاه   تنتیجه گرفا زایی منطقه کاشان و آران و بیدگل بیابان

ثیر ایان شااخص در   أاز مساحت منطقاه تحات تا    61/16%

 طبقاه از مسااحت منطقاه در    %11/1کام و نااچیز و    طبقه

شدید قرار دارد و بیشترین ارزش عددی مرباوط باه واحاد    

پاایکوهی باوده   واقع در دشت سارهای  ری اراضی زراعی کا

(، با تاکید بار معیاار آب و خاا. باه     1361) شکوهی. است

 بهاره گیاری از  زایی در دشت یزد باا  بیابانبررسی وضعیت 

این مدل پرداخت. نتاایج وی حااکی از آن باود کاه شادت      

قارار   میاانگین زایی منطقاه ماورد مطالعاه در طبقاه     بیابان

ارزیااابی  پااژوهشدر  (1361) مسااعودیداشااته اساات.  

مدل و با تاکید بار   بهره گیری ازدشت کاشان با  زاییبیابان

دو فاکتور آب و اقلیم به این نتیجه رسید که کل منطقه باا  

 زایای بیابانشدت  میانگین طبقهدر  =DS 4/2ارزش عددی

ی به دست هاگیرد. وی هم چنین با توجه به آستانهمیقرار 

 مناطق حساس را شناسایی نماود.  روش پایش، پایهآمده بر 

 زایای بیاباان سی وضعیت به برر (1311) رفیع شریف آبادی

هاای  در دشت اردکان پرداخت. وی دو معیار آب با شاخص

 باا  میاقلا  اریا سطح سفره و هدایت الکتریکی آب و مع تغییر

ی را ساال و استمرار خشک یسالخشک ،یخشک یهاشاخص

مده نشان داد کاه معیاار آب   نتایج به دست آ .در نظر گرفت

نتاایج   نماید.میمنطقه ایفا  زاییبیابانمهمترین نفش را در 

ی زیرزمینی دشت مهران برای کااربرد  هابررسی کیفیت آب

در  زیرزمیناای آب کیفیاات کااه نشااان داد در کشاااورزی

 گااوی  رودخاناه  دو تالقای  محل در دشت غربی یهاقسمت

، ای اسات کاه ناوع محصاول کشااورزی     به گونه وکنجانچم

باااییی  تن مناااطق از اهمیااآسیسااتم زهکشاای و آبیاااری 

هدف از  .(1361 )حاجی کریمی و همکاران، برخوردار است

 گیاری از بهرهان با دشت مهر زاییبیابانارزیابی  پژوهشاین 

، شناسااایی و شااناخت  هیاادرولوژیکو  معیارهااای اقلاایم 

 .باشدمیی تأثیرگذار در منطقه هاشاخص

 

 هامواد و روش 
مورد بررسی ةمنطق  

دشات مهاران در جناوب غارب     بررسای  منطقه مورد 

دشات  . اسات استان ایال  واقع در شهرستان مهران ایران، 

 درو  اسات مهران از سمت غرب با کشاور عاراه همساایه    

درجاه و   33دقیقه تا  13درجه و  33موقعیت جغرافیایی 

 48تاا  دقیقاه   14دقیقاه و   48دقیقه عرض شمالی و  13

 .(1)شااکل  باشاادماای دقیقااه طااول شاارقی 14دقیقااه و 

 241 مهاران  سینوپتیک ایستگاه در ساینه بارش میانگین

 مرباع  کیلاومتر  111 حدود آنمساحت باشد. می میلیمتر

 دو مهاران  دشات  در ساطحی  مناابع آب  نظار  از و اسات 

 از ترتیاب  باه  کاه  کنجانچم و بزرگ گاوی و مهم رودخانه

 غارب  در و گیرناد می سرچشمه و کونک یکشنبه هایکوه

 شوند،می عراه کشور وارد و پیوندندمی هم به مهران شهر

 ایساتگاه  آماری هایداده پایه بر .شودزهکشی می و تغذیه

 مهاران  دشات  ساالیانه  دمای میانگین مهران، سینوپتیک

 دماا  مقدار بیشترین. باشددرجه سانتیگراد می 4/23ْ برابر

 ایان  در روزانه دمای میانگین و شده مشاهده مرداد ماه در

 دماا  حاداکرر  میانگین. باشدسانتیگراد میدرجه 38/1 ماه

 .است سانتیگراددرجه  44/1 برابر ماه همین در
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 منطقه مورد مطالعه جغرافیایی موقعیت .1شکل 

 

 ساختمانی ایران هایزون بندیتقسیم پایهبر این دشت

واحاد   ایان  .شاود مای  محساوب  خورده چین زاگرس جزء

پهناای   و اسات  شده واقع ایران غربی جنوب در ساختمانی

و  شاود مای  زده تخماین  کیلاومتر 141-241 حدود در آن

-کشیده می رورانده زاگرس زیر به نواحی برخی در احتمایً

 جناوب – غربی شمال تقریباً منطقه این عمومی روند شود.

 و پالئوزوییاک، مزوزوییاک   رسوبات آن در که است شرقی

 .دارند قرار هم روی شیب هم طور به ترسیر

 

 پژوهشروش 

باا توجاه باه    معیاار آب زیرزمینای    مطالعا  به منظور 

برایبارای  حلقه چاه پیزومتاری   16 اطالعات و آمار موجود

ی هاا ب زیرزمینی و کیفیت آب طای ساال  آافت  محاسب 

بازساازی بهتار    برای هم چنین .دشاستفاده 1361-1311

 1و  بارانسانجی  ایساتگاه  3 باارش  هاای دادهخشکساالی  

طای   (گنبد، گل گل، ریکاا و مهاران  ) ایستگاه سینوپتیک

و ساازمان   منطقاه ای  ساازمان آب  از 1311تا 1388 دورة

پا  از تهیاه باناک     .گرفتاه شاد   ایاال   استان هواشناسی

و  1361-1368ی دورهطاای دو  هااابررساایاطالعاااتی، 

 ، باه منظاور  IMDPAطبق مدل . شدانجا   1311-1361

هاای  معیار اقلیم در منطقه مورد مطالعاه شااخص  ارزیابی 

 مساعودی، ) SPIخشکساالی شااخص   بارش سالیانه،مقدار 

با توجه به اهمیت آب زیرزمینای بارای اراضای    و  (1361

 )حاااجی کریماای و همکاااران، کشاااورزی دشاات مهااران
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 و TDS ،زیرزمینای  آب شاخص افت سطح سافره  ،(1361

EC  بررساای وضااعیت  باارای هیاادرولوژیکباارای معیااار

 گردیدندزایی دشت مهران انتخاب بیابان

 شابیه ساازی تغییارات مکاانی خشکساالی نیاز       برای

 .شاد طبقه بندی  1جدول پایهبر  SPIخشکسالی شاخص 

های اقلایم  شاخص ارزش عددی طبقه بندی 3 و 2 جدول

ش دهاد. پا  از تعیاین ارز   مای را نشاان   هیدرولوژیک و

هااا از میااانگین عااددی هاار شاااخص، ارزش عااددی معیار

 رابطه) گرددهای مورد مطالعه تعیین میی شاخصهندس

 .(2و1

 (1رابطه )

∑ شاخص بارش سالیانه √ × 𝑆𝑃𝐼معیار اقلیم= 2شاخص خشکسالی 

 (2رابطه )

∑ شاخص افت آب زیرزمینی √ × 𝑇𝐷𝑆شاخص کیفی × 𝐸𝑐معیارهیدرولوژیک= 3شاخص کیفی 

هاای مرباوط باه معیارهاای     در پایان پ  از تهیه ییه

ی اطالعاااتی معیااار  مااورد مطالعااه از تلفیااق دو ییااه   

افازار  ( در محیط نر 3هیدرولوژیک و اقلیم مطابق رابطه )

Arc GIS زایی منطقه برای هار  نقشه نهایی وضعیت بیابان

در  4توجه باه جادول    دست آمد و بادو دوره مورد نظر به

، شدید و خیلای  متوسطچهار طبقه بیابانزایی ناچیز و کم، 

 بندی گردید.شدید طبقه

 (3رابطه )

∑ اقلیم√ × زاییشدت بیابان = 2هیدرولوژیک

 SPI روش پایههای مرطوب، نرمال و خشک برمقیاس طبقه بندی دوره .1جدول 

 خشکی حاد خشکی شدید خشکی مالیم بارش نرمال مرطوب متوسط مرطوب شدید مرطوب خیلی طبقه

 و کمتر -2 -8/1تا-11/1 -/4تا -41/1 -4/1تا4/1 4/1تا41/1 4/1تا11/1 و بیشتر SPI 2مقدار 

 1 2 3 4 4 8 1 کد طبقه

 

 IMDPAدر روش  های معیار اقلیمتعیین امتیاز شاخص .2جدول 

 شاخص ارزیابی
 بسیار شدید شدید متوسط کم مالحظهغیر قابل  طبقه

 41/3-4 41/2-4/3 41/1-41/2 11/1-41/1 11/1-1 امتیاز
 < 14 14 – 141 141 – 261 261- 811 ≥811 )میلیمتر( بارش سالیانه

 1 3و2 4 8وSPI 1 4شاخص خشکسالی 

 

 IMDPAمعیار آب در مدل  هایتعیین امتیاز شاخص .3جدول 

 

  

 شاخص ارزیابی
 بسیار شدید شدید متوسط کم طبقه

11/1-41/1 امتیاز  41/2-41/1  4/3-41/2  4-41/3  

متر(افت آب زیرزمینی)سانتی  21>  31-21  41-31  41<  

EC  ) µmhos/cm( 141>  2241-141  4111-2241  4111<  

TDS 1111- 1  2111- 1111  3111- 2111  1113<  
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 زاییبیابانهای شدت وضعیت فعلی توزیع فراوانی کالس .4جدول 

 دامنه ارزش عددی عالمت زاییبندی کیفی شدت بیابانطبقه

 1 -4/1 1 ناچیز و کم

 41/1-4/2 2 متوسط

 41/2-4/3 3 شدید

 41/3-4 4 بسیار شدید

 

 نتایج 

 یهاا نشان دهنده ی ارزش عددی شاخص 8و 4جدول

-11( و )1361-68)ی دوره دودر  آب زیرزمینای اقلیم و 

نشاان دهناده ی شادت     3و 2شاکل   باشاند. مای ( 1361

شادت   4و 4هاای  زایی بر پایاه معیاار اقلایم شاکل    بیابان

ی مادنظر  زایی بر پایه معیارهیدرولوژیک در دو دورهبیابان

 دهند.را نمایش می

 های معیار اقلیممیانگین هندسی ارزش عددی شاخص .1جدول

 های معیارشاخص
68-1361 11-1361 

 وضعیت بیابانزایی امتیاز شاخص وضعیت بیابانزایی امتیاز شاخص

 شدید 42/2 متوسط 11/2 بارش سالیانه

 شدید 16/2 متوسط SPI 44/2شاخص خشکسالی 

 

 هیدرولوژیکی معیار هامیانگین هندسی ارزش کمی شاخص .6جدول

 معیار شاخص
68-1361 11-1361 

 وضعیت بیابانزایی امتیاز شاخص وضعیت بیابانزایی امتیاز شاخص

 بسیار شدید 11/3 بسیار شدید 86/3 افت سفره آب زیرزمینی

EC 14/1 متوسط 13/1 متوسط 

TDS 48/1 متوسط 41/1 کم و ناچیز 

 

 

 1361-66معیار اقلیم طی دوره  پایهنقشه شدت بیابانزایی بر .2شکل 
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 1367-31نقشه شدت بیابانزایی برپایه معیار اقلیم طی دوره  .3شکل 

 

 1361-66طی دوره  هیدرولوژیک معیار پایهنقشه شدت بیابانزایی بر  .4 شکل

 
 1367-31طی دوره  هیدرولوژیکمعیار  پایهنقشه شدت بیابانزایی بر  .1شکل 
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هم چنین با توجه به اهمیات نقاش آب زیرزمینای در    

 زاییبیابانمنطق  مورد بررسی، مساحت و درصد هر طبق  

 آورده شد.  1در جدولبر پایه معیار هیدرولوژیک 

زایای  ی نقشه ی شدت بیاباننشان دهنده 1و  8اشکال

 باشند.معیار اقلیم و هیدرولوژیک مینهایی منطقه بر پایه 

 هیدرولوژیکمعیار  پایهزایی بر و درصد طبقات بیابان مساحت .7جدول 

 
 خیلی شدید شدید متوسط ناچیز و کم

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

 1 1 1 1 31/14 16/38461 8/24 433/12441 1361 -68دوره 

 1 1 13/1 484/341 44/16 112/46234 11/1 134/341 1361 -11دوره 

 

 

 1361-66نقشه وضعیت بیابانزایی طی دوره  .6 شکل

 

 1367-31نقشه وضعیت بیابانزایی طی دوره  .7 شکل



 63 ...  هیدرولوژیک بر تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و

 

 دهد.میرا نمایش  زاییبیابان طبقهدرصااد مساااحت اراضاای بااه هکتااار در هاار   6جاادول

 دوره مورد مطالعه دوزایی در و درصد طبقات بیابان مساحت .6جدول 

 خیلی شدید شدید متوسط ناچیز و کم 

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

 1 1 1 1 46/41 644/21111 41/41 231/11861 1361 -68دوره 

 1 1 1 1 31/11 682/46311 861/1 481/334 1361 -11دوره 

 

 بحث و نتیجه گیری 

نتااایج پااژوهش نشااان داد کااه دشاات مهااران از نظاار 

درصاد   46/41، 1361-68ی دورهدر  ،زاییبیابانوضعیت 

درصاد   31/11، 1361-11ی دورهو در  میانگین طبقهدر 

که ایان  اند قرار گرفته  زاییبیابان میانگین طبقهاراضی در 

در منطقاه   زایای بیاباان روند افزایشای   ةاعداد نشان دهند

مااورد ی دوره. کاااهش بااارش سااالیانه در طاای باشاادماای

افازایش اثار    ی پای در پای و  هاا خشکسالی مطالعه سبب

شااخص  خشکسالی در منطقه گردیده است به نحوی کاه  

ی با ارزش عاددی بیشاتر در هار دو دوره    SPIخشکسالی 

شدت بیابانزایی منطقاه   مورد مطالعه، بیشترین تاثیر را در

معیار اقلیم داشته است. هم چنین نتایج حاصال از   پایهبر 

نشان دادند کاه از باین ساه شااخص      هیدرولوژیکمعیار 

 86/3مذکور، شاخص افت آب زیرزمینی باا ارزش عاددی   

 طبقهبا  (1361-11در دوره) 11/3( و 1361-68در دوره)

هم  بسیار شدید، بیشترین تأثیر را داشته است. زاییبیابان

با افزایش افت آب زیرزمینای در طای دوره، میازان     چنین

EC  وTDS  نتااایج .(4جاادول) اباادیماایآب نیااز افاازایش 

ناواحی شارقی و جناوب    ی کیفی نشان داد که هاشاخص

کیفای در وضاعیت مناسابتری    نظر شرقی دشت مهران از 

 ( نیاز در 1361) قرار دارناد. حااجی کریمای و همکااران    

 مهاران  دشت زیرزمینی هایآب شیمیایی بررسی کیفیت

 و شارقی  یهاا قسامت  در دست یافتناد کاه   به این نتایج

دشات باه علات     مرکزی یهاقسمتحتی  و شرقی جنوب

 را محصول کشااورزی  نوع هر توانمی کیفیت مناسب آب

افاازایش افاات آب   1361-11ی دوره نمااود. در کشاات

آب، کاااهش بااارش و افاازایش    TDSو  EC زیرزمیناای،

شاخص خشکسالی سبب گردید که منطقه ماورد مطالعاه   

 زایای بیابانشدت  میانگین طبقهدر  16/2با ارزش عددی 

 رفیع شاریف آباادی   قبل ظاهر گردد.ی دورهو شدیدتر از 

در دشاات اردکااان یاازد و    (1361) و شااکوهی (1311)

 هیدرولوژیک( در دشت کاشان نیز معیار 1361) مسعودی

و شاخص افت آب زیرزمینی را به علت برداشت بای رویاه   

 هاا دشات  زایای بانبیای پیزومتری، عامل موثر در هااز چاه

 دانند.می
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Abstract 

In this study, IMDPA model was used to assess desertification phenomena regarding the importance of agriculture in 

Mehran plain. Climatic and hydrologic criteria were selected to consider over two periods 2002-2007 and 2008-2012. 

Two climatic indices (Precipitation index and SPI) and three hydrologic indices (Groundwater level depletion, EC and 

TDS) were chosen to quantify climatic and hydrologic criteria, with which desertification intensity was calculated and 

classified for mapping by Arc GIS 9.03. Desertification intensity was classified in four classes including negligible and 

low, medium, high and very high. According to the results, among studied indices, SPI with the values of 2.45 and 2.78 

and the groundwater level depletion with the values of 3.68 and 3.97 were the most effective factors. The results of 

analysis indicated that drought, decreased precipitation and groundwater level depletion cause an increase in 

desertification in Mehran Plain. 

Keywords: Groundwater level depletion; Climatic criteria; Hydrologic criteria; Mehran Plain 


